Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

nr 12 (16)

Środowisko » Dziedzictwo kulturowe » Edukacja regionalna
Kielce, grudzień 2013 r.

W numerze
»
»
»
»
»

Fotoreportaż ze spotkania
z Wiesławem Myśliwskim
2 8 l i s t o p a d a 2 0 13 r.

Wydawnictwo dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Żeromski jakiego nie znamy
Antoni Tański i jego dzieło
Polacy na nieludzkiej ziemi
Najstarsza książka w WBP
Rita Gombrowicz
o Witoldzie Gombrowiczu

nr 12 (16)

ISSN 1895-2895

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

nr 12 (16)

Środowisko » Dziedzictwo kulturowe » Edukacja regionalna
Kielce, grudzień 2013 r.

W numerze
»
»
»
»
»

Fotoreportaż ze spotkania
z Wiesławem Myśliwskim
2 8 l i s t o p a d a 2 0 13 r.

Wydawnictwo dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Żeromski jakiego nie znamy
Antoni Tański i jego dzieło
Polacy na nieludzkiej ziemi
Najstarsza książka w WBP
Rita Gombrowicz
o Witoldzie Gombrowiczu

nr 12 (16)

ISSN 1895-2895

Spotkanie z Ritą Gombrowicz 9 września 2013 r.

We wrześniu br. ukazała się kolejna powieść
Wiesława Myśliwskiego Ostatnie rozdanie.
To jest chyba jedyna moja powieść, w której w tak dużym stopniu zaprosiłem czytelników do jej współtworzenia, zagłębiania się,
odgadywania, uzupełniania jej swoją wrażliwością i doświadczeniem. Dlatego ta książka
jest pełna tajemnic.
		Wiesław Myśliwski
Z wypowiedzi podczas spotkania
		 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
		28.11.2013 r.
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O

d kilku lat w naszym piśmie prezentujemy mało lub zupełnie nieznane wydarzenia z dziejów Regionu
Świętokrzyskiego. Historię tworzą ludzie i ich dzieła. Dlatego to ludzie, siłą rzeczy, są rzeczywistymi
bohaterami naszych tekstów. To uczeni, politycy, wodzowie, artyści, czasem święci. Często wydaje nam się,
że o postaciach wybitnych, szczególnie zasłużonych dla regionu i kraju, o których napisano wiele tomów,
wiemy wszystko. Co jakiś czas jednak za sprawą badaczy – uczonych, a także pasjonatów, bez specjalnych
cenzusów naukowych, dokonujących zaskakujących odkryć, okazuje się, że nasza wiedza wymaga weryfikacji,
a z pewnością – uzupełnienia. Sprawdza się stare porzekadło, że uczymy się przez całe życie. Dlatego zapisane
w podtytule wydawnictwa słowa: Edukacja regionalna odnoszą się do nas wszystkich, nie tylko do uczącej
się młodzieży.
I oto prezentujemy Państwu 12. (a właściwie łącznie ze specjalnym wydaniem poświęconym Powstaniu
Styczniowemu, 13. numer naszego pisma. W sumie, nie wiadomo kiedy, uskładało się już w ciągu minionych
kilku lat blisko 1500 stron, które stanowią nasz skromny wkład do popularyzacji Regionu Świętokrzyskiego,
jego wspaniałych walorów i dorobku w wielu dziedzinach.
Przekonają się Państwo, że ciągle niekompletna, a czasem nie do końca prawdziwa jest nasza wiedza o tak
znanych, wielkich twórcach, jak na przykład Stefan Żeromski. Dla wielu czytelników tekst Zdzisława Jerzego
Adamczyka będzie zapewne szokujący. Profesor chyba bez przesady wie o Żeromskim wszystko, oprócz tego,
czego jeszcze nie odkrył. Dzięki lekturze naszego pisma poznacie, dla wielu z nas genialnego, Pisarza od nowej
strony, z jego poważnymi ludzkimi przywarami. Może przez to stanie się on nam jeszcze bliższy?
Pojawią się w tym numerze także inne ważne wielkie postaci literackie: Stanisław Staszic, Witold Gombrowicz,
czy znany głównie specjalistom – filologom pisarz i poeta Adolf Sowiński. Skoro jesteśmy przy literaturze,
to wypada zarekomendować artykuł o Catholiconie, najstarszym dziele w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Kielcach. Najnowszy numer wydawnictwa zawiera w sumie 21 tekstów i wierzymy, iż każdy
z Czytelników znajdzie dla siebie coś interesującego. Można więc przeczytać o malarzu – amatorze Antonim
Tańskim i o fascynującej historii dzieła jego życia, o Polakach, w tym także kielczanach na nieludzkiej ziemi
syberyjskiej, o imponującym jubileuszu kieleckich
strażaków, czy o próbach modernizacji regionu
kieleckiego w okresie międzywojennym. Piszemy
o Ponidziu, jeszcze nieco o Powstaniu Styczniowym,
któremu w bieżącym roku poświęciliśmy wiele
miejsca, o Legionach Piłsudskiego, o zasłużonym
dla regionu 25 pułku piechoty, „o Tych, co odeszli”,
są też recenzje regionalnych książek.
No i znowu będziemy sobie składać Życzenia
Świąteczne. Oby Betlejemska Gwiazda prowadziła
nas nadal ku poznawaniu nowych, nie odkrytych
jeszcze miejsc, zdarzeń i ludzi.
Redakcja

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Tajemnice rodzinne.

Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego*
Prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk

N

a warszawskim cmentarzu kalwińskim znajduje
się grób Stefana Żeromskiego i jego drugiej
rodziny. Pierwsza rodzina: żona Oktawia i syn
Adam spoczywają w Nałęczowie; na warszawskim
cmentarzu kalwińskim pochowany został Żeromski,
jego druga żona Anna i córka Monika – chociaż
żadne z nich do zboru kalwińskiego nie należało.
Grób ten kryje niejeden mroczny dramat i niejedną
tajemnicę – jest jakby metaforą biografii autora Urody
życia – biografii poplątanej, trochę wstydliwej i trochę
niedorzecznej, gorszącej i przejmującej, i – nie bójmy
się tego słowa – prawie nieznanej.
Choć od śmierci Żeromskiego minęło prawie
dziewięćdziesiąt lat, nie została dotąd napisana
porządna, to jest gruntowna i oparta na sprawdzonych
faktach książka o jego życiu. O całym życiu. Sporo
wiadomo jedynie o jego młodości. Można powiedzieć,
że sam o to zadbał, bowiem przez dziesięć lat (od 18
do 28 roku życia) prowadził dziennik, w którym dzień
po dniu spisywał swoje obserwacje i doświadczenia,
uczucia i myśli. O latach następnych wiadomo
znacznie mniej...

Medal wybity w Kielcach w 50-tą rocznicę śmierci Żeromskiego.

W trakcie przygotowywania do druku listów
Żeromskiego, gdy trzeba było znaleźć informacje lub
dokumenty oświetlające różne poruszane w listach
kwestie, albo gdy trzeba było przedstawić informacje
o ludziach, o których lub do których Żeromski w listach
pisał, nierzadko okazywało się, że zgromadzona

dotychczas wiedza o jego życiu jest dalece, dalece
niewystarczająca. A gdy się wreszcie udawało odnaleźć
dokumenty biograficzne, dotrzeć do świadectw szkolnych, metryk urodzin, małżeństw i zgonów – wielekroć
wychodziło na jaw, iż tak zwana obiegowa wiedza
o życiu autora Przedwiośnia bardzo znacznie rozmija
się z owymi dokumentami. Ten rozziew między ową
„wiedzą obiegową” a nieubłaganymi dokumentami
okazał się zaskakująco wielki zwłaszcza w odniesieniu
do wiedzy o drugim związku Żeromskiego – z Anną
Zawadzką, matką Moniki. Wiadomo na ten temat
tylko tyle, ile opowiedziały same panie Żeromskie.
W odróżnieniu od pierwszej żony, Oktawii, Anna nie
uczestniczyła z mężem ani w działalności publicznej,
ani w życiu towarzyskim. Poza domem – jeśli nie
liczyć wspólnych rodzinnych wyjazdów nad morze
czy wyjść do teatru – Żeromski pokazywał się
sam; jego życie prywatne otoczone było wysokim
murem tajemnicy. Spoza tego muru dopiero wiele lat
po śmierci Żeromskiego wypłynęła wiedza o jego
życiu uczuciowym i rodzinnym. Była to jednak
wiedza reglamentowana – i to w bardzo specyficzny
sposób. Obraz ostatniego okresu życia Żeromskiego
ukształtowany został przez publikacje dwóch autorek:
najpierw przez artykuły i książkę Hanny Mortkowicz-Olczakowej, córki wydawcy Żeromskiego, przyjaciółki
Anny i Moniki, mającej dostęp do znajdującego się
w posiadaniu pań Żeromskich archiwum Żeromskiego,
a w konsekwencji – posiadającej także swoisty
monopol na pisanie o jego życiu rodzinnym. W latach
późniejszych ten obraz życia rodzinnego autora
Przedwiośnia kształtowany był przez wydawane
drukiem wspomnienia jego córki Moniki.
W roku 1964, w książce O Stefanie Żeromskim.
Ze wspomnień i dokumentów Hanna Mortkowicz-Olczakowa tak napisała o poznaniu się Anny
i Stefana oraz o narodzinach ich uczuć:
Po wyjeździe z Nałęczowa jesienią 1908 roku Stefan
Żeromski przebywał przez krótki czas w Warszawie.
Któregoś dnia w czasie tego pobytu wstąpił do bardzo
modnej i uczęszczanej przez artystów i dziennikarzy
kawiarni „Udziałowej” [...]. Przy jednym z sąsiednich
stolików siedziała w towarzystwie pani Anieli i Jana
Kleczyńskich najmłodsza siostra pani Anieli, osiemnastoletnia panna Anna Zawadzka. [...] Aniela Kleczyńska
znała Żeromskiego. Spotkawszy go w „Udziałowej”,
poprosiła do stolika i przedstawiła młodziutkiej siostrze.
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[...] Coś nieodwołalnego musiało być w tej wymianie
spojrzeń, jeśli dziś pani Anna Żeromska stwierdza,
że zakochała się w tym nowo poznanym ciemnowłosym,
brodatym, starszym od siebie o dwadzieścia sześć lat
mężczyźnie od pierwszej chwili. [...] Potem, od roku 1914,
pani Anna nie rozstawała się właściwie z mężem1.
O tym, co zdarzyło się między pierwszym spotkaniem w „Udziałowej” w roku 1908 a rokiem 1914
Mortkowicz-Olczakowa informuje bardzo lapidarnie
i jakby ukradkiem. Pisze, iż Żeromski uczuciowo
rozdarty był między troską o Adasia i miłością
do Anny, że między dwie rodziny dzielił swoje
literackie dochody i starania o sprawy materialne,
milczy jednak o tym, co we wspólnej historii Stefana
i Anny zdarzyło się między rokiem 1908 a 1914.

ciotka Aniela zastała samego Żeromskiego, siedzącego
przy stoliku. Kiedy usiadła, Żeromski podniósł na nią
swoje wspaniałe smoliste oczy pod ciężkimi powiekami
i powiedział: „Proszę pani, muszę to pani powiedzieć,
jestem śmiertelnie zakochany”. Ciotka Aniela powiedziała
mi potem, że w tym momencie wydało się jej, że strzelił
w nią piorun i że leci w otchłań razem z krzesełkiem.
Ale to trwało tylko przez szczęśliwą chwilę, kiedy
myślała, że to ona, że on jej to mówi. Musiał zobaczyć,
co się z nią dzieje, bo prędko okrutnie dodał: „Ale
nie w pani. W pani siostrze, pannie Annie”. I ona
to natychmiast zrozumiała, zgodziła się, wyśmiała
w duszy samą siebie, że mogła przez chwilę nawet
pomyśleć, że to mogło chodzić o kogo innego, niż
o Haniusię. Ale Haniusia dostała „Popioły”, kiedy
przeszła z czwartej do piątej klasy, było między nimi
26 lat różnicy, on był przecież żonaty. Co było dalej,
po tym pierwszym niemym spotkaniu, nikt już nie
wie2. Nikt nie wie!
W innym miejscu Wspomnień Monika Żeromska
napisała o rodzicach:
Jeżeli najdalej sięgnę wspomnieniem, to pamiętam
ich zawsze razem, zawsze blisko siebie. W pokojach,
po których biegałam, zastawałam ich nagle stojących
pośrodku, jakby się tam przypadkiem spotkali, ciasno
objętych z policzkiem przy policzku, zupełnie znieruchomiałych. Biegłam wtedy do kuchni po malutki
stołeczek, wpychałam go między ich kolana i stawałam
na nim, wciśnięta ciasno między ich ciała, stękając
i prosząc: „Kochajcie mnie, kochajcie mnie”3.

Stefan Żeromski na portrecie Eligiusza Niewiadomskiego. 1900 r.

W podobny sposób o poznaniu się swych rodziców
pisze w wydanych w 1993 roku Wspomnieniach
Monika Żeromska. Także ona najobszerniej opowiada
o pierwszym spotkaniu w „Udziałowej”.
Przychodził też dość często Żeromski. Był piękny
i małomówny i straszliwie podobał się ciotce Anieli.
Nie jej jednej zresztą. Pewnego razu ciotka Aniela
przyniosła ze sobą tekę rysunków mamy. Te rysunki
wywołały zachwyt i zdumienie, że ich autorem jest
osiemnastoletnia dziewczyna. Ojciec oglądał także te
rysunki. Ciotka Aniela, szczęśliwa i dumna ze swojej
Haniusi, obiecała przyjść z nią kiedyś do „Udziałowej”
i rzeczywiście po kilku dniach obie usiadły przy stoliku
ciotki Anieli. Mama była onieśmielona i nastroszona,
bo komplementy i zachwyty nad jej rysunkami nie
wzbudzały w niej zadowolenia. [...] Spotkali się więc
z Żeromskim, zobaczyli wzajemnie w tej kawiarni, nie
zamienili słowa i pożegnali. Na drugi czy trzeci dzień
H. Mortkowicz-Olczakowa, O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień
i dokumentów, Warszawa 1964, s. 218-223.
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Taki jest klimat wspomnień Moniki Żeromskiej
i taki z nich wyłania się obraz drugiego małżeństwa
jej ojca. We wspomnieniach nie pojawia się nawet
na moment pierwsza żona Żeromskiego ze swą chorobą
i swym dramatem – jak gdyby Oktawia w ogóle
nigdy nie istniała; nie pojawia się tragedia śmierci
Adasia w 1918 r., nie zapisały się w nich żadne
echa komplikacji związanych z chorobą, śmiercią,
pogrzebem czy testamentem Żeromskiego.
Monika Żeromska miała święte prawo w taki właśnie
sposób – ze swojej dziecięcej perspektywy, sielankowo
i sentymentalnie – opowiedzieć o końcowym okresie
życia Ojca. Jej opowieść mogłaby być znakomitym
uzupełnieniem, dopełnieniem wiedzy o dramatycznym
życiu Stefana Żeromskiego. Problem polega na tym,
że takiej wiedzy nie ma.

Anna Żeromska – osoba bez biografii
Kiedy w związku z edycją listów Żeromskiego
trzeba było napisać biogram jego drugiej żony, okazało
się, że Anna jest właściwie osobą bez biografii.
2
3

M. Żeromska, Wspomnienia, Warszawa 1993, s. 185.
Ibidem, s. 15.

Zachowało się zdumiewająco niewiele odnoszących
się do niej dokumentów biograficznych: świadectw,
legitymacji, zaświadczeń. Nie zachowały się ani listy
Żeromskiego do niej, ani (poza kilkoma telegramami
i dwiema kartkami) jej listy do Żeromskiego, chociaż
– dla porównania – zachowało się ponad dwieście
listów Żeromskiego do pierwszej żony i prawie sto
listów do syna, a także prawie sto listów Oktawii
Żeromskiej do męża. Spustoszenie w dokumentach
Anny Żeromskiej jest niesłychane; czasem trudno
się oprzeć wrażeniu, że zawierusze dziejowej, która tak przetrzebiła polskie archiwa i archiwalia,
w tym wypadku pomagała jakaś usłużna ręka. Aby
zrekonstruować losy Anny z czasu, zanim poznała
Żeromskiego, a także z okresu pierwszych pięciu lat ich
znajomości i związku, historyk literatury musi wcielić
się w rolę detektywa lub archeologa zbierającego
fragmenty, ułomki, strzępy informacji i usiłującego
ułożyć z nich jakiś obraz. Oto, co udało się ułożyć:
W Siedlcach zachowała się (spisana w języku
rosyjskim) metryka chrztu Anny. Podaje ona, że w dniu
23.06.1889 r. przed miejscowym księdzem stawił
się czterdziestodziewięcioletni Antoni Zawadzki
i okazał dziecko płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Siedlcach 11 lipca ubiegłego roku
z jego małżonki Marii z Wrotnowskich, mającej
lat czterdzieści. Dziecku temu na chrzcie dano
imiona Anna Wanda. Data urodzin Anny Zawadzkiej
(11.07.1888) nie budzi zastrzeżeń, istnieje natomiast
dokument kwestionujący zawarte w metryce dane
o rodzicach. W posiadaniu autora artykułu znajduje
się niedatowany, napisany zapewne w 1926 roku
list Oktawii Żeromskiej do Wacława Makowskiego,
krytyka literackiego i wybitnego prawnika; w liście
tym Oktawia prosi o pomoc w jej staraniach o przeniesienie zwłok męża z kalwińskiego cmentarza
w Warszawie do Nałęczowa, a przy okazji pisze
i o Annie. Pisze mianowicie: „Stefan miał wrażenie,
że Wanda Anna Zawadzka była przyznana za córkę
przez babkę, Marię Zawadzką, a naprawdę jest córką
Anieli Kleczyńskiej”. Oktawia podaje w swym liście
nazwisko domniemanego partnera Anieli i zarazem
ojca jej przedmałżeńskiego dziecka; ujawnianie tutaj
tego nazwiska wydaje się zupełnie zbędne, gdyż
nic do sprawy nie wnosi.
List Oktawii Żeromskiej, napisany przez porzuconą
żonę o zwycięskiej rywalce, na dodatek napisany
przez osobę cierpiącą okresowo na ciężkie zaburzenia
psychiczne, nie zasługiwałby na uwagę i publiczne
roztrząsanie, gdyby nie pewne szczególne okoliczności:
– Antoni Zawadzki i Maria Wrotnowska mieli wcześniej dwie córki: Anielę (zamężna Kleczyńska), urodzoną
w Siedlcach 09.09.1869 i ochrzczoną 25.11.1869, oraz
Natalię (zamężna Daniłowicz-Strzelbicka), urodzoną
w Siedlcach 12.05.1877 i ochrzczoną 27.07.1877; tamte

córki chrzcili kilka tygodni po urodzeniu – czemu
z chrztem Anny czekali prawie rok?
– Aniela z Zawadzkich Kleczyńska posługiwała
się dokumentami ze sfałszowaną datą urodzenia
09.09.1877; taką datę podaje słownik biograficzny ludzi
teatru, taka data urodzenia pojawiła się w nekrologach
po jej śmierci – czy motywem tej mistyfikacji była
chęć odmłodzenia się aż o osiem lat, czy też ukrycia
przez Anielę, że od Anny starsza jest nie o 11, lecz
o 19 lat?
– W tej rodzinie majstrowanie przy metrykach
było swoistą normą; dalej będzie mowa o tym,
że nieprawdziwe dane znalazły się – z inicjatywy,
a w każdym razie na pewno za przyzwoleniem
Anny – w metryce urodzin Moniki i że także Monika
wprowadziła do swych dokumentów niezgodny
ze stanem faktycznym rok urodzenia.
Tyle w sprawie metryki chrztu Anny.
Pierwsze lata życia Anna Zawadzka spędziła
w domu rodzinnym w Siedlcach. Śmierć Antoniego
Zawadzkiego w początkach 1891 roku skłoniła Marię
Zawadzką do wyjazdu do Warszawy. Sprzedawszy
majątki męża, kupiła w Warszawie duże mieszkanie
przy ulicy Wspólnej i tutaj zamieszkała; w jakiś
czas potem Anna rozpoczęła edukację na pensji
Natalii Porazińskiej przy placu św. Aleksandra
(dziś Trzech Krzyży); nie wiadomo, kiedy dokładnie
rozpoczęła naukę na pensji i kiedy ją zakończyła.
W końcu 1903 r. wróciła do Warszawy wspominana
wyżej Aniela Zawadzka, aktorka grająca do tej pory
drugoplanowe role w Teatrze Miejskim w Krakowie
i obracająca się w środowisku krakowskiej cyganerii
artystycznej; 25.01.1904 wyszła za mąż za pisarza
i dziennikarza Jana Kleczyńskiego i odtąd na stałe
mieszkała w Warszawie; odtąd miała też z pewnością
większy wpływ na losy Anny.
W 1904 r. Anna Zawadzka wstąpiła do otwieranej właśnie warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych
(razem z nią na studia w roku 1904/05 zapisał się
wówczas także Jan Kleczyński), nie wiadomo jednak,
jak długo studiowała. W Historii Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie 1904-1964 K. Piwockiego
Anna Zawadzka wymieniona jest wśród bardzo wielu
osób rozpoczynających naukę w roku 1904, nie ma jej
natomiast w spisie kończących studia z dyplomem.
Jeśli wierzyć cytowanym wcześniej opowieściom
Hanny Mortkowicz-Olczakowej i Moniki Żeromskiej
– a wierzyć musimy, bo innego źródła informacji nie
ma – Anna poznała Żeromskiego w Warszawie w roku
1908; jeśli tak rzeczywiście było, to ta pierwsza,
warszawska faza ich znajomości czy związku nie
mogła trwać długo. Pod koniec października tego
roku Żeromski został w Warszawie aresztowany,
a po kilku dniach – zwolniony z aresztu i wydalony
z państwa rosyjskiego.
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do Warszawy i jeszcze w tym samym miesiącu Aniela
Kleczyńska przedstawiała ją jako przyszłą drugą
żonę Żeromskiego. Zofia Nałkowska. która do kręgu
znajomych zaliczała Kleczyńskich, a szczególną
sympatią darzyła Anielę, zapisała w swym dzienniku5
pod datą 28.07.1911: „Dziś widziałam kobietę, która
ma zostać drugą żoną Żeromskiego (Krystyna z Róży).
Niestety nie jest piękna”.

Żeromski w 1909 r. Portret Kazimierza Mordasewicza.

Do października 1909 r. mieszkał w Galicji (w Krakowie i Zakopanem), podczas gdy żona i syn pozostali
w Nałęczowie. Nie wiadomo, co przez ten rok działo
się z Anną; czy i gdzie mógł się teraz Żeromski z nią
spotykać. Ze strzępów informacji o losach Anny wynika,
że gdy potężne trzęsienie ziemi zniszczyło Sycylię
(a zdarzyło się to 28.12.1908), mieszkała z matką
we Florencji, że 22.02.1909 uzyskała we włoskim
Ministerstwie Kultury w Rzymie kartę bezpłatnego
wstępu do muzeów; można zatem sądzić, że przebywała
we Włoszech przez kilka miesięcy, w czasie których
Żeromski nie wyjeżdżał z Galicji. Latem 1909 roku
przebywała (i malowała) gdzieś na wsi. W liście
pisanym w Warszawie 20.09.19094 Jan Kleczyński
informował Żeromskiego: „Hania była teraz na wsi
i narysowała z dziesięć arcydzieł – krajobrazy –
marzenia – postaci jak ze snu. Cudowne. Za miesiąc
wyjeżdża do Paryża”. Czy to znaczy, że od wyjazdu
z Warszawy przez rok Żeromski z Anną się nie
spotykał? A może zaczęła się ta znajomość i ta miłość
w innym czasie, w innym miejscu i w inny sposób?
Są to pytania bez odpowiedzi.
W październiku 1909 r. Żeromski wyjechał z rodziną
na prawie trzy lata do Paryża, niemal równocześnie
na studia malarskie przyjechała do Paryża Anna.
Teraz – do lipca 1911 roku – mogli się widywać niemal
każdego dnia, mieszkali nawet niezbyt daleko od siebie:
Żeromski przy rue Ernest Cresson 22, Anna przy rue
d’Assas 130 bis. Spotykali się z pewnością często;
w tym okresie Żeromski podjął wobec Anny jakieś
zobowiązania; być może przyrzekł jej małżeństwo.
W początkach lipca 1911 Anna wróciła z Paryża
4

6
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Anna Zawadzka w Paryżu.

W kontaktach Anny z Żeromskim znowu nastąpiła
wielomiesięczna przerwa. Znowu nie wiadomo, co działo
się z Anną przez rok – od lipca 1911 do czerwca
1912 r., kiedy z Paryża do kraju wrócili Żeromscy.
Gdzie przez ten rok mieszkała? Co robiła? Jak
wyglądały jej kontakty z Żeromskim? Dopiero od lata
1912 roku wiadomo o Annie trochę więcej, gdyż
od tego czasu jej biografia jest cząstką, elementem
biografii Żeromskiego.

Zakopiańskie wakacje 1912 roku
Żeromscy wrócili z Paryża do kraju (dość niespodziewanie) w czerwcu 1912 roku. Oktawia i Adam
pojechali na lato do Nałęczowa; Żeromski – wydalony
w roku 1908 i ciągle niemający wstępu do Królestwa
– został w Krakowie. W połowie lipca, zapowiadając
listami (niezachowanymi) i telegramami (zachowanymi)
przyjazd swój i kogoś jeszcze („usiłujemy przyjechać”,
„przyjedziemy”), zjechała do Krakowa Anna. Przyjechała
z matką, Marią Zawadzką, i wkrótce potem wszyscy
troje przenieśli się do Zakopanego. Istniał wówczas
zwyczaj drukowania w zakopiańskich pismach nazwisk
osób przyjeżdżających na kurację lub wypoczynek.
5
Z. Nałkowska, Dzienniki. II. 1909-1917, oprac. H. Kirchner, Warszawa
1976, s. 190.

Właściciele hoteli i pensjonatów mniej więcej co tydzień sporządzali spisy świeżo przybyłych gości
i przekazywali je – zapewne w celach reklamowych
– redakcji aktualnie wydawanego pisma. Dzięki
temu wiadomo co nieco o wspólnych Żeromskiego
i Anny wakacjach w Zakopanem. W numerze 16
dwutygodnika Zakopane z 30.07.1912 wydrukowana
została lista gości przybyłych do Zakopanego od 18
do 25 lipca; na liście osób zamieszkałych w tym
czasie w pensjonacie Obrochtówka znaleźli się m.in.
„Zawadzka Maria i Anna z Warszawy” oraz „Żeromski
Stefan z Paryża”. Mieszkali tutaj – pod jednym dachem
– chyba krótko. Jeszcze 1.08.1912 r. Jan Kasprowicz
swą kartkę do Żeromskiego adresował do pensjonatu
„Obrochtówka”, zaraz jednak potem Żeromski przeniósł
się do pobliskiej (też przy ul. Chałubińskiego) willi
„Wrzos”, gdzie mieszkał do drugiej połowy września.
Nie wiadomo, jak długo została w Zakopanem i gdzie
mieszkała Anna, a także jej matka.
W tym czasie – kto wie, czy nie po raz pierwszy
– Żeromski i Anna zaczęli publicznie pokazywać się
razem. Jego udział w odczytach, wiecach, balach
charytatywnych i innych imprezach tego rodzaju
skwapliwie odnotowywały gazety, jej obecność u boku
Żeromskiego stała się tematem plotek i sensacją
towarzyską – przekazywaną w listach i zapisywaną
we wspomnieniach. Gazety odnotowały udział Żeromskiego w dniu 4.08.1912 r. w wiecu protestacyjnym
przeciwko utworzeniu przez władze rosyjskie guberni
chełmskiej; w bodaj wszystkich notatkach prasowych
znalazła się informacja, iż w trakcie wiecu „pp. Stefan
Żeromski i Jan Kasprowicz wraz z dwiema paniami
z kapeluszami w ręku zbierali wśród zebranych na Dar
Chełmski”; czy jedną z tych pań była Anna? Dziesięć
dni później w hotelu Morskie Oko odbył się „dominowy”,
tj. maskowy bal na cele charytatywne; gazety doniosły,
że bal ten „zaszczycił obecnością” Żeromski; czy był
sam? W niedatowanym, ale napisanym z pewnością
w sierpniu 1912 r. liście Stanisław Ignacy Witkiewicz
informował Helenę Czerwijowską: „dziś na odczycie
Starca z Gór widziałem Żeromskiego z p. Z [awadzką].
Co za mops potworny z niego się zrobił”. Bronisław
Malinowski w swym Dzienniku w ścisłym znaczeniu
tego wyrazu odnotował 25.08.1912, że poprzedniego
dnia, chyba z udziałem Witkacego, zdarzyła się jakaś
„afera z odbijaniem koch [anki] Żer [omskiemu] ”.
Zakopane trzęsło się od plotek. Maria Witkiewiczowa
zapewne już około 10 sierpnia informowała o nich
leczącego się wówczas w dalekiej Lovranie Stanisława
Witkiewicza, a ten 16.08.1912 r. pisał do syna:
Zastanawiające rzeczy Mama pisze o Żer [omskim].
Co to wszystko jest? Oczywiście to, co można o tym
wiedzieć, to jest plotka, której emanacją jest „opinia
publiczna”, ale co tam w gruncie się dzieje, to dopiero
końcowe rozdziały życia mogą powiedzieć6.
6
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Może pod koniec pobytu w Zakopanem albo wkrótce
potem Żeromski napisał do Jerzego Żuławskiego list
z prośbą o radę, jak najłatwiej można uzyskać rozwód.
List ten nie jest znany, zachowała się natomiast
datowana 23.11.1912 r. odpowiedź Żuławskiego7,
który takie doświadczenie miał już za sobą, mógł
zatem udzielać rad, rad, z których Żeromski jednak
nie skorzystał.
Wakacje w Zakopanem okazały się brzemienne
w skutki. W dniu 30.05.1913 r. we Florencji urodziła
się córka Anny i Stefana – Monika Żeromska.

Anna wychodzi z cienia
W początkach września 1912 roku Oktawia i Adaś
przenieśli się z Nałęczowa do Krakowa, gdzie Adaś
rozpoczął naukę w gimnazjum; w końcu września
wrócił do nich z Zakopanego Żeromski. W drugiej
połowie grudnia przyjechali we trójkę do Zakopanego,
przez kilka tygodni mieszkali u Marii Witkiewiczowej
w prowadzonym przez nią pensjonacie w willi
„Nosal” nad Bystrem, po czym wrócili do Krakowa.
Pod koniec lutego 1913 roku Adaś zachorował
na zapalenie opłucnej, co mogło skutkować i, jak się
okazało, skutkowało procesem gruźliczym. Korzystając
z zaproszenia Tadeusza Korniłowicza do jego domu
nad Bystrem, w marcu 1913 r. Żeromscy przenieśli
się do Zakopanego – już na dobre.

Z Adasiem. Portret Leona Wyczółkowskiego.

Nie wiadomo, gdzie do tej pory – rozstawszy się
z Żeromskim wczesną jesienią 1912 roku – mieszkała
Anna; nie wiadomo, czym się zajmowała; nie wiadomo,
kto był z nią w tym tak trudnym dla niej okresie, gdy
wiedziała, iż jest w „panieńskiej” ciąży; nie wiadomo,
kiedy i w jaki sposób zawiadomiła o tej nowej sytuacji
Żeromskiego... Po raz trzeci – podobnie jak w roku
1908/1909 i jak w roku 1911/1912 – nie wiadomo,
co się z nią przez wiele miesięcy działo. Monika
Żeromska w różnych miejscach swych wspomnień
umieściła informacje, a to że Anna studiowała malarstwo
we Florencji, a to że w Rzymie przez dłuższy czas
w trwodze wyczekiwała na listy Żeromskiego, ale
informacji tych nie daje się opatrzyć dokładniejszymi
datami; zawieszone są w jakimś bezczasie. Po raz
Warszawa 1969, s. 558.
7
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trzeci – gdy mowa o losie Anny na przełomie lat
1912/1913 – większość zdań trzeba rozpoczynać
od: „nie wiadomo”. Mrok zaczyna się przecierać
dopiero w kwietniu 1913 roku. Teraz zaczyna być
„wiadomo”. W kwietniu 1913 roku Anna mieszka
z matką we Florencji, czekając w pensjonacie przy
Piazza d’Azeglio na przyjazd Żeromskiego. W dniu
24.04.1913 Żeromski przyjeżdża, co otwiera nowy okres,
nową epokę w jego życiu. Przyjeżdża rozdzierany
sprzecznymi uczuciami; z jednej strony poczuciem
powinności wobec Anny, która wkrótce ma urodzić jego
dziecko, z drugiej strony obawą o zdrowie i życie syna
jedynaka pozostawionego w Zakopanem i zagrożonego
śmiertelnym niebezpieczeństwem. Niemal każdego
dnia wysyła z Florencji do Zakopanego – do Oktawii
albo Adasia – list lub kartkę.
O tym, co go do Florencji sprowadziło, to jest
o Annie i mającym się urodzić dziecku, nie ma w tych
listach, rzecz jasna, najmniejszej wzmianki (być może
Oktawia nie wie jeszcze, jaki był prawdziwy cel
jego florenckiej podróży); wypełnione są one niemal
wyłącznie uczuciem niepokoju i troski o zdrowie
syna, a także prośbami, by codziennie, koniecznie
codziennie do niego pisać.
W kwietniu 1913 roku Anna wychodzi z cienia,
ale nie oznacza to wcale, że odtąd w biografii
Żeromskiego czy choćby tylko we wspólnej biografii
Anny i Żeromskiego wszystko jest już jasne. Wprost
przeciwnie. Dopiero teraz pojawiają się zdarzenia
i sprawy naprawdę zagadkowe, niejasne i zdumiewające.
A pierwszą z nich jest zagadka metryki urodzenia
i chrztu Moniki.

Metryka chrztu Moniki
W pięć tygodni po przyjeździe Żeromskiego
do Florencji, 30 maja 1913 roku urodziła się Monika. W metryce chrztu we florenckim baptysterium
w dniu 4.07.1913 zapisana jest jako córka małżonków
Stefana i Anny Żeromskich. Zapis w księdze chrztów,
w tłumaczeniu na polski, brzmi następująco:
ŻEROMSKI Monika Wincentyna Maria, córka
małżonków Stefana, syna nieżyjącego Wincentego,
i Anny Córki nieżyjącego Antoniego Zawadzkiego,
urodzona w Warszawie 30 maja 1913 o godzinie 6
po południu. Ojciec chrzestny: Konieczny Włodzimierz
z Krakowa. Matka chrzestna: Dobrodzicka Wanda.
Chrzciciel: Galileus Duci.
Także w prowadzonym przez urząd miasta rejestrze
urodzin Monika zapisana jest jako urodzona 30.05.1913
(we Florencji) córka małżonków Stefana Żeromskiego
i Anny z Zawadzkich. W obu dokumentach przy
imionach Anny i Stefana występuje określenie coniugi
oznaczające małżonków.

Metryka chrztu zawiera dwie nieprawdziwe
informacje – przede wszystkim mówi nieprawdę
o stanie cywilnym rodziców, którzy małżeństwem
przecież nie byli, podaje także nieprawdziwe miejsce
urodzin. To drugie kłamstwo, iż Monika urodziła
się w Warszawie, było z pewnością konsekwencją
pierwszego. W przypadku chrztu dziecka urodzonego
we Florencji mogły być wymagane jakieś dokumenty,
których brak łatwiej można było wytłumaczyć, jeśli
matka i dziecko dopiero co przyjechali do Florencji
z dalekiej Warszawy. W całej tej historii zaskakuje
łatwość, z jaką takie nieprawdziwe dane można było
wprowadzić do ważnych urzędowych dokumentów,
zastanawia także postawa świadków, którzy nieprawdę poświadczyli. Czy działali w dobrej wierze,
to znaczy uwierzyli zapewnieniom, iż Anna poślubiła
Żeromskiego, czy też (co chyba prawdopodobniejsze)
świadomie uczestniczyli w kłamstwie? Włodzimierz
Konieczny, młody rzeźbiarz, był zaprzyjaźniony
z Anną, Żeromski mu niesłychanie imponował... Wanda
Dobrodzicka to w istocie Wanda Krahelska (potem
Filipowiczowa), uczestniczka zamachu na Skałona
w 1906 r., bojowniczka PPS, która po nieudanym
zamachu zbiegła do Galicji i aby ratować się przed
wydaniem jej władzom rosyjskim (i nieuchronną karą
śmierci), poślubiła malarza Adama Dobrodzickiego
(tzw. białe małżeństwo); przed sądem w Galicji
została uniewinniona, a teraz przyjechała do Florencji
studiować malarstwo... Nie wiadomo, kto wymyślił
całą tę mistyfikację związaną z metryką – i czemu
miała ona służyć. Jej skutkiem było to, że Anna
zaczęła odtąd podawać się za żonę Żeromskiego
i używać nazwiska Żeromska; np. w listopadzie 1913 r.
zapisała się do florenckiej wypożyczalni książek G.P.
Vieusseuxa jako Anna Żeromska. Tak teraz zaczęła
podpisywać się w listach, tak listy do niej adresowała
jej matka. Niebawem miało się okazać, że ta metryka
niczego nie załatwia, natomiast komplikuje i utrudnia
rozwiązanie wielu kwestii.
Drugą połowę lipca i sierpień 1913 roku Żeromski
spędził z Oktawią i Adasiem nad morzem w północnej
Francji (być może wtedy powiedział żonie o Annie
i Monice), potem na kilka miesięcy wrócił do Florencji.
Do Zakopanego przyjechał dopiero na Boże Narodzenie
– i wtedy zajął się uregulowaniem sytuacji prawnej
Moniki. Zdecydował się uznać ją za swoje dziecko
pozamałżeńskie. I wówczas okazało się, że florencka
metryka Moniki, „córki małżeństwa Żeromskich”,
stała się główną przeszkodą na tej drodze. No bo jak
można „legalizować”, uznać za pozamałżeńskie dziecko
małżonków Żeromskich?
Szczęśliwym trafem ocalały trzy listy8 do Żeromskiego napisane przez wspomnianego już Wacława
Makowskiego (1880-1942), trochę krytyka literackiego,
pisarza i polityka, przede wszystkim jednak wybitnego
8
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prawnika, w niepodległej Polsce ministra sprawiedliwości w gabinetach m.in. Artura Śliwińskiego,
Władysława Sikorskiego i Kazimierza Bartla. W roku
1914, z którego pochodzą wspomniane listy, Makowski
prowadził w Warszawie kancelarię adwokacką;
to jemu właśnie powierzył Żeromski załatwienie
sprawy Moniki. Dwa pierwsze listy do Makowskiego
Żeromski pisał z Zakopanego; trzeci – z Florencji,
po ponownym przyjeździe do Anny i Moniki. Te jego
listy nie są znane; uległy zniszczeniu albo jeszcze
przed wojną, albo w czasie wojny. Zachowały się
natomiast trzy dotyczące „legalizacji” Moniki odpowiedzi Makowskiego na te listy. W żadnym z nich
nie pada żadne imię ani nazwisko, mówi się jedynie
o „matce” i o „dziecku”, nie ulega jednak wątpliwości,
o kim i o czym w listach mowa. List pierwszy nosi
datę 28.01.1914 i brzmi następująco:
Szanowny Panie! Proszę uprzejmie o zawiadomienie
mnie, czy dziecko z Matką nie będzie wypadkiem
w Warszawie; w takim razie załatwienie potrzebnych
formalności byłoby niesłychanie prostsze i łatwiejsze.
W przeciwnym razie zaszłaby potrzeba legalizowania
dokumentów przez konsulat rosyjski we Florencji
i w ogóle wynikałyby rozmaite komplikacje dość trudne
do przezwyciężenia, tak że nawet gdyby przyjazd
nie miał nastąpić w najbliższym czasie, ale nieco
później, radziłbym poczekać parę miesięcy lub nawet
dłużej, a za to lepiej i dokładniej dokonać następnie
legalizacji. W zależności od tego pozostaje także
treść plenipotencji, której z tego powodu obecnie nie
podaję. Na legalizację bez przyjazdu można by się
zdecydować tylko w ostatecznym razie, gdyby inaczej
nie można było zrobić. Oczekuję tedy na uprzejmą
wiadomość w tej kwestii i pozostaję z prawdziwym
szacunkiem i poważaniem
Wacł. Makowski.

Żeromski, Anna i mała Monika. Włochy, 1913.

Ten list nie wymaga komentarza. Po jego otrzymaniu Żeromski zapewne skontaktował się listownie
z Anną, która na przyjazd z Moniką do Warszawy
się nie zgodziła. Napisał o tym w następnym liście
do Makowskiego, a ten odpowiedział 16.02.1914:

Szanowny Panie! Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, ale szukałem sposobu, ażeby załatwić
sprawę, o którą chodzi, w sposób najlepszy. Niestety
niemożliwość przyjazdu dziecka i matki do Warszawy
ogromnie komplikuje sprawę ze względu na wadliwość
aktu sporządzonego we Florencji. W obecnym jego
stanie akt ten mógłby być uznany za fałszywy
i wziąć go za podstawę do legalizacji dziecka nie
można. Byłoby jeszcze wyjście następujące: Jeżeli
Pan będzie we Florencji, może Pan będzie mógł
u tych samych władz miejscowych, tj. u urzędnika
stanu cywilnego, który sporządzał metrykę, uzyskać
poprawienie metryki przez usunięcie wyrazu coniugi.
Jeżeliby urząd stanu cywilnego nie mógł lub nie chciał
tego zrobić (chociaż przypuszczam, że urząd włoski,
szczególniej wobec tego, że chodzi o cudzoziemca,
nie będzie zbyt twardego serca i poprawki dokona)
– w razie odmowy trzeba byłoby porozumieć się
z adwokatem we Florencji co do sposobu poprawienia
metryki w tym punkcie w drodze prawnej. Wobec tego,
że o ile mi wiadomo akt sporządzono bez osobistego
udziału Szanownego Pana, myślę, że i to nie powinno
nastręczać wielkich trudności. Następnie, kiedy już
Pan uzyska akt nowy bez wyrazu coniugi, trzeba
będzie poświadczyć legalność i znaczenie aktu
w konsulacie rosyjskim we Florencji lub gdzie jest
najbliżej we Włoszech. Tak samo trzeba poświadczyć
w konsulacie akt chrztu dziecka. Następnie kiedy
to wszystko już będzie załatwione, proszę przysłać
mi obydwa te dokumenty, a ja natychmiast przeszlę
tekst upoważnienia; nie mogę tego zrobić już teraz,
bo w upoważnieniu muszą być wskazane i opisane
obydwa poprzednie akty. Jeżeliby to wszystko nie było
możliwe do zrobienia, nie pozostanie nic innego jak
przyjazd do Warszawy, jak o tym pisałem poprzednio.
Żałuję bardzo, że nie mogę zakomunikować Panu
bardziej pomyślnej wiadomości, ale obawiam się
możliwych komplikacji, które by mogły i przeszkodzić
legalizacji, i pociągnąć inne przykre następstwa.
Wyrazy najgłębszego szacunku i poważania łączę
Wacł. Makowski.
Teraz pewien komentarz wydaje się już potrzebny.
Po pierwsze nie wynika z tego listu, zresztą jak
i z poprzedniego, by Anna była jakoś szczególnie
zainteresowana „legalizacją” Moniki, to znaczy jej
oficjalnym, formalnoprawnym statusem pozamałżeńskiego dziecka Żeromskiego. Przyjechać w tym
celu do Warszawy nie chciała. Po drugie zastanawia
napisane przez Makowskiego zdanie: „O ile mi wiadomo, akt [tj. metrykę] sporządzono bez osobistego
udziału Szanownego Pana”. Czy to oznacza, że przy
spisywaniu metryki Żeromski był nieobecny? Czy
określenie coniugi znalazło się w metryce bez jego
zgody, a może nawet bez jego wiedzy? I co oznacza:
„o ile mi wiadomo”? Od kogo Makowski powziął taką
wiadomość? bo gdyby mu to powiedział czy napisał
Żeromski, to przecież nie byłoby w liście owego

Świętokrzyskie nr 12 (16)

9

„o ile”. Czy to oznacza, że szczegóły metryki były
znane jakiemuś większemu gronu osób? W pierwszych
dniach marca 1914 r. Żeromski przyjechał ponownie
do Florencji i po naradzie z Anną napisał do Makowskiego trzeci z wspominanych wyżej listów. Nie znamy
jego treści, ale pewnych zawartych w nim propozycji
można domyślać się z odpowiedzi Makowskiego,
datowanej 31.03.1914:
Szanowny Panie! Przepraszam za kilkudniową
zwłokę w odpowiedzi, wcześniej wszakże napisać nie
mogłem. Propozycja ochrzczenia dziecka w Austrii jest
zupełnie dobra. Ksiądz żadnych dowodów policyjnych
urodzenia dziecka żądać nie powinien, powinien zaś
spisać akt na zasadzie oświadczenia osoby dziecko
przedstawiającej i dwóch świadków. Zdaje mi się,
że według praw austriackich, tak samo jak i rosyjskich,
metryka chrztu jest zupełnie wystarczającym aktem i nie
wymaga żadnych uzupełnień cywilnych. Może Pan
jednak natrafić na trudności następujące: Ksiądz może
nie chcieć wpisać do metryki nazwiska Ojca – byłoby
to niepożądane i lepiej jeśliby w metryce figurowały
nazwiska i matki, i ojca. Gdyby jednak żadną miarą
nie dało się tego zrobić, trzeba będzie poprzestać
na samym tylko nazwisku matki, a resztę uzupełniać
w drodze osobnego aktu rejentalnego, o którym później
Szanownego Pana szczegółowo poinformuję. Metrykę
przetłumaczoną i poświadczoną przez konsulat proszę
mi przysłać, a resztę załatwimy tutaj. Kościelna
metryka dla praw rosyjskich wystarcza najzupełniej
– a chrzest w Austrii ze względu na przejazd przez
granicę i ze względu na to, że u nas księża robią teraz
rozmaite trudności przy stosowaniu nowego prawa,
byłby zupełnie wskazany. Oczekuję zatem na metrykę
i łączę wyrazy najgłębszego szacunku
Wacł. Makowski.
Także ten list wymaga kilku dopowiedzeń. Po pierwsze: ponieważ pomysł powtórnego ochrzczenia Moniki
w celu uzyskania drugiej metryki, wolnej od zapisu
o „małżonkach” Żeromskich, pojawił się w liście
napisanym przez Żeromskiego dopiero po jego
przyjeździe do Florencji i spotkaniu z Anną, można
przypuszczać, że to ona była autorką tego pomysłu.
Po drugie: być może z pomysłem drugiego chrztu
wiąże się krótki pobyt Żeromskiego – z Moniką,
Anną i Marią Zawadzką – w Wyżnich Hagach
po słowackiej (wówczas mówiło się: po węgierskiej)
stronie Tatr. Zamieszkał tam Żeromski z drugą
rodziną 21.07.1914 r. – nie bardzo wiadomo dlaczego.
We Florencji mieszkał z Anną i Moniką (drugim
nawrotem) od początków marca do pierwszych dni
maja 1914 r. Przed wyjazdem uzgodnił zapewne
z Anną, że z Włoch przyjedzie ona z Moniką
w okolice Tatrzańskiej Łomnicy, bowiem w kartce
do Żeromskiego datowanej 24.06.1914 (będzie jeszcze
o tej kartce mowa) Anna pytała: „jak się jedzie
na tę Łomnicę, czy się nie zajeżdża do Krakowa? ”.

10
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Co mogło Żeromskiego skłonić do zamieszkania
na Słowacji? Do tej pory wydawało się, że mogła
to być chęć mieszkania za granicą (by zachować
anonimowość, co na ziemiach polskich nie było
możliwe), a jednocześnie w pobliżu coraz bardziej
zagrożonego gruźlicą Adasia; teraz, od kiedy znane
są listy Makowskiego, wydaje się, iż mogło to być
także związane z planem powtórnego ochrzczenia
Moniki. Bo i Tatrzańska Łomnica, i pobliskie Wyżnie
Hagi leżały przecież w państwie austriackim; Słowacja
była katolicka, teren spokojny, a nawet odludny...
Ostatecznie pomysł powtórnego chrztu z pewnością spalił na panewce. Drugiej metryki chrztu nie
udało się odnaleźć; gdyby zresztą istniała, wiele
spraw osobistych i rodzinnych Żeromskiego byłoby
załatwionych z pewnością inaczej. Pobyt w Wyżnich
Hagach nie trwał długo; w końcu lipca ogłoszona
została mobilizacja, wybuchła wojna światowa; gdy
tylko wyjazd ze Słowacji okazał się możliwy – zaraz
po 20.08.1914 r. furmanką przez Zakopane przewiózł
Żeromski drugą rodzinę do Krakowa. Ostatecznie
Monika Żeromska ochrzczona została tylko raz
i pozostała w mocy tylko jedna – „małżeńska” –
metryka z Florencji.

Tragedia śmierci Adasia
Od maja 1913 roku Adam Żeromski mieszkał
z matką w Zakopanem. Przez długi czas nie wiedział
o związku ojca z Anną, nie wiedział, że ma przyrodnią
siostrę. Prawdę poznał dopiero pod koniec roku
1914, gdy w Zakopanem znalazła się także Anna
z Moniką. Obie rodziny mieszkały w Zakopanem
aż do roku 1918. Anna z Moniką i zapewne także
z Marią Zawadzką mieszkała w willi „Władysławka”
na Kasprusiach, Oktawia z Adasiem – po opuszczeniu
gościnnego domu Korniłowiczów – najpierw nadal
na Bystrem w domu bliżej nieznanego Chrobaka,
potem w willi „Anielówka: przy ul. Zamoyskiego,
następnie w willi „Nieczuja” przy Jagiellońskiej; sam
Żeromski zamieszkał oddzielnie w willi „Oleńka” przy
Krupówkach. Prawdopodobnie chciał się zachować
uczciwie wobec obu żon i obojga dzieci, dzielić czas,
zainteresowanie i uczucia między obie rodziny. Skutek
był jednak taki, jaki musiał być: żadna z rodzin nie
mogła tego stanu rzeczy zaakceptować, a Zakopane
huczało od plotek. Sytuacja taka z pewnością nie
służyła zdrowiu Adasia.
W warunkach wojennych drastycznie pogorszyła
się sytuacja finansowa i materialna Żeromskiego.
Odcięty przez front od warszawskich wydawców
i od honorariów, bo w czasie wojny liczba wydawanych
książek gwałtownie spadła, odczuł znaczne zmniejszenie dochodów. Na dodatek pojawiły się nieznane
wcześniej trudności z kupnem nawet podstawowych

artykułów spożywczych: mąki, ziemniaków, masła;
trzeba się było starać o zezwolenia na zakupy, czasem
wyprawiać do podzakopiańskich wsi. I zdobywane
z takim trudem dobra trzeba było dzielić między
dwie rodziny. W tych warunkach Adaś przegrywał
z chorobą. Być może przegrałby i w warunkach znacznie
lepszych – niewojennych i normalniejszych – bo przy
ówczesnym stanie medycyny gruźlica była chorobą
w wielu wypadkach nieuleczalną. Ale w lepszych
warunkach szanse wyleczenia miałby z pewnością
większe. Przez kilka pierwszych lat wojny organizm
syna Żeromskiego bronił się, ale z upływem miesięcy odporność malała. W początkach 1918 r. Adaś
zachorował na bronchit, po którym proces gruźliczy
zaczął się coraz szybciej rozwijać.

swobody. Teraz powietrze jest łagodne, przewiezienie
Adasia w zamkniętym powozie na pewno by mu nie
zaszkodziło. W takiej chorobie żywienie co dwie
godziny jest rzeczą konieczną; taki regulamin tylko
zakład dać może. W prywatnym mieszkaniu chory
ciągle słyszy różne kłopoty i towarzyszące temu
trudności w zdobyciu dla niego środków potrzebnych
do życia. W Sanatorium to będzie od niego odsunięte.
W zeszłym roku mieliśmy chłopca w jego wieku, który
od nas tam się dostał, a na którego wyzdrowienie
nikt nie liczył. Dziś go spotkałam, wygląda jak kolos,
musiał mi się przedstawić, bom go nie poznała. Proszę
mi nie brać za złe wtrącania się. czynię to jedynie
dlatego, że od pewnego czasu o niczym nie myślę,
tylko o tym. jak ratować Adasia. Przywykłam Was
troje, Kochani Państwo, uważać za bardzo bliskich
i żadne względy nie wybiją mi tego z głowy. [...] Łączę
bardzo serdeczne wyrazy dla Kochanego i Łaskawego
Pana, Pani Oktawii i Adasia
Wasza oddana Witkiewiczowa.
Zachowało się także kilka przejmujących listów
Adasia z roku 1918; kilka listów do babci (matki
matki), Oktawii Chmielewskiej, posiada Muzeum
Żeromskiego w Nałęczowie, jeden list – do szkolnej
koleżanki i sympatii, Pelagii Mielochówny – trafił
do zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich10.
Przebija z tych listów i nadzieja na poprawę zdrowia,
i bezsilność wobec choroby, i rozpacz, i strach. I chęć
wyjazdu z Zakopanego. W dniu 17.05.1918 r. (dwa
i pół miesiąca przed śmiercią!) Adaś pisał do babci
Chmielewskiej, jak bardzo się cieszy, że wkrótce
pojedzie do Nałęczowa, jak czeka na ten wyjazd
i na spotkanie w Nałęczowie z przyrodnią siostrą
Henią Witkiewiczową, jej mężem Jankiem, ich dziećmi...

Żeromski z Adasiem, Zakopane, 1904.

Zachowało się bardzo niewiele dokumentów
odnoszących się do choroby Adasia; niektóre wydają
się warte opublikowania. W dniu 1 maja 1918 r.
do Żeromskiego napisała9 Maria Witkiewiczowa,
wdowa po Stanisławie Witkiewiczu:
Łaskawy i Kochany Panie. Przepraszam, że nieupoważniona i może niemająca do tego prawa, chcę poradzić
to, co w chorobie mego syna z pewnością bym zastosowała. Czy Państwu Kochanym nie przychodzi na myśl
umieszczenie Adasia w Sanatorium Dr Dłuskiego? Oni
oboje tak są dla Państwa życzliwi, on bądź co bądź
jest dobrym lekarzem, położenie zakładu wymarzone,
powietrze i nade wszystko spokój, który dla chorego
jest rzeczą najpotrzebniejszą. Mieszkanie, w którym
Adaś choruje, jest dla niego rzeczą najszkodliwszą, jest
to pokój źle wentylowany, dokoła otoczony nieznośnym
sąsiedztwem, nie daje choremu ani odpoczynku, ani
9

BN, rkps akc. 17 218, t. 41.

Najdroższa moja Babuniu! Dziś otrzymaliśmy aż
pięć kartek Babci, między nimi dwie z konkretnymi
już o przyjeździe Heni wiadomościami. Radość naszą
łatwo sobie wyobrazić! Jestem jeszcze dość osłabiony,
ale wracam do sił pospiesznie. Staram się gwałtownie
dużo jeść i nie po [d] dawać się zwątpieniu. Teraz, gdy
zmora rozdziału z Jankami znikła, przyszłość przedstawia
się jasno – to i moje polepszenie, a wreszcie zupełne
wyzdrowienie musi być rychłe. W jednej z owych pięciu
kartek pisze Babcia, że nikt jej nie odwiedza, ja, choć
w mniejszej może mierze, ale też zetknąłem się z tym
samym. Mając tylu kolegów, powinien bym co dzień
odbierać czyjąś wizytę, a tymczasem pędzę życie zupełnie
samotnicze. We dwa tygodnie już zapomnieli o mnie.
Ale ja nawet wolę moją samotność. Siedzę sobie oto
teraz [na] werandzie (spędzam tu zresztą całe dnie)
i piszę do Babci różne niedorzeczności zamiast donieść,
kiedy wyjedziemy. Nastąpi to zapewne koło 15 czerwca,
muszę tylko przedtem nabrać sił, warunki do tego mam
doskonałe i doktór dał mi słowo, że w tym terminie
wyjadę, „żeby trafić na czereśnie”, jak się wyraził.
10

Rkps akc. 75/71.
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Ja mam nadzieję co prawda, że w Nałęczowie spotkam
się ze słodszą od czereśni niespodzianką – przecież
ja Janków nie widziałem równo cztery lata. Jaka Babunia
szczęśliwa, bo pewnie w chwili, gdy ja to piszę, to oni
pewno są już z wami. Przepraszam za bazgroty, ale przez
75 dni mojej choroby zupełnie nie pisałem. Ściskam
Babunię tak mocno, jak mi pozwala osłabienie. Całuję
ręce Babuni milion razy
Kochający wnuk Adam.

Kochany Stefuleczku! Dziękuję za wiadomości
milion razy. Mumiśka [Monisia – Z.J.A.] cały dzień
na słońcu, zdaje się, że jej to dobrze robi, dobry
ma żołądeczek i jest rumiana. Jutro Ci napiszę długi
list. Kąpię się dwa razy w dzień, tak jest przyjemnie,
że trudno opowiedzieć. Żebyś Ty powiedział, jak się
jedzie na tę Łomnicę, czy się nie zajeżdża do Krakowa?
Całuję Cię mój jedyny kochany Twoja H.
Czy poznajesz tę panienkę?

Pod koniec czerwca udało się Żeromskiemu przyjechać
– z Oktawią i z ciężko już chorym Adasiem – z Zakopanego
do Nałęczowa; tutaj w „Chacie” 30 lipca 1918 r. Adaś
zmarł. Po pogrzebie Oktawia już do Zakopanego nie
wróciła; została z córką z pierwszego małżeństwa
(Henryką Witkiewiczową), zięciem i wnukami. Żeromski
wyjechał na nowo do Zakopanego. Niepotrzebne już było
mieszkanie w „Nieczui” i „Oleńce”; zamieszkał z Anną
i Moniką we „Władysławce”. W tak dramatycznych
okolicznościach, za cenę takiej tragedii splątany węzeł
uczuciowo-rodzinny się rozplątał.

Ten miłosny liścik wysłany jest jako odkryta karta
pocztowa – ze znaczkiem i stemplami pocztowymi
– zaadresowana: „Autriche – Galicie, Zakopane (via
Kraków), Wny Pan Stefan Żeromski, Bystre dom
Chrobaka”. Pod tym adresem, jak wiemy mieszkała
również Oktawia z Adasiem, więc liścik zaadresowany
był również i do nich, a także – do listonosza,
do urzędników na poczcie, bo przecież mogli oni
kartkę przeczytać, praktycznie do całego Zakopanego;
miłosny liścik zaprawiony został trucizną, miał
Oktawii i Adasiowi sprawić przykrość, zadać ból,
a także poróżnić Żeromskiego z rodziną, dokuczyć
mu, wywołać skandal... Podobny charakter ma druga
z zachowanych kartek. Wysłana została z Zakopanego
do Nałęczowa 19.07.1918. Na jednej stronie znajduje
się liścik do ojca podyktowany Annie przez pięcioletnią
Monikę, na drugiej – liścik Anny do Żeromskiego:

Ostatni list do Oktawii
Dopóki żył Adaś, Żeromski pozostawał z Oktawią
w stałym kontakcie; inaczej być nie mogło. Łącznikiem
między nimi był przede wszystkim syn, ale niekiedy
pojawiały się i jakieś inne obszary spraw wspólnych.
Na przykład, kiedy w 1915 roku Żeromski zorganizował – przy zakopiańskim oddziale Naczelnego
Komitetu Narodowego – Sekcję Gospodarczą, która
postawiła sobie za cel tworzenie miejsc pracy dla
przebywających w Zakopanem osób pozbawionych
wystarczających środków do życia, Oktawia miała w tej
Sekcji kierować zespołem zajmującym się pracą dla
kobiet; kilka miesięcy później należała, podobnie jak
Żeromski, do grupy osób zakładających w Zakopanem
stowarzyszenie Podhalańskie Warsztaty Pracy. Anna
chyba źle takie kontakty znosiła. Wprawdzie sytuacja
obu rodzin była na pozór ustabilizowana. Żeromski
dzielił czas, troskę i uczucia między dwie żony i dwoje
dzieci, ale pod pozorami spokoju i poprawności kłębiły
się żale, pretensje, niechęci. Nie wiemy o żadnych
aktach niechęci czy agresji Oktawii w stosunku
do młodszej rywalki, wiadomo natomiast, iż Anna
wysyłała w stronę Oktawii zatrute strzały. Jak już
było powiedziane na początku artykułu, z wieloletniej
i z pewnością obfitej korespondencji Anny z Żeromskim
ocalały tylko dwie kartki pocztowe11 – skierowane
do Żeromskiego, ale zaadresowane w taki sposób,
by przeczytała je także Oktawia. O wcześniejszej
z tych kartek już była mowa – jest to kartka wysłana
przez Annę z Wenecji 24.06.1914 do Żeromskiego, który
kilka dni wcześniej wrócił z Włoch do Zakopanego.
Na odwrocie fotografii formatu pocztówkowego,
przedstawiającej małą Monikę z Marią Zawadzką
na placu św. Marka w Wenecji, Anna napisała:
11
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Drogi Stefulku! Monika sama mi dyktowała tę kartkę
do Ciebie. Dziś miałam list od Ciebie jak zwykle
zdawkowy i nic w nim o sobie nie piszesz, co robisz
cały dzień, z kim się widujesz, gdzie mieszkasz. Bardzo
mi jest przykro, że się otaczasz taką grubą tajemnicą,
ale cóż robić, i tak się dowiem.
Całuję Cię bardzo serdecznie H.
Odkryta kartka ze znaczkiem i stemplem pocztowym
zaadresowana jest następująco: Ziemia Lubelska,
W-ny Pan Stefan Żeromski, w Nałęczowie, st. poczt.
Wąwolnica, powiat Puławy. Zwróćmy uwagę na datę.
Żeromski jest w Nałęczowie przy umierającym synu;
przy Adasiu jest również matka; kartka jest dostępna
dla wielu ciekawych oczu. Czy także tym razem nie
chodzi o uderzenie i Żeromskiego, i Oktawii – o zadanie
im bólu, wywołanie zgorszenia czy skandalu?
Po pogrzebie Adasia i powrocie Żeromskiego do Zakopanego jego kontakty z Oktawią ustały niemal
zupełnie. Teraz mogłyby to być tylko kontakty korespondencyjne, ale nic o nich nie wiadomo. W kwietniu
i maju 1919 roku napisał Żeromski niezwykłą książkę
– nieprzeznaczone do sprzedaży w księgarniach,
pomyślane jako prezent dla przyjaciół zmarłego syna
O Adamie Żeromskim wspomnienie. Pełny tytuł tej
książeczki, wydanej nakładem autora, brzmi: O Adamie
Żeromskim wspomnienie przez jego ojca jako rękopis
w 55 egzemplarzach podane do druku dla grona osób,
które łaską miłości, przyjaźni i opieki darzyły Zgasłego.

Jest to przejmująca opowieść o życiu syna i o rozpaczy
ojca, biografia Adasia i zarazem tren po jego śmierci.
Żeromski opowiada o podróżach i rozmowach z synem,
o miejscach, które razem zwiedzali, i o ludziach, których
razem spotykali, o opiekunach, kolegach, nauczycielach
i lekarzach syna, o swoich przyjaciołach, którzy w różnych trudnych chwilach spieszyli z pomocą; pojawiają
się tutaj także osoby z kręgu rodzinnego: przyrodnia
siostra Adasia, Henryka Rodkiewiczówna (późniejsza
Witkiewiczowa), jej mąż Jan Witkiewicz, brat Oktawii
Rafał Radziwiłłowicz i inni. Natomiast ani na chwilę
nie pojawia się postać matki, ani razu nie pojawia się
imię Oktawii. Jak gdyby Adaś nigdy nie miał matki...
Wiadomo, że w czerwcu 1918 roku z ciężko już
chorym synem z Zakopanego do Nałęczowa jechali
i Żeromski, i Oktawia. W Muzeum Żeromskiego w Nałęczowie znajdują się kartki do Aliny Sacewiczowej,
w których Oktawia donosi, że 23 czerwca przyjechała
do Nałęczowa ze Stefanem i chorym Adasiem, że stan
Adasia się pogarsza... Kiedy w O Adamie Żeromskim
wspomnieniu Żeromski opowiada o tej podróży z synem,
wymienia nazwiska wielu ludzi, którzy pomogli
w zorganizowaniu – w ciągle jeszcze wojennych
warunkach – tego niełatwego przejazdu: kto wykupił
bilet, kto zajął dla Adasia siedzące miejsce w wagonie,
kto zdołał zarezerwować pokój w krakowskim hotelu;
pojawiają się nazwiska Marii Dembowskiej, Wandy
Lilpopowej, Jadwigi Sienkiewiczówny, Jakuba Mortkowicza i innych, nie pojawia się natomiast nazwisko
czy imię Oktawii. Niezrozumiałe jest to wykreślenie
matki z życiorysu syna. Nie sposób odgadnąć, czym
się Żeromski kierował. Gniewem? Małostkową chęcią
rewanżu za jakieś złe zachowanie Oktawii, o którym
nie wiemy? Delikatnością wobec uczuć Anny? Strachem
przed jej gniewem? Czyżby musiał usunąć Oktawię
nie tylko ze swej teraźniejszości, ale i z przeszłości?
A jeśli musiał – to dlaczego? Czego się obawiał?

Jesienią 1919 roku mógł wreszcie wrócić do Warszawy; w końcu września lub w pierwszych dniach
października przeniósł się tutaj z Anną i Moniką;
w Warszawie mieszkała wówczas także Oktawia, ale
nic nie wiadomo, by się z nią kontaktował. Przyjeżdżał do Nałęczowa; w pobliżu „Chaty” zbudował
kaplicę-mauzoleum, do której (19.03.1922) przeniósł
zwłoki syna; w związku z budową mauzoleum wielokrotnie porozumiewał się z zięciem Oktawii Janem
Witkiewiczem, a także z mieszkającą w Nałęczowie
znajomą z czasu dawnych prac oświatowych Felicją
Sulkowską; po raz ostatni był w Nałęczowie chyba
w październiku 1923 roku. Zachowały się jego listy
do Jana Witkiewicza, przetrwała do naszych czasów
korespondencja Żeromskiego z Felicją Sulkowską;
nie udało się tam natrafić na żadne informacje
o jakichkolwiek kontaktach Żeromskiego z żoną.
Nawet wówczas, gdy planował, a potem nadzorował
budowę kaplicy, w której miały być złożone zwłoki
ich jedynaka.

Monika Żeromska z rodzicami.

Anna Zawadzka. Fot. Wanda Bereza.

O samej Oktawii też wiadomo niezbyt wiele.
W latach 1919-1921 pracowała – jako archiwistka
– w Ministerstwie Sztuki i Kultury; potem odeszła
z pracy; stan jej zdrowia – zwłaszcza psychicznego –
ulegał pogorszeniu. Jak wiadomo, od dawna zdarzały
się jej okresy zaburzeń nerwowych i psychicznych,
kiedy traciła kontakt z rzeczywistością i wymagała
izolacji od ludzi, a nawet leczenia szpitalnego. Ta jej
słabość nie była szerzej znana, bowiem jej rodzony
brat, Rafał Radziwiłłowicz, wybitny psychiatra (pod
koniec życia profesor Uniwersytetu w Wilnie), otaczał
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ją dyskretną opieką; wiadomo jednak, że wcześniej
co najmniej dwukrotnie (w roku 1905 i 1911), gdy
Rafał Radziwiłłowicz był gdzieś daleko, niezbędna
była opieka innych lekarzy.

Ciebie, wierzę głęboko, iż nie będziesz kierować się
zemstą, lecz że odnajdziesz w sobie tę wzniosłość,
wspaniałomyślność i dostojność, które przecie znam
dobrze jako istniejące w Twej duszy. Ten akt łaski,
podpis na oświadczeniu zgody na rozwód, które Pan
Mecenas Tomaszewski Ci przedstawi, nie rozdzieliłby
nas, jak to jest teraz, lecz, przeciwnie, zbliżyłby nas
znowu duchowo. Nieprzydatny Ci będzie na nic
upór, gdy ja odejdę ze świata. Dla mnie zaś, gdy
będę odchodził, byłoby prawdziwym pocieszeniem,
jeślibym wdzięcznymi ustami mógł błogosławić Twe
imię. Całuję Twe ręce
Stefan Żeromski.
Do rękopisu dołączona jest niebieska koperta (nie
od tego listu) bez żadnego adresu, ale za to z notatką
ręką Oktawii: „List ten otrzymała P. Oktawia Żeromska
do rąk swych w trzy miesiące po śmierci swego
Męża, a doręczył Jej tak późno Mec. Tomaszewski”.
Uderza w tym liście nowy ton. Pięć lat wcześniej,
pisząc Wspomnienie o Adamie, Żeromski ani razu nie
wymienił imienia Oktawii, teraz pisze o „wzniosłości”,
„wspaniałomyślności” i „dostojności” jej duszy.
Czy tak bardzo zmienił się jego stosunek do żony?
Co na tę zmianę wpłynęło?

Oktawia Żeromska.

Po śmierci Adasia, w miarę upływu czasu stan
zdrowia psychicznego Oktawii ulegał pogorszeniu;
to też nie sprzyjało kontaktom z Żeromskim. Tym
bardziej zaskakuje zachowany do naszych czasów
list12 napisany przez Żeromskiego do żony 24.09.1925;
ostatni jego list do Oktawii. List zdumiewający –
zarówno z uwagi na jego treść, jak na jego losy.
Żeromski napisał:
Kochana Oktawio! Nie mogąc udać się do Ciebie
z tą prośbą osobiście – jak to w ciągu ostatnich lat
tyle razy czyniłem – a to jedynie z powodu ciężkiej
choroby, która mię do miejsca przykuwa, zwracam
się znowu z najpokorniejszą i najżarliwszą prośbą,
ażebyś zechciała dać podpis na oświadczeniu, które
by umożliwiło nasz formalny rozwód. Życie nas
od tylu lat i na zawsze rozłączyło, a moje dobiega
końca. Wśród męczarni choroby, która mię od tylu
miesięcy prześladuje, bardziej niż męczarnie fizyczne
nękała mię i nęka myśl o losie niewinnego dziecka,
mojej córki Moniki, którą mam zostawić na świecie
bez praw i nazwiska. Los i przyszłość tej istoty jest
w Twoich rękach, zależy od Ciebie. Pomimo wszystką
gorycz, która się w Tobie nagromadzić musiała
przeciwko mnie, dzięki moim przewinieniom względem
12
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Pytań jest więcej. Dlaczego Żeromski podpisał
się pod listem pełnym imieniem i nazwiskiem,
a nie – jak zwykle w listach prywatnych – tylko
imieniem? Dlaczego pisze, iż w ostatnich latach „tyle
razy” osobiście prosił żonę o rozwód – i dlaczego
w zachowanych dokumentach nie ma żadnego

śladu takich próśb czy nawet tylko spotkań? Czy
gdyby Żeromski zwracał się z podobnymi prośbami,
nie odnotowałby tego w żadnym liście – do Jana
Witkiewicza czy Sulkowskiej? Czy, wiedząc o stanie
psychiki Oktawii, odważyłby się „osobiście” takie
prośby przedstawiać? Czy nie obawiałby się, że może
to zaszkodzić jej zdrowiu? Dlaczego list dotarł
do Oktawii tak późno i dlaczego w ogóle został jej
doręczony po śmierci Żeromskiego, skoro wówczas
problem rozwodu już nie istniał? Ze względu na stan
zdrowia żony Żeromski nie mógł zapewne ot tak
po prostu wysłać listu przez pocztę. Zrozumiała
byłaby sytuacja, gdyby list, napisany przezeń
24.09.1925, trafił nie wprost do adresatki, lecz
do Rafała Radziwiłłowicza i u niego czekałby
na moment, kiedy mógłby być Oktawii przekazany
bez szkody dla jej nerwów. Tymczasem los listu był
inny. Dopiero w osiem dni po śmierci Żeromskiego
list ten Jakub Mortkowicz przekazał Adamowi
Nagórskiemu, znanemu warszawskiemu adwokatowi,
który został pełnomocnikiem Anny w sprawie
wykonania testamentu Żeromskiego. W posiadaniu
Marka Rudzkiego w Nowym Jorku, siostrzeńca
zmarłego w 1982 r. mec. Adama Nagórskiego, znajduje
się autograf liściku Mortkowicza do Nagórskiego
z 2.12.1925 r.: „Szanowny Panie Mecenasie. W załączeniu przesyłam list śp. Stefana Żeromskiego
do pani Oktawii. Łączę wyrazy wysokiego szacunku
i poważania J. Mortkowicz”. Marek Rudzki posiada
również maszynową kopię listu z napisanym przez
Rafała Radziwiłłowicza w dniu 4.12.1925 odręcznym
pokwitowaniem odbioru listu od Nadgórskiego.
Otrzymawszy ten list prawie trzy tygodnie po śmierci
Żeromskiego Radziwiłłowicz nie oddał go siostrze,
lecz mec. Tadeuszowi Tomaszewskiemu, a ten –
po jakimś czasie – przekazał go Oktawii.
O co w tym wszystkim szło? Skąd i kiedy list
znalazł się w posiadaniu Mortkowicza? I dlaczego?
Dlaczego Mortkowicz, skoro już posiadał list, nie
przekazał go wprost Rafałowi Radziwiłłowiczowi,
lecz wysłał do Adama Nagórskiego? Niezwykłe losy
ostatniego listu do Oktawii jeszcze się nie kończą.
W bibliotekach polskich zachowały się dwa jego
odpisy: w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem odpis13
ręką Marii Witkiewiczówny, siostry Stanisława
Witkiewicza, sporządzony przez nią nie wiadomo
kiedy, oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
odpis14 ręką Marii Feldmanowej. Świadczy to, jak
się wydaje, iż list ten w odpisach krążył po Polsce
– udostępniany do odpisywania niewiadomo przez
kogo i nie wiadomo dlaczego. Trudno z tych tak
licznych i tak różnych informacji ułożyć sensowną
całość, bo jej elementy zupełnie do siebie nie pasują.
Chyba, że... Chyba że przyjęłoby się niewiarygodną,
karkołomną i niezbyt – mówiąc oględnie – chlubną
dla Żeromskiego hipotezę, iż list ten napisał nie po to,
13
14

AR/W/11.
Rkps 12 285.

by uzyskać od Oktawii rozwód, lecz by można go
było wykorzystać w wypadku kłopotów z wykonaniem
testamentu.
Od roku 1924 stan zdrowia Żeromskiego niepokojąco
się pogarszał. W początkach tego roku musiał przerwać
wszystkie prace i wyjechać na dwa miesiące – z Anną
i Moniką do Włoch, ale zmiana klimatu i kuracja
u włoskich lekarzy niewiele pomogła. W listach
z tego okresu Żeromski skarży się na przeziębienia,
bezsenność, kłopoty z sercem. I już właściwie aż
do śmierci nie jest zdrów. Latem 1925 roku choruje
tak poważnie, że w początkach sierpnia polskie
gazety przygotowują opinię publiczną na najgorsze,
a niektóre czeskie pisma wprost donoszą z Warszawy,
iż Żeromski umiera. Niebezpieczeństwo śmierci
zostaje wówczas oddalone, ale nie na długo – tylko
do listopada.

Ostatnie zdjęcie Moniki Żeromskiej z ojcem.

W okresie ciężkiej choroby, w dniu 5 czerwca
1925 Żeromski spisał testament, w którym swoimi
głównymi spadkobierczyniami uczynił Annę i Monikę;
ten zapis nie był zupełnie zgodny z obowiązującym
wówczas prawem (będzie o tym jeszcze mowa), więc
może – licząc się z rychłą śmiercią – we wrześniu
napisał list do Oktawii, list, który jednak za jego życia
nie miał być wysłany, gdyż w istocie przeznaczony
był dla sądu, gdyby testament został (bo został!)
zakwestionowany. Przy takiej hipotezie nie wszystkie
części układanki doskonale do siebie pasują, ale jednak
układają się w całość dość sensowną. Bo przecież
list – wzruszający i odwołujący się do szlachetnych
uczuć adresatki, biorący w obronę interes osoby tak
słabej i bezbronnej jak dziecko – odpowiedzialnością
albo przynajmniej współodpowiedzialnością za nieuregulowany stan prawny związku Żeromskiego
z Anną obciąża Oktawię, która dotąd „tyle razy”
odmawiała prośbom, by zgodziła się na rozwód. List
mógł być użyty przed sądem, bo chociaż ma charakter
prywatny, to jednak znalazł się w posiadaniu prawnego
reprezentanta Anny; Adam Nagórski posiadał go
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nawet w wersji „uwiarygodnionej” – z napisanym
przez Rafała Radziwiłłowicza pokwitowaniem odbioru.
Przyjmując hipotezę, że list ten był pewną mistyfikacją, można widzieć tu jakąś logikę – pod
warunkiem jednak uznania, iż Żeromski świadomie
w niej uczestniczył. Czy to możliwe? Czy mógł sie tak
zachować? Czy do takiego zachowania był zdolny?
Nie wydaje się to możliwe... Ale przecież kilka lat
wcześniej ten sam Żeromski napisał Wspomnienie
o Adasiu, w którym Oktawię usunął i ze swego
życia, i z życia syna... Też nie chce się wierzyć,
że w taki sposób mógł napisać O Adamie Żeromskim
wspomnienie... A jednak napisał. Więc i teraz mógł
zachować się podobnie?

Pogrzeb na cmentarzu kalwińskim
W ostatnim okresie życia Żeromski być może nosił
się z myślą o zmianie wyznania, to jest o przejściu
na kalwinizm; zmiana wyznania umożliwiłaby mu
szybkie uzyskanie rozwodu z Oktawią i małżeństwo
z Anną. Niewiele o tym zamyśle wiadomo. Kuzynka
pastora Stefana Skierskiego z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, Maria Skierska,
odnotowała w swych wspomnieniach, iż Żeromski był
kiedyś u jej wuja i rozmawiał na temat przystąpienia
do Kościoła ewangelicko-reformowanego, nic jednak
nie napisała ani o terminie, ani o efektach tej rozmowy:
czy skończyło się na jednym spotkaniu, czy też było
ich więcej. Jan Skotnicki, który w roku 1925 był
dyrektorem Departamentu Sztuki w Ministerstwie
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
i z tej racji uczestniczył w organizowaniu pogrzebu
Żeromskiego (był to pogrzeb na koszt państwa),
napisał we wspomnieniach:
Śmierć Żeromskiego w okresie mego dyrektorstwa
narobiła wiele kłopotów. Nawet pogrzebanie jego
zwłok na cmentarzu kalwińskim nastręczało wiele
trudności, chociaż zbór kalwiński stoi na stanowisku,
że każdego człowieka bez względu na wyznanie przyjmuje na cmentarz, traktując to jako obowiązek wobec
bliźniego. Na tydzień przed śmiercią Żeromski zgłosił
przystąpienie do gminy kalwińskiej, ale przypuszczać
należy, że przyjęcie nastąpiło już po jego zgonie. Wobec
tego przyjęto na członka zboru tylko zwłoki, a taki akt
nasuwał wiele wątpliwości co do swej legalności15.
Nie wiadomo, na czym Skotnicki opierał swoją
relację, skąd czerpał swoją wiedzę. Ani wspomnienia
Marii Skierskiej, ani twierdzenia Skotnickiego nie da
się zweryfikować, gdyż w czasie Powstania Warszawskiego spłonęły wszystkie akta zboru kalwińskiego.
Nie na wiele przydaje się także wielkie archiwum
Żeromskiego, które, przetrwawszy szczęśliwie zawieruchę wojny i okupacji, ostatecznie trafiło do Biblioteki
15
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J. Skotnicki, Przy sztalugach i przy biurku, Warszawa 1957, s. 125.
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Narodowej. Wśród kilku tysięcy listów do Żeromskiego,
a także bardzo licznych jego dokumentów osobistych:
paszportów, zaświadczeń, legitymacji, dyplomów itp.
nie udało się odnaleźć żadnych listów czy też innych
dokumentów, które pomogłyby wyświetlić kwestię
przystąpienia Żeromskiego do gminy kalwińskiej
i wyjaśnić, jak doszło do tego, że został pochowany
na cmentarzu kalwińskim.
Do niedawna nieznany był akt zgonu Żeromskiego.
Nie posiada go Parafia św. Jana na warszawskim
Starym Mieście, obejmująca swym terenem także
Zamek Królewski, gdzie w ostatnim okresie życia
Żeromski mieszkał i gdzie zmarł. Akta stanu cywilnego
Parafii św. Jana z roku 1925 ocalały, więc gdyby
śmierć Żeromskiego tutaj została zgłoszona, akt
zgonu byłby spisany; ponieważ nie został spisany,
można było przypuszczać, iż śmierć została zgłoszona
w parafii kalwińskiej, ale akta tej parafii, jak już była
mowa wyżej, spłonęły w sierpniu 1944 roku... Ocalał
jednak odpis aktu zgonu Żeromskiego – zachowany
w papierach po mecenasie Adamie Nagórskim
i uprzejmie udostępniony przez pana Marka Rudzkiego.
Odpis aktu zejścia spisanego w Zborze Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. Najpierw zacytujmy
ten nieznany dokument:
Ksiądz Pasterz Zboru Ewangelicko-Reformowanego
w Warszawie, utrzymujący księgi aktów stanu cywilnego
tegoż Zboru, wiadomo czyni, iż w tychże księgach za rok
1925 pod N. 38 znajduje się następujący Akt zejścia.
Działo się w mieście stołecznym Warszawie dnia
dwudziestego listopada roku tysiąc dziewięćset
dwudziestego piątego o godzinie piątej po południu.
Stawili się: Tadeusz Mazurkiewicz, kapelmistrz i prezes
Związku Artystów Scen Polskich lat trzydzieści
osiem mający, i Juliusz Kaden-Bandrowski, literat
lat czterdzieści mający, w Warszawie zamieszkali,
i oświadczyli, iż w dniu dzisiejszym o godzinie
jedenastej przed południem umarł w Warszawie
na Zamku przy ul. Krakowskie Przedmieście pod
numerem siedemdziesiątym drugim tamże zamieszkały
Stefan Żeromski, literat, żonaty, lat sześćdziesiąt jeden
mający, urodzony w Strawczynie w powiecie kieleckim,
syn Wincentego i Józefy z domu Katerla, zmarłych
małżonków Żeromskich, pozostawiając po sobie żonę
i jedną córkę. Po przekonaniu się o zejściu Stefana
Żeromskiego akt niniejszy stawającym przeczytany,
przez nas i przez nich podpisany został. Podpisali:
(-) Ksiądz Władysław Semadeni, Pasterz Zboru
Ewangelicko- Reformowanego w Warszawie, (-) Tadeusz
Mazurkiewicz, (-) Juliusz Kaden-Bandrowski. Zgodność
niniejszego odpisu z oryginałem aktu poświadczam.
St. m. Warszawa, dnia 25 marca 1926 r. (-) Ks. W.
Semadeni, m.p.
Wydaje się, że i tutaj potrzebnych jest kilka słów
komentarza. Po pierwsze – wypada powiedzieć kim

byli wymienieni w akcie zejścia świadkowie. Znany
już wówczas pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski, sam
członek Kościoła ewangelicko-reformowanego, był
prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, zaś
muzyk (kapelmistrz) Tadeusz Mazurkiewicz – prezesem
Związku Artystów Scen Polskich (poprzednika SPATiF).
Obaj piastowali wysokie funkcje w ważnych związkach
twórczych; żaden z nich nie pozostawał w jakichś
bliższych stosunkach z Żeromskim; z Mazurkiewiczem
chyba Żeromski w ogóle się nie znał. Zazwyczaj
tak bywa, że śmierć osoby zmarłej w domu zgłasza
ktoś z domowników, ktoś z bliskich; w tym wypadku
zgłosili ją w zborze kalwińskim dwaj wysocy oficjalni
reprezentanci organizacji twórczych.
Po drugie – warto zwrócić uwagę, jak w metryce
zapisany został stan cywilny i rodzinny Zmarłego;
Żeromski jest tutaj określony jako „żonaty”, który
pozostawił „żonę i jedną córkę”. Zapis ten odpowiada
prawdzie, gdyż Żeromski istotnie miał (z Anną) córkę
Monikę i był także żonaty – od r. 1892 z Oktawią
Rodkiewiczową... Ale nie taki jest przecież sens
owego zapisu. Metryka informuje o sytuacji rodziny
zamieszkującej na warszawskim Zamku; w tej metryce
żoną jest Anna.
Po trzecie – wydaje się, że przytoczony wyżej akt
zgonu nie rozstrzyga kwestii przystąpienia przez
Żeromskiego do gminy kalwińskiej. Gdyby Żeromski
formalnie dokonał zmiany wyznania, z pewnością
znalazłoby to jakieś potwierdzenie w zachowanych
dokumentach i z pewnością także dotarłoby do opinii
publicznej. Tymczasem wiadomość, iż Żeromski będzie
chowany na cmentarzu kalwińskim, zaskoczyła
wszystkich. Kompletnie.
Po czwarte wreszcie – spisany w Zborze Ewangelicko-Reformowanym akt zgonu ułatwił zorganizowanie
pochówku na należącym do zboru cmentarzu. Pogrzeb
na cmentarzu kalwińskim uprawdopodobniał, utwierdzał
i wzmacniał utrzymującą się legendę o małżeństwie
z Anną. Przecież – taka była jego wymowa – jeśli
Żeromski zmienił wyznanie, to po to, by poślubić Annę.
Ze względu już chociażby na popularność utworów
Żeromskiego i rolę, jaką odgrywał w życiu społecznym,
można się było spodziewać, iż pogrzeb odbędzie się
na koszt państwa; gdy jednak – ku powszechnemu
zaskoczeniu – okazało się, iż będzie to pogrzeb
kalwiński, zaczęły się pojawiać trudności. Następnego dnia po śmierci, na pierwszym spotkaniu
z przedstawicielami środowiska literackiego minister
oświaty Stanisław Grabski oświadczył, iż państwo
nie będzie organizować pogrzebu kalwina i demoralizatora młodzieży; na szczęście w parę godzin
później na posiedzeniu rządu postanowiono urządzić
pogrzeb na koszt państwa i z udziałem wysokich
przedstawicieli rządu, sejmu i senatu. Rankiem tego
dnia prezydent Stanisław Wojciechowski złożył
hołd zwłokom Żeromskiego jeszcze pozostającym w mieszkaniu na Zamku, a w dniu pogrzebu

(23.11.1925) uczestniczył w uroczystościach żałobnych
na dziedzińcu Zamku. Potężny, wielotysięczny
kondukt pogrzebowy poprowadzili duchowni Kościoła
ewangelicko-reformowanego; przedstawiciele rządu,
sejmu, senatu i korpusu dyplomatycznego opuścili
kondukt przy placu Bankowym; duchowieństwo
katolickie w ogóle w pogrzebie nie uczestniczyło.
Bramę cmentarną mogli przekroczyć tylko najbliżsi
z rodziny i przyjaciół; zwłoki Żeromskiego złożone
zostały w zbiorowych katakumbach w pobliżu kaplicy
cmentarnej; dopiero w dwa lata później (20.11.1927)
zostały przeniesione do właściwego grobu.
Pogrzeb nie zakończył jednak długiej sekwencji
rodzinnych konfliktów, zagadek i tajemnic.

Próba obalenia testamentu
Jak już było powiedziane wcześniej, w dniu
5 czerwca 1925 roku Żeromski spisał testament.
Swoje dzienniki, ogromny zbiór listów do siebie,
zbiór recenzji, książki, w tym liczne książki otrzymane
od autorów z dedykacjami zapisał Polskiemu Klubowi
Literackiemu, to jest Polskiemu Pen Clubowi, zaś dobra
materialne podzielił w ten sposób, iż jedną ich ósmą
zapisał „pierwszej żonie, Oktawii z Radziwiłłowiczów”,
resztę zaś podzielił równo między Annę i Monikę.
Napisał w testamencie:
Wszystko, cokolwiek posiadam z mojego pisarskiego
dorobku, po odliczeniu sumy objętej paragrafem 2-im
(tego testamentu) [to jest zapisu dla Oktawii – Z.J.A.],
rozporządzam i zapisuję w połowie:
a) córce Monice urodzonej we Florencji 31 maja 1913 r.,
b) żonie Annie z Zawadzkich, ur. w 1890 [!] r., którą
z całą świadomością uznaję za żonę swoją i mianuję
spadkobierczynią, wbrew wszelkiej innej opinii, która
by związek ten inaczej traktować zamierzała.
Mianowicie zapisuję:
1) willę w Konstancinie Świt;
2) wszystkie honoraria, dochody z wydawnictw
drukowanych, drukujących się lub mogących być
drukowanymi w przyszłości [...],
3) wszystkie tantiemy od sztuk teatralnych granych
w kraju lub za granicą. Wszelkie honoraria z przekładów
na języki obce, z przeróbek kinematograficznych, wypisów
itd. i wszelkie wartościowe podarunki, nagrody, które
mógłbym za działalność literacką otrzymać.
Zwróćmy uwagę: Oktawię Żeromski nazywa tutaj
„pierwszą żoną”, Annę uznaje za drugą „żonę”. W pół
roku po śmierci Żeromskiego, w dniu 4.05.1926,
do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęła
prośba o zmianę testamentowych zapisów w części
odnoszącej się do podziału pozostawionego przez
Żeromskiego majątku. Pozew wniosła siostra pisarza,
Bolesława z Żeromskich Endrychowa, od wielu
lat mieszkająca w Warszawie i nieutrzymująca
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ze sławnym bratem jakichś bliższych kontaktów.
Wypada poświęcić jej kilka zdań.
Żeromski miał dwie siostry: starszą od siebie
o trzy lata Aleksandrę oraz młodszą od siebie
o pięć lat Bolesławę. Starsza Olesia, w nieznanych
okolicznościach opuściła dom rodzinny w Ciekotach
wkrótce po śmierci matki, wyszła za mąż za Rosjanina
i wyjechała do Rosji; jej losy, podobnie jak powody
opuszczenia domu, nie są znane. Przed laty pojawiały
się w druku rozmaite sensacyjne wiadomości o jej
życiu – z reguły fantastyczne i niepoparte żadnymi
dowodami. Żeromski orientował się, co się z nią
dzieje; pod koniec życia interesował się jej synem,
który po roku 1918 wrócił do kraju. Z młodszą siostrą,
Bolcią, miał kontakt bliższy. Najwcześniejszy z jego
zachowanych listów – z czerwca 1884 r. – to właśnie
list do Bolci.
Matkę stracił Żeromski w roku 1879 (miał wówczas
lat piętnaście), ojca – cztery lata później. Wraz
ze śmiercią ojca rodzeństwo utraciło dom rodzinny
i jakiekolwiek stałe miejsce na ziemi. Wincenty Żeromski
utrzymywał rodzinę, dzierżawiąc folwarki szlacheckie
w Kieleckiem; ostatnim takim dzierżawionym przezeń
folwarkiem były Ciekoty w Górach Świętokrzyskich.

(bo Olesia była już gdzieś w świecie) zostali – najdosłowniej – bez środków do życia i bez dachu nad
głową. Dziewiętnastoletni przyszły pisarz – dzięki
korepetycjom – dotrwał jakoś w Kielcach do końca
gimnazjum, Bolcia, którą już od śmierci matki opiekowali
się krewni, nadal pozostała na ich łaskawym chlebie.
Ta opieka trwała do chwili, gdy skończyła 16 lat.
Pod datą 24.08.1885 Żeromski zapisał w dzienniku:
Zaraz po przyjeździe do Kielc – dowiedziałem się,
że Bolcia jest w Kielcach, gdyż podobno przywieziono
ją i zostawiono na środku rynku. Przez parę dni tułała
się po mieście, w końcu znalazła miejsce służącej
u wicegubernatora. Dziś, przechodząc ulicą Pocztową,
widziałem ją stojącą w bramie. Przeszedłem koło niej,
udając, że jej nie widzę. Tak... ja tak postąpiłem. I nie
wyrzucam sobie tego. Niech się na tej czarnej kartce
zapiszą wszystkie wyroki losu. Biedna matko moja,
jakżem szczęśliwy, że śpisz na wieki: nie wiesz, że dwie
twoje córki są kobietami upadłymi. [...] Piętnastoletnia
dziewczyna w służbie u Moskali, a więc w służbie
hańby. Jakże mi straszno!
Pod datą 4.09.1885:
Dziś po południu przyszła moja siostra. rzuciła
służbę, czy ją wyrzucono – nie wiem. Siostry moje
kłamią zawsze. [...] Cierpię niewypowiedzianie. Ja kocham
tę dziewczynę. Niekiedy latają mi po głowie myśli
jak pioruny. Jestem bardzo nieszczęśliwy, nikt bowiem
nie ma siostry, która by była zostawioną na bruku,
czyli była włóczęgą. Ja jeden, ja tylko – bezsilny.
Ach, gdybym mógł całej mojej familii plunąć w twarz!
Z późniejszych napomknień w dzienniku wynika,
iż jednak familia nie pozostawiła dziewczyny samej
sobie. Bolcia prawdopodobnie nauczyła się krawiectwa;
potem z Kielc wyjechała; w roku 1891 mieszkała
w Warszawie. Po raz chyba ostatni Żeromski napisał
o niej w swym dzienniku pod datą 5.05.1891. Dwa
dni wcześniej przyjechał z Nałęczowa, gdzie był
korepetytorem, do Warszawy, aby wziąć udział
w milczącej demonstracji patriotycznej z okazji setnej
rocznicy Konstytucji 3 maja; rankiem tego uroczystego
dnia spotkał się z siostrą. W dzienniku napisał:
Po nabożeństwie poszedłem do B. i ledwo ją odnalazłszy zabawiłem z godzinę. Wszystko przebaczyłem,
z głębi serca przebaczyłem i będę szedł tą drogą
z pomocą Boga. Są wewnętrzne potrzeby, o których
mówić nie trzeba, są walki tajemnicze i ciężkie i tylko
zwycięstwo szlachetności powinno mieć miejsce.

Rodzice Stefana Żeromskiego.

Po śmierci ojca kontrakt dzierżawy został rozwiązany, do dworku w Ciekotach wprowadził się
nowy dzierżawca, a Stefan i jego młodsza siostra
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W późniejszych dokumentach – listach czy wspomnieniach Żeromskiego – młodsza siostra już się nie
pojawia; jak gdyby między rodzeństwem nie było
żadnych kontaktów, chociaż Bolcia aż do swojej śmierci
w roku 1940 mieszkała w Warszawie. Zapewne zaraz

po roku 1890 wyszła za mąż za szewca Jana Endrycha,
mieszkała z mężem w rejonie Starego Miasta: przy
ul. Kościelnej, Freta, Rybaki; tutaj rodziły się jej
dzieci: synowie Władysław, Stanisław, Zygmunt,
córka Cecylia – późniejsza doktorowa Ciszewska.
W maju 1926 roku Bolesława Endrychowa złożyła
w sądzie prośbę o zmianę testamentu brata; domagała
się zmniejszenia zapisu na rzecz Anny i Moniki oraz
uznania za spadkobierczynie Oktawii Żeromskiej i jej,
Endrychowej. Napisała, że po śmierci Żeromskiego
„z najbliższej rodziny prawnej” pozostała przy życiu
tylko żona Oktawia oraz ona, siostra, że w sensie
prawnym rodziny nie stanowią ani Anna, ani Monika.
W piśmie do sądu Monikę określiła jako pozamałżeńskie
tzw. dziecko uznane i twierdziła, iż prawo nie zezwala
na dziedziczenie przez dzieci uznane, „o ile przyszły
na świat w związku cudzołożnym, a za taki uważa
prawo związek mężczyzny żonatego z niewiastą, która
nie jest jego żoną”. O Annie napisała: „Osoba określona
terminem <małżonki Anny z Zawadzkich Żeromskiej>
jest w rzeczywistości niezamężną Anną Zawadzką,
niezwiązaną żadnym cywilnym czy kościelnym ślubem
ze śp. Stefanem Żeromskim. Czyni to niemożliwym
przede wszystkim art. 25-ty Prawa o małżeństwie
z r. 1836-go, zabraniający bigamii”. Powołując się
na konkretne paragrafy kodeksów prawa twierdziła,
iż Anna i Monika, nie należąc do rodziny prawnej
Żeromskiego, nie mogą po nim dziedziczyć, mogą
być jedynie obdarowane, ale wartość darowizny nie
może przekraczać połowy wartości spadku.
Z powyższego wynika – zakończyła podanie – że obie
wymienione wyżej legatariuszki: Anna i Monika
Zawadzkie mogą wejść w posiadanie części majątku
śp. Stefana Żeromskiego w sposób prawny jedynie
drogą legatu przez szczodrobliwość i w wysokości
nieprzekraczającej 1/2 całości praw majątkowych
[...]. W imię względów powyższych podpisana niżej
rodzona siostra Zmarłego Bolesława z Żeromskich
Endrychowa wnosi prośbę, aby Wysoki Sąd, opierając
sie na zacytowanych artykułach prawnych, skorzystał
z przysługujących Mu mocą art. 920 i 921 Kod [eksu]
Napoleona kompetencji i:
1-o zmniejszył legaty Anny i Moniki Zawadzkich
do wysokości prawem dozwolonej, tj. do poziomu 1/2
majątku,
2-o restytuował prawa żony i siostry do pozostałej
połowy,
3-o utrzymał legaty o charakterze humanitarnym
na rzecz Polskiego Klubu Literackiego.
W sierpniu 1926 roku informacja o wniesionym
przez Endrychową pozwie wyciekła do prasy, ale
ta – co warto podkreślić – nie rzuciła się na temat tak
sensacyjny i skandaliczny. Z gazet warszawskich bodaj
tylko Kurier Czerwony podał informację o zaskarżeniu
testamentu – zresztą uczynił to powściągliwie

i taktownie. W numerze 174 z 2.08.1926 r. w obszernej
notatce W przededniu bolesnej rozprawy. P. Endrychowa,
siostra Żeromskiego, przeciw ostatniej woli zmarłego
pisarza. Chce obalenia testamentu i rozdziału majątku
poinformował, że Bolesława Endrychowa wniosła
do sądu prośbę o obalenie testamentu i że sąd
wyznaczył rozprawę na dzień 5.11.1926 r.. Istotę żądań
Endrychowej przedstawił następująco:
Po wyłuszczeniu argumentów, w których autorka
powództwa mało się troszczy o dobre imię brata, p.
Endrychowa nazywa zapis testamentowy Żeromskiego
„szczodrobliwością na rzecz osób trzecich” i daje mu
nazwę „legatów”. Prośba p. Endrychowej domaga się,
aby sąd „zmniejszył legaty”, które Żeromski zostawił
dla swej córki, „do poziomu połowy majątku” (puścizny
literackiej i willi w Konstancinie) i aby drugą połowę
mogły otrzymać pierwsza żona oraz p. Endrychowa.
Na wiadomość tę natychmiast zareagowała Oktawia
Żeromska. W dniu 4.08.1926 napisała list do redakcji
„Kuriera” – wydrukowany w numerze 177 z 5.08.1926:
Szanowny Panie Redaktorze!
Po przeczytaniu artykułu w nr 174 na str. 1-ej „Kuriera
Czerwonego” najuprzejmiej proszę o zamieszczenie kilku
słów wyjaśnienia. Jeśli wiadomość o wystąpieniu p.
Endrychowej do sądu z prośbą o obalenie testamentu śp.
Stefana Żeromskiego jest ścisła, oświadczam, że z akcją
tą, pomimo bardzo serdeczne stosunki łączące mnie
z siostrą Zmarłego, nie mam nic wspólnego. Jestem
zdania, że wola śp. Stefana Żeromskiego winna być
uszanowana i całkowicie wykonana.
Z poważaniem
Oktawia z Radziwiłłowiczów Żeromska
Nałęczów, Zakład Leczniczy, willa Oktawia.
List ten redakcja opatrzyła komentarzem:
Drukując list powyższy pierwszej żony wielkiego
pisarza, stwierdzić musimy, iż wiadomość o wszczęciu
kroków sądowych przez p. Endrychową, celem obalenia
testamentu śp. Stefana Żeromskiego, jest, niestety,
prawdziwa. Rozprawę sądową wyznaczono na dzień
5-go listopada. Dziś mieliśmy możność raz jeszcze
sprawdzić ten niewątpliwie dla każdego bolesny stan
rzeczy u dyr. Teatru Narodowego Jana Lorentowicza,
który jest opiekunem 13-letniej córeczki śp. Żeromskiego,
Moniki. W ręku dyr. Lorentowicza znajduje się powództwo
p.Endrychowej o treści niezwykle przykrej i bolesnej.
Ostatecznie do procesu nie doszło. Zapewne
pod wpływem reakcji Oktawii, być może także
innych czynników, o których nie wiemy, Bolesława
Endrychowa pozew sądowy wycofała.
W roku 1926 – aż po rok 1928 – podejmowane
były także próby przeniesienia zwłok Żeromskiego
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z cmentarza kalwińskiego do Nałęczowa, do Mauzoleum,
w którym pochowany był Adaś i w którym mógłby
spocząć także, bo podobno sobie tego życzył, jego
ojciec. Toczyła się dyskusja na temat miejsca wiecznego
spoczynku autora Przedwiośnia, zbierano podpisy pod
petycjami i zbiorowymi protestami. Przy tej okazji
zwracano uwagę i na sprawę ogólniejszą – że najbardziej
zasłużeni Polacy grzebani są bądź to na Wawelu, bądź
na Skałce, a więc w miejscach mających charakter ściśle
wyznaniowy, co oznacza, że mogą tam spocząć tylko
katolicy, że na wzór Francuzów powinniśmy zbudować
narodowy Panteon dla najbardziej zasłużonych Polaków
– bez względu na ich wyznanie. Gorącą orędowniczką
przeniesienia zwłok Żeromskiego do Nałęczowa była
Oktawia Żeromska, a także jej rodzina i nałęczowscy
przyjaciele. Po śmierci Oktawii (10.07.1928) spory te
ucichły i wygasły.

Strażniczka i zakładniczka rodzinnego mitu
Przez wszystkie te lata napięć, sporów i konfliktów
mała Monika nie tylko w nich aktywnie nie uczestniczyła, ale nawet o ich istnieniu nie wiedziała. Wkrótce
po śmierci ojca ochroną jej interesów zajmowała się
ustanowiona specjalnie w tym celu rada opiekuńcza
w składzie: Jan Lorentowicz, Zenon Przesmycki,
Władysław Skoczylas, Bogumił Rogaczewski, Tadeusz
Tomaszewski i Adam Nagórski oraz współpracujący

Dedykacja Moniki Żeromskiej dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Kielcach.
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z radą jako doradca finansowy Jakub Mortkowicz. Gdy
toczyły się spory czy to w związku z testamentem,
czy w sprawie przeniesienia zwłok Żeromskiego
do Nałęczowa – stroną w tych sporach była Rada,
której przewodził Jan Lorentowicz. Monika mogła
żyć w komforcie nieuczestniczenia w owych sporach,
może nawet w komforcie niewiedzy o ich istnieniu.
Po kilkunastu latach sytuacja zmieniła się. Osiągnąwszy pełnoletność, Monika stała się współwłaścicielką praw autorskich do utworów ojca,
współdysponentką jego biblioteki i archiwum. W roku
1936 razem z matką realizowały tę część testamentu
Żeromskiego, która odnosiła się do jego zbioru
książek, recenzji i korespondencji; po wcześniejszym
uporządkowaniu przekazywały te dobra Polskiemu
Pen Clubowi. W czasie wojny, zorientowawszy się,
iż wielkiemu zbiorowi listów do ojca, niewłaściwie
przechowywanemu w Pen Clubie, grozi zniszczenie,
Monika wycofała ów zbiór i uratowała (w dramatycznych okolicznościach) przed zniszczeniem; w czasie
okupacji ukryła rękopisy i dokumenty ojca, a gdy
kamienica na Starym Mieście, w której były ukryte,
została przez niemieckie bomby zrównana z ziemią,
zajmowała się ich poszukiwaniem, wydobyciem, potem
konserwacją... Po wojnie, jeszcze przez wiele lat przed
śmiercią matki (Anna zmarła 14.07.1983) to na nią
spadł obowiązek kontaktowania się z badaczami,
dziennikarzami, wielbicielami twórczości Stefana
Żeromskiego, którzy zwracali się z prośbą o rozmaite
dokumenty, informacje i wyjaśnienia. Stała się wówczas
nie tylko strażniczką, ale i zakładniczką rodzinnej
legendy, zakładniczką tej wersji historii rodzinnej,
którą stworzyła jej matka. Mówiła więc, potem
pisała, o cudownych okolicznościach poznania się
i pokochania rodziców, o ich małżeństwie, o przejściu
ojca na kalwinizm... Czasem nie ukrywała, iż nie
całą swoją wiedzą zamierza dzielić się z ciekawymi.
Piszący te słowa wielokrotnie – w związku z przygotowywaniem edycji listów autora Popiołów – korzystał zarówno z przechowywanych w Konstancinie
dokumentów (zwłaszcza z korespondencji Żeromskiego),
jak i z wiedzy Pani Moniki o ludziach i zdarzeniach,
o których jej ojciec w swoich listach pisał. Opowieści
Moniki Żeromskiej – żywe, barwne, niekiedy iskrzące się
dowcipem – rozwiały niejedną wątpliwość, rozplątały
niejedną zagadkę. Ale i w tych rozmowach niekiedy coś
się – na chwilę – zacinało. Okazywało się, że na niektóre
pytania nie ma odpowiedzi, bo naruszałaby ona tajemnice
rodzinne, że niektórych listów do Żeromskiego nie można
zobaczyć, bo są w nich jakieś trudne rodzinne sprawy.
Rozmówczyni traktowała tę sytuację jako naturalną
i oczywistą; zaraz potem rozmowy toczyły się dalej.
Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego Monika
Żeromska dokonała retuszu w swoich dokumentach.
Choć znała przecież swoją datę urodzenia, zdecydowała
się ją zmienić. W zachowanych i przekazanych po jej

śmierci do Biblioteki Narodowej zaświadczeniach
i legitymacjach występuje data urodzenia: 30 oraz
31 maja 1916 r.; data roczna o trzy lata późniejsza
od prawdziwej.
Można domyślać się, że wobec zaginięcia lub zniszczenia w czasie wojny wielu dokumentów stosunkowo
nietrudno było taką zmianę przeprowadzić. Można
także próbować odpowiedzieć na pytanie, co Monikę
Żeromską do takiej mistyfikacji skłoniło. Czy chciała
się „odmłodzić”? Czy może w jakimś momencie doszła
do wniosku, że z uwagi na potrzeby rodzinnej legendy
o małżeństwie rodziców (we Florencji w roku 1913)
lepiej byłoby, gdyby ona sama urodziła się parę lat
później? Domysły i pytania można mnożyć, ale na końcu
najdłuższej nawet serii pytań pojawić się może tylko
jedna prawdziwa odpowiedź: „nie wiadomo”. To „nie
wiadomo” jest nawet wykute w kamieniu, bowiem
na płycie nagrobnej Moniki Żeromskiej, pochowanej
obok rodziców na warszawskim cmentarzu kalwińskim,
widnieją daty: 1916-2001.
W grobie tym śpią uczuciowe szarpaniny i dylematy,
konflikty i akty agresji, rozterki i lęki, ale także
nadzieje i radości trojga pochowanych tutaj ludzi. Czas
wygładził ostrza konfliktów, pokrył je miłosiernym
milczeniem. Jeśli kogoś mogą jeszcze interesować,
to chyba tylko historyków literatury.
*
Artykuł opublikowany w „Twórczości” 2011, nr 9
(wrzesień), s. 83-108.

Oryginalny list Stefana Żeromskiego do Antoniego Gustawa Bema z 1903 roku. Ze zb. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
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Adolf Sowiński
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak

A

dolf Sowiński urodził się 2 stycznia 1914
roku w Kielcach jako syn kolejarza Jana
Sowińskiego i Wiktorii z Górskich. Po ukończeniu
szkoły powszechnej odbywał naukę w Gimnazjum
im. Mikołaja Reja w Kielcach (wkrótce otrzymało
imię Stefana Żeromskiego), tutaj też uzyskał w 1933
roku maturę. Zainteresowania i zdolności literackie
ujawnił bardzo wcześnie, bowiem w latach 1931-1932
wydawał i redagował pismo pt. „Echa Szkolne”, które
wypełniał wyłącznie swoimi tekstami w postaci
wierszy, nowel, felietonów i artykułów, podpisywanych
pseudonimem Władysław Soniu.
W czasach gimnazjalnych nawiązał współpracę
z pismem młodzieży literackiej „Kuźnia Młodych”,
gdzie w 1932 roku zadebiutował opowiadaniem Taki
sobie ciota, wyróżnionym II nagrodą w konkursie
tego pisma. Po maturze Sowiński podjął studia
w zakresie filologii klasycznej na Uniwersytecie
Warszawskim (1933-1939), równolegle studiował
też germanistykę. W 1938 roku otrzymał półroczne
stypendium Funduszu Kultury Narodowej dla odbycia
dodatkowych studiów w Lipsku.
W czasie pobytu w Warszawie związał się
ze środowiskiem młodych pisarzy i artystów skupionych w Klubie Artystycznym S (1933-1936),
w którym czołową rolę odgrywali Jan Kott, Alfred
Łaszowski, Ryszard Matuszewski i Włodzimierz
Pietrzak. Poeta rychło zwrócił na siebie uwagę
dzięki wyróżnieniu, jakie otrzymał w 1934 roku
za wiersz pt. Samarytanka w głośnym „Turnieju
młodych poetów”, zorganizowanym przez „Wiadomości
Literackie” dla autorów przed debiutem książkowym.
Zestaw nazwisk był doborowy, wśród nagrodzonych
i wyróżnionych byli bowiem m.in.: Tadeusz Hollender,
Anna Świrszczyńska, Paweł Kubisz, Paweł Hertz,
Zuzanna Ginczanka i Aleksander Rymkiewicz.
Warto zaznaczyć, iż Sowiński został wyróżniony
drugą nagrodą, a np. Ginczanka i Rymkiewicz –
trzecią. Wkrótce zaczął ogłaszać swoje wiersze,
artykuły, recenzje i przekłady w takich pismach,
jak: „Ateneum”, „Gazeta Polska”, „Okolica Poetów”,
„Orka na Ugorze”, „Pion”, „Pióro”, „Skamander”
i „Sygnały”. W 1939 roku został członkiem Związku
Zawodowego Literatów Polskich.
Sowiński zadebiutował w 1939 roku tomem poetyckim Gospoda zmierzchu, ogłoszonym w renomowanej
serii poetyckiej Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza.
Debiutowi temu patronował Kazimierz Wierzyński,
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który już wcześniej zwrócił uwagę na młodego poetę,
uważając go za najzdolniejszego z pisarzy Klubu
S; ta okoliczność sprawiła, iż Sowiński drukował
tak wiele tekstów w „Gazecie Polskiej”, gdzie autor
Wolności tragicznej prowadził dział literacki. Pisał
on w późniejszych wspomnieniach:
Sowiński miał od razu własny styl, własne obrazowanie, rytm o szlachetnej kadencji. Był to piękny,
ujmujący młodzieniec, zagłębiony w studiach. Pomagałem mu jak mogłem. Kiedy pewnego dnia wpadł
do mnie przyjaciel tej grupy, krytyk Ludwik Fryde,
z wiadomością, że Sowiński dostał ataku serca,
zawiozłem do niego specjalistę, który zaopiekował się
chorym i obalił tę supozycję. Byłem tak pewny talentu
i rozwoju Sowińskiego, że namawiałem księgarnię
Mortkowiczów na wydanie jego wierszy1.
Informację Wierzyńskiego należy jednak nieco
zmodyfikować, Sowiński bowiem zbliżył się już
w tym czasie do grupy poetów skupionych wokół
Józefa Czechowicza, który założył i wraz z Ludwikiem
Frydem redagował kwartalnik „Pióro”; tam poeta
ogłosił utwór pt. Sestyny o samotności. Początek
poematu (1938, nr 1). W archiwum pisma zachował
się również rękopis poematu Sowińskiego Prometeusz,
który znalazł się w Gospodzie zmierzchu.
W latach okupacji niemieckiej poeta przebywał
kolejno w Warszawie, Krakowie, Radomiu i Starachowicach, pracując w Spółdzielni „Społem” jako
urzędnik i tłumacz. W Krakowie nawiązał współpracę
z wydawanym konspiracyjnie, redagowanym przez
Tadeusza Kwiatkowskiego „Miesięcznikiem Literackim”,
ogłaszając w nim w 1943 trzy utwory poetyckie.
W tym samym roku Sowiński został aresztowany
w Radomiu i osadzony w więzieniu. Tutaj napisał
jeden z najpiękniejszych i najważniejszych swoich
wierszy: *** [Pozbaw mnie, dumo, synostwa Europy...],
datowany: „Więzienie w Radomiu, październik 1943”.
O okolicznościach uwięzienia tak pisała jego żona:
[...] gdy Sowiński ze swoim tomikiem wierszy
„Gospoda zmierzchu” zadzwonił do mieszkania prof. X,
gdzie jakoby miał te wiersze czytać, drzwi otworzył
gestapowiec, a na podłodze, łącznie z gospodarzem,
leżało, twarzą do ziemi, wiele osób. Był bity, tortu1
K. Wierzyński, Pamiętnik poety, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył P. Kądziela, Warszawa 1991, s. 353.

rowany, wyszedł z więzienia z wybitym zębem i w b.
złym stanie zdrowia. O jego uwolnienie walczyło
„Społem”. Na sprawie sądowej bronił się sam, zadziwiając oprawców doskonałą znajomością języka,
którą pogłębił wyjazdem do Niemiec, gdzie studiował
Goethego i Schillera. Po wyjściu z więzienia, gdzie
siedział ponad dwa tygodnie, „Społem” natychmiast
przeniosło go do Starachowic, też jako tłumacza2.
W 1946 roku Sowiński podjął współpracę z tygodnikiem „Kuźnica”i niebawem – dzięki pomocy
Ryszarda Matuszewskiego – został członkiem
redakcji tego pisma3, jednocześnie przenosząc się
w 1948 do Łodzi. W tym roku otrzymał jedną z wielu
nagród w konkursie Polskiego Radia za opowiadanie
Ojciec i syn, ogłoszone w tomie prac nagrodzonych
i wyróżnionych pt. 17 opowiadań (Kraków 1948).
Po połączeniu w 1950 roku „Kuźnicy” i „Odrodzenia”
w tygodnik „Nowa Kultura”, Sowiński pracował w jej
redakcji i zamieszkał w Warszawie, ale wkrótce
poświęcił się wyłącznie pracy literackiej.
W latach powojennych zmieniły się dominanty
zainteresowań literackich Sowińskiego. Miejsce
liryki zajęła proza, a także przekłady oraz prace
o charakterze eseistycznym, popularyzatorskim
i redakcyjnym. W 1948 ukazał się portret biograficzny
pt. Ściegienny. Wikary z Wilkołazu; tam umieścił
Sowiński miejsce i datę ukończeni a książki: „Radom,
19.I.1948”. Następną jego książką prozatorską
były Lata szkolne. Opowieść o Stefanie Żeromskim
(Warszawa 1954, 1956). Na początku lat pięćdziesiątych pracował nad powieścią historyczną
z czasów Kazimierza Wielkiego pt. Wieś w puszczy,
przeznaczoną dla młodzieży, ale jej nie ukończył.
Zamierzał też napisać powieść mówiącą o pierwszych
latach powojennych. Ostatnim bodaj utworem z tego
zakresu było opowiadanie pt. Kazanie księdza Badury,
opublikowane 1959 roku w paryskiej „Kulturze”.
Do twórczości poetyckiej Sowiński powracał coraz
rzadziej, publikując jednak nowe wiersze i przedrukowując niektóre z dawniejszych. W 1948 roku
zapowiadał wydanie zbioru pt. Dwie młodości, ale
zamiaru tego nie realizował. W 1956 ogłosił natomiast
Wybór wierszy i przekładów, w którym zawarł swoją
twórczość w następujących cyklach: Juwenilia, Gospoda
zmierzchu (z pominięciem 12 wierszy), Sestyny,
Z raptularza, Legenda Łysogór oraz poemat Skała
i utwory nawiązujące do podróży po Niemczech.
Prawie połowę tomu zajęły tłumaczenia – epigramatów greckich, utworów poezji niemieckiej (Lessing,
Goethe, Schiller, Klopstock, Grillparzer, Hölderlin,
Heine, Rilke i Brecht) oraz Pabla Nerudy.
List p. Barbary Krzemieniewskiej z 21 III 2001 do autora szkicu. Za zgodę
na jego wykorzystanie serdecznie Pani Krzemieniewskiej dziękuję.
3
Zdaniem Ryszarda Matuszewskiego, „[...] akces Sowińskiego do tego pisma miał w sobie coś trochę paradoksalnego, poeta był bowiem na pewno
daleki od klimatu, który pismo to zrodził. Rzecz opierała się po prostu
na paru osobistych przyjaźniach” (tenże, O autorze „Gospody zmierzchu”, „Twórczość” 1973, nr 1 2, s. l33).
2

Sowiński coraz bardziej powracał bowiem do literatury niemieckiej, zwłaszcza że – po utworzeniu
w 1949 Niemieckiej Republiki Demokratycznej
– otwarły się większe możliwości w tym zakresie.
Oczywiście, ówczesna polityka kulturalna wymagała,
aby z literatury niemieckiej wydobyć przede wszystkim
treści tzw. „postępowe” i uwzględniać twórczość
pisarzy „antyfaszystowskich”, ale jednocześnie
czytelnik polski otrzymał szerszy dostęp do wielkiej
klasyki niemieckiej, zwłaszcza z epoki oświecenia
i romantyzmu. Opracował więc przedmowy do Fausta
Goethego i Ballad Schillera, napisał wstęp i przygotował przypisy do Dzieł wybranych Schillera
(Warszawa 1955, t. 1-3), opracował redakcyjnie
Dzieła wybrane Heinego (Warszawa 1956, t. 1-2),
a tom I zawierał wiersze w wyborze Sowińskiego,
ogłosił też poprzedzone własnym wstępem Dzieła
wybrane Lessinga (Warszawa 1959, t. 1-2). Poza
wspomnianymi wcześniej tłumaczył również utwory
H. Marchwitzy, A. Seghers i F. Wolfa, pisał też
przedmowy lub posłowia do powieści A. Seghers
i B. Kellermanna. Sowiński planował także napisanie
książki zawierającej eseistyczno-beletrystyczne
szkice historyczne, poświęcone „polskiemu Lipskowi”
(Fundacja ks. A. Jabłonowskiego, działalność S. B.
Lindego i wydawnictwa Brockhausa), ale i tego
zamiaru nie doprowadził do skutku.
Drugi obszar zainteresowań Sowińskiego jako
tłumacza stanowiła literatura francuska i przekłady z niej
cenił sobie najwyżej. Przełożył (wspólnie z Z. Ryłką)
Systemy i traktat o tolerancji Woltera, samodzielnie zaś
kilka opowiadań Maupassanta i powieść A. France’a
Na białym kamieniu. Przygotował również, chociaż
nie wydane, wybory satyr Woltera oraz opowiadań
Maupassanta we własnych tłumaczeniach. Ponadto
opatrzył przedmowa miedycje powieści Maupassanta
Piękny pan, Stendhala Czerwone i czarne oraz Pustelnia
Parmeńska – wszystkie one ukazały się w 1952 roku.
W latach 1956-1958 Sowiński pracował jako
II sekretarz i kierownik Wydziału Prasowo-Kulturalnego Poselstwa (później już ambasady) PRL
w Wiedniu. Odwołany z tej placówki, odmówił powrotu
do kraju, pozostając w Austrii ze względów osobistych
na paszporcie konsularnym4. Z tego powodu został
w 1961 roku skreślony z listy Związku Literatów
Polskich (członkostwo przywrócono mu dwa lata
później). Ciężko chory na skutek depresji i alkoholizmu
powrócił – dzięki pomocy ambasadora PRL w Wiedniu
Karola Kuryluka oraz Ryszarda Matuszewskiego –
w listopadzie 1963 roku do Polski. Zmarł 3 grudnia
1963 w Pruszkowie koło Warszawy, pochowany
został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie5.
Zob. R. Matuszewski, Ambasadorski epizod, w: Książka dla Karola,
wybór i oprac. K. Koźniewski, Warszawa 1983, s. 254-257.
5
Dokładniejsze dane zawiera opracowany przez niżej podpisanego życiorys Sowińskiego w Polskim Słowniku Biograficznym (Kraków 2001).
Materiały biograficzne dotyczące Sowińskiego (dokumenty, ankiety, wycinki artykułów i recenzji) znajdują się w Bibliotece Domu literatury
w Warszawie, natomiast archiwalia literackie pisarza posiada Muzeum
4
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Adolf Sowiński zadebiutował w 1939 roku zbiorem
wierszy pt. Gospoda zmierzchu, który został dość
życzliwie przyjęty przez krytykę. Do wybuchu wojny
ukazało się szereg jego omówień w poważnych
czasopismach i dziennikach. Tom ten prezentował
wiersze z paru wcześniej szych lat (trzy z nich
zostały opatrzone datą 1933), w tym też Samarytankę,
nagrodzoną w turnieju poetyckim „Wiadomości
Literackich”. Gospoda zmierzchu była zbiorem
artystycznie jednorodnym, wyraziście ukazującym
osobowość twórczą Sowińskiego. Poza tym zbiorem
znalazło się szereg wierszy wcześniejszych, z których
część przypomniał autor w 1956 roku z tomie Wybór
wierszy i przekładów w cyklu Juwenilia. Utwory te
prezentują początkową fazę liryki Sowińskiego.
Mają one prostszą konstrukcję, bardziej wyrazistą
i regularną rytmikę i mniej wyrafinowane obrazowanie. Główną ich substancję stanowi wiejski pejzaż
z elementami – wprowadzanemu dzięki obecności
człowieka – spokojnego ruchu, np. w tekstach
zatytułowanych Wolantem, Exodos czy Pamiątka.
W utworach najwcześniej szych próbował Sowiński
różnych form i sposobów poetyckiej organizacji wiersza
(hymn, sielanka, opis liryczny, różne odmiany dialogu,
inwokacja), widoczne w nich też było wyraziste
nastawienie na odbiorcę i próba określenia się
wobec świata: świat jest – jak miłość – bez wyjścia
– czytamy w Hymnie topielców; świat nie jest mym
domem/lecz ja dlań co wieczór stoję/otwarty jak dom
-mówi bohater wiersza Dom.
Ale już w tych utworach widoczne były rysy
właściwe dla następnej fazy liryki Sowińskiego:
aluzje biblijne (np.: „smutna panno hebrajska u studni
kresowej”), reminiscencje antyczne („Pallas”, „sfinksy”), a także ozdobne słownictwo o charakterze
archaizującym (kurhany, krypty, eremy), które
prowadziło do statycznego i niemal rzeźbiarskiego
ujmowania kraj obrazu, m.in. w takich obrazach,
jak „zachód – zamek z cegły”, „płyta zmierzchu”
czy „krużganki na zorzy wykute zachwytem”. Ten
rodzaj obrazowania służy także monumentalizacj
i przedstawionej rzeczywistości, korespondującej
z kontemplacyjną postawą podmiotu lirycznego
i jego hieratycznymi gestami, np. we wspomnianym
wierszu Dom:

budzi jednak sprzeciwu czy grozy, stanowi bowiem
integralny i oczywisty składnik całości poetyckiego
świata autora Gospody zmierzchu. Z tych właśnie
powodów swoją recenzję tego tomu Artur Sandauer
zatytułował Poeta esencji, zmierzchu i jesieni6 .
Te zapowiedzi znalazły pełne i bogate rozwinięcie
w wierszach z Gospody zmierzchu. Trzeba jednak
od razu powiedzieć, że w ich lekturze i analizie
napotyka się na wiele trudności, do czego przyczynia się skomplikowana, wielopiętrowa często
składnia oraz bardzo rozwinięta inwersyjność.
Ryszard Matuszewski pisał w swej recenzji dość
jeszcze oględnie o „nieprzetłumaczalności poezji
na język prozy”7, z czym się wypada oczywiście
zgodzić, ale już Ludwik Fryde podkreślił, że liryka
Sowińskiego jest „pogmatwana w wyrazie, wprost
hieroglificzna”8. Jeszcze ostrzej charakter i wymowę
liryki Sowińskiegoz Gospody zmierzch u oceniono
po jej wznowieniu w 1956 roku. Stanisław Piętak
wyrażał żal, iż poeta poszedł inną drogą, niż
zapowiadały to jego wczesne utwory:

I wiernie klękam wśród kruchych łodyg podbiału
i mleczu, by ślub podziwu uczynić polnym mgłom.

Mimo dużej przesady w sformułowaniach, Julian
Przyboś miał jednak sporo racji. Już sam podmiot
wierszy Sowińskiego jest dość trudno uchwytny,
w dużej mierze jego sylwetkę i rysy musi sobie czytelnik odczytywać z danych pośrednich – ze sposobu
wypowiedzi, ze słów skierowanych do innej osoby

Tłem przeżyć bohatera i ulubioną porą roku jest
jesień (naczerpać mogę do duszy spokój u jesieni),
a z pór dni a zmierzch, wieczór i noc; to one wprowadzają bliskie dla niego wartości. W tym polu
semantycznym znajduje się również śmierć, która nie
Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, m.in. zeszyt z juweniliami,
rękopisy i maszynopisy wierszy, maszynopis poematu Skała, rękopis
Lat szkolnych, maszynopis powieści Wieś w puszczy, wypisy źródłowe
do książki o Ściegiennym oraz fragmenty korespondencji z lat 1949- 1957
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Prostota, naturalność ujęć ustąpiły sztuczności
formy, rygorom niemal pseudoklasycznym. Treść
wierszy staje się niejasna i wymyślona, następuje
zalew motywów biblijnych. Sowiński, uroczy poeta
pejzażu, poeta polskiej prowincji, przemienia się
w symbolistę i katastrofistę. Wiersze niegdyś zwięzłe,
uderzające swoją świeżością i czystością, okazują
się „ciemne”, pełne poplątań, symboli, niekiedy
nieczytelne9.
Najostrzejsze opinie na temat poezji Sowińskiego
pochodziły jednak od Juliana Przybosia, który swoją
krótką recenzję zaczął od przytoczenia fragmentu
jednej z Sestyn, po czym autorytatywnie – jak zwykle
u tego poety – stwierdził:
[...] spod gmatwaniny nieprzystających do siebie
słów nie można dobyć żadnego plastycznego obrazu.
[...] Dwie przytoczone sestyny odsłaniają jaskrawą
pustkę tego wierszowania, w którym galimatias słowny
usiłuje maskować brak wyobraźni. Ciężka, nużąca
w czytaniu wersyfikacja. Trudno w niej doszukać się
odruchu naturalności, drgnienia serca10 .

A. Sandauer, Poeta esencji, zmierzchu i jesieni, „Nowy Dziennik” 1939,
nr 63.
7
R. Matuszewski, A. Sowiński, „Gospoda zmierzchu, „Ateneum” 1939, nr 3.
8
L. Fryde, Zagadnienia literackie, „Wiedza i Życie” 1 939, nr 1/2, s. 98.
9
S. Piętak, Wiersze Adolfa Sowińskiego, „Nowiny Literackie i Wydawnicze”
1957, nr 6.
10
J. P. [Przyboś J.], Wiersze literackie, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 6.
6

bądź ujmowania poszczególnych segmentów świata
poetyckiego. Ryszard Matuszewski – najwierniej
towarzyszący dorobkowi tego pisarza – trafnie
napisał, iż autor Gospody zmierzchu to„mistrz przebrań
i masek”11. Rzadko tylko decyduje się mówić wprost
i w taki sposób ukazywać ludzi, rzeczy i zjawiska.
W znanym wierszu Anioł czytamy: „porównać można
cię, nie można nazwać”. Ale i porównanie, nawet jeśli
Sowiński korzysta z niego, nie zawsze prowadzi
do konstrukcji ostro zarysowanego obrazu, zwykle
czyni to poeta poprzez nagromadzenie rozmaitych
określeń i wyobrażeń, często bardzo niejasnych
i wewnętrznie splątanych. Można odnieść wrażenie,
iż bohater „roztapia” się nie jako w przestrzeni,
zwłaszcza w krajobrazie, który obecny jest w tych
wierszach w biologicznej bujności i bogactwie
fenomenów.
Splątana i skomplikowana jest również psychika
bohatera. Żyje on z ciężarem i poczuciem nie zawsze
określonych win, czasami łączą się one ze sferą
erotyki, jak w wierszu Apostrofa, której adresatką
jest „Sulamitka”:

dystans. Dla podmiotu lirycznego miłość nosi znamię
nie tylko grzechu, ale z jakichś powodów staje
się siłą wrogą. Można by rzec, iż erotyka w tych
wierszach ogranicza się do retoryki i słownych
zwrotów do różnych adresatek – Anny, Marii czy
Heleny. Byłoby to zresztą zgodne z poetyką sielanki
pasterskiej, z jaką spora część wierszy Sowińskiego
jest spokrewniona.
Bohaterowie tego poety mają poczucie niespełnienia („tyle jeszcze zdarzeń codziennie mi brak”),
otwierających się a niezrealizowanych możliwości
oraz ucieczki czasu w wymiarze osobistym. Inaczej bowiem przedstawia się rzecz w odniesieniu
do świata natury – tutaj panuje swoista poza – czy
ponadczasowości – chyba można taki wysunąć
domysł – nieśmiertelność. Niewiele odbiegniemy
też od prawdy, jeśli powiemy, iż bohater Sowińskiego jest nadczłowiekiem, który poniósł klęskę.
Sakralizuje on własną osobę, a ujawnia to poprzez
gesty, zachowania i relacje wobec innych, również
sakralizowanych elementów zewnętrznego świata.
W Gromie pogody czytamy:

Bóg nasz smaga mnie winą w połowie pieszczoty
gdy tyle jeszcze zdarzeń codziennie mi brak.

Przeżywam porę własnych zwiastowań. Jest ona
oparta o bezsenność, żmudna i strzeżona przez
gwiazdy, które wiedzą że byt chce być wzniosły.

Podążam z dniem ku nocy, częściej mrąc niż żyłem,
choć miłość, trud i dobro pragną we mnie dróg.
O, powróć, Sulamitko. Uświęć grzech jak siłę
I zagaś krzak, gdzie mieszka cierniowy nasz bóg.
Powyższe obrazy warto zestawić z ujęciami
zawartymi w wierszu Duch próchna, jak np. „przemijam
u twych kolan jak sługa doli, I tworzącej grzech
i zachwyt”. A dalej:
Przebłyska w twoich oczach miłość chciwa żaru,
gdy mówię że rozkoszą duszę tak przemienię,
by znała cześć dla szczęścia. [...]
[...] Biały żywioł twego ciała
tu przywiódł miłość, która mym wrogiem się stała.

Sakralizowana jest też przez bohatera cała
przestrzeń, w której się on porusza: „Biblijnie pachną
w izbie rumianki i mięta”; „Święty wieczór z modrzewi
i góry oliwne”; „Gromniczny kwiat dziewanny goreje
w wazonie”; „Golgoty obłoków sprawują straż wieczorną na granicach ziemi”- to przykłady z jednego
tylko, niewielkiego utworu pt. Sielanka. W wielu
wierszach występuje Bóg, niekiedy jako gospodarz
i opiekun, jak w Jesieni czarnoleskiej, gdzie ukazany
sad przypomina biblijny Eden. Pojawia się tu postać
„pana włości”, którą można utożsamić z „Bogiem
dobrej siły”, jego właśnie czczą drzewa za udzieloną
łaskę wody w czasie pragnienia, natomiast:
Bezsenny czasu burzy On stał pośród sadu
i kwiecie drzew osłaniał tchem swych ust od gradu.
[...] Syte barw jabłonie
rzucają przed nim owoc i słód cieknie z kory.
Jest pora chwały Tego, który daje zbiory.

Znamienne dla bohatera Sowińskiego jest również
wyznanie z wiersza Poza pogodą, którego adresatką
jest „Krystyna”:
Więc rozpalam ci włosy na czas sianobrania,
mam chłód wobec uśmiechu i uśmiech dla chłodu [...]
Warto zwrócić uwagę na znajdujące się w jednym
z powyższych cytatów słowo „mówię”, gdyż może
ono stanowić klucz do postawy bohatera. Jego
miłość wydaj e się realizować bardziej w słownych
deklaracjach niż w zachowaniach wobec partnerki;
jest ona – można sądzić – uczuciowo bardzo zaangażowana, on natomiast zachowuje raczej wyniosły
11

R. Matuszewski, Liryka. Poemat, w: „Rocznik Literacki” 1 9 5 6, s. 22.

Na religijny aspekt poezji Sowińskiego zwrócili
uwagę niektórzy krytycy wkrótce po ukazaniu się
Gospody zmierzchu, a najwięcej uwagi poświęcił
tej kwestii Matuszewski12. Pisał on o „uniwersalnej
religijności”, która „przeżyciom daje sens powagi”.
Krytyk wspomniał też o „liturgicznej szacie słownej”oraz o pokrewieństwie wierszy Sowińskiego
z liryką religijną Jerzego Lieberta i Wojciecha
Bąka. Bardziej precyzyjnie ujął tę problematykę
12

Tenże, A. Sowiński, Gospoda zmierzchu.
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Jerzy Kwiatkowski, który przy okazji przypomnienia
przedwojennych utworów tego poety stwierdził:
Gospoda zmierzchu to poezja religijna – do szpiku
kości: do metafory. Lecz nie po chrześcijańsku. Panuje
w niej inna atmosfera, płuca nie oddychają powietrzem
Łaski. Przemawiają w niej nie apostołowie, lecz prorocy.
Drugi – poza grecko-rzymską starożytnością – krąg
realiów kulturowych tego tomu wyznacza jednocześnie
jego model filozoficzno-religijny. To starożytność
żydowska, duch Starego Testamentu. Z chrześcijaństwa
Sowiński bierze tylko to, co przerażające i co bliższe
nieubłaganemu Bogu Żydów niż przebaczającemu
Bogu chrześcijan – wizję eschatologiczną. Jest
w katastrofizmie konsekwentny, wydaje się mówić:
Lękamy się- tego czy innego – końca świata. Nic
nowego. To już było13.
Kwiatkowski wskazywał też na zafascynowanie
tej poezji tajemnicą i grozą świata, napełnienie jej
elementami irracjonalnymi.
Do sfery religijnej nawiązują częściowo wiersze
wprowadzające wspomniane już motywy, brane
z tradycji grecko-rzymskiej, przy czym zdarza się,
iż występują one w obrębie tego samego utworu.
Praktyka taka prowadzi do jakiegoś synkretyzmu
religijnego i uznania równorzędności różnych źródeł
wiary. Bywa zresztą i tak, że wprowadzona do wiersza
postać nie ma bezpośrednich znamion boskości,
ale jednak ją sugeruje. Przywołujemy krótki utwór
zatytułowany Gość:
Kim jesteś, gościu i wrogu, chodzący między sprzętami?
Ciebie nie tylko zobaczyć lecz nawet pojąć nie mogę.
Okno zatapia się w drzewach, rozjaśnia pokój gwiazdami,
komik – czy chochlik północy – namiętnie ciosa podłogę.
Kim jesteś, gościu i wrogu? Za dużom wiary, za mało
serca postradał w młodości by cię przeczuwać bez drżenia.
Ziemskość celuje w nieszczęściu, lecz zostań aby zostało
coś gdy nadleśne planety noc w lotne bicze przemienia.
Tradycja antyczna, zwłaszcza grecko-rzymska,
służy budowie rzeczywistości mitycznej, a więc
również na pewien sposób sakralizowanej. Mówią
o tym takie utwory, jak np. Prometheus czy Kolchis,
gdzie zjawiska towarzyszące zachodowi słońca
i wieczorowi, odpowiednio interpretowane, pozwalają
ewokować starożytną mitologiczną wizję:
Z róż i ruin zachodu wstają greckie miasta,
gdzie gzymsy z chmur wspierają brzozy-kariatydy.
Pozwól, Eos wieczorna, błędnym Argonautom
przewiązać rany oczu wybrzeżem Kolchidy.
Sowiński nawiązuje często również do mitologii
rodzimej, np. w wierszu Puk dnia (pojawia się
tu postać w rodzaju słowiańskiego bożka) czy
13

26
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Śmierć Piasta, ukazującym obrazy pierwotności
i bujności przyrody, a także walkę ludzi z puszczą
o pozyskanie ziemi pod uprawy. Utwór ten mógłby
stanowić motto do późniejszej powieści Sowińskiego
Wieś w puszczy.
Niektóre utwory Gospody zmierzchu swoimi
ujęciami zbliżają się do form baśniowych, np. wiersz
bez tytułu [inc. Światy obłoków...], w którym jest
mowa o „słocie Siedmiu Braci Śpiących”. Warto
podkreślić, że liczba siedem, święta i magiczna,
pojawia się u Sowińskiego dość często.
Tym sakralizującym i uwznioślającym rzeczywistość tendencjom w twórczości autora Gospody
zmierzchu odpowiada wybór „wysokich” gatunków
poetyckich, co uwidacznia się w strukturze głębokiej
utworów, jak również w tytułach poszczególnych
wierszy, np. Modlitwa nadmorska, Do Świętego
Franciszka z Asyżu, Phantasma Dei, Psalm babiloński,
Ukrzyżowanie i Wiersz o biblijnej tęsknocie oraz –
w odniesieniu do rodzimej pierwotności – Wierzę
legendzie czy Klechda. Bohaterów Sowińskiego
fascynuje to, co dawne i spatynowane. „Spowiadam
dawną głuchość” – czytamy w Klechdzie, zaś Gawęda
ukazuje to w sposób wręcz znakomity:
Dziś dom zaludnia przeszłość. I to nam wystarcza.
Co ranek dawne meble pieści ręka starcza,
buduje mapy z kurzu, przesuwa albumy
i ściera pył z portretów jak chmurę zadumy.
Należy wreszcie wskazać na istotną dla kształtu twórczości Sowińskiego rolę inspiracji liryki
niemieckiej i niemieckojęzycznej, zwłaszcza takich
poetów, jak Gotfryd Benn, Hugo von Hofmannsthal,
Rainer Maria Rilke, a nade wszystko StefanGeorge14.
Autor Gospody zmierzchu tłumaczył tych poetów,
a o Georgem pisał jeszcze przed wojną i w ostatnich
latach życia. Był to więc dla Sowińskiego poeta
bardzo ważny i zapładniający. Co mogło fascynować
w twórczości niemieckiego poety? Skorzystaj my z tym
miejscu najpierw z krótkiej charakterystyki jego
dorobku i postawy twórczej:
Kochał piękno w człowieku, przyrodzie i sztuce,
uwypuklając w swojej poezji wartości formalne. Dążył
do odnowienia szlachetnego słowa i wzniosłych myśli.
Wrogi był wszystkiemu, co konwencjonalne, pospolite,
ordynarne; potępiał zdziczenie języka w naturalizmie
pozbawionym celu, moralności i niszczącym ideał
piękna. Przeciwstawiał mu szlachetne treści, dyscyplinę
i rygor formy.
[...] ukazywał heroiczną wielkość człowieka, szlachetną
samotność na tle antycznego i renesansowego kultu
piękna. Opisywał pałace, słoneczne sale, ołtarze,
przodków wykutych na sarkofagach. Nie wnętrze
Zwracał na to uwagę Ryszard Matuszewski w „Ateneum” (zob. przypis 7)
oraz w recenzji Wyboru wierszy i przekładów (Wiersze przypomniane
po latach, „Twórczość 1957, nr 5, s. 123).

14

człowieka tu ważne, lecz wzniosłość architektury,
wymierzony dokładnie kształt rzeźby. W gestach,
liniach, stylach budowy rozgrywa się dramat.
W kamieniu, w topazach, w alabastrach. Czasami
wydaje się, że poeta świadomie dba o to, by nie
pozostawiać śladów przeżyć wewnętrznych15.
Spora część tych opinii dałaby się bezpośrednio
odnieść do świata poetyckiego autora Gospody
zmierzchu. Można by nawet powiedzieć, iż twórczość
Georgego stanowiła dla Sowińskiego pewien wzór
poetycki, a także oparcie dla postawy pisarskiejchodzi tu m.in. o nastawienie na wartości doskonałe,
sprawdzone i ponadczasowe. Był to j eden z powodów,
dla których teraźniejszość i aktualność znikały
z pola widzenia twórcy, nie zasługiwały na poetycką
nobilitację, toteż należało zachować wobec nich
wyniosły dystans. Rzecz charakterystyczna, iż
jedyny wiersz Gospody zmierzchu noszący znamię
aktualności, Thanatos, poświęcony „wieczystej
pamięci Józefa Piłsudskiego”, znalazł się na końcu
tomu oddzielony przedtytułem: „Extralibrum”.
Ale wkrótce historia zaczęła się siłą wdzierać
i do poezji Sowińskiego, o czym świadczą umieszczone w Wyborze poezji przekładów wiersze z cyklu
zatytułowanego Z raptularza. Należy do nich oparty
na inwokacjach utwór pt. Ojczyzno, noszący znamienną
datę: „Marzec 1939”. Pisał w nim poeta:
Ojczyzno, chcę dać więcej, niźli śmierć zabiera,
podpalić zamyślenia, gesty zmienić w ciosy,
bo gdy się gną granice, gdy łamią się losy,
niech szczęście mnie opuści jak pusta galera.
Ojczyzno, oto wznoszę myśli wbrew zadumie,
w przeszłości zatrzaskuję przyszłość, której chciałem
usilniej niźli życia matki. Tyle miałem,
tyle daję, by zdobyć to, co ramię umie.
Zawierały się tu wyraźne sygnały zmiany postawy
bohatera jest on świadomy nowych wyzwań i zobowiązań, dlatego też kontemplacyjną bierność pragnie
zastąpić aktywnością i oddaniem narodowej sprawie.
Sowiński poznał z bliska Niemcy w 1938 roku,
zdawał więc sobie lepiej niż wielu innych sprawę
ze skali rzeczywistego zagrożenia kraju16.
15
L. Szwed, Wstęp do antologii Poezja XX wieku, Austria. NRD.
RFN. Szwajcaria, wybór i przekłady B. Antochewicz, K. Karkowski, T.
Karpowicz, L. Szwed, noty biograficzne K. Karkowski, Wrocław 1980, s. 1
3- 1 4.
16
Ale poezja Sowińskiego reagowała na nową sytuację historyczną z trudnością i dużym opóźnieniem. Pisał o tym pisarz w ankiecie „Nowej Kultury”
Pisarze wobec dziesięciolecia: „W każdym razie jeszcze ze strasznych
dni wrześniowych w raptularzu ucieczki pozostały mi – mimo wszystko
– bruliony łagodnych strof o sadach ziemi opatowskiej i o dzieciach z czuprynami pachnącymi dojrzałym, jesiennym owocem, a wizje poetyckie miały
strzec «przed powróceniem do własnego domu, gdzie przyszłość wsuwa
w drzwi krzywy dziób gromu»” („Nowa Kultura” 1955, nr 11). Jednym z napisanych wtedy utworów był zapewne wiersz Wieś Złota Woda, drukowany w 1943 r. w krakowskim, konspiracyjnie wydawanym „Miesięczniku
Literackim”.

W latach okupacji niemieckiej Sowiński napisał
niewiele wierszy. Jeden z nich poświęcony był pamięci
zabitego przyjaciela (datowany: „Kielce, październik
1942”), drugi utwór bez tytułu [inc. Pozbaw mnie, dumo,
synostwa Europy...] miał charakter obrachunkowy.
Wiersz pisany był w radomskim więzieniu i stanowił
wyrazistą korektę postawy poety. W obliczu nowych,
tragicznych doświadczeń wyrzeka się on związku
z Europą. taką, jaka zaprezentowała się w toku
wydarzeń ostatniej wojny:
Pozbaw mnie, dumo, synostwa Europy,
bo nie jest matką, lecz dziewką nikczemną,
kłamią jej prawa, kłamią wzniosłość stropy
katedr i łuków, kłamstwo rosło ze mną,
gdym całą młodość, myśląc żem w zenicie,
ze słodkich legend brał odwet za życie.
Jest W tych słowach uczucie zawodu i goryczy,
przekonanie o zawaleniu się i upadku dotychczasowego świata17. Ale druga strofa wyraża – z jednej
strony – pragnienie opuszczenia go, lecz – z drugiej
– składa wyznanie miłości i przywiązania:
[...] Zapomnieć o tobie
muszę, Europo, by cię kochać znowu
lekką jak wiosło, poświęconą słowu.
Po zakończeniu wojny Sowiński napisał jeszcze
kilka wierszy związanych z nową sytuacją, m.in.
poświęcony Warszawie 1945 roku – gdzie „ongi
stał się człowiekiem”, a także zburzonemu zamkowi
warszawskiemu. Później pojawiły się wiersze
podróżnicze, mające charakter opisowy, bez reminiscencji historycznych (np. sonety jeleniogórskie) oraz
liryczne wrażenia z podróży do NRD – Nagrobek
Otylii, Goethe w Weżmarze, Usedom, Toń świerkowa
i Granica. O „niemieckich” utworach Piętak pisał,
iż „są zwięzłe, a przy tym pełne wdzięku i w jakiś
sposób nawiązują do pierwszych pejzażowych
liryków poety, tyle że są prostsze i dojrzalsze, nie
ma w nich śladu ornamentu czy pozy”18 . Edycja
dorobku Sowińskiego z 1956 roku zawierała jeszcze
dwa dłuższe, godne wzmianki utwory, a mianowicie
cykl wierszy Sestyny oraz poemat Skała. Sestyny
bliskie były jeszcze poetyce jego przedwojennej
twórczości; pierwszy fragment tego cyklu drukował
poeta w 1938 roku w „Piórze”, inny pisany był
w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku. Patronem
Sestyn i Skały był mistrz sestyny i oktawy Juliusz
Cyt. za: Antologia współczesnej liryki świętokrzyskiej, wstęp
J. Nowak- Dłużewski, oprac. J. M. Gisges, Kielce 1947, s. 97. Pewnego
rodzaj u komentarzem do tego wiersza mogą być późniejsze słowa
Sowińskiego, ukazujące jego sytuację psychiczną we wrześniu 1939 roku:
„Uznawszy [...], że cały naród wielkich poetów i filozofów stanął przed
nami jako naród morderczych knechtów, miałem wtedy chwilę zwątpienia w moralną skuteczność dziedzictwa kulturowego, ale w gruncie rzeczy
była to tylko nieumiejętność dokonania wyboru tradycji właściwej” (tenże,
Pisarze wobec dziesięciolecia).
18
S. Piętak, Wiersze Adolfa Sowińskiego.
17
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Słowacki. Jerzy Kwiatkowski napisał o wspomnianym
cyklu, iż za wiele w nich Słowackiego. Na czym
to polegało?
Słowacki w Sestynach to nie tylko melodia i subtelność sugestywnej nastrojowej obserwacji. To także
lotność wizji, jej daleko posunięta autonomia, jej
elementy: to także romantyczny gest, romantyczny
efekt [...].19
Jedna z części tego cyklu nosi tytuł Przedmieście
dzieciństwa, co zdaje się przywoływać na pamięć
miasto rodzinne poety, a także motywy ziemi
świętokrzyskiej, widoczne bezpośrednio w takich
wierszach, jak Legenda Łysogór i Wieś Złota Woda.
Reminiscencje autobiograficzne można rozpoznać
również we wspomnieniowym poemacie Skała, który
zresztą krytyka uznała za utwór nieudany. Ten poemat
Sowińskiego można łączyć też z kolejnymi próbami
epiki wierszowanej, podejmowanymi na szeroką skalę
w latach pięćdziesiątych. Skała wyróżnia się tym,
iż materia artystyczna ujęta została konsekwentnie
w rygory oktawy, a patrona jej wskazał autor
w tekście utworu:
Strofo, coś była taktem, nie wędzidłem
poecie, który Beniowskiego dzieje
powrócił życiu pod twoim prawidłem,
opowiedz książki z dzieciństwa koleje,
czytanej w ziołach pod nawisłem skrzydłem
skały. [...]
Poemat ten, podobnie jak Sestyny, potwierdza
stylizacyjne i klasycyzujące tendencje twórczości
Sowińskiego, z tego też względu artystyczna strona
jego budzi mniej zaciekawienia. Godniejsze uwagi
wydaje się biograficzne odniesienie utworu, co uszło
uwagi dawniejszej krytyki. Oto pierwsze jego zdanie:
W rodzinnym mieście strzęp tylko zastałem
z wapiennej skały. Pamiętam tę skałę,
kiedy na pustej górze stała wzdęta
jak zatrzymany wir kurzu, pamiętam,
że las jest przy niej, gdy patrzeć z daleka,
a gdy się zbliżać, las w góry ucieka,
bo tam, skąd idą na tę skałę chmury,
szumią i miejskie, i domowe góry.
Jeśli pamięta się o miejscu urodzenia pisarza,
bez trudu można rozpoznać tu krajobraz kieleckiej
Kadzielni, a wapienniki i kamieniołom – to dalsze
elementy tła wydarzeń tej powieści poetyckiej, gdyż
temu gatunkowi Skała jest najbliższa. Substancję
fabularną tworzą zdarzenia będące w dużej mierze
reminiscencją dziecięcych i młodzieńczych przeżyć,
a także echa lektur i filmowych fascynacji.
19
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J. Kwiatkowski, Dobry, wtórny poeta.
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W dalszych częściach utworu narrator snuje
opowieść o rodzinie kolejarskiej, o tragicznej śmierci
ojca bohatera oraz o dokuczliwych następstwach
tego faktu. Trudno powiedzieć, czy te zdarzenia
mają jakiś związek z biografią Sowińskiego, ale
jest rzeczą zrozumiałą, iż on, syn kolejarza, pragnął dokonać w tym utworze poetyckiej nobilitacji
tego zawodu. Pierwszy okres twórczości Adolfa
Sowińskiego przebiegał pod znakiem liryki, ale jej
źródła stopniowo wysychały, następny natomiast
związany był już z dominacją artystycznej prozy.
Jedną z najwcześniej szych prób w tym zakresie było
opowiadanie Ojciec i syn20 Ze względu na trudną
dostępność tego utworu warto w paru przynajmniej
zdaniach przedstawić jego przebieg fabularny oraz
zarys całej sytuacji. Oto Gabriel Knez (nazwisko
jest tu bardzo znaczące), pochodzący z dawnej osady
fabrycznej – wolno się tu dopatrywać znanych
pisarzowi z autopsji Starachowic – zostaje oddany
na naukę w mieście wojewódzkim. Po otrzymaniu
matury bohater miał już wyznaczony następny cel: Nie
zastanawiał się nad różnorodnością dróg życiowych,
bo wyboru dokonał już dawno. Po prostu wrócił
po wakacjach na dawne miejsce, gdyż diecezjalne
seminarium duchowne, do którego zdecydował się
wstąpić, łączyło się mur w mur ze starym gimnazjum (s. 74-75). Sowiński wybrał więc topografię
doskonale sobie znaną, gdyż w taki właśnie sposób
kieleckie seminarium duchowne sąsiadowało z Liceum
im. Stefana Żeromskiego, do którego kiedyś on sam
uczęszczał. Jego bohater starał się być godnym
swego powołania kapłańskiego i przykładał się
do tego z całą gorliwością.
Kariera duchownego została jednak po trzech
latach pobytu Gabriela w seminarium duchownym
niespodziewanie przerwana ze względu na zachowanie
jego ojca, który po śmierci żony prowadził życie
dosyć romansowe, a wreszcie związał się z dużo
młodszą od siebie mężatką z dwojgiem dzieci i te
właśnie okoliczności sprawiły, iż bohatera zmuszono do opuszczenia seminarium. Tutaj następuje
niespodziewany zwrot w jego biografii, postanawia
on bowiem zemścić się na ojcu, próbuje uwieść
ową mężatkę i z nią złączyć swoje przyszłe życie,
ta jednak zręcznie wykorzystała sytuację na swoją
korzyść, by wymusić na ojcu Gabriela zalegalizowanie
ich związku.
Opowiadanie Sowińskiego ma wiele cech groteski,
a niekiedy korzysta z ujęć właściwych humoreskom.
Wyraża się to choćby w ironicznym dystansie
narratora wobec bohatera czy w przesadzie jeśli
chodzi o charakterystykę Gabriela, np.: „Przeżył
szczęśliwie wśród upojeń religijnych pierwszy
rok nowej nauki. Miał nieporównaną słodycz
charakteru i ducha samotnej pokory [...]” (s. 75).
20
Opowiadanie to zostało o głoszone w tomie 17 opowiadań, pod red. K.
Kuryluka, Kraków 1948. Wszystkie przytoczenia pochodzą z tej publikacji;
lokalizacja cytatów w tekście z podaniem stron w nawiasach.

Jeszcze wyraźniej widać to w dalszym opisie jego
zachowania po katastrofie, jaką stanowiło usunięcie
z seminarium duchownego, kiedy to m.in. „Z naiwnością człowieka niepraktycznego obmyślał sposoby
założenia nowożytnego eremu gdzieś na pograniczu
jodłowych lasów [...] (s. 76).
Narrator, opisując różne zachowania i projekty
snute przez bohatera, sięga też często do zestawień
z sytuacjami spotykanymi w Biblii oraz korzysta
z odniesień do dawnej historii i kultury starożytnej
Grecji. Daje to również efekty humorystyczne, zbliżone
do poetyki właściwej utworom heroikomicznym.
Źródłem podobnych ujęć jest też konstrukcja bohatera
– ma on osobowość niedojrzałą, a nawet infantylną:
jego „naiwna dyplomacja” wydała mu się – jak powiada
narrator – „szczytem przebiegłości”; potwierdza to też
szereg później szych jego zachowań, a pod koniec
opowiadania mówi się już o jego niepoczytalności.
Narrator panuje wszechwładnie nad materią
opowiadania: komentuje i objaśnia dziejące się
sprawy, uprzedza czytelnika o mających nadejść
wydarzeniach, zajmuje też wobec nich zdecydowane
stanowisko. Często „streszcza” niektóre odcinki
fabuły dla przyspieszenia akcji, chociaż nie przynosi
to dobrego artystycznego skutku, nie zawsze też stara
się o należytą, choćby psychologiczną motywację
zachowań bohaterów opowiadania. Ale psychologizm w prozie był już w tym czasie przez krytykę,
zwłaszcza marksistowską, źle widziany – nowego
bohatera należało kształtować narzędziami realizmu
i z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej.
Historia przedstawiona przez Sowińskiego nie
otrzymała ścisłej lokalizacji czasowej, ale pewne
cechy bohaterów, charakter konfliktów między nimi,
a zwłaszcza zdecydowane stanowisko narratora
wobec zdarzeń i sytuacji wskazuje, iż opowiadanie
należy już do „nowej epoki”. Nie ma tu co prawda
jakby mógł sugerować jego tytuł – konfliktu pokoleń,
polegającego na buncie młodych przeciw swoim
rodzicom, syna przeciw ojcu. Przeciwnie – to ojciec
reprezentuje postawę antyklerykalną, zarzucając
Gabrielowi myślenie i postępowanie irracjonalistyczne, co podtrzymuje w swoich opiniach również
i narrator. Podobna zbieżność będzie widoczna
także i w późniejszych utworach Sowińskiego.
Ale nie ma tu nastawienia jawnie antyreligijnego
i antykościelnego, jakie można było spotkać w nieco
później szych powieściach, ukazujących kryzys
światopoglądowy przedstawicieli młodego pokolenia
w zetknięciu z instytucjami i ludźmi Kościoła,
czego przykładem był Drewniany różaniec Natalii
Rolleczek czy Powołanie Daniela Klemensa Oleksika.
Opowiadanie Sowińskiego nie dawało wyraźnych
zapowiedzi co do przyszłego rozwoju i wyglądu
jego pisarskiego warsztatu. Posługiwał się pisarz
narzędziami raczej tradycyjnymi, ujawniły się jednak
również zagadnienia, które zajmą w przyszłości jego
wyobraźnię. Bohaterami rzeczywistymi (historycznymi)

i fikcyjnymi czynił on ludzi związanych w jakiś
sposób Kościołem (ks. Ściegienny, ks. Badura),
a wnoszona dzięki ich obecności problematyka
(relacje między ludźmi Kościoła a społecznością
„świecką”) stanie się jedną z dominant problemowych
utworów Sowińskiego, przy czym dobiera on takie
postacie, które pragnęły religijne i moralne zasady
chrześcijaństwa łączyć z radykalną społecznie,
„postępową”, a nawet rewolucyjną postawą wobec
rzeczywistości, tak jak ujmowano ją na ogół w latach
po 1944 roku.
Opowiadanie Ojciec i syn należy więc traktować
jako preludium do prozatorskich prac Sowińskiego,
które miały wypełnić mu najbliższe lata. Plonem ich
były dwie książki biograficzne- jedna z nich została
poświęcona osobie ks. Piotra Ściegiennego, druga
zaś – młodości Stefana Żeromskiego. Łączyło je to,
iż obie prezentowały postacie związane zarówno
urodzeniem, działalnością, jak i twórczością z ziemią
świętokrzyską, chociaż rodzaj tej działalności
i twórczości wyglądał u każdego z nich odmiennie.
Wybór osoby ks. Ściegiennego, którego Żeromski
nazwał w Puszczy Jodłowej „chwałą naszych czarnych
lasów”, jako bohatera książki 21 miał wielorakie
motywacje. Sowiński postanowił pisać o nim nie
tylko dlatego, iż obaj – bohater i pisarz – wywodzili
się z tej samej ziemi i byli z nią związani niezwykle
głęboko. Ważniejsze bodaj okazały się okoliczności
zewnętrzne, a mianowicie niedawno minione i nadchodzące rocznice buntów i zrywów narodowych
oraz rewolucyjnych, znaczone datami 1844, 1846
i 1848. Pierwsza z nich odnosiła się do przygotowań
ks. Ściegiennego do chłopskiego powstania, które
jednocześnie było skierowane przeciw carskiemu
panowaniu nad polskim narodem, jak: i przeciw
panowaniu ziemiaństwa oraz szlachty nad wsią
i ludnością wiejską. Zwycięskie powstanie, w którym
użycie siły – jak przewidział ks. Ściegienny – mogło
mieć miejsce tylko w ostateczności, miało doprowadzić
do zawiązania się wspólnoty ludzi „krzywdzonych
i poniżonych”, nie tylko zresztą własnego narodu,
ale także i innych.
Czyn „wikarego z Wilkołazu” wpisywał się więc
w szerszy nurt poczynań niepodległościowych,
demokratycznych i rewolucyjnych XIX wieku, których przejawem była m.in. działalność Edwarda
Dembowskiego oraz różnych ugrupowań polskich
działających na emigracji po upadku powstania
listopadowego. W Europie nasilenie i kulminację podobnych ruchów stanowiła Wiosna Ludów
1848 roku. Te właśnie tradycje starała się wydobyć
i upowszechniać zarówno historiografia, publicystyka,
jak i literatura lat powojennych. Podejmowały one
i gorliwie wykonywały tzw. „zamówienie społeczne”,
czyli, inaczej mówiąc, najczęściej zlecenia ideologów
i polityków Polski Ludowej.
21
A. Sowiński, Ściegienny. Wikary z Wilkołazu, Warszawa 1948.
Przytoczenia z tej książki lokalizowane są w tekście bezpośrednio po cytacie.
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Adolf Sowiński należał do zespołu redakcyjnego
„Kuźnicy”i w sposób widoczny obecny był na jej
łamach. Książka o Ściegiennym miała więc niewątpliwie charakter programowy, była utworem – jak
się przekonamy – z wyraźną tezą i tendencją: oto
bowiem jej bohaterem był ksiądz „postępowy”,
„rewolucjonista”opowiadający się po stronie biednych
i pokrzywdzonych, a potępiony za swą postawę
nie tylko przez władze carskie, ale i pozbawiony
święceń kapłańskich przez kościelnych zwierzchników.
Uosabiał więc on model „księdza patrioty”, jakiego
ideologowie Polski Ludowej chętnie by widzieli 22.
Książka Sowińskiego ukazała się w serii „Żywoty
znakomitych Polaków” redagowanej przez Aleksandra
Wata, w której znalazły się również Mickiewicz
Mieczysława Jastruna oraz Portret Słowackiego
Pawła Hertza. Także ci pisarze – Jastrun i Hertz
– byli związani z „Kuźnicą”.
W zestawieniu jednak z ich książkami utwór
Sowińskiego prezentował się skromnie, na co złożyły
się m.in. takie okoliczności, jak ranga postaci,
skala życiowych dokonań, a przede wszystkim
zasób materiału źródłowego. Jastrun i Hertz mieli
do dyspozycji nieprzebrane jego zasoby, autor
Ściennego dysponował tworzywem bardzo skromnym
i jednostronnym. Wskazywał on zresztą na te okoliczności w Posłowiu do swej książki, gdzie napisał,
iż „Badania źródłowe nad życiem i działalnością
ks. Piotra Ściegiennego są szczupłe, równie szczupłe
jak zwykłe wzmianki kronikarskie i pamiętnikarskie
u jego współczesnych” (s. 179). Co gorsza, dokładnie w sto lat po podjętej przez ks. Ściegiennego
próbie wywołania powstania chłopskiego spłonęły
w ogniach powstania warszawskiego archiwa byłego
Królestwa Polskiego, co bardzo zawęziło źródłowe
podstawy badań. Faktów bezspornych z życia
księdza – buntownika było więc niewiele, więcej
mówiła o nim zachowana spuścizna rękopiśmienna,
także zresztą daleka od pełni 23.
Autor starał się jednak dotrzeć do wszystkich
dostępnych materiałów związanych ze Ściegiennym,
ale to nie pozwoliło mu napisać ani jego biografii
powieściowej, ani historycznej. Niemniej jej twórca
pragnął dać dzieło rzeczowe, ale o charakterze
literackim, wykorzystując „ułamki historyczne do budowy fabularnej” (s, 179) i posługując się przy tym
zasadą prawdopodobieństwa. Wbrew zastrzeżeniom
pisarza wiele stron jego książki tworzy „historyk”,
zwłaszcza wówczas, gdy przedstawia on sytuację
wsi pańszczyźnianej i warunki życia jej mieszkańców,
22
Potwierdza to do pewnego stopnia odbiór tej książki Sowińskiego przez
ówczesną krytykę. Alina Brodzka pisała np., iż „wszelka selekcja i interpretacja materiału, budowa postaci wynika z określonej postawy ideologicznej autora”, podkreśla też ona, iż postawa Sowińskiego, jest słuszna
i czujna”, a czytelnik wyrabia sobie „słuszny sąd o omawianym okresie
walki” („Polonistyka” 1949, nr 5, s. 40-41).
23
Po o głoszeniu książki Sowińskiego ukazało się szereg publikacji, w tym
także źródłowych, które wydatnie wzbogaciły wiedzę o Ściegiennym; szczególnie cenna była praca W. Djakowa Piotr Ściegienny i jego spuścizna,
Warszawa 1972, przynosząca materiały przechowywane w Moskwie.
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oraz gdy pokazuje polskie i europejskie konteksty
poczynań ks. Ściegiennego. W książce tej dochodzi
jednak raz po raz do głosu Sowiński – poeta. Studia
biograficzno-historyczne dotyczące osoby głównego
bohatera były konieczne, ale – jak wyznał pisarz – „bez
atmosfery tutejszych świętokrzyskich tradycji książka
nie tego ciepła osobistego, którym się ją otoczyć
jest tu kronikarzem, poetą i krajoznawcą w jednej
osobie, zna bowiem doskonale każdy zakątek ziemi
świętokrzyskiej, toteż pragnie wiedzę o niej przekazać
również czytelnikowi książki, przekonać go do jej
historycznego, kulturowego, oraz – zwłaszcza –
pejzażowego piękna i bogactwa. We wspomnianym
tekście Sowiński wyznał:
Sprawdzałem szczegóły topograficzne w teatrum
kraj obrazowym, rozmawiałem z ludźmi, radziłem się
starych nagrobków, pojechałem raz jeszcze powąchać
atmosfery mało co zmienionych od czasów Ściegiennego murów starej szkoły kieleckiej, do której sam
chodziłem. [...] Realia świętokrzyskie miały służyć [...]
do stworzenia nastroju autentyczności24.
Rzeczywiście – opisy przyrody i miasta Kielc
wypełniają wiele stron książki Sowińskiego,
a na każdej z nich uwidocznia się osobiste przeżycie
i doświadczenie pisarza; opisy te stają się jakby
uobecnionym wspomnieniem. Nawet wybór bohatera
przez Sowińskiego miał do pewnego stopnia źródło
osobiste, może on właśnie dodał mu pierwszy
pisarski impuls:
Odcyfrowałem [...] z pamięci zasłyszane w dzieciństwie
opowiadanie koncentrujące się wokoło egzekucji nad
Ściegiennym, której naocznym świadkiem była moja
babka25.
Historyczną wiedzą o bohaterze łączył więc
autor z tradycją rodzinną, z „klechdą domową”,
podobnie jak t o miało miejsce- na skalę oczywiście
większą- w Wiernej rzece Żeromskiego. Scena
wykonania wyroku na ks. Ściegiennym, która odbyła
się na placu kieleckiej katedry, była niewątpliwie
stałym punktem odniesienia, ku któremu zmierzał
bieg zdarzeń opowieści, one też były przez pisarza
świadomie organizowane z myślą o takim finale
utworu.
Jak wspomniano, Sowiński pisał swoją opowieść
w myśl przyjętej z góry tezy, pragnął on mianowicie
ukazać swego bohatera jako prekursora „polskich
ruchów ludowych”, jako księdza – patriotę, który
pragnął połączyć radykalizm przesłania ewangelicznego z radykalizmem postawy ideowej i zapatrywań
społecznych.
Takie założenie pisarskie sprawiło, iż Sowiński
niemal pominął zupełnie „kapłański” aspekt biografii
24
25

A. Sowiński, Pisarze wobec dziesięciolecia.
Tamże.

Ściegiennego. Wybór przezeń drogi duchownej nie
łączył pisarz z powołaniem, a więc z motywacją
religijną, lecz z bardziej praktycznymi czynnikami.
Czas między wstąpieniem Ściegiennego w 1827
roku do kolegium oo. pijarów w Warszawie a jego
wyświęceniem na księdza w 1832 roku jest właściwie
pusty, a skwitowany został tylko dwoma zdaniami
w zamknięciu pierwszego rozdziału:
Przeniesiony wkrótce do kolegium tego zakonu
w Opolu na żyznej ziemi lubelskiej, która po Kielecczyźnie miała stać się jego drugą ojczyzną, został
w r. 1832 wyświęcony na księdza, aby na tym nie
poprzestać. Od tej chwili jego życie wiąże się z historią
ruchów ludowych w Polsce (s. 32).
Poza sferą zainteresowań Sowińskiego znalazły
się także sprawy związane z pracą duszpasterską
ks. Ściegiennego, a więc z jego rolą kapłana.
Tę jednak traktuje pisarz wyłącznie jako okazję umożliwiającą bohaterowi uświadamianie społeczne ludzi
i przygotowanie ich do późniejszych powstańczych
działań. Przyjęte przez autora założenia sprawiły, iż
w jego książce biografia księdza kończy się na scenie
skazania go przez władze carskie na śmierć (karę
zamieniono później na zesłanie na Sybir), a także
pozbawienie – decyzją urzędu biskupiego – święceń
kapłańskich, natomiast lata zesłania, powrót stamtąd
i praca kapłańska w Lublinie, z więc okres 46 lat,
zostały zupełnie pominięte – mówią o nim zaledwie
drobne nawiązania i wzmianki.
Sowiński czyni ks. Ściegiennego bohaterem nie
tylko w kategoriach teoretycznoliterackich. Stara
się go stale nobilitować, np. przez wprowadzanie
do faktów z jego życia literackich odniesień. Kiedy
pisze np. o opuszczeniu przezeń rodzinnej Bilczy,
by udać się po szkolną naukę do Kielc, dodaje, iż
szedł on „tym samym traktem, którym kilkadziesiąt
lat później miał w wyobraźni Żeromskiego wędrować
od Pińczowa Jędruś Radek z Syzyfowych prac” (s. 19).
Sowiński jeszcze parę razy będzie w swojej narracji
przywoływał nazwisko Żeromskiego, szczególnie
w rozdziale V, zatytułowanym Wiec w Krajnie,
rozgrywającym się blisko „domowych gór” autora
Puszczy Jodłowej – Łysicy, Stróżnej i Radostowej.
Zanim Sowiński przystąpił do opisu wiecu, zarysował
najpierw geograficzno-historyczną przestrzeń,
w jakiej się on odbył, a słowa te otrzymały postać
przypominającą dokumenty z przeszłości:
Było to dnia 24 października r. 1844 w Krajnie, wsi
położonej na południowych stokach Łysicy, wielkiej góry,
która nie ma sobie równej na przestrzeni od Karpat
do Uralu. Było to w ojczyźnie Stefana Żeromskiego,
drugiego po Ściegiennym wielkiego serca tych stron.
Dolina„fiołkowa od lasów”, jak ją nazywa Żeromski,
widniała z wywyższeń ponad wsią jako rozległa
i głęboka zapadłość, zawsze uroczysta i przyćmiona

nadmiarem okolicznych lasów. Ciągnęła się dokładnie
ze wschodu na zachód, a ograniczały ją wkoło góry
znane z Puszczy Jodłowej. Od wschodu stał wielki
i trójkątny ciężar zarosłej jodłami Łysicy, trzon puszczy,
sam jeden wystarczający na zatarasowanie dostępu.
(s. 140-144).
Widać więc wyraźnie, iż autor hiperbolizuje
tę przestrzeń, wywyższa jeszcze, poprzez odpowiednie zestawienia, najwyższy szczyt Łysogór, zaś
opisy – nawiązujące do prozy Żeromskiego- nie
tylko ją nobilitują, ale stają się poświadczeniem
prawdziwości topograficznej. Góra ta występuje
tutaj aktywnie- to ona wskazuje na konspiracyjny
charakter wiecu, stanowi osłonę i obronę przed
niepowołanymi obserwatorami. Również miejsce
wiecu – Krajno – otrzymało nobilitującą informację,
że było ono „wspomniane już przez Długosza jako
posiadłość biskupów krakowskich” (s. 141). Sowiński
dokonuje także sakralizacji tej przestrzeni i całej
sytuacji, zarówno w kategoriach literackich, jak
i religijnych:
Na wzgórzu, gdzie zatrzymała się schodząca z Łysicy
puszcza [...], musiał być jeszcze krzyż, skoro wiec miał
charakter religijny, jeden z tych wielu starych krzyży,
których pełno jest w tych stronach. Pod jednym z nich
Piotr Rozłucki odnalazł zwłoki swego ojca, powstańca
z r. 1863 (s. 142-143).
Sakralizacji uległa tu przede wszystkim postać
głównego bohatera: „Ks. Ściegienny wystąpił w białej
komży i czerwonej stule, jak w dzień męczenników”
(s. 143). Ten sposób przedstawienia zmierza coraz
wyraźniej do analogii postaci proboszcza z Chodla
z drogą, życiem i męczeńską śmiercią Chrystusa,
poświęcającego się za całą ludzkość. Autor opowieści
zarysowuję sytuację i nastrój, który pozwala zestawić
ją ze znaną z Ewangelii sceną:
W takiej chyba atmosferze tworzyły się przypowieści
o kazaniu na górze i o nakarmieniu pięciu tysięcy rzesz
pięciorgiem chlebów i dwiema rybami. „A było trawy
dosyć w onymże miejscu i usiadło mężów w liczbie
około pięciu tysięcy”.
„Chrystusowość” postaci ks. Ściegiennego uwypukla
i pogłębia charakter jego przemówienia do zebranych
spiskowców, opartego na Złotej książeczce, ta zaś –
stylizowana na przesłanie papieskie – stanowiła
rodzaj nowej Ewangelii. Rozdział ten zamyka
cytat: „A oni mu odważyli trzydzieści srebrników”,
co pozwala zdrajcę ks. Ściegiennego zestawić
z postacią Judasza, wydającego Jezusa w ręce jego
wrogów. Jeszcze wyraźniej tendencja do sakralizacji
głównego bohatera widoczna jest w rozdziale
ostatnim – Pod szubienicą – począwszy od pościgu
za uciekającym przed oprawcami księdzem. Narrator
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informuje, iż biegł on wzdłuż ciągnących się „Stacji
Męki Pańskiej”, a gdy upadł uderzony kamieniem,
przytoczony został kolejny cytat: „Tedy się nań
rękoma rzucili i pojmali go”.
Nadaje też Sowiński całemu postępowaniu władz
carskich w sprawie ks. Ściegiennego wysoką rangę,
nazywając sąd nad nim „olbrzymim procesem”
i zestawiając go z procesem Sokratesa. Scena
wykonania wyroku przypomina znowu opisy procesu,
wyroku i śmierci Chrystusa. Rozgrywa się ona
na „najwyżej położonym placu w mieście”, pojawiają
się analogiczne postacie: żołnierze, urzędnicy, kat
oraz duchowni, którzy oznajmiają o pozbawieniu
go święceń, a kat zdziera z niego kapłańskie szaty.
Zostają wreszcie przywołane za naocznym świadkiem
słowa ks. Ściegiennego, w których odrzucił „łaskę”
cara, zamieniającą mu karę śmierci na zesłanie
na Sybir: „Ja nie chcę jego łaski! Powieście mnie!
Niech umrę, jak Chrystus umarł za swą Jerozolimę,
za lud swój!” (s. 175).
Sowiński zdawał sobie sprawę, iż w wyniku
przyjętych założeń wizerunek postaci głównego
bohatera uległ pewnej deformacji, zwłaszcza wskutek
zamknięcia jego literackiej biografii na roku 1846,
dlatego też do książki dołączył – prócz Posłowia –
także Notę biograficzną, która dawała czytelnikowi
niezbędne dopełnienie życiorysu ks. Ściegiennego.
Opowieść o wikarym z Wilkołazu nie zamyka
jednak jego sprawy. Sowiński napisał po pewnym
czasie poświęconą księdzu – rewolucjoniście nowelę filmową, której fragment ogłosił w „Kuźnicy”.
W przeciwieństwie do poprzedniej książki, która
miała charakter opowieści autorskiej, utwór ten
odznaczał się daleko idącą fabularyzacją materiału
i rozbudowaną dialogowością, co zresztą podyktowane
zostało wymogami techniki filmowej26.
O ile przy pisaniu książki o Ściegiennym Sowiński
był w dużym stopniu ograniczony niedostatkiem
materiału biograficznego, o tyle przy tworzeniu
powieści o Stefanie Żeromskim miał go niewątpliwie
w nadmiarze. Co więcej, bohater Lat szkolnych
był jeszcze bliższy autorowi – jako pisarz i jako
człowiek ściślej związany z ziemią świętokrzyską
niż pleban z Chodla.
Z licznych odniesień, jakie do Żeromskiego i jego
twórczości czynił Sowiński w książce o Ściegiennym, widać było, iż z jego dziełami pozostawał
w wielkiej zażyłości. Prawdę mówiąc – nie mogło
być inaczej. Wspólna ziemia, ta sama przestrzeń
Kielc, wysoki stopień utożsamienia się z twórczością
Żeromskiego i całą tradycją kulturowo-historyczną
regionu sprawiały, iż Sowiński miał wiele danych,
by napisać biografię autora Syzyfowych prac. Obaj
– i bohater powieści, i jej twórca – byli uczniami tej

samej szkoły. Do tej okoliczności nawiązał pisarz
w przemówieniu, wygłoszonym w rodzinnym mieście
w 25 lat po śmierci Żeromskiego:
Ogarnia mnie prawdziwe i głębokie wzruszenie,
że mogę przemówić do was w tej chwili, gdy mamy
odsłonić tablicę ku czci Stefana Żeromskiego, największego serca i największego poety naszej ziemi
o Wzruszenie moje potęguje się dzięki wspomnieniu,
że szesnaście lat temu przemawiałem na takich samych
uroczystościach, gdyśmy – ówcześni ósmoklasiści –
pod przewodnictwem naszych nauczycieli, a przy
współudziale naszych starszych i młodszych kolegów
po raz pierwszy wmurowali taką samą tablicę we front
naszej starej i sławnej szkoły27.
Podobnie jak w książce o ks. Ściegiennym,
również tutaj Sowiński przedstawił czytelnikowi
bezpośrednio swoje założenie pisarskie, a uczynił
to w zamknięciu pierwszego rozdziału, poświęconego rodzinie Żeromskiego i drogom jego ojca,.
które zaprowadziły go do Ciekot, blisko serca Gór
Świętokrzyskich. Pisał tam:
Pokazawszy ziemię łysogórską od strony rzeczy
martwych i od strony roślin, pokazawszy krajobrazy
niczym dramatis elementa, bez których poeta razem
ze wszystkimi mieszkańcami tejże okolicy nie byłby
zjawiskiem kompletnym, opowiem z kolei prostą
historię o ludziach, o domu rodzinnym poety i o nim
samym w dzieciństwie i wczesnej młodości. Rzecz
jasna o tyle, o ile zachowało się to w dokumentach
i tradycjach. Reszta będzie rekonstrukcją z dzieł
Żeromskiego lub zmyśleniem prawdopodobnym.
Ale ziemia – dopóki akcja pozostaje w jej zasięgu –
będzie nadal odgrywała taką rolę, jaką odgrywała
w twórczości Żeromskiego, trwając do śmierci swym
szumem w jego uszach (s. 21)28.
Opowieść Sowińskiego czytelnicy przyjęli z życzliwością, skoro w bliskim odstępie czasu miała ona
dwa wydania; wpłynęła na to niewątpliwie magia
nazwiska Żeromskiego oraz rozgłos, jaki uzyskały
świeżo o głoszone Dzienniki pisarza. Krytyka ówczesna
odniosła się jednak do Lat szkolnych z wieloma
zastrzeżeniami. „Chybiona powieść” – stwierdził
w tytule swej recenzji Bronisław Mamoń29, natomiast
Henryk Markiewicz, przedstawiwszy rozmaite
zastrzeżenia oraz wskazując na niewykorzystane
przez autora możliwości stwierdzał, iż prawdziwy
Żeromski z lat szkolnych pojawia się w książce
„rzadko i mało wyraźnie”. W zakończeniu swej
recenzji krytyk napisał, iż czytelnik może mieć
pretensje do Adolfa Sowińskiego, „autora rozumnej,
Tekst przemówienia (bez tytułu) udostępniła mi p. Barbara Krzemieniewska
z Kanady, za co serdecznie jej dziękuję.
28
A. Sowiński, Lata szkolne, Opowieść o Stefanie Żeromskim, wyd. 2,
Warszawa 1956. Lokalizacj a cytatów w tekście z podaniem stron w nawiasach.
29
B. Mamoń, Chybiona powieść „Dziś i Jutro” 1954, nr 36.
27

A. Sowiński, Wojna sprawiedliwa (Fragment noweli filmowej),
„Kuźnica” 1 949, nr 5 1/52. Warto dodać, iż ks. Ściegiennemu poświęcił
poemat S. Skoneczny, Pleban z Chodla, Warszawa 1950, zaś S. Wolski
powieść pt. Ballada chłopska, Lublin 1968.
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z dużą kulturą literacką napisanej książki o kraju
i epoce Żeromskiego, książki, w której jednak
samego Żeromskiego – zabrakło”30 . Markiewicz
trafnie wskazał na sytuację, w jakiej znajdował się
autor piszący o młodości Żeromskiego. Wspomniał
mianowicie o potrzebie pisarskiej odwagi, a odwaga
ta „[...] graniczy z zuchwałością, szczególnie gdy
idzie o lata szkolne Żeromskiego. Tu przecież nowa
książka na każdym kroku wytrzymać musi konfrontację
faktów z dziennikiem Żeromskiego i – co trudniejsze
– konfrontację artystyczną z Syzyfowymi pracami”31.
Sowiński nazwał swój utwór opowieścią, co można
rozumieć jako rezygnację z ujęcia powieściowego,
które dałoby mu więcej swobody w korzystaniu
z materiału, jaki miał do dyspozycji. Tylko nieliczne
rozdziały bądź ich fragmenty otrzymały ujęcie
bardziej „artystyczne”, gdzie wyraźnie dostrzega
się warstwę zdarzeniowo-fabularną, a postacie
działają, rozmawiają czy dyskutują. Przeważającą
część utworu wypełnia jednak substancja o zupełnie innej proweniencji. Wydaje się, iż na kształt
„opowieści” Sowińskiego w przemożny sposób
wpłynęły koncepcje powieści i rozumienie realizmu,
jakie prezentowane były na łamach „Kuźnicy”.
Oddziałały one bez wątpienia na „socjalistyczną
konstrukcję losu” młodego Żeromskiego i to w ujęciu,
które nazwano później „wulgarnym socjologizmem”.
Zresztą owo ujęcie w większym stopniu dotyczy
społecznego i ekonomicznego tła życia bohatera,
niż jego życia. W wielu rozdziałach Sowiński dawał
mniej lub bardziej rozbudowane wykłady czy traktaty
historyczno-ekonomiczne, np. o stosunku chłopów
do powstania w 1863 roku, o losie szlachty w tym
czasie, o historii i powstaniu szkoły kieleckiej,
opowiada się też o przędzalniach bawełny w Anglii,
by na tym przykładzie, interpretowanym w duchu
teorii z Kapitału Karola Marksa, ukazać, jak powstaje
wartość dodatkowa. Najdobitniejszy przykład stanowi
rozdział zatytułowany Kolej żelazna i koronacja
Aleksandra III. Pierwsza część tytułu odnosi się
do opowieści o budowie linii kolejowej, prowadzącej
także przez Kielce, zilustrowanej obszernym cytatem
z Promienia Żeromskiego, z drugą częścią tytułu łączy
się natomiast opis obchodów związanych z koronacją
cara, skomentowanych na końcu rozdziału paroma
cytatami z Dzienników tego pisarza.
Przykład ten pozwala dostrzec pewną istotną
właściwość opowieści Sowińskiego. Przywołuje on
i przedstawia często te sprawy i zdarzenia, które
znalazły później swój artystyczny wyraz w utworach
Żeromskiego, a dotyczy to najczęściej Syzyfowych
prac, Ludzi bezdomnych, Wiernej rzeki i właśnie
Promienia, gdzie Kielce zostały sportretowane pod
nazwą Łżawca; z tych też utworów przywołane
są – bardzo niekiedy obszerne – cytaty. Żeromski
30
H. Markiewicz, Opowieść o młodym Żeromskim, „Życie Literackie”
1954, nr 35.
31
Tamże.

jest więc obecny w dużym stopniu także dzięki
swoim literackim tekstom. Więcej – obecność jego
jest widoczna nawet w obrazowaniu, języku i stylu
Lat szkolnych, a wyraża się w podobnej intonacji,
w dokładności i obfitości opisów przyrody oraz
innych przestrzeni, wreszcie w pewnej wzniosłości
i patosie wypowiedzi, ze skłonnością do archaizacji
włącznie.
Drugim źródłem, z którego Sowiński korzystał
w bardzo szerokim zakresie, były Dzienniki. Ich
długie sekwencje zastępują często własną narrację autora, „wyręcza” się on niejako tekstami
Żeromskiego, wprowadzanymi za pośrednictwem
zwrotów w rodzaju: „czytamy u Stefana”, „czytamy
w pamiętniku relacje” itp.
Sowiński bardzo często korzystał także z odwołań
do dzieł innych pisarzy, które do pewnego stopnia
również składały się na tworzywo tej „opowieści”.
Odwołania owe obejmują zresztą bardzo rozległe
w czasie i przestrzeni obszary literackie, np. utwory Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego,
Rousseau, Hugo i Maupassanta, ze szczególnym
jednak upodobaniem sięgał narrator do tradycji
antycznej, zwłaszcza grecko-rzymskiej. Widać,
że w całej rozciągłości Sowiński udziela mu swoich kompetencji filologa klasycznego. Najczęściej
przejawia się to w wypowiedziach samego narratora
i w czynionych przez niego zestawieniach, jak np.:
„powiatowy Herkules”, „wnętrzności Samsona”,
„ciemne grobowce etruskie”, „młodzieńczy Hymen”,
„baltazarowe zgłoski”, „krew Atrydów”, „Rodyjski
Kolos” itp. Stawia więc pod tym względem odbiorcy
wysokie wymagania. Niektórzy krytycy, a i czytelnicy
zapewne również, oczekiwali od pisarza dalszego
ciągu „opowieści”, jednak Sowiński nie miał takiego
zamiaru, o czym pisał w roku ogłoszenia drukiem
Lat szkolnych: „Opowieść o Stefanie Żeromskim
uważam za zamkniętą całość i nie zamierzam jej
kontynuować. Ten okres życia Żeromskiego był
mi uczuciowo najbliższy”32.
Znając pełny dorobek pisarski Sowińskiego,
rozumiemy dobrze tę decyzję: pisał on przede
wszystkim o tych sprawach, ludziach i kraj obrazach,
które łączyły się z ziemią świętokrzyską, najlepiej
mu znaną i zawsze najbliższą. Następną dużą
prozatorską pracą Sowińskiego była powieść dla
młodzieży pt. Wieś w puszczy33, której akcja dzieje
się za czasów Kazimierza Wielkiego po północnej
stronie Łysogór, na przestrzeni, gdzie znajdowały
się: klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu,
miasto Bodzentyn oraz sąsiedni Tarczek. W tym
czasie chłopi posiadali jeszcze względną swobodę,
A. Sowiński, Pisarze wobec dziesięciolecia.
Maszynopis tej powieści z odręcznymi poprawkami autora, liczący 125
stron, znajduje się w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
Według informacji Sowińskiego, zawartych w ankietach dla ZLP znajdujących się w Bibliotece Domu Literatury w Warszawie, zamierzał nad nią
pracować w 1954 r. Powieść była złożona w „Czytelniku”, skąd została wycofana w 1969 r.
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nie byli – jak później – przypisani do ziemi, mogli
więc poszukiwać dla siebie lepszych warunków
życia, zwłaszcza na terenach kolonizowanych,
gdzie zakładane nowe wsie zwalniano na określony
czas od podatku i świadczeń. Sowiński tak pisał
o swoim zamyśle:
[...] nader wdzięczny i pociągający dla autora
jest powieściowy obraz pierwszych lat wolnej wsi
wyrębującej w lasach swe dziedziny.
Jak świadczą o tym zachowane dokumenty, żywy
ruch kolonizacyjny objął wtedy na przykład gościnniejsze stoki Łysogór, co wypada związać powieściowo
z ośrodkiem kulturalnym, jakim w tych stronach był
klasztor benedyktynów na Łysej Górze (Świętym Krzyżu).
Przechowywane, a może i powstałe tam wtedy Kazania
Świętokrzyskie przemawiały do ludu niekłamanym
językiem ówczesnej wolności: „Oto żeśmy słyszeli,
że idzie ku tobie król prawdziwy, albowiem nikomu
krzywdy nie wyrządza, idzie ku tobie król-zbawiciel,
ażebyś z nim na wieki królował, idzie ku tobie król,
ażebyś w ubóstwie się nie dręczył, idzie ku tobie
król pokorny...34.
W cytowanej powyżej wypowiedzi pisarz przedstawił również pewne elementy przebiegu fabularnego
tej powieści. Pisał na ten temat:
Z Gór Świętokrzyskich (gdzie nigdy nie brak miejsca
do przygód) i poprzez szkołę klasztorną prowadzę
swoich młodych bohaterów tak, aby swoimi dziejami
fabularnymi scharakteryzowali życie i ustrój Polski
kazimierzowskiej, a jednocześnie – reprezentując
wolnościową prężność ludu – poszli drogami osobistego
awansu społecznego i walki o prawo awansu powszechnego. Dochodzą aż do uniwersytetu krakowskiego,
którego otwarcie (r. 1364) będzie końcowym bodajże
momentem powieści35.
Utworu tego Sowiński nie zdołał doprowadzić
do końca i nie ogłosił go drukiem. Wielka szkoda,
że tak się stało, gdyż stanowiłby on ostatnie ogniwo
jego „świętokrzyskiej” trylogii. Zachowało się z niego
tylko dziesięć pierwszych rozdziałów, liczących
125 stron maszynopisu. Oto ich tytuły: W puszczy,
Łomilas, Pachołkowie opata, Narada, U opata, Wina
i kara, Wilcze doły, Na trakcie, W Bodzentynże, oraz
Wspomnienia. Treścią tych rozdziałów jest wyrąb
puszczy i zakładanie na wyrębach nowej wsi przez
przybyszów z różnych stron, szukających dla siebie
miejsca nowego zakorzenienia. Wieś tę zakładano
na prawie ustanowionym za czasów Kazimierza
Wielkiego (chodzi o Statuty wiślickie), na obszarze
będącym własnością biskupów krakowskich, ale
rzeczywistą władzę sprawował na tym terenie
w jego imieniu a za pośrednictwem swych sług
34
35

34

A. Sowiński, Pisarze wobec dziesięciolecia.
Tamże.
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świętokrzyski opat, on też dokonywał interpretacji
tego prawa, a czynił to na ogół zgodnie z własnymi
interesami i potrzebami klasztoru.
Sowiński ukazywał w swej powieści proces
tworzenia się – w toku wyrębu puszczy i przygotowania do budowy nowych siedzib – wspólnoty
chłopskiej gromady. Wkrótce pojawiają się jednak
nieprzewidzialne konflikty – z jednej strony między
chłopami a opatem, z drugiej zaś sprzeczności
wewnątrz samej gromady, wójt oraz jego zwolennicy
pragną bowiem narzucić większości swoją wolę dla
uzyskania, przy poparciu opata, uprzywilejowanej
pozycji. Gromadzie przewodzi jednak w istocie
stary Grzymek, będący prawdziwym uosobieniem
ludowej mądrości, rozwagi, doświadczenia oraz daru
przewidywania tego, co ma lub może nadejść. Właśnie
dzięki jego przezorności udało się uratować dorobek
i życie ludzi budujących osadę przed gwałtownym
huraganem, nazwanym przez bohaterów powieści
„łomilasem” (od tego określenia – jak sugeruje
narrator – otrzymała nazwę Łomno wieś istniejąca
do dzisiaj po północnej stronie Łysogór). Działania
Grzymka pozwalają też zachować wspólnocie
wewnętrzną spoistość i względną niezależność.
Rodzaj tej powieści, a była ona – jak wiemy
– adresowana do młodzieży, wpłynął zarówno
na jej artystyczny kształt, jaki na wygląd warstwy
historycznej. W obrębie zachowanego tekstu owej
„historyczności” w ścisłym sensie jest niewiele
i bez dokładnego o sadzenia w porządku czasowym.
W rozdziale zatytułowanym Wspomnienia opowiada
się np. o „morowej zarazie”, która rzeczywiście
w I połowie XIV w. szalała w Europie, powodując
śmierć wielkiej liczby ludzi, w innych znajdują się
wzmianki o Statutach wiślickich oraz o wyglądzie
Bodzentyna z tamtego czasu. Poza tym iluzję historyczności stwarzają realia o charakterze ogólnym
podkreślające pierwotny, puszczański charakter
mieszkańców Łysogór, ich zajęcia oraz rodzaj
umiejętności (polowanie na zwierzynę i ptactwo,
pasterstwo, znajomość życia zwierząt i całej przyrody,
rodzaj pożywienia i sposoby leczenia, przesądy,
wierzenia itp.); służy temu również archaizacja
języka i stylu. Wydaje się, iż w tworzeniu wizji
historycznej Sowiński zawdzięczał wiele inspiracji
Puszczy Jodłowej i Popiołów Żeromskiego, nawiązując
do wielu motywów zawartych w tych obu utworach.
Wspomniane sprawy zespalają się dość ściśle
z losem dwóch chłopców ukazanych we Wsi w puszczy, przygarniętych przez gromadę. Jak przystało
na powieść młodzieżową, ma ona po części charakter
edukacyjny oraz inicjacyjny, a w sposobie jej ujęcia
korzystał pisarz z pewnych chwytów właściwych
powieści przygodowej i sensacyjnej. Mogły mu też
być przydatne wzory z takich utworów, jak Lato
leśnych ludzi Rodziewiczówny czy opowieści z życia
skautowego i harcerskiego. Dodajmy wreszcie, iż
Sowiński przyglądał się poważnie powieściom

historycznym dla młodzieży, o czym świadczył jego
wstęp do utworu Anieli Gruszeckiej pt. W grodzie
żaków (1953) oraz recenzja Uczniów Spartakusa
Haliny Rudnickiej (1951).
Wieś w puszczy przeciwstawiała się wcześniejszym utworom prozatorskim tego pisarza nie tylko
gatunkiem, ale i ukształtowaniem artystycznym.
Poprzednie jego książki opierały się głównie
na opowiadaniu, opisie i dominacji narratora, tutaj
dał ujęcie całkowicie odmienne, w którym przeważała bogata dialogowość i rozbudowane rozmowy.
Przemieniały one poszczególne rozdziały w sceny
teatralne, nasycone często rzeczywistym dramatyzmem
zdarzeń i sytuacji. Owocowały tu zapewne uprzednie
doświadczenia Sowińskiego z pracy nad nowelą
filmową poświęcona o sobie ks. Piotra Ściegiennego.
Ostatnim – jak się zdaje – tekstem prozatorskim
Sowińskiego było duże opowiadanie pt. Kazanie
księdza Badury, ogłoszone w paryskiej „Kulturze”
w 1959 roku36, a więc już po odmowie przez niego
powrotu z placówki dyplomatycznej do kraju. Nie
wiadomo, kiedy utwór ten powstał, ale jest rzeczą
prawdopodobną, iż miało to miejsce jeszcze przed
wyjazdem pisarza do Wiednia. Jak we wcześniej
szych utworach – Ojcu i synu oraz w Ściegiennym –
także i tu, chociaż w szerszym zakresie, wprowadził
Sowiński środowisko kościelne i jego przedstawicieli.
Akcja utworu rozgrywa się na kilku płaszczyznach:
na pierwszym planie trwa walka między starszym
i o długim już stażu wikarym, a młodszym jego
zwierzchnikiem, mianowanym przez kurię diecezjalną
po śmierci poprzedniego proboszcza. Tytułowy bohater,
ksiądz Badura, poczuł się bowiem tą nominacją
zdyskredytowany i poniżony, gdyż w własnym
przekonaniu on był najwłaściwszym kandydatem
na to stanowisko. Nowy proboszcz, stanowiący pod
każdym względem przeciwieństwo wikarego, stał
się od razu dla niego rywalem – tym groźniejszym,
że reprezentował punkt widzenia kurii na działania
księdza Badury. Stara się on w swoich myślach
i wewnętrznych monologach ukazać proboszcza z jak
najgorszej strony, po to, by tym dobitniej przedstawić
swoje atuty i zalety. Głównym motorem działań
i zachowań głównego bohatera jest jego wielka
osobista ambicja i pragnienie władzy. Pomijanie
go przez zwierzchników kościelnych w awansach
traktował jako zorganizowaną zemstę, jakiegoś
fatum czy losu”, uważał bowiem, iż Bóg będzie
pobłażliwy dla drobnych ludzkich ambicji w życiu
ziemskim. Bohater opowiadania pragnął zresztą
znaleźć się na wyższym szczeblu władzy nie tylko
kościelnej, ale i świeckiej, przynajmniej w wymiarze
małomiasteczkowego środowiska. Był on mianowicie
członkiem Powiatowej Rady Narodowej, gdyż jak
powiedział, odpierając zarzuty proboszcza, iż spotyka
36
A. Sowiński, Kazanie księdza Badury, „Kultura” 1959, nr 3, s. 55-74.
Lokalizacja cytatów w tekście z podaniem stron w nawiasach.

się z niewłaściwymi ludźmi – „bronił na tym terenie
wiary katolickiej oraz interesów Kościoła” i musiał
„z tymi ludźmi przestawać w rozmaity sposób,
aby uzyskać na nich dostateczny wpływ” (s. 59).
Innego zdania byli jednak kościelni zwierzchnicy
księdza Badury, których opinie przekazał mu nowy
proboszcz. Do kurii
[...] albowiem dochodziły słuchy, że swym zachowaniem, które z trudem można by wybaczyć kapłanowi
wojskowemu, sieje w mieście zgorszenie, a poza tym
wobec ludzi nowego porządku, z którymi współpracuje w Radzie i w szeregu innych instytucjach, jest
systematycznie ustę··miał w cel osobisty lub wrogi
Kościołowi (s. 60)
Biografia głównego bohatera, jak ją ujął Sowiński,
ma cechy wzorcowego „księdza-patrioty” z początku
lat Potwierdza to również sposób ujmowania przez
ks. Badurę spraw religijnych i świeckich, gdyż
bardziej zabiega on o sprawy ziemskie (stanowiska,
zaszczyty i przywileje) niż o dobro wiary i Kościoła.
Na jednym ze spotkań towarzyskich bohater opowiadania wzniósł toast za „wieczną zgodę między
władzami Kościoła i państwa” (s. 65), co wyrażało
istotę „księży-patriotów”, prowadzących – zgodnie
z dyrektywami władz komunistycznych – dywersyjną
rolę w ówczesnych polskim Kościele.
Nieufność i krytycyzm władz kościelnych wobec
tego z opowiadania się oczywiste, weźmiemy pod
uwagę iż akcja dzieje się na diecezji kieleckiej
(narrator informuje bowiem, iż ks. Badura pochodził
ze wsi położonej w Łysogórach, a z miasteczka,
gdzie toczyły się przedstawione sprawy, widać
było „lesiste garby Gór Świętokrzyskich”), której
ordynariusz, Kaczmarek, został w styczniu 1951
roku uwięziony i okrutnym badaniu oraz publicznym
pokazowym procesie skazany na 9 lat więzienia37.
Możliwe jest zresztą, iż opowiadanie to dotyczy
okresu nieco wcześniejszego, gdy represje władz
komunistycznych wobec Kościoła katolickiego nie
przybierały jeszcze tak ostrego charakteru. Sowiński
mógł więc korzystać ze swoich dawniejszych obserwacj
i, kiedy to wrogość „władzy ludowej” do Kościoła, jego
ludzi i spraw wiary była odpowiednio zamaskowana.
Niemniej wydaje się, iż wysyłając swe opowiadanie
do druku w paryskiej „Kulturze” musiał autor
wiedzieć, jak te sprawy w latach pięćdziesiątych
rzeczywiście wyglądały. Prawdę mówiąc, mogłoby
się ono ukazać nawet w czasopiśmie krajowym, ale
ogłoszone w miesięczniku emigracyjnym miało wymowę dosyć dwuznaczną. Przedstawiona rzeczywistość
ma bowiem wygląd niemal sielankowy, pozbawiony
Andrzej Micewski pisał, iż „Kielce miały być poligonem doświadczalnym” zaostrzonego kursu władz wobec Kościoła katolickiego, jego instytucji i duchowieństwa (tenże, Kardynał Wyszński, Prymas i mąż stanu,
Paryż 1982, s. 90), Zob. też T. Potkaj, W sumieniu moim byłem spokojny.
Ruch „księży-patriotów” to najsmutniejsza karta w dziejach polskiego
Kościoła po 1945 roku, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 36,
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dramatyzmu, a – co więcej – zarysowane w utworze
punkty widzenia są na ogół zbieżne: podobnie myśli
tytułowy bohater i narrator, a udziela im swojej
sankcji także sam pisarz, ongiś członek redakcji
marksistowskiej „Kuźnicy”.
W opowiadaniu Sowińskiego widoczna jest
dominująca, niemal dyktatorska postawa narratora.
Przekazuje on odbiorcy podstawowe informacje,
ocenę sytuacji i zachowań. bohaterów, on też
– dzięki zastosowaniu mowy pozornie zależnej –
„ustawia”w sposób dla siebie wygodny ich pozycje.
Jednak, w stosunku do poprzednich utworów
biograficznych, pisarz w większym stopniu udziela
głosu postaciom nie tylko za pośrednictwem mowy
pozornie zależnej, ale także poprzez przytoczenia
wypowiedzi. Można by rzec, iż w opowiadaniu
tym Sowiński posługiwał się sprawdzonymi metodami wypracowanymi przez prozę realistyczną,
które wcześniej propagowali publicyści i krytycy
„Kuźnicy”. Ale w wersji nadanej jej przez autora
Kazania księdza Badury proza ta rozmijała się już
z nowymi tendencjami ówczesnej prozy.
Gdy się spogląda obecnie na dzieło Adolfa
Sowińskiego z dużej już odległości czasowej, widać,
dalekie było ono od spełnienia. Pisarz ten dużo
bowiem zapowiadał i wiele zamierzał dokonać,
ale nie udało mu się wszystkich swoich możliwości
twórczych wykorzystać. Spróbujmy zastanowić się
krótko, jakie czynniki stanęły temu na przeszkodzie.
Niewątpliwie zaważyły tu warunki, w jakich
Sowińskiemu przyszło żyć i pracować. Błyskotliwie
rozpoczętą karierę pisarską przerwała gwałtownie
wojna, która zasadniczo wpłynęła na dalszy jej
przebieg. Środowisko zawodowe, z którym w owym
czasie był związany, nie dawało mu intelektualnego
wsparcia ani jakiejkolwiek inspiracji. W latach okupacji
niemieckiej zmieniał on zresztą te środowiska i miejsca
pobytu (Warszawa, Kraków, Radom, Starachowice
i znów Radom), co nie sprzyjało ani stabilizacji
życiowej, ani myślom o zajęciach literackich.
A było to szczególnie ważne w przypadku pisarza
o takiej osobowości i dyspozycjach, jak Sowiński.
W jednej z wypowiedzi określił on siebie dawnego
jako „mola bibliotecznego i admiratora monumentów”
i takim rzeczywiście pozostał. W większym więc
stopniu niż inni pisarze uzależniony był od warsztatu,
bibliotek i całego zaplecza naukowego, a o tym
w latach 1939-1947 mógł najwyżej marzyć. Naj
lepsze lata życia Sowińskiego okazały się więc
dla jego twórczości stracone, tak jak okazały się
zmarnowane lata życia, które spędził w Wiedniu.
A przecież one dawały mu nową szansę i mogły
zupełnie inaczej zaowocować.
Na ostateczny rozmiar i kształt jego dokonań
miała też wpływ dwoistość, a nawet wielokierunkowość pisarska – z jednej strony własna twórczość
oryginalna, z drugiej przekłady i prace edytorskie,
obejmujące duże obszary literatury francuskiej,
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a zwłaszcza niemieckiej. Kontynuował również
Sowiński swoje zainteresowania literaturą antyczną.
Wreszcie – tak mi się wydaje – niezwykle istotną
rolę odegrały sprawy natury osobistej. Sowiński
wielokrotnie podkreślał, a jest to doskonale widoczne
i w jego twórczości, że pozostawał on w wielkiej,
serdecznej zażyłości z ziemią i stronami rodzinnymi,
starając się o zachowanie jak najbliższej i najściślejszej
z nimi łączności. Jak antyczny Anteusz – także autor
Lat szkolnych w zetknięciu z krainą świętokrzyską
odzyskiwał siły, tam znajdował źródło coraz to nowych
inspiracji. Później mu tego bardzo brakowało, a każde
oddalenie – Warszawa, Wiedeń – pozbawiało go tych
możliwości. Przejmujące świadectwo w tej mierze
zostawił historyk literatury Stanisław Kaszyński,
który w okresie wiedeńskim często spotykał się
z Adolfem Sowińskim:
Bywałem w JEGO domu w ciągu wielomiesięcznego
pobytu (1962/63)co najmniej dwa razy w tygodniu.
Czuł się już chory, i wiedziony – tak mi się teraz
wydaje – jakimś katastroficznym przeczuciem zbliżającego się końca nakierowywał nasze rozmowy
na sprawy i sprawki polskie [...]. Kiedy wsłuchiwałem się
w JEGO przyciszone i urywane opowieści, przypominał
mi się Pan Tadeusz. Ale Litwą Sowińskiego były
Kielce, ubóstwiane, kochane gorąco miasto, widziane
w szczegółach domów i lasów. Pamiętam, jak przed
świętami Bożego Narodzenia płakał, całując grzyby,
przysyłane przez rodzinę spod Puszczy Świętokrzyskiej.
Przywoływało się w rozmowach naszych wspólnych
znajomych kielczan. Stylizował tę najbliższą ziemię
rodzinną na ziemię obiecaną i ta idealizacja, którą
próbowałem nieco korygować, zastępowała MU
pustkę wiedeńskiej egzystencji38.
Na przekór jednak wielu życiowym okolicznościom,
Sowiński dokonał niemało. Zostanie na pewno jego
liryka z Gospody zmierzchu, pamiętana będzie jego biografistyka poświęcona Ściegiennemu i Żeromskiemu,
a nade wszystko pozostanie on w pamięci potomnych
jako pisarz ziemi świętokrzyskiej. Na to określenie
Adolf Sowiński w pełni sobie zapracował.
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Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik
biobibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, t. 7,
Warszawa 2001
S. Kaszyński, Adolf Sowiński, „Odgłosy” 1 964, nr 2. Majuskuła pochodzi od autora wspomnienia.
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„Witold Gombrowicz przekazał mi wielką odpowiedzialność reprezentowania jego twórczości wobec wydawców.”

Z Ritą Gombrowicz – żoną Witolda Gombrowicza
i kuratorką jego twórczości rozmawia Andrzej Dąbrowski

A.D. Witold Gombrowicz podkreślał wielokrotnie,
że z obserwacji życia ziemiańskiego, tropienia
w nim pozorów i absurdalnych zachowań zrodziła
się jego twórczość literacka. W dworach rodzinnych
Kotkowskich i Gombrowiczów zbierał doświadczenia,
na podstawie których sformułował zasadniczy cel
własnej twórczości: „przedrzeć się przez Nierzeczywistość do Rzeczywistości”. Czy w rozmowach
z Panią wracał do tych doświadczeń wyniesionych
także stąd, z regionu, który Pani odwiedza?
R.G. W Royaumont, gdzie mieszkaliśmy przed
przeprowadzką do Vence rozmawialiśmy o sprawach
bieżących. Witold miał taki zwyczaj siadywania na ławeczce nad brzegiem stawu, opowiadał wtedy o swoim
pobycie w Berlinie. Potem w Vence opowiadaliśmy
wieczorami swoje życie. Można powiedzieć, że wtedy
poznawaliśmy się. Szczególnie Witold opowiadał
mi o swoim życiu, o swoim pochodzeniu, o miejscu
z którego pochodzi. Opowiadał to tak, jakby pisał
książkę. Opowiadał o ojcu, o jego śmierci, o matce.
Był człowiekiem awangardy, rodzajem buntownika,
prowokatora. Jednocześnie był bardzo rodzinny,
odpowiedzialny, rodzina miała dla niego zawsze duże
znaczenie. Regularnie pisał do rodziny – do matki,
zwłaszcza do brata Janusza. Opowiadał o Małoszycach,
w których się urodził. Ja jestem (rzec można) produktem
kolonialnym. Opowieści o dworach szlacheckich były dla
mnie czymś zupełnie nowym. Tytuł „księżna” w adresie
listu był dla mnie czymś zaskakującym. Mój świat
był zupełnie inny niż świat W. Gombrowicza. Przez
sześć miesięcy go poznawałam. Potem powiedział:
Już wystarczy, musisz teraz przeczytać „Ferdydurke”.
Przeczytałam francuskie tłumaczenie, jego tłumaczenie
i uznałam, że to jest genialne. To była dla mnie
prawdziwa literatura. Ale on dbał o naszą naturalną
relację. Nie chciał bym go postrzegała jako wybitnego
pisarza. Ale lubił sprawdzać moje rozumienie rzeczy.
Ja byłam młodą Kanadyjką. Przyjechałam do Francji,
by napisać doktorat o Colette. Poznałam polskiego
pisarza, z którym związałam swoje życie. Witold
powiedział: zmień temat doktoratu i napisz doktorat
o mnie. Ja napiszę ten doktorat w dwa tygodnie.
Ja rzeczywiście złożyłam taką prośbę, ale została
ona odrzucona. Wtedy uznano, że nie można pisać
doktoratu o pisarzu, którego języka się nie zna,
a przede wszystkim o pisarzu żyjącym. Niestety dziekan
wydziału uniwersyteckiego się na to nie zgodził. Wtedy

w maju 1968 r. pojawiły się wystąpienia studenckie,
okupacja uczelni. Witold powiedział – to rewolucja,
twój doktorat na nic się nie przyda. Zrobiłam doktorat
z literatury francuskiej, jednak od czterdziestu lat
zajmuję się literaturą polską. Od czterdziestu czterech
lat robię doktorat z Gombrowicza.
A.D W. Gombrowicz był bardzo krytyczny wobec
szkoły – instytucji, którą uważa się za bardzo ważną
we współczesnych społeczeństwach. Twierdził: „jeśli
czego nauczyłem się w szkole, to raczej na pauzach
od kolegów… Kształciłem się także na nicnierobieniu – bo swobodnie błądząca myśl próżniaka jest
tym, co najbardziej rozwija inteligencję”. Czy Pani
ma podobne wspomnienia z własnych doświadczeń
szkolnych?
R.G. Na szczęście nie mieliśmy dzieci, bo nie wiadomo
jak byśmy te dzieci wykształcili. Ja uwielbiam szkołę.
Pod tym względem byłam przeciwstawieństwem Witolda.
Ja pochodzę z katolickiej francuskojęzycznej rodziny
kanadyjskiej. Było nas dziewięcioro dzieci. To już była
szkoła sama w sobie. Mieszkałam na pograniczu dużego
miasta, ale to właściwie jeszcze była wieś. Była tam
mała szkoła i nauczycielka, która miała około dwudziestu
uczniów. I całą edukację na poziomie podstawowym
odbyłam w tej szkole. Miała ona siedem oddziałów.
W szkole byłam ze swoimi kuzynami. Starsze dzieci
pomagały pani nauczycielce uczyć dzieci młodsze.
Siedem lat z tą samą nauczycielką. To była wspaniała
kobieta. Myśmy się z niej trochę podśmiewali, kiedy
brała ołówek i pukała się w głowę, mówiąc: wbijcie
to sobie do głowy. (Stąd miała na czole kółeczko
jak hinduski). Miała osiemnaście lat, była bardzo
młodą osobą ale dla mnie bardzo ważną. Myślę,
że Witold także lubiłby taką szkołę. W tej części
Kanady szkolnictwo było w rękach kościoła. Potem
sześć lat byłam w szkole z internatem, prowadzonej
przez siostry zakonne. Miałam dużo szczęścia, ponieważ
trafiłam na bardzo inteligentne siostry, które nauczyły
mnie lubić naukę. Od dzieciństwa pragnęłam pojechać
do Francji. Wszystko, co mnie interesowało to była
literatura. Na uniwersytecie w Montrealu zdobyłam
dyplom licencjacki, potem magisterski. Dzięki stypendium
rządu francuskiego mogłam przyjechać do Paryża,
by pisać doktorat. Były to czasy A. Marlaux (ministra
kultury w latach 1958-1969; przyp. A.D)), kiedy Francja
pragnęła brylować w swoich dawnych koloniach. Wtedy
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spotkałam Gombrowicza. Moje życie skręciło, kierując
się w stronę Polski.
A.D. W „Dzienniku” Gombrowicz pisze o powojennych dylematach Miłosza i innych polskich pisarzy: jak
i o czym pisać? Wtedy za S. Żeromskim odpowiada:
„pisz, co ci serce dyktuje” i dodaje: „domagam się
twórczości naturalnej, która jest urzeczywistnieniem
się człowieka”. Czy sam - Pani zdaniem – realizował
ten postulat?
R.G. Nie jest to pisarz, który pisał sercem, choć
serca miał więcej niż moglibyśmy przypuszczać.
On pisał całym swoim jestestwem. Jest to pisarz
intelektualista, z poczuciem humoru. Gombrowicz
wydał „Ferdydurke” w 1937 r., „Ferdydurke” wg. autora
zawiera wszystkie zasadnicze problemy egzystencjalne.
„Mdłości” Sartre`a wyszły w 1938 r., są one uznawane za początek ery egzystencjalizmu w literaturze.
W. Gombrowicz był pisarzem intelektualistą, ale pisał
językiem, który każdemu pozwala czytać jego książki.
Ja przeczytałam „Dziennik” jeszcze w czasie, kiedy
mieszkaliśmy z Witoldem i było to dla mnie wspaniałe
dzieło, w którym zawarł on między innymi stosunek
do kultury swego kraju. Witold uważał, że inne narody
nie powinny kłaniać się przed Paryżem. Z tego punktu
widzenia można powiedzieć, że „Dziennik” powstał dla
„Kultury”, która miała siedzibę w Maisons-Laffitte,
która wychodziła w nakładzie 3 tys. egzemplarzy i była
adresowana dla polskich emigrantów, a w Polsce była
rozprowadzana w obiegu nieoficjalnym. Ale „Dziennik”
jest dziełem uniwersalnym.
Byłam pod wrażeniem, że pisarz przebywający
na emigracji, który był ograniczony w swoich relacjach z odbiorcami napisał „Dziennik” – dzieło tak
uniwersalne. Kiedy zmarł nie było wydawcy za granicą,
który chciałby wydać „Dzienniki”, gdyż uważano
go za utwór wyłącznie polski. Natomiast w ciągu
kolejnych 20 lat to dzieło zaczęło cieszyć się coraz
większym zainteresowaniem. Dziś „Dziennik” został
wydany w 25 krajach.
A.D. W Polsce toczy się dyskusja o modelach
patriotyzmu. Przy czym jeden model swoje źródła
ma w polskiej tradycji i literaturze romantycznej, zaś
drugi, bliższy poglądom Witolda Gombrowicza, jest
patriotyzmem bardziej otwartym na kulturę innych
krajów Europy, wyzwolonym z brzemienia historii.
Jak dziś, także z innej już perspektywy polskich
doświadczeń, postrzega Pani walkę Gombrowicza
o wprowadzenie Polaków do świata kultury europejskiej?
R.G Dziś Polska stała się europejskim krajem.
To jest niesamowite. Wszak W. Gombrowicz urodził
się pod zaborami, poznał Polskę w okresie pierwszych lat niepodległości, potem przyszły czasy
komunizmu. Gombrowicz poznał Polskę z różnych
okresów dziejowych. Nie można powiedzieć, że nie
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był patriotą. Dla mnie był wielkim patriotą. Przede
wszystkim całe życie tworzył w języku polskim.
Gombrowicz uważał, że trzeba wyjść poza wąską
definicję słowa „ojczyzna”, przyjąć definicję szerszą.
Dla Gombrowicza kochać ojczyznę znaczyło także
być Europejczykiem. Ja dużo z nim rozmawiałam.
Dużo rozmawiałam z moimi przyjaciółmi z Kanady,
bo jednocześnie były to czasy, kiedy my jako
mniejszość francuskojęzyczna w Kanadzie buntowaliśmy się przeciwko dominacji anglosaskiej.
My w Kanadzie byliśmy nacjonalistami, byliśmy
patriotami, walczyliśmy o własną tożsamość francuską tak samo jak Polacy walczyli o zachowanie
własnej tożsamości. Moim zdaniem trzeba znaleźć
zrozumienie dla wąskiego pojmowania patriotyzmu,
zrozumienie dla narodów, które są uciskane oraz
jakiś rodzaj przejścia pomiędzy tymi odmianami
patriotyzmu. W odpowiedzi na mój punkt widzenia,
taki kanadyjski, francuskojęzyczny punkt widzenia Witold mówił: wyobraź sobie, że pochodzisz
z Marsylii i twój świat ogranicza się do Marsylii.
Chciał w ten sposób pokazać, ze powinno się mieć
szersze spojrzenie.
A.D. W okresie kilku lat w Vence pisarz był coraz
bardziej znany i doceniany, co zmusiło go do prowadzenia intensywnego życia, a przecież był coraz
bardziej chory. Jak radził sobie z tym problemem?
R.G. W. Gombrowicz w okresie pieciu lat w Vence
zaczął być uznawany na świecie. Dla mnie zawsze
był wielkim pisarzem, jednym z największych pisarzy
XX wieku.
Tragizm jego życia polega na tym, ze kiedy go
doceniano, kiedy jego sztuki grywano w największych
teatrach świata, on – jak mówił – musiał się zamknąć
w klasztorze. Ten „klasztor” spowodowała jego choroba – astma. Był bardzo ciężko chory, leczył astmę
cortizonem, który spowodował inne dolegliwości.
Obliczył, że pod koniec życia cierpiał na siedemnaście
różnych chorób. W jednym z programów telewizyjnych
powiedział: jest sztuka, za którą jest się opłacanym,
nagradzanym oklaskami, wdzięcznością czytelników,
ale jest też sztuka, za którą samemu się płaci. Płaci się
swoim zdrowiem, brakiem pieniędzy. Miał bardzo duże
wymagania co do roli pisarza. Chciał być nazywany
artystą, a nie tylko pisarzem. Jemu nie chodziło
o produkowanie kolejnych dzieł, chodziło o wewnętrzny
rozwój, o zaangażowanie całej osobowości. Był pisarzem
odkrywającym dziewicze obszary kultury. Na przykład
cały świat „niedojrzałości”. Nigdy wcześniej nie było
utworów o tej tematyce.
A.D. Jest pani kuratorką, „opiekunką” twórczości
W. Gombrowicza (choć on pewnie nie zaakceptowałby
tego słowa) od czterdziestu czterech lat. W tym czasie
jego książki przetłumaczono na ponad trzydzieści
języków. Czy łatwo było odnieść ten sukces?

R.G. To twórczość W. Gombrowicza odniosła sukces. Ale to było doświadczenie ciekawe dla mnie.
W Gombrowicz przekazał mi wielką odpowiedzialność
reprezentowania jego twórczości wobec wydawców.
To była inna, odmienna sytuacja, nie taka jak choćby
w przypadku A. Gide`a, którego twórczość była wcześniej
opublikowana. Żona tylko zarządzała tą twórczością,
zresztą znała wydawców. Gombrowicz był wydawany
w wydawnictwie emigracyjnym. Kiedy zmarł nie wolno
było nawet wymawiać jego nazwiska. Pięć lat przed
jego śmiercią miała miejsce olbrzymia nagonka prasowa
na Gombrowicza. To, co było dla mnie trudne, to brak
dobrych wydań Gombrowicza, na których można było
się oprzeć. On zawsze mówił, że jest jak niedopieczony
stek. Ja dopiekłam to, co było niedopieczone. Miałam
duże szczęście, że dożyłam do dziś. Praca wymagała
olbrzymiej cierpliwości i długiego czasu. „Kultura” nie
miała środków by przygotować duże wydania krytyczne.
Trzeba było czekać aż do lat 1990-91, do tego okresu
pokomunistycznego, by Wydawnictwo Literackie zajęło
się przygotowaniem poważnego wydania Gombrowicza.
W tym samym czasie wydano „Operetkę” i część
„Dziennika”. W tym okresie czterdziestu czterech lat
najpiękniejszy był ten dzień, kiedy upadł komunizm
i we wszystkich krajach postkomunistycznych można było
już czytać Gombrowicza. Ale musiało jeszcze upłynąć
dziesięć lat, trzeba było wielkiego nakładu środków,
by można było przygotować tłumaczenia i wydania. Dla
mnie najtrudniejsze było odnalezienie się w sytuacji
zakazania publikacji Gombrowicza w Polsce.
Pasjonujące było pisanie własnych książek. Jednak
byłam w ciągu czterdziestu lat w swoistym zawieszeniu, nie mogąc przeczytać wszystkiego co napisał
Gombrowicz, bo nie wszystko było przetłumaczone.
Wspaniałe było to, że mogłam poznawać wciąż coś
nowego z jego twórczości. To mnie trzymało w napięciu.
A.D. Wiem, że będzie jeszcze jedna Pani książka,
opowieść o doświadczeniach związanych z udostępnieniem utworów Gombrowicza w Europie i na świecie.
Czy mogłaby Pani podzielić się tą wiadomością
z czytelnikami biblioteki jego imienia?
R.G. Tak. Chciałabym opowiedzieć o tym, co działo
się z twórczością W. Gombrowicza po jego śmierci,
w jaki sposób była poznawana na świecie. Odczuwam
potrzebę podsumowania własnego życia wobec tej
twórczości. Cieszę się, że to dzieło cały czas trwa,
że się rozwija.
A.D Chciałbym zapytać o Pani rolę w przygotowaniu
wydania „Kronosu”. Profesor J. Jarzębski napisał,
że była ona kluczowa. Proszę powiedzieć na czym
polegała.
R.G. Ja poznałam „Kronos” dopiero po śmierci
W. Gombrowicza. Nie znałam polskiego, więc nie
mogłam go przeczytać. Poprosiłam Marię Paczowską
o przetłumaczenie „Kronosu”. Paczowscy byli bardzo

dobrymi przyjaciółmi W. Gombrowicza. Gdy poznałam
treść, uznałam że nie mogę go teraz opublikować.
Postanowiłam napisać dwie książki, odwołując się
do osób, które zostały w „Kronosie” wymienione. „Kronos”
posłużył mi jako rodzaj przewodnika. Moje książki
(„Gombrowicz w Argentynie 1939-1963”, „Gombrowicz
w Europie 1963-1969” przyp. A.D.) są taką ilustracją,
są uzupełnieniem „Kronosu”. Oczywiście jest „Dziennik”, który jest dziełem literackim. Jak już wcześniej
mówiłam Panu te książki to rodzaj informacji, jakby
z wyszukiwarki internetowej. Jeśli trafimy na nazwisko
Alejandro Rússowich, możemy zajrzeć do mojej książki
i znajdziemy tam uzupełnienie. Moje książki w pewnym
sensie ilustrują „Kronos”. Podjęłam decyzję o wydaniu
„Kronosu” zanim przejdę do lepszego świata, ponieważ
mogłam mieć właściwą kontrolę, mogłam być pewna,
że zostaną zrobione właściwe przypisy.
A.D. Czytelnicy często pytają o Pani doświadczenia z językiem polskim. Zdaje się, że w latach
sześćdziesiątych, przed Pani przyjazdem do Polski
W. Gombrowicz uczył Panią języka polskiego.
R.G. Tak. On miał takie podejście ojcowskie do mnie.
Chciał żebym napisała doktorat, a potem zaczęła
się uczyć polskiego. Jest taka historia z 1966 roku.
Witold zapytał mnie: gdzie chciałabyś wyjechać
na wakacje? Powiedziałam, że do Polski. Narysował
wtedy mapę Polski. Była to mapa wielkiej Polski.
Nauczył mnie kilku zdań po polsku. Były to zdania
nie do powtarzania. Kiedy przyjechałam w 1966 roku
do Polski, podczas spotkania z Arturem Sandauerem
powiedziałam to, co umiałam powiedzieć po polsku.
Sandauer zapytał: to Witold cię tego nauczył? I dodał:
Lepiej nic nie mów. To wszystko sprawiło, że język
polski się ode mnie oddalił. Kiedy mówiłam, że chcę
się nauczyć polskiego, Witold zapytał: Ale po co?
Odpowiedziałam: żeby czytać twoje dzieła. To tak
jakbyś się uczyła grania gam na pianinie, żeby grać
Chopina. Dla mnie język polski pozostał więc jako coś
zakazanego, zabronionego. Ale myślę, że choć nie znam
języka polskiego, to twórczość W. Gombrowicza na tym
nie ucierpiała. Zawsze przez te ponad czterdzieści lat
miałam kogoś kto tłumaczył.
Dziękuję za cierpliwość i słuchanie moich wypowiedzi
w języku francuskim.
A.D. Dziękujemy Pani za przyjęcie zaproszenia
i spotkanie w Bibliotece Witolda Gombrowicza.
Tłumaczenie
Agnieszka Kühnl-Kinel
Rita Gombrowicz teoretyk literatury francuskiej, żona pisarza Witolda
Gombrowicza, po którym przejęła spuściznę literacką i ma do niej prawa
autorskie. Jest propagatorką i kuratorką twórczości W. Gombrowicza dzięki jej staraniom jego książki wydane zostały w ponad 30 krajach.
Autorka dwóch książek biograficznych Gombrowicz w Argentynie,
Gombrowicz w Europie. W maju 2013 roku opublikowała w krakowskim
Wydawnictwie Literackim Kronos - intymny dziennik Gombrowicza. .
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„Catholicon”

najstarsza książka drukowana z kolekcji zbiorów zabytkowych
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Bożena Piasecka

N

ajstarszym drukiem przechowywanym w zabytkowej
kolekcji biblioteki jest obszerna,
licząca 365 kart księga o wymiarach
455x322 mm. Oprawna w deskę pokrytą brunatną skórą, szyta na pięć
podwójnych zwięzów. Obecnie
okładka jest w stanie destruktu,
chociaż cały blok dzieła zachował
się nadspodziewanie dobrze. Tytuł
tej obszernej księgi odczytujemy
z incipitu, czyli początku dzieła:
Summa, quae vocatur Catholicon.
Autorem dzieła jest dominikanin
z Genui Joannes Balbus. Catholicon
napisany w 1286 roku, to łaciński
słownik, w którym oprócz encyklopedycznych informacji na temat
Biblii, zawarta jest również łacińska
gramatyka oraz liczne objaśnienia
dotyczące ortografii, etymologii
i retoryki. W Średniowieczu służył
do tego, by interpretować i rozumieć
Biblię właściwie. Od 1286 roku
do wczesnych lat wieku XVI przechowywany i używany był głównie
w klasztornych bibliotekach, niezastąpiony dla teologów aż do czasów,
gdy Odrodzenie zrewolucjonizowało
studia nad łaciną i średniowieczne
encyklopedie straciły całkowicie
na znaczeniu.
Catholicon to jedna z najwczeKarta 64 Catholicanu z ręcznie domalowanym inicjałem.
śniejszych k siążek w k tórych
wykorzystano nową technologię druku, wynastrasburskie Adolfa Ruscha. Centralny katalog
lezioną przez Johannesa Gutenberga w drugiej
inkunabułów w bibliotekach polskich wymienia
połowie XV wieku. Do roku 1500 wyszły spod
43 egzemplarze Catholiconu, jednak z istniejących
pras drukarskich 24 wydania Catholiconu. Był on
24 wszystkich XV - wiecznych wydań, na terenie
niezwykle popularny, a zapotrzebowanie na niego
Polski zachowało się tylko jedenaście2 .
- niezwykle duże. Badacze twierdzą, że tytuł ten
Księga przechowywana w Wojewódzkiej Bibliotemiał silne poparcie sfer kościelnych, co znacznie
ce Publicznej w Kielcach jest egzemplarzem wydania
ograniczało ryzyko finansowe drukarzy.1 Katalog
czwartego. Wydanie to, tzw. gutenbergowskie
z Mainz jest pierwszą, 66-wierszową edycją tego
British Library odnotowuje wszystkie wydania XVtytułu. W Augsburgu, u Günthera Zainera wyszło
-wieczne, kilka najstarszych zostało zeskanowanych,
następne, 49-wierszowe, a trzecie (65 – wierszowe
w tym również wydanie pierwsze oraz wydania
Alfred G. Świerk: Moguncki Catholicon (GW 3182) jako problem
badawczy. W : Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 44, 1994.
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2
Maria Bohonos, Eliza Szandrowska: Inkunabuły w bibliotekach
polskich. Centralny katalog. A-L. , Wrocław, 1970.
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sprzed roku 1475) i czwarte (67-wierszowe z lat
1475-1477) powstało w drukarni Adolfa Ruscha3 .
Tajemnica pierwszej, drukowanej edycji Catholiconu jest jedną z zagadek w historii drukarstwa do dziś
nie w pełni odkrytą. Pytania: kto wydrukował,
w którym roku, jaką metodą – nie zostały wyjaśnione
do końca. Od wielu lat w środowisku naukowców
zajmujących się inkunabulistyką toczone są spory,
które do chwili obecnej nie zostały rozstrzygnięte.
Zasadniczym, nie rozwiązanym do końca problemem
było ustalenie nazwiska drukarza dzieła odbitego „czcionką Catholiconu”. W dawnych czasach
uważano, że jest nim Peter Schöffer, późniejsze
ustalenia wskazywały głównie na Gutenberga.4
Do powstania dzieła zastosowano charakterystyczną
czcionkę zwaną „czcionką Catholiconu” lub lettre
de somme. Jest to pismo gotyckie, przez swoją
okrągłość przypominające nieco humanistyczną
antykwę. 5 Tą małą charakterystyczną rotundą 6
wytłoczono prawdopodobnie całą grupę druków,
które wyszły spod pras Gutenberga. Były to m.in.
dzieła Tomasza z Akwinu i Mateusza z Krakowa.
Następny problem związany z zagadką Catholiconu dotyczy dat wydania dzieła. Dzięki badaniom
filigranów7, stwierdzono istnienie tej samej edycji
z różnymi znakami wodnymi pojawiającymi się
na papierze. Ustalono że znak wodny z głową
wołu występował na papierze z lat 1455-1460,
filigran z literą „C” pojawił się w 1469 roku,
a papier z wieżą i koroną dopiero w 1472 roku.
Badacze Dierk Schnittger i Eva Zische stwierdzili,
że egzemplarze z głową wołu w 1460 roku wydrukował Gutenberg wykorzystując papier pozostały
po Biblii 42-wierszowej, natomiast pozostałe
egzemplarze wytłoczył Schöffer, który odkupił
materiał typograficzny Gutenberga od Konrada
Humery 8 . Jednakże badacze Paul Needham oraz
Martin Boghardt twierdzą, że skład typograficzny
3
British Library – Incunabula Short Title Catalogue – http://istc.bl.uk/
search/search.html
4
Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa,
2002. S. 104-105
5
Pismo gotyckie było formą pisma łacińskiego panującą powszechnie
w Europie od XIII do XV wieku. Charakterystyczne cechy to przewaga
wysokości nad szerokością, charakterystyczna tendencja łamania kresek,
zaostrzenia łuków i ostrych kątów. Istnieje wiele odmian pisma gotyckiego,
jedna z nich – tekstura (pismo z zaostrzonymi kształtami, załamania) została
zastosowana w 42 – wierszowej Biblii Gutenberga. Czcionka Catholiconu,
choć również należy do pism gotyckich, znacznie się od nich różni. Jest
pismem o szerokim dukcie z tendencją do poziomych, a nie pionowych kresek.
6
Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa,
2002. S. 102
7
Filigran, czyli znak wodny – widoczny pod światło na papierze znak,
który wykonywano na sicie do czerpania papieru, po to by oznaczyć jego
pochodzenie.
8
W 1450 roku Gutenberg otrzymał od bogatego finansisty i księgarza mogunckiego Johanna Fusta znaczną pożyczkę, która umożliwiła mu doposażenie warsztatu, w rezultacie prawdopodobnie wszedł z Fustem w spółkę.
W 1454 roku (w czasie, kiedy druk Biblii był na ukończeniu) doszło między
wspólnikami do nieporozumień. Odbył się proces sądowy, który był niekorzystny dla Gutenberga. Pozostała mu jednak do dyspozycji drukarnia
w domu „Zum Gutenberg”, którą prowadził dzięki pomocy finansowej syndyka miejskiego Konrada Humery.

wydań z różnymi znakami wodnymi jest identyczny
i niemożliwe żeby przez 12 lat w drukarni przechowywano skład obejmujący 98 000 wierszy tj.
około 4,5 miliona czcionek o wadze około 7 ton9.
W związku z tym wysnuli wniosek, że Catholicon
nie był drukowany ruchomymi czcionkami, lecz
odbijany był z cienkich dwuwierszowych blaszek,
które po wykonaniu druku mogły być przechowywane i po latach ponownie użyte. Świadczą o tym
pewne przesunięcia tekstu w stosunku do kolumny
obejmujące dwa wiersze. Słynna brytyjska badaczka
Lotte Hellinga twierdzi natomiast, że Catholicon
został wydrukowany normalnymi ruchomymi
czcionkami ok. 1469 roku, kiedy to wszystkie trzy
wspomniane gatunki papieru były dostępne na rynku
i jest dziełem, m.in. Petera Schöffera w Moguncji,
braci Bechtermünze w Eltville, Ulricha Zella
w Kolonii, a udział finansowy mógł mieć również
spadkobierca Gutenberga, doktor Konrad Humery.
Sprawa druków odbitych „czcionką Catholiconu”
do dziś nie została wyjaśniona do końca i pozostaje
fascynującą zagadką. Kilka egzemplarzy tego
pierwszego wydania przechowywanych jest również
w Polsce w Sandomierzu, Gnieźnie, Wrocławiu
i Krakowie.
Przeglądając zeskanowane XV-wieczne wydania
Catholiconu wyraźnie widzimy, że wydanie pierwsze,
z Mainz jest nieco podobne do dwóch wydań
pochodzących ze Strasburga, drukarzem których był
Adolf Rusch uznany niemiecki drukarz i wydawca.
W obydwu wydaniach czcionka jest podobna,
także liczba i układ wierszy rozmieszczonych w
dwóch kolumnach. Adolf Rusch w kilku swoich
książkach zastosował nowy typ czcionki tzw.
roman type (czyli antykwę). W antykwie wytłoczył piętnaście książek, w tym dzieła klasyków:
Plutarcha, Senekę, Valeriusa Maximusa i innych10.
Jedynie 20% inkunabułów na świecie, czyli książek
wydanych do 1500 roku11, zostało wydrukowanych
tą czcionką. Wywodziła się ona z Włoch i została
ukształtowana na wzór humanistycznego pisma
książkowego. Charakteryzuje się zaokrąglonymi
kształtami (podobnie jak czcionka Catholiconu)
bez kantów i haczyków. Adolf Rusch należał
do pierwszych wydawców stosujących antykwę
w tekstach drukowanych; m.in. wydał 67-wierszowy
Catholicon. Był on człowiekiem już nowej epoki,
Odrodzenia. Utrzymywał szerokie kontakty z wieloma
humanistami w Niemczech, m.in. z Rudolphem
von Langenem12 z Munster, który dedykował mu
Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa,
2002.
10
Goldsmith E. Ph. : The Printed Book of the Renaissance: Three lectures on type […], Cambridge University Press, 2010.
11
Varius Typefaces – Incunabula-Dawn of Western Printing – http://www.
ndl.go.jp/incunabula/e/
12
Rudolhp von Langen (1438 lub 1439 – 1519) humanista, niemiecki katolicki
duchowny, idee humanizmu propagował i wprowadzał w Munster. W 1500
roku zreformował szkołę katedralną w tym mieście, zmienił ją w instytucję
o charakterze humanistycznym.
9
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poematy, czy Rudolphem Agricolą13 , który jako
pierwszy wykładał język grecki w Heidelbergu.
Korespondował z Sigismundem Gossembrotem,
historykiem z Augsburga. Był również w ścisłej
przyjaźni z naukowcami ze Strasburga: Peterem
Schottem14 i Jakobem Wimpfelingiem15 . I chociaż
Catholicon pod względem treści, układu i budowy
składu drukarskiego, braku podstawowych informacji
o drukarzu, daty wydania16 i monumentalnego
wyglądu należał do średniowiecza, to jednak
poprzez zastosowanie wczesnej formy antykwy
zapowiadał już nową epokę – odrodzenie.
Wrażenie estetyczne, jakie wywiera wiele
najstarszych książek drukowanych wynika m.
in. stąd, że nawiązywały one do tradycji książki
rękopiśmiennej. Pierwsi drukarze tworząc czcionkę
brali za wzór litery występujące w rękopisach,
naśladowali również układ strony. Do drukowania
używano papieru, na którym często był znak wodny,
wskazujący na pochodzenie papieru. Znak wodny był
charakterystyczny tylko dla europejskich papierów,
wykorzystywanych jako materiał pisarski do rękopisów, a później druków – w pozostałych częściach
świata nie było tradycji tworzenia filigranów.
Spełniał on rolę metki, która jest przyszywana
do ubrania, jako świadectwo tego, że produkt
jest oryginalny i dobrej jakości. W średniowieczu
regułą było występowanie znaków wodnych
na kartach manuskryptów, druków i rysunków.
Najstarszy, znany filigran użyty został we Włoszech
w dokumencie z roku 1271 i była to forma litery F.
Poprzez porównywanie filigranów występujących
na papierach ksiąg rękopiśmiennych i wczesnych
drukowanych, można ustalić datę wykorzystania
danego papieru do produkcji ksiąg. Wiele dzieł
z tego okresu pozbawionych było informacji wydawniczych, m.in. daty, tak jak to ma miejsce
w przypadku naszego Catholiconu.17 Jeśli na książce
datowanej o zupełnie innym tytule, jest identyczny
filigran, co na książce bez daty, można z dużym
prawdopodobieństwem ustalić lata, w których
powstało dzieło niedatowane. Według Gerharda
Piccarda, który zajmował się filigranami, zebrał ich
około 100 tysięcy, znak wodny na sicie drukarskim
13
Rudolph Agricola (1444-1485) humanista epoki przed Erasmusem, pochodzący z północnej części Niderlandów, doskonale władał zarówno łaciną jak i językiem greckim. Znawca dzieł klasyków. Nauczyciel, muzyk,
poeta, dyplomata.
14
Peter Schott (1458-1490) prawnik, teolog i humanista w Strasburgu, syn
znanego polityka działającego w tym mieście.
15
Jakob Wimpfeling (1450-1528) renesansowy humanista i teolog, urodzony
we Francji (Alzacja). W roku 1500 zamieszkał w Strasburgu, wcześniej studiował m.in. w Heidelbergu. Studiował prawo i teologię. Pisał i tłumaczył
książki. Jest autorem biografii Petrarki, tłumaczył greckie dialogi i tworzył
komentarze do dzieł Seneki, Cycerona.
16
Adolf Rusch nie podpisywał, podobnie jak Gutenberg, książek, i nie
umieszczał również daty druku na swoich książkach.
17
Pierwsze druki bardzo często nie miały daty powstania, np. w bazie
około 2 000 inkunabułów wydrukowanych na papierze i przechowywanych w Narodowej Bibliotece w Holandii (Koninklijke Bibliotheek) jedynie
800 jest datowanych. Z tego względu metoda porównawcza filigranów jest
niezwykle ważna.
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mógł być używany przez okres około czterech lat.
Po tym czasie pod wpływem nacisku, odkształcał
się i ulegał zniszczeniu18 , a więc nawet jeśli sito
było używane, sam znak nie był już identyczny.
Ciekawa jest analiza papieru, którego użyto
do wydrukowania egzemplarza przechowywanego
w naszej bibliotece, przede wszystkim ze względu
na różnorodność znaków wodnych występujących
w tym inkunabule. Przeglądając karty Catholiconu
i kopiując na cienkim, przezroczystym papierze
filigrany stwierdzono, że na 365 wszystkich kart,
które wchodzą w skład bloku księgi, 115 zawiera
znaki wodne. Niestety, nie wszystkie udało się
zidentyfikować.

Filigran ze zgrzebłem.

Najwięcej kart użyto ze znakiem wodnym
przedstawiającym narzędzie do czyszczenia koni
– zgrzebło - numer 6138 w katalogu Briqueta19 –
występuje on na 28 kartach inkunabułu20. Z notatki
zamieszczonej w katalogu dowiadujemy się, że papier
pochodzi z północy Włoch oraz że wydrukowano
na nim m.in. Catholicon 67 - wierszowy, a zrobił
to drukarz „dziwnej litery R”21, papier zaś wytworzono w latach 1473-1478. Filigran ten ma
wymiary 48 x 44 mm.
Innym stosowanym znakiem wodnym jest głowa
wołu z krzyżem św. Andrzeja, filigran, który pojawił się w Biblii 42 - wierszowej oraz w wydaniu
pierwszym Catholiconu. Głowa wołu to niezwykle
często występujący znak. Zaobserwowano go już
18
Bull`s Head and Mermaid. The history of paper and watermarks
from the Middle Ages to the Modern Period. – Stuttgart and Vienna,
2009.
19
C.M. Briquet : Les filigranes: dictionnaire historique des marques du
papier, New York: Hacker Art. Books, 1985. S. 355.
20
Karty: 41, 47, 50, 60, 6, 63, 104, 107, 109, 112, 137, 170, 238, 240, 248,
268, 280, 281, 299, 301, 314, 316, 322, 331, 352, 358, 359, 365.
21
Zob. przypis 11.
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w roku 1320 w dokumencie pochodzącym z Włoch,
skąd ten filigran rozprzestrzenił się na tereny
Francji i Niemiec. Występuje on w różnych wersjach
i wielkościach: z kwiatkami o różnej ilości płatków,
różnymi rodzajami krzyży, gwiazdą, z literami, nosem,
bez oczu, z rozmaitymi symbolami etc. W naszym
wydaniu Catholiconu są dwa warianty głowy wołu
z krzyżem św. Andrzeja, nieco się od siebie różniące:
pierwsza wersja jest bez kółka na głowie, druga
natomiast, na czole posiada małe kółko22. Wersja
pierwsza występuje na dwunastu kartach23. Identyczny
filigran zamieszczony jest w katalogu Briqueta 24
pod numerem 15.054, a w katalogu Piccarda pod
nr 7448625. Z informacji wynika, że papier tej wersji
pochodzi z dokumentów z lat 1441-1445 (Briquet)
oraz z lat 1456-1457 (Piccard). W bazach filigranów
nie odnaleziono natomiast bliźniaczej wersji głowy
wołu z krzyżem i kółkiem na czole, jak ta występująca
na kartach egzemplarza przechowywanego w naszej
bibliotece.26. Podobny w rysunku, ale większy o 5 mm,
jest filigran w katalogu Briqueta zanotowany pod
nr 15.111 z informacją, że pochodzi z roku 1470.
Kwiat z płatkami, jako znak wodny, pojawia
się w naszym egzemplarzu w dwóch wersjach,
wyraźnie różnych. Pierwsza wersja to kwiat
8-płatkowy, w katalogu Briquet`a zamieszczono
go pod numerem 660327 (rok występowania 14751490), u Piccarda pod nr 1905 (rok występowania
w dokumentach – 1475/1477, Strasburg) i 1823 (rok
występowania w dokumentach – 1470, Norymberga).
Wielkość tego filigranu wynosi 54 x 49 mm.
Drugi, 9-płatkowy kwiat 28 jest nieco większy o wymiarach 76 x 75 mm. Odnaleziono go na 11
kartach papieru. Zanotowany pod numerem 6622
w katalogu Briqueta z informacją, że użyty był
w papierze wykorzystanym do druku Catholiconu
Jana Balbusa, drukarzem którego był Adolf Rusch.
Ostatni zidentyfikowany znak wodny to filigran
z literami nie do końca odszyfrowanymi (informacja
W opracowaniu dotyczącym historii papieru i znaków wodnych od czasów średnich po współczesność (Bull`s Head and Mermaid. The history of paper and watermarks from the Middle Ages to the Modern
Period. – Stuttgart and and Vienna, 2009) zasugerowano, że warianty nie
muszą być wariantami - mogą być identycznym filigranem, któremu w trakcie pracy pewne elementy mogą odkształcić się lub odpaść i w ten sposób
tworzą się różnice. W naszym egzemplarzu jest to jednak prawdopodobnie
inna wersja głowy wołu z krzyżem św. Andrzeja, co stwierdzono, przykładając te dwa odrysy filigranów do siebie. Chociaż wielkość ich jest identyczna (60 x 29 mm) wyraźnie widać więcej różnic między nimi, nie tylko
brak kółka (inny kształt i rozmieszczenie nozdrzy, oczu, rogów).
23
Karty: 51, 77, 126, 139, 187, 196, 242, 244, 250, 292, 293, 344.
24
C.M. Briquet: Les filigranes: dictionnaire historique des marques du
papier, New York: Hacker Art. Books, 1985. s. 755
25
Katalog Piccarda – to baza około 130 000 znaków wodnych zebranych
przez Gerharda Piccarda. Piccard przebadał 80 archiwów i 5 bibliotek,
Niemiec, Włoch, Niderlandów, Belgii, Francji, Szwajcarii i Austrii. Obecnie
zarówno baza Briqueta jak i Piccarda oraz inne bazy filigranów (cały czas
prace trwają) można znaleźć w Internecie dzięki konsorcjum Bernsteina:
http://www.bernstein.oeaw.at
26
Ta wersja występuje na 8 kartach: 78, 134, 186, 251, 252, 346, 353, 355.
27
C.M. Briquet : Les filigranes: dictionnaire historique des marques du
papier, New York: Hacker Art. Books, 1985. s. 373
28
Karty: 2, 39, 74, 119, 125, 131, 132, 148, 211, 215, 339.
22

Filigran z głową wołu i krzyżem św. Andrzeja (bez kółja na czole).

z katalogu) . Widnieje on pod numerem 9729
katalogu Briqueta, a z informacji o tym znaku
dowiadujemy się, że był użyty do druku Catholiconu
Jana Balbusa, do powstania którego przyczynił
się drukarz dziwnej litery R 29.
Są jeszcze dwa inne rodzaje filigranów, o nieco
różniących się kształtach. Niestety, rysunek ich
jest niezwykle trudny do odczytania, wiadomo
jedynie, że jedna wersja występuje na 9, natomiast
druga na 22 kartach. Być może w przyszłości
będzie można zastosować nowoczesne metody
badania filigranów występujących w Catholiconie
i odwzorowanie znaków wodnych tym sposobem
stanie się nieco łatwiejsze, a przede wszystkim
dokładniejsze.
29

Zob. przypis 11.
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Filigran z kwiatem 9-płatkowym.

Filigran literowy.

W czasie badania rozróżniono osiem różnych
filigranów, pochodzących z papieru występującego
w dokumentach powstałych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Objaśnienia dotyczące znaków wodnych
przedstawiających zgrzebło, kwiat 9-płatkowy,
filigran literowy informują, że do innych egzemplarzy
tego wydania zastosowano ten sam papier, co w naszym Catholiconie. Prawdopodobnie identyczna
sytuacja jest w przypadku kwiatu – 8 płatkowego.
Najciekawszy pozostaje papier ze znakiem wołu,
który (według Piccarda i Briqueta) zastosowano
do druku dokumentów powstałych kilkadziesiąt
lat wcześniej tj. w latach 1441-1457, a więc
występuje w pismach o dwadzieścia lat starszych.
Być może Adolf Rusch wykorzystał zapas papieru,
jaki posiadał jego teść, Johannes Mentelin, który
jako pierwszy drukował w Strasburgu (w latach
1465 -1478) przechowywał i nabywał papier
z różnych źródeł, zapewniając sobie niezbędną
ilość do funkcjonowania drukarni.

egzemplarz jest rubrykowany, tzn. że zaznaczano
farbą (w naszym przypadku kolorem czerwonym,
niebieskim i żółtym) tekst lub akapity, które musiały
być wyróżnione. Zamieszczone są w nim również
ręcznie rysowane inicjały, niektóre dwukolorowe
niebiesko-czerwone. Na czterech stronach inicjały
są rozbudowane, na karcie pierwszej zajmują dość
sporą, niezadrukowaną przestrzeń papieru. Widnieją
na nich rośliny, zwierzęta i postaci. Jest skryba
przepisujący księgi, dziewczynka w wianku na głowie, bartnicy zbierający miód z wysokiego drzewa,
i piszący chłopiec. Wszystkie ilustracje to rysunki
wykonane piórem, wewnątrz niewypełnione. Cała
księga nie posiada oryginalnej paginacji kart,
choć foliowanie stosowane było już w książce
rękopiśmiennej. Tymczasem w pierwszych drukach,
albo nie stosowano go wcale, albo wykonywano
go ręcznie, ponieważ nie umiano zamknąć w formę
drukarską wystającej z kolumny tekstu liczby.

Egzemplarz Catholiconu przechowywany w naszej
bibliotece jest wydaniem czwartym, poprzedzały
je wydanie z Mainz (oraz wszystkie jego impresje)
jak również wydanie z 1469 Gunthera Zainera
z Augsburga oraz wydanie pierwsze Adolpha Ruscha
i Johanna Mentelina, z którym Rusch pracował.
Przy opracowywaniu wydań z Mainz i Augsburga
posługiwano się różnymi manuskryptami, przy
pracach nad wydaniem strasburskim bazowano
już na egzemplarzach wydrukowanych. I właśnie
edycja strasburska stała się wzorcem dla wszystkich
późniejszych wydań Catholiconu. 30 Pierwszego
wydania zachowało się na świecie 62 egzemplarze
(w tym 5 w Polsce), wydania naszego, a więc
powstałego pomiędzy 1475-1477 rokiem zanotowano
89 egzemplarzy (w tym 7 w Polsce, w Częstochowie,
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Kielcach). Nasz
30
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Najstarsza k siążka z kolekcji zabytkowej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach posiada wszystkie cechy
najwcześniejszych książek drukowanych, m.in.
brak karty tytułowej, paginacji, adresu wydawniczego. Jedynie na końcu dzieła, w tzw. kolofonie
można przeczytać, że została napisana przez Jana
Balbusa w 1286 roku. Należy do najcenniejszych
i najpiękniejszych ksiąg w naszych zbiorach.
Jest jednym z ośmiu inkunabułów oraz jedną
z sześciotysięcznego zbioru starych druków.
% »&

Antoni Tański i jego dzieło
na tle innych przedstawień alegorii Polski
Dr Anna Myślińska

D

o Sanktuarium Królowej Polski Matki Ziemi
Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie (woj.
świętokrzyskie) przyjechałam po raz pierwszy jesienią
1992 r. Poznałam wówczas księdza Kustosza Czesława
Walę – charyzmatycznego twórcę i wizjonera tego
miejsca, który powierzył mi opracowanie obrazu
Polonia: ponad 12 metrów długości, 3 wysokości,
z przedstawieniem 1000 lat polskiej historii oraz
około 200 wizerunków Wielkich Polaków1.

Polonię kupił od spadkobierców malarza w Warszawie ksiądz Kazimierz Jancarz2, przyjaciel księdza
kustosza Wali. W końcu 1991 r. przywiózł obraz
nawinięty na wałku do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, stawiając tylko jeden warunek, aby został
opracowany i pokazany publicznie. W następnym roku
prowadzone były prace konserwatorskie przy obrazie:
płótno naciągnięte zostało na blejtram i poddane
konserwacji zabezpieczającej. Prace wykonali Marek
Mazurek i Piotr Sieradzki. Na miejsce eksponowania
Polonii wybrano Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II.
Także w 1992 r. poznałam w Kałkowie małżeństwo spadkobierców malarza: Krystynę i Andrzeja
Zajączkowskich, od których dowiedziałam się, że autorem płótna jest architekt Antoni Tański3. Państwo
Zajączkowscy wskazali na Warszawę, jako miejscu
namalowania obrazu, podali mi również nazwisko
zamieszkałego w stolicy wnuka artysty – Stefana
Kwiatka. Okoliczności powstania płótna nie były
im znane.
Aby uwiarygodnić zdobyte informacje dokonałam
żmudnej kwerendy bibliotecznej, w której niestety
nic nie udało mi się ustalić na temat malarza, jego
działalności zawodowej, ani powstania obrazu.
1
Pełne opracowanie obrazu Polonia: A. Myślińska, „Polonia” Antoniego
Tańskiego w Kałkowie na Kielecczyźnie, „Rocznik Muzeum Narodowego
w Kielcach”, t. 20, Kielce 2000, s. 149-172.
2
Ksiądz Kazimierz Jancarz (1947-1993), duszpasterz ludzi pracy, jeden z kapłanów “Solidarności”, działacz społeczny, organizator m.in.
Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Mistrzejowicach w 1988 r.
W latach 1989-1993 proboszcz parafii w Luborzycy pod Krakowem.
3
Spadkobiercy A. Tańskiego utrzymywali, że w młodości kształcił się on
w Petersburgu w dziedzinie architektury. Nie potwierdziła tego kwerenda
archiwalna (informacja z 1994 r. od prof. Waldemara Baraniewskiego). Nie
znalazła również potwierdzenia informacja na temat pracy zawodowej
Tańskiego. Spadkobiercy utrzymywali, że w okresie międzywojennym pracował jako architekt i budowniczy domów na Saskiej Kępie w Warszawie.
Nazwisko Antoniego Tańskiego nie figuruje wśród architektów i budowniczych działających w międzywojniu w tym rejonie Warszawy, patrz: H.
Farytna-Paszkiewicz, Saska Kępa 1918-1939. Architektura i urbanistyka, “Studia z Historii Sztuki PAN”, t. 43, Wrocław 1989.

Znalazłam za to szereg publikacji, z których Tański
musiał korzystać przy malowaniu płótna. Należały
do nich np. La Pologne historique, littéraire, monumetale
et pittoresque, ou scènes historiques [...], pod redakcją
Leonarda Chodźki, Albumy biograficzne zasłużonych
Polaków i Polek wieku XIX i inne4.
W kompozycji namalowanej w typie teatru alegorycznego wyczuć można było rękę malarza-amatora, m.
in. w schematycznym ułożeniu postaci w rzędy
i grupy. Zachwycało mnie za to bogactwo ikonografii,
znajomość polskiego malarstwa historycznego, prac
Marcello Bacciarellego, Jana Matejki i Januarego
Suchodolskiego oraz motywów znanych z ilustrowanych
wydawnictw pamiątkowych, grafik, portretów i fotografii współczesnych powstaniu dzieła. Te ostatnie,
na przykład fotografie Aleksandra Świętochowskiego,
Zenona Przesmyckiego, Stefana Żeromskiego, Henryka
Sienkiewicza i Michała Bałuckiego potwierdzały
powstanie obrazu w okresie II Rzeczypospolitej.
W lewym dolnym narożniku obrazu znajdowała
się postać starszego mężczyzny z pędzlem w ręce.
To musiał być autoportret malarza, zapewne 60-letniego, a więc urodzonego ok. 1870 r.
Najwcześniejsze przedstawienia alegorii Polski
wiążą się ze sztuką obcą. Należy do nich słynna
miniatura hołdu składanego cesarzowi rzymskiemu
Ottonowi III przez cztery prowincje: Romę, Galię,
Germanię i Sclavinię z ok. 1000 r. oraz malowidło
ścienne w kaplicy kościoła Saint Pierre le Jeune
w Strasburgu, z pochodem hołdowniczym piętnastu
postaci ku krzyżowi: Germanii, Galii (Francji), Italii,
4
La Pologne historique, littéraire, monumetale et pittoresque, ou
scènes historiques, monumens, monnaires, médeilles, costumes, armes;
portraits, esquisses biographiques [...], pod red. Leonarda Chodźki, 1-3,
Paryż 1835-1845; Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku
XIX. T. 1: Warszawa 1901, T. 2: Warszawa 1903; Polska jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3: Warszawa
[1928-1932]; J. Straszewicz, Die Polen und die Polinnen der Revolution
vom 29 November 1830. Stuttgart [1832-1837]; K. W. Wójcicki Życiorysy
znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach. Nakładem J.
Bernstrina księgarza. T. 1: Warszawa 1850, T. 2: Warszawa 1851; Plejada
polska. Wyd staraniem B.M. Wolfa, Petersburg i in. 1859; W. Szymanowski
Trzysta portretów zasłużonych w narodzie Polaków i Polek z dodaniem krótkich wspomnień ich żywotów, Warszawa 1860; J. Bartoszewicz
Hetmani polscy koronni i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wizerunki
zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona, Zeszyty 1-7, Warszawa
1862; J. Chociszewski, Piśmiennictwo polskie w życiorysach naszych
znakomitych pisarzy... przedstawione, Poznań 1874; S. Orgelbrand
Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami. T. 1-18, Warszawa
1898-1912; M. Gębarowicz, Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze
wydane staraniem Ksawerego Preka, Lwów 1928.
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Anglii, Hibernii (Szkocji), Fryzji, Skandii (Skandynawii?,
Danii?), Sclavonii (Chorwacji?), Aragonii, Sycylii,
Kastylii, Węgier i Polski, powstałe na przełomie
XIV i XV w.
Świadomość historyczna, za którą w większości
przypadków stało dobro racji stanu, obecna była
w sztuce polskiej od pierwszych fundacji piastowskich.
W XV w. na typikę średniowiecznych przedstawień
wpływ miał rozwój myśli humanistycznej. Na przestrzeni wieku XVI treść niemal każdej fundacji
artystycznej w Polsce zawierała elementy świadomości
historycznej. Przykładem takich zjawisk mogą być
ilustracje oficjalnych druków krakowskich, statutów
i kronik, które z jednej strony odzwierciedlały wiedzę
i kulturę historyczną twórców i ich zleceniodawców,
z drugiej zaś służyły jako narzędzie propagandy.
Powstanie archetypu alegorii Polski w II połowie
XVI w. wiązało się z kształtowaniem się świadomości
historycznej polskiego społeczeństwa oraz ideą
propagandy majestatu państwa i władzy królewskiej
Rzeczypospolitej. Na drzeworycie w dziele Stanisława
Orzechowskiego Quincunx, wydanego w Krakowie
w 1564 r., anonimowy rytownik wyobraził posągową
postać kobiecą w szatach królewskich, wspartą
na ramionach króla i biskupa, otoczoną symbolami
podkreślającymi jej godność i świętość.
Archetyp Polonii narodził się w tym samym czasie,
co alegorie innych państw europejskich, na przykład
Germania. Wraz z upływem czasu i zmianami w sytuacji
politycznej zespół znaków i symboliki przedstawień
ulegał aktualizacji.
W ostatnich dziesięcioleciach XVI. i w XVII w.
ilustracje tematu historycznego dały wyraz identyfikacji
szlachty z państwem, zapisując na rycinach rozwój
szlacheckich znaków rodowych, powstających obok
chronologicznych pocztów książąt i królów polskich,
jak na przykład na miedziorycie Dawida Tscheringa
z dzieła Szymona Okolskiego Orbis Polonus (1641).
W wiekach XVII. i XVIII. Polonie często uczestniczyły
w plastycznych komentarzach do wydarzeń historycznych, batalistycznych, triumfalnych i funeralnych,
na rycinach, medalach, obrazach, w dekoracjach
okazjonalnych i rzeźbach.
Pomimo wielkiej popularności alegorii już w XVIII w.
zaczęła się ich stopniowa dewaluacja. Kolejne dzieła
uzasadniała jednak sytuacja polityczna państwa
i umacniająca się świadomość narodowa polskiego
społeczeństwa. Przemożny wpływ na te przemiany, podobnie zresztą jak we wszystkich narodach i państwach
europejskich, wywarły Wielka Rewolucja Francuska
i epoka napoleońska, a także idee Romantyzmu.
Największa liczba alegorii Polski powstała
w okresie porozbiorowym, kiedy malarstwo historyczne
zdominowane zostało treściami patriotycznymi. Obrazy
Michała Stachowicza, Franciszka Smuglewicza,
Józefa Peszki, Kazimierza Wojniakowskiego, artystów
obcych solidaryzujących się ze „sprawą polską”,
a także kartony Artura Grottgera, dzieła Jana Matejki,
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Stanisława Wyspiańskiego i liczne druki ulotne,
obrazowały klęskę Polski, jej martyrologię i nadzieję
na odzyskanie wolności.
Temat alegorii Polski wielokrotnie podejmował
Jacek Malczewski, zaczynając cykl twórczy od obrazów:
Widzenie (1897), Prawo – Ojczyzna – Sztuka (1903)
i Polonia (1907). Pomiędzy 1914 a 1915 r. czyn irredencki
Legionów Malczewski zaczął postrzegać jako zwiastun
odzyskania wolności, co znalazło odzwierciedlenie
w cyklu obrazów Polonia z lat 1914 -1918, w tematach
mitologicznych: Orfeusz i Eurydyka, Nike, Pytia, Hermes
i Alcesta oraz na portretach legionowych.
W XIX i na pocz. XX w., wraz z formowaniem się
poczucia przynależności narodowej i narodowego
patriotyzmu, powstawały również liczne alegorie
innych narodów: Germanie, Francje, Grecje, Italie
i Rosje.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
artyści przejęli XIX-wieczną ikonografię Polonii
(aktualizowaną najczęściej w przedstawieniach Polonia
Rediviva i Polonia Triumphans) oraz narracyjną formę
i realistyczne obrazowanie tematu. Przedstawienia
alegoryczne tworzyli przede wszystkim artyści
drugorzędni, wywodzący się z nurtu malarstwa
historycznego XIX w., choć podejmowali ich realizację
również utytułowani twórcy sztuki nowoczesnej,
uczestnicząc w oficjalnych konkursach i realizując
prestiżowe zamówienia.
Forma Polonii oscylowała pomiędzy tradycyjnym
malarstwem końca XIX w.: historyzmem i symbolizmem, w którego nurcie tworzyli przede wszystkim
malarze starszego pokolenia: Jan Styka, Józef Mehoffer,
Stanisław Batowski i młodsi, jak Wlastimil Hofman,
a nową sztuką polską „Rytmu”, „Bractwa św. Łukasza”
i innych ugrupowań, reprezentowaną przez: Ludomira
Ślendzińskiego, Leonarda Pękalskiego, Bolesława Cybisa,
Jana Zamoyskiego, Mariana Jurgielewicza i innych.
Czasy II Rzeczypospolitej charakteryzuje wielka
różnorodność przedstawień alegorycznych, wykorzystywanych w walce stronnictw politycznych
(głównie Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego),
do dekoracji gmachów państwowych (n.p. gmachu
Rady Ministrów w Warszawie, Zamku Królewskiego w Krakowie, Pałacu Biskupów Krakowskich
w Kielcach), w spektakularnych manifestacjach
polskości (tzw. Polskie niebo w Gdańsku w 1939 r.),
zagranicznych prezentacjach kultury wolnej Polski
na Wystawach Światowych z lat 1925, 1937 i 1939
oraz odbudowy gospodarki kraju. Obecne na setkach
tysięcy pocztówek i medali, milionach monet, tysiącach
obrazów i sztandarów głosiły potęgę wolnej Polski,
po raz pierwszy od XVIII w., podobną w wydźwięku,
do alegorii wolnych państw Europy. Trafiając do rąk
indywidualnych odbiorców potwierdzały triumf
niepodległej Polski oraz chwałę Józefa Piłsudskiego
i Legionów w odzyskaniu wolności państwa i wizji
jego przyszłości.
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Polonia – rozrys obrazu.

W latach 1918-1939 alegorie Polski były zdecydowanie potępiane przez krytykę artystyczną,
która nie zauważała ich wielkiej roli w tworzeniu
i podtrzymywaniu świadomości patriotycznej obywateli.
Zapisane w powszechnie zrozumiałym, uniwersalnym
i ugruntowanym przez wieki w kulturze ojczystej
przekazie plastycznym wyrażały ciągłość historyczną
polskiego społeczeństwa. W dwudziestoleciu międzywojennym powstała również Polonia Antoniego
Tańskiego – największa polska alegoria historyczna.
Ze zdjęciami Polonii pojechałam do Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego na konsultację
między innymi z prof. Tadeuszem Stefanem Jaroszewskim. Po obejrzeniu przywiezionych materiałów
prof. Jaroszewski powiedział: „W Warszawie taki
obraz nie mógł powstać. Proszę pytać w Krakowie”.
W krakowskim Muzeum Narodowym pracownicy Działu
Malarstwa Polskiego również nie posiadali żadnych
informacji na temat powstania Polonii. Dopiero wnuk
malarza, mieszkający w Warszawie Stefan Kwiatek
potwierdził, że obraz powstał w Warszawie.

odwzorowaną jako autoportret w lewym narożu
obrazu zamiast podpisu.
Antoni Tański jako
człowiek dojrzały przyje- Podpis A. Tańskiego na obrazie.
chał do Warszawy, gdzie
ożenił się z Janiną z Ziębińskich. Nie wiadomo, czym
zajmował się wcześniej. W Warszawie pracował przy
remontach mieszkań, był miłośnikiem historii Polski
i malarstwa oraz zwolennikiem Narodowej Demokracji.
Z czasem drogi małżonków się rozeszły. Tański
na nowo ułożył sobie życie, poświęcając się pracy
zawodowej i malowaniu Polonii. Wykonanie obrazu
musiało wymagać ogromnych nakładów finansowych:
zakupu płótna, gruntu, farb, wykonania blejtramu,
wynajęcia choćby najskromniejszej, ale jednak dużej
pracowni. By móc malować swój obraz Tański żył
niemal ascetycznie.
Zastanawiałam się, jak to możliwe, że tak ogromne
płótno nie jest znane nikomu z badaczy malarstwa
międzywojennego, że na jego temat nie ma żadnych
publikacji, czy choćby notatek prasowych?

Antoni Tański na obrazie Polonia. Fot. Paweł Suchanek.

Nazwisko Antoniego Tańskiego nie figuruje w Słowniku Artystów Polskich, ani w żadnym z opracowań
dotyczących malarstwa okresu międzywojennego. Znany
jest za to malarz i konstruktor samolotów Czesław
Tański (ok. 1862-1942). Pan Stefan obstawał jednak
przy swoim: Antoni Tański (1874-1943), urodzony
w okolicach Suwałk, zmarły w Warszawie. Wnuk
malarza przesłał mi kserokopię fotografii dziadka,

Janina z Ziębińskich, żona A. Tańskiego.
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Antoni Tański - Polonia

Z pomocą w poszukiwaniach przyszedł mi artykuł
prof. Anny Sieradzkiej w tomie Sesji Stowarzyszenia
Historyków Sztuki: Sztuka i Historia (1992), z reprodukcją projektu malowidła Stanisława Batowskiego
Kaczora, zgłoszonego na Konkurs na malowidła
do sali Sejmu w Warszawie (1929)5. Miał on formę
wydłużonego prostokąta, podobnie jak malowidło
Tańskiego.
W latach 1925-28 wybudowano w Warszawie nowy
budynek Sejmu według projektu Kazimierza Skórewicza
(1866-1950). „Konkurs na malowidła do sali Sejmu”
ogłosił w 1929 r. Marszałek Sejmu Ignacy Daszyński.
W założeniu miał to być dużych rozmiarów tryptyk,
do którego szkic należało przedstawić komisji. Do udziału
w konkursie zaproszono profesorów Tadeusza Pruszkowskiego, Ludomira Ślendzińskiego, Józefa Mehoffera,
Kazimierza Sichulskiego i Władysława Rogulskiego6.
Mimo, że temat konkursu określony został jako dowolny,
artyści niemal powszechnie podjęli temat alegorii
Polski. Polonie ubrane, rozebrane, z koroną i mieczem,
bez korony i miecza… – tak o konkursowych Poloniach
pisał Szczęsny Rutkowski7. Spośród 28 nadesłanych
projektów w ścisłym konkursie znalazło się dwanaście.
Antoni Tański nie brał udziału w konkursie. Nagrodzono
czterech autorów, przyznając dwie pierwsze i dwie
drugie nagrody. Pierwsze nagrody otrzymali: Ludomir
Ślendziński i Józef Mehoffer, dwie drugie Kazimierz
Sichulski i Bronisław Bartel8. Nagrodzonych projektów
malowideł nie zrealizowano. Krytyka artystyczna
uznała sam konkurs za nieudany i postulowała jego
powtórzenie9. Konrad Winkler napisał: Nawet projekty
wybitnych artystów nie odznaczały się oryginalnością
ujęcia formy i kompozycji ani monumentalnością stylu.
Uderza tutaj brak głębszych tradycji w malarstwie
dekoracyjnym w związku z architekturą i opanowaniem
przestrzeni oraz wielka rozbieżność w technicznym
5
A. Sieradzka, Polonia Rediviva. Odzyskanie niepodległości
w sztuce polskiej lat 1918–1939, [w:] Sztuka i historia. Materiały Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, listopad 1988, Warszawa
1992, s. 315–324, il. s. 321.
6
“Architektura i Budownictwo” 1929, nr 1, s. 32-33.
7
S. Rutkowski, “Polska Zbrojna” 1929 nr 318, s. 6.
8
Konkurs na malowidła ścienne w sali sejmowej,” Architektura
i Budownictwo” 1929, nr 9, s. 358; W. Husarski, Konkursy artystyczne,
„Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 51, s. 999 – 1000, il.
9
K. Winkler, Wystawa projektów na malowidła ścienne w sali sejmowej, „Kurier Poranny” 1929, nr 309, s. 3; W. Husarski Sztuki plastyczne,
„Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 45, s. 863.
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traktowaniu malowideł, z których żadne nie nadaje się
do ozdobienia tej pięknej sali. Konkurs powinien być
bezwarunkowo powtórzony. 10 Do dzisiaj zachowały się
konkursowe projekty (całe lub ich części) wykonane
przez Józefa Mehoffera, Vlastimila Hofmana, Stanisława
Kaczora - Batowskiego, Jana Wydrę i Stanisława
Gajewskiego.
Środkowa część tryptyku do sali Sejmu miała
osiągnąć wymiar 465 X 1396 cm, obraz Antoniego
Tańskiego miał 302 x 1246 cm. Malarz nie mógł
zapewne zamówić odpowiedniej wielkości płótna,
licząc na pokrycie różnicy wymiarów ramą. Zbieżność
formatów była i tak bardzo duża. Tański liczył,
że w przyszłości Polonia trafi do sali Sejmu, że z ław
poselskich spoglądać będą na jego dzieło najważniejsze
osoby w państwie.
Po analizie programu treściowego obrazu zrozumiałam, dlaczego nie jest nikomu znany, dlaczego
został pominięty milczeniem w prasie i opracowaniach
dotyczących malarstwa okresu międzywojennego.
Treść Polonii uznano za szkodliwą politycznie. Tański
wykluczył z grona Wielkich Polaków wskrzesiciela
niepodległej Polski Józefa Piłsudskiego. Duży
obszar po prawej stronie płótna poświęcił Powstaniu
Listopadowemu, pomijając Powstanie Styczniowe
1863-1864 – największe polskie powstanie narodowe.
Urodził się niedługo po jego upadku, wzrastał
słuchając opowieści o tragicznej i daremnej walce
i zsyłkach. Może dlatego nie rozumiał wartości
zrywu styczniowego? Autor był miłośnikiem historii
Polski, dlatego znajomość wydarzeń historycznych
i wizerunków Wielkich Polaków były mu pomocne
przy malowaniu obrazu. Wiedział, gdzie szukać źródeł
ikonograficznych. Pracę nad obrazem zakończył
najpóźniej w 1938 r., ponieważ po wybuchy wojny
płótno zostałoby zniszczone przez Niemców.
Po śmierci Antoniego Tańskiego (1943) Polonia
zwinięta na wałku pozostała aż do zakończenia
II wojny światowej w warszawskim mieszkaniu żony
malarza. W okresie powojennym, po śmierci żony i córki
Tańskiego, płótno trafiło w ręce spadkobierców, którzy
w latach 80. zamierzali podzielić je na części i wywieźć
za granicę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie
uzyskali zgody na wywóz obrazu z kraju.
Polonia skomponowana została w dwóch poziomych,
spiętrzonych nad sobą pasmach. W dolnym, wypeł10

K. Winkler, “Droga” 1929, nr 11, s. 1025.
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niającym 2/3 wysokości płótna, znalazła się “galeria”
Wielkich Polaków, zgromadzonych wokół siedzącej
Polonii, w górnym matejkowskie portrety królów
i książąt polskich oraz sceny z niemal tysiącletniej
historii państwa11.
Polonia wyobrażona została jako Polonia triumphans,
w koronie na głowie, ubrana w biały, spięty na piersi
chiton i drapowany wokół bioder purpurowy himation
(ubiór powtarza barwy sztandaru Polski). Towarzyszą
jej postaci trębacza w zbroi husarskiej oraz anioła
z gałązką laurową i palmą (symbolami męczeństwa
i chwały). Polonia spisuje dzieje ojczyste, wspierając
stopy na panopliach. Po obu jej stronach malarz
przedstawił postaci Wielkich Polaków, które żyły
i działały w różnych epokach, najwięcej w wieku
XIX. Na dole płótna zastosował układ “amfiteatralny”,
uzasadniający perspektywę umowną. Układ taki mógł
stać się pełnym powagi dopełnieniem obrad Sejmu.
Autor korzystał głównie z czarno-białego materiału
ilustracyjnego, zróżnicowanego jedynie walorowo,
który przenosił na obraz z zastosowaniem koloru,
również w przypadku historycznych mundurów,
odznaczeń i herbów, co łączyło się z wykonaniem
dużej dodatkowej pracy. Elementy uzbrojenia, mundury
i odznaczenia mógł odnaleźć w zbiorach Muzeum
Wojska w Warszawie lub na przerysach zamieszczonych w ilustrowanych wydawnictwach z zakresu
wojskowości polskiej12. Ubiory cywilów odtwarzał
i kolorował dość schematycznie, używając głównie
ugrów, szarości i czerni.
Na lewo od Polonii namalowani zostali przedstawiciele: oświecenia, romantyzmu i pozytywizmu.
Wokół Adama Mickiewicza z otwartą księgą znaleźli
się romantycy, m.in.: Artur Grottger, Juliusz Słowacki,
Zygmunt Krasiński, Stanisław Moniuszko, Aleksander
Fredro, Stefan Garczyński, Eleonora Ziemięcka, Karol
Kurpiński oraz przeciwnik Romantyzmu Kajetan
Koźmian. Osobną grupę tworzą: Ignacy Krasicki,
Julian Ursyn Niemcewicz, Bohdan Józef Zalewski,
Antoni Malczewski, Konstanty Świdziński, Oskar
Kolberg oraz Kazimierz Jan Wilczyński.
W dolnych rzędach przy lewej krawędzi obrazu
znaleźli się pisarze, poeci i publicyści Pozytywizmu
i Młodej Polski, tacy jak: Zofia Kossak-Szczucka,
Aleksander Świętochowski, Zenon Przesmycki, Stefan
Żeromski, Stanisław Wyspiański (?), Jan Kasprowicz
Poczet królów i książąt polskich powstał u schyłku życia Jana Matejki
w latach 1890-1892, na zamówienie wiedeńskiego wydawcy Maurycego
Perlesa. Powstały 44 portrety rysowane ołówkiem, bez koloru (rysunki
w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Matejko marzył o wymalowaniu pocztu olejno, niestety nie zdążył już zrealizować tego zamierzenia.
Po śmierci Matejki ukazała się druga wersja jego pocztu (40 portretów),
kolorowana przez L. Stroynowskiego i Z. Papieskiego.
12
Ubiory wojska narodowego polskiego z czasów Księstwa
Warszawskiego. Wyd. J. Czech. Kraków 1831; J. Straszewicz Die
Polen und die Polinnen der Revolution...; K. Kozłowski Album
wojska polskiego z 1831 roku..., Poznań 1886; B. T [wardowski] Spis osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych
Kościuszki 1794 r., Poznań 1894.

i Michał Bałucki. W lewym dolnym narożu obrazu
Tański umieścił swój autoportret z pędzlem w ręce.
Wszystkie wizerunki w dolnym rzędzie pokazane
zostały w półpostaci, w dwóch następnych w popiersiu.
Widzimy tam m.in.: Marię Rodziewiczównę, Adolfa
Dygasińskiego, Franciszka Smolkę, Józefa Ignacego
Kraszewskiego i Adama Asnyka, a także troje polskich
noblistów: Marię Skłodowską-Curie (?), Władysława
Reymonta i Henryka Sienkiewicza. W trzecim rzędzie
obok pisarzy, poetów, publicystów i filozofów przedstawieni zostali przedstawiciele różnych gałęzi nauki
oraz pisarze: Wojciech Jastrzębowski (nad zegarem
słonecznym), Józef Maksymilian Ossoliński, Ignacy
Domeyko, Józef Gołuchowski, Eliza Orzeszkowa, Julian
Bartoszewicz, Henryk Rzewuski, Kazimierz Brodziński,
Narcyza Żmichowska, Seweryn Goszczyński, Kornel
Ujejski i Maria Konopnicka.
Osoby w dwóch górnych rzędach pokazane zostały w pomniejszonej skali, a wśród nich poeci,
przedstawiciele różnych gałęzi nauki, filozofowie,
estetycy, lekarze, filantropi, kolekcjonerzy, działacze
gospodarczy i społeczni, do których należą m.in.
Tadeusz Czacki, Jan Śniadecki, Samuel Bogumił
Linde, Karol Mecherzyński, Paulina Krakowowa,
August Cieszkowski, Teofil Lenartowicz, Wincenty
Pol, Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz),
Franciszek Siarczyński, Onufry Kopczyński, Stanisław
Konarski, Jerzy Samuel Bandtkie, Adam Prażmowski,
Klementyna Hoffmanowa, Józef Korzeniowski, Bronisław Trentowski, August Bielowski, Tomasz Zan
i Fryderyk Chopin (?).
Na prawo od Polonii przedstawieni zostali przez
Tańskiego: 1. dawni poeci piszący w języku pol-

11

A. Tański, Polonia, lata 1928-1938. Wł. pryw., fot. Wojciech Sieradzki.
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Pocztówka Noc Listopadowa wg obrazu A. Tańskiego. Wyd. J. Ślusarski, 1930. Muzeum Niepodległości w Warszawie.

skim oraz hetmani i dowódcy wojsk z XVII w.; 2.
wybitni artyści (malarze, architekci i rzeźbiarze)
z XVIII i XIX w.; 3. urzędnicy i przedstawiciele elity
politycznej i intelektualnej Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego, na czele z postacią Napoleona
Bonaparte, oraz uczestnicy kampanii napoleońskich;
4. dowódcy wojsk polskich z okresu Powstania
Listopadowego 1830/1831 i 5. uczestnicy Powstania
Listopadowego na Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz
politycy i reformatorzy gospodarki krajowej. Zarysy
grup postaci w prawej części płótna podporządkowane
zostały planom swobodnych owali i trójkątów.
Dawni poeci, hetmani i dowódcy wojsk polskich,
skupieni zostali wokół słynnego kaznodziei Piotra
Skargi, odwzorowanego np. obrazu Jana Matejki
Kazanie Skargi (1862–1864)13: Jan Kochanowski,
Sebastian Klonowic, Szymon Szymonowic, Jan Andrzej
Morsztyn i „polski Horacy” Maciej Sarbiewski oraz
hetmani i dowódcy wojsk z XVII w., m.in.: Jan Karol
Chodkiewicz, Stanisław Koniecpolski, Jeremi Wiśniowiecki, Stefan Czarniecki i Stanisław Żółkiewski.
Niżej, w grupie artystów zgromadzonych przy Janie
Matejce, Tański pokazał m.in. architekta i malarza
Henryka Marconiego, malarzy: Januarego Suchodolskiego, Juliusza Kossaka, Michała Stachowicza,
Jana Bogumiła Plerscha, Jana Feliksa Piwarskiego,
Franciszka Smuglewicza, Antoniego Brodowskiego
oraz rzeźbiarza i grafika Władysława Oleszczyńskiego.
Przenosząc na płótno wzory graficzne, malarz starał
się zachować kompozycję pierwowzoru. Nie radził
J. Matejko, Kazanie Skargi, lata 1862–1864, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW 2048, dar hr. Jana Tomasza Zamoyskiego;
od 1949 r. depozt w Muzeum Narodowym w Warszawie.
13
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sobie jednak z ilością napotkanych problemów,
np. skalą postaci namalowanych obok siebie.
Na prawo od grupy artystów przedstawieni zostali
dostojnicy państwowi i kościelni z okresu Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego, towarzyszący
cesarzowi Napoleonowi: m.in. Książę Warszawski
Fryderyk August Saski, duchowni: arcybiskup Kacper
Cieciszowski i biskup krakowski Karol Skórkowski,
a także działacze polityczni: Onufry Wyczechowski,
Tomasz Wawrzecki, Tadeusz Matuszewicz i Józef
Wybicki. Bezpośrednio ponad Napoleonem pokazana
została generalicja i oficerowie wojsk polskich,
uczestnicy kampanii napoleońskich, skupieni pomiędzy płk. Janem Kozietulskim, a gen. Henrykiem
Dąbrowskim. Widzimy tutaj m.in. generałów: Wincentego Krasińskiego, Józefa Wielhorskiego, Jana
Henryka Dąbrowskiego, Michała Sokolnickiego, wyżej
płk. Jana Kozietulskiego i Andrzeja Niegolewskiego,
adiutanta Napoleona Józefa Sułkowskiego, gen.
Stanisława Fiszera i płk Kazimierza Tańskiego.
Wszyscy generałowie i pułkownicy przedstawieni
zostali w mundurach paradnych pułku lekkokonnego
polskiego gwardii cesarza Napoleona I z lat 18071814. Na lewo od gwardii cesarskiej znaleźli się m.in.
gen. Józef Antoni Madaliński, polityk konserwatywny
Stanisław Wodzicki oraz zasłużeni chirurdzy: Walenty
Gagatkiewicz, Andrzej Dybek i Józef Rafał Czerwiakowski. W górnej części grupy, w sąsiedztwie okresu
stanisławowskiego w paśmie górnym, umieszczeni
zostali wybitni działacze Sejmu Czteroletniego i mężowie stanu, m.in.: Stanisław Małachowski, Walenty
Sobolewski, Ludwik Gutakowski, Stanisław Kostka
Potocki i Ksawery Działyński.
Obok dyktatora Powstania Listopadowego 18301831 gen. Józefa Chłopickiego, z symbolicznym
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kołem sterowym w rękach, przedstawieni zostali
dowódcy, generałowie i pułkownicy wojsk polskich,
ustawieni w trzech rzędach i ubrani w mundury
z okresu Królestwa Polskiego 1815-1831, głównie
paradne, w jakich najczęściej pozowali do portretów.
W dolnym rzędzie grupy znaleźli się generałowie:
Tomasz Łubieński, Maciej Rybiński, Jan Zygmunt
Skrzynecki i Michał Czajkowski, wyżej Henryk
Dembiński, Wojciech Chrzanowski, Jan Umiński i Józef
Bem. W trzecim i najwyższym rzędzie, pod scenami
wybuchu i upadku powstania w paśmie historycznym,
przedstawiono generałów: Franciszka Żymirskiego,
Józefa Zajączka i Romana Sołtyka, pułkowników:
Berka Joselewicza i Józefa Zaliwskiego.
Ostatnie pole przy prawej krawędzi obrazu wypełnili
uczestnicy Powstania Listopadowego na Litwie,
Białorusi i Ukrainie oraz wybitni przedstawiciele
polskiego życia publicznego i gospodarczego tego
czasu: Emilia Plater, Wincenty Tyszkiewicz, Cezary
Plater, Artur Zawisza, książę Roman Sanguszko oraz
powstańcy litewscy: zakonnik Tranquilian Antoni
Romanowski i Leon Stempowski (skuci kajdanami).
Wśród wybitnych Polaków w dolnej części grupy
znaleźli się m.in. książę Adam Czartoryski, Stanisław Staszic, Joachim Lelewel, Tadeusz Mostowski,
Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Maurycy
Mochnacki, Jan Paweł Woronicz i szarytka siostra
Filipina Studzińska.
W górnym paśmie historycznym przedstawione
zostało blisko tysiąc lat polskiej historii, od narodzin
dynastii Piastów aż do Powstania Listopadowego,
z portretami królów, książąt, biskupów, dostojników
i świętych polskich. Pasmo historyczne decydujące
o historycznym charakterze całej kompozycji, oparte
zostało w dużej mierze na obrazach polskich malarzy
historycznych, takich jak: Jan Matejko i January
Suchodolski. Od lewej strony znalazły się tutaj
sceny: przybycie pielgrzymów do zagrody Piasta
Kołodzieja; przyjęcie chrześcijaństwa w Polsce
(966); wojny Chrobrego z cesarstwem niemieckim,
Czechami i Rusią; podział ziem polskich na dzielnice
(ok. 1098); bitwa na Psim Polu pod Wrocławiem
(1109), rozbicie dzielnicowe ziem polskich od 1138 r.,
bitwa z Mongołami pod Legnicą (1241) oraz bitwa
pod Płowcami (1331).
Szczególną uwagę poświęcił Tański Jadwidze
Andegaweńskiej i Władysławowi II Jagielle, podkreślając fakt utworzenie dynastii Jagiellonów.
Jagiełło przedstawiony został na obrazie w czasie
chrztu (chrzest Litwy) oraz dwukrotnie w bitwie pod
Grunwaldem (1410): przyjmując miecze od posłańców
krzyżackich i w walce z wielkim mistrzem zakonu
krzyżackiego Ulrykiem von Jungingen. Wizerunki
Jadwigi i Jagiełły oparte zostały na innym źródle, niż
Poczet matejkowski14. Kolejne ze scen historycznych
14
Podobieństwa np. w litografiach H. Aschenbrennera, wg rys. A. Lessera
zamieszczonych w: Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława

to bitwa pod Warną (1444), bitwa na Bukowinie
(1497) oraz rozwój humanizmu w Rzeczypospolitej,
począwszy od panowania Kazimierza Jagiellończyka
- aż po czasy Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.
Przedstawiony został tutaj hołd wielkiego mistrza
Zakonu Krzyżackiego Albrehta Hohenzolerna przed
Zygmuntem Starym (1525), wzorowany na obrazie
Matejki Hołd pruski15 oraz zawarcie przez Zygmunta
II unii polsko-litewskiej w Horodle (1569) w oparciu
o matejkowską Unię lubelską16 . Po bezpotomnej
śmierci Zygmunta Augusta rozpoczął się w Rzeczypospolitej okres królów elekcyjnych i silnej
pozycji szlachty. Wojny za panowania Stefana
Batorego ukazane zostały na przykładzie bitwy
o Psków (1581) i hołdu składanego królowi przez
władykę połockiego Cypriana oraz księcia Piotra
Jeleckiego, odwzorowujący np. obraz Matejki Batory
pod Pskowem (1872)17. Do bitew z czasów Wazów
należy bitwa pod Cecorą (1620) oparta na kilku
wzorach ikonograficznych18 i obrona Częstochowy
(1655) z pierwszoplanową postacią ks. Kordeckiego,
na którym zazwyczaj koncentrowały się XIX-wieczne obrazy bitwy o klasztor, na przykład
Obrona Częstochowy Januarego Suchodolskiego19.
Wybór bitwy pod Cecorą i obrony Częstochowy
był zresztą zgodny z retoryką całego płótna,
a malarz świadomie zrezygnował z pokazania
innych bitew okresu panowania Wazów, takich
jak: Smoleńsk i Beresteczko. Wielkie zwycięstwa
oręża polskiego pod wodzą hetmana Sobieskiego,
późniejszego króla Jana III Sobieskiego, autor zawarł
w „wiktorii wiedeńskiej”. Z czasów panowania
Sasów pokazał epizod walk wojny północnej
z lat 1700 - 1721. Ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego malarz połączył
z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, odwołując się
ponownie do płócien Matejki: Konstytucja 3 maja
(1891) i Rejtan (1886)20. Obok przedstawił działaczy
Sejmu Czteroletniego, konfederatów barskich z lat
1768-1772 oraz portrety zaborców Polski. Kolejne
pole pasma historycznego pokazuje wydarzenia
antyrosyjskiej insurekcji kościuszkowskiej 1794 r.,
która wybuchła w efekcie II rozbioru ziem polskich.
I do Stanisława Augusta. Warszawa 1861, po s. 58 i 62 (Litografia: A.
Dzwonkowski i Sp.).
15
J. Matejko, Hołd pruski, Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw.
II-a 561. Kompozycja obrazu została przez Tańskiego odwrócona z lewej
na prawą stronę.
16
J. Matejko, Unia lubelska, 1869, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr
inw. MP 4760 MNW.
17
J. Matejko, Batory pod Pskowem, 1872, Zamek Królewski w Warszawie,
nr inw. ZKW 1084.
18
Analogie do kompozycji bitwy można odnaleźć np. na obrazie W.
Piwnickiego Żółkiewski pod Cecorą, 1851, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. IIa-18 oraz na litografii Bitwa pod Cecorą, XIX w.,
litografia M. Fajans wg J. Kossaka, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr
inw. Gr. Pol. 3273.
19
J. Suchodolski, Obrona Częstochowy, 1845, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. IIa-8.
20
J. Matejko, Konstytucja 3 maja, 1891, Zamek Królewski w Warszawie, nr
inw. ZKW 1105; J. Matejko, Rejtan, 1886, Zamek Królewski w Warszawie,
nr inw. ZKW 1048.
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A. Tański - Polska Odrodzona. 1928, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Fot. archiwum.

Walki insurekcji obrazuje bitwa pod Racławicami
i rzeź Pragi. Z kolei odrodzenie się polskiej państwowości w Księstwie Warszawskim pokazane
zostało na przykładzie bitwy pod Raszynem (1809),
znajdującej analogie w dwóch obrazach Januarego
Suchodolskiego21.
Ostatnia część pasma historycznego dotyczy
Powstania Listopadowego 1830-1831, pokazując
Belwederczyków dowodzonych przez ppor. Piotra
Wysockiego, oraz upadek zrywu w walce gen. Sowińskiego na Woli.
Multiplikacja wątków nie stanowiła dla Tańskiego
większego problemu. Sceny historyczne malował
obok siebie lub w kolejnych, pogłębiających się
planach, operując popularną i naiwną zarazem
dydaktyką. Niektóre bitwy pokazywał w podobny
sposób, na przykład. bitwę pod Legnicą i bitwę pod
Warną. Zilustrował również utrwalone w kulturze
polskiej nazwy i powiedzenia: “Psie Pole”, “Za króla
Olbrachta wyginęła szlachta”, „Za króla Sasa jedz,
pij i popuszczaj pasa”.
Pasmo historyczne udało się Tańskiemu znacznie
lepiej niż dolne pasmo portretowe. Mimo ograniczeń
związanych z małą powierzchnią płótna i koniecznością frontalnego przedstawienia władców, pokazał
w partiach tła prawdziwe umiejętności malarskie.
Znalazły się tutaj, poza cytatami z obrazów J. Matejki
i J. Suchodolskiego, pełne dynamizmu i swobody
sceny bitewne, charakteryzujące się poprawną
konstrukcją przestrzeni, konsekwentnie przeprowadzonym światłocieniem i odejściem od stosowanego
J. Suchodolski, Bitwa pod Raszynem, 1832, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, nr inw. MP 178, i Suchodolski, Śmierć Cypriana
Godebskiego pod Raszynem, 1855, Muzeum Narodowe w Warszawie
nr inw. 183753.
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poprzednio schematyzmu kolorystycznego. Pozornie
te same barwy (ugry, zielenie, tony brunatne, plamy
czerwieni) położone zostały z dużą lekkością i nasycone
wewnętrznym światłem. Gdyby wcześniej, przed
malowaniem Polonii, Tański zajął się malarstwem
batalistycznym, zapewne osiągnąłby sukces. W okresie
międzywojennym nadal istniało duże zapotrzebowanie
na obrazy o tematyce inspirowanej dziejami Polski.
Tematy i postaci w obu pasmach płótna przedstawiał Tański zgodnie z własnym widzeniem dziejów
ojczystych. Był już człowiekiem niemłodym, należącym
bardziej do minionej niż współczesnej epoki. W swoich
przestarzałych poglądach historycznych, utożsamiał,
podobnie jak to czynił Adam Naruszewicz w dziele
Memoriał do króla, naród z państwem. Jako sympatyk
Narodowej Demokracji nie uznawał czynu zbrojnego
Józefa Piłsudskiego i Legionów, które przybliżyły
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pominął
na płótnie Józefa Piłsudskiego, ale rzecz ciekawa,
również Romana Dmowskiego, którego był zwolennikiem. Tak zawiły historycznie i politycznie program
nie mógł zyskać akceptacji władzy, a i w dzisiejszych
czasach budzi zdumienie.
Od 1993 r. Polonia Tańskiego udostępniana była
pielgrzymom wraz z pokazem światło i dźwięk,
opracowanym przez Annę Myślińską i Marka Michniewskiego. W 1993 r. zmarł nagle ofiarodawca
płótna dla Kałkowa ks. Kazimierz Jancarz. Dwa lata
później w 1995 r. ks. kustosz Czesław Wala zlecił
domalowanie do obrazu Polonia skrzydeł bocznych,
obrazujących miasto i wieś. Trudno było oprzeć
się wrażeniu, że po latach dopełniono brakujące
części malowidła konkursowego do sali Sejmu, tym
bardziej, że ich twórca Jerzy Mrowiec wykorzystał
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wzorem Tańskiego postaci chłopów z obrazu Józefa
Chełmońskiego Bociany (1900).
Po śmierci ks. Jancarza, jego brat zamieszkały
w Stanach Zjednoczonych chciał wywieźć Polonię
za ocean. W Kałkowie nie było aktu darowizny,
ani innego dokumentu przekazania płótna. Nikt nie
spodziewał się tak szybkiego odejścia ofiarodawcy.
Ponieważ służby konserwatorskie odmówiły zgody
na wywóz płótna za granicę – spadkobierca przekazał
Polonię do klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie.
Na ziemi świętokrzyskiej, zgodnie z życzeniem
ks. Jancarza, obraz został opracowany i udostępniony,
a mimo to w 2000 r. musiał opuścić Kałków.
W Częstochowie po raz pierwszy pokazano Polonię
na wystawie Wszystko postawiłem na Maryję (2001),
poświęconej prymasowi Stefanowi Kardynałowi
Wyszyńskiemu (1901-1981)22. Po zakończeniu wystawy
płótno przekazane zostało do gruntownej konserwacji,
a następnie umieszczone w stałej ekspozycji Sali Ojca
Augustyna Kordeckiego. Obraz oglądają pielgrzymi
przybywający na Jasną Górę, towarzyszy spotkaniom
modlitewnym, koncertom, recytacjom.
Czy to już koniec relacji? Otóż nie, bo autorka
odnalazła kilka innych nieznanych dotąd obrazów
Antoniego Tańskiego, a także dokumenty, które pozwolą
na napisanie not na temat jego życia i twórczości
do Słownika Artystów Polskich i Polskiego Słownika
Biograficznego.
Wnuk malarza Stefan Kwiatek wspominał, że Tański
poza omawianą Polonią namalował jeszcze jedną
lub dwie mniejsze wersje alegorii Polski. Jedną
z pokazał mi na przedwojennym czarno-białym zdjęciu.
Wspomniał również, że Tański malował również
inne kompozycje historyczne, batalistyczne, religijne
oraz motywy z ulic Warszawy. Nie posiadał jednak
informacji na temat miejsca ich przechowywania.
Przełom nastąpił, gdy w albumie ojca Eustachego
Rakoczego Jasnogórska Hetmanka w polskiej tradycji
rycersko-żołnierskiej23 zobaczyłam obraz nieznanego
autora Polska Odrodzona (1928, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej), który widziałam wcześniej
na czarno-białej fotografii u wnuka malarza. Inną
kompozycję odkryłam w artykule prof. Anny Sieradzkiej
w Spotkaniach z Zabytkami, przypisywaną Czesławowi Tańskiemu24, wywieziona później do Stanów
Zjednoczonych.
W czasie organizacji wystawy Historia i Polonia
w Muzeum Narodowym w Kielcach 2009/2010,
której byłam kuratorem, odnalazłam jeszcze jedną
A. Myślińska, Obraz „Polonia” z lat 1928-1938 w Sanktuarium
Maryjnym w Kałkowie na Kielecczyźnie i w zbiorach klasztoru oo.
Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, w: Wszystko postawiłem
na Maryję.Od królewskich ślubów Jana Kazimierza do jasnogórskich ślubów narodu kardynała stefana Wyszyńskiego, Jasna Góra 2001, s. 26-43.
23
E. Rakoczy, Jasnogórska Hetmanka w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej, Warszawa 1998, s. 167, il. 80.
24
A. Sieradzka, Motyw Polonii w sztuce polskiej (1914-1939),
„Spotkania z Zabytkami” 1989, nr 2, il.
22

Polonię Tańskiego (1938) w Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej. Wszystkie trzy przytoczone obrazy
namalowane zostały w technice olejnej, w znacznie
mniejszym formacie od Polonii z Kałkowa/Częstochowy.
Powstały zapewne z okazji jubileuszu dziesięciolecia
odzyskania niepodległości Polski, gromadząc wokół
Polonii postaci polityków i mężów stanu, którzy
przyczynili się do wskrzeszenia ojczyzny. Ale i tutaj
dały o sobie znać poglądy polityczne Tańskiego.
Na honorowym miejscu umieścił postać Romana
Dmowskiego, przywódcę popieranej przez siebie
Narodowej Demokracji, odsuwając w głąb obrazu
Józefa Piłsudskiego, naprzeciw zaborców Polski.
W otoczeniu Polonii25 chronionej przez Matkę Boską
Częstochowską przedstawieni zostali: Ignacy Jan
Paderewski, Ferdinand Foch, Adolf Joffe, Gerges
Clemenceau, Thomas Woodrow Wilson, Wincenty
Witos, członkowie Rady Regencyjnej, kardynał
Edmund Dalbor, nuncjusz papieski Ahille Ratti
(późniejszy Pius XI), płk. Ignacy Boerner, generałowie
Józef Haler i Józef Dowbór-Muśnicki, przywódca
III powstania śląskiego Maciej Mielżyński i inni.
Portrety powstały na podstawie fotografii prasowych
i druków ulotnych. W tle wszystkich trzech obrazów
malarz przypomniał królewskie siedziby władców
Polski w Krakowie i Warszawie, obronę Częstochowy
(1656), bitwę warszawską i bitwę pod Ossowem
(1920) oraz postaci hetmanów i przywódców wojsk
z różnych epok.
Największym formatowo obrazem Polska Odrodzona
(1928) malarz pretendował do roli oficjalnego dzieła
rocznicowego, przedstawiając aż pięćdziesiąt wizerunków, ale i tym razem nie doczekał się uznania.
Zdecydowały o tym nie tylko amatorska forma przedstawienia i usytuowanie postaci Józefa Piłsudskiego
w głębi obrazu, ale również dowolność w wyborze
„cytatów” historycznych. Dwa mniejsze obrazy Polonia
charakteryzowała jeszcze niższa wartość artystyczna.
Malarz niepotrzebnie dodał dynamizmu niektórym
z postaci, np. Ignacemu Janowi Paderewskiemu.
Żadnego z omawianych płócien nie sygnował, nie
umieścił na nich również swojego wizerunku.
Na zakończenie artykułu najnowsze odkrycie –
dwie czarno-białe pocztówki wykonane na podstawie
obrazów Antoniego Tańskiego: Noc listopadowa
Polonia ukazana została przy głazie z wyrytym § 13, co odnosi się
do programu pokojowego określanego nazwą „14 punktów Wilsona”, które
prezydent Thomas Woodrow Wilson przedstawił 8 stycznia 1918 r.
w orędziu do Kongresu. W punkcie 13 przewidywano utworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność
bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa, która ma być
zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. Traktat wersalski, wg
postanowień którego Polska odzyskała niepodległość, został podpisany
28 czerwca 1919 r. przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone, a ratyfikowany 10 stycznia 1920 r. Ustalanie
przebiegu granic niepodległego państwa polskiego, już po zakończeniu
konferencji wersalskiej, rozstrzygano na Śląsku i Pomorzu w trakcie plebiscytów, trwała również walka zbrojna – III powstania śląskie (1919-21).
25
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A. Tański – Polonia 1928-1938. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

i Reduta wolska (1930), wydane z okazji obchodów
100. lecia wybuchu powstania listopadowego 18301831. Reprodukcję Nocy listopadowej widziałam
już parę lat temu w internecie, ale nie mogłam
zobaczyć odwrocia z danymi autorskimi. Pocztówkę
Reduta wolska kupiłam niedawno na Allegro i wtedy
wszystko okazało się jasne. Obie pocztówki odbiegają
kompozycyjnie od fragmentów Polonii z lat 1929-1938
ukazujących Powstanie Listopadowe, a to wskazuje,
że wzorem dla wymienionych wydawnictw były
inne obrazy malarza.
Z przytoczonych w artykule obrazów malarza-amatora Antoniego Tańskiego (1874-1943) oglądać
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można jedynie Polonię (1929-1938) w Klasztorze
Jasnogórskim w Częstochowie (Sala Ojca Augustyna
Kordeckiego). Warto, odwiedzając to ważne dla wielu
Polaków miejsce, poświecić chwilę uwagi również
wyjątkowej, z wielu powodów, alegorii historycznej.
Od pracy nad twórczością Tańskiego rozpoczęła się
moja wielka pasja badawcza w dziedzinie historycznego
aspektu sztuki. Ta pasja dotyczy również sztuki
najnowszej, połączonej z bieżącymi wydarzeniami
społeczno-politycznymi w Polsce i Europie. Historia
sztuki może dostarczyć badaczowi emocji nie mniejszych
od rozwiązywania zagadki kryminalnej, pod jednym
wszakże warunkiem – trzeba kochać swój zawód.

Próby modernizacji centralnej i północno–zachodniej części
województwa kieleckiego przed II wojną światową
Dr Jan Główka

M

ało znanym, a nader intrygującym faktem
z odległej przeszłości naszego regionu było
powołanie w roku 1937 Komisji Regionalnego Planu
Zabudowania Okręgu Kielecko – Radomskiego.
Jej zadaniem było sporządzanie i uchwalanie planu regionalnego związanego z wszechstronnym
rozwojem całego województwa kieleckiego, mogła
też upoważniać komisje do sporządzania i uchwalania planów zabudowy poszczególnych osiedli.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych widziało potrzebę skoordynowania zamierzeń inwestycyjnych
o państwowym znaczeniu z zakresu komunikacji,
urządzeń wodnych i przemysłu, jak również potrzebę
zastosowania do tych zamierzeń wszelkich poczynań
z zakresu budowy osiedli. Jak uzasadniano, okręg
kielecko - radomski „...stanowi część obszaru centralnego,
w którym ogniskuje się szereg zagadnień związanych
z rozwojem przemysłu, komunikacji i turystyki, wymagających co rychlej zasadniczego uregulowania”.
Osoby desygnowane do prac w Komisji musiały
posiadać dokładną znajomość terenu i zaufanie miejscowej
ludności, powinny dobrze orientować się w poszczególnych zagadnieniach, wchodzących w zakres planowania
regionalnego i planowania osiedli. Wybrano więc
specjalistów znających fizjografię terenu, klimatologię,
ekonomię, prawo, demografię, sprawy mieszkaniowe,
komunikację, architekturę, ochronę przyrody. Przewodniczącym Komisji mianowano inż. Jana Walczyńskiego,
dyrektora Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach.
Wśród członków warto wymienić nazwiska Stanisława
Bratkowskiego, wicedyrektora Huty „Ludwików”,
prof. Jana Czarnockiego, Kazimierza Godlewskiego
z Fabryki Amunicji w Skarżysku - Kamiennej, Eugeniusza
Solińskiego, naczelnika Wydziału Rolnictwa i Reform
Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Pozostali
członkowie Komisji: Jan Tabau, inż. Kazimierz Krug
- naczelnik Wydziału Komunikacyjno - Budowlanego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, dr Andrzej Oleś
- konserwator wojewódzki, inż. Mieczysław Radwan,
H. Zawadzki sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu,
inż. Juliusz. Żakowski, inż. Witold Żórawski, Edward
Pińczewski - przedstawiciel właścicieli nieruchomości,
płk dypl. T. Grabowski - delegat Ministerstwa Spraw
Wojskowych, mjr inż. Marian. Bernadzki - szef DOK
nr I w Warszawie.

W skład Komisji
weszli przedstawiciele
samorządu terytorialnego oraz samorządu
gospodarczego: Edmund
Massal ski z Kielc,
inż. Jan Reichel z Radomia, inż. Henryk
Rzepecki z Wierzbnika,
inż. Piotr Dąbrowski
- Końskie, inż. Szmidt
- Kozienice, Tadeusz
Jan Czarnocki.
Rekwirowicz - Opatów,
Feliks Przypkowski - Jędrzejów, Tadeusz Jackowski
- Kielce, inż. Tadeusz Soczyński - Radom, Michał
Sokół - Ostrowiec, inż. Stanisław Malanowicz - Końskie; samorząd gospodarczy: Wacław Długosz - Izba
Rolnicza w Kielcach, inż. arch. Zygmunt Bułakowski
- Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu, Grzegorz
Axentowicz - Izba Rzemieślnicza w Kielcach.
Komisja wzięła pod swoją opiekę tereny powiatów:
iłżeckiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, kozienickiego,
opatowskiego, radomskiego, koneckiego bez gmin
wiejskich Czermno, Góry Mokre, Przedbórz, Skotniki
i gminy miejskiej Przedbórz oraz miasta: Kielce,
Końskie, Ostrowiec i Radom. Personel Biura w Kielcach stanowili: inż. arch. Juliusz Nielsen - urbanista,
Zdzisław Nowakowski - praktykant urbanista, Helena
Więckowska - kancelistka, Adolf Wajncettel – kreślarz.
W sierpniu 1937 r. wojewoda kielecki preliminował
budżet na działalność Biura w wysokości 40 000 zł.,
na rok 1938/1939. Biuro Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko - Radomskiego, jako organ
wykonawczy Komisji
mi ało za zadanie
realizację tematów
istotnych z punktu
widzenia porządkowania gospodarki
w Centralnym Okręgu
Przemysłowym. Sporządzało Regionalny
Plan Zabudowania,
uchwalało go w całości lub we fragEdmund Massalski.
mentach, sporządzało
Fot. Jan Siudowski.
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się również zabytkami, ochroną przyrody i turystyką.
W Biurze Planowania w Kielcach przywiązywano wagę
do najmniejszych szczegółów dotyczących zagospodarowania terenów województwa kieleckiego leżących
w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Jednym z członków
Komisji Planu Regionalnego był Tadeusz Jackowski
należący do Rady Artystyczno - Konserwatorskiej
w Kielcach, organu doradczego Zarządu Miejskiego
w Kielcach.

Tadeusz Jackowski, autoportret.

plany zabudowania osiedli w regionie, przedstawiało
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i innym ministerstwom
projekty przepisów prawnych i zarządzeń ważnych dla
interesów regionu lub jego części. Jednym z ważniejszych zadań było sporządzenie planów regulacyjnych
eliminujących chaotyczną zabudowę, wytyczających
najistotniejsze punkty działania organizmów miejskich
- parcelacje terenów budowlanych, zakładanie nowych,
poszerzanie ulic i dróg, wodociągi i kanalizacja, parki,
boiska, nowe dzielnice, zakłady użyteczności publicznej.
W planach kieleckiego biura, jako zadania priorytetowe
wymieniano uzgadnianie zamierzeń władz administracji
ogólnej, samorządów i instytucji, przedsiębiorstw i osób
prywatnych, dotyczących ulic, dróg, urządzeń wodnych,
budowli o charakterze publicznym, świątyń, domów
ludowych, kinoteatrów, urządzeń sanitarnych, terenów
wypoczynkowych.
Biuro koordynowało
zagospodarowanie
terenów rolniczych
i leśnych, związane
z komasacją i parcelacją, zalesianiem
i melioracją. Istotnym
punktem w działalności
kieleckiego oddziału
były sprawy związane z planowaniem
przemysłu, energetyki
Grzegorz Axentowicz.
i handlu. Zajmowano
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Przewodniczący Komisji Planu Regionalnego,
w październiku 1938 r. zawiadomił starostwa powiatowe
w Wierzbniku, Jędrzejowie, Kielcach, Kozienicach,
Opatowie, Radomiu, Końskich oraz prezydentów
Radomia, Kielc i Ostrowca, o swoich zamierzeniach,
kładąc nacisk na konieczność jak najszybszego
opracowania planu regionalnego w ramach COP,
koordynującego wszelkie zamierzenia życia gospodarczego i społecznego. W ramach kieleckiego Biura
istniał dział ekonomii obejmujący sprawy z zakresu
demografii i zagadnień gospodarczych, rolnictwa,
leśnictwa, bogactw kopalnych, przemysłu, transportu
i energetyki oraz dział planowania, sporządzający
projekty planów zabudowania poszczególnych miast
i osiedli, projekty urządzeń komunikacyjnych, wodnych
i energetycznych. Władze województwa kieleckiego
dostrzegały problematykę jego rozwoju, związaną
z powstawaniem COP. W ostatnich dniach grudnia
1937 r., u wojewody kieleckiego dr Władysława
Dziadosza, odbyła się narada z udziałem posłów
i senatorów grupy regionalnej kieleckiej, tworzących
tzw. Radę Wojewódzką. Omawiano sprawy związane
z rozmieszczeniem przemysłu i rozwojem komunikacji w województwie kieleckim, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów leżących w COP. Zwrócono
uwagę na zły stan dróg oraz wysokie, spekulacyjne
ceny placów pod budowę zakładów przemysłowych,
hamujące rozwój okręgu. W naradzie uczestniczył
dyrektor Janusz Rakowski z Ministerstwa Skarbu,
szef Biura Planowania przy gabinecie wicepremiera
St. Malessa oraz naczelnik wydziału w Ministerstwie
Komunikacji inż. Gajkowski.
W dniach 17-18 stycznia 1938 r. w Kielcach
odbył się I Zjazd Komisji Regionalnych Planów
Zabudowania z całej Polski, w którym wzięli
udział przedstawiciele 11 regionów. Omawiano
projekty najważniejszych inwestycji, rozmieszczenie
ośrodków przemysłowych i terenów budowlanych,
właściwe zagospodarowanie obszarów i wyzyskanie
potencjalnych możliwości Podkreślano, że inwestycje
nie mogą być prowadzone bez planów regionalnych. W podsumowaniu obrad podjęto rezolucję
stwierdzającą konieczność ustalenia odrębnych
podstaw prawnych do planowania regionalnego
i ogólnokrajowego, stworzenie centrali planowania
krajowego. St. Malessa wygłosił referat, w którym
omówił dostosowanie układu komunikacyjnego
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do potrzeb militarno-gospodarczych państwa. Podkreślił, że należy budować nowy układ z zachodu
na wschód, łącząc „obszary żywicielskie” kraju
z obszarami produkcji przemysłowej. Wyznaczył dwa
podstawowe kierunki: poznańskie przez Warszawę
do województw wschodnich i Górny Śląsk przez
Zagłębie Staropolskie i Sandomierz na Wołyń,
Nowogródczyznę i Wileńszczyznę. Pilnym zadaniem
miała być realizacja ciągu centralnego od Karpat
przez Sandomierz - Ostrowiec - Radom do Warszawy.
Dużą rolę przypisywano rozwojowi komunikacji,
szczególnie modernizacji i powstawaniu nowych
dróg, arterii kolejowych, najważniejszej arterii
komunikacyjnej ze Śląska do COP, Wiśle, którą
postanowiono regulować. Zapewnić to miało tańszy
transport węgla i koksu dla przemysłu ciężkiego
w uprzemysłowionych rejonach województwa leżących
nad Wisłą i w części województwa kieleckiego objętej
działaniami restrukturyzacji gospodarki. Kwestie te
były dyskutowane aż do końca II Rzeczypospolitej.
Na temat komunikacji w Centralnym Okręgu
Przemysłowym wypowiadała się Izba Przemysłowo
Handlowa w Sosnowcu, proponując, aby planowanie
gospodarcze było prowadzone w porozumieniu
z samorządem gospodarczym. Zwracano szczególną
uwagę na rozwój komunikacji, postulując rozbudowę
istniejących linii kolejowych, dróg publicznych
i uspławnienie rzek. Węzłem komunikacyjnym
miał być Sandomierz, wiążący wszystkie rodzaje
komunikacji łączące zachód ze wschodem i północ
z południem. Celem było zbliżenie południowo
- zachodnich ośrodków przemysłowych Polski
i COP z województwami wschodnimi i źródłami rud
manganowych w Rosji Sowieckiej, poprzez budowę
magistrali kolejowej Zawiercie - Pilica - Miechów
- Staszów - Sandomierz - Kiwerce, z nawiązaniem
do linii łączącej Zdołbunów z Zagłębiem Donieckim. Druga linia, ważniejsza z punktu widzenia
Zagłębia Staropolskiego, miała łączyć północ
z południem i przebiegać mogła z Radomia przez
Iłżę - Ostrowiec - Opatów i Mędrzechów. Miała
zbliżyć COP do centrum państwa i portów oraz
umożliwić tranzyt z portów w Gdyni i Gdańsku
na Węgry i do państw bałkańskich.
W latach 1938 - 1939 powstały projekty sieci
autostrad ingerujących w strukturę gospodarczą kraju
i być może decydujących w przyszłości o rozwoju
obszaru COP, a więc i Zagłębia Staropolskiego.
Według badań przeprowadzonych przez profesora
Jerzego Gołębiowskiego - nieżyjącego już, znakomitego
historyka gospodarczego - można wymienić autostrady
łączące Piotrków - Kielce - Sandomierz, Warszawę Kielce - Kraków, czy proponowaną przez koła wojskowe
inicjatywę dostosowania dróg krajowych dla potrzeb
COP, a wreszcie połączenie polskiego wybrzeża przez
Warszawę, Sandomierz, Lwów z Rumunią.

We wspomnianym referacie St. Malessy, wyodrębniono
obszary decydujące o rozwoju przemysłowym kraju.
Wśród pięciu, poczesne miejsce zajmował obszar III,
składający się z województwa warszawskiego, terenów
przemysłowego okręgu województwa kieleckiego
i okręgu Tarnów - Gorlice. Na pierwszym zebraniu
Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu
Radomsko - Kieleckiego w Kielcach, 14 lipca 1938 r.
przedyskutowano kwestię funkcjonowania tego terenu
w układzie COP. Podkreślano konieczność wytwarzania w rejonie „A” surowców, tworzyw i produktów
wyjściowych dla przemysłu metalowego, chemicznego
i mineralnego. Problematyka ta była rozwinięciem
konferencji w Sosnowcu z 5 kwietnia 1938 r., gdy
w Izbie Przemysłowo Handlowej zajęto się obrazem
gospodarczym województwa kieleckiego w obliczu
inwestowania w COP.
Jednym z ważniejszych zadań stojących przed gospodarzami województwa kieleckiego było zaopatrzenie
zakładów przemysłowych w COP w energię elektryczną,
co realizowano już w latach wcześniejszych przez
Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego.
Było to ważne szczególnie z punktu widzenia przemysłu
odlewniczego, istniejącego w regionie. Wytop żeliwa przy
użyciu energii elektrycznej lub gazu ziemnego stwarzał
zupełnie nowe możliwości rozwoju przemysłu metalowego w Zagłębiu Staropolskim. W wyniku inwestycji
gazyfikacyjnych, w latach 1937 i 1938 przeprowadzono
z Zagłębia Jasielsko - Krośnieńskiego gazociąg, którym
dostarczano surowiec do Zakładów Ostrowieckich
i Starachowickich, fabryki maszyn rolniczych w Kunowie
i wytwórni amunicji w Skarżysku.

Zadania stojące przed Komisją Planowania
Regionalnego były koordynowane w Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach. W 1938 r. zapowiadano
szereg inspekcji „...w ośrodkach większych lub
o bardziej intensywnym ruchu budowlanym jak:
Kielce, Radom, Częstochowa, Skarżysko - Kamienna, Sosnowiec, Ostrowiec Świętokrzyski
i Starachowice-Wierzbnik”. W 1938 r., wyznaczono
granice ścisłego COP, w których szczególną opieką
objęto zakłady przemysłowe produkujące dla
potrzeb wojska. Największe nakłady inwestycyjne
w regionie kielecko - radomskim dotyczyły jednakże
powiatu radomskiego, a Zagłębie Staropolskie
w swych historycznych granicach, znalazło się
poza granicami szczególnego rozwoju przemysłu
metalowego o charakterze zbrojeniowym. Musiano
dostrzegać w Kielcach specyficzną rozbudowę
układu gospodarczego preferującą trzy rejony A,
B i C, spośród których Góry Świętokrzyskie miały
odgrywać rolę zagłębia surowcowego i starano się
aby w dawnym Zagłębiu Staropolskim nie brakowało
nowych inicjatyw gospodarczych. Większe inwestycje
przemysłowe w COP dotyczyły właściwie terenów
leżących poza województwem kieleckim.
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W założeniach rozwoju przemysłu wojennego
w województwie kieleckim, nie planowano budowy
państwowych fabryk zbrojeniowych, natomiast
uważano, że można rozszerzać produkcję uzupełniającą. W związku z tym proponowano zwiększenie
produkcji prochu w Pionkach, rozwijano zakłady
kwasu siarkowego w Kielcach i Wytwórnię Węgla
Aktywnego w Skarżysku. Aktywność kapitałów
państwowych skierowana była raczej w stronę
Radomia. W Zagłębiu Staropolskim, spośród nowych inwestycji produkcji cywilnej w przemyśle
metalowym, można wymienić Fabrykę Maszyn
i Narzędzi Rolniczych w Kunowie koło Ostrowca
Świętokrzyskiego, w dziale produkcji wojskowej
fabrykę „Podkowiak” w Szydłowcu oraz Fabrykę
Świec Lotniczych w Kielcach. Ta ostatnia fabryka
była zakładem wchodzącym w skład ścisłego
przemysłu wojennego.
Nowością była propozycja firmy Herzfeld i Victorius
S. A. z Grudziądza, która po przejęciu koneckiego
„Słowianina” produkującego odlewy żeliwne, rozpoczęła starania o modernizację zakładów, w których
kosztem 1,1 mln. zł. zamierzano wybudować nowe
piece do wytopu żeliwa i rozbudować hale, aby
w przyszłości produkcja mogła obejmować obok
asortymentu cywilnego także skorupy do granatów.
Modernizacji uległy natomiast większe zakłady
przemysłu zbrojeniowego na tym terenie, co wynikało
z postępu technicznego, długofalowych zamówień
rządowych i oczywiście ulg podatkowych. Zaliczyć
do nich możemy Fabrykę Amunicji w Skarżysku Kamiennej, Zakłady Starachowickie i Ostrowieckie,
kielecki „Ludwików” i „Granat”. Przewidywano również
modyfikację i rozszerzenie produkcji takich fabryk jak
np. wytwórnia pilników J. Sosnowskiego w Skarżysku
- Kamiennej. Rozwój zakładów istniejących miał
również związek z urbanizacją COP i planowanym
zwiększeniem możliwości zatrudnienia.
Polityką inwestycyjną w COP interesował się także
Związek Miast Polskich, który w grudniu 1938 r.
zwołał w Warszawie konferencję, podczas której
zamierzano przedyskutować potrzeby inwestycyjne
i plan inwestycyjny w okręgu na lata 1939 - 1940.
Konferencja była poprzedzona rozesłaniem ankiet
do miast - członków Związku. Pokłosiem zainteresowania Związku Miast Polskich możliwościami
inwestycji w COP, były posunięcia Zarządu Miejskiego
w Kielcach, który dostrzegał potrzeby i możliwości
rozwoju przemysłu w regionie.
W początkach stycznia 1939 r. do Warszawy udała
się delegacja samorządu kieleckiego z prezydentem
Stefanem Artwińskim, wiceprezydentem mjr. Dorobczyńskim, ławnikiem Grzegorzem Axentowiczem,
radnym Edwardem Pińczewskim i inżynierem
Krzyżkiewiczem.
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Stefan Artwiński.

Była to kolejna próba zainteresowania władz
centralnych problemami województwa kieleckiego,
a rokowania wcale nie były dobre, skoro na pewno
pamiętano o niedawnych próbach likwidacji województwa.
Delegacja ze stolicy Gór Świętokrzyskich „...miała
na celu uprzemysłowienie Kielc i ściągnięcie na teren
miasta zakładów przemysłowych mających się budować
w COP do którego Kielce należą.”

COP nie był niestety inicjatywą, która przyczyniłaby się do gwałtownego uprzemysłowienia
Zagłębia Staropolskiego. Z góry bowiem zakładano,
że tereny te mają pełnić rolę zaplecza surowcowego,
co podobnie jak w ubiegłym wieku nie mogło być
podstawą bogacenia się ziemi świętokrzyskiej.
Można jednak stwierdzić, że działania Komisji
Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Radomsko - Kieleckiego stały u podstaw wszelkich prac
związanych z wszechstronnym rozwojem tej części
województwa kieleckiego. Osoby w niej działające
to nie tylko zawodowi ekonomiści, działacze
gospodarczy i politycy, lecz także społecznicy,
regionaliści - ludzie, którzy marzyli o lepszej
przyszłości i dobrobycie.
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140 lat kieleckiej straży pożarnej
Krzysztof Janicki

O

bchodzony w bieżącym roku jubileusz 140-lecia
funkcjonowania kieleckiej straży pożarnej jest
okazją do przypomnienia historii tej formacji oraz
nieznanych dotąd sylwetek wybitnych strażaków,
którzy ją tworzyli.
Przechodząc ulicą Św. Leonarda w Kielcach warto
zatrzymać się przy posesji Świętokrzyskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,
która do 1972 r. była siedzibą kieleckiej straży pożarnej.
Na głównym budynku znajdują się pamiątkowe tablice
przypominające funkcję tego obiektu w latach niewoli
narodowej, dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie
okupacji niemieckiej i w latach powojennych. Samo
porównanie budynków służących kieleckiej straży
w pierwszych dekadach jej działalności i obecnych
strażnic pozwala wyobrazić sobie jak zmieniła się
strażacka rzeczywistość w ciągu 140 lat.
Dla ochrony przeciwpożarowej Kielc przełomowy
był rok 1800, kiedy to groźny pożar zniszczył
większość zabudowań. Od tego czasu wznoszono
głównie budynki murowane, a z budżetu miasta
kupowano narzędzia do walki z ogniem takie jak
drabiny, bosaki, topory, tłumice, sikawki ręczne,
beczki na wodę. Zabiegi obywateli miasta zmierzające
do utworzenia ochotniczej straży ogniowej poparł
rosyjski gubernator Aleksander Leszczow, życzliwie
usposobiony do Polaków. W końcu czerwca 1873 r.
w pałacu biskupim, będącym wówczas siedzibą
rządu gubernialnego, odbyło się uroczyste otwarcie
działalności kieleckiego Towarzystwa Ochotniczej
Straży Ogniowej.
Rozpoczynając działalność, straż ogniowa nie
posiadała stałej siedziby. Na posesji przy ul. Św. Leonarda znajdował się tylko murowany parterowy
budynek na narzędzia ogniowe. W 1877 r. wzniesiono
przy nim piętrową kamienicę, a ponad jej dachem
drewnianą czatownię czyli wieżę obserwacyjną dla
wartowników pilnujących bezpieczeństwa miasta.
Przez kolejne dziesięciolecia największym problemem strażaków w czasie akcji gaśniczych był
brak odpowiedniej ilości wody. Walka z pożarami
polegała głównie na tłumieniu i odcinaniu dostępu
ognia do zagrożonych obiektów oraz dokonywaniu
rozbiórki spalonych budowli.
W latach niewoli narodowej kielecka straż pożarna
była ośrodkiem polskości i krzewienia patriotyzmu oraz
przygotowań do walki o niepodległość. Strażacy czynnie
uczestniczyli w życiu społecznym i kulturalnym miasta.

Budynek kieleckiej straży ogniowej przy ul. Św. Leonarda.
Ze zb. Stefana Maja.

Niechęć nowego gubernatora Mikołaja Iwanienko
do Polaków i wszelkiej działalności społecznej,
w której dopatrywał się on akcentów politycznych,
stała się podłożem rozwiązania ochotniczej straży
ogniowej z końcem 1885 r. Jej majątek przekazano nowo
utworzonej, całkowicie podporządkowanej Rosjanom,
straży zawodowej. Miejska Zawodowa Straż Ogniowa
funkcjonowała do 1897 r. Z jej działania nie był
w pełni usatysfakcjonowany nawet kielecki gubernator.
Dlatego też, po latach, pozytywnie ustosunkował się
on do zabiegów kieleckich społeczników, ubiegających
się o reaktywowanie ochotniczej straży ogniowej.
Oficjalnie straż ochotnicza rozpoczęła działalność
w maju 1898 r. W tym roku w skład stowarzyszenia
wchodziło około 250 członków czynnych i blisko
200 honorowych. Ponadto do straży należeli stróże,
pełniący nocne i dzienne dyżury na czatowni, a także
kominiarze miejscy. W razie pożaru ich obowiązkiem
było działać razem ze strażą. Stróże, kominiarze oraz
woźnice opłacani byli przez magistrat.
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Zakończenia kursu podoficerskiego IV stopnia. Kielce, 1938. Ze zb. R. Januszka.

Straż ogniowa w owych czasach była dla miasta
czymś w rodzaju kompanii honorowej. Jako jedyna polska
formacja cieszyła się wyjątkowym zaufaniem lokalnej
społeczności. Strażacy widoczni byli na wszystkich
uroczystościach, odbywających się w przestrzeni
miasta. W galowych mundurach i błyszczących hełmach
kroczyli wiele razy ulicami Kielc.
Chlubą i wizytówką kieleckiej straży pożarnej
była orkiestra dęta prowadzona przez kapelmistrza Andrzeja Brzuchala „Sikorskiego”. Orkiestra
ta włączyła do swojego repertuaru m.in. rosyjski
marsz wojskowy „Przejście przez Morze Czerwone”.
W 1917 r. do jego melodii zostały ułożone słowa
pieśni „My Pierwsza Brygada”.
Po wkroczeniu do Kielc w 1914 r. strzelców Józefa
Piłsudskiego orkiestra strażacka w całości wstąpiła
do jego oddziału.
Władze straży ochotniczych działały w dwóch
pionach. Zarząd z prezesem na czele czuwał nad
sprawami administracyjno-gospodarczymi, naczelnik
zaś i jego pomocnicy stanowili sztab akcji gaśniczej.
Najdłużej urzędującym naczelnikiem straży ogniowej
w Kielcach był Edward Karsch. Funkcję tę pełnił
z niedługimi przerwami od 1912 do 1941 r. Od 1935 r.
zgodnie z obowiązującym w całym kraju wzorem

Kieleccy strażacy, lata 20-te XX wieku. Ze zb. R. Januszka.
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statutu, dotychczasowa straż ogniowa zmieniła nazwę
na straż pożarna.
Przed II wojną światową przy Ochotniczej Straży
Pożarnej (OSP) w Kielcach funkcjonowało dobrze
wyszkolone pogotowie zawodowe, złożone z oficerów,
aspirantów i podoficerów, stanowiących pierwszy
rzut akcji przeciwpożarowych.
Po wybuchu II wojny światowej kielecka OSP
została ewakuowana na wschód, a w mieście pozostali
tylko najstarsi druhowie. Niemcy rozwiązali wszelkie
organizacje i stowarzyszenia. W sierpniu 1940 r.
Naczelnik Karsch uzyskał zezwolenie niemieckich
władz na utworzenie przy OSP pogotowia strażackiego
składającego się z kominiarzy. Służba w pogotowiu
przeciwpożarowym chroniła przed wywozem na roboty
do Niemiec i dawała możliwość swobodnego poruszania się po mieście. Kierownictwo OSP rozpoczęło
przyjmowanie nowych członków straży, głównie
młodzieży, studentów, oficerów i podchorążych Wojska
Polskiego, chroniąc w ten sposób członków Polski
Podziemnej. Kieleccy strażacy ochotnicy współpracowali z organizacjami konspiracyjnymi, urządzali
wspólne szkolenia i akcje dywersyjno-sabotażowe.
Niemcy, chcąc wzmocnić ochronę przeciwpożarową
strategicznych obiektów w mieście, utworzyli w kwietniu
1942 roku Miejską Zawodową Straż Pożarną liczącą
43 osoby, do której wcielili część byłych pracowników
pogotowia zawodowego przy OSP. W chwili powołania
straży zawodowej nie miała ona żadnego samochodu
pożarniczego, ani dotacji na działalność z budżetu
miasta. Władze okupacyjne, zdając sobie sprawę jak
wielką wartość ma sprawnie działająca straż pożarna,
sprowadziły z Rzeszy dwa samochody pożarnicze.
Uciekający przed naporem Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. Niemcy zabrali z Kielc trzy samochody
strażackie. Pod koniec 1946 r. jeden z nich odnaleziono
w powiecie opoczyńskim i przywieziono do Kielc.
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Żeńska drużyna samarytańska, działająca przy OSP
w Kielcach, 1940 r. Ze zb. R. Januszka.

Koniec lat 40-tych i początek 50-tych XX wieku
to najtrudniejszy okres w powojennych dziejach kieleckiej
straży pożarnej. W tym czasie w straży używano
samochodów pochodzących z wojskowego demobilu
i pozyskanych z darów organizacji UNRRA, które
wcześniej zabudowano systemem gospodarczym. W końcu
lat 50-tych do Kielc trafiły już polskie samochody
pożarnicze „Star 20” i „Star 25”, dysponujące własnym
zbiornikiem na wodę.
W połowie lat 60-tych rozpoczęto starania o budowę
nowej siedziby. W 1972 r. zawodowa straż pożarna
przeniosła się z ul. Moniuszki (dawniej ul. Św.
Leonarda) do nowego obiektu przy ul. Armii Czerwonej
(aktualnie ul. Sandomierska). Trzy lata później oddano
do użytku budynek Komendy Wojewódzkiej.
Lata 80-te XX w. to okres doposażenia straży
w nową generację samochodów pożarniczych „Star”
i „Jelcz” oraz sukcesów kieleckich strażaków w sporcie
pożarniczym na szczeblu województwa i kraju.
W wyniku wejścia w życie Ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
z dniem 1 lipca 1992 r. powołano Komendę Rejonową
PSP w Kielcach. Teren jej działania obejmował miasto
Kielce i 12 okolicznych gmin. Początkowo w strukturach
Komendy Rejonowej funkcjonowała tylko jedna Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) przy ulicy Sandomierskiej.
Służyło w niej 98 strażaków. Na bazie likwidowanych
zakładowych zawodowych straży pożarnych powołano
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 2 i 3. Utworzenie
Państwowej Straży Pożarnej oznaczało dla kieleckiej
straży znaczną poprawę wyposażenia oraz szkolenie
w zakresie nowych zadań ratowniczych. Pierwszym
sprawdzianem nowej formacji była katastrofalna susza
i duże pożary lasów w 1992 r.
W 1999 r. w wyniku reformy samorządowej
powołano Komendę Miejską PSP, a jej obszar
działania powiększył się o 7 gmin. W skład Komendy
weszła dodatkowo Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
nr 4 w Chmielniku.
Pierwsza dekada XXI w. to okres modernizacji
strażnic JRG nr 1 i nr 4, rozbudowy JRG nr 2
i budowy nowej siedziby JRG nr 3, a także zakupów
nowoczesnych pojazdów pożarniczych.
Obecnie kielecka Komenda zatrudnia 239 funkcjonariuszy i 7 pracowników cywilnych.

Jubileusz 140-lecia kieleckiej straży pożarnej jest
okazją do poznania sylwetek wybitnych strażaków,
którzy w przełomowych momentach historii swoją
działalnością wywarli znaczący wpływ na tworzenie
i rozwój tej formacji w Kielcach.
Wspominając zasłużonych kieleckich strażaków,
warto przypomnieć pierwszego komendanta zawodowej
straży pożarnej mjr. poż. Kazimierza Berezowskiego,
którego życiorys udało się odtworzyć podczas badania
historii kieleckiej straży przy okazji przygotowań
do obchodów jubileuszu. Ze względu na powojenne
uwarunkowania społeczno-polityczne jego zasługi
skrywały niedostępne przez wiele lat akta osobowe,
które zostały odtajnione w 2013 r. dzięki życzliwości
obecnego Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza.
Kazimierz Berezowski urodził się w 1896 r.
we Lwowie. W 1914 r. ukończył Średnią Szkołę
Techniczną. W sierpniu 1915 r. został powołany
do wojska austriackiego, gdzie jako jednoroczny ochotnik
po ukończeniu szkoły oficerskiej został mianowany
do stopnia podporucznika. Następnie rozpoczął studia
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które
przerwał ze względu na rozkaz natychmiastowego
powrotu do armii. W maju 1919 r. wstąpił jako ochotnik
do Wojska Polskiego, w którym za zasługi frontowe
otrzymał stopień porucznika. Zawodową służbę
wojskową zakończył 1 sierpnia 1923 r.
Po przejściu do rezerwy w tym samym roku ukończył
we Lwowie kurs dla komendantów zawodowych
straży pożarnych, po którym rozpoczął pracę jako
Komendant Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej
w Krynicy. Od połowy 1924 r. do wybuchu wojny był
Komendantem Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej
dla Zagłębia Naftowego w Borysławiu. W tym czasie
działał w organizacji patriotycznej Strzelec. W 1936 r.
ukończył z wynikiem bardzo dobrym organizowany
przez Związek Straży Pożarnych RP kurs szefów
służby przeciwpożarowej miast grupy I i II, a w 1938 r.
kurs obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
Po wybuchu II wojny światowej od września 1939
do maja 1941 r. pracował w kopalni ropy naftowej jako
pomocnik szybowy i wiertacz. W maju 1941 r. został
wyznaczony przez Komisarycznego Kierownika Technicznego Pożarnictwa dla Generalnego Gubernatorstwa
w Krakowie do zorganizowania służby pożarniczej
w Kielcach jako Komendant Miejskiej Zawodowej
Straży Pożarnej. W czasie pełnienia tej funkcji nie
tyko nie zlikwidował OSP, jak planowali Niemcy, ale
wspierał jej działalność prowadząc szkolenia młodych
osób przyjmowanych do OSP i „Luftschutzu”.
Wykorzystując swoje uzdolnienia artystyczne
malował obrazy, co pozwoliło mu nawiązać kontakty
i zyskać zaufanie Niemców zajmujących stanowiska
w zarządzie miasta oraz policji. Dochód ze sprzedaży
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obrazów przeznaczał na łapówki dla Niemców. W ten
sposób uzyskał poprawę wyposażenia straży oraz
zwiększone przydziały żywności dla strażaków.
Zorganizował zawodową straż pożarną w Kielcach,
zapewniając jej funkcjonowanie w oparciu o wynegocjowane z Niemcami dotacje z budżetu miasta. Wcześniej
kielecka OSP była finansowana głównie z dochodów
wypracowanych przez kominiarzy, a od czasu wybuchu
wojny nie otrzymywała żadnych dotacji.
Berezowski był przez kieleckich strażaków
ceniony za wzorową postawę moralną, patriotyzm i współpracę z organizacjami ruchu oporu.
Przyjmował do straży jako rezerwę młodych ludzi,
którym udało się dzięki temu przetrwać okupację,
a nawet ukończyć szkołę średnią i po wyzwoleniu
iść na studia. Przyjęcia do straży zawodowej, OSP
i „Luftschutzu” musiały być w każdym przypadku
uzgadniane z kapitanem policji „Schupo” – Geierem. Komendant Berezowski miał świadomość,
że była to okazja do wprowadzenia w szeregi straży
konfidentów. Jak wynika z wyjaśnień składanych
po wojnie, osoby konfidentów udało mu się jednak
po pewnym czasie ustalić. Okupanci dopatrzyli
się kontaktów Berezowskiego z ruchem oporu.
W sierpniu 1944 r. ostrzeżony przez polskiego
policjanta uratował się uciekając z Kielc. Kolejny
Komendant kpt. Jerzy Pieńkowski, z pochodzenia
Ukrainiec, miał już bardzo ograniczone kompetencje,
a Niemcy oczekiwali od niego pełnej lojalności.
Berezowski dotarł do Krakowa, gdzie nawiązał kontakt
z władzami organizacji pożarniczych. Tutaj, po krótkim
aresztowaniu, w związku ze zbliżającą się ofensywą
Armii Czerwonej został wyznaczony na komendanta
„Luftschutzu”. Funkcję tę pełnił do wkroczenia wojsk
radzieckich.
Od sierpnia 1944 do czerwca 1945 r. pracował
jako oficer ds. wyszkolenia w tymczasowej Głównej
Komendzie Straży Pożarnych w Krakowie. Później
pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Straży
Pożarnych w tym mieście. W 1946 r. po wielokrotnych przesłuchaniach i wyjaśnieniach został przez
ówczesne władze straży pożarnej ukarany naganą
za przekraczanie uprawnień i rzekomą współpracę
z Niemcami. W 1947 r. uzyskał dyplom ukończenia
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 1952 r. decyzją Przewodniczącego Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie jako
niepewny i niebezpieczny dla ówczesnego systemu
politycznego został przeniesiony w stan spoczynku
(wydalony ze służby) w stopniu majora. W następnych
latach pracował jako inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej w instytucjach cywilnych. W 1957 r.
otrzymał pozytywną opinię komisji weryfikacyjnej,
działającej przy Komendancie Głównym Straży
Pożarnych, i zgodę na powrót do służby „w przypadku
powstania wolnych etatów”. Nie udało mu się jednak
tego dokonać.
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Na podstawie analizy zachowanych w Komendzie
Głównej PSP akt można wnioskować, że niektórzy z konfidentów (wskazanych przez Berezowskiego) pozostali
w służbie w okresie „władzy ludowej” i przed komisją
weryfikacyjną oskarżali Berezowskiego o współpracę
z Niemcami oraz złe traktowanie podwładnych.
W środowisku pożarniczym był ceniony jako
specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
w przemyśle paliwowym, w którym przepracował 16 lat.
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Pierwszy powojenny komendant zawodowej straży
pożarnej w Kielcach kpt. poż. Michał Ostoja-Pogorzelski to wyjątkowa postać wśród komendantów
kieleckiej straży. Ze względu na jego zasługi w walce
z niemieckim okupantem zaliczany jest do grona
najwybitniejszych działaczy ogólnopolskiego Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”.
Urodził się w 1896 r. w Kijowie. Służbę w straży
pożarnej rozpoczął w dwudziestoleciu międzywojennym.
Do 1935 r. mieszkał w Ciechanowie, gdzie był naczelnikiem OSP. Uzyskał wszystkie stopnie wyszkolenia
i awansował na stopień oficerski. W latach 1937–1939
pracował w Warszawskim Okręgowym Związku Straży
Pożarnych. W chwili wybuchu II wojny światowej
pełnił funkcję Zastępcy Komendanta IV Oddziału
Warszawskiej Straży Ogniowej przy ul. Chłodnej.
W okresie okupacji hitlerowskiej por. poż. Michał
Pogorzelski pod pseudonimem „Tak” brał czynny
udział w ruchu oporu (Związek Walki Zbrojnej, Armia
Krajowa). Zajmował się również szkoleniem wojskowym
i organizacją tajnego nauczania, udostępniając na ten
cel własne mieszkanie.
Od kwietnia 1943 r. działał w Strażackim Ruchu
Oporu „Skała” w Okręgu Stołecznym Warszawa.
Współpracował z oficerami ze ścisłego kierownictwa
Komendy Głównej „Skały” (kpt. Stanisław Drożdżeński),
pełniąc w organizacji funkcję II Komendanta.
W sąsiedztwie dowodzonej przez niego jednostki
znajdował się mur warszawskiego getta. Pomoc
Żydom uwięzionym w getcie nie tylko niosła ze sobą
duże ryzyko, ale była prawie niemożliwa. Strażacy
dowodzeni przez por. Pogorzelskiego powiększyli
możliwości tej pomocy, wykonując w 1941 r. przekop
z kanału samochodowego straży na teren getta.
Komendant Pogorzelski był jednocześnie komendantem tajnej strażackiej bazy pomocy Żydom przy
ul. Chłodnej. Pomoc dla Żydów była świadczona
również w czasie interwencji straży pożarnej na terenie
getta przy powstających pożarach. Pogorzelski
osobiście uratował Żydówkę wyprowadzając ją z getta
w przebraniu strażaka.
W 1943 r. na Dworcu Gdańskim w Warszawie,
w ramach akcji sabotażowej „Gaśnica”, podpalił kilka
cystern i doprowadził do spalenia całego składu pociągu
z paliwem lotniczym. W czasie akcji bojowej przeciwko
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okupantowi stracił syna Wojciecha, jednego z dwóch
synów – strażaków. Drugi syn Tadeusz Pogorzelski oficer
pożarnictwa, w latach 1943–1944, współorganizował
ruch oporu „Skała” w okręgu starachowickim.
Przed wybuchem Powstania Warszawskiego Michał
Pogorzelski opracował plany działań straży pożarnej
i dyslokacji pojazdów pożarniczych na czas działań
zbrojnych. W czasie powstania brał udział w walce
i ratowaniu osób z palących się i ostrzeliwanych
budynków. We wrześniu 1944 r. został Zastępcą
Powiatowego Instruktora Pożarnictwa w Kielcach.
Od 15 lutego do 31 marca 1945 r. kpt. Michał Pogorzelski pełnił służbę na stanowisku Komendanta
Zawodowej Straży Pożarnej w Kielcach, organizując
powojenne struktury ochrony przeciwpożarowej w stolicy
województwa. Przyczynił się m.in. do odtworzenia
znacznej części sprzętu zrabowanego przez okupanta
oraz uruchomienia produkcji w zakładach „Społem”,
przekazując duże ilości surowców pozostawionych
przez Niemców w strażnicy przy ul. Św. Leonarda.
Od 1 kwietnia do 30 września 1945 r. był Komendantem
Zakładowej Straży Pożarnej w tychże zakładach.
Decyzją gen. poż. Eugeniusza Doeringa, ówczesnego
Głównego Inspektora Pożarnictwa, na początku września
1945 r. został wyznaczony na stanowisko Komendanta
Portowej Straży Pożarnej w Gdyni. Jego doświadczenie
i zdolności organizatorskie zostały dostrzeżone przez
przełożonych. W połowie 1948 r. wrócił do Warszawy
i podjął służbę w Komendzie Głównej Straży Pożarnej
w Warszawie. Był bliskim współpracownikiem płk.
Władysława Pilawskiego, wieloletniego Zastępcy
Komendanta Głównego Straży Pożarnej. Do lat 60-tych
XX w. wykładał w Szkole Oficerów Pożarnictwa. Był
jednym z pomysłodawców budowy pomnika Powstania
Warszawskiego, apelując do środowisk pożarniczych
o zbieranie składek – cegiełek na ten cel.
Zawodową służbę w pożarnictwie zakończył
w stopniu podpułkownika. Zmarł w 1968 r. Został
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
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Drugi powojenny Komendant Kieleckiej Straży
Pożarnej ppłk poż. Stanisław Drożdżeński urodził
się w 1898 r. w Batumi nad Morzem Czarnym. Jego
światopogląd kształtował dziadek ze strony matki,
opowiadając o swoim udziale w walkach powstańczych
1863 r., stosunku do caratu, prześladowaniach.
W 1909 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Stawropolu, które ukończył w 1916 r. W tym samym
roku znalazł zatrudnienie w dużych warsztatach
mechanicznych przy monopolu spirytusowym. Po wybuchu rewolucji październikowej w Rosji przystąpił
do rewolucjonistów, będąc przekonanym o możliwości
walki przeciw Niemcom o niepodległą Polskę.
W maju 1917 r. wstąpił do Aleksandrowskiej Szkoły
Wojskowej w Moskwie na skrócony kurs oficerski.

W sierpniu 1917 r., wcielony do specjalnej kompanii
szkolnej, wyjechał na front austriacki. Tam uzyskał
stopień podporucznika, a w końcu października tegoż
roku pod Obertynem został ciężko ranny. W latach
1919–1920 pełnił służbę w Wojsku Polskim.
Jeszcze w czasie służby wojskowej rozpoczął studia
na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej,
gdzie zaliczył cztery semestry. W 1922 r. przeniósł
się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
na wydział leśny. Podczas opracowywania jednego
z tematów studiów zetknął się z zagadnieniem szkód
leśnych powstałych na skutek pożarów. Szukając
materiałów i danych do tej problematyki trafił do biura
Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Pracownicy
Związku potrafili wzbudzić w nim zainteresowanie
pożarnictwem. Odbył instruktorski kurs pożarniczy oraz
praktykę w Zawodowej Straży Ogniowej w Warszawie.
W 1928 r. objął stanowisko Powiatowego Instruktora
Pożarnictwa w stopniu młodszego instruktora (obecny
odpowiednik – podporucznik) na powiaty kaliski i turecki.
W listopadzie 1931 r. Drożdżeński został przeniesiony do Nowogródka na stanowisko Wojewódzkiego
Inspektora Pożarnictwa Związku Straży Pożarnych RP
w stopniu starszego instruktora (kapitan pożarnictwa).
W 1933 r. otrzymał nominację na podinspektora
Korpusu Technicznego. W latach 1935 i 1936 wyjechał
w ramach wycieczek oficerów sztabowych Korpusu
Technicznego do Paryża i Drezna na wystawy
sprzętu pożarniczego oraz w celu zapoznania się
z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej za granicą.
W październiku 1937 r. został Dowódcą IV Oddziału
Warszawskiej Straży Ogniowej.
Podczas wojny działał w konspiracji. Był pierwszym
Komendantem Okręgu Stołecznego Strażackiego
Ruchu Oporu „Skała”. Wraz z innymi strażakami niósł
pomoc Żydom z warszawskiego getta. W tym czasie
uczył na kursach oficerskich w Centralnej Szkole
Pożarniczej (CSP) kilku przedmiotów: taktyki pożarniczej,
planowania obrony przeciwpożarowej miast i obiektów,
inspekcji przeciwpożarowych, badania pogorzelisk,
służby wewnętrznej, psychologii strażaka i dowódcy.
Od kwietnia 1945 do marca 1947 r. Drożdżeński
pełnił funkcję Komendanta Miejskiej Zawodowej
Straży Pożarnej w Kielcach, skąd został służbowo
przeniesiony do Warszawy, gdzie objął stanowisko
Komendanta CSP (od sierpnia 1948 r. Centralnego
Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego). Placówką tą kierował do maja 1950 r. Jednocześnie był kierownikiem
Wydziału Wyszkolenia Związku Straży Pożarnych RP.
W lutym 1947 r. awansował do stopnia podpułkownika
pożarnictwa. Od maja do końca października 1947 r.
pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji
w nowo utworzonej Komendzie Głównej Straży
Pożarnych (KGSP), później był kierownikiem Oddziału
III w Wydziale Akcji Zapobiegawczej KGSP.
Z dniem 31 marca 1954 r. w wyniku represji
stalinowskich został zwolniony z pracy. W tym czasie
ciężko chory, przebywał w szpitalu. Cztery dni później
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zmarł. Pochowano go na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie. Stanisław Drożdżeński jest autorem
skryptów poświęconych taktyce pożarniczej, z których
korzystali słuchacze kursów oficerskich w CSP.
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Kpt. poż. Donat Furnal ze służbą w pożarnictwie
związany był od wczesnych lat młodości, działając
bardzo aktywnie zarówno w okresie przedwojennym
jak i podczas okupacji niemieckiej w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bliżynie. Pełnił w niej różne funkcje
do naczelnika OSP włącznie. Był również organizatorem
życia kulturalno-oświatowego i sportowego w Bliżynie,
gdzie mieszkał do początku 1945 r. W czasie okupacji
hitlerowskiej działał w ruchu oporu Armii Krajowej.
W 1944 r. ukończył kurs oficerów zawodowych
pożarnictwa w Centralnej Szkole Pożarnictwa w Warszawie i mianowany został na stopień podporucznika
pożarnictwa.
Od 1945 r. zajmował szereg stanowisk kierowniczych.
Był organizatorem Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zawierciu. Pełnił funkcję Komendanta Straży
Pożarnej w Olkuszu, a potem kierownika techniczno-wyszkoleniowego w Inspektoracie Pożarnictwa Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.
Od marca 1947 r. do końca sierpnia 1955 r. był
Komendantem Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej,
następnie Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach. W tym
okresie sprawował równolegle funkcję Komendanta
Wojewódzkiego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego
w Kielcach, będąc także wykładowcą i instruktorem.
Kpt. poż. Donat Furnal był wielkim pasjonatem służby
pożarniczej, także inicjatorem wielu przedsięwzięć,
których realizacja w znacznej mierze przyczyniła się
do poprawy operatywności i warunków służby. Z jego
inicjatywy, według dokumentacji której był autorem,
dokonano w siedzibie straży w Kielcach przy ul. Św.
Leonarda rozbudowy garaży zlokalizowanych w byłej
stajni oraz dokonano adaptacji byłego magazynu na salę
sypialną z dwoma ślizgami do garaży. To usprawniło
i przyspieszyło wyjazd pierwszego rzutu pożarniczego.
Z uwagi na zły stan zdrowia Donat Furnal zmuszony
był odejść ze służby na rentę inwalidzką. Zmarł
w 1981 r. w wieku 74 lat.

% »&
Wśród powojennych komendantów kieleckiej straży
pożarnej szczególną postacią był kpt. poż. Stefan Maj.
Urodził się w 1922 r. w Kielcach. Pochodził z rodziny
o tradycjach pożarniczych. Jego ojciec i młodszy brat
pracowali w kieleckiej straży. Stefan Maj do kieleckiego
pogotowia straży pożarnej wstąpił w lipcu 1940 r.
W 1943 r. odbył kurs dla podoficerów zawodowych straży
pożarnych w CSP w Warszawie. Po zdobyciu kwalifikacji podoficerskich druh Stefan Maj otrzymał stopień
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kaprala pożarnictwa i rozpoczął służbę w zawodowej
straży pożarnej w Kielcach na stanowisku szefa zmiany.
W grudniu 1949 r. ukończył podstawowy kurs pożarniczy
dla kandydatów na zawodowych oficerów pożarnictwa
w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego
w Łodzi, otrzymując stopień kapitana pożarnictwa.
Stefan Maj poświęcił 39 lat służbie w straży
pożarnej. Wśród strażaków był postacią wyjątkową.
Otaczano go powszechnym szacunkiem i zaufaniem.
Podwładnym i kadrze oficerskiej imponował ambicją
i niesłychaną odwagą, która ujawniała się w czasie
akcji ratowniczo-gaśniczych. W latach 1950–1974
zajmował szereg stanowisk dowódczych, m.in. Komendanta w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej
w Kielcach przy ul. Wesołej oraz wieloletniego zastępcy
komendanta Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej
w Kielcach. Był bezpartyjny co uniemożliwiło mu
awans na wyższe stanowiska kierownicze pomimo
posiadanej wiedzy, predyspozycji i doświadczenia.
Stefan Maj dużo czasu poświęcał na działalność
społeczną w harcerstwie. Jego związek z tą organizacją zaczął się w 1934 r., gdy w wieku 12 lat
wstąpił do Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki. W latach 1938–1940 był członkiem
Kieleckiej Drużyny Harcerzy przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kielcach. W 1939 r. brał udział
w Pogotowiu Wojennym Harcerzy. Jako członek
drużyny pożarniczej pomagał w gaszeniu pożarów
wywołanych w mieście przez niemieckie naloty.
W okresie okupacji hitlerowskiej prowadził działalność konspiracyjną, współpracując od października
1943 r. ze znanym przedwojennym instruktorem
harcerskim Stefanem Krzemińskim ps. „Ryszard”.
Po zakończeniu wojny współpracował z kieleckim
hufcem harcerzy, udzielając mu pomocy technicznej
i sprzętowej. Od 1980 r. był członkiem Kręgu Instruktorskiego „Łysica-Jodła”, skupiającego najstarszych,
zasłużonych działaczy harcerskich. Za swoją służbę dla
społeczeństwa kpt. poż. Stefan Maj był wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany. Zmarł w lipcu 2012 r.
w 90-tym roku życia. Kilka miesięcy przed śmiercią
aktywnie uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka
w Kielcach. Został pochowany na cmentarzu Nowym
w Kielcach.

% »&
St. bryg. inż. Zbigniew Barchanowski urodził
się w 1945 r. w Potoku Małym koło Jędrzejowa.
Od 15 roku życia należał do młodzieżowej drużyny
przy OSP w Potoku Wielkim, gdzie zdobył pierwsze
umiejętności i zamiłowanie do później wykonywanego
zawodu. W 1966 r. ukończył z wyróżnieniem Szkołę
Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W tym samym
roku rozpoczął służbę w Powiatowej Komendzie
Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Od 1 września 1967 r.

140 lat kieleckiej straży pożarnej

pełnił służbę w Miejskiej Komendzie Straży Pożarnej
w Kielcach. Z dniem 1 maja 1974 r. został powołany
na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiej
Komendy Straży Pożarnych w Kielcach. Od lutego
1977 r. pełnił funkcję Dowódcy Oddziału I Zawodowej
Straży Pożarnej, a następnie Komendanta Zawodowej
Straży Pożarnej w Kielcach.
W 1986 r. objął stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Kielcach. Jednostki,
którymi kierował należały do najlepiej ocenianych
w województwie kieleckim. W tym czasie strażacy
Zawodowej Straży Pożarnej w Kielcach i ochotnicy
z rejonu kieleckiego zajmowali najwyższe miejsca
na zawodach sportowo-pożarniczych.
Zbigniew Barchanowski od początku służby dzielił
się swoimi doświadczeniami z druhami ochotniczych
straży pożarnych. Był i jest ceniony wśród członków
i działaczy OSP za wspieranie ochotniczego pożarnictwa. Współpracował z organizacjami harcerskimi,
przekazując wiedzę drużynom harcerskim o specjalności
pożarniczej. Realizując się w tej działalności uzyskał
stopień podharcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego. W 1992 r. przeszedł do służby w Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie
przez 3 lata nadzorował służbę kwatermistrzowską.
W 1994 r. został zastępcą Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Wniósł duży
wkład w modernizacje obiektów i utrzymanie sprzętu
nowo powołanej formacji ratowniczej. Funkcję tę pełnił
do 1996 r., w którym przeszedł w stan spoczynku.
Podczas wieloletniej służby wykazał się aktywnością
i zaangażowaniem w realizacji powierzonych zadań.
Szczególnie dobre wyniki osiągał w wyszkoleniu załóg
straży pożarnych i utrzymaniu w sprawności samochodów
oraz sprzętu pożarniczego, a także w inspirowaniu
ochotniczych straży pożarnych do współzawodnic-

twa w zakresie podwyższania gotowości operacyjnej
i wyszkolenia. Dowodził wieloma trudnymi akcjami
ratowniczo-gaśniczymi m. in. w czasie nocnego pożaru
15 wykolejonych cystern z paliwem w Kostomłotach
w 1969 r., podczas katastrofy kolejowej z udziałem
pociągu osobowego w Kielcach w 1973 r., pożaru wsi
Krajno w 1975 r., pożaru tartaku w Zagnańsku w 1988 r.
oraz wielokrotnie przy pożarach kompleksów leśnych.
Na mocy rozkazu Komendanta Wojewódzkiego
Straży Pożarnych został wpisany do Honorowej księgi
zasłużonych funkcjonariuszy pożarnictwa województwa
kieleckiego. Obecnie st. bryg Barchanowski jest dla
kieleckich strażaków autorytetem i źródłem wiedzy
o ochronie przeciwpożarowej Kielc od lat 60-tych XX w.

% »&
Kielecka straż pożarna nie raz mogła liczyć na wsparcie
władz i społeczeństwa. Bez tego nie byłyby możliwe
zakupy sprzętu, inwestycje budowlane, bieżące funkcjonowanie. Wysokie poparcie społeczne jakim dziś cieszy
się straż pożarna zostało wypracowane przez pokolenia
strażaków. Obecny wizerunek kieleckiej straży należy
również zawdzięczać zaangażowaniu byłych komendantów,
dla których strażacka służba była najważniejsza.
Bibliografia:

K. Janicki, T. Nowak, Kielecka Straż Pożarna w latach 1939-2013,
Kielce 2013.
U. Oettingen, Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej
w Kielcach 1873 – 1918. Studium działalności w latach niewoli
narodowej, Kielce 2010.
U. Oettingen, Ochotnicza Straż Pożarna w Kielcach 1918-1939,
Kielce 2012.
St. bryg. mgr inż. Krzysztof Janicki jest absolwentem Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1988). Od 25 lat jest
związany z kielecką strażą pożarną, pełniąc służbę w pionie
operacyjnym. 1 lipca 2011 r. został powołany na stanowisko
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej, oddana do użytku w maju 2010 r. Fot. Ryszard Haba.
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Usole Syberyjskie
Polacy na nieludzkiej ziemi
Jolanta Michniewska

D

roga na Sybir odbywała się etapami. Skazani
z Królestwa Polskiego oczekiwali na zsyłkę
w Cytadeli Warszawskiej, twierdzy modlińskiej
lub w więzieniu w Łomży. Następnie wieziono
ich koleją do Petersburga. Podróż ta trwała trzy
doby. Tam odpoczywano jeden dzień. Zesłańcy
ubrani byli w czamary, samodziałówki i wysokie
buty. Po krótkim postoju odsyłano ich pociągiem
do Moskwy. Tu pobyt trwał dwa tygodnie, podczas
którego liczono i spisywano więźniów, golono
głowy, odbierano ubrania. Zesłańcom rozdawano:
dwie pary bielizny, spodnie, szary surdut, kożuszek
i kożuch, czapkę, rękawice podszyte futrem, onuce
płócienne i sukienne, buty lub trepy i lniany worek1.
Nieuprzywilejowanych i pozbawionych praw stanu
zakuwano w kajdany.

ustawiano w określonym porządku: na przedzie
szli na katorgę przestępcy kryminalni, a za nimi
skazani na dożywotnie osiedlenie i pozbawieni
praw. Wszyscy byli zakuci w kajdany. Następnie
szli włóczędzy i rodziny skazanych na katorgę.
Dalej pochód tworzyli zesłani administracyjnie,
partię zamykali uprzywilejowani, którzy podróżowali
pieszo lub na podwodach. Chorych i osłabionych
umieszczano na wozach.
Etapy były przeważnie oddalone od siebie o cztery
dni marszu, ale bywało, że nawet o 5 do 10-ciu
dni. W więzieniu etapowym rozdawano wówczas
gorący posiłek: zupę z mięsem, okraszoną kaszę
i wrzątek. Podczas postoju kupowano żywność,
jeśli ktoś posiadał pieniądze. Oficer konwojujący

Droga na Sybir

Oto jeden ze sposobów: na ręce sześciu więźniów
zakładano obręcze, do których przytwierdzano
łańcuchy, a drugi koniec zaczepiano do metalowego
pręta2. Groźniejszym przestępcom zakładano kajdany
na nogi. Ważyły one około 4 kg. Po dwóch tygodniach w Moskwie więźniowie szli pieszo miesiąc
do Niżnego Nowogrodu. Zwykle partia składała się
z około 300 osób. Było w niej dwustu przestępców
kryminalnych i 30-80 politycznych. Więźniów
A. Burs, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii
w dziejach Polaków 1815-1914. Warszawa 1992, s.89-90.
2
Tamże s. 90.
1
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otrzymywał 10 kopiejek dziennie „strawnego”
czyli karmowe na jednego nieuprzywilejowanego
zesłańca i 15 kopiejek na uprzywilejowanego. To nie
wystarczało nawet na głodowe racje żywnościowe.
W czasie marszu zesłańcy otrzymywali suchy
prowiant. Na noce zatrzymywano się w barakach,
chałupach chłopskich i szałasach. Skazani musieli
ukrywać pieniądze przed złodziejami i oficerami
carskimi. W czasie drogi na zesłanie katorżnik nie
mógł mieć przy sobie pieniędzy. Bez gotówki nie
było szansy na ucieczkę.

Usole Syberyjskie

A Świętorzecki pisał: Rubel torował drogę
wszędzie. Im partia zesłańców była zamożniejsza,
tym większe względy u władz etapowych miała.
Hołotę traktowano jak psy3. Oficerowie carscy byli
panami życia i śmierci konwojowanych skazanych.
W więzieniach etapowych była między zesłanymi
walka o miejsca noclegowe. Kryminaliści zajmowali
prycze, a pozostali spali na ziemi. W celach było
brudno, zimno, ponuro. Dokuczały pluskwy wszy
i pchły.

do miejsca odbywania kary pokonywali w ciągu
7-8 miesięcy, inni 2 lata i zdarzali się tacy, którzy
wędrowali aż 4 lata. Olbrzymia liczba skazanych
na zesłanie powodowała, że po kilku dniach marszu
zezwalano na zdjęcie kajdan i korzystanie z podwód.
W ciągu dnia zesłańcy przechodzili około 16 km.,
a gdy jechali na podwodach 170 km. na dobę.
W ciągu miesiąca można było przejść 550 km.4.
Zygmunt Librowicz pisze, że do guberni irkuckiej
zesłano 4424 osoby5.

Z Niżnego Nowogrodu podróżowano statkiem
do Permu od 5-16-tu dni, w zależności od pogody.
Stąd wyruszano pieszo lub na wozach do Tiumenia,
gdzie spisywano przybyłych zesłańców.

Tutaj znajdowało się Usole zwane często „Arkadią”.
Pełna nazwa brzmiała: Irkuckij Soliewariennyj
Zawod6. Usole było miejscem zesłania uczestników
Powstania Styczniowego i wcześniejszych zrywów
niepodległościowych. Znajdowało się o około
70 km. na zachód od Irkucka. Tu były warzelnie
soli, w których odbywali katorgę polscy zesłańcy.

Kolejnym etapem był Tobolsk. Podróż do niego
trwała 46 dni. Tu mieścił się Urząd do Spraw
Zesłania i centralne więzienie przesyłowe. Formowano nowe partie i odsyłano do miejsc zesłania
i katorgi. Od maja do września przewożono skazanych
parostatkami do Tomska. Trwało to 10 dni. Tutaj
więzienie etapowe było czyste, a cele obszerne.
Drogę pieszą między Tomskiem a Irkuckiem pokonywano w ciągu trzech miesięcy. Czas podróży

Miasteczko rozlokowało się na kilku wyspach
na rzece Angarze. Na największej wyspie było
10 warzelni soli. Ulice w Usolu były szerokie,
domy budowano z drewna. W miasteczku była
kapliczka katolicka, cerkiew, koszary, biura policyjne,
budynek straży ogniowej, szpital oraz domy lekarza,

Na etapie

zależał od postojów, pogody i pory roku. Podczas
zamieci czapki obwiązywano chustkami i szmatami,
a do butów wkładano siano. W czasie roztopów
partie musiały się zatrzymywać nawet na kilka
tygodni. Mieszkano w prymitywnych warunkach,
brakowało żywności, wybuchały epidemie tyfusu
głodowego, które dziesiątkowały więźniów i osoby
im towarzyszące.
Z Moskwy do Irkucka było 6400 km., a z Irkucka
do Usola 70 km. Byli tacy zesłańcy, którzy podróż
3

A. Świętorzecki, Ze wspomnień wygnańca. Warszawa 1911, s.126.

dyrektora warzelni soli, komendanta, urzędników
i mieszkańców. W oficynie, którą nazywano domem
dygnitarskim lub Luwrem mieszkali najważniejsi
wygnańcy. Na rynku znajdowały się posesje
najzamożniejszych mieszczan. Pozostałe domki
były maleńkie.
W Usolu mieszkało 3000 osób. Liczba zesłańców
politycznych zmieniała się, wraz z ułaskawieniami,
A. Burs, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii
w dziejach Polaków 1815-1914. Warszawa 1992, s.83.
5
Z. Librowicz, Polacy w Syberii, Kraków 1884, s. 440.
6
W. Śliwowska, Ucieczki z Syberii, Warszawa 2005, s.440.
4
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Bniński był zwolniony z chodzenia do pracy
przez komendanta, ale zesłaniec nie skorzystał
z tego. Solidarnie chodził w kajdanach i pracował.
Wkrótce skazanym zmniejszono ilość dni pracy. Raz
w miesiącu czyszczono kotły warzelnicze. Zamożni
mogli wynająć biednych katorżników, którzy za nich
pracowali za odpowiednią opłatą.
Tak było z księciem Włodzimierzem Czetwertyńskim, za którego pracował czeladnik Jastrzębski.
W 1866 r. katorżnicy zatrudnieni byli w ogrodach
warzywnych, stawiali płoty i grabili siano. Brakowało
pracy, stąd też jej nie wymagano. Urzędnicy carscy
pozwalali na wynajmowanie domów, bez prawa
wychodzenia poza obręb miasteczka. Katorżnicy
nie mogli nauczać, prowadzić praktyki lekarskiej
i zakładać aptek. Zarządzenia te nie były przestrzegane i pozostawały na papierze.

Pani Grudzińska.

przenoszeniem w inne rejony Syberii i przybyciem
nowych skazańców. W 1864 r. przebywało tu około
200 zesłańców. Katorgę odbywały 4 kobiety; Józefa
Grudzińska, siostry Guzowskie i Helena Kirkorowa.
Było 40 rodzin. Wśród nich państwo Dolińscy,
Dębińscy, Wolscy, Lasoccy, Siesiccy, Bnińscy,
Jeleńscy, Oskierkowie, Majewscy i Wielhorscy.

Skazani starali się organizować sobie życie
w nowej rzeczywistości, daleko od domu rodzinnego.
Były to dla nich trudne i ciężkie lata. Skazani
na katorgę byli pozbawieni praw stanowych i tytułów. W praktyce urzędnicy carscy z respektem
zwracali się do przedstawicieli szlachty i arystokracji.
Na zesłaniu organizowano odczyty naukowe,
pożyczano sobie książki, podejmowano prace
naukowe, opisujące florę i faunę Syberii, urządzano
herbatki, spotkania towarzyskie i uroczystości
religijne. Wigilia 1865 r., w której uczestniczyło
ponad 300 osób miała bardzo smutny przebieg

Z Usolem wiąże się postać barona Juliana
Karłowicza Szneidera który był pułkownikiem
w armii carskiej i przeszedł na stronę walczących
powstańców styczniowych. Otrzymał karę śmierci,
którą dzięki wstawiennictwu rodziny i wypłaceniu
10000 rb. w złocie łapówki zamieniono na 5 lat
katorgi i stałe osiedlenie na Syberii. Po kilku latach
rozłąki przybyła do Juliana narzeczona, siostra mojego
prapradziadka – Anna Antonina Zadarnowska7.
Tu 24 marca 1882 r ochrzcili córkę – Zofię Ewelinę
Szneider8 . W latach 90-tych XIX w Szneiderowie
mieszkali w Tomsku9.
Usole miało być miejscem dla skazanych
na najcięższe roboty, ale stało się inaczej.
Na początku katorżnicy, zakuci w kajdany pracowali codziennie po 4-5 godzin w warzelni soli
przy odbijaniu osadu w kotłach. Hrabia Roman
List z archiwum rodzinnego Mirosława Sznajdera
Państwowe Archiwum Permskiego Kraju, Wyciąg z księgi metrykalnej
za 1882r.
9
Notatki Pawła Sznajdera.
7
8
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Sznajderowie – zesłańcy syberyjscy.
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i z tego powodu takich więcej nie urządzano. Życie
wygnańcze koncentrowało się w mniejszych kołach.
U Lasockich spotykano się na herbacie przy
czarnym chlebie, lichym tytoniu, czasem bułeczkach
domowego wypieku i cedrowych orzeszkach10 .
Funkcjonowała kasa zapomogowo – pożyczkowa,
biblioteka, sąd koleżeński. W Usolu był ogród
spacerowy i łazienki do kąpieli solankowych,
założone przez Mieczysława Bardeckiego. Jemu
zawdzięczali mieszkańcy odnowienie kaplicy
katolickiej. Po godzinie 17-tej nie wolno było
wychodzić z domów. Kajdany zakładano podczas
inspekcji władz carskich. Były lżejsze i z zapinkami.
W 1867 r. ukaz carski zmniejszał kary o połowę,
ułaskawienia nie obejmowały uczestników powstania
zabajkalskiego i przestępców – recydywistów.
W Usolu wielu zesłańców złożyło swoje kości.
Wśród zmarłych byli: Zygmunt Meysztowicz, Jan
Zajączkowski, Feliks Wolski, Piotr Kobylański, Józefa
Grudzińska i inni. Niektórzy popadli w choroby
psychiczne, były liczne przypadki samobójstw.
Osobom, które wydawały kolegów w śledztwie
nie podawano ręki i izolowano je towarzysko.
Życie w Usolu toczyło się leniwie. Do mężów
przybywały żony, do ukochanych narzeczone.
Zawierano związki małżeńskie, chrzczono dzieci.
Organizowano w małych grupkach święta, obchodzono imieniny i unikano kontaktów towarzyskich
z urzędnikami carskimi. Wśród zesłańców nastąpił
podział na bogatych i biednych. Niezamożni byli
kucharzami, lokajami, stangretami, krawcami,
szewcami, uprawiali warzywniki, pielęgnowali
klomby, zastępowali zamożnych na robotach. Wiktoria
Śliwowska pisze: Usole okazało się miejscem dla
uprzywilejowanych, zamożnych, wywodzących się
ze szlachty, choć zdarzały się wyjątki11.
Wacław Lasocki przybył na zesłanie do Usola
w powozie swojej żony, dzięki zaświadczeniu o stanie
zdrowia, uzyskanemu za pieniądze12.
Był znanym lekarzem, skazanym na karę śmierci,
którą zamieniono na 10 lat ciężkich robót. Początkowo
zamieszkał z żoną w budynku przeznaczonym dla
przestępców politycznych. Otrzymał obszerny,
widny pokój. Dano mu kajdany, ale miał już swoje,
zaopatrzone w maszynki do odpinania. Wynajął
ludzi, którzy uszczelnili podwójne okna, przestawili
piec i wybielili pokój. Rodzina nabyła niedrogie
umeblowanie: łóżko, parawan, parę stołów, szafę,
komodę i kilka krzeseł. Wyjęto z kufrów pamiątkowe
drobiazgi, przypominające dom rodzinny. Stołowali
się u państwa Konopackich i płacili 5 rubli srebrem
W. Śliwowska, Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów-zesłańców
postyczniowych, Warszawa 2000, s.51.
11
Tamże, s.47.
12
A. Burs, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie..., s.88.

od osoby za miesiąc. Wkrótce komendant zezwolił
Lasockiemu na zamieszkanie w prywatnym domu.
Wynajął wówczas domek składający się z trzech
pokoików i kuchni w oficynie za 110 rb. rocznie13.
Rodziny zesłańców urządzały się w Usolu
w zależności od środków. Jedni kupowali domy,
inni wynajmowali, a mniej zamożni mieszkali
w budynkach rządowych.
Wacław Lasocki tak opisuje we wspomnieniach swój powszedni dzień: wypicie porannej
herbaty, zrobienie sprawunków i załatwienie
spraw, od 11 do 13-tej lektura, od 13 do 14-tej
obiad. Żona w tym czasie robiła porządki, robótki
ręczne, czytała korespondencję i książki z czytelni.
Od godziny 15 do 17-tej odwiedzano znajomych
i spacerowano. Wieczorami głośno czytano. Listy
od rodzin docierały po 6-8 tygodniach, a odpowiedzi
po 4-6 miesiącach. Miesięcznie można było otrzymać
od rodziny 25 rb. na osobę. Skazani na ciężkie
roboty mogli pisać do bliskich 4 razy w roku14.
Wśród zesłanych znalazł się Jakub Gieysztor,
znany księgarz, antykwariusz i bibliofil. Skazany
został za udział w powstaniu na karę śmierci,
wyrok zamieniono na 20 lat ciężkich robót i złagodzono do 12 lat. W Usolu karę 15 lat ciężkich
robót odbywał hrabia Roman Bniński, który był
prezesem Towarzystwa Usolskich Wygnańców.
O nim i o jego żonie Wacławie z Sobańskich tak
pisał Czetwertyński: Oboje byli bardzo zacni, wszyscy
ich w Usolu kochali i trzeba przyznać, że byli tego
warci, gdyż mało kto tyle dobrego dla towarzyszy
niedoli zrobił jak oni. Tu znalazł się Władysław
Bogusławski, wnuk Wojciecha, skazany na karę
śmierci, którą zamieniono na 10 lat ciężkich robót.
Był pisarzem, publicystą, reżyserem teatralnym
i krytykiem literackim. W Usolu był książę Włodzimierz Czetwertyński skazany na 8 lat ciężkich
robót. Człowiek bardzo szlachetny, który wziął
na siebie winy kolegi, będącego powstańczym
naczelnikiem. Czetwertyński był znanym bibliofilem,
kolekcjonerem, filantropem i prezesem Towarzystwa
Sybiraków Weteranów 1863 r. Zesłańcem był Paweł
Eckert, uczestnik wypraw naukowych Czerskiego
i Dybowskiego. Skazano go na karę śmierci, którą
zamieniono na 20 lat ciężkich robót w kopalniach.
Z Usolem wiąże się postać Józefa Kalinowskiego,
przeora klasztoru wadowickiego, beatyfikowanego
w 1983 r. Edward Nowakowski napisał o nim: Sami
Moskale mówili, że to święty Polak. Murawiow
chciał go powiesić, ale obawiano się, że uznany
zostanie za świętego męczennika.

10

Tamże, s.298.
W. Lasocki, Wspomnienia z mojego życia, Kraków 1934, s. 133-136,
s.142-153.
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Usole Syberyjskie

Aleksander Zadarnowski.

W Usolu karę odbywało siedemnastu lekarzy.
Byli to specjaliści wysokiej klasy np. Józef Łagowski - chirurg, Jan Świda, który leczył generał
- gubernatora Syberii Wschodniej i miejscowych
dygnitarzy. Zesłańcem był Bolesław Łoziński, mąż
córki J.I. Kraszewskiego. Konstancja piekła chleb
na sprzedaż, a Bolesław handlował mąką. Ludwik
Malecki, szlachcic z guberni wołyńskiej w Usolu był
kucharzem. Ludzie radzili sobie jak mogli, bo nie
wszyscy mieli pomoc ze strony rodziny. Wincenty
Marcinkowski, ziemianin z Wołynia zajmował się
rzeźbiarstwem i pozłotnictwem.
Maksymilian Oborski był rysownikiem i akwarelistą. Największą spuściznę pozostawił po sobie
Aleksander Sochaczewski, autor 130 obrazów
o tematyce powstańczej i zesłańczej. Hrabia Michał
Wielhorski zajmował się w Usolu prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i założył z kolegami fabrykę
świec łojowych i mydła. W niedalekim Irkucku
przebywał na zesłaniu przedstawiciel mojej rodziny
- Aleksander Zadarnowski, skazany na 6 lat ciężkich
robót. Z Syberii nie wrócił na Wołyń, chociaż
przywrócono mu prawa stanu i miał możliwość
przeniesienia się do europejskiej części Rosji.
Odmówiono mu zgody na służbę państwową15.
15
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W. Śliwowska, Syberia w życiu..., s.373.
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Z rodziną mego męża wiąże się postać doktora
Florentego Orzeszki, szwagra Elizy Orzeszkowej, który za udział w powstaniu został skazany
na zesłanie. 18 miesięcy wędrował w głodzie
i niedostatku do miejsca odbywania kary. Latem
dokuczał zesłańcom upał, komary, muchy, a w miejscach noclegu pchły. Zimą mróz, zawieje i burze
śnieżne utrudniały podróż. Otuchy Florentemu
dodawała narzeczona, która mu towarzyszyła.
Ślub odbył się w Tiumeniu, gdzie znajdowało
się więzienie etapowe. W celach było duszno
mroczno i ciasno. Tu zmarł na tyfus dowódca jazdy
w partii Traugutta, Feliks Jagmin. Żona Orzeszki
udała się statkiem do Tomska, a Florenty szedł
pieszo z partią zesłańców. Najpierw przebywał
w więzieniu i pracował w obrębie ostrogu. Potem
zmywał naczynia w aptece więziennej. Dzięki
temu, że wyleczył gubernatora, odzyskał prawo
do wykonywania zawodu. Został lekarzem więziennym i prowadził prywatną praktykę. Cieszył
się wielkim uznaniem wśród więźniów. Podczas
jednego z balów żona gubernatora rozchorowała
się, wówczas dr. Florenty Orzeszko zaofiarował się
że odwiezie pacjentkę do domu. Na karetę napadli
rabusie którzy zażądali futer i kosztowności. Kiedy
rozpoznali lekarza, puścili ich wolno. Orzeszko miał
zezwolenie gubernatora na posiadanie broni. Kiedyś
na izbie przyjęć skradziono mu rewolwer. Wszedł
do celi więziennej, w której przebywali pacjenci
i poinformował, że jeśli nie znajdzie się broń, to on
utraci wolność i praktykę lekarską. Więźniowie
po naradzie zwrócili rewolwer. Florenty Orzeszko
nigdy nie powrócił w rodzinne strony do Ludwinowa
i Zakoziela. Zmarł w Tomsku w 1904 r., a w jego
pogrzebie uczestniczyły tysiące osób16.
Zesłańcy chwytali się różnych zajęć. Najgorzej
wiodło się tym, którzy byli chorzy, niezaradni, nie
posiadali wykształcenia i żadnych umiejętności,
nie dostawali pomocy z domu. Otrzymywali
zasiłek rządowy wynoszący 4-5 kopiejek dziennie.
To nie starczało na przeżycie. Dla niektórych
Usole było kolejnym miejscem zesłania. Jedni
wyjeżdżali do europejskiej części Rosji, innym
pozwalano powrócić w rodzinne strony, jeszcze
innym wyznaczano nowe miejsce osiedlenia.
Do Usola przybywali kolejni zesłańcy. Najsurowiej
potraktowano dowódców partii powstańczych,
członków władz i żandarmerię narodową.
Polacy wnieśli olbrzymi wkład w życie gospodarcze, społeczne i kulturalne Syberii. Ich ofiara
na rzecz Ojczyzny nie poszła na marne, bo marzenie
o niepodległej Polsce spełniło się w 1918 r.

16
G. Pauszer - Klonowska, Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi, Lublin
1978, s. 31-43.
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Stanisław Staszic i polskie kolekcjonerstwo mineralogiczne
Krzysztof Myśliński

Z

acznijmy od cytatu z książki francuskiego
historyka Paula Hazarda: Pod koniec XVII
i na początku XVIII wieku we Włochów znów wstąpił
duch podróżników, a Francuzi stali się ruchliwi, jak
żywe srebro. Podróżowali Niemcy – był to ich nawyk,
mania: nie sposób było ich zatrzymać w kraju…Gdy
tylko nauczymy się łaciny, zaczynamy przygotowywać
się do podróży… Podróżowali Anglicy; stanowiło
to dopełnienie ich edukacji. Świeżo wypuszczeni
z Oksfordu i Cambridge młodzi panowie, dobrze
zaopatrzeni w gwinee, z uczonym preceptorem u boku,
przekraczali kanał i zaczynali „grand tour” – wielką
podróż. Niektórzy zadowalali się poznaniem muszkatu
z Frontignan i Montefiascone, inni sumienne studiowali wszystkie gabinety historii naturalnej i zbiory
starożytności.
Nie ominęła „choroba” podróżowania także Polaków.
Jedni po naukę, inni dla rozrywki, zawsze starali się
przywieźć do domu jak najwięcej pamiątek. Zamożniejsi,
i ci najbardziej zdeterminowali, wracali z prawdziwymi
kolekcjami. Ci osobliwości, tamci książki, owi dzieła
sztuki, inni wreszcie pouczające okazy do gabinetów
naukowych. Oświeceniowa ciekawość świata i rodzący
się wówczas kult rozumu i nauki, kazał podróżnikom
odwiedzać zbiory artystyczne i przyrodnicze. Wrażenia
zapisywano w powszechnie prowadzonych dziennikach
lub listach z podróży. Zapoczątkowany przełomem
nowożytnym proces przechodzenia ze świata teologii do świata nauki znalazł swoje odbicie także
we fluktuacjach zainteresowań zbierackich. Pomiędzy
pewnością teologicznego porządku świata a żmudnym
dociekaniem prawdy o świecie, wspartym tylko
kruchym autorytetem nauki, przez wiele dziesięcioleci
panowała w świecie zachodnim niczym nie skrępowana ciekawość i jej materialny wyraz: Kunst – und
Wunderkammere – pełne niezwykłości gabinety
sztuki i osobliwości. Zorientowane encyklopedycznie,
prezentujące pomniejszony „model” wszechświata,
zawierały w sobie reprezentacje wszystkich sfer
widzialnego i niewidzialnego świata. Naturalia,
wśród nich obiekty mineralogiczne, zgromadzone
same dla siebie jak i w roli materiału dla innego
typu wyrobów, zajmowały w niej miejsce równorzędne
z pozostałymi. Jednak zbiory przyrodnicze, wyłączone
z uniwersum wielotematycznej kolekcji, były jeszcze
w wieku XVII domeną fachowców. Podobnie jak ogrody
botaniczne, utrzymywane często przez ludzi innych

niż medyczne czy biologiczne zainteresowań, stawały
się z biegiem czasu warsztatem do systematycznych
badań naukowych, którym początek dawały prace
systematyzujące i porządkujące. Już w końcu XVII w.
kolekcje przyrodnicze, uporządkowane i skomentowane, służyły uzasadnianiu poglądów jej autora,
a równocześnie nauczaniu młodych ludzi historii
naturalnej i medycznej, jak to się stało ze zbiorem
sławnego przyrodnika włoskiego Antonia Vallisneriego
(1661-1730), profesora uniwersytetu w Padwie. Jego
muzeum przyczyniało się „do walki Oświecenia
z łatwowiernością i ignorancją”. Postawa wobec
przyrody będzie się od pocz. XVIII w. zmieniać wraz
z postawą wobec historii.

Jan Filip Carosi – Podróże po różnych prowincjach Polski,
obserwacje mineralogiczne i inne (t.1. 1871, t.2. 1874).

W drugiej połowie XVIII w. liczba ważnych zbieraczy
naturaliów, wcześniej skromna, zaczęła w całej
Europie rosnąć. Większość z nich rekrutowała się
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z elity towarzyskiej i kleru, stając się w istocie
zawodowymi przyrodnikami. Przyrodnicy, będący
„błędnymi rycerzami epoki”, nie stronili od wspinania
się na góry, by badać skały i zbierać ich próbki, ale
i po to, by czynić spostrzeżenia o życiu lokalnych
społeczności. Przyroda stała się nie tylko obiektem
dociekań naukowych, ale i znaczącym tematem
towarzyskim. Reprezentatywny gabinet mineralogiczny był dobrym sposobem do poznania przyrody
własnego kraju i jego naturalnych potencjalnych
możliwości, badań litologicznych, mineralogicznych,
poznania wód podziemnych i mineralnych. Był dla
nich – pasjonatów kamieni – niemal powinnością
obywatelską, dziełem patriotycznym. Te znajomo
brzmiące poglądy głosił pod koniec XVIII w. markiz
Antonio Carlo Dondi Orologio (1751-1801), przyrodnik,
autor historii naturalnej Wzgórz Euganejskich. Coraz
częściej zainteresowania badawcze i związane z nimi
kolekcjonerstwo skupiało się na stronach rodzinnych,
a do radości poznawania dodawano równorzędnie
praktyczna wartość zebranych eksponatów i płynącej
z nich wiedzy o bogactwie ziemi. Ambicją stało się
tworzenie kolekcji pełnych i metodycznych. Stanowiąc
systematyczny i wyczerpujący inwentarz zasobów
naturalnych danego terytorium, były one podstawą
do ich najpełniejszego wykorzystania.
W całym okresie zaborowym fundamentalnym celem
polskiej nauki było służenie narodowi. Tak najogólniej
wykładał oczekiwania naukowe Hugo Kołłątaj,
tak też na początku XIX w. Stanisław Staszic, jako
prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk widział zadanie
polskich uczonych. W czasach upadku troszczyć się
oni mieli o narodu trwałość, sławę, nieśmiertelność
przez upowszechnienie w ojczystej mowie w całym
narodzie światła, z którym odżywiałby się nieustannie
duch narodowości Polaków. Badania naukowe miały
służyć różnorakim celom – rozwojowi przemysłu,
„społecznieniu się ludzi”, obronie języka i narodowych tradycji, i kształceniu wszystkich „umiejących
i pragnących myśleć, dla których ciekawość stała się
potrzebą”. W 1813 r. Franciszek Pułaski, sekretarz
Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, pisał:
Trzeba było stworzyć
warsztaty, w których
by się młode umysły
wyrabiać, krzepić,
podnosić mogły,
a jednocześnie pracując na rodzinnym
gruncie nie zatracały
swej odrębności.
W okresach nacisku
na „ocalenie
Hugon Kołłątaj.
ducha narodowego”
na czoło wysuwały się nauki historyczne, kiedy indziej
na czoło wychodziły nauki techniczne i przyrodnicze.
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W 1 połowie XIX w. - a więc właśnie w szczytowym
okresie działalności Staszica, w nowej postaci
realizował się oświeceniowy uniwersalistyczny model
uczonego, wiążącego działalność naukową z aktywnością społeczną i kulturalną. Później zaniknęła
się łączność działalności naukowej z działalnością
publiczną czy polityczną, tak charakterystyczna dla
biografii Kołłątaja czy Staszica. Ich zainteresowania
historyczne wynikały z zaangażowania w walkę
o reformę ustroju politycznego i stanu gospodarczego
kraju. Z biegiem XIX w. zwyciężył jednak model
reprezentowany w początkach stulecia m.in. przez
braci Śniadeckich. Oparty był on na więziach
wynikających ze wspólnoty zainteresowań, warunków
pracy, doświadczeń – najlepiej reprezentowała
go akademicka społeczność uczonych. Zanikała
oświeceniowa tradycja służby wielu muzom, wyraźnie
widoczna w działalności Staszica, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Fryderyka Skarbka czy Wincentego
Pola. W Europie w to miejsce ukształtowały się
odrębne modele życia artystów i uczonych. Jednak
w warunkach polskich wielu przedstawicieli nauki,
nawet w przypadku nauk przyrodniczych i matematycznych, zachowywało żywe zainteresowanie
sprawami kultury duchowej.
Szybk i roz wój
nauk o ziemi zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX
wieku, doprowadził
do zasadniczych
z mi an nie t yl ko
w stanie wiedzy, ale
także w strukturze
badań i wiązał się
z przemieszczeniami
Wincenty Pol.
kompetencji poszczególnych dyscyplin przyrodniczych. Początkowo
geologia, występująca najczęściej pod nazwą mineralogii, traktowana była jako część historii naturalnej
i odpowiadała mniej więcej dzisiejszej geologii złóż.
Wiele zjawisk geologii dynamicznej i geografii fizycznej
rozpatrywano wówczas w ramach badań fizycznych
i chemicznych. Pierwsza polska katedra geologii
powstała w Wilnie w 1804 r., 11 lat po założeniu
pionierskiej katedry geologii przy Muzeum Historii
naturalnej w Paryżu. Nadanie geologii statusu
akademickiego, obsadzanie powstających katedr
uniwersyteckich absolwentami świetnych szkół
górniczych we Freibergu czy Paryżu, doprowadziło
do szybkiego skrystalizowania się geologii jako nauki
bliskiej dzisiejszemu jej rozumieniu. Zapotrzebowanie
na fachowców w zakresie eksploatacji złóż sprzyjało
powstawaniu szkół górniczych. Rozwijała się praktyka
górnicza i dążenie do kompleksowego poznania
i wykorzystania bogactw naturalnych.Geologia
kształtowała swój wizerunek nauki o znacznej przy-

Pasjonaci kamieni.

Wychodnie kruszcodajnych skał na Miedziance.

datności społecznej. Wyrazem zaspokajania potrzeb
naukowych były licznie powstające gabinety historii
naturalnej, w tym i zbiory geologiczne. Początkowo
gromadzone przez amatorów z chęci zaspokajania
ciekawości, stały się wkrótce przejawem poszerzania
systematycznej wiedzy o bogactwach naturalnych
różnych regionów.
Gabinety mineralogiczne, pojawiające się od wieku
XVIII. także w przyrodoznawstwie polskim, były częścią
ogólnoeuropejskiego zjawiska ciekawości świata.
Chociaż pojawiły się jako wynik indywidualnych
zainteresowań kolekcjonerskich, z biegiem czasu
włączone zostały w obręb instytucjonalizowanej
nauki i stały się częścią rozszerzającej się wiedzy
o bogactwach naturalnych i możliwościach ich
praktycznego wykorzystania. Do tworzenia zbiorów
przyrodniczych zachęcała Komisja Edukacji Narodowej,
uważając je za niezbędną pomoc w procesie kształcenia
w zakresie znajomości historii naturalnej. Geologią
interesował się i gromadził zbiory mineralogiczne

Józef Wybicki. Pierwsze eksponaty nabył w czasie
lat studenckich w Holandii. Uzupełnił je później
częścią kolekcji gen. Jana Komarzewskiego ok. 1802 r.
Znaczna część zbiorów, zgromadzonych w wieku
oświecenia, jeszcze przed Powstaniem Listopadowym trafiła do akademii i towarzystw naukowych.
Równocześnie wiele z najznamienitszych kolekcji
uległo rozproszeniu lub zostało wywiezionych przez
zaborców. Taki los spotkał na przykład. liczący
20 tysięcy okazów gabinet mineralogiczny uniwersytetu
wileńskiego czy niemal równie liczny zbiór Liceum
Krzemienieckiego. Szczęśliwie kolekcja Uniwersytetu Warszawskiego, pomieszczona w utworzonym
w 1817 r. gabinecie mineralogicznym, pozostała
w kraju, zachowując zarazem wysoki poziom naukowy.
Złożyły się na nią zbiory Liceum Warszawskiego,
prywatny gabinet Marka Antoniego Pawłowicza
oraz dwie znaczne kolekcje: jeszcze przez Staszica
kupiona dla potrzeb warszawskiej uczelni „skarbnica” Wilhelma Bogusława Beckera oraz kupiony

Szkielet wieloryba z kamieniołomu w Pińczowie. Ze zb. PIG w Kielcach.

Świętokrzyskie nr 12 (16)

73

Pasjonaci kamieni.

w 1833 r. zbiór Jerzego Bogumiła Puscha. Zbiory
powstały w ścisłym związku z prowadzonymi przez ich
twórców – profesorów kieleckiej Akademii Górniczej,
poszukiwaniami geologicznymi i pracami górniczymi.
Obydwa wyróżniało staranne opracowanie naukowe:
systematyka układu i precyzyjne opisy poszczególnych
eksponatów. A warto pamiętać, że w pierwszej tercji
XIX w. kryteria systematyki mineralogicznej były
jeszcze słabo wykształcone i niejednolite. Korzystano
z różnych wzorów: układu Sutkowa czy schematu
wprowadzonego przez sławnego Abrahama Gottloba
Wernera we Freibergu. Po Powstaniu Listopadowym
gabinety mineralogiczne znajdowały się m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Warszawskim Towarzystwie
Przyjaciół Nauk (w 1833 r. do Petersburga wysłano
skrzynie ze zbiorami Towarzystwa; zawierały naturalia
– m.in. 10 000 minerałów polskich i włoskich oraz
5 zielników z 4 000 roślin) czy – chociaż znacznie
mniejszy – w Wyższej Szkole Realnej w Kielcach.
Były to jednak zbiory mało reprezentatywne dla
budowy geologicznej i zasobów naturalnych kraju.
Największą wartość stanowiły zbiory zgromadzone
przez kompetentnych podróżujących badaczy lub
wykształconych podróżników, mających sprecyzowany
profil gromadzenia zbiorów. Do wyróżniających
się należała kolekcja urzędnika górniczego Karola
Frycza - ok. 8 500 okazów. Bywało, że zachętą
do tworzenia własnej kolekcji była utrata dostępu
do już istniejącego zbioru. W 1858 r. Towarzystwo
Naukowe Krakowskie zaczęło gromadzić własne zbiory
mineralogiczne, odczuwając dotkliwy brak po sprzedaży
do Warszawy kolekcji przez prof. Alojzego Rafała
Estreichera. Pracujący w Liceum Krzemienieckim
Wojciech Zborzewski, zebrał niemal 20 000 okazów
z zakresu historii naturalnej, w tym wiele mineralogicznych. Powstanie kolekcji wiązało się z pracą
naukową i dydaktyczną prowadzoną w Liceum.
Jakub Ciastowski (1791-1837), pijar, rektor konwiktu
na warszawskim Żoliborzu przywiązywał wielką wagę
do wykorzystywania w procesie dydaktycznym pomocy
naukowych zgromadzonych w muzeach i gabinetach.
Najbardziej reprezentatywne dla tego zjawiska
są zabiegi Tadeusza Czackiego wokół wyposażenia
Liceum Krzemienieckiego.
Dążył do postawienia szkoły na poziomie akademickim, tak aby - wyjąwszy naukę medycyny
i teologii dawała młodzieży alternatywę oświatową
dla Uniwersytetu Wileńskiego. W tym celu nabył
od ks. Józefa Poniatowskiego zbiory pokrólewskie
z Zamku Warszawskiego, bibliotekę, zbiór numizmatów,
minerały, wyposażenie obserwatorium astronomicznego
oraz urządził niezły gabinet fizyczny. Natomiast
pracownia chemiczna nie została odpowiednio urządzona, przegrywając w konkurencji z preferowanymi
zbiorami geologicznymi.
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Niemały jest poczet Polaków, którzy
w 3 tercji XVIII wieku
i następnym stuleciu
podróżowali po Europie gromadząc wiedzę, doświadczenia,
a z reguły, jeżeli
dysponowali odpowiednimi środkami,
także najróżniejsze
Książę Józef Poniatowski.
zbiory osobliwości
i sztuki. O kilku z nich, także tych związanych z Ziemią
Świętokrzyską warto powiedzieć nieco więcej.
Zacząć można od osoby Michała Sołtyka, żyjącego w latach 1745–1815, kustosza kolegiaty
kieleckiej, przyrodniego bratanka biskupa Kajetana.
On to, wyekwipowany przez stryja w pieniądze
i stosowną instrukcję podróży, spędził lata1765-73
na poznawaniu Europy. Żywa w latach następnych
działalność ks. Michała na niwie życia kościelnego
rodzimej diecezji, jak i w sprawach publicznych, nie
przeszkodziły mu zdobyć opinii jednego z czołowych
polskich mineralogów. Toteż nie przypadkiem król
powołał go w 1782 r. do Komisji Kruszcowej oraz
mianował prezesem Kompanii dla Odkrycia Gór
Olkuskich. Tę pasję naukową podbudował stworzeniem
kolekcji minerałów, do czego zachętą były zapewne
liczne gabinety przyrodnicze, obejrzane podczas
wspomnianej podróży do Włoch. Chociaż znaczna jej
część uległa rozproszeniu, wiele obiektów – zwłaszcza
siarczków i soli uległa naturalnej samodegradacji,
trzon zbioru zachował się w zbiorach Uniwersytetu
Jagiellońskiego, któremu ofiarował go właściciel
swoim arcyciekawym testamentem w 1815 r. Jedna
z piękniejszych, o dużej wartości naukowej. Większość
minerałów, a przede wszystkim skupień mineralnych
(opale, chalcedony i granaty) ma jednostronnie wypolerowane powierzchnie, co pozwala na dokładniejszy
wgląd w ich budowę. Ma to duże znaczenie… dla badań
mineralogicznych. Czy jednak tak spreparowane zostały
z woli Sołtyka, tego nie wiemy. Znaczną część zbioru
mineralogicznego stanowiły kamienie szlachetne
i półszlachetne i w ogóle wyroby o charakterze
artystycznym wykonane z surowców mineralnych,
także pochodzenia zwierzęcego. Tę część zbioru,
o znacznej wartości, rodzina Sołtyka wycofała z jego
legatu dla Akademii jeszcze w trakcie postępowania
spadkowego. Znacznie wcześniej, w 1777 r., kolekcję
oglądał wybitny geolog Filip Carossi i ocenił dość
dobrze, nie wypowiadając jednak niczego o tej części,
która zgromadzona została we Włoszech.
W skromnym dziale przyrodniczym znajdowało
się wielkie dwutomowe kompendium M. Buchoza
Premiere centurie de planches enluminees reprezentant
cen naturel se quise touve de plus Interessant et de

Pasjonaci kamieni.

Wyrobisko górnicze na Karczówce.

plus Curieux parmi les animaux, les vegetaux et de
plus mineraux, wydane w Paryżu i Amsterdamie.
Bogato iluminowane ponad sześciuset miedziorytami,
podsumowywało ówczesny stan wiedzy o historii
naturalnej. Dla zachowania stosownej proporcji
trzeba wspomnieć, że u współczesnych największe
zainteresowanie budziła numizmatyczna części
kolekcji kanonika.
Nie był kanonik Sołtyk pierwszym polskim
zbieraczem minerałów. Ci najwybitniejsi mieli przyjść
po nim. Zainteresowania naukowe, na poły jeszcze
amatorskie, dzielił z niewiele odeń młodszym Stanisławem Staszicem. Wiele ich łączyło, ale i nie
mniej dzieliło. Sołtyk, zamożny, wykształcony, nie
tylko zainteresowany, ale i zobowiązany przez stryja
biskupa do pogłębiania wiedzy o świecie i gromadzenia
wszelakich zbiorów, należał w dużej mierze jeszcze
do przedstaszicowskiej epoki dogasającego sarmatyzmu.
A Staszic? W świadomości Polaków uosabiał on jedną
z dwóch zasadniczych postaw patriotycznych, opartą
na krzewieniu oświaty i pokojowej, konsekwentnej

Amonit.

budowie podstaw do odnowy narodu i odbudowy
państwa. Symbolem drugiej postawy był książę
Józef Poniatowski – bohaterski, ale i zawadiacki
żołnierz-powstaniec, dla którego miarą patriotyzmu
była ofiara krwi i życia. W okresie zaborów dorobek
organizacyjny i intelektualny Staszica ceniono przede
wszystkim za jego osiągnięcia w rozwoju oświaty,
tworzenie podstaw ruchu spółdzielczego, a zwłaszcza
naukowego, ukoronowanych fundacją gmachu dla
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Bodaj najżywiej kultywowały tradycje staszicowskie
środowiska związane z naukami geologicznymi.
Staszic wstępną wiedzę geologiczną i górniczą zdobył
w Kolegium Jezuickim, późniejszej w Szkole Wydziałowej w Poznaniu. Jego nauczycielem był tam Józef
Rogaliński, gruntownie przygotowany do nauczania
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Pod jego kierunkiem Staszic pogłębił swoje studia
w szkolnym gabinecie fizycznym, dobrze wyposażonym
w bogate zbiory przyrodnicze. Wychowankowie tej
szkoły, oraz późniejszego Gimnazjum Św. Marii
Magdaleny już w okresie zaborów kształcili się
z reguły na pobliskich uniwersytetach niemieckich
a także w Akademii Górniczej we Freibergu, gdzie
do 1817 r. geologię wykładał Abraham Gottlob Werner.
Jego zbiór mineralogiczny, odkupiony przez ucznia Józefa Łubieńskiego, trafił w 1854 r. do Towarzystwa
Pr zy jació ł Nauk
w Poznaniu.

Stanisław Staszic.

Wszelkie zbieractwo miało w epoce
Staszica, może
z wy jątkiem inicjatyw najbardziej
koneserskich, dość
jednoznaczną wymowę patriotyczną.
Tworzenie wszelkich
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zbiorów „pamiątek krajowych”: zabytków historycznych,
prawdziwych czy mitycznych „dokumentów historii
narodowej”, ale i zbiorów archeologicznych i przyrodniczych, które wówczas jeszcze niejednokrotnie
nie były jasno od siebie oddzielane, traktowane
było jako powinności obywatelskie. Najliczniejsze
i najbardziej prestiżowe stały się wówczas kolekcje
numizmatyczne. Mogli je gromadzić także ludzie
mniej zamożni. To właśnie one uchodziły w czasach
Staszica za najbardziej prestiżowe, a obrazowość
gromadzonych obiektów – monet i medali z portretami
władców i wybitnych postaci historycznych, była
doskonałym narzędziem do historycznej, narodowej
narracji. Z podobnych względów bardzo popularne
było gromadzenie przedmiotów archeologicznych
oraz obiektów dokumentujących bogactwo i potencjał
naturalny ziemi. Tworzono kolekcje botaniczne
i mineralogiczne, a później także n. p. entomologiczne
i w ogóle wszelkie naturalia. Tym, co niewątpliwie
wyróżniało Staszica w coraz liczniejszym gronie
zbieraczy geologów był sposób tworzenia zbioru.
Staszic był przede wszystkim uczonym geologiem,
który wiedzę swoją pogłębiał i rozwijał drogą
osobistych obserwacji i badań terenowych. Należał
do grona geologów, których nie odstraszały najbardziej
niedostępne i uciążliwe wędrówki. Zasadniczą częścią
badań terenowych było pozyskiwanie i własnoręczne
opisywanie próbek, które stanowiły zarówno dokumentację eksploracyjną, jak i – po późniejszym opracowaniu – materiał do dalszych badań gabinetowych.
Geologia jest główną częścią filozofii natury - głosił
Staszic i zgodnie z tą myślą ponosił też trudy, nie
wolne od niebezpieczeństw fizycznych, gromadzenia
próbek mineralogicznych w najbardziej niedostępnych,
a interesujących poznawczo miejscach. Równocześnie
sporządzał dokumentację kartograficzną, oznaczając
precyzyjnie wszelkie bogactwa naturalne na sporządzanych w terenie mapach. Zbiory mineralogiczne
były zatem także dokumentem gospodarczych walorów
badanych terenów. Zbiór swój, na który składały się
w większości okazy zebrane własnoręcznie podczas
badań terenowych, podsumowanych później w słynnym
dziele O ziemiorództwie Karpatów, przekazał Staszic
do użytku profesorom i studentom kieleckiej Szkoły
Akademiczko-Górniczej, działającej w latach 1815-26.
W chwili likwidacji szkoły tamtejszy gabinet mineralogiczny liczył ok. 1500 okazów.
W przeciągu 16 lat – pomiędzy 1789 a 1805 r. –
Staszic odbył kilka podróży krajowych i zagranicznych,
w tym co najmniej cztery długie. W ich trakcie
odwiedził szereg miast i miejscowości na ziemiach
polskich, w Austrii, Czechach, Włoszech, Francji
i Niemczech. Dziennik podróży, niestety niekompletny,
w znacznej części uzupełniany i przeredagowywany
po latach, ukazał się dopiero w 1931 r. Wiele w nim
luk i niespójności, liczne są powtórzenia i sprzeczne
ze sobą datowania poszczególnych fragmentów
tekstu, wydawca wskazał także na możliwość
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dopisywania po latach z pamięci faktów, które
w rzeczywistości nie miały miejsca i mogły być
przez Staszica - znającego je z relacji lub lektury,
uznane za własne wspomnienia z wyjazdów i jako
takie po długim czasie wprowadzone do Dziennika.
Tak było zapewne z relacją o zwiedzaniu, i to dwukrotnym, Etny, na której Staszic prawdopodobnie
w rzeczywistości nie był, tym bardziej niepewne mogą
być, z reguły krótkie, fragmenty, w których notuje
obejrzane kolekcje przyrodnicze. W czasie swoich
podróży, zwłaszcza zagranicznych, systematycznie
odwiedzał gabinety przyrodnicze (określenie to trzeba
odnieść zarówno do zbiorów gromadzących obiekty
przyrody ożywionej jak i nieożywionej, głownie
geologiczne) i ogrody botaniczne. W Dzienniku
bodaj tylko trzykrotnie wspomniał o zwiedzanych
kolekcjach przyrodniczych. W 1790 r. widział świeżo
założony krakowski uniwersytecki ogród botaniczny
i zakładane właśnie obserwatorium astronomiczne,
do którego gromadzono wówczas instrumentarium.
Staszic widział tam lunetę astronomiczną, ofiarowaną
przez króla Stanisława Augusta, dwa teleskopy
i „narzędzie au passage”. Widział gabinet historii
naturalnej bardzo mało kawałków mineralogicznych
tylko obejmujący, bez wszelkiego porządku, źle ocenił
też gabinet fizyki. Lepiej miał się zbiór „skorup
morskich”, czyli skamielin. Katastrofalny stan
podstawowych pomocy naukowych na Akademii
Krakowskiej, skłaniał uczonego do gorzkich uwag.
Odwiedzając Kraków w 1797 r. ponownie odwiedził
gabinet historii naturalnej wówczas już zapewne jakoś
uporządkowany. Zanotował postępy przy urządzaniu
ogrodu botanicznego oraz ukończenie obserwatorium
astronomicznego, które swoim zwyczajem nazywał
„niebomiernią”.
Znacznie większy fragment poświęcony jest
w Dzienniku zbiorom zgromadzonym przez wojewodzinę
bracławską Annę z Sapiehów Jabłonowską w nowo
wzniesionym pałacu w Siemiatyczach. Zbiory obejmowały także kolekcje przyrodnicze, w całości lub
w istotnej części zgromadzone przez Alberta Seba
(1695-1736), holenderskiego podróżnika i przyrodnika.
Słynny zbiór, wystawiony po śmierci jego twórcy
na licytację, został zakupiony przez Jabłonowską.
Połączony ze wspaniałą biblioteką, należał do największych kolekcji naturaliów naukowych w ówczesnej
Europie. Ocena Staszica zdradza charakterystyczny
dla niego praktyczny punkt widzenia: najważniejsza
jest reprezentatywność i przydatność do celów
naukowych i dydaktycznych. Najbardziej interesująca
Staszica część przyrodnicza siemiatyckiego muzeum
obejmowała zbiór „płazu ziemskiego”, niewiele
eksponatów ornitologicznych, za to znaczny zespół
okazów mineralogicznych. Uczony wskazał na jego
walor dydaktyczny, utyskując nad brakiem większych
wartości indywidualnych. Do tego - nieco starych
instrumentów naukowych, najpewniej z początku
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XVIII w. W bibliotece znalazł liczne dzieła „do botaniki
i muszlów”. Staszic nie pominął także krótkiego opisu
pozostałej: artystycznej i egzotyczno-etnograficznej
części zbiorów Jabłonowskiej.
Więcej okazji do kontaktu ze zbiorami naukowymi
dawały Staszicowi pobyty w dużych miastach
zachodniej i południowej Europy, zwłaszcza w miejscowościach rezydencjonalnych i uniwersyteckich.
W czasie pierwszego pobytu w Wiedniu obejrzał
gabinet fizyczny i wysłuchał w nim lekcji fizyki, nie
podał wszakże w Dzienniku - gdzie. Zmysł praktyczny
zawiódł go także do fabryki porcelany, gdzie poczynił
spostrzeżenia o odmianach glin i technologii wyrobu
naczyń. Odwiedził także uniwersyteckie obserwatorium
astronomiczne, którego instrumentarium ocenił jako
niezbyt nowoczesne, za to gabinet historii naturalnej
znalazł „okazały”. Zanotował też rozmowę „z ks. Helli”,
zapewne opiekunem zbiorów i obserwatorium, w której
gospodarz narzekał na małe zainteresowania cesarza
losami uniwersytetu. W następnym roku w drodze
powrotnej z Włoch raz jeszcze odwiedził w Wiedniu
gabinet historii naturalnej, właśnie dopiero co założony.
„Najbogatszy w kruszce”, nie zadowolił Staszica
ze względu na układ zbiorów. Czy był to ponownie
ten sam zbiór uniwersytecki? Wówczas zapoznał
się tez z gabinetem anatomicznym, ufundowanym
przy kolegium lekarzy wojskowych, założonym przez
cesarza Józefa II przy Joseph Akademie. Prowadzone
tam publiczne wykłady medycyny wspomagane
były modelami woskowymi sprowadzanymi z Włoch.
W pełni ciekawość Staszica mogła zostać zaspokojona
we Włoszech, dokąd dotarł wkrótce. W Padwie,
mocno już wówczas podupadłej, znalazł gabinet
historii naturalnej, niewielki, ale wielodziałowy
gabinet fizyki, który zasłużył na pozytywna opinię.
We Florencji zwiedził gabinet historii naturalnej
i „anatomii woskowej” (czyli woskowych modeli ciała
ludzkiego) oraz książęcy gabinet fizyczny połączony
z obserwatorium astronomicznym. Staszic zauważył
niski poziom nauk przyrodniczych we Włoszech,
czego objawem był brak nowoczesnych księgozbiorów. W sławnym florenckim Palzzo Pitti obejrzał
jedne z licznych w mieście prywatnych zbiorów
przyrodniczych Pitti, gdzie zachwycił go woskowy
zbiór modeli anatomicznych. A nie omijał żadnej
okazji do poznania zbiorów naukowych. W Dzienniku
często nie podaje bliżej miejsca, w których je oglądał.
Staszic oglądał miasta włoskie dość systematycznie,
zwłaszcza te znaczniejsze. Z zapisków wnioskować
można, że kierował się przede wszystkim do placówek
uniwersyteckich oraz szkół typu akademickiego.
Gabinety naukowe i ogrody botaniczne znajdowały
się zazwyczaj właśnie przy wyższych uczelniach.
Miasta nieakademickie odwiedzał według własnego,
niejasnego klucza, może zdając się na przypadek lub
korzystając ze wskazówek zdobywanych na miejscu.

S. Staszic – O ziemiorództwie…, 1815 r.

Zbiory w Pizie ocenił powściągliwie. O gabinecie
fizyki eksperymentalnej urządzonym przez Gradianiego
ledwie wspomina, inny – historii naturalnej, złożony
z niewielkich zbiorów zwierząt i skamieniałości –
zajmował zaledwie półtorej izby, jeszcze skromniejsze
była tamtejsza kolekcja mineralogiczna, zwłaszcza
w zakresie kruszców. Roślin nie było tam wcale, tylko
jakieś morskie organizmy, ale w tym miejscu rękopis
jest niepełny. Kilka dni później na uniwersytecie
w Pizie widział gabinety fizyki, historii naturalnej i obserwatorium. Wszystkie – niezbyt bogate
w eksponaty – ocenił jako wystarczające do celów
dydaktycznych. W Rzymie widział gabinet fizyki
w kolegium przy kościele della Sapienza. Pobyt
w Rzymie ponownie wywołał u Staszica gorzkie
refleksje. Jeszcze wydatniej niż we Florencji zwracał
uwagę na całkowity brak zainteresowania Włochów
naukami przyrodniczymi i technicznymi. Gorzej,
w księgarniach nie znalazł żadnej książki mogącej
świadczyć o chęci rzetelnego uprawiania nauki. Cóż
to za głupstwa – zapisał po zacytowaniu całego
szeregu tytułów z rejestrów księgarzy rzymskich.
W jezuickim Colegium Romanum obejrzał gabinet
starożytności zebrany przez ks. Kirchera i sławną
tamtejszą bibliotekę. Bogaty zbiór jezuicki Staszic
oglądał w 1791 r., a więc wiele lat po kasacie zakonu.
Pierwotne zbiory były wówczas mocno przerzedzone:
rozkradzione lub przeniesione do innych kolekcji.
Próbowano chronić je, ograniczając dostęp dla osób
posiadających stosowne pozwolenie oraz – co nieco
zaskoczyło autora – umieszczając napis informujący
o automatycznym ekskomunikowaniu ewentualnego
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złodzieja. Opiekę nad resztkami zbiorów jezuickich
roztoczył kardynał Zelada, którego własne zbiory
naturaliów Staszic obejrzał kilka dni później. Chociaż
nieuporządkowane płótno, kamienie, kruszcze, drzewo
i ziemia – wszystko to w jednej szafie - uznał Staszic
kolekcję kardynała za jedyną w Rzymie, odmawiając
tym razem takiej wartości resztkom widzianym
wcześniej w kolegium jezuickim. Zelada miał jeszcze
zbiór antyków, szczupły gabinet fizyczny i bibliotekę.
W tym swoistym rankingu pomocy naukowych
tuż za skarbami kardynała Zelady umieścił Staszic
pomocnicze zbiory bolońskiego Instytutu Naukowego,
złożone z okazów zebranych w różnych włoskich
w gabinetach historii naturalnej, fizyki i anatomii.
Nader ciekawe uwagi poczynił podróżnik w związku
z przejazdem przez Modenę. Warto przytoczyć
je w całości: W pałacu duka Modeny nic prócz obrazów
dosyć pięknych Guida [Reni] i Guerszya [Guercina]. Nic
mię przecież osobliwie nie zastanowiło. Zastałem obraz
tych galeryj, które układano w wieku niewiadomości.
Kamienie, konchy, statuy, figurki woskowe, kościółki
i kapliczki woskowe, kości ryb morskich i relikwie
ś. Męczenników etc. W tym składzie jest galerya
książęca Modeny.
Jest to lapidarny, ale niewątpliwie celny opis
typowego późnobarokowego zbiory osobliwości,
jakich także w polskich pałacach i dworach Staszic
mógł jeszcze w tym czasie wiele napotkać. Wyczuć
można w tym opisie nutę niechęci konsekwentnie
deklarowanej przez uczonego wobec obskurantyzmu
części późnofeudalnej szlachty. Jego niesłabnące zainteresowanie wykorzystaniem zbiorów przyrodniczych
i naukowych dla potrzeb edukacji dobrze ilustruje
notatka z Genui, z 8 czerwca 1791 r. Na uniwersytecie
założonym tam ok. 1785 r. znalazł niewielki gabinet
fizyczny niezupełny, ale machiny dobre, angielskie,
a przy tym uposażony funduszem 800 liwrów rocznie.
Ledwie zapoczątkowany zbiór historii naturalnej nie
był jeszcze wykorzystywany, podobnie biblioteka.
Obserwatorium astronomicznego nie było wcale.
Wyraźniejsze słowa uznania za uwagę poświęconą
naukom przyrodniczym znalazł dla uniwersytetu w Turynie, chociaż ze zbiorów poza biblioteką
wspomniał tylko muzeum starożytności. W pobliskiej
Parmie widział uniwersytecki gabinet anatomiczny
z preparatami z ciał ludzkich, a także dobrze oceniony
gabinet chemiczny i ogród botaniczny. W Mediolanie zanotował wprawdzie na uniwersytecie nieźle
działające obserwatorium astronomiczne i niewielki
gabinet historii naturalnej, ale brakowało gabinetu
fizyki. Osobne zainteresowanie wzbudziła prywatna
szkoła przemysłowa prowadzona przy fabryce jedwabiu
przez bankiera Gaetaniego. Staszic z uznaniem pisze
o tym prywatnym przedsięwzięciu szkolnym, w którym
naukę dużej grupy młodzieży prowadzono w oparciu
o działającą wytwórnię tkanin. Zresztą Mediolan
zapewniał znacznie szersze pole do obserwacji.
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Z jednej strony biblioteka Ambrosiana, przypominająca
książęcą bibliotekę oglądaną w Modenie: mieszanina
najróżniejszych eksponatów, przechowywanych ze sobą
bez przewodniej myśli, traktowanych jako ciekawostki.
Z drugiej strony - opisywany z uwagą gabinet historii
naturalnej w klasztorze XX. Bernabitów, stworzony
przez uczonego ks. Pini. Właśnie podczas włoskiej
podróży Staszica, jeszcze nieuporządkowany, gabinet
został kupiony przez cesarza i miał służyć jako
pomoc naukowa w miejscowym gimnazjum. To ostatni
z zanotowanych w Dzienniku zbiorów, jakie widział
i zanotował uczony w zachowanej i wydanej części
Dziennika. W drodze powrotnej w maju 1791 r. ponownie
zwiedzał we Florencji zbiory przyrodnicze. Ogólnie
Włochy zawiodły jego nadzieje: zbiorów przyrodniczych
nie brakowało, jednak, jako się rzekło wcześniej,
słabo korespondowały z gwałtownym rozwojem
nauk przyrodniczych. Wspomniany florencki gabinet
historii naturalnej i fizyki ocenił jako najciekawszy
i największy z oglądanych.
Podróżujący w tym samym czasie po Niemczech
bratanek królewski, książę Stanisław Poniatowski
wielokrotnie spotykał się z uczonymi i przedsiębiorcami. W maju 1784 r. uczestniczył w eksperymentach Martina Heinricha Klaprotha, sławnego
niemieckiego chemika-analityka, tego samego dnia
gościł u siebie Carla Abrahama Gerarda, chemika
i mineraloga, profesora berlińskiej Bergakademie.
Spotykał się z nimi później jeszcze kilkakrotnie.
29 maja obejrzał kolekcję spreparowanych ryb
zebraną przez Marcusa Blocha, lekarza i przyrodnika.
Podczas pobytu w uniwersyteckim Helmstedt
odwiedził gabinet historii naturalnej, numizmatów
i rzadkich mechanicznych rzeczy, czyli instrumentów
naukowych, należący do Gottfrieda Christopha
Beiersa, profesora fizyki, a później także medycyny
i chirurgii na uniwersytecie w Helmstedt. Ten zbiór,
uporządkowany i podzielony na różne gabinety, był
mu osobiście pokazywany przez Beiersa. Ze szczególną uwagą zapisał eksperymenty w gabinecie
mineralogicznym, będące częściowo najwyraźniej
kuglarskimi sztuczkami, pośród których prym wiodła
wiadomość o sekretnym transponowaniu metali
w złoto. W tym samym czasie zwiedził gabinet
historii naturalnej Lorenza Crella, profesora filozofii
i medycyny i wydawcy czasopism naukowych.
W pałacu księżnej Brunszwiku odwiedził gabinet
gemm, zobaczył zbiory drobnej plastyki, ceramiki
i jeszcze wiele innych przedmiotów. W książęcym
Osnabrueck widział „mizerny” gabinet historii
naturalnej, gromadzony przez aptekarza dworskiego
Johanna Andrea, który z polecenia księcia zbierał
gleby dla celów fizjograficznych. W Kassel oprócz
galerii obrazów i biblioteki zapoznał się z gabinetem historii naturalnej i Wunderkammerą, czyli
„gabinetem cudowności”. W Getyndze zanotował
uwagę o możliwości wysłania tam jakiegoś polskiego
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stypendysty, którego wykształcenie przyrodnicze
mogłoby obejmować także poznanie kruszcowych gór
Harzu. Książę uważał to za dobry sposób zdobycia
wiedzy mineralogiczno-gospodarczej. Dalej wspomniał
tamtejszy gabinet historii naturalnej i korzyści
gospodarcze, jakie przynosi utrzymywany przez króla
uniwersytet. W gabinecie opisał dokładniej tylko
zbiór przedmiotów zgromadzonych przez sławnego
Jamesa Cooka w czasie podróży dookoła świata.
To ci najwięksi i najsławniejsi. Ale za nimi kroczył rząd pomniejszych pasjonatów przyrodniczego
kolekcjonerstwa.
J óze f J u n d z ił ł
(ur. 1794) po ukończeniu studiów
udał się w 1820 r.
w podróż naukową
na uniwersytety południowych Niemiec,
Holandii i Anglii.
Zwiedzał ogrody botaniczne przyglądał
James Cook.
się ich organizacji,
gromadził książki i nasiona dla ogrodu botanicznego
Uniwersytetu Wileńskiego, którym kierował jego
krewny ks. Stanisław Bonifacy Jundziłł, przyrodnik
i akademik, doktor mineralogii i polski tłumacz dzieła
wielkiego Karola Linneusza. W Paryżu Józef spotkał
Feliksa Drzewińskiego, z którym wcześniej pracował
w Wilnie przy porządkowaniu zbioru Symonowicza.
W Paryżu Jundziłł zakupił i wysłał do Wilna okazy
minerałów za 300 rb. Po latach, jako emerytowany
profesor wileńskiego uniwersytetu, swoje zbiory,
w przewadze botaniczne, przekazał uczelni.
Okazje do rozwoju zainteresowań przyrodniczych
i gromadzenia zbiorów tego rodzaju mieli nieliczni
stypendyści rządowi. Należał do nich m.in. Feliks
Jarocki, nauczyciel szkół poznańskich i doktor UJ,
podróżujący w 1815 r. najpierw do Berlina, a po roku
dalej - do Paryża. Podróżując piechotą zwiedzał
gabinety przyrodnicze, zakłady przemysłowe i górnicze. Studiował różne dyscypliny przyrodnicze,
jego głównym zadaniem była jednak praca w gabinetach zoologicznych. Nieco później znaczną
kolekcję mineralogiczną złożoną z 1462 okazów,
zebrał Franciszek Ksawery Christiani, mecenas
i miłośnik sztuki, właściciel Orońska k. Radomia,
z zawodu budowniczy dróg w Królestwie Polskim.
W czasie Powstania Listopadowego ofiarował go
Uniwersytetowi Warszawskiemu.
W 2 połowie XIX wieku dalej powstawały znaczące
niekiedy kolekcje mineralogiczne i geologiczne.
Znaczące od strony naukowej zbiory związane
były jednak ściślej ze środowiskami akademickimi.
Do takich należała m.in. działalność Alojzego Altha,

profesora mineralogii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w latach 1862-86. Uczony ten, z wykształcenia adwokat, swoje amatorskie zamiłowania mineralogiczne
i geologiczne rozwinął i usystematyzował, tworząc
przy okazji pracy uniwersyteckiej zbiór geologiczny
liczący 9 tys. egzemplarzy. Znaczną aktywność
wykazywali uczeni skupieni w sekcji geologicznej
PAU w Krakowie w zakresie gromadzenia zbiorów.
Przejęli dla Akademii i częściowo opracowali
legowane zbiory Józefa Sienmiradzkiego, Mariana
Raciborskiego, Stefana Stobnieckiego, Alojzego
Altha, Jarosława Łomnickiego, Kazimierza Wójcika,
Walerego Goetla, Wilhelma Friedberga, Feliksa
Piestraka, a także zakładowe kolekcje geologiczne
kopalń w Bochni, Wieliczce, Jaworznie, Ostrowcu
Świętokrzyskim. Od 1900 r. intensywnie gromadzono
zbiory geologiczne w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
założonego w Warszawie w 1875 r. Zajmował się
tym Jan Lewiński, kierujący pracownią do 1916 r.
zaś ostatecznie gabinet przekazany został u zarania II Rzeczpospolitej Państwowemu Instytutowi
Geologicznemu.
Najsłabiej rozwijało się zbieractwo naturaliów
w zaborze pruskim, gdzie społeczności polskiej
nigdy nie udało się zdobyć większego wpływu
na funkcjonowanie szkolnictwa, zwłaszcza wyższego.
Działalność naukowa skupiała się głownie w ramach
Towarzystw Naukowych w Poznaniu i Toruniu.
W Wielkopolsce rozwijało się najobficiej zbieractwo starożytności, zwłaszcza archeologicznych.
Staszicowski model kompleksowego poznawania
ziemi rodzinnej trwał żywy był nadal jeszcze
w okresie 20-lecia międzywojennego. Dobrym tego
przykładem jest działalność Stanisława Zaleskiego
(1867-1933). Chemik z wykształcenia, po powrocie
z podróży studenckiej do Niemiec zamieszkał
w Bliżynie i podjął na Kielecczyźnie działalność
gospodarczą. Jeszcze w 1878 r. zapoczątkował
gromadzenie zbiorów mineralogicznych, pozyskiwanych drogą zakupów i wymiany i chyba także
własnych inicjatyw eksploracyjnych. Zebrał około
3000 okazów. Aktywny społecznie, współdziałał
przy tworzeniu polskiego szkolnictwa średniego
w Skarżysku, jednocześnie ucząc geografii i chemii
w tamtejszym gimnazjum. W trakcie zajęć chętnie
posługiwał się eksponatami ze swojej kolekcji oraz
doświadczeniami z licznych podróży. Całość zbiorów,
uporządkowanych i skatalogowanych z dużą kompetencją, udostępnił publicznie w willi, „Zalesinek”
w Skarżysku, goszcząc także zainteresowanych
nimi uczonych. Zaleski był jednym z licznych,
mieszkających na prowincji, lecz uczestniczących
żywo w życiu publicznym i w pewnym stopniu
poprzez cenną kolekcję, życiu naukowym polskich
zbieraczy okresu zaborów i początków drugiej
niepodległości.
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25 Pułk Piechoty w Kielcach w latach 1918-1919
Dr mjr Tadeusz Banaszek

R

ada Regencyjna, dekretem z dnia 27 października
1918 r. zapowiedziała tworzenie Wojska Polskiego
(WP). W dniu 30 października 1918 r. Szef Sztabu
Generalnego WP gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
wydał rozkaz, w którym podzielił obszar ziem polskich,
będących jeszcze pod okupacją, na 15 okręgów wojskowych. Jednym z nich był V Okręg Kielecki, obejmujący
powiaty: kielecki, jędrzejowski, pińczowski, stopnicki
i miechowski. Dowódcą okręgu został mianowany
ppłk Włodzimierz Skrzyszewski. Utworzone zostały
także Inspektoraty Lokalne: Warszawski, Kielecki
i Lubelski, jako wyższe organy władzy wojskowej,
których dowódcy podlegali bezpośrednio Sztabowi
Generalnemu WP. Dowódcą Inspektoratu Kieleckiego,
obejmującego okręgi wojskowe kielecki i piotrkowski,
a od dnia 10 listopada 1918 r. również łódzki i łowicki,
został gen. ppor. Wacław Iwaszkiewicz – Rudoszański.
Z kolei z dniem 17 listopada 1918 r. rozkazem Ministra
Spraw Wojskowych utworzono 5 okręgów generalnych,
jako najwyższe terytorialne organy władzy wojskowej.
Wśród nich powołano Dowództwo Okręgu Generalnego
(DOGen.) Nr III Kielce, w skład którego weszły okręgi
wojskowe: radomski, kielecki, piotrkowski, częstochowski,
a od lipca 1919 r. będziński. Powierzchnia okręgu
wynosiła około 30 tysięcy km2. Funkcję dowódcy OGen.
Kielce pełnili kolejno: gen. Wacław IwaszkiewiczRudoszański (od 17 do 26 listopada 1918 r.), gen. dyw.
Kajetan Olszewski (od 28 listopada 1918r. do 28 lipca
1919 r.), gen. bryg. Bolesław Roja (od lipca 1919 r.
do marca 1920 r.), gen. bryg. Władysław Frankowski
(od marca 1920 r. do 12 maja 1921 r.) i gen. dyw.
Franciszek Latinik (od maja do listopada 1921 r.).
Siedzibą DOGen. był Pałac Biskupów Krakowskich
oraz budynki przy ul. Kolejowej, Hipotecznej, Wesołej
i Bazarach.
Na przełomie października i listopada 1918 r.
przystąpiono na terenie przyszłego OGen. Kielce
również do formowania jednostek wojskowych. Rozwój
oddziałów WP w początkowym okresie został oparty
na zaciągu ochotniczym. Kadrę dla powstających
oddziałów stanowili legioniści, członkowie Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW) oraz oficerowie z byłych
armii zaborczych. Jak informował w raporcie do powstałego w Lublinie Komitetu Wojskowego komendant
Okręgu VI POW W. Świeżyński – Nowowiejski w dniu
30 października 1918 r., po nawiązaniu kontaktu z radą
oficerską batalionu zapasowego 56 austriackiego pułku
piechoty stacjonującego w Kielcach, omawiano możliwość
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przejęcia władzy w garnizonie. Zabiegi te udaremniły
działania legalnej Rady Regencyjnej, która jak wcześniej
wspomniano zapowiedziała w dekrecie,, O powszechnym
obowiązku służby wojskowej” tworzenie WP.

% »&
Za dzień odzyskania niepodległości przez Kielce
należy przyjąć 1 listopada 1918 r. Wówczas w godzinach
popołudniowych mjr Kazimierz Dziekanowski z batalionu zapasowego 56 pułku piechoty przeprowadził
przysięgę żołnierzy – Polaków na placu katedralnym.
W dniu 7 listopada 1918 r. na terenie kieleckiego
POW utworzona została tzw. „grupa pułkownika
Norwida” (Mieczysława Norwida-Neugebauera),
a w niej zorganizowany batalion kielecki pod dowództwem kpt. Alojzego Wir – Konasa. Natomiast w dniu
18 listopada batalion został przemianowany na pułk
piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W tym samym czasie
Dowództwo V Okręgu Wojskowego Kielce przystąpiło
do organizowania pułku okręgowego, na czele którego
stanął dowódca tego okręgu – płk Włodzimierz
Skrzyszewski. Formowany pułk okręgowy składał się
z jednego batalionu, dowodzonego przez ppłk Aleksandra
Wołowskiego. Dowództwo pułku stacjonowało w prawym
skrzydle byłego pałacu biskupów krakowskich przy
ulicy Zamkowej.
W drugiej dekadzie listopada dowódca OGen. Kielce
nakazał połączyć wszystkie oddziały wojskowe istniejące
na terenie V Okręgu Wojskowego w jeden pułk pod
nazwą Okręgowy Pułk Kielecki. W związku z tą decyzją
dotychczasowy pułk piechoty im. T. Kościuszki przekształcono w I batalion tego pułku, natomiast I batalion pułku
okręgowego przemianowano na II batalion. Z kompanii
rozlokowanych na prowincji: 9 kompanii w Jędrzejowie,
10 kompanii w Pińczowie, 11 kompanii w Miechowie i 12
kompanii w Busku, utworzono III batalion. Z dniem 29
listopada dowództwo Okręgowego Pułku Kieleckiego
objął mjr Alojzy Wir – Konas. W dniu 2 grudnia
1918 r. Okręgowy Pułk Kielecki otrzymał numer 25
i zmienił nazwę na 25 pułk piechoty (pp). Pod koniec
grudnia pułk liczył 102 oficerów, 269 podoficerów
i 1657 szeregowych, uzbrojonych w 10 ciężkich karabinów
maszynowych i 1468 karabinów. Przyjęty wówczas
skład i organizacja pp stworzyły etat przejściowy, który
składał się z: dowództwa, trzech batalionów piechoty
(po cztery kompanie strzeleckie i jednej kompanii
karabinów maszynowych), plutonu telefonistów, kompanii

technicznej. Dowódcami kompanii w 25 pp w tym
czasie byli m. in.: ppor. Otto Dworzak, kpt. Kazimierz
Bogaczewicz, por. Tadeusz Śledzikowski, por. Leonard Lech,
kpt. Wacław Michałowski, por. Franciszek Studziński,
ppor. Władysław Tarada, kpt. Mieczysław Drabik. Należy
podkreślić, że dowództwo pułku miało wiele trudności
kadrowych i materiałowych związanych z tworzeniem
jednostki. Brakowało mundurów, broni, oporządzenia.

% »&
W dniu 28 grudnia w związku z walkami polsko –
ukraińskimi o Lwów, III batalion 25 pp postawiony został
w stan pogotowia marszowego. Zebrany w Jędrzejowie
w liczbie 28 oficerów, 147 podoficerów i 872 szeregowych,
przybył w dniu 30 grudnia do Kielc, skąd odjechał
na front ukraiński pod dowództwem kpt. Franciszka
Meraka. Pierwsze walki żołnierze 25 pp stoczyli pod
miejscowością Uhrynów, gdzie pomimo poniesionych
znacznych strat - pułk zdobył tę miejscowość. Jako
kolejny do walki z siłami ukraińskimi wyruszył w dniu
16 marca 1919 r. z Kielc I batalion pod dowództwem kpt.
Kazimierza Bogaczewicza, który transportem kolejowym
przez Sandomierz, Rozwadów, Przemyśl przybył
do Sądowej Wiszni. Od dnia 20 marca pododdział ten
obsadził odcinek w pobliżu Boratyna, a w dniu 23 marca
batalion wziął udział w natarciu na Szulmany i Ożomle,
broniąc odcinka od Ustrzyk do Turka. W końcu maja
I batalion obsadzał granicę czechosłowacką, a następnie
odcinek pod Brodami. Po zakończeniu działań wojennych
z Ukraińcami I i III bataliony powróciły do pułku
w okolice Częstochowy.
Dużym problemem dla wojska i ludności stali się,
głównie w latach 1919-1921 dezerterzy – żołnierze, którzy
samowolnie opuścili swoje jednostki celem uchylenia się
od służby wojskowej. Przyczynami dezercji były m.in.
trudne warunki socjalno – bytowe (brak odpowiedniego
umundurowania, obniżone racje żywnościowe, złe
warunki zakwaterowania), zachowanie niektórych
podoficerów i oficerów w stosunku do szeregowych,
lęk przed utratą życia lub zdrowia podczas działań
na froncie. Tylko w ciągu dwóch tygodni marca 1919 r.
z 25 pp w Kielcach zdezerterowało aż 64 żołnierzy.
W tym czasie odnotowano w pułku również około
30 przypadków zachorowań żołnierzy na tyfus plamisty.

% »&
Podczas stacjonowania w Kielcach jednostką
dowodzili kolejno następujący oficerowie: płk Włodzimierz Skrzyszewski (od 9 do 29 listopada 1918 r.),
mjr Alojzy Wir – Konas (od 29 listopada do 2 grudnia
1918 r.), płk Aleksander Wołowski (od 2 do 23 grudnia
1918 r.), mjr Oskar Brezany (od 23 grudnia 1918 r.
do 5 lutego 1919 r.) i ppłk Michał Zienkiewicz
(od 5 lutego 1919 r. do 16 kwietnia 1920 r.).

% »&

Na przełomie lutego i marca 1919 r. utworzony został
w garnizonie kieleckim batalion zapasowy 25 pp, który
zajął koszary przy ul. Prostej 14. Batalion zapasowy
pułku piechoty składał się z dowództwa (sztab, komisja
kasowa, prowiantura, izba chorych, magazyn broni),
czterech kompanii zapasowych (trzech strzeleckich i jednej
ozdrowieńców), zapasowej kompanii ciężkich karabinów
maszynowych oraz szkoły podoficerskiej, tworzonej
przy jednej z kompanii zapasowych. Zasadą było,
że przybywających poborowych wcielano do kompanii
zapasowych, przy których tworzono kompanie marszowe.
Po okresie szkolenia trwającego od czterech do sześciu
tygodni kompanie marszowe wysyłano na front jako
uzupełnienie strat. Z kolei żołnierzy przybywających
ze szpitali kierowano do kompanii ozdrowieńców, skąd
przydzielano ich do kompanii marszowych. Batalion
zapasowy 25 pp stacjonował w Kielcach do końca
maja 1919 r., kiedy został przeniesiony najpierw
do Częstochowy, a pod koniec lata do Miechowa.
Dowódcą batalionu w Kielcach był ppłk Władysław
Łokczewski. W dniu 24 maja 1919 r. 25 pp opuścił
garnizon kielecki, udając się na granicę Górnego
Śląska, gdzie pełnił służbę na pograniczu z Niemcami
od Koziegłów do Wielunia.

% »&
W połowie grudnia 1919 r. 25 pp w pełnym składzie
wyjechał na front rosyjski. W końcu maja 1920 r. wziął
udział w walkach pod Ciepielówką z jednostkami Armii
Czerwonej wspartą ogniem pociągów pancernych.
Podczas przygotowywania sierpniowej kontrofensywy
pułk prowadził działania w rejonie Chełma. 28 września
zdobył Horyń, a następnie dotarł do Olewska, gdzie
zastało go zawieszenie broni. W dniu 24 kwietnia 1921 r.
25 pp przybył transportem kolejowym do Miechowa
i Wolbromia, a w dniu 15 października do Piotrkowa
Trybunalskiego, jako stałego pokojowego garnizonu.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w okresie walk o granice
Polski z 25 pp poległo 13 oficerów oraz 138 podoficerów
i szeregowych. Należy podkreślić, że mieszkańcy Kielc
wspierali żołnierzy 25 pp zarówno stacjonujących
w garnizonie, jak i walczących na froncie, poprzez przekazywanie w darze upominków, żywności i papierosów.
Jeszcze podczas pobytu pułku w garnizonie kieleckim, powołano komitet obywatelski do ufundowania
sztandaru wojskowego dla 25 pp, pod przewodnictwem burmistrza Łukasiewicza. W dniu 20 lipca
1919 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła
się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru
pułkowi, z udziałem dowódcy OGen. Kielce gen. dyw.
Kajetana Olszewskiego. Sztandar ten służył 25 pp
do 1927 r., kiedy został wymieniony na nowy wzór.
25 pp był jedną z pierwszych jednostek bojowych WP
sformowaną w Kielcach po odzyskaniu niepodległości.
Żołnierze pułku, którzy rekrutowali się spośród mieszkańców Kielc i regionu dali wyraz bohaterstwa, biorąc
czynny udział w walkach o granice Rzeczypospolitej.
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Gdy był głodny, czytał poezję…

L

ata 1914 i 1915 wykreowały na Ziemi Kieleckiej swoich wyjątkowych bohaterów. Wielu
legionowych oficerów później - w niepodległej Polsce
zrobiło kariery w polityce i w wojsku. Przypomnijmy,
że w sierpniu 1914 roku w Kielcach pojawiło się
przyszłych dwudziestu kilku generałów, czterech
marszałków, licząc łącznie z Michałem Żymierskim
i – po drugiej stronie – Konstantym Rokossowskim – wówczas osiemnastoletnim ochotnikiem
5 kargopolskiego pułku dragonów oraz czterech
premierów. Wielu jednak utalentowanych uczestników
wspominanych tu wydarzeń poległo w młodym wieku
nie doczekawszy niepodległej ojczyzny.
Do takich bohaterów zalicza się Franciszek Pększyc
ps. Grudziński, organizator formującego się w Kielcach
batalionu rekruckiego, wyjątkowo zdolny, świetnie
zapowiadający się oficer, poległy w boju pod Konarami
w maju 1915 roku.
Malarz Mikołaj Szyszłowski, ps. Sarmat - jeden
z najlepszych uczniów Józefa Mehoffera, poległ
podobnie jak Pększyc pod Konarami. Z pola walki
wynosiła go żona, sanitariuszka w I Brygadzie.

pod Polską Górą. W 1930 roku statuetka posłużyła
za wzór legionisty na Pomniku Czynu Legionów
w Radomiu.
Albo Tadeusz Józef Żuliński, pseudonim Roman
Barski, potomek powstańców z lat 1830 i 1863, urodzony
w 1889 roku. Był bratankiem Romana Żulińskiego,
powieszonego wraz z czterema innymi członkami
powstańczego Rządu Narodowego na stokach Cytadeli
5 sierpnia 1864 r. W okresie formowania 1. Pułku
Legionów w Kielcach był adiutantem Komendanta,
a następnie skierowany został do organizowania
na terenie Królestwa Polskiej Organizacji Wojskowej.
W październiku 1915 roku padł pod Kamieniuchą
na Wołyniu.
Czterej spośród wymienionej siódemki liczyli
w chwili śmierci mniej niż 25 lat. Czterech z nich miało
zaszczytne prawo noszenia tak zwanego „Parasola”,
odznaki poświadczającej ukończenie legendarnego
dzisiaj strzeleckiego kursu oficerskiego w 1913 roku.
Lista bohaterów, którzy ojczyźnie oddali swoje młode
życie jest bardzo długa. Po latach zapomnienia, czy
raczej świadomego pomijania ich nazwisk w historii,

Ppor. Stanisław Długosz ps. Jerzy Tetera, legionowy poeta z 5. pułku, zginął pod Lubartowem
w 1915 roku. Nie mniej znany poeta chorąży kawalerii
Józef Mieczysław Mączka, bohater spod Rarańczy
i Kaniowa, w czasie służby pod płk. Żeligowskim
zmarł na cholerę we wrześniu 1918 roku w Rosji
w okolicach Jekaterynodaru.
Tadeusz Furgalski ps. strzelecki Wyrwa, jako
dwudziestoczterolatek w 1914 roku objął w Kielcach
dowództwo IV batalionu w 1. Pułku Piłsudskiego. Rok
później był już zastępcą dowódcy pułku. Z pewnością
w II Rzeczpospolitej zostałby generałem, lecz w 1916
roku oddał życie pod Maniewiczami na Wołyniu.
Włodzimierz Konieczny, rzeźbiarz, grafik i poeta
rocznik 1886, ojciec chrzestny Moniki Żeromskiej,
w okopach na Wołyniu w 1916 roku wyrzeźbił
statuetkę legionisty, którą ofiarował Piłsudskiemu
na imieniny, a cztery miesiące później poległ w boju
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literaturze i sztuce, wracamy do nich ku chwale
naszej przeszłości.
Jedną z najpiękniejszych postaci legionowych,
którym nie było dane doczekać wolnej ojczyzny był
Kazimierz Jan Piątek, strzelecki pseudonim Herwin.
To niezwykła i od dawna fascynująca mnie, a z pewnością także wielu kielczan, postać. Pierwszy raz
pisałem o nim w 1987 roku. Siedemnaście lat temu
na moją prośbę znany kielecki malarz Antoni Bielecki
namalował akwarelę, przedstawiającą wejście do Kielc
I Kompanii Kadrowej z Herwinem na czele. Niedawno
w naszym piśmie przypomniałem okoliczności jego
śmierci w boju pod Konarami w 1915 roku.
Dzisiaj wracam do tematu nieoczekiwanie dla
siebie samego. Oto mam w rękach dokument wśród
pamiątek związanych z dziejami Legionów wyjątkowy.
To autograf (!) Herwina Piątka dokładnie sprzed stu
lat. Tym cenniejszy, że pochodzi z okresu strzeleckiego,
kiedy Piątek był komendantem kursu podoficerskiego
w Stróży w 1913 roku. Dla wielu zapewne – nieważny
drobiazg. Dla mnie źródło wzruszenia, pozwalające
mi niemal dotykać okresu w dziejach Polski i naszego
regionu szczególnego. Zaistniał zatem fakt, który
skłania nie tylko do zaprezentowania owego autografu,
a ściślej - podpisu na skrawku zniszczonego dokumentu,
lecz także do przypomnienia sylwetki kapitana.

Z początkiem 1912 roku kierowany przez Józefa
Piłsudskiego Związek Walki Czynnej przeistacza
się w ruch strzelecki. We Lwowie powstaje Związek
Strzelecki, w Krakowie Towarzystwo Strzelec. Już
5 lutego 1912 roku Piątek wstępuje do Strzelca
i przyjmuje pseudonim Herwin.. Kończy kurs oficerski,
na którym ujawniają się jego zdolności dowódcze.
Po zdaniu egzaminów otrzymuje prestiżową odznakę,
zwaną potocznie „Parasolem”. Prawo do jej noszenia
oznaczało w okresie międzywojennym przynależność
do najściślejszej niepodległościowej elity – creme
de la creme. Do końca życia Józef Piłsudski nigdy
się z nią nie rozstawał. Widoczna jest ona także
na mundurze Herwina.
W 1913 roku Piątek był instruktorem na strzeleckim obozie letnim w Stróży koło Myślenic. Pełnił
tu zarazem obowiązki komendanta kursu niższego,
podoficerskiego oraz wykładowcy taktyki na kursie
wyższym, oficerskim. I w tym momencie jest pora
na prezentację autografu. Znajduje się on na małym
fragmencie większego dokumentu, zapewne protokołu
z egzaminu. Karta została przez nieznanego mi kolekcjonera, a może raczej „kolekcjonera” autografów
zdewastowana; wycięto z niej fragment zawierający
podpis Herwina przy pieczęci „Komendant Szkoły
Ofic.” wraz z datą 2 grudzień 1913. Pieczęć na szczęście zachowała się, podobnie jak nadruk „Kraków”.
Równocześnie tą samą ręką napisano: Kurs niższy
szkoła podchorążych od 15.X. b.r. szkoła oficerska
niższa. Niżej: Egzamin podofic. 18.XI.1913.

Autograf Herwina Piątka.

„Parasol” – odznaka absolwenta kursu oficerskiego.

Kazimierz Jan Piątek, syn Pawła – malarza
pokojowego i Marii z Nalepów, urodził się 2 marca
1886 roku w Krakowie. W latach 1898-1905 uczęszczał
do krakowskiego Gimnazjum Świętego Jacka, a następnie ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Po studiach podjął pracę w Muzeum
Narodowym w Krakowie na stanowisku konserwatora
zabytków. W latach 1910-1911 jako poddany austriacki
odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową
w 13. pułku piechoty.

W Strzelcu Kazimierz Piątek zyskuje opinię
solidnego i oddanego organizatora ruchu. Szybko też
awansuje. 31 marca 1914 roku zostaje komendantem
Strzelca w dzielnicy Kraków – Podgórze, a wkrótce
komendantem Obwodu Podgórze. W końcu lipca Piłsudski zarządza mobilizację oddziałów strzeleckich.
Herwin w I Kompanii Kadrowej obejmuje dowództwo
1. plutonu. Dnia 6 sierpnia 1914 roku I Kompania
Kadrowa prowadzona przez Tadeusza Kasprzyckiego
ps. Zbigniew wyrusza z Krakowa w kierunku Kielc.
Kasprzycki pochodzi z Kongresówki, jest poddanym
cara, stąd dla większego bezpieczeństwa na granicy
zaborów w Michałowicach komendę nad kadrówką
przejmuje Piątek. 12 sierpnia przed godziną 14.
Herwin wprowadza oddział w sile już batalionu
do Kielc. Jedyne znane do dziś barwne zdjęcie
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pierwszej kadrowej prowadzonej w naszym mieście
przez Piątka zamieścił tygodnik Światowid z datą
4 sierpnia 1934 roku. Fotografia zajmuje całą ostatnią
stronę okładki. Na czele maszeruje Herwin mający
po lewej ręce Modesta Słoniowskiego ps. Słoń,
za nimi żołnierz na koniu, to Jan Woźniakowski
ps. Czywar. Na podstawie tej właśnie fotografii
powstała wspomniana akwarela A. Bieleckiego.

Kapitan Herwin (drugi od prawej) wprowadza Kadrówkę do Kielc.

Tego samego dnia Piątek dowodząc I kompanią
broni dworca kolejowego, po czym na drezynach
ewakuuje swój oddział do Białogona. Po walkach
w rejonie Brzegów, dnia 22 sierpnia wraz z całym
zgrupowaniem strzeleckim ponownie zjawia się
w Kielcach, gdzie uczestniczy w formowaniu się
1. pułku. Pułk utworzony został na mocy rozkazu
Naczelnej Komendy Armii (AOK) austriackiej. Składał
się z pięciu batalionów. Piątek znalazł się w rezerwie
3. batalionu E. Rydza-Śmigłego. Na awans nie
czekał jednak długo; 26 sierpnia objął dowództwo
formującego się 6. batalionu.
Dnia 9 października w Jakubowicach Piłsudski
nadaje swoim żołnierzom pierwsze stopnie oficerskie.
Kazimierz Piątek od tego dnia jest kapitanem.
6. batalion Herwina pierwszy poważny bój stacza pod
Laskami nieopodal Pionek w dniach 22-26 października.
Z kolei od 16 do 19 listopada uczestniczy w krwawej
bitwie pod Krzywopłotami niedaleko Wolbromia. Tu,
po ciężko rannym Mieczysławie Rysiu Trojanowskim,
obejmuje komendę nad I. batalionem.
W dniach 22-25 grudnia oddziały Piłsudskiego
już jako I Brygada toczą najkrwawszą w 1914 roku
bitwę pod Łowczówkiem koło Tarnowa. W walce
pada ciężko ranny w pierś i rękę dowódca I. batalionu kapitan Piątek. Szpitalne leczenie musiało
potrwać kilka tygodni. Z niezagojoną do końca
raną wraca Herwin w lutym 1915 roku do Brygady,
stacjonującej na odpoczynku w Kętach. Obejmuje
tu dowództwo 5. batalionu w 3. pułku. Będzie go
prowadził do końca swoich dni.
W końcu lutego I Brygada przerzucona zostaje nad
Nidę w okolice Pińczowa, gdzie toczy walki pozycyjne
z Rosjanami przez ponad dwa miesiące. 11 maja trzy
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pułki brygady po przełamaniu rosyjskiego frontu
przez wojska niemieckie i austriackie w rejonie
Gorlic, przekraczają Nidę i ruszają w kierunku
północno-wschodnim w trop za wycofującym się
nieprzyjacielem. Wkrótce dojdzie do krwawego boju
pod Konarami na Ziemi Staszowskiej. Przebieg tej
bitwy opisaliśmy w numerze 10. naszego pisma.
Od początku boju 5. batalion Herwina znajdował
się na pierwszej linii ognia. Dnia 19 maja zażarte
walki rozgorzały w rejonie wsi Garbowice-Płaczkowice-Koprzywianka-Kozinek. Atak batalionu
wyszedł ze wsi Korzpywianka z zadaniem zajęcia
odcinka Płaczkowice-Kozinek oraz newralgicznego
wzniesienia 282 m. n.p.m. Natarcie rozpoczęło się
pod silnym ogniem rosyjskiej piechoty. Koło południa
Piątek padł ciężko ranny w głowę. Nieprzytomnego
kapitana znieśli żołnierze do wąwozu i umieścili
w zakładzie sanitarnym Brygady. Kazimierz Herwin
Piątek zmarł 20 maja 1915 roku o godzinie 8.15
rano. Według relacji Felicjana Sławoja Składkowskiego w jego tornistrze po śmierci odnaleziono
tomik poezji Juliusza Słowackiego. Składkowski
napisał o Herwinie: gdy był głodny, czytał poezję…
Pochowany został wraz z pięcioma innymi żołnierzami w Pęcławicach. Mogiłę okolono brzozowym
ogrodzeniem oraz postawiono na niej duży krzyż.
W 1938 roku szczątki kapitana przeniesiono
na cmentarz w Górach Pęchowskich.
Ostatnią drogę Herwina wzruszająco opisał Juliusz
Kaden Bandrowski:
Odbył się pogrzeb, najlepszy, na jaki nas wówczas
było stać. Otwartą trumnę złożono na łące. Lud wiejski
osypał ją kwiatami. Tu, ostatni raz dziwnie w zacisku
śmierci dumna i wzniosła twarz Herwina patrzyła
w niebo…Dzień był blady, powietrze huczało wciąż
od wystrzałów. Wartę honorową przy trumnie trzymali
ułani. (…) Oficerowie wieko przybili, przepłynęła nad
trumną pieśń „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, „Jeszcze
Polska nie zginęła” – odegrali po trzykroć muzykanci.
(…) Na tle rozłożystej ściany dębów, w oddechu ich
szumiącym, rzekłbyś tchnieniem łaskawej piersi kołysany,
usypia Herwin na wieki – zaś przed nim pola biegną
i złocą się chałupy i ciągnie się dal – polska ziemia
i ród, to wszystko, czego bronił tak mężnie. Zaś nad
nim bzu uwiędłego różaniec, wśród dębów brzoza
warkoczami wiejąca i wysoko, wysoko czułe pytania
ślicznego głosu wilgi…
23 czerwca 1915 roku I Brygada rusza spod
Konar z umykającym nieprzyjacielem. W lasku wsi
Pęcławice pozostawia, na tle ściany starych dębów,
mogiłę. Na drewnianej tabliczce u stóp krzyża – napis:
Tu leży Kazimierz Herwin Piątek, kapitan Legionów
Polskich Brygady Piłsudskiego. Zginął pod Kozinkiem
dnia 19 maja 1915 roku. Pośmiertnie Piątek został
zweryfikowany jako major i odznaczony orderem
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Dyplom nadania odznaki Pierwsza Kompania Kadrowa dla Herwina.

Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Niepodległości.
W 1921 roku w czasie drugiego zjazdu Kadrowiaków
w Belwederze Herwinowi pośmiertnie nadano odznakę
Pierwsza Kompania Kadrowa z zaszczytnym wysokim
numerem 27.
W 1932 roku na Bobrzy w Słowiku na szlaku
I Kompanii Kadrowej wybudowano nowy most
żelbetonowy o konstrukcji łukowej. Od 1935 roku
most miał swojego patrona, o czym informował napis
na belkach tęczowych: Most im. Kazimierza Herwina
Piątka. Niestety, 15 listopada 2011 roku most został
rozebrany.
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Słońce w herbie
Robert Osiński

W

1987 roku miasto Busko-Zdrój uroczyście
obchodziło siedemsetną rocznicę nadania praw
miejskich przez księcia Leszka Czarnego. Z tej okazji
w prasie ukazało się szereg artykułów ukazujących
historię i dzień dzisiejszy miasta. Jeden z wielu artykułów nosił tytuł: „Miasto ze słońcem w herbie” - będący
odzwierciedleniem powszechnie panującego przekonania,
iż herbem Buska-Zdroju jest stylizowane słońce koloru
żółtego na czerwonym tle. Aby odpowiedzieć, na ile
pogląd ten jest słuszny, należałoby cofnąć się w czasie
o blisko 500 lat i prześledzić historyczny rozwój herbu
miejskiego na przestrzeni owych lat. Opracowanie
niniejsze, z uwagi na rozmiary, jest jedynie szkicowym
naświetleniem problemu kształtowania się i rozwoju
herbu miejskiego i z pewnością nie wyczerpuje tematu.
Autor ma nadzieję, że stanie się ono przyczynkiem
do przeprowadzenia szerszych badań, które zaowocują
w pełni naukowym opracowaniem.

Herby miejskie w Polsce mają wielowiekową
tradycję. Najstarsze z nich sięgają głębokiego
średniowiecza. W dziejach miast w Polsce herby
pełniły ważną funkcję, podkreślając ich autonomiczny i samorządowy charakter. Stąd też najczęściej
umieszczano je na pieczęciach miejskich, które
służyły do nadawania wiarygodności dokumentom
wystawianym w kancelariach miejskich. W okresie
zaborów używanie herbów miejskich na pieczęciach
było przeważnie zakazane, a kiedy nawet pozwalano
na ich używanie – były przedmiotem ingerencji
rządów zaborczych. Obce wpływy, pochodzące z tych
czasów, są widoczne w polskiej heraldyce miejskiej
do dnia dzisiejszego. W okresie porozbiorowym herby
miejskie stały się dziedzictwem przeszłości, służącym
kształtowaniu lokalnej świadomości historycznej.
Stały się ważnym elementem ciągłości dziejów
miasta, jawiącym się w świadomości mieszkańców
jako symbol wspólnoty.
Herby miejskie powstawały według określonych reguł heraldycznych, które z biegiem czasu
stawały się coraz mniej zrozumiałe, a same herby
ulegały zapomnieniu, zwłaszcza w okresie zaborów.
W konsekwencji prowadziło to do częstych zmian
herbów, z pominięciem często podstawowych reguł
heraldyki i uzasadnienia historycznego. Po drugiej
wojnie światowej zdarzały się przypadki zastępowania herbów, często z kilkusetletnią tradycją,
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nowymi – które zdaniem ich projektodawców miały
lepiej odpowiadać zmienionym realiom społeczno-ustrojowym. Ignorowano przy tym niemal zupełnie
reguły heraldyki, doprowadzając do powstawania
swoistych „dziwolągów”, które wywoływały, co najwyżej, irytację historyków i znawców tematu. Proces,
o którym mowa, dotknął także, choć w znacznie
łagodniejszej formie, herbu miasta Buska-Zdroju.
Nie wiemy, jak wyglądał opis herbu miasta Buska
na dokumencie królewskim, ani kiedy nastąpiło jego
nadanie, bowiem dokument taki nie zachował się.
Najstarszy znany wi zerunek herbu
miejskiego pochodzi
z odcisku pieczęci Rady
Miejskiej na dokumencie
z 1571 roku, przechowywanym w Archiwum
Akt Dawnych w KrakoHerb Buska z roku 1571.
wie. Został on opisany
w pracy W. Wittyga Pieczęcie miast dawnej Polski
(wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie,
Kraków – Warszawa 1905 r. z. I, s.33) jako...słońce w formie
gwiazdy dwunastopromiennej.... Stąd zapewne wzięło się
powszechne przekonanie, że herbem miasta jest słońce.
Wizerunek herbu miejskiego, pochodzący z pieczęci
na dokumencie z 1774 roku, różni się od poprzedniego
rysunkiem i ilością promieni – ten ma osiem promieni:
cztery proste i cztery płomieniste ułożone naprzemiennie.

Herby z lat 1774 oraz 1779.

Różnice w zakresie rysunku i ilości promieni wykazuje
także wizerunek na odcisku pieczęci z 1779 roku. Ten
składa się z szesnastu promieni równej długości o kształcie
płomienistym. Na dokumencie datowanym 18 czerwca
1811 roku widnieje odcisk pieczęci, na którym wizerunek
herbu ma 16 promieni równej długości – 8 prostych
i 8 płomienistych ułożonych naprzemiennie.

Słońce w herbie

W początkowym
okresie Królest wa
Polskiego używano
zapewne wyżej opisanego herbu. Mniej
więcej od 1822 roku
zaczęto używać pieczęci z wizerunkiem
Szesnastopromienny herb
z roku 1811.
orła Królestwa Polskiego (tj. orła białego
umieszczonego na piersi dwugłowego orła rosyjskiego).
Brak jest wiarygodnych informacji o używaniu przez
Busko w tym okresie herbu miejskiego lub pieczęci
z takim wizerunkiem.
W 1869 roku, na mocy
ukazu carskiego, miasto Busko zostało zdegradowane
do rangi osady. Równocześnie zlikwidowane zostały
wszelkie instytucje samorządu miejskiego. W czerwcu
1915 roku, po zajęciu miasta
przez wojska austriackie,
Herb z wizerunkiem orła
przeniesiono do Buska sieKrólestwa Polskiego.
dzibę starostwa ze Stopnicy,
a w październiku 1916 roku,
po włączeniu w granice administracyjne miasta wioski
Nadole, przywrócono Busko do godności miasta
i nadano mu samorząd. Równocześnie nadano miastu
nowy herb, uwidoczniony na pieczęci Magistratu.
Wizerunek herbu, obcy polskiej tradycji heraldycznej,
był niemal identyczny dla miast byłego Królestwa
Polskiego pod okupacją austriacką i różnił się jedynie
nazwą miasta umieszczoną na tarczy herbowej. Używany
był prawdopodobnie do listopada 1918 roku.
Sprawa herbu miejskiego odżyła na nowo w odrodzonej Polsce, na początku lat dwudziestych. Na sesjach
Rady Miejskiej toczyły
się burzliwe dyskusje nad
proponowanym wizerunkiem
herbu. Na sesji w dniu
31 sierpnia 1925 roku
uchwalono, aby za herb miasta przyjąć „...herb Jastrząb
Pieczęć miasta z 1916 r.
księcia Dersława...”, jednego
z dwóch braci, fundatorów klasztoru norbertańskiego.
Ponieważ nikt z obecnych nie wiedział, jak wygląda
ten herb Jastrząb, zwrócono się o pomoc do naukowców
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pismem
z dnia 15 grudnia 1926 roku dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamiał,
że herb Jastrząb w heraldyce polskiej jest nieznany i jest
on, podobnie jak postać księcia Dersława, wymysłem
Bartosza Paprockiego (autora monumentalnego dzieła
Herby rycerstwa polskiego). Fundatorzy klasztoru,
bracia Wit z Chotla i rycerz Dersław pieczętowali się
herbem Janina. W tym samym piśmie zamieszczono

wzmiankę, że herb Buska został opisany w pracy W.
Wittyga Pieczęcie miast dawnej Polski i wyobraża
on słońce w formie gwiazdy dwunastopromiennej.
W tej sytuacji Magistrat postanowił zlecić naukowe
opracowanie rodowodu herbu miejskiego. Zadania tego
podjął się Dyrektor Archiwum Akt Dawnych Miasta
Krakowa – Adam Chmiel, który 21 lutego 1927 roku
przekazał Magistratowi obszerne opracowanie, zatytułowane Herb miasta Buska. Opracowanie to, niestety,
nie zachowało się i znamy jedynie jego fragmenty
z odpisów. Na sesji w dniu 26 lutego 1927 roku Rada
Miejska uchwaliła nie przyjąć propozycji Adama
Chmiela uznania za herb miasta ...wizerunku Hostii
w otoczeniu promieni... a to ...ze względu na świętość...
i jednogłośnie postanowiła utrzymać w mocy swoja
uchwałę z 15 stycznia 1927 roku, uznającą za herb
miasta...słońce w formie gwiazdy szesnastopromiennej....
W związku z tym zlecono wykonanie stosownych
pieczęci z wizerunkiem herbu miejskiego i zaczęto
nimi sygnować wychodzące dokumenty.
W okresie okupacji
hitlerowskiej pieczęcie
z herbem miasta nie były
używane. Po zakończeniu
wojny sprawa herbu
wracała kilkakrotnie.
Zmieniały się wizerunki,
tarcze herbowe, barwy,
Pieczęć herbu miejskiego
słowem – panowała
w okresie międzywojennym.
w tej sprawie zupełna
dowolność. Cały ten bałagan wywołały odmienne
od przedwojennych uregulowania prawne. Do rozwiązań
przedwojennych powrócono w ustawie z 8 marca
1990 roku o samorządzie terytorialnym (obecnie ustawa
o samorządzie gminnym), której art.18 ust 2 pkt 13
stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy
należy ...podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy...
Herb Buska, określony w załączniku do statutu gminy,
uchwalonego uchwałą nr 13/90 Rady Miejskiej, znacząco
odbiegał od wizerunku przedwojennego i stanowił rodzaj
„radosnej twórczości autora”. W obecnie obowiązującym
statucie gminy, uchwalonym przez Radę Miejską
uchwałą nr XXVII/299/2009, wizerunek herbu został
określony następująco: „§ 2 pkt1. Herbem gminy jest
wizerunek słońca z 16 promieniami w kolorze żółtym
na czerwonej tarczy”.

Współczesny herb Buska.

Na zakończenie
rozważań o historycznym rodowodzie herbu
miejskiego należałoby
przynajmniej spróbować
odpowiedzieć na pyt anie, co naprawdę
przedstawia wizerunek herbu i skąd się
wywodzi. Wydaje się,
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że najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca
herbu miejskiego wiąże się ściśle z klasztorem sióstr
Norbertanek. Miasto rozwinęło się z osady przyklasztornej i było własnością klasztoru do jego kasaty
w 1819 roku. Siostry Norbertanki nosiły wyhaftowany
na habitach wizerunek w formie szkarłatnego serca,
na którym widniała biała Hostia otoczona złotymi
promieniami. To zapewne ten wizerunek stał się
pierwowzorem herbu miejskiego, w każdym razie
zadziwiająca zbieżność obu wizerunków wydaje się
być nieprzypadkowa. Na to niezwykłe podobieństwo
zwrócił uwagę Adam Chmiel, pisząc w 1927 roku,
iż: „...herbem miasta Buska nie jest słońce w formie
gwiazdy szesnastopromiennej, lecz wizerunek białej
Hostii otoczonej złotymi promieniami, przypominającej
słońce...”. Twierdzeniu temu, zdaniem autora, trudno
odmówić słuszności.

Bibliografia:
1. W. Wittig, Pieczęcie miast dawnej Polski
Kraków-Warszawa 1905 r. Z. I, s. 33.
2. Katalog zabytków sztuki w Polsce pod redakcją
J. Łozińskiego i B.Wolf, Warszawa 1936 r.
3. L. Pudłowski Prawo o heraldyce samorządowej II Rzeczypospolitej, Wspólnota nr 20/114
z 16.05.1992 r.
4. Akta Magistratu miasta Buska 1871-1954,
zespół akt dotyczący herbu Buska sygn.594 (obecnie
w Archiwum Państwowym w Kielcach)

Pamięć – obowiązkiem potomnych
U

marłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im
płaci. Ten fragment wiersza Wisławy Szymborskiej
może służyć za motto działalności Komitetu ds. Opieki
nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Powstanie przy wyższej uczelni takiej inicjatywy,
by ocalić od zapomnienia wybitnych poprzedników,
jest konkretną realizacją tych słów. Do zadań tego,
powołanego w 2008 roku Komitetu, należy m.in. kontrola
stanu grobów profesorów UJ, zlecanie niezbędnych
prac konserwatorskich, a także tworzenie bazy danych
dotyczących zmarłych profesorów. W jego skład weszli
przedstawiciele wszystkich wydziałów UJ. Od samego
początku pracami Komitetu kieruje prof. Jan Wiktor
Tkaczyński; do Komitetu dołączył też przedstawiciel
Archiwum UJ oraz na zasadach honorowych dr Teresa
Wolska-Smoleń, córka prof. Józefa Wolskiego, który jako
ostatni żyjący z aresztowanych w Sonderaktion Krakau,
każdego roku podczas uroczystości Uniwersyteckiego
Dnia Pamięci, odczytywał nazwiska aresztowanych 6
listopada 1939 roku profesorów.
Jedną z pierwszych inicjatyw Komitetu było przygotowanie i wydanie okolicznościowego dodatku do Gazety Wyborczej. Edycja ta opublikowana w 70 rocznicę
Sonderaktion Krakau zawierała nazwiska uczonych,
aresztowanych w 1939 roku przez gestapo, spoczywających
na krakowskim cmentarzu Rakowickim. W kolejnych latach,
dodatki okolicznościowe wydawane wraz z „Dziennikiem
Polskim” przed dniem Wszystkich Świętych, zatytułowane
„Szlakiem Pamięci. Groby Profesorów UJ na Cmentarzu
Rakowickim”, przedstawiały sylwetki zmarłych profesorów
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UJ, zasłużonych dla Uniwersytetu i nauki polskiej.
Na łamach tych dodatków przypomnianych zostało już
ponad 400 profesorów UJ, w tym roku dojdzie kolejnych
100 biogramów. I co ważne – każdy ze wskazanym
miejscem spoczynku, wiele z fotografią mogiły. W przyszłym roku staraniem Komitetu ukaże się monografia
„Szlakiem pamięci. Groby profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego na cmentarzu Rakowickim 1803-2013”.
Publikacja ta będzie jednocześnie rodzajem przewodnika
po cmentarzu Rakowickim.
Dodatkowym i jakże szlachetnym zadaniem Komitetu
staje się ocalenie przed całkowitą dewastacją zniszczonych
zabytkowych mogił, o których nikt już nie pamięta.
W ubiegłym roku z inicjatywy Komitetu wykonana została
i wmurowana tablica dla prof. Kazimierza Piecha, ofiary
Sonderaktion Krakau, wybitnego botanika. Pochowany
jest on na cmentarzu Rakowickim w tzw. katakumbie
Wolnego, na której brak było jego imiennej tablicy. Ocalono
też przed ponownym użyciem, czyli w praktyce przed
zniknięciem, mogiłę wybitnego polskiego językoznawcy
profesora Tadeusza Milewskiego. Obecnie trwają prace
restauratorskie przy zabytkowym nagrobku prof. Ludwika
Zejsznera (1805-1871), geologa, pioniera ochrony przyrody
tatrzańskiej, autora prac dotyczących m.in. budowy
geologicznej Gór Świętokrzyskich.
Zaawansowane prace konserwatorskie wymagają sporego
nakładu finansowego, dalece przekraczającego możliwości
Komitetu, który dysponuje skromnym funduszem, głównie
z odpisu 1% podatku i darowizn. Z pomocą przychodzą
inne instytucje, dla których dorobek Uniwersytetu Jagiel-

Profesor Rozalia Szafraniec

lońskiego jest skarbem polskiej nauki, które też starają
się ratować zabytkowe grobowce. Między innymi dzięki
zrozumieniu problemu przez przewodniczącego Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prof. Franciszka
Ziejkę, odnowiono grobowiec zasłużonej rodziny lekarzy
Czerwiakowskich. Także Obywatelski Komitet Ratowania
Krakowa (OKRK) pieniądze zebrane podczas kwest
na cmentarzach przeznacza na renowację zniszczonych
nagrobków. Dzięki staraniom OKRK odnowiono m.in.
nagrobny obelisk byłego rektora UJ Józefa Łańcuckiego
(1756-1841) i botanika Józefa Warszewicza (1812-1866).
Przez cały czas trwa gromadzenie danych o zmarłych
profesorach UJ, które zamieszczane są na uniwersyteckiej
internetowej stronie w zakładce Lista Pamięci: http://www.
uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/odeszli/lista-pamieci
Lista obejmuje już blisko 1000 nazwisk zmarłych
profesorów, ale też innych zasłużonych dla Uniwersytetu
postaci. Wyszukiwanie informacji biograficznych dotyczących
zmarłych profesorów i określenie ich miejsca pochówku
to często praca niemal detektywistyczna. Uczy też
ogromnej pokory. Kiedy czytamy, że jakiś profesor był
nie tylko fantastycznym specjalistą w swojej dziedzinie,
odkrywcą, prekursorem nowatorskich metod leczniczych,
konstruktorem narzędzi chirurgicznych, a znajdował
jeszcze czas na pracę społeczną, sprawowanie funkcji
państwowych, malował, chodził po górach, prowadził
salon artystyczny – to tylko można nisko pochylić głowę
i zastanowić się, czy i dziś jeszcze tacy są wśród nas?
Ambicją Komitetu, jedynego chyba w swoim rodzaju
w całej Europie, jest nie tylko przywrócenie pamięci
o tych, którzy tworzyli i wzbogacali wiedzę, ale również
pełna dokumentacja miejsc ich pochówków. Dziś Komitet
stara się zlokalizować groby profesorów UJ na cmentarzu
Rakowickim, ale śmiałym celem jest odszukanie mogił
profesorów krakowskiego Uniwersytetu w całej Polsce,
a nawet poza jej granicami. Wszędzie, gdzie tylko się
znajdują. Być może kiedyś krakowska inicjatywa rozszerzy
się na cały kraj, na inne zasłużone polskie uczelnie, które
również poszczycić się mogą wybitnymi postaciami. Nauka

nie zna granic. Historia polskiej nauki zostawiła ślady
również na mniejszych, często maleńkich parafialnych
cmentarzach. Może tam też są groby zapomniane, w których spoczywają wielcy, a którym należy się szacunek.
Bylibyśmy wdzięczni za te informacje. Pamięć bowiem
jest obowiązkiem narodu, zaś obowiązkiem Uniwersytetu
Jagiellońskiego było dać przykład, iż non omnis moriar.
Jolanta Herian-Ślusarska
sekretarz Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Apel
Prosimy Czytelników o przekazywanie informacji
o zmarłych profesorach UJ, spoczywających na różnych
cmentarzach w kraju i zagranicą, zwłaszcza o tych na ziemi
świętokrzyskiej. Ważne przy tym jest wskazanie, gdzie
znajduje się mogiła. Uwagi, pytania i informacje w tym
zakresie prosimy kierować na adres:
Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Biuro Informacji UJ
ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 12 663 14 77
e-mail: komitet-pamieci@uj.edu.pl
Jednocześnie Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów
UJ zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich, którym
troska o materialny stan grobów zmarłych profesorów
UJ leży na sercu, o dokonywanie wpłat, również jako
odpisu 1% podatku na organizację pożytku publicznego,
na konto Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: KRS:
0000077648, Bank DnB Nord Polska SA nr konta: 46
1370 1372 0000 1706 5117 6000 z adnotacją „Groby
Profesorów UJ”.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Profesor Rozalia Szafraniec
Dr hab. prof. UJK Urszula Uoettingen

N

a liście Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
znalazła się, wśród wielu osób zasłużonych dla nauki
polskiej, Rozalia Szafraniec.
Rozalia Szafraniec urodziła się w 1910 r. w Siekiernie koło Bodzentyna. Pochodziła z rodziny
wielodzietnej. Ojciec jej zmarł gdy miała trzy lata.
Ciężka praca matki na roli, opieka nad siedmiorgiem

dzieci i sytuacja materialna były na pewno jedną
z ważnych przyczyn jej pragnienia kształcenia się.
W celu pobierania nauk wyjechała z Siekierna.
Zawdzięcza to letnikom, którzy zauważyli jej dążenie
do wiedzy. Dzięki nim mogła rozpocząć naukę w Kielcach. W 1929 roku ukończyła kieleckie Państwowe
Gimnazjum bł. Kingi.
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Następnie studiowała na Wydziale Matematyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W 1934 r. uzyskała
tytuł magistra. W latach 1935/36 ukończyła dodatkowo roczny kurs pedagogiczny, po czym odbyła
praktykę w prywatnym Gimnazjum Haliny Gepnerówny
w Warszawie.
Jej wielką pasją było nauczanie i kontakt z młodzieżą. Po studiach Rozalia Szafraniec podjęła
pracę jako asystentka obserwatora w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na górze
Lubomir w pobliżu Myślenic. Od września 1936 roku
rozpoczęła pracę jako nauczycielka matematyki
w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Mysłowicach,
gdzie uczyła do 1939 r. Dla objęcia tego stanowiska
zrezygnowała ze swojej dotychczasowej pracy i kariery
naukowej.
Wśród wielu zainteresowań pani Rozalii znalazło
się także szybownictwo. W latach 1938/39 ukończyła
kursy szybownicze A, B i C. Uzyskała odznakę
szybownika III stopnia. Ostatnie zapisy w jej książce
lotów treningowych pochodzą z 1947 roku.
Po wybuchu wojny wróciła do Siekierna. Pracowała jako organizatorka i nauczycielka na tajnych
kompletach dla młodzieży. Brała udział w akcjach
Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Była
komendantką gminy Bodzentyn w Wojskowej Służbie
Kobiet; używała pseudonimów „Ażur” i „Żór”. Będąc
żołnierzem AK Korpusu Jodła, współpracowała m.in.
ze stacjonującym na Wykusie oddziałem majora Jana
Piwnika „Ponurego”. Oficjalnie legitymowała się podczas
okupacji stanowiskiem gminnej agronomki, co pozwalało
jej poruszać się po okolicy i ratowało od aresztowania.
W tym czasie ciężkim ciosem była śmierć narzeczonego – leśnika, żołnierza Armii Krajowej spalonego
żywcem w czasie pacyfikacji wsi Michniów, w lipcu
1943 r., na kilka tygodni przed zaplanowanym ślubem.
To zaważyło na jej decyzji – nigdy nie wyszła za mąż.
Pomimo to, do końca wojny aktywnie działała jako
nauczycielka w okolicznych wsiach i miasteczkach,
pełniła też wszystkie powierzone sobie funkcje wojskowe.
W 1979 r. przyznano jej w Londynie Krzyż Armii Krajowej.
W 1981 r. na Jasnej Górze otrzymała Honorową Odznakę
Żołnierza Armii Krajowej Korpusu „Jodła”.
Po zakończeniu wojny uczyła matematyki w Liceum
w Bodzentynie. Stąd po kilku miesiącach przeniosła
się do Kielc, a w 1947 r. do Krakowa. W 1950 r.
obroniła pracę doktorską z filozofii na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Jednocześnie była nauczycielką
w krakowskim Państwowym Liceum i Gimnazjum im.
króla Jana Sobieskiego. Cały czas pragnęła uczyć.
Posiadała ogromną wiedzę i umiejętność pracy
z młodzieżą. Umiała przekazywać trudną wiedzę
z matematyki ciekawie, w nieszablonowy sposób,
zyskując akceptację uczniów.
Okres okupacji i jej patriotyczna działalność w tym
czasie zaważyły na jej losie. W latach Polski Ludowej
nie mogła pracować jako nauczycielka ze względu
na wojenną „nieprawomyślną” przeszłość.
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W 1951 r. podjęła pracę na Wydziale Astronomii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpierw jako adiunkt w Obserwatorium na Lubomirze, później jako
wykładowca. Do końca życia pozostała aktywną
obserwatorką i badaczką w dziedzinie obserwacji
gwiazd zmiennych zaćmieniowych. Wykonywała
także fotograficzne obserwacje pozycyjne komet
i planetoid oraz Księżyca. Przy tej pracy odkryła
dwie nowe gwiazdy zmienne. W latach 60. XX wieku
stała się światową rekordzistką tego typu obserwacji.
Przez wiele lat nadawała radiowe sygnały czasu
za co w 1970 roku została nagrodzona Honorową
Odznaką Komitetu ds. Radia i Telewizji.
Rozalia Szafraniec dużo podróżowała. Swoje
przemyślenia uwieczniła w pracy Okruchy wspomnień
– między niebem a ziemią. Pozostawiła po sobie
olbrzymi dorobek: publikacje naukowe, notatki, dzienniki
obserwacji astronomicznych. Jej imieniem (jeszcze
za życia) zostało nazwane jedno z bardziej liczących
się obserwatoriów w Szwajcarii, które znajduje się
w pobliżu Stacji Obserwacyjnej Uniwersytetu w Bazylei.
Dr Rozalia Szafraniec światowej sławy matematyk
i astronom była pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, członkiem Międzynarodowej Unii
Astronomicznej. Pomimo wielkich osiągnięć naukowych, przedstawienia rozprawy habilitacyjnej, nie
uzyskała stopnia profesora. W latach Polski Ludowej
była to kara za działalność niepodległościową. Nie
otrzymała również zgody na wyjazd do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, gdzie została zaproszona
przez Uniwersytet w Filadelfii.
Pani Róża – tak nazywali ją przyjaciele, zmarła
w 2001 r. w Krakowie. Tak jak pragnęła, spoczęła w ziemi
świętokrzyskiej – na cmentarzu we Wzdole Rządowym.
Część rodziny Rozalii Szafraniec mieszka dalej
w Siekiernie. Inne osoby rozjechały się po Polsce,
jednak pamiętają o swojej słynnej krewnej – Cioci
Rózi i jej miejscu wiecznego spoczynku. W bieżącym
roku szczególnie wspominano jej postać. Z inicjatywy
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna prowadzonego przez Urszulę Oettingen (poprzez rodzinę
męża spowinowaconą z Rozalią Szafraniec) 1 sierpnia
w 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
spotkano się przy jej grobie. W czasie Pikniku
Patriotycznego 15 sierpnia 2013 r. w Siekiernie-Podmieściu przypomniano jej dzieje i zasługi dla
walki o wolność i nauki polskiej.
Dr Rozalia Szafraniec nie została profesorem.
Jednak jej osiągnięcia w dziedzinie nauki były
doceniane przez wiele środowisk. Dlatego znalazła
się na liście Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wybrana bibliografia:
Strony internetowe:
urania.pta.edu.pl/in memoriam/rozalia szafraniec-1910-2001.html,
www.siekierno.pl/aktualnosci/powstanie-warszawskie-1944-pamietamy.

Walki w rejonie Stopnicy we wrześniu 1939 roku
Robert Osiński

W

nocy z 7 na 8 września 1939 roku siły
główne północnego skrzydła armii „Kraków”,
toczące uporczywe walki odwrotowe z przeważającym
nieprzyjacielem, osiągnęły linię dolnej Nidy, w rejonie
Wiślicy i Nowego Korczyna. Sytuacja armii była
bardzo trudna. Silnie przeskrzydlona od północy
i mocno naciskana od południa i południowego
zachodu, wydawała się mieć małe szanse uniknięcia
okrążenia i ostatecznego rozbicia. W celu wyprowadzenia armii z zarysowującego się okrążenia, jej
dowódca - gen.bryg. Antoni Szylling - postanowił
uderzyć na siły nieprzyjaciela zamykające armii drogę
w rejonie Stopnica - Pacanów, przebić się do lasów
rytwiańskich, a następnie osiągnąć przeprawy pod
Baranowem i przejść na wschodni brzeg Wisły. Aby
to osiągnąć należało najpierw przeprawić armię
przez Nidę. W tym celu zorganizowana została
obrona linii dolnej Nidy na dwóch przedmościach:
Jurków - Koniecmosty oraz Ksany - Kocina.
Zadanie zorganizowania obrony przedmościa
Jurków - Koniecmosty otrzymał 2 pułk strzelców
podhalańskich (2 psp) ppłk.dypl. Stefana Szlaszewskiego, wchodzący w skład 22 Dywizji Piechoty
Górskiej (22 DPG). Drugi rzut obrony stanowić miała
Grupa Forteczna płk. Wacława Klaczyńskiego, która
rozwinęła się od Szczytnik po Wiślicę, mając wysunięte
ubezpieczenia (kompania piechoty z IV batalionu
73 pułku piechoty) do Chotla Czerwonego.
Obronę przedmościa Ksany – Kocina zorganizował
11 pułk piechoty płk.dypl. Henryka Gorgonia, wchodzący w skład 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty.
Do bezpośredniego wsparcia pułk otrzymał III dywizjon
23 pułku artylerii lekkiej, pod dowództwem mjr. Jana
Orłowskiego.
Od godzin porannych 8 września trwały na obu
przedmościach zacięte walki z silnymi oddziałami
niemieckimi, wspartymi czołgami i liczną artylerią.
Mimo kilkakrotnie ponawianych ataków z udziałem
czołgów i huraganowego ognia artylerii oddziały
polskie broniły się dzielnie, nie dając się wyrzucić
z obsadzonych stanowisk. W tym czasie siły główne armii „Kraków” odpoczywały w rejonach: las
Chochół – Chotel Czerwony - Łatanice (22 DPG),
Dobrowoda - Piasek Wielki – Ucisków (55 DPRez)
i Chwalibogowice – Winiary - Nowy Korczyn

(23 DP), szykując się do uderzenia na Stopnicę
i Pacanów, gdzie rozpoznano niemieckie oddziały
pancerne i zmotoryzowane, zamykające armii drogę
odwrotu do przepraw przez Wisłę pod Baranowem.
Uderzenie na Stopnicę miała przeprowadzić o świcie
9 września 55 DPRez. Uderzenie to ubezpieczała
od zachodu 22 DPG, która miała wykonać wypad
na Busko jednym pułkiem, a gros sił skierować
do rejonu Skrobaczów-Prusy-Kuchary, około 5 km
na zachód od Stopnicy. Dowódca 55 DPRez –
płk Stanisław Kalabiński – zorganizował uderzenie
na Stopnicę w ten sposób, że w straży przedniej miał
pójść najsilniejszy, 201 pprez. ppłk. Władysława
Adamczyka. Kolumnę boczną stanowił 203 pprez.
ppłk. Albina Rogalskiego, który miał przeciąć szosę
Stopnica-Busko i ugrupować się obronnie w rejonie
miejscowości Kąty Stare, około 2 km na północny
zachód od Stopnicy. 204 pprez. ppłk. Wiktora Eichlera
miał maszerować w II rzucie, za 201 pprez.
Marsz był bardzo ciężki z powodu złych dróg,
piaszczystych i rozjeżdżonych. 9 września, około 6.00,
czołowy I batalion 201 pprez. wkroczył do Stopnicy i nie zastał tam nieprzyjaciela. Od miejscowej
ludności uzyskano informację, ze niemiecki oddział
zmotoryzowany opuścił Stopnicę przed świtem
i skierował się na Busko. W związku z tym dowódca
pułku – ppłk Adamczyk – przystąpił do organizowania
obrony Stopnicy, zgodnie z otrzymanymi rozkazami.
Na swoją kwaterę wybrał budynek plebani, położony
w centrum miasteczka.
Północny i północno-wschodni skraj Stopnicy
obsadził I batalion 201 pprez kpt. Pawła Blewa,
organizując linię ogniową poza skrajnymi zabudowaniami miasteczka. Zorganizowano silną obronę
przeciwpancerną, przy pomocy okopanych armat
ppanc. wz. 36 i karabinów przeciwpancernych wz. 37.
Wsparcie artyleryjskie zapewnił II dywizjon 65 pułku
artylerii lekkiej (65 pal). II batalion 201 pprez
pozostawał w odwodzie, ugrupowany w sadach
na południe i zachód od rynku. Południowych podejść
do Stopnicy broniła Grupa Forteczna płk. Wacława
Klaczyńskiego, która około południa obsadziła
linię: las Szklanów – Kików – Magierów. 203 pprez,
który miał duże opóźnienie w marszu, dopiero około
południa obsadził zachodni skraj Stopnicy I batalionem
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mjr. Franciszka Książka, natomiast miejscowość Kąty
Stare II batalionem kpt. Jana Skrzypka. III batalion
pozostawał w odwodzie. 204 pprez. ppłk. Wiktora
Eichlera pozostawał w odwodzie na południowo
zachodnim skraju Stopnicy, w gotowości do wykonania
uderzenia w kierunku południowym lub zachodnim.
Około 10.00 ppłk Adamczyk przybył do sztabu
armii „Kraków”, który kwaterował w folwarku Wolica,
około 2 km na południe od Stopnicy. Dowódca armii
pytał go o organizację obrony Stopnicy i siły użyte
do tego celu. Zwracał uwagę na zabezpieczenie także
kierunku zachodniego, bowiem 22 DPG doznała
prawdopodobnie porażki w rejonie Buska, gdyż dotąd
nie pojawiła się w wyznaczonym rejonie.
Od wczesnych godzin porannych Stopnica była
praktycznie całkowicie zablokowana przez różnego
rodzaju tabory, kolumny amunicyjne oraz liczne grupy
uciekinierów, które przemieszczały się bezładnie
zarówno na wschód, jak i na zachód. Tak duże
zgrupowanie jednostek tyłowych było bardzo niebezpieczne, bowiem utrudniało manewry przegrupowania
jednostek liniowych na zagrożone odcinki, a ponadto
było bardzo podatne na wybuch paniki.
Około 11.00 podeszły pod Stopnicę niemieckie
rozpoznania pancerne z kierunku Staszowa i podjęły
walkę z żołnierzami ppłk. Adamczyka. Niemcy wykonywali krótkie, lecz gwałtowne uderzenia o charakterze
nękającym, przy silnym wsparciu ogniowym haubic.
Oddziały walczące w linii zaczynały ponosić duże
straty od ognia artyleryjskiego. Po pewnym czasie
Niemcom udało się uchwycić kilka domów w północno-zachodniej części miasteczka, ale zostali wyrzuceni
kontratakiem dwóch kompanii odwodowego II batalionu
201 pprez. Wzięto około 30 jeńców, których odesłano
do sztabu armii.
Około 13.00 sytuacja w Stopnicy stała się bardzo
trudna. Miasto było ostrzeliwane ogniem artyleryjskim
od wschodu i północy. Od strony Buska słychać było
silny huk armat. To 22 Dywizja Piechoty Górskiej
toczyła pod Broniną ciężką walkę z siłami głównymi
niemieckiego VII Korpusu. Około 16.00 sytuacja
w Stopnicy stała się dramatyczna. Miasto znajdowało
się z trzech stron w krzyżowym ogniu. Zachodnie
i północno-zachodnie przysiółki: Topola, Kąty Stare,
Prusy i Skrobaczów, były silnie atakowane przez
piechotę z liczną artylerią. Wzmógł się także nacisk
od strony Staszowa. Stopnica, otoczona ze wszystkich
stron płonącymi osiedlami, stawała się prawdziwym
piekłem.
Około 1600 dowódca armii „Kraków” - gen. bryg. Antoni Szylling - wydał rozkaz do dalszego odwrotu
w kierunku przepraw przez Wisłę pod Baranowem.
Oddziały miały oderwać się od nieprzyjaciela,
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pozostawiając elementy styczności, i maszerować
po osi: Klępie – Oleśnica – Podlesie – Sydzyna – lasy
rytwiańskie, gdzie należało zorganizować obronę.
Straż tylną armii miał stanowić 201 pprez.
W trakcie formowania kolumny marszowej na drodze w kierunku Oleśnicy, doszło do tragicznego
w skutkach incydentu. Na pozycje polskie wjechał
omyłkowo autobus z niemiecką orkiestrą wojskową
15 pułku czołgów ze składu 5 Dywizji Pancernej.
Gdy autobus wjechał na rynek Niemcy spostrzegli
swoją pomyłkę i otworzyli ogień, pod osłoną którego
próbowali dotrzeć do najbliższych zabudowań.
Zbierające się do wymarszu oddziały 55 DPRez
samorzutnie otworzyły ogień. Wkrótce część Niemców
poległa, a reszta poddała się do niewoli. Incydent ten
miał tragiczne następstwa, bowiem Niemcy uznali,
że orkiestra została „wymordowana”. Obwiniali
o to dowódcę 55 DPRez – płk. Stanisława Kalabińskiego. Przeprowadzone śledztwo nie potwierdziło
winy polskiego dowódcy, a mimo to płk Kalabiński
został zamordowany przez gestapo w Radomiu 15
sierpnia 1941 roku.
Szacunkowe straty Wojska Polskiego w walkach
o Stopnicę w dniu 9 września 1939 roku wynosiły
37 zabitych i 58 rannych. Na cmentarzu parafialnym w Stopnicy spoczywa 21 żołnierzy Wojska
Polskiego, poległych w walkach w rejonie Stopnicy
we wrześniu 1939 roku. Były także straty wśród
ludności cywilnej, zwłaszcza wśród licznej rzeszy
uciekinierów. Stopnica była zniszczona w znacznym
stopniu. Spłonęło kilkadziesiąt budynków w centrum
i na obrzeżach. Spłonęło także wiele domów
w pobliskich sołectwach: Topola, Wolica, Kąty
Stare, Prusy, Kuchary, Skrobaczów.
Literatura:
- Adamczyk Władysław, Przeciw Nawale. Wrzesień 1939, Instytut
Wydawniczy PAX, 1970..
- Głowacki Ludwik, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku
1939, wyd. II, Lublin 1986
- Moś Wojciech, Strzelcy podhalańscy 1918-39, Kraków 1989
- Osiński Robert, 22 pułk artylerii lekkiej, Oficyna Wydawnicza
„Ajaks”, Pruszków 1992
- Osiński Robert, 6 pułk strzelców podhalańskich, Oficyna
Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1996
- Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t.I, cz.I-II, Londyn 1959
- Porwit Marian, Komentarze do historii polskich działań obronnych
w 1939 roku, Warszawa 1983
- Steblik Władysław, Armia „Kraków”, wyd.II, Warszawa 1989
- Wir zogen gegen Polen, Monachium 1939
-Wojna obronna Polski. Wybór źródeł, Warszawa 1968
- Zieliński-Przemsza Jan, Księga wrześniowej chwały pułków
śląskich, cz.II, Oficyna Wydawniczo Autorska „SOWA-PRESS”,
Katowice-Sosnowiec, 1993
- Zespół akt armii „Kraków, Centralne Archiwum Wojskowe, t.II
(3)15,12, t.II (3)16,271, t.II (3)16,272
W opracowaniu wykorzystano także relacje byłych oficerów,
podoficerów i strzelców 55 DPRez oraz relacje naocznych świadków,
znajdujące się w zbiorach prywatnych..

Świętokrzyski epizod Profesora Hilarego Koprowskiego (1916-2013)

Dr Piotr Rosiński

11

kwietnia 2013 roku zmarł w Filadelfii profesor
Hilary Koprowski, wybitny przedstawiciel
światowej nauki, twórca m.in. szczepionki przeciwko
wirusowi polio (chorobie Heinego-Medina). W jego
długim i niezwykłym naukowo i artystycznie życiu
miał także miejsce krótki epizod związany z Ziemią
Świętokrzyską. We wrześniu 2007 roku profesor
gościł w Kielcach i uczestniczył w międzynarodowej
konferencji Środowisko człowieka a jego zdrowie
z wykładem pt. Vaccines in the Green Revolution
(Szczepionki w Zielonej Rewolucji). Jej inicjatorami
byli związani z regionem: Zygmunt Stęplewski,
profesor psychoneuroimmunologii i medycyny środowiskowej Śląskiej Akademii Medycznej i Zenon
Stęplewski, profesor biologii nowotworów, wieloletni
współpracownik Hilarego Koprowskiego w Instytucie
Wistara i Uniwersytecie Jeffersona w Filadelfii. Obrady
odbywały się w salach Wyższej Szkoły Umiejętności.

Foyer KCK, Hilary Koprowski (z lewej) i Zenon Stęplewski,
14 września 2007, fot. Piotr Rosiński.

Od czasu, gdy zaraz po II wojnie Koprowski osiadł
w USA, często bywał w ojczyźnie, szczególnie w swoim
gnieździe rodowym – Celestynowie koło Otwocka.
Naukowe peregrynacje wiodły go także do Warszawy,
Poznania, Gliwic. Pobyt w Świętokrzyskiem, którego
głównym celem był udział we wspomnianej sesji stał się
ponadto dla uczonego okazją do poznania Holendrów koło
Pierzchnicy - rodzinnej miejscowości braci Stęplewskich,
w której spędził kilka dni. Koprowski był pod wielkim
wrażeniem uroku tamtejszych okolic Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Zobaczył Jagielne, Lewanów,
Trzemoszną, Cisów, Ociesęki. Zenonowi Stęplewskiemu
przypomniał moment, gdy przyjmując go do pracy
w Instytucie Wistara spostrzegł nazwę miejscowości
jego urodzin – Komórki koło Szczecna (gm. Daleszyce).
Oznajmił wówczas, że będzie się zajmował badaniami
nad żywymi komórkami. Piękno lasów świętokrzyskich
wywoływało także wspomnienia krajobrazów z czasów
dzieciństwa, które spędzał w Celestynowie.

Pobyt Koprowskiego w Kielcach uświetnił koncert
muzyki symfonicznej, który poświęcony był twórczości
kompozytorskiej uczonego. Wiadomo, że Hilary Koprowski
obok studiów medycznych ukończył także Warszawskie
Konserwatorium Muzyczne oraz Santa Cecilia Conservatory of Music w Rzymie. 14 września 2007 roku
w Kieleckim Centrum Kultury, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali
wykonała trzy utwory skomponowane przez uczonego:
Rękawiczka na motywach opowiadania niemieckiego
klasyka Friedricha Schillera, Unbegun symphony
i 7 Deeds of Mercy by Caravaggio.
Twórczość muzyczna Koprowskiego wpisuje się w jego
niezwykle rozległe zainteresowania. Już tytuły wymienionych
utworów wskazują na rzadką u naukowców artystyczną
pasję cechującą się korespondencją muzyki, poezji i sztuk
pięknych. Obok wykonanej w Kielcach muzyki napisanej
do opowiadania Schillera, wiadomo także, że Koprowski
pisał muzykę do wierszy angielskiego romantyka Percy
Bysshe Shelley’a. W zamiłowaniu do literatury sprzyjało
mu także szczęście, gdy poznał i mógł podyskutować
z anglo-amerykańskim poetą i dramaturgiem Thomasem
S. Eliotem. Znano go także jako miłośnika i kolekcjonera dzieł sztuki. Gdy w latach 50-tych często bywał
w paryskim Instytucie Louisa Pasteura, miał okazję
poznać wielkiego rumuńskiego rzeźbiarza Constantina
Brancusiego i odwiedzić jego pracownię. Ze wspomnień
profesora wynika, że fascynowało go XV-wieczne malarstwo
niderlandzkie, obrazy Antoniego van Dycka, o którym
wspólnie z Jeleną Dubrowiną, bibliotekarką z Wistara
napisał powieść In Search of Van Dyck. W swoich zbiorach
miał caravaggionistę Pietro Paoliniego, XVII-wiecznych
Holendrów: Dircka Baburena, Jana Victorsa, Corneliusa
van Poelenburgha. Kiedyś do Instytutu Wistara zaprosił
słynnego polskiego plakacistę Jana Lenicę, aby z okazji
obchodów setnej rocznicy powstania szczepionki przeciw
wściekliźnie wynalezionej przez Pasteura, wykonał plakat
wielkiego Francuza. Podobno ów wizerunek przypominał
Hilarego Koprowskiego.
Gdy opuszczał Ziemię Świętokrzyską pomyślał
o prezentach dla swoich bliskich, które miałyby związek
z regionem. Wybrał biżuterię wykonaną z krzemienia
pasiastego. Miałem przyjemność towarzyszyć wielkiemu
uczonemu podczas jego pobytu w Kielcach.
(Niektóre informacje wykorzystałem z opracowania:
R. Vaughan, Takty i fakty. Życie Hilarego Koprowskiego,
tłum. J. Serwański, Poznań 1999.)
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W piątą rocznicę śmierci Jerzego Rosińskiego (1927-2008)
Dr Piotr Rosiński

D

nia 20 grudnia br. mija piąta rocznica śmierci
Jerzego Rosińskiego. Przez ponad pół wieku
był organistą Bazyliki Katedralnej w Kielcach.
Funkcje tę objął po swoim ojcu Józefie, który pracował
w kieleckiej świątyni od 1920 r.
Wspominając minione lata i patrząc na Ojca
z perspektywy czasu, z pełną świadomością mogę
powiedzieć, że praca w Bazylice była całym jego
życiem. Do ostatnich dni robił to z pasją i poświęceniem. W codziennych mszach i nabożeństwach
służył swą grą, o której zawodowi muzycy i melomani
mówili, że jest szczególnie rozpoznawalna dzięki
charakterystycznemu brzmieniu organów, którym
nadawał wyszukaną harmonię, odpowiedni dobór
głosów, włączając przy tym własne improwizacje
inspirowane pieśniami kościelnymi. Grał zawsze
tak samo – bez względu na to, czy była to poranna
msza z kilkunastoma wiernymi, czy też wielka
kościelna uroczystość gromadząca tysiące ludzi.
Często uświetniał liturgię fragmentami utworów
wielkich dzieł wybitnych kompozytorów.
Niezwykle istotną sprawą dla Ojca był chór
kościelny. Jego członkowie, którzy już odeszli,
a których pamiętam jeszcze z czasów szkolnych
byli chórzystami Józefa Rosińskiego. Niektórzy
z nich walczyli w szeregach Armii Krajowej.
Był to chór złożony z entuzjastów śpiewu, ale
jednak amatorów bezinteresownie służących
kieleckiej Bazylice. Ojciec był dla nich nadzwyczaj cierpliwym i tolerancyjnym nauczycielem
i dyrygentem. Czasem narzekał, ale po prostu
kochał ten chór i chyba nie mógłby bez niego
żyć. Jego twórczość kompozytorska była ściśle
związana z działalnością chóru i powstałego
później, w latach 70-tych, drugiego zespołu - chóru
Duszpasterstwa Akademickiego. Trzeba podkreślić,
że pisał taką muzykę, która przez swą formę miała
służyć liturgii. Jako doświadczony organista
nie eksperymentował, uwzględniał możliwości
wiernych jako wykonawców pieśni, do których
pisał muzykę. Jego sztukę doceniono w Watykanie.
Pieśń Matka Boska Łaskawa Kielecka, ze słowami
Wacława Wilka-Wilczyńskiego otrzymała pierwszą
nagrodę na Światowym Festiwalu Muzyki Maryjnej
w Rzymie. Tam także, w kategorii kompozycji
chóralnych pierwszym miejscem uhonorowano jego
Tryptyk Maryjny. Utwory te Ojciec zaprezentował
przed Janem Pawłem II w 2001 r. dyrygując w Sali
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Jerzy Rosiński

Klementyńskiej Chórem Duszpasterstwa Inteligencji
i Środowisk Twórczych w Kielcach (dawny Chór
Duszpasterstwa Akademickiego).
Obok tej, absorbującej jego życie codziennej
pracy, prowadził także działalność koncertową
jako organista-wirtuoz. W programach festiwalów organowych, na plakatach, podkreślał kim
jest – organistą katedralnym. W czasach PRL
ten szczegół nie wszystkim się podobał, czasem
musiał z niego zrezygnować. Natomiast za granicą, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych
taka funkcja (Domorganist) oznaczała bardzo
wysoki prestiż zawodowy i artystyczny. Wystąpił
na wszystkich ważniejszych festiwalach organowych
w kraju. Grał jako solista z czołowymi orkiestrami
filharmonicznymi. Miał w repertuarze ogromny
wachlarz utworów, począwszy od XVII-wiecznych
Tabulatur Warszawskich a skończywszy na utworach
kompozytorów z drugiej połowy XX wieku. Mało

W piątą rocznicę śmierci Jerzego Rosińskiego (1927-2008)

kto wie, że występował na tak ekskluzywnych,
cyklicznych festiwalach muzyki współczesnej
jak Warszawska Jesień czy Poznańska Wiosna
Muzyczna. Sporo koncertował za granicą. Był
zapraszany tam, gdzie były słynne koncertowe,
niekiedy zabytkowe instrumenty. Warto wspomnieć
tylko niektóre: katedra Św. Stefana w Wiedniu,
kościół Św. Bavo w Haarlem, Vituskerk w Hilversum
(Holandia), katedra w Altenbergu koło Kolonii czy
kościół opacki Marienmünster (Niemcy).

Jerzy Rosiński w Altenbergu w 1987 roku.

Jednak będąc poza krajem wciąż myślał o „swojej”
katedrze. Nie zapomnę Jego refleksji gdy towarzyszyłem
mu latem 1978 r. w trasie koncertowej po Holandii.
Gdy w ostatnich dniach pobytu dowiedzieliśmy się
o śmierci papieża Pawła VI, Ojciec był już myślami
w kieleckiej katedrze i snuł plany na temat odpowiedniej oprawy muzycznej na uroczystości związane
z pogrzebem Ojca Świętego.
Podobnie jak w latach międzywojennych jego
ojciec Józef, Jerzy Rosiński starał się wzbogacać

życie muzyczne w Kielcach. Już od końca lat 60tych organizował w katedrze koncerty z udziałem
wielkich gwiazd wokalistyki operowej, zapraszał
słynnych krajowych i europejskich organistów.
Koncertowali wówczas w Kielcach tacy artyści jak
Halina Łukomska, której na organach akompaniował
sam Augustyn Bloch, Jadwiga Gadulanka, solistki
Capelli Cracoviensis – Mariola i Ewa Kowalczykówne. Miał w tym wsparcie i opiekę wybitnych
katedralnych proboszczów - mecenasów sztuki:
Tadeusza Cabańskiego (1918-1982), Mieczysława
Jaworskiego (1930-2001, późniejszego biskupa
sufragana), Edwarda Chata oraz opiekuna chóru
Duszpasterstwa ks. prof. dr hab. Julisława Łukomskiego.
Jednocześnie był bezradny wobec oporu, a nawet
antagonizmu ze strony ówczesnych władz, które nie
zgadzały się na współorganizację czy propagowanie
jakichkolwiek informacji o katedralnych koncertach
w mediach. Z pokorą i przykrością odbierał obraźliwe
pod jego adresem teksty w jedynej, „słusznej” wówczas
gazecie kwestionujące te inicjatywy a nawet jego
zawodowe kwalifikacje. Po 1989 podjął kolejną, tym
razem udaną próbę „wejścia” do miasta z koncertami,
które już miały ponad 30-letnią tradycję. Tak zrodził
się odbywający się nadal Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Sakralnej, którego był pomysłodawcą i artystycznym kierownikiem.
Dwóch papieży: Paweł VI w 1965 r. i Jan Paweł II
w 2005 r. zdecydowało o przyznaniu mu odznaczenia
Pro Ecclesia et Pontifice. Dane mi było być przy
Nim gdy odszedł 20 grudnia 2008 r.
Fotografie ze zbiorów autora.

Jerzy Rosiński, koncert we Fromborku, lata 90-te XX wieku.
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Odszedł Bolesław Cetner
(1924-2013)

Amelia Barbara Sołtysiak

T

o było ciepłe majowe popołudnie, siedzieliśmy
w pokoju z dużym oknem i wyjściem na taras
przy herbatce i szarlotce przygotowanej przez
panią domu, a moją koleżankę, Halinkę Cetnerową.
Rozmowa trochę się nie kleiła, bo było zauważalne,
że ze zdrowiem gospodarza coś jest nie tak jak
zwykle. Tego dnia widziałam, że źle się on czuje,
choć z właściwą sobie ekspresją interesująco opowiadał o swoim ojcu Michale. Zeszłyśmy z Halinką
do ogrodu, w którym obsypana żółtym kwieciem
forsycja tak piękna, jakby słońce zeszło z firmamentu,
wprowadziła nas w wiosenny pogodny nastrój.
Wracałam z dużym bukietem zerwanych przez
Halinkę ukwieconych gałązek, które przez wiele dni
rozjaśniały mój pokój. Umówłyśmy się, że za parę
dni przyjadę do nich na Baranówek aby posiedzieć
i pogawędzić w ogrodzie. Zmienna pogoda nie
wpływała korzystnie na taką, wprawdzie krótką,
wyprawę, bo albo było upalnie albo padał deszcz.
I tak mijały tygodnie tego lata aż nadszedł ten
smutny dzień. Głos Bolka odpłynął w zaświaty. Już
nigdy nie będzie opowiadać tak ciekawie, wesoło
i żartobliwie. Żal - po prostu żal. Popłynęły łzy
dławiące słowa. Bolek zakończył doczesną wędrówkę
2 sierpnia 2013 roku.
Jak długo będzie On wspomnieniem w tym
zagonionym społeczeństwie, dla którego człowiek
i najświętsze wartości, zaciemniane, zakłamywane,
lekceważone powrócą na swoje miejsce i staną się
udziałem świadomości kolejnych pokoleń? Odszedł
człowiek, którego brakować będzie w pejzażu
Kielc. Człowiek szlachetny, wielki patriota, tak
bardzo skromny, cichy, uczynny w każdej potrzebie.
Człowiek honoru. Obdarowany nieprzeciętnym
talentem. Był wspaniałym, czułym mężem, ojcem,
dziadkiem. Wiernym przyjacielem, na którym zawsze
można było polegać w każdej sytuacji. A życie Jego
nie było łatwe, zwłaszcza w latach koszmarnej
niemieckiej okupacji.
Wspominając Bolka nie mogę pominąć Jego
korzeni rodzinnych, kształtujących osobowość,
charakter, dziedziczenie tradycji i patriotyzmu.
Nie dają mi spokoju rozważania, skąd biorą się
tak wielorakie talenty jakimi on był obdarowany.
Skąd się bierze hart, czy bezgraniczna łagodność,
skromność i kultura. Sięgnęłam do materiałów
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Bolesław Cetner.

historycznych i heraldycznych, w których nazwisko
Cetner pojawia się w zapisach już w czasach
Bolesława Krzywoustego (od 1621 r. z herbem
Przerowa). Później za czasów Zygmunta Augusta
wymieniany jest Balcer Cetner i jego waleczni
i zasłużeni dla Rzeczpospolitej synowie. Ziemie
należące do nich były na Wołyniu i Podolu. Jan
Cetner był kasztelanem wołyńskim, Franciszek
wojewodą smoleńskim, Jan posłem z województwa
ruskiego, Dominik starostą steckim, deputowanym
na Trybunał Koronny z Ziemi Halickiej, Aleksander
z województwa bełzkiego, Ignacy wojewodą bełzkim.
W dziewiętnastym wieku życie polskiej szlachty pod
ruskim zaborem z roku na rok było coraz trudniejsze.
Za patriotyzm i udział w zrywach wolnościowych
zaborca zabierał im majątki i skazywał na zsyłki,
a rodziny na poniewierkę. Ród Cetnerów pod koniec
dziewiętnastego wieku zaliczał się do zubożałej
podolskiej szlachty. Michał Cetner ojciec Bolesława
urodził się w 1880 roku w Zagrobelii koło Tarnopola.
Wraz z bratem Józefem wychowywany był w tęsknocie

Odszedł Bolesław Cetner

za wolnością i Ojczyzną, okrutnie prześladowaną
przez zaborców po Powstaniu Styczniowym.
Michał Cetner pracował jako nauczyciel muzyki. Wykształcenie zdobył w Konserwatorium
we Lwowie. Po odzyskaniu niepodległości poślubił
Marię Zarębiankę, z którą zamieszkał w Kielcach.
Tu podjął pracę w seminarium nauczycielskim
i innych szkołach na terenie miasta. W roku 1923
zorganizował w Kielcach Towarzystwo Miłośników
Sztuki, które do dzisiaj istnieje pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Pana Michała
zapamiętałam z moich lat dziecięcych grającego
na skrzypcach i cytrze na organizowanych przez
siebie koncertach w Kielcach i innych miastach.
Rodzina państwa Cetnerów zamieszkała przy ulicy
Lipowej (obecnie Wojska Polskiego). W niedługim
czasie powiększyła się o trzech synów: Leszka,
Bolka i Sławomira. Aby zapewnić rodzinie wygodne
życie, pan Michał przeniósł się do obszernego domu
na Baranówku przy ulicy Wybranieckiej.
Szczęśliwe życie rodzinne przerwał wybuch wojny
we wrześniu 1939 roku. Michał Cetner rozpoczął
pracę konspiracyjną w ZWZ oraz prowadził tajne
nauczanie muzyki, za które niemiecki okupant karał
śmiercią. Został wydany przez polskiego konfidenta
i aresztowany przez Gestapo 3 stycznia 1940 r.
Po trzech dniach śledztwa rozstrzelano go na Białej
Górze koło Wiśniówki. Razem z panem Michałem
aresztowano jego brata Józefa, również muzyka,
którego wyrzucono spod więziennej bramy przy ulicy
Zamkowej, ponieważ nie było go na liście. W dniu
5 stycznia dom państwa Cetnerów został otoczony
przez oddział operacyjny Sipo (Sicherheitpolizei),
który dokonał gruntownej rewizji. Panią Marię wraz
z synami ustawiono twarzą do ściany i zarepetowano
broń. Po chwili zamętu w drzwiach stanął sąsiad,
19-letni Franek Klikowicz, szpicel niemiecki, który
powstrzymał egzekucję. Pani Maria wraz z synami
w obawie przed dalszymi konsekwencjami opuściła dom
i ukrywała się w nadleśnictwie u zaprzyjaźnionego
leśnika w Nieznanowicach, inżyniera Franciszka
Kaczmarka.
Leszek z Bolkiem i matką włączyli się czynnie
do działalności partyzanckiej w ZWZ - AK. Te
lata tragiczne wycisnęły piętno na charakterze
chłopców, mających bezpośredni kontakt z przyrodą,
jej pięknem, tęskniących za wolnością. Leszek
został leśnikiem-geodetą, Bolek artystą malarzem,
a Sławek pilotem.
Po 1945 roku droga do zdobywania wiedzy była
znacznie utrudniana dla środowisk inteligenckich,
a szczególnie dla młodzieży poakowskiej. Dopiero
w 1950 roku Bolek dostał się na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu,
a od 1951 r., jak to było wówczas w zwyczaju,

przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w r. 1956 w Pracowni
Miedziorytu. Do roku 1984 pełnił funkcję naczelnego
plastyka miasta w Kielcach. System polityczny
i despotyzm partyjny PZPR panujący wówczas
w dziedzinie kultury, zmusił Go do rezygnacji
z tego stanowiska. Oddał się bezgranicznie pracy
twórczej i społecznej. Organizował plenery, wystawy,
wernisaże, projektował sztandary pułkowe, tablice
pamiątkowe bitew partyzanckich. Był redaktorem
pism Czwartacy i Rodzina Wybranieckich, a także
uzdolnionym pisarzem, felietonistą i poetą.
Nade wszystko jednak był znakomitym malarzem.
Pracował twórczo w dziedzinie plakatu, mozaiki,
grafiki angażując się w pracę społeczną w ZPAP.
Był inicjatorem powstania w 1957 r. grupy twórczej
W-57, której działalność odnotowano w krajowym
nurcie sztuki. W 1961 r. zorganizował Odrębny
Kielecki ZPAP i otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Był autorem wielu ilustracji
książkowych i opracowań graficznych, a najdłużej
uprawiał malarstwo akwarelowe, którego głównym
tematem był pejzaż Kielecczyzny. Jego obrazy
przenosiły widza w piękne krajobrazy lasów, łąk
i pól, często osnutych mgłami. W wyobraźni słyszało
się szum wody spadającej z młyńskich kół, szelest
seledynowych brzozowych warkoczy, ukrytych w zagajnikach leśniczówek, unoszącego się w powietrzu
pyłu piaszczystych dróg. Te nieba przed burzą,
oddech ziemi po spadłym przed chwilą deszczu,
złociste kontury przedzierających się przez chmury
promieni zachodzącego słońca, skrzypiąca deskami
próchniejącymi przydrożna kuźnia, przysadziste
rosochate wierzby i skrzydła wiatraka, to tylko
pędzlem zatrzymana chwila, to cząstka jego wrażliwej
na piękno duszy.
Przez Niego został wykonany akt erekcyjny
wmurowany w cokół odbudowanego Pomnika Niepodległości na placu przed Dworcem PKP w Kielcach
oraz projekty cegiełek o różnych nominałach, a także
indywidualne dyplomy. Wsparcie w twórczości
Bolesławowi dawała zawsze pogodna, uśmiechnięta
żona, też malarka - Halina z Grabskich Cetnerowa.
Była muzą przyzwalającą, wprawdzie z niepokojem
o jego zdrowie, na wędrowanie z paletą i farbami
po nieznanych zakątkach pięknej świętokrzyskiej
ziemi.
Bolku! - niech Cię kołyszą do wiecznego snu te
szemrzące potoki, jodły, wierzby i te mgły snujące
się po kartofliskach.
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Zauroczony żywiołami.

O Trzech poematach Stanisława Rogali*
Prof. zw. dr hab. Stanisław Leon Popek

D

oktor Stanisław Rogala – znaczący badacz
literatury pięknej, a głównie jej najnowszej
historii, wnikliwy obserwator i twórca sylwetek pisarzy
i poetów południowo-wschodniej Polski, a w szczególności Ziemi Kieleckiej, prócz analiz naukowych,
opartych na metodologii nauk humanistycznych – jest
równocześnie twórcą posługującym się ekspresją
literacką (poezja, proza). To niezbyt częsty przypadek,
gdy badacz posługujący się refleksją intelektualną,
opartą na analizie, syntezie i rozumowaniu, potrafi
zmienić tryb aktywności i przejść do ekspresji własnej
o charakterze twórczym, wymagającej zupełnie
odmiennych predyspozycji niż praca naukowa.
Twórczość literacka, a w szczególności poetycka
jest efektem specyficznie rozwiniętej wyobraźni,
płynnej refleksji myślowej, intuicji, a głównie bogactwa
emocjonalnych przeżyć, co w połączeniu z wiedzą
o funkcjach języka, stanowi bazę do wykorzystywania
tworzywa językowego w twórczości własnej. Stanisław Rogala jest obdarzony przez naturę, a także
dzięki systematycznej pracy edukacyjnej tymi trzema
składnikami (uzdolnieniami językowymi o charakterze
twórczym, bogactwem emocjonalnych przeżyć i wiedzą
warsztatową uczonego – filologa) pozwalającymi
z jednej strony na wtapianie się w tradycje warsztatu
literackiego, a z drugiej na odrywanie się od tej
tradycji i tworzenie własnej rzeczywistości literackiej.
Gdy wgłębiłem się poznawczo i przeżyciowo
w utwory Trzech poematów, od pierwszych wersów
po kolejne, odniosłem wrażenie, że oto ogarniają mnie
dwa wielkie żywioły: ziemia i woda. Dopiero na samym
końcu napotkałem potwierdzenie mojej intuicji. Oto
w Posłowiu Stanisław Grabowski zupełnie podobnie
odebrał treść i nastrój tej poezji i dlatego napisał:
Nieprzypadkowo dwa wielkie żywioły: góry i morze
stały się wyznacznikiem tej poezji. I nie po raz pierwszy
pojawiły się w liryce Stanisława Rogali. Tematyce,
której podmiotami są góry i morze, pisarz jest wierny
od dawna i to pomimo że mieszka daleko od nich
(przypomnijmy tomy: Obłaskawianie nieba – 1999,
Kręgi na wodzie – 2005).
To dwa żywioły, które niejako wymuszają na nim
mistyczne doznania; poeta zdaje się podpowiadać,
że każdy z nas staje się pokorny wobec ich potęgi, ale
również każdy jest zdolny odczuć ich bogactwo - s. 49).
Z tym przeświadczeniem, iż każdy jest zdolny odczuć
ich bogactwo, nie można się zgodzić, mimo że zgadzam
się z innymi sądami recenzenta. Bo oto każdy twórca,
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a zatem i każdy inny odbiorca ma swój indywidualny,
subiektywny świat obrazów, myśli i przeżyć. To dzięki
indywidualnemu stosunkowi do świata, do żywiołów
przyrody, jako energii życia, Stanisław Rogala stał
się poetą osobnym i niezależnym. Na potwierdzenie
tych moich sądów mogę przywołać wiele tekstów
Jego autorstwa, a w szczególności rozdział w książce
Piórem i czynem. O życiu i twórczości Longina Jana
Okonia, (Kielce 2012), p.t. Zauroczony pejzażem
s. 61–81. W tym wnikliwym opracowaniu Stanisław
Rogala daje wyraz także własnym zainteresowaniom
oraz przeżyciom, na kanwie twórczości innego
poety, wiążącej się z fenomenem przyrody. Tak więc
Stanisław Rogala ma swoiście ustawiony słuch
literacki, pozwalający mu odbierać formy wizualne,
a także muzykę otaczającego świata. Bo przecież
jakże inaczej można interpretować to szczególne
sacrum zawarte w słowach:

Zauroczony żywiołami.

W tych górach widać
jak z wądolców
nanizanych na srebrne potoki
ludzie pną się do Boga
kroczek po kroku
kropelka potu po kropli
wyżej
zagon po zagonie
perć po perci
wyżej!
(W Pieninach, Trzy poematy, s. 7)
Albo jak można inaczej pojąć ten „traf historii”, gdzie
więź ludzi z ziemią, wyznacza im sens i bieg życia...
W Małych Pieninach widać,
że ludzie powracają
do gniazd ziomków
wypędzonych za nie swoje grzechy
i znaczą je przyjaznymi
światłami w oknach.
(W Małych Pieninach, Trzy poematy, s. 10).
Góry, woda, to rekwizyty symboliczne. Za ich
pomocą poeta wyraża swoją wiarę, miłość, współczucie,
spokojne rozmyślania, takie niby obok innych ludzi,
a jednak o ludziach jednoczących się z siłami żywiołów,
jak On, opanowanych ich energią. Nie jest to zatem
poezja konkretna, a raczej metaforyczna i symboliczna.
Góry, strumienie, rośliny żyją, mają swoją moc,
niemal psychikę, tak jak człowiek. Człowiek – ten
inny wędrowiec – jest bardziej obok poety, Jego
refleksji, niż góry, doliny, ich zespalająca jedność,
twory doskonałości stwórcy.
Ku poznaniu wierzchołka Góry
czyli Początku z którego się rodzisz
do siebie samej
czyli istoty bytu dążysz
(...)
zamęt porządkujesz
wieczność powtarzając.
(Rzeka, Trzy poematy, s. 12).
Morze, podobnie tak jak góry, tylko ze zmiennością
fal rozmawia z poetą. Morze ma swoją logikę bytu,
swoją prawidłowość w zespoleniu z całym Światem.
Dlatego...
Świat zna porządek
– nawet mewy ustawiają się w szyku
dla jednej okruszyny chleba.
(Czas stworzenia, Trzy poematy, s. 31).
Po Kwintecie szczawnickim, poprzez Władysławowo
(Poemat z morskich fal) poeta w trzeciej części
tryptyku powraca w Bieszczady. A w Bieszczadach;

zima, wiosna, lato, jesień... Tu droga, życiodajna woda
Sanu i Solinki, tropy wilcze, zatarte ślady Bojków
i Łemków, zmurszałe i chylące się do upadku cerkiewki,
śnieżynki wiosenne i zawilce, węże dusiołki, anioły...
Mgła wymiesza pory roku
zatrze granice nieba i ziemi
a my na końcu cypla
(...) zanurzonego w wodzie.
(Spojrzenie z Kiczery w Polańczyku,
Trzy poematy, s. 37)
Jeszcze prochy Jerzego Harasymowicza, rozsiane
po tej ziemi, bo poeta na wieki zespolił się ze swoją Małą Ojczyzną i być może z połonin słucha.
A wówczas...
Ptak przerwał lot
by posłuchać
woda omija kamienie
by nie pluskać
zwierzęta przerwały przeżuwanie
by nie chrzęścić
trawa cichutko przebija się
spod śniegu.
(Wspólnota słowa, Trzy poematy, s. 40).
Tak właśnie rodzi się cisza gór, a także cicha pieśń
wiatru, krążącego orła i płynących żaglowcami chmur.
To cudowna msza Bieszczad, gór i dolin, rozświetlenia
i mgły. Poeta wtapia się w to najszlachetniejsze
wyobrażenie trwania, pozwalające na uwolnienie
od codziennej krzątaniny, cywilizacyjnego zgiełku,
bezmyślnej gonitwy, taniego przeżycia. Żywioły
wody, ziemi, powietrza, tak jak ogień życia, to niemal
harmonijne dzieło sztuki, lub jeszcze doskonalsze
– bo dzieło Stwórcy – pozwalają na kontemplację
i refleksję najszlachetniejszych wartości, i to w epoce,
gdy człowiek, pragnący dorównać Bogu, przetwarza
(niszczy) ten świat, staczając się razem ze swoimi
tworami, być może na zatracenie, do nikąd...
Trzy poematy Stanisława Rogali przywracają
człowiekowi możliwość wtopienia się w energię
żywiołów, dają szansę oczyszczenia. Zawarte w tym
zbiorze treści i poetycka forma, to swoiste katharsis.
Trzeba tylko sięgnąć po ten zbiór poezji i wniknąć...
Przychodzi oswobodzenie od jazgotu codzienności.
Jest cisza – ten pokarm dla myślenia i przeżywania...
*Stanisław Rogala, Trzy poematy, Wydawnictwo
PATI, Warszawa 2013.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kielcach w okresie międzywojennym*

Jerzy Osiecki

W

ubiegłym roku wydana została książka pani
profesor Urszuli Oettingen Towarzystwo
Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918.
Była to jedna z pierwszych tak obszernych strażackich
monografii w Polsce. Pewnie kielecka straż ogniowa
w pełni na nią zasłużyła, jako że powstała jako druga
z kolei tego typu instytucja w Królestwie Polskim.
Profesor Oettingen kontynuowała prace nad tematem
i oto otrzymaliśmy nową książkę – Ochotnicza
Straż Pożarna w Kielcach 1919-1939, która stanowi
kontynuację poprzedniej. Nie wiem tego na pewno,
ale prawdopodobnie żadne z miast polskich nie
ma w tej chwili tak obszernie i rzetelnie opracowanego
wydawnictwa z zakresu historii pożarnictwa. Przy
tym zdumiewające jest, jak wiele źródeł i materiałów
zachowało się do dnia dzisiejszego i, co więcej,
jak wiele mówią nam one na temat nie tylko samej
straży, lecz szerzej – na temat życia społecznego,
gospodarczego i losów obywateli naszego miasta.
W wydanej wcześniej książce poświęconej Towarzystwu Ochotniczej Straży Ogniowej wiele miejsca
poświęciła Autorka roli organizacji w umacnianiu
świadomości narodowej kielczan, w kształtowaniu ich postaw patriotycznych i obywatelskich.
Po odzyskaniu niepodległości oczywiście nastąpiła
zmiana akcentów na rzecz działalności merytorycznej,
profesjonalnej. Niemniej, jak wynika to z prezentowanego dzieła, sfera pracy na rzecz wychowania
społeczeństwa w duchu wartości i postaw, pozostała
aktualna. Można pogratulować kieleckim strażakom,
a zwłaszcza prof. U. Oettingen pomyślnej realizacji
zamierzenia, jakim jest wydanie dwuczęściowej pracy
w rocznicę 140-lecia kieleckiej straży. To bardzo
długi okres w dziejach naszego miasta i regionu,
pełen ważnych, często dramatycznych, wydarzeń.
We wstępie swojej nowej książki Autorka porządkuje istotne dla czytelnika pojęcia dotyczące samej
nazwy instytucji. Pisze: W okresie międzywojennym
na mocy statutu z 1919 r. ochotnicza organizacja
strażacka nosiła nazwę Towarzystwo Straży Ogniowej
Ochotniczej. Na początku 1935 r. nazwę zmieniono
na Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednak
do połowy lat 30. XX w. w źródłach i publikacjach
używano różnych określeń wymiennie: straż pożarna lub
ogniowa. W tym czasie główną część stowarzyszenia
stanowiła Ochotnica Straż Pożarna tzw. korpus straży
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i jej działalność była najbardziej widoczna w różnych
sferach życia społecznego.
Książka liczy 128 s. plus 47 s. fotografii. Składa się z czterech rozdziałów nie licząc Wstępu,
Zakończenia, Aneksów, Bibliografii i Indeksu
osobowego: - Podstawy prawne i materialne, organizacja kieleckiej straży, - Straż w walce z pożarami, - Przygotowania do obrony przeciwpożarowej
i przeciwlotniczej, - Działalność społeczno-kulturalna.
W dziele U. Oettingen znajdziemy niezliczoną
ilość wydarzeń, akcji, a także nazwisk. Z pewnością
wielu kielczan odnajdzie na jego kartach informacje
o swoich przodkach lub przodków znajomych. Nowe
państwo budowało swoją strukturę terytorialną,
administracyjną i gospodarczą z trzech dawnych
zaborów. Rok 1918 jest datą umowną, bo zręby
organizacyjne straży można było zacząć budować
jako system dopiero po wojnie z bolszewikami. Tak
więc w dniach 8 i 9 września 1921 r. zorganizowano
w Warszawie pierwszy ogólnopaństwowy zjazd
delegatów straży pożarnych. Oczywiście wzięli
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w nim udział kieleccy strażacy wraz z oddziałem
ćwiczebnym oraz – uwaga! - niedawno sformowaną
orkiestrą. Proces reorganizacji dawnych związków
dzielnicowych trwał do 1926 roku. Dwa lata wcześniej
powstał Związek Straży Pożarnych Województwa
Kieleckiego, który wszedł do Związku Floriańskiego.
Jednak Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej
w Kielcach zalegalizowało swą działalność już
w roku 1921. Jego statut w 79 punktach organizował
działania towarzystwa w zakresie działalności
merytorycznej, to jest gaszenia pożarów i innych klęsk
żywiołowych oraz ich zapobiegania. Co dla zwykłego
czytelnika bardzo interesujące, w statucie zapisano
także: utrzymywanie własnej orkiestry, chórów,
biblioteki, czytelni, organizację życia towarzyskiego,
koncertów, zabaw, loterii, przedstawień i odczytów.
Taki zapis określał przyszłe funkcje stowarzyszenia
w życiu kulturalnym społeczności miasta. Członkowie
towarzystwa dzielili się na czynnych, popierających
i honorowych. Tak zwany korpus straży ogniowej
podzielony został na oddziały: oporników, sikawkowy,
wodny i porządkowy. Regulamin służby wewnętrznej
z 1928 r. wprowadził między wieloma innymi, zapis
nakazujący zwracanie się do przełożonych tytułem
„druh” z dodaniem stopnia służbowego, na przykład
„druhu naczelniku”, „druhu dowódco”.
W okresie międzywojennym pożary w mieście
były dosyć częste. Wynikało to z niedostatecznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego i nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. Autorka książki
przytacza liczne akcje gaśnicze kieleckich strażaków.
Tak na przykład w 1919 r. pożar w składzie naczyń
emaliowanych przy ulicy Orlej spowodował straty
wycenione na 50 000 koron. Klęską były pożary tartaków
działających na przedmieściach Kielc. W kwietniu 1920 r.
spłonął tartak rządowy przy ul. Nowozagnańskiej.
Ogień zniszczył budynek główny oraz obiekt, gdzie
mieściły się parowozy kolejki leśnej. Przybyła straż
i wojsko skupiły się na ratowaniu zapasów drewna
i składu innych materiałów łatwopalnych. (…) Straty
były olbrzymie. Określano jej na blisko 5 milionów
marek. Domyślano się podpalenia umyślnego, tym
bardziej, że planowana była licytacja na dzierżawę
tartaku. W grudniu 1920 r. spalił się budynek browaru
Karscha, mieszczący słodownię i suszarnię. W tym
samym czasie palił się młyn parowy „Rekord” oraz
fabryka sztyftów przy ulicy Młynarskiej. W 1926 r.
pożar wybuchł w Zakładach Przemysłu Drzewnego
„Henryków” przy Młynarskiej, a rok później spłonął
parterowy dom Hermana Zyskinda przy ul. Koziej.
Takich opisów dramatycznych wydarzeń w Kielcach
i udziału w akcjach strażaków znajdujemy w książce
dużo więcej. To są ważne przyczynki do poznawania
historii Kielc.
Kielecka straż pożarna przygotowała się do działań na wypadek wybuchu wojny. W 1934 r. sejm

Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Szkolenia w zakładach
pracy prowadzili obok innych służb także oficerowie
pożarnictwa. Te działania nasilały się z każdym
rokiem. Kieleccy strażacy brali udział w licznych
ćwiczeniach. Mało znanym faktem jest powołanie
w 1928 r. we współpracy z PCK żeńskich kolumn
sanitarnych (samarytanki), udzielających pierwszej
pomocy w nieszczęśliwych wypadkach. W książce
prof. Oettingen znajdujemy opisy wielu działań
samarytanek Poznajemy nazwiska tych bezinteresownych bohaterek. Do szczególnie interesujących
przeciętnego czytelnika należą relacje ze zjazdów,
zawodów oraz pokazów strażackich. Tu – także wiele
bardziej i mniej znanych nazwisk.

Fot. z książki U. Oettingen.

Rozdział IV książki przynosi szczególnie interesujące
informacje na temat działalności społeczno-gospodarczej straży. Związek Floriański odegrał ważną rolę
w mobilizowaniu ludności do wstępowania w szeregi
Armii Ochotniczej w 1920 r. Oddziały strażaków
pieszych i konnych zgłaszały się do wojskowych
punktów werbunkowych. Wzruszający jest opis
wymarszu kilkuosobowej grupy strażaków na wojnę
z bolszewikami. Wielu ich kolegów wcześniej w ramach
poboru zostało powołanych do wojska.
Kielecka straż wraz z orkiestrą uczestniczyła
w większości uroczystości o charakterze patriotycznym,
kulturalnym i religijnym. Współpracowała z wieloma
organizacjami. Na przykład w Towarzystwie Cyklistów
aktywnie działał strażak, trener kolarski Feliks
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Schmidt. Gdy w 1928 r. powstał w Kielcach Miejski
Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego, w jego skład weszli dwaj członkowie
straży Marian Ząbek i Ludwik Jakubowski. Inny strażak
dr Wincenty Jokiel był jednym z założycieli kieleckiego
Automobilklubu. Strażaccy druhowie aktywnie uczestniczyli w organizowaniu świąt narodowych, jak 3 Maja,
Święto Niepodległości, świąt kościelnych.. Pomimo
endeckich sympatii większości członków władz straży,
uczestniczyła ona w uroczystościach inspirowanych przez
kręgi piłsudczykowskie. W późniejszym okresie należy
zawdzięczać to naczelnikowi Edwardowi Karschowi.
Świętowano rocznice, które zwłaszcza po 1926 r. nabrały
charakteru uroczystości państwowych. Obchodzono
dzień wkroczenia 6 sierpnia 1914 r. do Królestwa
Polskiego oddziałów strzeleckich pod komendą Józefa
Piłsudskiego. Obchody te szczególnego wymiaru
nabrały w 1919 r. – w wolnym państwie. Rozpoczęły
się odegraniem hejnału na wieży kościelnej i czatowni
straży ogniowej. Przed katedrą przy ołtarzu polowym
odprawiono mszę świętą. Wzięli w niej udział wojsko,
władze, licznie zgromadzona publiczność i straż ogniowa,
której orkiestra, wspominano, wstąpiła 25 sierpnia
1914 r. do oddziałów strzeleckich. Później miała miejsce
defilada i zabawa. Dzień wcześniej wieczorem odbył
się uroczysty capstrzyk i pochód wojska z zapalonymi
pochodniami – pisze U. Oettingen.
W czasie dorocznych Marszów Szlakiem I Kompanii
Kadrowej kielecka straż angażowała się w organizację
i przyjęcie uczestników zawodów.

Post scriptum
Profesor Urszula Oettinen otrzymała prestiżową
indywidualną nagrodę za działalność społeczną
w dziedzinie kultury na terenie powiatu kieleckiego
w roku 2012. Nagrodę przyznał starosta powiatu
kieleckiego. Laureatka odebrała ją za działalność
na rzecz utrwalania pamięci historycznej. Uroczyste
wręczenie nagrody odbyło się 11 sierpnia 2013 r.
Profesor Oettingen znana jest od wielu lat jako wybitny
znawca historii najnowszej, szczególnie XIX wieku
oraz I wojny światowej. Ma duże dokonania w zakresie
badania i ochrony cmentarzy kieleckich. W latach
1993 – 2004 aktywnie pracowała w Stowarzyszeniu
Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. Była
inicjatorką kwest dla ratowania cmentarzy kieleckich.
Przez kilka lat współpracowała z Austriackim Czarnym
Krzyżem w zakresie ratowania i renowacji cmentarzy
I wojny na terenie naszego regionu. Czarny Krzyż
przyznał jej prestiżowe odznaczenie oraz stypendium
naukowe w Wiedniu.
Książka Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim jest podstawowym źródłem dla
badaczy tej problematyki.

Podsumowując swoje rozważania na temat Ochotniczej Straży Pożarnej w latach międzywojennych
prof. Urszula Oettingen stwierdza między innymi:
W latach 1918-1939 organizacja pokazywała ciągłość
działania, podkreślała swój rodowód, datę powstania
w 1873 r. Szacunkiem otaczano zasłużonych strażaków.
Działał oddział weteranów. Uroczyście żegnano
zmarłych druhów przypominając ich zasługi dla straży
i miasta. W niektórych rodzinach służba w straży
stała się zwyczajem. Wzmacniało to przywiązanie
do stowarzyszenia i pamięć o jego dokonaniach.
Przytoczone fragmenty z książki profesor Urszuli
Oettingen świadczą, iż jest to lektura pasjonująca
dla każdego, kto choć trochę interesuje się dziejami
Kielc i naszego regionu. W sumie w dwu tomach
poświęconych dziejom kieleckiej straży pożarnej
w latach 1873-1939 mamy zarysowaną panoramę
dziejów Kielc. Ten drugi tom, nieco objętościowo
skromniejszy, otrzymał urokliwą szatę edytorską,
piękną oprawę oraz bardzo interesującą narrację
Autorki, która doskonale łączy język naukowy
z atrakcyjnym przekazem.
* Oettingen Urszula, Ochotnicza Straż Pożarna
w Kielcach 1919-1939. Kielce, 2012.
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Prof. Urszula Oettingen po otrzymaniu nagrody. Fot. Elżbieta Firlet.

W sumie profesor U. Oettingen wydała 6 książek
oraz około 170 artykułów naukowych i popularyzatorskich. O dokonaniach założonego i prowadzonego
przez nią stowarzyszenia „Siekierno nasza Ojczyzna”
pisaliśmy obszernie w ósmym numerze naszego pisma.

Miejsca pamięci*

Jerzy Osiecki

M

gr inż. Jerzy Kowalczyk od wielu lat pasjonuje
się dziejami naszego regionu. Jako turysta
przemierzył wszystkie możliwe szlaki i ścieżki Ziemi
Świętokrzyskiej. A na tych ścieżkach - ogromna ilość
śladów dramatycznej przeszłości: krzyże, mogiły, zatarte
i zardzewiałe tabliczki, mocno już pozarastane linie
dawnych szańców i okopów. To fascynuje i podnieca,
szczególnie dusze wrażliwe. Powstaniem Styczniowym,
jego przebiegiem oraz losami tajemniczych bohaterów
fascynował się od wielu, wielu lat. I pewnie nie
przypuszczał, że kiedyś zostanie jednym z najbardziej
kompetentnych kronikarzy wydarzeń lat 1863-1864.
A tak stało się w istocie. Około 20 lat temu
systematycznie zaczął gromadzić wszelkie informacje
dotyczące zdarzeń powstańczych. W następnej
kolejności przyszedł czas na ich systematyzację.
Możliwe to było dzięki profesjonalnemu przygotowaniu
Jerzego. Inżynier z wykształcenia, elektronik z pasją
i dziennikarską przeszłością, został dyrektorem
Technikum Informatycznego. Ale dawne humanistyczne
zainteresowania i fascynacje historyczne nie minęły.
Co więcej, otworzyły się nowe możliwości. Na ile udało
się Dyrektorowi zarazić swoją pasją uczniów, czas
pokaże. Ale starał się bardzo, a informatyka otwierała duże możliwości, o czym za chwilę. Za patrona
szkoły obrał największego, o czym jest przekonany,
dowódcę Powstania Styczniowego, generała Józefa
Hauke Bosaka. – Był najlepiej przygotowanym
oficerem z najlepszych wojskowych szkół rosyjskich,
nieprzytomnie zakochanym w nowoodkrytej Ojczyźnie
(by wziąć udział w powstaniu, postarał się o urlop
z wojska carskiego!), dowodził największym powstańczym
korpusem, walczył najdłużej ze wszystkich dowódców,
blisko rok – przekonuje dyrektor Kowalczyk.

W kierowanym przez siebie technikum zorganizował
Izbę Pamięci poświęconą Hauke Bosakowi, zapewnił
szkole godło i sztandar, nawiązał kontakt z potomkami
generała we Francji. Oczywiście za patrona szkoły
obrał Hauke Bosaka.
Co jednak najważniejsze, Kowalczyk uruchomił
stronę internetową poświęconą powstaniu, która
obecnie funkcjonuje w ramach Muzeum Historii Kielc,
a która nie ma swojego odpowiednika w Polsce.
Strona, nieustannie uzupełniana obejmuje terytorialnie
województwo świętokrzyskie z uwzględnieniem
obszarów dawnego Sandomierskiego i Krakowskiego,

wchodząc także na teren województw łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego. Prezentuje
blisko 900 obiektów, 350 miejsc, 4500 fotografii.
Do dzisiejszego dnia odnotowano na stronie blisko
3 miliony odwiedzin. Jej Autor nieustannie prowadzi
kwerendę materiałów dotyczących nowych miejsc
i obiektów (biblioteki, archiwa w całej Polsce,
księgi parafialne, wywiady). W licznych spotkaniach,
na konferencjach i sympozjach dzieli się swoją wiedzą
zarówno z historykami, jak i ludźmi interesującymi
się historią nieprofesjonalnie. W bieżącym roku
w związku ze 150. rocznicą powstania był i jest
wyjątkowo zajęty.
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Stale też pisze artykuły i książki. O dwóch najnowszych wypada tu opowiedzieć. Obydwie stanowią
w dużym stopniu podsumowanie stanu wiedzy Autora
o Powstaniu na Kielecczyźnie. Zapewne podsumowanie nie jest ostateczne, gdyż z każdym rokiem
J. Kowalczyk zdobywa i opracowuje nowe dane
na interesujący go temat.
Wydaje się, że oddzielne szczegółowe omawianie
każdej z tych publikacji byłoby niecelowe. Obydwie
bowiem dotyczą tej samej problematyki, mają taką
samą myśl przewodnią, choć nieco różnią się pod
względem konstrukcji. Natomiast doskonale się
uzupełniają i stanowią w gruncie rzeczy jedną całość.
Obydwie wyszły z drukarni w tym roku, wpisując
się chlubnie w program obchodów 150. rocznicy
Powstania. W części wstępnej Miejsc pamięci… Autor
wskazuje na wysoką dynamikę wzrostu zainteresowań
wydarzeniami lat 1863-1864, a także na coraz większą
aktywność lokalnych środowisk w upamiętnianiu
tych wydarzeń. Na marginesie rozważań należałoby
zwrócić uwagę, że działania takie wynikają nie tylko
z poczucia patriotycznego obowiązku, lecz znakomicie służą promocji małych ojczyzn. Obywatelska
aktywność lokalnych społeczności jest imponująca.
Nie ma dzisiaj w Polsce gminy, w której nie byłoby
stowarzyszenia zajmującego się badaniem jej historii
oraz działaniami na rzecz upamiętnienia wydarzeń
i ich bohaterów. Zwykle z doskonałym skutkiem.
Prezentowane tu książki Autor skromnie nazywa
katalogami. Miejsca pamięci Powstania Styczniowego
1863-1864 zawierają…500 pozycji (opis miejsc, grobów,
nagrobków) z precyzyjną lokalizacją topograficzną.
Książkę Był rok 1863 w Daleszycach otwiera
interesujący czterdziestostronicowy szkic omawiający
wydarzenia powstańcze. Po nim następuje prezentacja
najważniejszych uczestników powstania, a dalej
miejsc pamięci w samych Daleszycach oraz tradycji
powstańczych w mieście. Ostatnia część książki
poświęcona jest miejscowościom w pobliżu Daleszyc,
w rejonie których rozgrywały się dramatyczne
wydarzenia (Cisów, Kranów, Suków, Ociesęki). Dla
oddziałów powstańczych Daleszyce miały ważne
usytuowanie. Przylegające rozległe lasy cisowskie
i szczeceńskie tworzyły naturalną osłonę dla lokalizowanych tu powstańczych obozów. Blisko położona
tez Puszcza Jodłowa i Puszcza Świętokrzyska oraz
stosunkowo nieduża odległość od Wisły, która oddzielała
Królestwo od Galicji, przedstawiały również istotne
walory dla powstańców. Miasto stanowiło dobre
zaplecze żywnościowe i medyczne. Była też liczna
grupa miejscowych rekrutów (zestawienie burmistrza
podaje blisko 100 poborowych w wieku 20-25 lat
z gminy Daleszyce). Nie stacjonowała w mieście
żadna rosyjska jednostka wojskowa, chociaż militarny
trakt bity łączył Daleszyce z Kielcami (odległość – 19
wiorst), a w kierunku płd.-wsch.. droga, poprzez Raków,
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prowadziła do Staszowa (odległość – 39 wiorst). Umożliwiało to władzy wojskowej szybkie przemieszczenie
oddziałów kozaków, dragonów oraz piechoty dowożonej
na podwodach. Tak sformułowane przez J. Kowalczyka
na wstępie opracowania predyspozycje militarne
okolic Daleszyc zostały wykorzystane; miasteczko
stanęło do powstania i dobrze się w nim zasłużyło.
Doprawdy rzadko się zdarza, by w okresie roku
jeden autor wydał dwie tak wartościowe i potrzebne
książki. Obydwie mogły ujrzeć światło dzienne
dzięki dużemu zaangażowaniu środowisk lokalnych.
Z drugiej strony tego rodzaju wydawnictwa pobudzają
te lokalne społeczności do aktywniejszych działań
na rzecz pogłębiania i utrwalania swojej obywatelskiej i patriotycznej tożsamości. Jerzy Kowalczyk
w książce Miejsca pamięci Powstania Styczniowego
1863-1864 wylicza najważniejsze imprezy nawiązujące
do powstania: …duża grupa obiektów upamiętniających
powstanie styczniowe jest miejscem corocznych uroczystości związanych z obchodami rocznicy powstania
1863 roku. Już przez kolejnych 30 lat odbywają się
złazy Szlakiem Powstania Styczniowego na trasie
Suchedniów –Bodzentyn-Wąchock na Polanę Langiewicza. Od 20 lat realizowany jest Marsz Szlakiem
Powstańców Styczniowych na trasie Suchedniów–Bodzentyn-Wąchock, a od kilku lat - obejmuje on również
Kierz Niedźwiedzi, Grzybową Górę i Mirzec. Od 9 lat
przeprowadzany jest Marsz Puławiaków: ze Słupczy,
poprzez Góry Wysokie i Dwikozy do Sandomierza.
Są organizowane złazy i rajdy: na polanę Podlipie,
na Grochowiska, do Nowej Słupi, marsze z Białogonu
na Karczówkę. Przeprowadzane są coroczne uroczystości
na Karczówce w Kielcach, Na Grochowiskach, w Busku
Zdroju, w Małogoszczu, w Szczyglicach, w Kurozwękach.
Wzrasta liczba miejscowości, w których, przy miejscach
pamięci powstania styczniowego, odbywają się stale
spotkania w rocznicę powstania 1863. I z pełnym
przekonaniem można stwierdzić, że duża ilość miejsc
pamięci powstania styczniowego doskonale pełni
funkcję nośnika pamięci dla obecnych pokoleń.
Tak jest z całą pewnością. Podobnie nie ulega
wątpliwości, że temu samemu służy niestrudzona
praca Jerzego Kowalczyka oraz pisane przez niego
książki i artykuły. Fakt ten potwierdza ogromne
zainteresowanie i wysoka frekwencja na promocji
książki Miejsca pamięci Powstania Styczniowego
1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego
w Muzeum Historii Kielc dnia 18 września 2013
roku. Miejsca i obiekty, zaprezentowane w książkach
i artykułach Jerzego Kowalczyka, żyją.
*Jerzy Kowalczyk, Miejsca pamięci Powstania Styczniowego 18631864 na terenie województwa świętokrzyskiego, Kielce 2013, s. 134
Jerzy Kowalczyk, Był rok 1863 w Daleszycach, Daleszyce 2013, s.
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We wrześniu br. ukazała się kolejna powieść
Wiesława Myśliwskiego Ostatnie rozdanie.
To jest chyba jedyna moja powieść, w której w tak dużym stopniu zaprosiłem czytelników do jej współtworzenia, zagłębiania się,
odgadywania, uzupełniania jej swoją wrażliwością i doświadczeniem. Dlatego ta książka
jest pełna tajemnic.
		Wiesław Myśliwski
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		 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
		28.11.2013 r.
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O

d kilku lat w naszym piśmie prezentujemy mało lub zupełnie nieznane wydarzenia z dziejów Regionu
Świętokrzyskiego. Historię tworzą ludzie i ich dzieła. Dlatego to ludzie, siłą rzeczy, są rzeczywistymi
bohaterami naszych tekstów. To uczeni, politycy, wodzowie, artyści, czasem święci. Często wydaje nam się,
że o postaciach wybitnych, szczególnie zasłużonych dla regionu i kraju, o których napisano wiele tomów,
wiemy wszystko. Co jakiś czas jednak za sprawą badaczy – uczonych, a także pasjonatów, bez specjalnych
cenzusów naukowych, dokonujących zaskakujących odkryć, okazuje się, że nasza wiedza wymaga weryfikacji,
a z pewnością – uzupełnienia. Sprawdza się stare porzekadło, że uczymy się przez całe życie. Dlatego zapisane
w podtytule wydawnictwa słowa: Edukacja regionalna odnoszą się do nas wszystkich, nie tylko do uczącej
się młodzieży.
I oto prezentujemy Państwu 12. (a właściwie łącznie ze specjalnym wydaniem poświęconym Powstaniu
Styczniowemu, 13. numer naszego pisma. W sumie, nie wiadomo kiedy, uskładało się już w ciągu minionych
kilku lat blisko 1500 stron, które stanowią nasz skromny wkład do popularyzacji Regionu Świętokrzyskiego,
jego wspaniałych walorów i dorobku w wielu dziedzinach.
Przekonają się Państwo, że ciągle niekompletna, a czasem nie do końca prawdziwa jest nasza wiedza o tak
znanych, wielkich twórcach, jak na przykład Stefan Żeromski. Dla wielu czytelników tekst Zdzisława Jerzego
Adamczyka będzie zapewne szokujący. Profesor chyba bez przesady wie o Żeromskim wszystko, oprócz tego,
czego jeszcze nie odkrył. Dzięki lekturze naszego pisma poznacie, dla wielu z nas genialnego, Pisarza od nowej
strony, z jego poważnymi ludzkimi przywarami. Może przez to stanie się on nam jeszcze bliższy?
Pojawią się w tym numerze także inne ważne wielkie postaci literackie: Stanisław Staszic, Witold Gombrowicz,
czy znany głównie specjalistom – filologom pisarz i poeta Adolf Sowiński. Skoro jesteśmy przy literaturze,
to wypada zarekomendować artykuł o Catholiconie, najstarszym dziele w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Kielcach. Najnowszy numer wydawnictwa zawiera w sumie 21 tekstów i wierzymy, iż każdy
z Czytelników znajdzie dla siebie coś interesującego. Można więc przeczytać o malarzu – amatorze Antonim
Tańskim i o fascynującej historii dzieła jego życia, o Polakach, w tym także kielczanach na nieludzkiej ziemi
syberyjskiej, o imponującym jubileuszu kieleckich
strażaków, czy o próbach modernizacji regionu
kieleckiego w okresie międzywojennym. Piszemy
o Ponidziu, jeszcze nieco o Powstaniu Styczniowym,
któremu w bieżącym roku poświęciliśmy wiele
miejsca, o Legionach Piłsudskiego, o zasłużonym
dla regionu 25 pułku piechoty, „o Tych, co odeszli”,
są też recenzje regionalnych książek.
No i znowu będziemy sobie składać Życzenia
Świąteczne. Oby Betlejemska Gwiazda prowadziła
nas nadal ku poznawaniu nowych, nie odkrytych
jeszcze miejsc, zdarzeń i ludzi.
Redakcja

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Tajemnice rodzinne.

Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego*
Prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk

N

a warszawskim cmentarzu kalwińskim znajduje
się grób Stefana Żeromskiego i jego drugiej
rodziny. Pierwsza rodzina: żona Oktawia i syn
Adam spoczywają w Nałęczowie; na warszawskim
cmentarzu kalwińskim pochowany został Żeromski,
jego druga żona Anna i córka Monika – chociaż
żadne z nich do zboru kalwińskiego nie należało.
Grób ten kryje niejeden mroczny dramat i niejedną
tajemnicę – jest jakby metaforą biografii autora Urody
życia – biografii poplątanej, trochę wstydliwej i trochę
niedorzecznej, gorszącej i przejmującej, i – nie bójmy
się tego słowa – prawie nieznanej.
Choć od śmierci Żeromskiego minęło prawie
dziewięćdziesiąt lat, nie została dotąd napisana
porządna, to jest gruntowna i oparta na sprawdzonych
faktach książka o jego życiu. O całym życiu. Sporo
wiadomo jedynie o jego młodości. Można powiedzieć,
że sam o to zadbał, bowiem przez dziesięć lat (od 18
do 28 roku życia) prowadził dziennik, w którym dzień
po dniu spisywał swoje obserwacje i doświadczenia,
uczucia i myśli. O latach następnych wiadomo
znacznie mniej...

Medal wybity w Kielcach w 50-tą rocznicę śmierci Żeromskiego.

W trakcie przygotowywania do druku listów
Żeromskiego, gdy trzeba było znaleźć informacje lub
dokumenty oświetlające różne poruszane w listach
kwestie, albo gdy trzeba było przedstawić informacje
o ludziach, o których lub do których Żeromski w listach
pisał, nierzadko okazywało się, że zgromadzona

dotychczas wiedza o jego życiu jest dalece, dalece
niewystarczająca. A gdy się wreszcie udawało odnaleźć
dokumenty biograficzne, dotrzeć do świadectw szkolnych, metryk urodzin, małżeństw i zgonów – wielekroć
wychodziło na jaw, iż tak zwana obiegowa wiedza
o życiu autora Przedwiośnia bardzo znacznie rozmija
się z owymi dokumentami. Ten rozziew między ową
„wiedzą obiegową” a nieubłaganymi dokumentami
okazał się zaskakująco wielki zwłaszcza w odniesieniu
do wiedzy o drugim związku Żeromskiego – z Anną
Zawadzką, matką Moniki. Wiadomo na ten temat
tylko tyle, ile opowiedziały same panie Żeromskie.
W odróżnieniu od pierwszej żony, Oktawii, Anna nie
uczestniczyła z mężem ani w działalności publicznej,
ani w życiu towarzyskim. Poza domem – jeśli nie
liczyć wspólnych rodzinnych wyjazdów nad morze
czy wyjść do teatru – Żeromski pokazywał się
sam; jego życie prywatne otoczone było wysokim
murem tajemnicy. Spoza tego muru dopiero wiele lat
po śmierci Żeromskiego wypłynęła wiedza o jego
życiu uczuciowym i rodzinnym. Była to jednak
wiedza reglamentowana – i to w bardzo specyficzny
sposób. Obraz ostatniego okresu życia Żeromskiego
ukształtowany został przez publikacje dwóch autorek:
najpierw przez artykuły i książkę Hanny Mortkowicz-Olczakowej, córki wydawcy Żeromskiego, przyjaciółki
Anny i Moniki, mającej dostęp do znajdującego się
w posiadaniu pań Żeromskich archiwum Żeromskiego,
a w konsekwencji – posiadającej także swoisty
monopol na pisanie o jego życiu rodzinnym. W latach
późniejszych ten obraz życia rodzinnego autora
Przedwiośnia kształtowany był przez wydawane
drukiem wspomnienia jego córki Moniki.
W roku 1964, w książce O Stefanie Żeromskim.
Ze wspomnień i dokumentów Hanna Mortkowicz-Olczakowa tak napisała o poznaniu się Anny
i Stefana oraz o narodzinach ich uczuć:
Po wyjeździe z Nałęczowa jesienią 1908 roku Stefan
Żeromski przebywał przez krótki czas w Warszawie.
Któregoś dnia w czasie tego pobytu wstąpił do bardzo
modnej i uczęszczanej przez artystów i dziennikarzy
kawiarni „Udziałowej” [...]. Przy jednym z sąsiednich
stolików siedziała w towarzystwie pani Anieli i Jana
Kleczyńskich najmłodsza siostra pani Anieli, osiemnastoletnia panna Anna Zawadzka. [...] Aniela Kleczyńska
znała Żeromskiego. Spotkawszy go w „Udziałowej”,
poprosiła do stolika i przedstawiła młodziutkiej siostrze.
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[...] Coś nieodwołalnego musiało być w tej wymianie
spojrzeń, jeśli dziś pani Anna Żeromska stwierdza,
że zakochała się w tym nowo poznanym ciemnowłosym,
brodatym, starszym od siebie o dwadzieścia sześć lat
mężczyźnie od pierwszej chwili. [...] Potem, od roku 1914,
pani Anna nie rozstawała się właściwie z mężem1.
O tym, co zdarzyło się między pierwszym spotkaniem w „Udziałowej” w roku 1908 a rokiem 1914
Mortkowicz-Olczakowa informuje bardzo lapidarnie
i jakby ukradkiem. Pisze, iż Żeromski uczuciowo
rozdarty był między troską o Adasia i miłością
do Anny, że między dwie rodziny dzielił swoje
literackie dochody i starania o sprawy materialne,
milczy jednak o tym, co we wspólnej historii Stefana
i Anny zdarzyło się między rokiem 1908 a 1914.

ciotka Aniela zastała samego Żeromskiego, siedzącego
przy stoliku. Kiedy usiadła, Żeromski podniósł na nią
swoje wspaniałe smoliste oczy pod ciężkimi powiekami
i powiedział: „Proszę pani, muszę to pani powiedzieć,
jestem śmiertelnie zakochany”. Ciotka Aniela powiedziała
mi potem, że w tym momencie wydało się jej, że strzelił
w nią piorun i że leci w otchłań razem z krzesełkiem.
Ale to trwało tylko przez szczęśliwą chwilę, kiedy
myślała, że to ona, że on jej to mówi. Musiał zobaczyć,
co się z nią dzieje, bo prędko okrutnie dodał: „Ale
nie w pani. W pani siostrze, pannie Annie”. I ona
to natychmiast zrozumiała, zgodziła się, wyśmiała
w duszy samą siebie, że mogła przez chwilę nawet
pomyśleć, że to mogło chodzić o kogo innego, niż
o Haniusię. Ale Haniusia dostała „Popioły”, kiedy
przeszła z czwartej do piątej klasy, było między nimi
26 lat różnicy, on był przecież żonaty. Co było dalej,
po tym pierwszym niemym spotkaniu, nikt już nie
wie2. Nikt nie wie!
W innym miejscu Wspomnień Monika Żeromska
napisała o rodzicach:
Jeżeli najdalej sięgnę wspomnieniem, to pamiętam
ich zawsze razem, zawsze blisko siebie. W pokojach,
po których biegałam, zastawałam ich nagle stojących
pośrodku, jakby się tam przypadkiem spotkali, ciasno
objętych z policzkiem przy policzku, zupełnie znieruchomiałych. Biegłam wtedy do kuchni po malutki
stołeczek, wpychałam go między ich kolana i stawałam
na nim, wciśnięta ciasno między ich ciała, stękając
i prosząc: „Kochajcie mnie, kochajcie mnie”3.

Stefan Żeromski na portrecie Eligiusza Niewiadomskiego. 1900 r.

W podobny sposób o poznaniu się swych rodziców
pisze w wydanych w 1993 roku Wspomnieniach
Monika Żeromska. Także ona najobszerniej opowiada
o pierwszym spotkaniu w „Udziałowej”.
Przychodził też dość często Żeromski. Był piękny
i małomówny i straszliwie podobał się ciotce Anieli.
Nie jej jednej zresztą. Pewnego razu ciotka Aniela
przyniosła ze sobą tekę rysunków mamy. Te rysunki
wywołały zachwyt i zdumienie, że ich autorem jest
osiemnastoletnia dziewczyna. Ojciec oglądał także te
rysunki. Ciotka Aniela, szczęśliwa i dumna ze swojej
Haniusi, obiecała przyjść z nią kiedyś do „Udziałowej”
i rzeczywiście po kilku dniach obie usiadły przy stoliku
ciotki Anieli. Mama była onieśmielona i nastroszona,
bo komplementy i zachwyty nad jej rysunkami nie
wzbudzały w niej zadowolenia. [...] Spotkali się więc
z Żeromskim, zobaczyli wzajemnie w tej kawiarni, nie
zamienili słowa i pożegnali. Na drugi czy trzeci dzień
H. Mortkowicz-Olczakowa, O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień
i dokumentów, Warszawa 1964, s. 218-223.

1

4

Świętokrzyskie nr 12 (16)

Taki jest klimat wspomnień Moniki Żeromskiej
i taki z nich wyłania się obraz drugiego małżeństwa
jej ojca. We wspomnieniach nie pojawia się nawet
na moment pierwsza żona Żeromskiego ze swą chorobą
i swym dramatem – jak gdyby Oktawia w ogóle
nigdy nie istniała; nie pojawia się tragedia śmierci
Adasia w 1918 r., nie zapisały się w nich żadne
echa komplikacji związanych z chorobą, śmiercią,
pogrzebem czy testamentem Żeromskiego.
Monika Żeromska miała święte prawo w taki właśnie
sposób – ze swojej dziecięcej perspektywy, sielankowo
i sentymentalnie – opowiedzieć o końcowym okresie
życia Ojca. Jej opowieść mogłaby być znakomitym
uzupełnieniem, dopełnieniem wiedzy o dramatycznym
życiu Stefana Żeromskiego. Problem polega na tym,
że takiej wiedzy nie ma.

Anna Żeromska – osoba bez biografii
Kiedy w związku z edycją listów Żeromskiego
trzeba było napisać biogram jego drugiej żony, okazało
się, że Anna jest właściwie osobą bez biografii.
2
3

M. Żeromska, Wspomnienia, Warszawa 1993, s. 185.
Ibidem, s. 15.

Zachowało się zdumiewająco niewiele odnoszących
się do niej dokumentów biograficznych: świadectw,
legitymacji, zaświadczeń. Nie zachowały się ani listy
Żeromskiego do niej, ani (poza kilkoma telegramami
i dwiema kartkami) jej listy do Żeromskiego, chociaż
– dla porównania – zachowało się ponad dwieście
listów Żeromskiego do pierwszej żony i prawie sto
listów do syna, a także prawie sto listów Oktawii
Żeromskiej do męża. Spustoszenie w dokumentach
Anny Żeromskiej jest niesłychane; czasem trudno
się oprzeć wrażeniu, że zawierusze dziejowej, która tak przetrzebiła polskie archiwa i archiwalia,
w tym wypadku pomagała jakaś usłużna ręka. Aby
zrekonstruować losy Anny z czasu, zanim poznała
Żeromskiego, a także z okresu pierwszych pięciu lat ich
znajomości i związku, historyk literatury musi wcielić
się w rolę detektywa lub archeologa zbierającego
fragmenty, ułomki, strzępy informacji i usiłującego
ułożyć z nich jakiś obraz. Oto, co udało się ułożyć:
W Siedlcach zachowała się (spisana w języku
rosyjskim) metryka chrztu Anny. Podaje ona, że w dniu
23.06.1889 r. przed miejscowym księdzem stawił
się czterdziestodziewięcioletni Antoni Zawadzki
i okazał dziecko płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Siedlcach 11 lipca ubiegłego roku
z jego małżonki Marii z Wrotnowskich, mającej
lat czterdzieści. Dziecku temu na chrzcie dano
imiona Anna Wanda. Data urodzin Anny Zawadzkiej
(11.07.1888) nie budzi zastrzeżeń, istnieje natomiast
dokument kwestionujący zawarte w metryce dane
o rodzicach. W posiadaniu autora artykułu znajduje
się niedatowany, napisany zapewne w 1926 roku
list Oktawii Żeromskiej do Wacława Makowskiego,
krytyka literackiego i wybitnego prawnika; w liście
tym Oktawia prosi o pomoc w jej staraniach o przeniesienie zwłok męża z kalwińskiego cmentarza
w Warszawie do Nałęczowa, a przy okazji pisze
i o Annie. Pisze mianowicie: „Stefan miał wrażenie,
że Wanda Anna Zawadzka była przyznana za córkę
przez babkę, Marię Zawadzką, a naprawdę jest córką
Anieli Kleczyńskiej”. Oktawia podaje w swym liście
nazwisko domniemanego partnera Anieli i zarazem
ojca jej przedmałżeńskiego dziecka; ujawnianie tutaj
tego nazwiska wydaje się zupełnie zbędne, gdyż
nic do sprawy nie wnosi.
List Oktawii Żeromskiej, napisany przez porzuconą
żonę o zwycięskiej rywalce, na dodatek napisany
przez osobę cierpiącą okresowo na ciężkie zaburzenia
psychiczne, nie zasługiwałby na uwagę i publiczne
roztrząsanie, gdyby nie pewne szczególne okoliczności:
– Antoni Zawadzki i Maria Wrotnowska mieli wcześniej dwie córki: Anielę (zamężna Kleczyńska), urodzoną
w Siedlcach 09.09.1869 i ochrzczoną 25.11.1869, oraz
Natalię (zamężna Daniłowicz-Strzelbicka), urodzoną
w Siedlcach 12.05.1877 i ochrzczoną 27.07.1877; tamte

córki chrzcili kilka tygodni po urodzeniu – czemu
z chrztem Anny czekali prawie rok?
– Aniela z Zawadzkich Kleczyńska posługiwała
się dokumentami ze sfałszowaną datą urodzenia
09.09.1877; taką datę podaje słownik biograficzny ludzi
teatru, taka data urodzenia pojawiła się w nekrologach
po jej śmierci – czy motywem tej mistyfikacji była
chęć odmłodzenia się aż o osiem lat, czy też ukrycia
przez Anielę, że od Anny starsza jest nie o 11, lecz
o 19 lat?
– W tej rodzinie majstrowanie przy metrykach
było swoistą normą; dalej będzie mowa o tym,
że nieprawdziwe dane znalazły się – z inicjatywy,
a w każdym razie na pewno za przyzwoleniem
Anny – w metryce urodzin Moniki i że także Monika
wprowadziła do swych dokumentów niezgodny
ze stanem faktycznym rok urodzenia.
Tyle w sprawie metryki chrztu Anny.
Pierwsze lata życia Anna Zawadzka spędziła
w domu rodzinnym w Siedlcach. Śmierć Antoniego
Zawadzkiego w początkach 1891 roku skłoniła Marię
Zawadzką do wyjazdu do Warszawy. Sprzedawszy
majątki męża, kupiła w Warszawie duże mieszkanie
przy ulicy Wspólnej i tutaj zamieszkała; w jakiś
czas potem Anna rozpoczęła edukację na pensji
Natalii Porazińskiej przy placu św. Aleksandra
(dziś Trzech Krzyży); nie wiadomo, kiedy dokładnie
rozpoczęła naukę na pensji i kiedy ją zakończyła.
W końcu 1903 r. wróciła do Warszawy wspominana
wyżej Aniela Zawadzka, aktorka grająca do tej pory
drugoplanowe role w Teatrze Miejskim w Krakowie
i obracająca się w środowisku krakowskiej cyganerii
artystycznej; 25.01.1904 wyszła za mąż za pisarza
i dziennikarza Jana Kleczyńskiego i odtąd na stałe
mieszkała w Warszawie; odtąd miała też z pewnością
większy wpływ na losy Anny.
W 1904 r. Anna Zawadzka wstąpiła do otwieranej właśnie warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych
(razem z nią na studia w roku 1904/05 zapisał się
wówczas także Jan Kleczyński), nie wiadomo jednak,
jak długo studiowała. W Historii Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie 1904-1964 K. Piwockiego
Anna Zawadzka wymieniona jest wśród bardzo wielu
osób rozpoczynających naukę w roku 1904, nie ma jej
natomiast w spisie kończących studia z dyplomem.
Jeśli wierzyć cytowanym wcześniej opowieściom
Hanny Mortkowicz-Olczakowej i Moniki Żeromskiej
– a wierzyć musimy, bo innego źródła informacji nie
ma – Anna poznała Żeromskiego w Warszawie w roku
1908; jeśli tak rzeczywiście było, to ta pierwsza,
warszawska faza ich znajomości czy związku nie
mogła trwać długo. Pod koniec października tego
roku Żeromski został w Warszawie aresztowany,
a po kilku dniach – zwolniony z aresztu i wydalony
z państwa rosyjskiego.
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do Warszawy i jeszcze w tym samym miesiącu Aniela
Kleczyńska przedstawiała ją jako przyszłą drugą
żonę Żeromskiego. Zofia Nałkowska. która do kręgu
znajomych zaliczała Kleczyńskich, a szczególną
sympatią darzyła Anielę, zapisała w swym dzienniku5
pod datą 28.07.1911: „Dziś widziałam kobietę, która
ma zostać drugą żoną Żeromskiego (Krystyna z Róży).
Niestety nie jest piękna”.

Żeromski w 1909 r. Portret Kazimierza Mordasewicza.

Do października 1909 r. mieszkał w Galicji (w Krakowie i Zakopanem), podczas gdy żona i syn pozostali
w Nałęczowie. Nie wiadomo, co przez ten rok działo
się z Anną; czy i gdzie mógł się teraz Żeromski z nią
spotykać. Ze strzępów informacji o losach Anny wynika,
że gdy potężne trzęsienie ziemi zniszczyło Sycylię
(a zdarzyło się to 28.12.1908), mieszkała z matką
we Florencji, że 22.02.1909 uzyskała we włoskim
Ministerstwie Kultury w Rzymie kartę bezpłatnego
wstępu do muzeów; można zatem sądzić, że przebywała
we Włoszech przez kilka miesięcy, w czasie których
Żeromski nie wyjeżdżał z Galicji. Latem 1909 roku
przebywała (i malowała) gdzieś na wsi. W liście
pisanym w Warszawie 20.09.19094 Jan Kleczyński
informował Żeromskiego: „Hania była teraz na wsi
i narysowała z dziesięć arcydzieł – krajobrazy –
marzenia – postaci jak ze snu. Cudowne. Za miesiąc
wyjeżdża do Paryża”. Czy to znaczy, że od wyjazdu
z Warszawy przez rok Żeromski z Anną się nie
spotykał? A może zaczęła się ta znajomość i ta miłość
w innym czasie, w innym miejscu i w inny sposób?
Są to pytania bez odpowiedzi.
W październiku 1909 r. Żeromski wyjechał z rodziną
na prawie trzy lata do Paryża, niemal równocześnie
na studia malarskie przyjechała do Paryża Anna.
Teraz – do lipca 1911 roku – mogli się widywać niemal
każdego dnia, mieszkali nawet niezbyt daleko od siebie:
Żeromski przy rue Ernest Cresson 22, Anna przy rue
d’Assas 130 bis. Spotykali się z pewnością często;
w tym okresie Żeromski podjął wobec Anny jakieś
zobowiązania; być może przyrzekł jej małżeństwo.
W początkach lipca 1911 Anna wróciła z Paryża
4

6

BN, rkps akc. 17 218, t. 18.
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Anna Zawadzka w Paryżu.

W kontaktach Anny z Żeromskim znowu nastąpiła
wielomiesięczna przerwa. Znowu nie wiadomo, co działo
się z Anną przez rok – od lipca 1911 do czerwca
1912 r., kiedy z Paryża do kraju wrócili Żeromscy.
Gdzie przez ten rok mieszkała? Co robiła? Jak
wyglądały jej kontakty z Żeromskim? Dopiero od lata
1912 roku wiadomo o Annie trochę więcej, gdyż
od tego czasu jej biografia jest cząstką, elementem
biografii Żeromskiego.

Zakopiańskie wakacje 1912 roku
Żeromscy wrócili z Paryża do kraju (dość niespodziewanie) w czerwcu 1912 roku. Oktawia i Adam
pojechali na lato do Nałęczowa; Żeromski – wydalony
w roku 1908 i ciągle niemający wstępu do Królestwa
– został w Krakowie. W połowie lipca, zapowiadając
listami (niezachowanymi) i telegramami (zachowanymi)
przyjazd swój i kogoś jeszcze („usiłujemy przyjechać”,
„przyjedziemy”), zjechała do Krakowa Anna. Przyjechała
z matką, Marią Zawadzką, i wkrótce potem wszyscy
troje przenieśli się do Zakopanego. Istniał wówczas
zwyczaj drukowania w zakopiańskich pismach nazwisk
osób przyjeżdżających na kurację lub wypoczynek.
5
Z. Nałkowska, Dzienniki. II. 1909-1917, oprac. H. Kirchner, Warszawa
1976, s. 190.

Właściciele hoteli i pensjonatów mniej więcej co tydzień sporządzali spisy świeżo przybyłych gości
i przekazywali je – zapewne w celach reklamowych
– redakcji aktualnie wydawanego pisma. Dzięki
temu wiadomo co nieco o wspólnych Żeromskiego
i Anny wakacjach w Zakopanem. W numerze 16
dwutygodnika Zakopane z 30.07.1912 wydrukowana
została lista gości przybyłych do Zakopanego od 18
do 25 lipca; na liście osób zamieszkałych w tym
czasie w pensjonacie Obrochtówka znaleźli się m.in.
„Zawadzka Maria i Anna z Warszawy” oraz „Żeromski
Stefan z Paryża”. Mieszkali tutaj – pod jednym dachem
– chyba krótko. Jeszcze 1.08.1912 r. Jan Kasprowicz
swą kartkę do Żeromskiego adresował do pensjonatu
„Obrochtówka”, zaraz jednak potem Żeromski przeniósł
się do pobliskiej (też przy ul. Chałubińskiego) willi
„Wrzos”, gdzie mieszkał do drugiej połowy września.
Nie wiadomo, jak długo została w Zakopanem i gdzie
mieszkała Anna, a także jej matka.
W tym czasie – kto wie, czy nie po raz pierwszy
– Żeromski i Anna zaczęli publicznie pokazywać się
razem. Jego udział w odczytach, wiecach, balach
charytatywnych i innych imprezach tego rodzaju
skwapliwie odnotowywały gazety, jej obecność u boku
Żeromskiego stała się tematem plotek i sensacją
towarzyską – przekazywaną w listach i zapisywaną
we wspomnieniach. Gazety odnotowały udział Żeromskiego w dniu 4.08.1912 r. w wiecu protestacyjnym
przeciwko utworzeniu przez władze rosyjskie guberni
chełmskiej; w bodaj wszystkich notatkach prasowych
znalazła się informacja, iż w trakcie wiecu „pp. Stefan
Żeromski i Jan Kasprowicz wraz z dwiema paniami
z kapeluszami w ręku zbierali wśród zebranych na Dar
Chełmski”; czy jedną z tych pań była Anna? Dziesięć
dni później w hotelu Morskie Oko odbył się „dominowy”,
tj. maskowy bal na cele charytatywne; gazety doniosły,
że bal ten „zaszczycił obecnością” Żeromski; czy był
sam? W niedatowanym, ale napisanym z pewnością
w sierpniu 1912 r. liście Stanisław Ignacy Witkiewicz
informował Helenę Czerwijowską: „dziś na odczycie
Starca z Gór widziałem Żeromskiego z p. Z [awadzką].
Co za mops potworny z niego się zrobił”. Bronisław
Malinowski w swym Dzienniku w ścisłym znaczeniu
tego wyrazu odnotował 25.08.1912, że poprzedniego
dnia, chyba z udziałem Witkacego, zdarzyła się jakaś
„afera z odbijaniem koch [anki] Żer [omskiemu] ”.
Zakopane trzęsło się od plotek. Maria Witkiewiczowa
zapewne już około 10 sierpnia informowała o nich
leczącego się wówczas w dalekiej Lovranie Stanisława
Witkiewicza, a ten 16.08.1912 r. pisał do syna:
Zastanawiające rzeczy Mama pisze o Żer [omskim].
Co to wszystko jest? Oczywiście to, co można o tym
wiedzieć, to jest plotka, której emanacją jest „opinia
publiczna”, ale co tam w gruncie się dzieje, to dopiero
końcowe rozdziały życia mogą powiedzieć6.
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S. Witkiewicz, Listy do syna, oprac. B. Danek-Wojnowska i A. Micińska,

Może pod koniec pobytu w Zakopanem albo wkrótce
potem Żeromski napisał do Jerzego Żuławskiego list
z prośbą o radę, jak najłatwiej można uzyskać rozwód.
List ten nie jest znany, zachowała się natomiast
datowana 23.11.1912 r. odpowiedź Żuławskiego7,
który takie doświadczenie miał już za sobą, mógł
zatem udzielać rad, rad, z których Żeromski jednak
nie skorzystał.
Wakacje w Zakopanem okazały się brzemienne
w skutki. W dniu 30.05.1913 r. we Florencji urodziła
się córka Anny i Stefana – Monika Żeromska.

Anna wychodzi z cienia
W początkach września 1912 roku Oktawia i Adaś
przenieśli się z Nałęczowa do Krakowa, gdzie Adaś
rozpoczął naukę w gimnazjum; w końcu września
wrócił do nich z Zakopanego Żeromski. W drugiej
połowie grudnia przyjechali we trójkę do Zakopanego,
przez kilka tygodni mieszkali u Marii Witkiewiczowej
w prowadzonym przez nią pensjonacie w willi
„Nosal” nad Bystrem, po czym wrócili do Krakowa.
Pod koniec lutego 1913 roku Adaś zachorował
na zapalenie opłucnej, co mogło skutkować i, jak się
okazało, skutkowało procesem gruźliczym. Korzystając
z zaproszenia Tadeusza Korniłowicza do jego domu
nad Bystrem, w marcu 1913 r. Żeromscy przenieśli
się do Zakopanego – już na dobre.

Z Adasiem. Portret Leona Wyczółkowskiego.

Nie wiadomo, gdzie do tej pory – rozstawszy się
z Żeromskim wczesną jesienią 1912 roku – mieszkała
Anna; nie wiadomo, czym się zajmowała; nie wiadomo,
kto był z nią w tym tak trudnym dla niej okresie, gdy
wiedziała, iż jest w „panieńskiej” ciąży; nie wiadomo,
kiedy i w jaki sposób zawiadomiła o tej nowej sytuacji
Żeromskiego... Po raz trzeci – podobnie jak w roku
1908/1909 i jak w roku 1911/1912 – nie wiadomo,
co się z nią przez wiele miesięcy działo. Monika
Żeromska w różnych miejscach swych wspomnień
umieściła informacje, a to że Anna studiowała malarstwo
we Florencji, a to że w Rzymie przez dłuższy czas
w trwodze wyczekiwała na listy Żeromskiego, ale
informacji tych nie daje się opatrzyć dokładniejszymi
datami; zawieszone są w jakimś bezczasie. Po raz
Warszawa 1969, s. 558.
7
BN, rkps akc. 17 218, t. 44.
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trzeci – gdy mowa o losie Anny na przełomie lat
1912/1913 – większość zdań trzeba rozpoczynać
od: „nie wiadomo”. Mrok zaczyna się przecierać
dopiero w kwietniu 1913 roku. Teraz zaczyna być
„wiadomo”. W kwietniu 1913 roku Anna mieszka
z matką we Florencji, czekając w pensjonacie przy
Piazza d’Azeglio na przyjazd Żeromskiego. W dniu
24.04.1913 Żeromski przyjeżdża, co otwiera nowy okres,
nową epokę w jego życiu. Przyjeżdża rozdzierany
sprzecznymi uczuciami; z jednej strony poczuciem
powinności wobec Anny, która wkrótce ma urodzić jego
dziecko, z drugiej strony obawą o zdrowie i życie syna
jedynaka pozostawionego w Zakopanem i zagrożonego
śmiertelnym niebezpieczeństwem. Niemal każdego
dnia wysyła z Florencji do Zakopanego – do Oktawii
albo Adasia – list lub kartkę.
O tym, co go do Florencji sprowadziło, to jest
o Annie i mającym się urodzić dziecku, nie ma w tych
listach, rzecz jasna, najmniejszej wzmianki (być może
Oktawia nie wie jeszcze, jaki był prawdziwy cel
jego florenckiej podróży); wypełnione są one niemal
wyłącznie uczuciem niepokoju i troski o zdrowie
syna, a także prośbami, by codziennie, koniecznie
codziennie do niego pisać.
W kwietniu 1913 roku Anna wychodzi z cienia,
ale nie oznacza to wcale, że odtąd w biografii
Żeromskiego czy choćby tylko we wspólnej biografii
Anny i Żeromskiego wszystko jest już jasne. Wprost
przeciwnie. Dopiero teraz pojawiają się zdarzenia
i sprawy naprawdę zagadkowe, niejasne i zdumiewające.
A pierwszą z nich jest zagadka metryki urodzenia
i chrztu Moniki.

Metryka chrztu Moniki
W pięć tygodni po przyjeździe Żeromskiego
do Florencji, 30 maja 1913 roku urodziła się Monika. W metryce chrztu we florenckim baptysterium
w dniu 4.07.1913 zapisana jest jako córka małżonków
Stefana i Anny Żeromskich. Zapis w księdze chrztów,
w tłumaczeniu na polski, brzmi następująco:
ŻEROMSKI Monika Wincentyna Maria, córka
małżonków Stefana, syna nieżyjącego Wincentego,
i Anny Córki nieżyjącego Antoniego Zawadzkiego,
urodzona w Warszawie 30 maja 1913 o godzinie 6
po południu. Ojciec chrzestny: Konieczny Włodzimierz
z Krakowa. Matka chrzestna: Dobrodzicka Wanda.
Chrzciciel: Galileus Duci.
Także w prowadzonym przez urząd miasta rejestrze
urodzin Monika zapisana jest jako urodzona 30.05.1913
(we Florencji) córka małżonków Stefana Żeromskiego
i Anny z Zawadzkich. W obu dokumentach przy
imionach Anny i Stefana występuje określenie coniugi
oznaczające małżonków.

Metryka chrztu zawiera dwie nieprawdziwe
informacje – przede wszystkim mówi nieprawdę
o stanie cywilnym rodziców, którzy małżeństwem
przecież nie byli, podaje także nieprawdziwe miejsce
urodzin. To drugie kłamstwo, iż Monika urodziła
się w Warszawie, było z pewnością konsekwencją
pierwszego. W przypadku chrztu dziecka urodzonego
we Florencji mogły być wymagane jakieś dokumenty,
których brak łatwiej można było wytłumaczyć, jeśli
matka i dziecko dopiero co przyjechali do Florencji
z dalekiej Warszawy. W całej tej historii zaskakuje
łatwość, z jaką takie nieprawdziwe dane można było
wprowadzić do ważnych urzędowych dokumentów,
zastanawia także postawa świadków, którzy nieprawdę poświadczyli. Czy działali w dobrej wierze,
to znaczy uwierzyli zapewnieniom, iż Anna poślubiła
Żeromskiego, czy też (co chyba prawdopodobniejsze)
świadomie uczestniczyli w kłamstwie? Włodzimierz
Konieczny, młody rzeźbiarz, był zaprzyjaźniony
z Anną, Żeromski mu niesłychanie imponował... Wanda
Dobrodzicka to w istocie Wanda Krahelska (potem
Filipowiczowa), uczestniczka zamachu na Skałona
w 1906 r., bojowniczka PPS, która po nieudanym
zamachu zbiegła do Galicji i aby ratować się przed
wydaniem jej władzom rosyjskim (i nieuchronną karą
śmierci), poślubiła malarza Adama Dobrodzickiego
(tzw. białe małżeństwo); przed sądem w Galicji
została uniewinniona, a teraz przyjechała do Florencji
studiować malarstwo... Nie wiadomo, kto wymyślił
całą tę mistyfikację związaną z metryką – i czemu
miała ona służyć. Jej skutkiem było to, że Anna
zaczęła odtąd podawać się za żonę Żeromskiego
i używać nazwiska Żeromska; np. w listopadzie 1913 r.
zapisała się do florenckiej wypożyczalni książek G.P.
Vieusseuxa jako Anna Żeromska. Tak teraz zaczęła
podpisywać się w listach, tak listy do niej adresowała
jej matka. Niebawem miało się okazać, że ta metryka
niczego nie załatwia, natomiast komplikuje i utrudnia
rozwiązanie wielu kwestii.
Drugą połowę lipca i sierpień 1913 roku Żeromski
spędził z Oktawią i Adasiem nad morzem w północnej
Francji (być może wtedy powiedział żonie o Annie
i Monice), potem na kilka miesięcy wrócił do Florencji.
Do Zakopanego przyjechał dopiero na Boże Narodzenie
– i wtedy zajął się uregulowaniem sytuacji prawnej
Moniki. Zdecydował się uznać ją za swoje dziecko
pozamałżeńskie. I wówczas okazało się, że florencka
metryka Moniki, „córki małżeństwa Żeromskich”,
stała się główną przeszkodą na tej drodze. No bo jak
można „legalizować”, uznać za pozamałżeńskie dziecko
małżonków Żeromskich?
Szczęśliwym trafem ocalały trzy listy8 do Żeromskiego napisane przez wspomnianego już Wacława
Makowskiego (1880-1942), trochę krytyka literackiego,
pisarza i polityka, przede wszystkim jednak wybitnego
8
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prawnika, w niepodległej Polsce ministra sprawiedliwości w gabinetach m.in. Artura Śliwińskiego,
Władysława Sikorskiego i Kazimierza Bartla. W roku
1914, z którego pochodzą wspomniane listy, Makowski
prowadził w Warszawie kancelarię adwokacką;
to jemu właśnie powierzył Żeromski załatwienie
sprawy Moniki. Dwa pierwsze listy do Makowskiego
Żeromski pisał z Zakopanego; trzeci – z Florencji,
po ponownym przyjeździe do Anny i Moniki. Te jego
listy nie są znane; uległy zniszczeniu albo jeszcze
przed wojną, albo w czasie wojny. Zachowały się
natomiast trzy dotyczące „legalizacji” Moniki odpowiedzi Makowskiego na te listy. W żadnym z nich
nie pada żadne imię ani nazwisko, mówi się jedynie
o „matce” i o „dziecku”, nie ulega jednak wątpliwości,
o kim i o czym w listach mowa. List pierwszy nosi
datę 28.01.1914 i brzmi następująco:
Szanowny Panie! Proszę uprzejmie o zawiadomienie
mnie, czy dziecko z Matką nie będzie wypadkiem
w Warszawie; w takim razie załatwienie potrzebnych
formalności byłoby niesłychanie prostsze i łatwiejsze.
W przeciwnym razie zaszłaby potrzeba legalizowania
dokumentów przez konsulat rosyjski we Florencji
i w ogóle wynikałyby rozmaite komplikacje dość trudne
do przezwyciężenia, tak że nawet gdyby przyjazd
nie miał nastąpić w najbliższym czasie, ale nieco
później, radziłbym poczekać parę miesięcy lub nawet
dłużej, a za to lepiej i dokładniej dokonać następnie
legalizacji. W zależności od tego pozostaje także
treść plenipotencji, której z tego powodu obecnie nie
podaję. Na legalizację bez przyjazdu można by się
zdecydować tylko w ostatecznym razie, gdyby inaczej
nie można było zrobić. Oczekuję tedy na uprzejmą
wiadomość w tej kwestii i pozostaję z prawdziwym
szacunkiem i poważaniem
Wacł. Makowski.

Żeromski, Anna i mała Monika. Włochy, 1913.

Ten list nie wymaga komentarza. Po jego otrzymaniu Żeromski zapewne skontaktował się listownie
z Anną, która na przyjazd z Moniką do Warszawy
się nie zgodziła. Napisał o tym w następnym liście
do Makowskiego, a ten odpowiedział 16.02.1914:

Szanowny Panie! Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, ale szukałem sposobu, ażeby załatwić
sprawę, o którą chodzi, w sposób najlepszy. Niestety
niemożliwość przyjazdu dziecka i matki do Warszawy
ogromnie komplikuje sprawę ze względu na wadliwość
aktu sporządzonego we Florencji. W obecnym jego
stanie akt ten mógłby być uznany za fałszywy
i wziąć go za podstawę do legalizacji dziecka nie
można. Byłoby jeszcze wyjście następujące: Jeżeli
Pan będzie we Florencji, może Pan będzie mógł
u tych samych władz miejscowych, tj. u urzędnika
stanu cywilnego, który sporządzał metrykę, uzyskać
poprawienie metryki przez usunięcie wyrazu coniugi.
Jeżeliby urząd stanu cywilnego nie mógł lub nie chciał
tego zrobić (chociaż przypuszczam, że urząd włoski,
szczególniej wobec tego, że chodzi o cudzoziemca,
nie będzie zbyt twardego serca i poprawki dokona)
– w razie odmowy trzeba byłoby porozumieć się
z adwokatem we Florencji co do sposobu poprawienia
metryki w tym punkcie w drodze prawnej. Wobec tego,
że o ile mi wiadomo akt sporządzono bez osobistego
udziału Szanownego Pana, myślę, że i to nie powinno
nastręczać wielkich trudności. Następnie, kiedy już
Pan uzyska akt nowy bez wyrazu coniugi, trzeba
będzie poświadczyć legalność i znaczenie aktu
w konsulacie rosyjskim we Florencji lub gdzie jest
najbliżej we Włoszech. Tak samo trzeba poświadczyć
w konsulacie akt chrztu dziecka. Następnie kiedy
to wszystko już będzie załatwione, proszę przysłać
mi obydwa te dokumenty, a ja natychmiast przeszlę
tekst upoważnienia; nie mogę tego zrobić już teraz,
bo w upoważnieniu muszą być wskazane i opisane
obydwa poprzednie akty. Jeżeliby to wszystko nie było
możliwe do zrobienia, nie pozostanie nic innego jak
przyjazd do Warszawy, jak o tym pisałem poprzednio.
Żałuję bardzo, że nie mogę zakomunikować Panu
bardziej pomyślnej wiadomości, ale obawiam się
możliwych komplikacji, które by mogły i przeszkodzić
legalizacji, i pociągnąć inne przykre następstwa.
Wyrazy najgłębszego szacunku i poważania łączę
Wacł. Makowski.
Teraz pewien komentarz wydaje się już potrzebny.
Po pierwsze nie wynika z tego listu, zresztą jak
i z poprzedniego, by Anna była jakoś szczególnie
zainteresowana „legalizacją” Moniki, to znaczy jej
oficjalnym, formalnoprawnym statusem pozamałżeńskiego dziecka Żeromskiego. Przyjechać w tym
celu do Warszawy nie chciała. Po drugie zastanawia
napisane przez Makowskiego zdanie: „O ile mi wiadomo, akt [tj. metrykę] sporządzono bez osobistego
udziału Szanownego Pana”. Czy to oznacza, że przy
spisywaniu metryki Żeromski był nieobecny? Czy
określenie coniugi znalazło się w metryce bez jego
zgody, a może nawet bez jego wiedzy? I co oznacza:
„o ile mi wiadomo”? Od kogo Makowski powziął taką
wiadomość? bo gdyby mu to powiedział czy napisał
Żeromski, to przecież nie byłoby w liście owego
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„o ile”. Czy to oznacza, że szczegóły metryki były
znane jakiemuś większemu gronu osób? W pierwszych
dniach marca 1914 r. Żeromski przyjechał ponownie
do Florencji i po naradzie z Anną napisał do Makowskiego trzeci z wspominanych wyżej listów. Nie znamy
jego treści, ale pewnych zawartych w nim propozycji
można domyślać się z odpowiedzi Makowskiego,
datowanej 31.03.1914:
Szanowny Panie! Przepraszam za kilkudniową
zwłokę w odpowiedzi, wcześniej wszakże napisać nie
mogłem. Propozycja ochrzczenia dziecka w Austrii jest
zupełnie dobra. Ksiądz żadnych dowodów policyjnych
urodzenia dziecka żądać nie powinien, powinien zaś
spisać akt na zasadzie oświadczenia osoby dziecko
przedstawiającej i dwóch świadków. Zdaje mi się,
że według praw austriackich, tak samo jak i rosyjskich,
metryka chrztu jest zupełnie wystarczającym aktem i nie
wymaga żadnych uzupełnień cywilnych. Może Pan
jednak natrafić na trudności następujące: Ksiądz może
nie chcieć wpisać do metryki nazwiska Ojca – byłoby
to niepożądane i lepiej jeśliby w metryce figurowały
nazwiska i matki, i ojca. Gdyby jednak żadną miarą
nie dało się tego zrobić, trzeba będzie poprzestać
na samym tylko nazwisku matki, a resztę uzupełniać
w drodze osobnego aktu rejentalnego, o którym później
Szanownego Pana szczegółowo poinformuję. Metrykę
przetłumaczoną i poświadczoną przez konsulat proszę
mi przysłać, a resztę załatwimy tutaj. Kościelna
metryka dla praw rosyjskich wystarcza najzupełniej
– a chrzest w Austrii ze względu na przejazd przez
granicę i ze względu na to, że u nas księża robią teraz
rozmaite trudności przy stosowaniu nowego prawa,
byłby zupełnie wskazany. Oczekuję zatem na metrykę
i łączę wyrazy najgłębszego szacunku
Wacł. Makowski.
Także ten list wymaga kilku dopowiedzeń. Po pierwsze: ponieważ pomysł powtórnego ochrzczenia Moniki
w celu uzyskania drugiej metryki, wolnej od zapisu
o „małżonkach” Żeromskich, pojawił się w liście
napisanym przez Żeromskiego dopiero po jego
przyjeździe do Florencji i spotkaniu z Anną, można
przypuszczać, że to ona była autorką tego pomysłu.
Po drugie: być może z pomysłem drugiego chrztu
wiąże się krótki pobyt Żeromskiego – z Moniką,
Anną i Marią Zawadzką – w Wyżnich Hagach
po słowackiej (wówczas mówiło się: po węgierskiej)
stronie Tatr. Zamieszkał tam Żeromski z drugą
rodziną 21.07.1914 r. – nie bardzo wiadomo dlaczego.
We Florencji mieszkał z Anną i Moniką (drugim
nawrotem) od początków marca do pierwszych dni
maja 1914 r. Przed wyjazdem uzgodnił zapewne
z Anną, że z Włoch przyjedzie ona z Moniką
w okolice Tatrzańskiej Łomnicy, bowiem w kartce
do Żeromskiego datowanej 24.06.1914 (będzie jeszcze
o tej kartce mowa) Anna pytała: „jak się jedzie
na tę Łomnicę, czy się nie zajeżdża do Krakowa? ”.

10

Świętokrzyskie nr 12 (16)

Co mogło Żeromskiego skłonić do zamieszkania
na Słowacji? Do tej pory wydawało się, że mogła
to być chęć mieszkania za granicą (by zachować
anonimowość, co na ziemiach polskich nie było
możliwe), a jednocześnie w pobliżu coraz bardziej
zagrożonego gruźlicą Adasia; teraz, od kiedy znane
są listy Makowskiego, wydaje się, iż mogło to być
także związane z planem powtórnego ochrzczenia
Moniki. Bo i Tatrzańska Łomnica, i pobliskie Wyżnie
Hagi leżały przecież w państwie austriackim; Słowacja
była katolicka, teren spokojny, a nawet odludny...
Ostatecznie pomysł powtórnego chrztu z pewnością spalił na panewce. Drugiej metryki chrztu nie
udało się odnaleźć; gdyby zresztą istniała, wiele
spraw osobistych i rodzinnych Żeromskiego byłoby
załatwionych z pewnością inaczej. Pobyt w Wyżnich
Hagach nie trwał długo; w końcu lipca ogłoszona
została mobilizacja, wybuchła wojna światowa; gdy
tylko wyjazd ze Słowacji okazał się możliwy – zaraz
po 20.08.1914 r. furmanką przez Zakopane przewiózł
Żeromski drugą rodzinę do Krakowa. Ostatecznie
Monika Żeromska ochrzczona została tylko raz
i pozostała w mocy tylko jedna – „małżeńska” –
metryka z Florencji.

Tragedia śmierci Adasia
Od maja 1913 roku Adam Żeromski mieszkał
z matką w Zakopanem. Przez długi czas nie wiedział
o związku ojca z Anną, nie wiedział, że ma przyrodnią
siostrę. Prawdę poznał dopiero pod koniec roku
1914, gdy w Zakopanem znalazła się także Anna
z Moniką. Obie rodziny mieszkały w Zakopanem
aż do roku 1918. Anna z Moniką i zapewne także
z Marią Zawadzką mieszkała w willi „Władysławka”
na Kasprusiach, Oktawia z Adasiem – po opuszczeniu
gościnnego domu Korniłowiczów – najpierw nadal
na Bystrem w domu bliżej nieznanego Chrobaka,
potem w willi „Anielówka: przy ul. Zamoyskiego,
następnie w willi „Nieczuja” przy Jagiellońskiej; sam
Żeromski zamieszkał oddzielnie w willi „Oleńka” przy
Krupówkach. Prawdopodobnie chciał się zachować
uczciwie wobec obu żon i obojga dzieci, dzielić czas,
zainteresowanie i uczucia między obie rodziny. Skutek
był jednak taki, jaki musiał być: żadna z rodzin nie
mogła tego stanu rzeczy zaakceptować, a Zakopane
huczało od plotek. Sytuacja taka z pewnością nie
służyła zdrowiu Adasia.
W warunkach wojennych drastycznie pogorszyła
się sytuacja finansowa i materialna Żeromskiego.
Odcięty przez front od warszawskich wydawców
i od honorariów, bo w czasie wojny liczba wydawanych
książek gwałtownie spadła, odczuł znaczne zmniejszenie dochodów. Na dodatek pojawiły się nieznane
wcześniej trudności z kupnem nawet podstawowych

artykułów spożywczych: mąki, ziemniaków, masła;
trzeba się było starać o zezwolenia na zakupy, czasem
wyprawiać do podzakopiańskich wsi. I zdobywane
z takim trudem dobra trzeba było dzielić między
dwie rodziny. W tych warunkach Adaś przegrywał
z chorobą. Być może przegrałby i w warunkach znacznie
lepszych – niewojennych i normalniejszych – bo przy
ówczesnym stanie medycyny gruźlica była chorobą
w wielu wypadkach nieuleczalną. Ale w lepszych
warunkach szanse wyleczenia miałby z pewnością
większe. Przez kilka pierwszych lat wojny organizm
syna Żeromskiego bronił się, ale z upływem miesięcy odporność malała. W początkach 1918 r. Adaś
zachorował na bronchit, po którym proces gruźliczy
zaczął się coraz szybciej rozwijać.

swobody. Teraz powietrze jest łagodne, przewiezienie
Adasia w zamkniętym powozie na pewno by mu nie
zaszkodziło. W takiej chorobie żywienie co dwie
godziny jest rzeczą konieczną; taki regulamin tylko
zakład dać może. W prywatnym mieszkaniu chory
ciągle słyszy różne kłopoty i towarzyszące temu
trudności w zdobyciu dla niego środków potrzebnych
do życia. W Sanatorium to będzie od niego odsunięte.
W zeszłym roku mieliśmy chłopca w jego wieku, który
od nas tam się dostał, a na którego wyzdrowienie
nikt nie liczył. Dziś go spotkałam, wygląda jak kolos,
musiał mi się przedstawić, bom go nie poznała. Proszę
mi nie brać za złe wtrącania się. czynię to jedynie
dlatego, że od pewnego czasu o niczym nie myślę,
tylko o tym. jak ratować Adasia. Przywykłam Was
troje, Kochani Państwo, uważać za bardzo bliskich
i żadne względy nie wybiją mi tego z głowy. [...] Łączę
bardzo serdeczne wyrazy dla Kochanego i Łaskawego
Pana, Pani Oktawii i Adasia
Wasza oddana Witkiewiczowa.
Zachowało się także kilka przejmujących listów
Adasia z roku 1918; kilka listów do babci (matki
matki), Oktawii Chmielewskiej, posiada Muzeum
Żeromskiego w Nałęczowie, jeden list – do szkolnej
koleżanki i sympatii, Pelagii Mielochówny – trafił
do zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich10.
Przebija z tych listów i nadzieja na poprawę zdrowia,
i bezsilność wobec choroby, i rozpacz, i strach. I chęć
wyjazdu z Zakopanego. W dniu 17.05.1918 r. (dwa
i pół miesiąca przed śmiercią!) Adaś pisał do babci
Chmielewskiej, jak bardzo się cieszy, że wkrótce
pojedzie do Nałęczowa, jak czeka na ten wyjazd
i na spotkanie w Nałęczowie z przyrodnią siostrą
Henią Witkiewiczową, jej mężem Jankiem, ich dziećmi...

Żeromski z Adasiem, Zakopane, 1904.

Zachowało się bardzo niewiele dokumentów
odnoszących się do choroby Adasia; niektóre wydają
się warte opublikowania. W dniu 1 maja 1918 r.
do Żeromskiego napisała9 Maria Witkiewiczowa,
wdowa po Stanisławie Witkiewiczu:
Łaskawy i Kochany Panie. Przepraszam, że nieupoważniona i może niemająca do tego prawa, chcę poradzić
to, co w chorobie mego syna z pewnością bym zastosowała. Czy Państwu Kochanym nie przychodzi na myśl
umieszczenie Adasia w Sanatorium Dr Dłuskiego? Oni
oboje tak są dla Państwa życzliwi, on bądź co bądź
jest dobrym lekarzem, położenie zakładu wymarzone,
powietrze i nade wszystko spokój, który dla chorego
jest rzeczą najpotrzebniejszą. Mieszkanie, w którym
Adaś choruje, jest dla niego rzeczą najszkodliwszą, jest
to pokój źle wentylowany, dokoła otoczony nieznośnym
sąsiedztwem, nie daje choremu ani odpoczynku, ani
9

BN, rkps akc. 17 218, t. 41.

Najdroższa moja Babuniu! Dziś otrzymaliśmy aż
pięć kartek Babci, między nimi dwie z konkretnymi
już o przyjeździe Heni wiadomościami. Radość naszą
łatwo sobie wyobrazić! Jestem jeszcze dość osłabiony,
ale wracam do sił pospiesznie. Staram się gwałtownie
dużo jeść i nie po [d] dawać się zwątpieniu. Teraz, gdy
zmora rozdziału z Jankami znikła, przyszłość przedstawia
się jasno – to i moje polepszenie, a wreszcie zupełne
wyzdrowienie musi być rychłe. W jednej z owych pięciu
kartek pisze Babcia, że nikt jej nie odwiedza, ja, choć
w mniejszej może mierze, ale też zetknąłem się z tym
samym. Mając tylu kolegów, powinien bym co dzień
odbierać czyjąś wizytę, a tymczasem pędzę życie zupełnie
samotnicze. We dwa tygodnie już zapomnieli o mnie.
Ale ja nawet wolę moją samotność. Siedzę sobie oto
teraz [na] werandzie (spędzam tu zresztą całe dnie)
i piszę do Babci różne niedorzeczności zamiast donieść,
kiedy wyjedziemy. Nastąpi to zapewne koło 15 czerwca,
muszę tylko przedtem nabrać sił, warunki do tego mam
doskonałe i doktór dał mi słowo, że w tym terminie
wyjadę, „żeby trafić na czereśnie”, jak się wyraził.
10

Rkps akc. 75/71.
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Ja mam nadzieję co prawda, że w Nałęczowie spotkam
się ze słodszą od czereśni niespodzianką – przecież
ja Janków nie widziałem równo cztery lata. Jaka Babunia
szczęśliwa, bo pewnie w chwili, gdy ja to piszę, to oni
pewno są już z wami. Przepraszam za bazgroty, ale przez
75 dni mojej choroby zupełnie nie pisałem. Ściskam
Babunię tak mocno, jak mi pozwala osłabienie. Całuję
ręce Babuni milion razy
Kochający wnuk Adam.

Kochany Stefuleczku! Dziękuję za wiadomości
milion razy. Mumiśka [Monisia – Z.J.A.] cały dzień
na słońcu, zdaje się, że jej to dobrze robi, dobry
ma żołądeczek i jest rumiana. Jutro Ci napiszę długi
list. Kąpię się dwa razy w dzień, tak jest przyjemnie,
że trudno opowiedzieć. Żebyś Ty powiedział, jak się
jedzie na tę Łomnicę, czy się nie zajeżdża do Krakowa?
Całuję Cię mój jedyny kochany Twoja H.
Czy poznajesz tę panienkę?

Pod koniec czerwca udało się Żeromskiemu przyjechać
– z Oktawią i z ciężko już chorym Adasiem – z Zakopanego
do Nałęczowa; tutaj w „Chacie” 30 lipca 1918 r. Adaś
zmarł. Po pogrzebie Oktawia już do Zakopanego nie
wróciła; została z córką z pierwszego małżeństwa
(Henryką Witkiewiczową), zięciem i wnukami. Żeromski
wyjechał na nowo do Zakopanego. Niepotrzebne już było
mieszkanie w „Nieczui” i „Oleńce”; zamieszkał z Anną
i Moniką we „Władysławce”. W tak dramatycznych
okolicznościach, za cenę takiej tragedii splątany węzeł
uczuciowo-rodzinny się rozplątał.

Ten miłosny liścik wysłany jest jako odkryta karta
pocztowa – ze znaczkiem i stemplami pocztowymi
– zaadresowana: „Autriche – Galicie, Zakopane (via
Kraków), Wny Pan Stefan Żeromski, Bystre dom
Chrobaka”. Pod tym adresem, jak wiemy mieszkała
również Oktawia z Adasiem, więc liścik zaadresowany
był również i do nich, a także – do listonosza,
do urzędników na poczcie, bo przecież mogli oni
kartkę przeczytać, praktycznie do całego Zakopanego;
miłosny liścik zaprawiony został trucizną, miał
Oktawii i Adasiowi sprawić przykrość, zadać ból,
a także poróżnić Żeromskiego z rodziną, dokuczyć
mu, wywołać skandal... Podobny charakter ma druga
z zachowanych kartek. Wysłana została z Zakopanego
do Nałęczowa 19.07.1918. Na jednej stronie znajduje
się liścik do ojca podyktowany Annie przez pięcioletnią
Monikę, na drugiej – liścik Anny do Żeromskiego:

Ostatni list do Oktawii
Dopóki żył Adaś, Żeromski pozostawał z Oktawią
w stałym kontakcie; inaczej być nie mogło. Łącznikiem
między nimi był przede wszystkim syn, ale niekiedy
pojawiały się i jakieś inne obszary spraw wspólnych.
Na przykład, kiedy w 1915 roku Żeromski zorganizował – przy zakopiańskim oddziale Naczelnego
Komitetu Narodowego – Sekcję Gospodarczą, która
postawiła sobie za cel tworzenie miejsc pracy dla
przebywających w Zakopanem osób pozbawionych
wystarczających środków do życia, Oktawia miała w tej
Sekcji kierować zespołem zajmującym się pracą dla
kobiet; kilka miesięcy później należała, podobnie jak
Żeromski, do grupy osób zakładających w Zakopanem
stowarzyszenie Podhalańskie Warsztaty Pracy. Anna
chyba źle takie kontakty znosiła. Wprawdzie sytuacja
obu rodzin była na pozór ustabilizowana. Żeromski
dzielił czas, troskę i uczucia między dwie żony i dwoje
dzieci, ale pod pozorami spokoju i poprawności kłębiły
się żale, pretensje, niechęci. Nie wiemy o żadnych
aktach niechęci czy agresji Oktawii w stosunku
do młodszej rywalki, wiadomo natomiast, iż Anna
wysyłała w stronę Oktawii zatrute strzały. Jak już
było powiedziane na początku artykułu, z wieloletniej
i z pewnością obfitej korespondencji Anny z Żeromskim
ocalały tylko dwie kartki pocztowe11 – skierowane
do Żeromskiego, ale zaadresowane w taki sposób,
by przeczytała je także Oktawia. O wcześniejszej
z tych kartek już była mowa – jest to kartka wysłana
przez Annę z Wenecji 24.06.1914 do Żeromskiego, który
kilka dni wcześniej wrócił z Włoch do Zakopanego.
Na odwrocie fotografii formatu pocztówkowego,
przedstawiającej małą Monikę z Marią Zawadzką
na placu św. Marka w Wenecji, Anna napisała:
11

12

BN, rkps akc. 17 218, t. 44.
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Drogi Stefulku! Monika sama mi dyktowała tę kartkę
do Ciebie. Dziś miałam list od Ciebie jak zwykle
zdawkowy i nic w nim o sobie nie piszesz, co robisz
cały dzień, z kim się widujesz, gdzie mieszkasz. Bardzo
mi jest przykro, że się otaczasz taką grubą tajemnicą,
ale cóż robić, i tak się dowiem.
Całuję Cię bardzo serdecznie H.
Odkryta kartka ze znaczkiem i stemplem pocztowym
zaadresowana jest następująco: Ziemia Lubelska,
W-ny Pan Stefan Żeromski, w Nałęczowie, st. poczt.
Wąwolnica, powiat Puławy. Zwróćmy uwagę na datę.
Żeromski jest w Nałęczowie przy umierającym synu;
przy Adasiu jest również matka; kartka jest dostępna
dla wielu ciekawych oczu. Czy także tym razem nie
chodzi o uderzenie i Żeromskiego, i Oktawii – o zadanie
im bólu, wywołanie zgorszenia czy skandalu?
Po pogrzebie Adasia i powrocie Żeromskiego do Zakopanego jego kontakty z Oktawią ustały niemal
zupełnie. Teraz mogłyby to być tylko kontakty korespondencyjne, ale nic o nich nie wiadomo. W kwietniu
i maju 1919 roku napisał Żeromski niezwykłą książkę
– nieprzeznaczone do sprzedaży w księgarniach,
pomyślane jako prezent dla przyjaciół zmarłego syna
O Adamie Żeromskim wspomnienie. Pełny tytuł tej
książeczki, wydanej nakładem autora, brzmi: O Adamie
Żeromskim wspomnienie przez jego ojca jako rękopis
w 55 egzemplarzach podane do druku dla grona osób,
które łaską miłości, przyjaźni i opieki darzyły Zgasłego.

Jest to przejmująca opowieść o życiu syna i o rozpaczy
ojca, biografia Adasia i zarazem tren po jego śmierci.
Żeromski opowiada o podróżach i rozmowach z synem,
o miejscach, które razem zwiedzali, i o ludziach, których
razem spotykali, o opiekunach, kolegach, nauczycielach
i lekarzach syna, o swoich przyjaciołach, którzy w różnych trudnych chwilach spieszyli z pomocą; pojawiają
się tutaj także osoby z kręgu rodzinnego: przyrodnia
siostra Adasia, Henryka Rodkiewiczówna (późniejsza
Witkiewiczowa), jej mąż Jan Witkiewicz, brat Oktawii
Rafał Radziwiłłowicz i inni. Natomiast ani na chwilę
nie pojawia się postać matki, ani razu nie pojawia się
imię Oktawii. Jak gdyby Adaś nigdy nie miał matki...
Wiadomo, że w czerwcu 1918 roku z ciężko już
chorym synem z Zakopanego do Nałęczowa jechali
i Żeromski, i Oktawia. W Muzeum Żeromskiego w Nałęczowie znajdują się kartki do Aliny Sacewiczowej,
w których Oktawia donosi, że 23 czerwca przyjechała
do Nałęczowa ze Stefanem i chorym Adasiem, że stan
Adasia się pogarsza... Kiedy w O Adamie Żeromskim
wspomnieniu Żeromski opowiada o tej podróży z synem,
wymienia nazwiska wielu ludzi, którzy pomogli
w zorganizowaniu – w ciągle jeszcze wojennych
warunkach – tego niełatwego przejazdu: kto wykupił
bilet, kto zajął dla Adasia siedzące miejsce w wagonie,
kto zdołał zarezerwować pokój w krakowskim hotelu;
pojawiają się nazwiska Marii Dembowskiej, Wandy
Lilpopowej, Jadwigi Sienkiewiczówny, Jakuba Mortkowicza i innych, nie pojawia się natomiast nazwisko
czy imię Oktawii. Niezrozumiałe jest to wykreślenie
matki z życiorysu syna. Nie sposób odgadnąć, czym
się Żeromski kierował. Gniewem? Małostkową chęcią
rewanżu za jakieś złe zachowanie Oktawii, o którym
nie wiemy? Delikatnością wobec uczuć Anny? Strachem
przed jej gniewem? Czyżby musiał usunąć Oktawię
nie tylko ze swej teraźniejszości, ale i z przeszłości?
A jeśli musiał – to dlaczego? Czego się obawiał?

Jesienią 1919 roku mógł wreszcie wrócić do Warszawy; w końcu września lub w pierwszych dniach
października przeniósł się tutaj z Anną i Moniką;
w Warszawie mieszkała wówczas także Oktawia, ale
nic nie wiadomo, by się z nią kontaktował. Przyjeżdżał do Nałęczowa; w pobliżu „Chaty” zbudował
kaplicę-mauzoleum, do której (19.03.1922) przeniósł
zwłoki syna; w związku z budową mauzoleum wielokrotnie porozumiewał się z zięciem Oktawii Janem
Witkiewiczem, a także z mieszkającą w Nałęczowie
znajomą z czasu dawnych prac oświatowych Felicją
Sulkowską; po raz ostatni był w Nałęczowie chyba
w październiku 1923 roku. Zachowały się jego listy
do Jana Witkiewicza, przetrwała do naszych czasów
korespondencja Żeromskiego z Felicją Sulkowską;
nie udało się tam natrafić na żadne informacje
o jakichkolwiek kontaktach Żeromskiego z żoną.
Nawet wówczas, gdy planował, a potem nadzorował
budowę kaplicy, w której miały być złożone zwłoki
ich jedynaka.

Monika Żeromska z rodzicami.

Anna Zawadzka. Fot. Wanda Bereza.

O samej Oktawii też wiadomo niezbyt wiele.
W latach 1919-1921 pracowała – jako archiwistka
– w Ministerstwie Sztuki i Kultury; potem odeszła
z pracy; stan jej zdrowia – zwłaszcza psychicznego –
ulegał pogorszeniu. Jak wiadomo, od dawna zdarzały
się jej okresy zaburzeń nerwowych i psychicznych,
kiedy traciła kontakt z rzeczywistością i wymagała
izolacji od ludzi, a nawet leczenia szpitalnego. Ta jej
słabość nie była szerzej znana, bowiem jej rodzony
brat, Rafał Radziwiłłowicz, wybitny psychiatra (pod
koniec życia profesor Uniwersytetu w Wilnie), otaczał
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ją dyskretną opieką; wiadomo jednak, że wcześniej
co najmniej dwukrotnie (w roku 1905 i 1911), gdy
Rafał Radziwiłłowicz był gdzieś daleko, niezbędna
była opieka innych lekarzy.

Ciebie, wierzę głęboko, iż nie będziesz kierować się
zemstą, lecz że odnajdziesz w sobie tę wzniosłość,
wspaniałomyślność i dostojność, które przecie znam
dobrze jako istniejące w Twej duszy. Ten akt łaski,
podpis na oświadczeniu zgody na rozwód, które Pan
Mecenas Tomaszewski Ci przedstawi, nie rozdzieliłby
nas, jak to jest teraz, lecz, przeciwnie, zbliżyłby nas
znowu duchowo. Nieprzydatny Ci będzie na nic
upór, gdy ja odejdę ze świata. Dla mnie zaś, gdy
będę odchodził, byłoby prawdziwym pocieszeniem,
jeślibym wdzięcznymi ustami mógł błogosławić Twe
imię. Całuję Twe ręce
Stefan Żeromski.
Do rękopisu dołączona jest niebieska koperta (nie
od tego listu) bez żadnego adresu, ale za to z notatką
ręką Oktawii: „List ten otrzymała P. Oktawia Żeromska
do rąk swych w trzy miesiące po śmierci swego
Męża, a doręczył Jej tak późno Mec. Tomaszewski”.
Uderza w tym liście nowy ton. Pięć lat wcześniej,
pisząc Wspomnienie o Adamie, Żeromski ani razu nie
wymienił imienia Oktawii, teraz pisze o „wzniosłości”,
„wspaniałomyślności” i „dostojności” jej duszy.
Czy tak bardzo zmienił się jego stosunek do żony?
Co na tę zmianę wpłynęło?

Oktawia Żeromska.

Po śmierci Adasia, w miarę upływu czasu stan
zdrowia psychicznego Oktawii ulegał pogorszeniu;
to też nie sprzyjało kontaktom z Żeromskim. Tym
bardziej zaskakuje zachowany do naszych czasów
list12 napisany przez Żeromskiego do żony 24.09.1925;
ostatni jego list do Oktawii. List zdumiewający –
zarówno z uwagi na jego treść, jak na jego losy.
Żeromski napisał:
Kochana Oktawio! Nie mogąc udać się do Ciebie
z tą prośbą osobiście – jak to w ciągu ostatnich lat
tyle razy czyniłem – a to jedynie z powodu ciężkiej
choroby, która mię do miejsca przykuwa, zwracam
się znowu z najpokorniejszą i najżarliwszą prośbą,
ażebyś zechciała dać podpis na oświadczeniu, które
by umożliwiło nasz formalny rozwód. Życie nas
od tylu lat i na zawsze rozłączyło, a moje dobiega
końca. Wśród męczarni choroby, która mię od tylu
miesięcy prześladuje, bardziej niż męczarnie fizyczne
nękała mię i nęka myśl o losie niewinnego dziecka,
mojej córki Moniki, którą mam zostawić na świecie
bez praw i nazwiska. Los i przyszłość tej istoty jest
w Twoich rękach, zależy od Ciebie. Pomimo wszystką
gorycz, która się w Tobie nagromadzić musiała
przeciwko mnie, dzięki moim przewinieniom względem
12
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Pytań jest więcej. Dlaczego Żeromski podpisał
się pod listem pełnym imieniem i nazwiskiem,
a nie – jak zwykle w listach prywatnych – tylko
imieniem? Dlaczego pisze, iż w ostatnich latach „tyle
razy” osobiście prosił żonę o rozwód – i dlaczego
w zachowanych dokumentach nie ma żadnego

śladu takich próśb czy nawet tylko spotkań? Czy
gdyby Żeromski zwracał się z podobnymi prośbami,
nie odnotowałby tego w żadnym liście – do Jana
Witkiewicza czy Sulkowskiej? Czy, wiedząc o stanie
psychiki Oktawii, odważyłby się „osobiście” takie
prośby przedstawiać? Czy nie obawiałby się, że może
to zaszkodzić jej zdrowiu? Dlaczego list dotarł
do Oktawii tak późno i dlaczego w ogóle został jej
doręczony po śmierci Żeromskiego, skoro wówczas
problem rozwodu już nie istniał? Ze względu na stan
zdrowia żony Żeromski nie mógł zapewne ot tak
po prostu wysłać listu przez pocztę. Zrozumiała
byłaby sytuacja, gdyby list, napisany przezeń
24.09.1925, trafił nie wprost do adresatki, lecz
do Rafała Radziwiłłowicza i u niego czekałby
na moment, kiedy mógłby być Oktawii przekazany
bez szkody dla jej nerwów. Tymczasem los listu był
inny. Dopiero w osiem dni po śmierci Żeromskiego
list ten Jakub Mortkowicz przekazał Adamowi
Nagórskiemu, znanemu warszawskiemu adwokatowi,
który został pełnomocnikiem Anny w sprawie
wykonania testamentu Żeromskiego. W posiadaniu
Marka Rudzkiego w Nowym Jorku, siostrzeńca
zmarłego w 1982 r. mec. Adama Nagórskiego, znajduje
się autograf liściku Mortkowicza do Nagórskiego
z 2.12.1925 r.: „Szanowny Panie Mecenasie. W załączeniu przesyłam list śp. Stefana Żeromskiego
do pani Oktawii. Łączę wyrazy wysokiego szacunku
i poważania J. Mortkowicz”. Marek Rudzki posiada
również maszynową kopię listu z napisanym przez
Rafała Radziwiłłowicza w dniu 4.12.1925 odręcznym
pokwitowaniem odbioru listu od Nadgórskiego.
Otrzymawszy ten list prawie trzy tygodnie po śmierci
Żeromskiego Radziwiłłowicz nie oddał go siostrze,
lecz mec. Tadeuszowi Tomaszewskiemu, a ten –
po jakimś czasie – przekazał go Oktawii.
O co w tym wszystkim szło? Skąd i kiedy list
znalazł się w posiadaniu Mortkowicza? I dlaczego?
Dlaczego Mortkowicz, skoro już posiadał list, nie
przekazał go wprost Rafałowi Radziwiłłowiczowi,
lecz wysłał do Adama Nagórskiego? Niezwykłe losy
ostatniego listu do Oktawii jeszcze się nie kończą.
W bibliotekach polskich zachowały się dwa jego
odpisy: w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem odpis13
ręką Marii Witkiewiczówny, siostry Stanisława
Witkiewicza, sporządzony przez nią nie wiadomo
kiedy, oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
odpis14 ręką Marii Feldmanowej. Świadczy to, jak
się wydaje, iż list ten w odpisach krążył po Polsce
– udostępniany do odpisywania niewiadomo przez
kogo i nie wiadomo dlaczego. Trudno z tych tak
licznych i tak różnych informacji ułożyć sensowną
całość, bo jej elementy zupełnie do siebie nie pasują.
Chyba, że... Chyba że przyjęłoby się niewiarygodną,
karkołomną i niezbyt – mówiąc oględnie – chlubną
dla Żeromskiego hipotezę, iż list ten napisał nie po to,
13
14

AR/W/11.
Rkps 12 285.

by uzyskać od Oktawii rozwód, lecz by można go
było wykorzystać w wypadku kłopotów z wykonaniem
testamentu.
Od roku 1924 stan zdrowia Żeromskiego niepokojąco
się pogarszał. W początkach tego roku musiał przerwać
wszystkie prace i wyjechać na dwa miesiące – z Anną
i Moniką do Włoch, ale zmiana klimatu i kuracja
u włoskich lekarzy niewiele pomogła. W listach
z tego okresu Żeromski skarży się na przeziębienia,
bezsenność, kłopoty z sercem. I już właściwie aż
do śmierci nie jest zdrów. Latem 1925 roku choruje
tak poważnie, że w początkach sierpnia polskie
gazety przygotowują opinię publiczną na najgorsze,
a niektóre czeskie pisma wprost donoszą z Warszawy,
iż Żeromski umiera. Niebezpieczeństwo śmierci
zostaje wówczas oddalone, ale nie na długo – tylko
do listopada.

Ostatnie zdjęcie Moniki Żeromskiej z ojcem.

W okresie ciężkiej choroby, w dniu 5 czerwca
1925 Żeromski spisał testament, w którym swoimi
głównymi spadkobierczyniami uczynił Annę i Monikę;
ten zapis nie był zupełnie zgodny z obowiązującym
wówczas prawem (będzie o tym jeszcze mowa), więc
może – licząc się z rychłą śmiercią – we wrześniu
napisał list do Oktawii, list, który jednak za jego życia
nie miał być wysłany, gdyż w istocie przeznaczony
był dla sądu, gdyby testament został (bo został!)
zakwestionowany. Przy takiej hipotezie nie wszystkie
części układanki doskonale do siebie pasują, ale jednak
układają się w całość dość sensowną. Bo przecież
list – wzruszający i odwołujący się do szlachetnych
uczuć adresatki, biorący w obronę interes osoby tak
słabej i bezbronnej jak dziecko – odpowiedzialnością
albo przynajmniej współodpowiedzialnością za nieuregulowany stan prawny związku Żeromskiego
z Anną obciąża Oktawię, która dotąd „tyle razy”
odmawiała prośbom, by zgodziła się na rozwód. List
mógł być użyty przed sądem, bo chociaż ma charakter
prywatny, to jednak znalazł się w posiadaniu prawnego
reprezentanta Anny; Adam Nagórski posiadał go
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nawet w wersji „uwiarygodnionej” – z napisanym
przez Rafała Radziwiłłowicza pokwitowaniem odbioru.
Przyjmując hipotezę, że list ten był pewną mistyfikacją, można widzieć tu jakąś logikę – pod
warunkiem jednak uznania, iż Żeromski świadomie
w niej uczestniczył. Czy to możliwe? Czy mógł sie tak
zachować? Czy do takiego zachowania był zdolny?
Nie wydaje się to możliwe... Ale przecież kilka lat
wcześniej ten sam Żeromski napisał Wspomnienie
o Adasiu, w którym Oktawię usunął i ze swego
życia, i z życia syna... Też nie chce się wierzyć,
że w taki sposób mógł napisać O Adamie Żeromskim
wspomnienie... A jednak napisał. Więc i teraz mógł
zachować się podobnie?

Pogrzeb na cmentarzu kalwińskim
W ostatnim okresie życia Żeromski być może nosił
się z myślą o zmianie wyznania, to jest o przejściu
na kalwinizm; zmiana wyznania umożliwiłaby mu
szybkie uzyskanie rozwodu z Oktawią i małżeństwo
z Anną. Niewiele o tym zamyśle wiadomo. Kuzynka
pastora Stefana Skierskiego z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, Maria Skierska,
odnotowała w swych wspomnieniach, iż Żeromski był
kiedyś u jej wuja i rozmawiał na temat przystąpienia
do Kościoła ewangelicko-reformowanego, nic jednak
nie napisała ani o terminie, ani o efektach tej rozmowy:
czy skończyło się na jednym spotkaniu, czy też było
ich więcej. Jan Skotnicki, który w roku 1925 był
dyrektorem Departamentu Sztuki w Ministerstwie
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
i z tej racji uczestniczył w organizowaniu pogrzebu
Żeromskiego (był to pogrzeb na koszt państwa),
napisał we wspomnieniach:
Śmierć Żeromskiego w okresie mego dyrektorstwa
narobiła wiele kłopotów. Nawet pogrzebanie jego
zwłok na cmentarzu kalwińskim nastręczało wiele
trudności, chociaż zbór kalwiński stoi na stanowisku,
że każdego człowieka bez względu na wyznanie przyjmuje na cmentarz, traktując to jako obowiązek wobec
bliźniego. Na tydzień przed śmiercią Żeromski zgłosił
przystąpienie do gminy kalwińskiej, ale przypuszczać
należy, że przyjęcie nastąpiło już po jego zgonie. Wobec
tego przyjęto na członka zboru tylko zwłoki, a taki akt
nasuwał wiele wątpliwości co do swej legalności15.
Nie wiadomo, na czym Skotnicki opierał swoją
relację, skąd czerpał swoją wiedzę. Ani wspomnienia
Marii Skierskiej, ani twierdzenia Skotnickiego nie da
się zweryfikować, gdyż w czasie Powstania Warszawskiego spłonęły wszystkie akta zboru kalwińskiego.
Nie na wiele przydaje się także wielkie archiwum
Żeromskiego, które, przetrwawszy szczęśliwie zawieruchę wojny i okupacji, ostatecznie trafiło do Biblioteki
15
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J. Skotnicki, Przy sztalugach i przy biurku, Warszawa 1957, s. 125.
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Narodowej. Wśród kilku tysięcy listów do Żeromskiego,
a także bardzo licznych jego dokumentów osobistych:
paszportów, zaświadczeń, legitymacji, dyplomów itp.
nie udało się odnaleźć żadnych listów czy też innych
dokumentów, które pomogłyby wyświetlić kwestię
przystąpienia Żeromskiego do gminy kalwińskiej
i wyjaśnić, jak doszło do tego, że został pochowany
na cmentarzu kalwińskim.
Do niedawna nieznany był akt zgonu Żeromskiego.
Nie posiada go Parafia św. Jana na warszawskim
Starym Mieście, obejmująca swym terenem także
Zamek Królewski, gdzie w ostatnim okresie życia
Żeromski mieszkał i gdzie zmarł. Akta stanu cywilnego
Parafii św. Jana z roku 1925 ocalały, więc gdyby
śmierć Żeromskiego tutaj została zgłoszona, akt
zgonu byłby spisany; ponieważ nie został spisany,
można było przypuszczać, iż śmierć została zgłoszona
w parafii kalwińskiej, ale akta tej parafii, jak już była
mowa wyżej, spłonęły w sierpniu 1944 roku... Ocalał
jednak odpis aktu zgonu Żeromskiego – zachowany
w papierach po mecenasie Adamie Nagórskim
i uprzejmie udostępniony przez pana Marka Rudzkiego.
Odpis aktu zejścia spisanego w Zborze Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. Najpierw zacytujmy
ten nieznany dokument:
Ksiądz Pasterz Zboru Ewangelicko-Reformowanego
w Warszawie, utrzymujący księgi aktów stanu cywilnego
tegoż Zboru, wiadomo czyni, iż w tychże księgach za rok
1925 pod N. 38 znajduje się następujący Akt zejścia.
Działo się w mieście stołecznym Warszawie dnia
dwudziestego listopada roku tysiąc dziewięćset
dwudziestego piątego o godzinie piątej po południu.
Stawili się: Tadeusz Mazurkiewicz, kapelmistrz i prezes
Związku Artystów Scen Polskich lat trzydzieści
osiem mający, i Juliusz Kaden-Bandrowski, literat
lat czterdzieści mający, w Warszawie zamieszkali,
i oświadczyli, iż w dniu dzisiejszym o godzinie
jedenastej przed południem umarł w Warszawie
na Zamku przy ul. Krakowskie Przedmieście pod
numerem siedemdziesiątym drugim tamże zamieszkały
Stefan Żeromski, literat, żonaty, lat sześćdziesiąt jeden
mający, urodzony w Strawczynie w powiecie kieleckim,
syn Wincentego i Józefy z domu Katerla, zmarłych
małżonków Żeromskich, pozostawiając po sobie żonę
i jedną córkę. Po przekonaniu się o zejściu Stefana
Żeromskiego akt niniejszy stawającym przeczytany,
przez nas i przez nich podpisany został. Podpisali:
(-) Ksiądz Władysław Semadeni, Pasterz Zboru
Ewangelicko- Reformowanego w Warszawie, (-) Tadeusz
Mazurkiewicz, (-) Juliusz Kaden-Bandrowski. Zgodność
niniejszego odpisu z oryginałem aktu poświadczam.
St. m. Warszawa, dnia 25 marca 1926 r. (-) Ks. W.
Semadeni, m.p.
Wydaje się, że i tutaj potrzebnych jest kilka słów
komentarza. Po pierwsze – wypada powiedzieć kim

byli wymienieni w akcie zejścia świadkowie. Znany
już wówczas pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski, sam
członek Kościoła ewangelicko-reformowanego, był
prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, zaś
muzyk (kapelmistrz) Tadeusz Mazurkiewicz – prezesem
Związku Artystów Scen Polskich (poprzednika SPATiF).
Obaj piastowali wysokie funkcje w ważnych związkach
twórczych; żaden z nich nie pozostawał w jakichś
bliższych stosunkach z Żeromskim; z Mazurkiewiczem
chyba Żeromski w ogóle się nie znał. Zazwyczaj
tak bywa, że śmierć osoby zmarłej w domu zgłasza
ktoś z domowników, ktoś z bliskich; w tym wypadku
zgłosili ją w zborze kalwińskim dwaj wysocy oficjalni
reprezentanci organizacji twórczych.
Po drugie – warto zwrócić uwagę, jak w metryce
zapisany został stan cywilny i rodzinny Zmarłego;
Żeromski jest tutaj określony jako „żonaty”, który
pozostawił „żonę i jedną córkę”. Zapis ten odpowiada
prawdzie, gdyż Żeromski istotnie miał (z Anną) córkę
Monikę i był także żonaty – od r. 1892 z Oktawią
Rodkiewiczową... Ale nie taki jest przecież sens
owego zapisu. Metryka informuje o sytuacji rodziny
zamieszkującej na warszawskim Zamku; w tej metryce
żoną jest Anna.
Po trzecie – wydaje się, że przytoczony wyżej akt
zgonu nie rozstrzyga kwestii przystąpienia przez
Żeromskiego do gminy kalwińskiej. Gdyby Żeromski
formalnie dokonał zmiany wyznania, z pewnością
znalazłoby to jakieś potwierdzenie w zachowanych
dokumentach i z pewnością także dotarłoby do opinii
publicznej. Tymczasem wiadomość, iż Żeromski będzie
chowany na cmentarzu kalwińskim, zaskoczyła
wszystkich. Kompletnie.
Po czwarte wreszcie – spisany w Zborze Ewangelicko-Reformowanym akt zgonu ułatwił zorganizowanie
pochówku na należącym do zboru cmentarzu. Pogrzeb
na cmentarzu kalwińskim uprawdopodobniał, utwierdzał
i wzmacniał utrzymującą się legendę o małżeństwie
z Anną. Przecież – taka była jego wymowa – jeśli
Żeromski zmienił wyznanie, to po to, by poślubić Annę.
Ze względu już chociażby na popularność utworów
Żeromskiego i rolę, jaką odgrywał w życiu społecznym,
można się było spodziewać, iż pogrzeb odbędzie się
na koszt państwa; gdy jednak – ku powszechnemu
zaskoczeniu – okazało się, iż będzie to pogrzeb
kalwiński, zaczęły się pojawiać trudności. Następnego dnia po śmierci, na pierwszym spotkaniu
z przedstawicielami środowiska literackiego minister
oświaty Stanisław Grabski oświadczył, iż państwo
nie będzie organizować pogrzebu kalwina i demoralizatora młodzieży; na szczęście w parę godzin
później na posiedzeniu rządu postanowiono urządzić
pogrzeb na koszt państwa i z udziałem wysokich
przedstawicieli rządu, sejmu i senatu. Rankiem tego
dnia prezydent Stanisław Wojciechowski złożył
hołd zwłokom Żeromskiego jeszcze pozostającym w mieszkaniu na Zamku, a w dniu pogrzebu

(23.11.1925) uczestniczył w uroczystościach żałobnych
na dziedzińcu Zamku. Potężny, wielotysięczny
kondukt pogrzebowy poprowadzili duchowni Kościoła
ewangelicko-reformowanego; przedstawiciele rządu,
sejmu, senatu i korpusu dyplomatycznego opuścili
kondukt przy placu Bankowym; duchowieństwo
katolickie w ogóle w pogrzebie nie uczestniczyło.
Bramę cmentarną mogli przekroczyć tylko najbliżsi
z rodziny i przyjaciół; zwłoki Żeromskiego złożone
zostały w zbiorowych katakumbach w pobliżu kaplicy
cmentarnej; dopiero w dwa lata później (20.11.1927)
zostały przeniesione do właściwego grobu.
Pogrzeb nie zakończył jednak długiej sekwencji
rodzinnych konfliktów, zagadek i tajemnic.

Próba obalenia testamentu
Jak już było powiedziane wcześniej, w dniu
5 czerwca 1925 roku Żeromski spisał testament.
Swoje dzienniki, ogromny zbiór listów do siebie,
zbiór recenzji, książki, w tym liczne książki otrzymane
od autorów z dedykacjami zapisał Polskiemu Klubowi
Literackiemu, to jest Polskiemu Pen Clubowi, zaś dobra
materialne podzielił w ten sposób, iż jedną ich ósmą
zapisał „pierwszej żonie, Oktawii z Radziwiłłowiczów”,
resztę zaś podzielił równo między Annę i Monikę.
Napisał w testamencie:
Wszystko, cokolwiek posiadam z mojego pisarskiego
dorobku, po odliczeniu sumy objętej paragrafem 2-im
(tego testamentu) [to jest zapisu dla Oktawii – Z.J.A.],
rozporządzam i zapisuję w połowie:
a) córce Monice urodzonej we Florencji 31 maja 1913 r.,
b) żonie Annie z Zawadzkich, ur. w 1890 [!] r., którą
z całą świadomością uznaję za żonę swoją i mianuję
spadkobierczynią, wbrew wszelkiej innej opinii, która
by związek ten inaczej traktować zamierzała.
Mianowicie zapisuję:
1) willę w Konstancinie Świt;
2) wszystkie honoraria, dochody z wydawnictw
drukowanych, drukujących się lub mogących być
drukowanymi w przyszłości [...],
3) wszystkie tantiemy od sztuk teatralnych granych
w kraju lub za granicą. Wszelkie honoraria z przekładów
na języki obce, z przeróbek kinematograficznych, wypisów
itd. i wszelkie wartościowe podarunki, nagrody, które
mógłbym za działalność literacką otrzymać.
Zwróćmy uwagę: Oktawię Żeromski nazywa tutaj
„pierwszą żoną”, Annę uznaje za drugą „żonę”. W pół
roku po śmierci Żeromskiego, w dniu 4.05.1926,
do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęła
prośba o zmianę testamentowych zapisów w części
odnoszącej się do podziału pozostawionego przez
Żeromskiego majątku. Pozew wniosła siostra pisarza,
Bolesława z Żeromskich Endrychowa, od wielu
lat mieszkająca w Warszawie i nieutrzymująca
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ze sławnym bratem jakichś bliższych kontaktów.
Wypada poświęcić jej kilka zdań.
Żeromski miał dwie siostry: starszą od siebie
o trzy lata Aleksandrę oraz młodszą od siebie
o pięć lat Bolesławę. Starsza Olesia, w nieznanych
okolicznościach opuściła dom rodzinny w Ciekotach
wkrótce po śmierci matki, wyszła za mąż za Rosjanina
i wyjechała do Rosji; jej losy, podobnie jak powody
opuszczenia domu, nie są znane. Przed laty pojawiały
się w druku rozmaite sensacyjne wiadomości o jej
życiu – z reguły fantastyczne i niepoparte żadnymi
dowodami. Żeromski orientował się, co się z nią
dzieje; pod koniec życia interesował się jej synem,
który po roku 1918 wrócił do kraju. Z młodszą siostrą,
Bolcią, miał kontakt bliższy. Najwcześniejszy z jego
zachowanych listów – z czerwca 1884 r. – to właśnie
list do Bolci.
Matkę stracił Żeromski w roku 1879 (miał wówczas
lat piętnaście), ojca – cztery lata później. Wraz
ze śmiercią ojca rodzeństwo utraciło dom rodzinny
i jakiekolwiek stałe miejsce na ziemi. Wincenty Żeromski
utrzymywał rodzinę, dzierżawiąc folwarki szlacheckie
w Kieleckiem; ostatnim takim dzierżawionym przezeń
folwarkiem były Ciekoty w Górach Świętokrzyskich.

(bo Olesia była już gdzieś w świecie) zostali – najdosłowniej – bez środków do życia i bez dachu nad
głową. Dziewiętnastoletni przyszły pisarz – dzięki
korepetycjom – dotrwał jakoś w Kielcach do końca
gimnazjum, Bolcia, którą już od śmierci matki opiekowali
się krewni, nadal pozostała na ich łaskawym chlebie.
Ta opieka trwała do chwili, gdy skończyła 16 lat.
Pod datą 24.08.1885 Żeromski zapisał w dzienniku:
Zaraz po przyjeździe do Kielc – dowiedziałem się,
że Bolcia jest w Kielcach, gdyż podobno przywieziono
ją i zostawiono na środku rynku. Przez parę dni tułała
się po mieście, w końcu znalazła miejsce służącej
u wicegubernatora. Dziś, przechodząc ulicą Pocztową,
widziałem ją stojącą w bramie. Przeszedłem koło niej,
udając, że jej nie widzę. Tak... ja tak postąpiłem. I nie
wyrzucam sobie tego. Niech się na tej czarnej kartce
zapiszą wszystkie wyroki losu. Biedna matko moja,
jakżem szczęśliwy, że śpisz na wieki: nie wiesz, że dwie
twoje córki są kobietami upadłymi. [...] Piętnastoletnia
dziewczyna w służbie u Moskali, a więc w służbie
hańby. Jakże mi straszno!
Pod datą 4.09.1885:
Dziś po południu przyszła moja siostra. rzuciła
służbę, czy ją wyrzucono – nie wiem. Siostry moje
kłamią zawsze. [...] Cierpię niewypowiedzianie. Ja kocham
tę dziewczynę. Niekiedy latają mi po głowie myśli
jak pioruny. Jestem bardzo nieszczęśliwy, nikt bowiem
nie ma siostry, która by była zostawioną na bruku,
czyli była włóczęgą. Ja jeden, ja tylko – bezsilny.
Ach, gdybym mógł całej mojej familii plunąć w twarz!
Z późniejszych napomknień w dzienniku wynika,
iż jednak familia nie pozostawiła dziewczyny samej
sobie. Bolcia prawdopodobnie nauczyła się krawiectwa;
potem z Kielc wyjechała; w roku 1891 mieszkała
w Warszawie. Po raz chyba ostatni Żeromski napisał
o niej w swym dzienniku pod datą 5.05.1891. Dwa
dni wcześniej przyjechał z Nałęczowa, gdzie był
korepetytorem, do Warszawy, aby wziąć udział
w milczącej demonstracji patriotycznej z okazji setnej
rocznicy Konstytucji 3 maja; rankiem tego uroczystego
dnia spotkał się z siostrą. W dzienniku napisał:
Po nabożeństwie poszedłem do B. i ledwo ją odnalazłszy zabawiłem z godzinę. Wszystko przebaczyłem,
z głębi serca przebaczyłem i będę szedł tą drogą
z pomocą Boga. Są wewnętrzne potrzeby, o których
mówić nie trzeba, są walki tajemnicze i ciężkie i tylko
zwycięstwo szlachetności powinno mieć miejsce.

Rodzice Stefana Żeromskiego.

Po śmierci ojca kontrakt dzierżawy został rozwiązany, do dworku w Ciekotach wprowadził się
nowy dzierżawca, a Stefan i jego młodsza siostra
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W późniejszych dokumentach – listach czy wspomnieniach Żeromskiego – młodsza siostra już się nie
pojawia; jak gdyby między rodzeństwem nie było
żadnych kontaktów, chociaż Bolcia aż do swojej śmierci
w roku 1940 mieszkała w Warszawie. Zapewne zaraz

po roku 1890 wyszła za mąż za szewca Jana Endrycha,
mieszkała z mężem w rejonie Starego Miasta: przy
ul. Kościelnej, Freta, Rybaki; tutaj rodziły się jej
dzieci: synowie Władysław, Stanisław, Zygmunt,
córka Cecylia – późniejsza doktorowa Ciszewska.
W maju 1926 roku Bolesława Endrychowa złożyła
w sądzie prośbę o zmianę testamentu brata; domagała
się zmniejszenia zapisu na rzecz Anny i Moniki oraz
uznania za spadkobierczynie Oktawii Żeromskiej i jej,
Endrychowej. Napisała, że po śmierci Żeromskiego
„z najbliższej rodziny prawnej” pozostała przy życiu
tylko żona Oktawia oraz ona, siostra, że w sensie
prawnym rodziny nie stanowią ani Anna, ani Monika.
W piśmie do sądu Monikę określiła jako pozamałżeńskie
tzw. dziecko uznane i twierdziła, iż prawo nie zezwala
na dziedziczenie przez dzieci uznane, „o ile przyszły
na świat w związku cudzołożnym, a za taki uważa
prawo związek mężczyzny żonatego z niewiastą, która
nie jest jego żoną”. O Annie napisała: „Osoba określona
terminem <małżonki Anny z Zawadzkich Żeromskiej>
jest w rzeczywistości niezamężną Anną Zawadzką,
niezwiązaną żadnym cywilnym czy kościelnym ślubem
ze śp. Stefanem Żeromskim. Czyni to niemożliwym
przede wszystkim art. 25-ty Prawa o małżeństwie
z r. 1836-go, zabraniający bigamii”. Powołując się
na konkretne paragrafy kodeksów prawa twierdziła,
iż Anna i Monika, nie należąc do rodziny prawnej
Żeromskiego, nie mogą po nim dziedziczyć, mogą
być jedynie obdarowane, ale wartość darowizny nie
może przekraczać połowy wartości spadku.
Z powyższego wynika – zakończyła podanie – że obie
wymienione wyżej legatariuszki: Anna i Monika
Zawadzkie mogą wejść w posiadanie części majątku
śp. Stefana Żeromskiego w sposób prawny jedynie
drogą legatu przez szczodrobliwość i w wysokości
nieprzekraczającej 1/2 całości praw majątkowych
[...]. W imię względów powyższych podpisana niżej
rodzona siostra Zmarłego Bolesława z Żeromskich
Endrychowa wnosi prośbę, aby Wysoki Sąd, opierając
sie na zacytowanych artykułach prawnych, skorzystał
z przysługujących Mu mocą art. 920 i 921 Kod [eksu]
Napoleona kompetencji i:
1-o zmniejszył legaty Anny i Moniki Zawadzkich
do wysokości prawem dozwolonej, tj. do poziomu 1/2
majątku,
2-o restytuował prawa żony i siostry do pozostałej
połowy,
3-o utrzymał legaty o charakterze humanitarnym
na rzecz Polskiego Klubu Literackiego.
W sierpniu 1926 roku informacja o wniesionym
przez Endrychową pozwie wyciekła do prasy, ale
ta – co warto podkreślić – nie rzuciła się na temat tak
sensacyjny i skandaliczny. Z gazet warszawskich bodaj
tylko Kurier Czerwony podał informację o zaskarżeniu
testamentu – zresztą uczynił to powściągliwie

i taktownie. W numerze 174 z 2.08.1926 r. w obszernej
notatce W przededniu bolesnej rozprawy. P. Endrychowa,
siostra Żeromskiego, przeciw ostatniej woli zmarłego
pisarza. Chce obalenia testamentu i rozdziału majątku
poinformował, że Bolesława Endrychowa wniosła
do sądu prośbę o obalenie testamentu i że sąd
wyznaczył rozprawę na dzień 5.11.1926 r.. Istotę żądań
Endrychowej przedstawił następująco:
Po wyłuszczeniu argumentów, w których autorka
powództwa mało się troszczy o dobre imię brata, p.
Endrychowa nazywa zapis testamentowy Żeromskiego
„szczodrobliwością na rzecz osób trzecich” i daje mu
nazwę „legatów”. Prośba p. Endrychowej domaga się,
aby sąd „zmniejszył legaty”, które Żeromski zostawił
dla swej córki, „do poziomu połowy majątku” (puścizny
literackiej i willi w Konstancinie) i aby drugą połowę
mogły otrzymać pierwsza żona oraz p. Endrychowa.
Na wiadomość tę natychmiast zareagowała Oktawia
Żeromska. W dniu 4.08.1926 napisała list do redakcji
„Kuriera” – wydrukowany w numerze 177 z 5.08.1926:
Szanowny Panie Redaktorze!
Po przeczytaniu artykułu w nr 174 na str. 1-ej „Kuriera
Czerwonego” najuprzejmiej proszę o zamieszczenie kilku
słów wyjaśnienia. Jeśli wiadomość o wystąpieniu p.
Endrychowej do sądu z prośbą o obalenie testamentu śp.
Stefana Żeromskiego jest ścisła, oświadczam, że z akcją
tą, pomimo bardzo serdeczne stosunki łączące mnie
z siostrą Zmarłego, nie mam nic wspólnego. Jestem
zdania, że wola śp. Stefana Żeromskiego winna być
uszanowana i całkowicie wykonana.
Z poważaniem
Oktawia z Radziwiłłowiczów Żeromska
Nałęczów, Zakład Leczniczy, willa Oktawia.
List ten redakcja opatrzyła komentarzem:
Drukując list powyższy pierwszej żony wielkiego
pisarza, stwierdzić musimy, iż wiadomość o wszczęciu
kroków sądowych przez p. Endrychową, celem obalenia
testamentu śp. Stefana Żeromskiego, jest, niestety,
prawdziwa. Rozprawę sądową wyznaczono na dzień
5-go listopada. Dziś mieliśmy możność raz jeszcze
sprawdzić ten niewątpliwie dla każdego bolesny stan
rzeczy u dyr. Teatru Narodowego Jana Lorentowicza,
który jest opiekunem 13-letniej córeczki śp. Żeromskiego,
Moniki. W ręku dyr. Lorentowicza znajduje się powództwo
p.Endrychowej o treści niezwykle przykrej i bolesnej.
Ostatecznie do procesu nie doszło. Zapewne
pod wpływem reakcji Oktawii, być może także
innych czynników, o których nie wiemy, Bolesława
Endrychowa pozew sądowy wycofała.
W roku 1926 – aż po rok 1928 – podejmowane
były także próby przeniesienia zwłok Żeromskiego
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z cmentarza kalwińskiego do Nałęczowa, do Mauzoleum,
w którym pochowany był Adaś i w którym mógłby
spocząć także, bo podobno sobie tego życzył, jego
ojciec. Toczyła się dyskusja na temat miejsca wiecznego
spoczynku autora Przedwiośnia, zbierano podpisy pod
petycjami i zbiorowymi protestami. Przy tej okazji
zwracano uwagę i na sprawę ogólniejszą – że najbardziej
zasłużeni Polacy grzebani są bądź to na Wawelu, bądź
na Skałce, a więc w miejscach mających charakter ściśle
wyznaniowy, co oznacza, że mogą tam spocząć tylko
katolicy, że na wzór Francuzów powinniśmy zbudować
narodowy Panteon dla najbardziej zasłużonych Polaków
– bez względu na ich wyznanie. Gorącą orędowniczką
przeniesienia zwłok Żeromskiego do Nałęczowa była
Oktawia Żeromska, a także jej rodzina i nałęczowscy
przyjaciele. Po śmierci Oktawii (10.07.1928) spory te
ucichły i wygasły.

Strażniczka i zakładniczka rodzinnego mitu
Przez wszystkie te lata napięć, sporów i konfliktów
mała Monika nie tylko w nich aktywnie nie uczestniczyła, ale nawet o ich istnieniu nie wiedziała. Wkrótce
po śmierci ojca ochroną jej interesów zajmowała się
ustanowiona specjalnie w tym celu rada opiekuńcza
w składzie: Jan Lorentowicz, Zenon Przesmycki,
Władysław Skoczylas, Bogumił Rogaczewski, Tadeusz
Tomaszewski i Adam Nagórski oraz współpracujący

Dedykacja Moniki Żeromskiej dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Kielcach.
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z radą jako doradca finansowy Jakub Mortkowicz. Gdy
toczyły się spory czy to w związku z testamentem,
czy w sprawie przeniesienia zwłok Żeromskiego
do Nałęczowa – stroną w tych sporach była Rada,
której przewodził Jan Lorentowicz. Monika mogła
żyć w komforcie nieuczestniczenia w owych sporach,
może nawet w komforcie niewiedzy o ich istnieniu.
Po kilkunastu latach sytuacja zmieniła się. Osiągnąwszy pełnoletność, Monika stała się współwłaścicielką praw autorskich do utworów ojca,
współdysponentką jego biblioteki i archiwum. W roku
1936 razem z matką realizowały tę część testamentu
Żeromskiego, która odnosiła się do jego zbioru
książek, recenzji i korespondencji; po wcześniejszym
uporządkowaniu przekazywały te dobra Polskiemu
Pen Clubowi. W czasie wojny, zorientowawszy się,
iż wielkiemu zbiorowi listów do ojca, niewłaściwie
przechowywanemu w Pen Clubie, grozi zniszczenie,
Monika wycofała ów zbiór i uratowała (w dramatycznych okolicznościach) przed zniszczeniem; w czasie
okupacji ukryła rękopisy i dokumenty ojca, a gdy
kamienica na Starym Mieście, w której były ukryte,
została przez niemieckie bomby zrównana z ziemią,
zajmowała się ich poszukiwaniem, wydobyciem, potem
konserwacją... Po wojnie, jeszcze przez wiele lat przed
śmiercią matki (Anna zmarła 14.07.1983) to na nią
spadł obowiązek kontaktowania się z badaczami,
dziennikarzami, wielbicielami twórczości Stefana
Żeromskiego, którzy zwracali się z prośbą o rozmaite
dokumenty, informacje i wyjaśnienia. Stała się wówczas
nie tylko strażniczką, ale i zakładniczką rodzinnej
legendy, zakładniczką tej wersji historii rodzinnej,
którą stworzyła jej matka. Mówiła więc, potem
pisała, o cudownych okolicznościach poznania się
i pokochania rodziców, o ich małżeństwie, o przejściu
ojca na kalwinizm... Czasem nie ukrywała, iż nie
całą swoją wiedzą zamierza dzielić się z ciekawymi.
Piszący te słowa wielokrotnie – w związku z przygotowywaniem edycji listów autora Popiołów – korzystał zarówno z przechowywanych w Konstancinie
dokumentów (zwłaszcza z korespondencji Żeromskiego),
jak i z wiedzy Pani Moniki o ludziach i zdarzeniach,
o których jej ojciec w swoich listach pisał. Opowieści
Moniki Żeromskiej – żywe, barwne, niekiedy iskrzące się
dowcipem – rozwiały niejedną wątpliwość, rozplątały
niejedną zagadkę. Ale i w tych rozmowach niekiedy coś
się – na chwilę – zacinało. Okazywało się, że na niektóre
pytania nie ma odpowiedzi, bo naruszałaby ona tajemnice
rodzinne, że niektórych listów do Żeromskiego nie można
zobaczyć, bo są w nich jakieś trudne rodzinne sprawy.
Rozmówczyni traktowała tę sytuację jako naturalną
i oczywistą; zaraz potem rozmowy toczyły się dalej.
Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego Monika
Żeromska dokonała retuszu w swoich dokumentach.
Choć znała przecież swoją datę urodzenia, zdecydowała
się ją zmienić. W zachowanych i przekazanych po jej

śmierci do Biblioteki Narodowej zaświadczeniach
i legitymacjach występuje data urodzenia: 30 oraz
31 maja 1916 r.; data roczna o trzy lata późniejsza
od prawdziwej.
Można domyślać się, że wobec zaginięcia lub zniszczenia w czasie wojny wielu dokumentów stosunkowo
nietrudno było taką zmianę przeprowadzić. Można
także próbować odpowiedzieć na pytanie, co Monikę
Żeromską do takiej mistyfikacji skłoniło. Czy chciała
się „odmłodzić”? Czy może w jakimś momencie doszła
do wniosku, że z uwagi na potrzeby rodzinnej legendy
o małżeństwie rodziców (we Florencji w roku 1913)
lepiej byłoby, gdyby ona sama urodziła się parę lat
później? Domysły i pytania można mnożyć, ale na końcu
najdłuższej nawet serii pytań pojawić się może tylko
jedna prawdziwa odpowiedź: „nie wiadomo”. To „nie
wiadomo” jest nawet wykute w kamieniu, bowiem
na płycie nagrobnej Moniki Żeromskiej, pochowanej
obok rodziców na warszawskim cmentarzu kalwińskim,
widnieją daty: 1916-2001.
W grobie tym śpią uczuciowe szarpaniny i dylematy,
konflikty i akty agresji, rozterki i lęki, ale także
nadzieje i radości trojga pochowanych tutaj ludzi. Czas
wygładził ostrza konfliktów, pokrył je miłosiernym
milczeniem. Jeśli kogoś mogą jeszcze interesować,
to chyba tylko historyków literatury.
*
Artykuł opublikowany w „Twórczości” 2011, nr 9
(wrzesień), s. 83-108.

Oryginalny list Stefana Żeromskiego do Antoniego Gustawa Bema z 1903 roku. Ze zb. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
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Adolf Sowiński
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak

A

dolf Sowiński urodził się 2 stycznia 1914
roku w Kielcach jako syn kolejarza Jana
Sowińskiego i Wiktorii z Górskich. Po ukończeniu
szkoły powszechnej odbywał naukę w Gimnazjum
im. Mikołaja Reja w Kielcach (wkrótce otrzymało
imię Stefana Żeromskiego), tutaj też uzyskał w 1933
roku maturę. Zainteresowania i zdolności literackie
ujawnił bardzo wcześnie, bowiem w latach 1931-1932
wydawał i redagował pismo pt. „Echa Szkolne”, które
wypełniał wyłącznie swoimi tekstami w postaci
wierszy, nowel, felietonów i artykułów, podpisywanych
pseudonimem Władysław Soniu.
W czasach gimnazjalnych nawiązał współpracę
z pismem młodzieży literackiej „Kuźnia Młodych”,
gdzie w 1932 roku zadebiutował opowiadaniem Taki
sobie ciota, wyróżnionym II nagrodą w konkursie
tego pisma. Po maturze Sowiński podjął studia
w zakresie filologii klasycznej na Uniwersytecie
Warszawskim (1933-1939), równolegle studiował
też germanistykę. W 1938 roku otrzymał półroczne
stypendium Funduszu Kultury Narodowej dla odbycia
dodatkowych studiów w Lipsku.
W czasie pobytu w Warszawie związał się
ze środowiskiem młodych pisarzy i artystów skupionych w Klubie Artystycznym S (1933-1936),
w którym czołową rolę odgrywali Jan Kott, Alfred
Łaszowski, Ryszard Matuszewski i Włodzimierz
Pietrzak. Poeta rychło zwrócił na siebie uwagę
dzięki wyróżnieniu, jakie otrzymał w 1934 roku
za wiersz pt. Samarytanka w głośnym „Turnieju
młodych poetów”, zorganizowanym przez „Wiadomości
Literackie” dla autorów przed debiutem książkowym.
Zestaw nazwisk był doborowy, wśród nagrodzonych
i wyróżnionych byli bowiem m.in.: Tadeusz Hollender,
Anna Świrszczyńska, Paweł Kubisz, Paweł Hertz,
Zuzanna Ginczanka i Aleksander Rymkiewicz.
Warto zaznaczyć, iż Sowiński został wyróżniony
drugą nagrodą, a np. Ginczanka i Rymkiewicz –
trzecią. Wkrótce zaczął ogłaszać swoje wiersze,
artykuły, recenzje i przekłady w takich pismach,
jak: „Ateneum”, „Gazeta Polska”, „Okolica Poetów”,
„Orka na Ugorze”, „Pion”, „Pióro”, „Skamander”
i „Sygnały”. W 1939 roku został członkiem Związku
Zawodowego Literatów Polskich.
Sowiński zadebiutował w 1939 roku tomem poetyckim Gospoda zmierzchu, ogłoszonym w renomowanej
serii poetyckiej Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza.
Debiutowi temu patronował Kazimierz Wierzyński,
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który już wcześniej zwrócił uwagę na młodego poetę,
uważając go za najzdolniejszego z pisarzy Klubu
S; ta okoliczność sprawiła, iż Sowiński drukował
tak wiele tekstów w „Gazecie Polskiej”, gdzie autor
Wolności tragicznej prowadził dział literacki. Pisał
on w późniejszych wspomnieniach:
Sowiński miał od razu własny styl, własne obrazowanie, rytm o szlachetnej kadencji. Był to piękny,
ujmujący młodzieniec, zagłębiony w studiach. Pomagałem mu jak mogłem. Kiedy pewnego dnia wpadł
do mnie przyjaciel tej grupy, krytyk Ludwik Fryde,
z wiadomością, że Sowiński dostał ataku serca,
zawiozłem do niego specjalistę, który zaopiekował się
chorym i obalił tę supozycję. Byłem tak pewny talentu
i rozwoju Sowińskiego, że namawiałem księgarnię
Mortkowiczów na wydanie jego wierszy1.
Informację Wierzyńskiego należy jednak nieco
zmodyfikować, Sowiński bowiem zbliżył się już
w tym czasie do grupy poetów skupionych wokół
Józefa Czechowicza, który założył i wraz z Ludwikiem
Frydem redagował kwartalnik „Pióro”; tam poeta
ogłosił utwór pt. Sestyny o samotności. Początek
poematu (1938, nr 1). W archiwum pisma zachował
się również rękopis poematu Sowińskiego Prometeusz,
który znalazł się w Gospodzie zmierzchu.
W latach okupacji niemieckiej poeta przebywał
kolejno w Warszawie, Krakowie, Radomiu i Starachowicach, pracując w Spółdzielni „Społem” jako
urzędnik i tłumacz. W Krakowie nawiązał współpracę
z wydawanym konspiracyjnie, redagowanym przez
Tadeusza Kwiatkowskiego „Miesięcznikiem Literackim”,
ogłaszając w nim w 1943 trzy utwory poetyckie.
W tym samym roku Sowiński został aresztowany
w Radomiu i osadzony w więzieniu. Tutaj napisał
jeden z najpiękniejszych i najważniejszych swoich
wierszy: *** [Pozbaw mnie, dumo, synostwa Europy...],
datowany: „Więzienie w Radomiu, październik 1943”.
O okolicznościach uwięzienia tak pisała jego żona:
[...] gdy Sowiński ze swoim tomikiem wierszy
„Gospoda zmierzchu” zadzwonił do mieszkania prof. X,
gdzie jakoby miał te wiersze czytać, drzwi otworzył
gestapowiec, a na podłodze, łącznie z gospodarzem,
leżało, twarzą do ziemi, wiele osób. Był bity, tortu1
K. Wierzyński, Pamiętnik poety, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył P. Kądziela, Warszawa 1991, s. 353.

rowany, wyszedł z więzienia z wybitym zębem i w b.
złym stanie zdrowia. O jego uwolnienie walczyło
„Społem”. Na sprawie sądowej bronił się sam, zadziwiając oprawców doskonałą znajomością języka,
którą pogłębił wyjazdem do Niemiec, gdzie studiował
Goethego i Schillera. Po wyjściu z więzienia, gdzie
siedział ponad dwa tygodnie, „Społem” natychmiast
przeniosło go do Starachowic, też jako tłumacza2.
W 1946 roku Sowiński podjął współpracę z tygodnikiem „Kuźnica”i niebawem – dzięki pomocy
Ryszarda Matuszewskiego – został członkiem
redakcji tego pisma3, jednocześnie przenosząc się
w 1948 do Łodzi. W tym roku otrzymał jedną z wielu
nagród w konkursie Polskiego Radia za opowiadanie
Ojciec i syn, ogłoszone w tomie prac nagrodzonych
i wyróżnionych pt. 17 opowiadań (Kraków 1948).
Po połączeniu w 1950 roku „Kuźnicy” i „Odrodzenia”
w tygodnik „Nowa Kultura”, Sowiński pracował w jej
redakcji i zamieszkał w Warszawie, ale wkrótce
poświęcił się wyłącznie pracy literackiej.
W latach powojennych zmieniły się dominanty
zainteresowań literackich Sowińskiego. Miejsce
liryki zajęła proza, a także przekłady oraz prace
o charakterze eseistycznym, popularyzatorskim
i redakcyjnym. W 1948 ukazał się portret biograficzny
pt. Ściegienny. Wikary z Wilkołazu; tam umieścił
Sowiński miejsce i datę ukończeni a książki: „Radom,
19.I.1948”. Następną jego książką prozatorską
były Lata szkolne. Opowieść o Stefanie Żeromskim
(Warszawa 1954, 1956). Na początku lat pięćdziesiątych pracował nad powieścią historyczną
z czasów Kazimierza Wielkiego pt. Wieś w puszczy,
przeznaczoną dla młodzieży, ale jej nie ukończył.
Zamierzał też napisać powieść mówiącą o pierwszych
latach powojennych. Ostatnim bodaj utworem z tego
zakresu było opowiadanie pt. Kazanie księdza Badury,
opublikowane 1959 roku w paryskiej „Kulturze”.
Do twórczości poetyckiej Sowiński powracał coraz
rzadziej, publikując jednak nowe wiersze i przedrukowując niektóre z dawniejszych. W 1948 roku
zapowiadał wydanie zbioru pt. Dwie młodości, ale
zamiaru tego nie realizował. W 1956 ogłosił natomiast
Wybór wierszy i przekładów, w którym zawarł swoją
twórczość w następujących cyklach: Juwenilia, Gospoda
zmierzchu (z pominięciem 12 wierszy), Sestyny,
Z raptularza, Legenda Łysogór oraz poemat Skała
i utwory nawiązujące do podróży po Niemczech.
Prawie połowę tomu zajęły tłumaczenia – epigramatów greckich, utworów poezji niemieckiej (Lessing,
Goethe, Schiller, Klopstock, Grillparzer, Hölderlin,
Heine, Rilke i Brecht) oraz Pabla Nerudy.
List p. Barbary Krzemieniewskiej z 21 III 2001 do autora szkicu. Za zgodę
na jego wykorzystanie serdecznie Pani Krzemieniewskiej dziękuję.
3
Zdaniem Ryszarda Matuszewskiego, „[...] akces Sowińskiego do tego pisma miał w sobie coś trochę paradoksalnego, poeta był bowiem na pewno
daleki od klimatu, który pismo to zrodził. Rzecz opierała się po prostu
na paru osobistych przyjaźniach” (tenże, O autorze „Gospody zmierzchu”, „Twórczość” 1973, nr 1 2, s. l33).
2

Sowiński coraz bardziej powracał bowiem do literatury niemieckiej, zwłaszcza że – po utworzeniu
w 1949 Niemieckiej Republiki Demokratycznej
– otwarły się większe możliwości w tym zakresie.
Oczywiście, ówczesna polityka kulturalna wymagała,
aby z literatury niemieckiej wydobyć przede wszystkim
treści tzw. „postępowe” i uwzględniać twórczość
pisarzy „antyfaszystowskich”, ale jednocześnie
czytelnik polski otrzymał szerszy dostęp do wielkiej
klasyki niemieckiej, zwłaszcza z epoki oświecenia
i romantyzmu. Opracował więc przedmowy do Fausta
Goethego i Ballad Schillera, napisał wstęp i przygotował przypisy do Dzieł wybranych Schillera
(Warszawa 1955, t. 1-3), opracował redakcyjnie
Dzieła wybrane Heinego (Warszawa 1956, t. 1-2),
a tom I zawierał wiersze w wyborze Sowińskiego,
ogłosił też poprzedzone własnym wstępem Dzieła
wybrane Lessinga (Warszawa 1959, t. 1-2). Poza
wspomnianymi wcześniej tłumaczył również utwory
H. Marchwitzy, A. Seghers i F. Wolfa, pisał też
przedmowy lub posłowia do powieści A. Seghers
i B. Kellermanna. Sowiński planował także napisanie
książki zawierającej eseistyczno-beletrystyczne
szkice historyczne, poświęcone „polskiemu Lipskowi”
(Fundacja ks. A. Jabłonowskiego, działalność S. B.
Lindego i wydawnictwa Brockhausa), ale i tego
zamiaru nie doprowadził do skutku.
Drugi obszar zainteresowań Sowińskiego jako
tłumacza stanowiła literatura francuska i przekłady z niej
cenił sobie najwyżej. Przełożył (wspólnie z Z. Ryłką)
Systemy i traktat o tolerancji Woltera, samodzielnie zaś
kilka opowiadań Maupassanta i powieść A. France’a
Na białym kamieniu. Przygotował również, chociaż
nie wydane, wybory satyr Woltera oraz opowiadań
Maupassanta we własnych tłumaczeniach. Ponadto
opatrzył przedmowa miedycje powieści Maupassanta
Piękny pan, Stendhala Czerwone i czarne oraz Pustelnia
Parmeńska – wszystkie one ukazały się w 1952 roku.
W latach 1956-1958 Sowiński pracował jako
II sekretarz i kierownik Wydziału Prasowo-Kulturalnego Poselstwa (później już ambasady) PRL
w Wiedniu. Odwołany z tej placówki, odmówił powrotu
do kraju, pozostając w Austrii ze względów osobistych
na paszporcie konsularnym4. Z tego powodu został
w 1961 roku skreślony z listy Związku Literatów
Polskich (członkostwo przywrócono mu dwa lata
później). Ciężko chory na skutek depresji i alkoholizmu
powrócił – dzięki pomocy ambasadora PRL w Wiedniu
Karola Kuryluka oraz Ryszarda Matuszewskiego –
w listopadzie 1963 roku do Polski. Zmarł 3 grudnia
1963 w Pruszkowie koło Warszawy, pochowany
został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie5.
Zob. R. Matuszewski, Ambasadorski epizod, w: Książka dla Karola,
wybór i oprac. K. Koźniewski, Warszawa 1983, s. 254-257.
5
Dokładniejsze dane zawiera opracowany przez niżej podpisanego życiorys Sowińskiego w Polskim Słowniku Biograficznym (Kraków 2001).
Materiały biograficzne dotyczące Sowińskiego (dokumenty, ankiety, wycinki artykułów i recenzji) znajdują się w Bibliotece Domu literatury
w Warszawie, natomiast archiwalia literackie pisarza posiada Muzeum
4
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Adolf Sowiński zadebiutował w 1939 roku zbiorem
wierszy pt. Gospoda zmierzchu, który został dość
życzliwie przyjęty przez krytykę. Do wybuchu wojny
ukazało się szereg jego omówień w poważnych
czasopismach i dziennikach. Tom ten prezentował
wiersze z paru wcześniej szych lat (trzy z nich
zostały opatrzone datą 1933), w tym też Samarytankę,
nagrodzoną w turnieju poetyckim „Wiadomości
Literackich”. Gospoda zmierzchu była zbiorem
artystycznie jednorodnym, wyraziście ukazującym
osobowość twórczą Sowińskiego. Poza tym zbiorem
znalazło się szereg wierszy wcześniejszych, z których
część przypomniał autor w 1956 roku z tomie Wybór
wierszy i przekładów w cyklu Juwenilia. Utwory te
prezentują początkową fazę liryki Sowińskiego.
Mają one prostszą konstrukcję, bardziej wyrazistą
i regularną rytmikę i mniej wyrafinowane obrazowanie. Główną ich substancję stanowi wiejski pejzaż
z elementami – wprowadzanemu dzięki obecności
człowieka – spokojnego ruchu, np. w tekstach
zatytułowanych Wolantem, Exodos czy Pamiątka.
W utworach najwcześniej szych próbował Sowiński
różnych form i sposobów poetyckiej organizacji wiersza
(hymn, sielanka, opis liryczny, różne odmiany dialogu,
inwokacja), widoczne w nich też było wyraziste
nastawienie na odbiorcę i próba określenia się
wobec świata: świat jest – jak miłość – bez wyjścia
– czytamy w Hymnie topielców; świat nie jest mym
domem/lecz ja dlań co wieczór stoję/otwarty jak dom
-mówi bohater wiersza Dom.
Ale już w tych utworach widoczne były rysy
właściwe dla następnej fazy liryki Sowińskiego:
aluzje biblijne (np.: „smutna panno hebrajska u studni
kresowej”), reminiscencje antyczne („Pallas”, „sfinksy”), a także ozdobne słownictwo o charakterze
archaizującym (kurhany, krypty, eremy), które
prowadziło do statycznego i niemal rzeźbiarskiego
ujmowania kraj obrazu, m.in. w takich obrazach,
jak „zachód – zamek z cegły”, „płyta zmierzchu”
czy „krużganki na zorzy wykute zachwytem”. Ten
rodzaj obrazowania służy także monumentalizacj
i przedstawionej rzeczywistości, korespondującej
z kontemplacyjną postawą podmiotu lirycznego
i jego hieratycznymi gestami, np. we wspomnianym
wierszu Dom:

budzi jednak sprzeciwu czy grozy, stanowi bowiem
integralny i oczywisty składnik całości poetyckiego
świata autora Gospody zmierzchu. Z tych właśnie
powodów swoją recenzję tego tomu Artur Sandauer
zatytułował Poeta esencji, zmierzchu i jesieni6 .
Te zapowiedzi znalazły pełne i bogate rozwinięcie
w wierszach z Gospody zmierzchu. Trzeba jednak
od razu powiedzieć, że w ich lekturze i analizie
napotyka się na wiele trudności, do czego przyczynia się skomplikowana, wielopiętrowa często
składnia oraz bardzo rozwinięta inwersyjność.
Ryszard Matuszewski pisał w swej recenzji dość
jeszcze oględnie o „nieprzetłumaczalności poezji
na język prozy”7, z czym się wypada oczywiście
zgodzić, ale już Ludwik Fryde podkreślił, że liryka
Sowińskiego jest „pogmatwana w wyrazie, wprost
hieroglificzna”8. Jeszcze ostrzej charakter i wymowę
liryki Sowińskiegoz Gospody zmierzch u oceniono
po jej wznowieniu w 1956 roku. Stanisław Piętak
wyrażał żal, iż poeta poszedł inną drogą, niż
zapowiadały to jego wczesne utwory:

I wiernie klękam wśród kruchych łodyg podbiału
i mleczu, by ślub podziwu uczynić polnym mgłom.

Mimo dużej przesady w sformułowaniach, Julian
Przyboś miał jednak sporo racji. Już sam podmiot
wierszy Sowińskiego jest dość trudno uchwytny,
w dużej mierze jego sylwetkę i rysy musi sobie czytelnik odczytywać z danych pośrednich – ze sposobu
wypowiedzi, ze słów skierowanych do innej osoby

Tłem przeżyć bohatera i ulubioną porą roku jest
jesień (naczerpać mogę do duszy spokój u jesieni),
a z pór dni a zmierzch, wieczór i noc; to one wprowadzają bliskie dla niego wartości. W tym polu
semantycznym znajduje się również śmierć, która nie
Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, m.in. zeszyt z juweniliami,
rękopisy i maszynopisy wierszy, maszynopis poematu Skała, rękopis
Lat szkolnych, maszynopis powieści Wieś w puszczy, wypisy źródłowe
do książki o Ściegiennym oraz fragmenty korespondencji z lat 1949- 1957
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Prostota, naturalność ujęć ustąpiły sztuczności
formy, rygorom niemal pseudoklasycznym. Treść
wierszy staje się niejasna i wymyślona, następuje
zalew motywów biblijnych. Sowiński, uroczy poeta
pejzażu, poeta polskiej prowincji, przemienia się
w symbolistę i katastrofistę. Wiersze niegdyś zwięzłe,
uderzające swoją świeżością i czystością, okazują
się „ciemne”, pełne poplątań, symboli, niekiedy
nieczytelne9.
Najostrzejsze opinie na temat poezji Sowińskiego
pochodziły jednak od Juliana Przybosia, który swoją
krótką recenzję zaczął od przytoczenia fragmentu
jednej z Sestyn, po czym autorytatywnie – jak zwykle
u tego poety – stwierdził:
[...] spod gmatwaniny nieprzystających do siebie
słów nie można dobyć żadnego plastycznego obrazu.
[...] Dwie przytoczone sestyny odsłaniają jaskrawą
pustkę tego wierszowania, w którym galimatias słowny
usiłuje maskować brak wyobraźni. Ciężka, nużąca
w czytaniu wersyfikacja. Trudno w niej doszukać się
odruchu naturalności, drgnienia serca10 .

A. Sandauer, Poeta esencji, zmierzchu i jesieni, „Nowy Dziennik” 1939,
nr 63.
7
R. Matuszewski, A. Sowiński, „Gospoda zmierzchu, „Ateneum” 1939, nr 3.
8
L. Fryde, Zagadnienia literackie, „Wiedza i Życie” 1 939, nr 1/2, s. 98.
9
S. Piętak, Wiersze Adolfa Sowińskiego, „Nowiny Literackie i Wydawnicze”
1957, nr 6.
10
J. P. [Przyboś J.], Wiersze literackie, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 6.
6

bądź ujmowania poszczególnych segmentów świata
poetyckiego. Ryszard Matuszewski – najwierniej
towarzyszący dorobkowi tego pisarza – trafnie
napisał, iż autor Gospody zmierzchu to„mistrz przebrań
i masek”11. Rzadko tylko decyduje się mówić wprost
i w taki sposób ukazywać ludzi, rzeczy i zjawiska.
W znanym wierszu Anioł czytamy: „porównać można
cię, nie można nazwać”. Ale i porównanie, nawet jeśli
Sowiński korzysta z niego, nie zawsze prowadzi
do konstrukcji ostro zarysowanego obrazu, zwykle
czyni to poeta poprzez nagromadzenie rozmaitych
określeń i wyobrażeń, często bardzo niejasnych
i wewnętrznie splątanych. Można odnieść wrażenie,
iż bohater „roztapia” się nie jako w przestrzeni,
zwłaszcza w krajobrazie, który obecny jest w tych
wierszach w biologicznej bujności i bogactwie
fenomenów.
Splątana i skomplikowana jest również psychika
bohatera. Żyje on z ciężarem i poczuciem nie zawsze
określonych win, czasami łączą się one ze sferą
erotyki, jak w wierszu Apostrofa, której adresatką
jest „Sulamitka”:

dystans. Dla podmiotu lirycznego miłość nosi znamię
nie tylko grzechu, ale z jakichś powodów staje
się siłą wrogą. Można by rzec, iż erotyka w tych
wierszach ogranicza się do retoryki i słownych
zwrotów do różnych adresatek – Anny, Marii czy
Heleny. Byłoby to zresztą zgodne z poetyką sielanki
pasterskiej, z jaką spora część wierszy Sowińskiego
jest spokrewniona.
Bohaterowie tego poety mają poczucie niespełnienia („tyle jeszcze zdarzeń codziennie mi brak”),
otwierających się a niezrealizowanych możliwości
oraz ucieczki czasu w wymiarze osobistym. Inaczej bowiem przedstawia się rzecz w odniesieniu
do świata natury – tutaj panuje swoista poza – czy
ponadczasowości – chyba można taki wysunąć
domysł – nieśmiertelność. Niewiele odbiegniemy
też od prawdy, jeśli powiemy, iż bohater Sowińskiego jest nadczłowiekiem, który poniósł klęskę.
Sakralizuje on własną osobę, a ujawnia to poprzez
gesty, zachowania i relacje wobec innych, również
sakralizowanych elementów zewnętrznego świata.
W Gromie pogody czytamy:

Bóg nasz smaga mnie winą w połowie pieszczoty
gdy tyle jeszcze zdarzeń codziennie mi brak.

Przeżywam porę własnych zwiastowań. Jest ona
oparta o bezsenność, żmudna i strzeżona przez
gwiazdy, które wiedzą że byt chce być wzniosły.

Podążam z dniem ku nocy, częściej mrąc niż żyłem,
choć miłość, trud i dobro pragną we mnie dróg.
O, powróć, Sulamitko. Uświęć grzech jak siłę
I zagaś krzak, gdzie mieszka cierniowy nasz bóg.
Powyższe obrazy warto zestawić z ujęciami
zawartymi w wierszu Duch próchna, jak np. „przemijam
u twych kolan jak sługa doli, I tworzącej grzech
i zachwyt”. A dalej:
Przebłyska w twoich oczach miłość chciwa żaru,
gdy mówię że rozkoszą duszę tak przemienię,
by znała cześć dla szczęścia. [...]
[...] Biały żywioł twego ciała
tu przywiódł miłość, która mym wrogiem się stała.

Sakralizowana jest też przez bohatera cała
przestrzeń, w której się on porusza: „Biblijnie pachną
w izbie rumianki i mięta”; „Święty wieczór z modrzewi
i góry oliwne”; „Gromniczny kwiat dziewanny goreje
w wazonie”; „Golgoty obłoków sprawują straż wieczorną na granicach ziemi”- to przykłady z jednego
tylko, niewielkiego utworu pt. Sielanka. W wielu
wierszach występuje Bóg, niekiedy jako gospodarz
i opiekun, jak w Jesieni czarnoleskiej, gdzie ukazany
sad przypomina biblijny Eden. Pojawia się tu postać
„pana włości”, którą można utożsamić z „Bogiem
dobrej siły”, jego właśnie czczą drzewa za udzieloną
łaskę wody w czasie pragnienia, natomiast:
Bezsenny czasu burzy On stał pośród sadu
i kwiecie drzew osłaniał tchem swych ust od gradu.
[...] Syte barw jabłonie
rzucają przed nim owoc i słód cieknie z kory.
Jest pora chwały Tego, który daje zbiory.

Znamienne dla bohatera Sowińskiego jest również
wyznanie z wiersza Poza pogodą, którego adresatką
jest „Krystyna”:
Więc rozpalam ci włosy na czas sianobrania,
mam chłód wobec uśmiechu i uśmiech dla chłodu [...]
Warto zwrócić uwagę na znajdujące się w jednym
z powyższych cytatów słowo „mówię”, gdyż może
ono stanowić klucz do postawy bohatera. Jego
miłość wydaj e się realizować bardziej w słownych
deklaracjach niż w zachowaniach wobec partnerki;
jest ona – można sądzić – uczuciowo bardzo zaangażowana, on natomiast zachowuje raczej wyniosły
11

R. Matuszewski, Liryka. Poemat, w: „Rocznik Literacki” 1 9 5 6, s. 22.

Na religijny aspekt poezji Sowińskiego zwrócili
uwagę niektórzy krytycy wkrótce po ukazaniu się
Gospody zmierzchu, a najwięcej uwagi poświęcił
tej kwestii Matuszewski12. Pisał on o „uniwersalnej
religijności”, która „przeżyciom daje sens powagi”.
Krytyk wspomniał też o „liturgicznej szacie słownej”oraz o pokrewieństwie wierszy Sowińskiego
z liryką religijną Jerzego Lieberta i Wojciecha
Bąka. Bardziej precyzyjnie ujął tę problematykę
12

Tenże, A. Sowiński, Gospoda zmierzchu.
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Jerzy Kwiatkowski, który przy okazji przypomnienia
przedwojennych utworów tego poety stwierdził:
Gospoda zmierzchu to poezja religijna – do szpiku
kości: do metafory. Lecz nie po chrześcijańsku. Panuje
w niej inna atmosfera, płuca nie oddychają powietrzem
Łaski. Przemawiają w niej nie apostołowie, lecz prorocy.
Drugi – poza grecko-rzymską starożytnością – krąg
realiów kulturowych tego tomu wyznacza jednocześnie
jego model filozoficzno-religijny. To starożytność
żydowska, duch Starego Testamentu. Z chrześcijaństwa
Sowiński bierze tylko to, co przerażające i co bliższe
nieubłaganemu Bogu Żydów niż przebaczającemu
Bogu chrześcijan – wizję eschatologiczną. Jest
w katastrofizmie konsekwentny, wydaje się mówić:
Lękamy się- tego czy innego – końca świata. Nic
nowego. To już było13.
Kwiatkowski wskazywał też na zafascynowanie
tej poezji tajemnicą i grozą świata, napełnienie jej
elementami irracjonalnymi.
Do sfery religijnej nawiązują częściowo wiersze
wprowadzające wspomniane już motywy, brane
z tradycji grecko-rzymskiej, przy czym zdarza się,
iż występują one w obrębie tego samego utworu.
Praktyka taka prowadzi do jakiegoś synkretyzmu
religijnego i uznania równorzędności różnych źródeł
wiary. Bywa zresztą i tak, że wprowadzona do wiersza
postać nie ma bezpośrednich znamion boskości,
ale jednak ją sugeruje. Przywołujemy krótki utwór
zatytułowany Gość:
Kim jesteś, gościu i wrogu, chodzący między sprzętami?
Ciebie nie tylko zobaczyć lecz nawet pojąć nie mogę.
Okno zatapia się w drzewach, rozjaśnia pokój gwiazdami,
komik – czy chochlik północy – namiętnie ciosa podłogę.
Kim jesteś, gościu i wrogu? Za dużom wiary, za mało
serca postradał w młodości by cię przeczuwać bez drżenia.
Ziemskość celuje w nieszczęściu, lecz zostań aby zostało
coś gdy nadleśne planety noc w lotne bicze przemienia.
Tradycja antyczna, zwłaszcza grecko-rzymska,
służy budowie rzeczywistości mitycznej, a więc
również na pewien sposób sakralizowanej. Mówią
o tym takie utwory, jak np. Prometheus czy Kolchis,
gdzie zjawiska towarzyszące zachodowi słońca
i wieczorowi, odpowiednio interpretowane, pozwalają
ewokować starożytną mitologiczną wizję:
Z róż i ruin zachodu wstają greckie miasta,
gdzie gzymsy z chmur wspierają brzozy-kariatydy.
Pozwól, Eos wieczorna, błędnym Argonautom
przewiązać rany oczu wybrzeżem Kolchidy.
Sowiński nawiązuje często również do mitologii
rodzimej, np. w wierszu Puk dnia (pojawia się
tu postać w rodzaju słowiańskiego bożka) czy
13
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Śmierć Piasta, ukazującym obrazy pierwotności
i bujności przyrody, a także walkę ludzi z puszczą
o pozyskanie ziemi pod uprawy. Utwór ten mógłby
stanowić motto do późniejszej powieści Sowińskiego
Wieś w puszczy.
Niektóre utwory Gospody zmierzchu swoimi
ujęciami zbliżają się do form baśniowych, np. wiersz
bez tytułu [inc. Światy obłoków...], w którym jest
mowa o „słocie Siedmiu Braci Śpiących”. Warto
podkreślić, że liczba siedem, święta i magiczna,
pojawia się u Sowińskiego dość często.
Tym sakralizującym i uwznioślającym rzeczywistość tendencjom w twórczości autora Gospody
zmierzchu odpowiada wybór „wysokich” gatunków
poetyckich, co uwidacznia się w strukturze głębokiej
utworów, jak również w tytułach poszczególnych
wierszy, np. Modlitwa nadmorska, Do Świętego
Franciszka z Asyżu, Phantasma Dei, Psalm babiloński,
Ukrzyżowanie i Wiersz o biblijnej tęsknocie oraz –
w odniesieniu do rodzimej pierwotności – Wierzę
legendzie czy Klechda. Bohaterów Sowińskiego
fascynuje to, co dawne i spatynowane. „Spowiadam
dawną głuchość” – czytamy w Klechdzie, zaś Gawęda
ukazuje to w sposób wręcz znakomity:
Dziś dom zaludnia przeszłość. I to nam wystarcza.
Co ranek dawne meble pieści ręka starcza,
buduje mapy z kurzu, przesuwa albumy
i ściera pył z portretów jak chmurę zadumy.
Należy wreszcie wskazać na istotną dla kształtu twórczości Sowińskiego rolę inspiracji liryki
niemieckiej i niemieckojęzycznej, zwłaszcza takich
poetów, jak Gotfryd Benn, Hugo von Hofmannsthal,
Rainer Maria Rilke, a nade wszystko StefanGeorge14.
Autor Gospody zmierzchu tłumaczył tych poetów,
a o Georgem pisał jeszcze przed wojną i w ostatnich
latach życia. Był to więc dla Sowińskiego poeta
bardzo ważny i zapładniający. Co mogło fascynować
w twórczości niemieckiego poety? Skorzystaj my z tym
miejscu najpierw z krótkiej charakterystyki jego
dorobku i postawy twórczej:
Kochał piękno w człowieku, przyrodzie i sztuce,
uwypuklając w swojej poezji wartości formalne. Dążył
do odnowienia szlachetnego słowa i wzniosłych myśli.
Wrogi był wszystkiemu, co konwencjonalne, pospolite,
ordynarne; potępiał zdziczenie języka w naturalizmie
pozbawionym celu, moralności i niszczącym ideał
piękna. Przeciwstawiał mu szlachetne treści, dyscyplinę
i rygor formy.
[...] ukazywał heroiczną wielkość człowieka, szlachetną
samotność na tle antycznego i renesansowego kultu
piękna. Opisywał pałace, słoneczne sale, ołtarze,
przodków wykutych na sarkofagach. Nie wnętrze
Zwracał na to uwagę Ryszard Matuszewski w „Ateneum” (zob. przypis 7)
oraz w recenzji Wyboru wierszy i przekładów (Wiersze przypomniane
po latach, „Twórczość 1957, nr 5, s. 123).
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człowieka tu ważne, lecz wzniosłość architektury,
wymierzony dokładnie kształt rzeźby. W gestach,
liniach, stylach budowy rozgrywa się dramat.
W kamieniu, w topazach, w alabastrach. Czasami
wydaje się, że poeta świadomie dba o to, by nie
pozostawiać śladów przeżyć wewnętrznych15.
Spora część tych opinii dałaby się bezpośrednio
odnieść do świata poetyckiego autora Gospody
zmierzchu. Można by nawet powiedzieć, iż twórczość
Georgego stanowiła dla Sowińskiego pewien wzór
poetycki, a także oparcie dla postawy pisarskiejchodzi tu m.in. o nastawienie na wartości doskonałe,
sprawdzone i ponadczasowe. Był to j eden z powodów,
dla których teraźniejszość i aktualność znikały
z pola widzenia twórcy, nie zasługiwały na poetycką
nobilitację, toteż należało zachować wobec nich
wyniosły dystans. Rzecz charakterystyczna, iż
jedyny wiersz Gospody zmierzchu noszący znamię
aktualności, Thanatos, poświęcony „wieczystej
pamięci Józefa Piłsudskiego”, znalazł się na końcu
tomu oddzielony przedtytułem: „Extralibrum”.
Ale wkrótce historia zaczęła się siłą wdzierać
i do poezji Sowińskiego, o czym świadczą umieszczone w Wyborze poezji przekładów wiersze z cyklu
zatytułowanego Z raptularza. Należy do nich oparty
na inwokacjach utwór pt. Ojczyzno, noszący znamienną
datę: „Marzec 1939”. Pisał w nim poeta:
Ojczyzno, chcę dać więcej, niźli śmierć zabiera,
podpalić zamyślenia, gesty zmienić w ciosy,
bo gdy się gną granice, gdy łamią się losy,
niech szczęście mnie opuści jak pusta galera.
Ojczyzno, oto wznoszę myśli wbrew zadumie,
w przeszłości zatrzaskuję przyszłość, której chciałem
usilniej niźli życia matki. Tyle miałem,
tyle daję, by zdobyć to, co ramię umie.
Zawierały się tu wyraźne sygnały zmiany postawy
bohatera jest on świadomy nowych wyzwań i zobowiązań, dlatego też kontemplacyjną bierność pragnie
zastąpić aktywnością i oddaniem narodowej sprawie.
Sowiński poznał z bliska Niemcy w 1938 roku,
zdawał więc sobie lepiej niż wielu innych sprawę
ze skali rzeczywistego zagrożenia kraju16.
15
L. Szwed, Wstęp do antologii Poezja XX wieku, Austria. NRD.
RFN. Szwajcaria, wybór i przekłady B. Antochewicz, K. Karkowski, T.
Karpowicz, L. Szwed, noty biograficzne K. Karkowski, Wrocław 1980, s. 1
3- 1 4.
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Ale poezja Sowińskiego reagowała na nową sytuację historyczną z trudnością i dużym opóźnieniem. Pisał o tym pisarz w ankiecie „Nowej Kultury”
Pisarze wobec dziesięciolecia: „W każdym razie jeszcze ze strasznych
dni wrześniowych w raptularzu ucieczki pozostały mi – mimo wszystko
– bruliony łagodnych strof o sadach ziemi opatowskiej i o dzieciach z czuprynami pachnącymi dojrzałym, jesiennym owocem, a wizje poetyckie miały
strzec «przed powróceniem do własnego domu, gdzie przyszłość wsuwa
w drzwi krzywy dziób gromu»” („Nowa Kultura” 1955, nr 11). Jednym z napisanych wtedy utworów był zapewne wiersz Wieś Złota Woda, drukowany w 1943 r. w krakowskim, konspiracyjnie wydawanym „Miesięczniku
Literackim”.

W latach okupacji niemieckiej Sowiński napisał
niewiele wierszy. Jeden z nich poświęcony był pamięci
zabitego przyjaciela (datowany: „Kielce, październik
1942”), drugi utwór bez tytułu [inc. Pozbaw mnie, dumo,
synostwa Europy...] miał charakter obrachunkowy.
Wiersz pisany był w radomskim więzieniu i stanowił
wyrazistą korektę postawy poety. W obliczu nowych,
tragicznych doświadczeń wyrzeka się on związku
z Europą. taką, jaka zaprezentowała się w toku
wydarzeń ostatniej wojny:
Pozbaw mnie, dumo, synostwa Europy,
bo nie jest matką, lecz dziewką nikczemną,
kłamią jej prawa, kłamią wzniosłość stropy
katedr i łuków, kłamstwo rosło ze mną,
gdym całą młodość, myśląc żem w zenicie,
ze słodkich legend brał odwet za życie.
Jest W tych słowach uczucie zawodu i goryczy,
przekonanie o zawaleniu się i upadku dotychczasowego świata17. Ale druga strofa wyraża – z jednej
strony – pragnienie opuszczenia go, lecz – z drugiej
– składa wyznanie miłości i przywiązania:
[...] Zapomnieć o tobie
muszę, Europo, by cię kochać znowu
lekką jak wiosło, poświęconą słowu.
Po zakończeniu wojny Sowiński napisał jeszcze
kilka wierszy związanych z nową sytuacją, m.in.
poświęcony Warszawie 1945 roku – gdzie „ongi
stał się człowiekiem”, a także zburzonemu zamkowi
warszawskiemu. Później pojawiły się wiersze
podróżnicze, mające charakter opisowy, bez reminiscencji historycznych (np. sonety jeleniogórskie) oraz
liryczne wrażenia z podróży do NRD – Nagrobek
Otylii, Goethe w Weżmarze, Usedom, Toń świerkowa
i Granica. O „niemieckich” utworach Piętak pisał,
iż „są zwięzłe, a przy tym pełne wdzięku i w jakiś
sposób nawiązują do pierwszych pejzażowych
liryków poety, tyle że są prostsze i dojrzalsze, nie
ma w nich śladu ornamentu czy pozy”18 . Edycja
dorobku Sowińskiego z 1956 roku zawierała jeszcze
dwa dłuższe, godne wzmianki utwory, a mianowicie
cykl wierszy Sestyny oraz poemat Skała. Sestyny
bliskie były jeszcze poetyce jego przedwojennej
twórczości; pierwszy fragment tego cyklu drukował
poeta w 1938 roku w „Piórze”, inny pisany był
w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku. Patronem
Sestyn i Skały był mistrz sestyny i oktawy Juliusz
Cyt. za: Antologia współczesnej liryki świętokrzyskiej, wstęp
J. Nowak- Dłużewski, oprac. J. M. Gisges, Kielce 1947, s. 97. Pewnego
rodzaj u komentarzem do tego wiersza mogą być późniejsze słowa
Sowińskiego, ukazujące jego sytuację psychiczną we wrześniu 1939 roku:
„Uznawszy [...], że cały naród wielkich poetów i filozofów stanął przed
nami jako naród morderczych knechtów, miałem wtedy chwilę zwątpienia w moralną skuteczność dziedzictwa kulturowego, ale w gruncie rzeczy
była to tylko nieumiejętność dokonania wyboru tradycji właściwej” (tenże,
Pisarze wobec dziesięciolecia).
18
S. Piętak, Wiersze Adolfa Sowińskiego.
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Słowacki. Jerzy Kwiatkowski napisał o wspomnianym
cyklu, iż za wiele w nich Słowackiego. Na czym
to polegało?
Słowacki w Sestynach to nie tylko melodia i subtelność sugestywnej nastrojowej obserwacji. To także
lotność wizji, jej daleko posunięta autonomia, jej
elementy: to także romantyczny gest, romantyczny
efekt [...].19
Jedna z części tego cyklu nosi tytuł Przedmieście
dzieciństwa, co zdaje się przywoływać na pamięć
miasto rodzinne poety, a także motywy ziemi
świętokrzyskiej, widoczne bezpośrednio w takich
wierszach, jak Legenda Łysogór i Wieś Złota Woda.
Reminiscencje autobiograficzne można rozpoznać
również we wspomnieniowym poemacie Skała, który
zresztą krytyka uznała za utwór nieudany. Ten poemat
Sowińskiego można łączyć też z kolejnymi próbami
epiki wierszowanej, podejmowanymi na szeroką skalę
w latach pięćdziesiątych. Skała wyróżnia się tym,
iż materia artystyczna ujęta została konsekwentnie
w rygory oktawy, a patrona jej wskazał autor
w tekście utworu:
Strofo, coś była taktem, nie wędzidłem
poecie, który Beniowskiego dzieje
powrócił życiu pod twoim prawidłem,
opowiedz książki z dzieciństwa koleje,
czytanej w ziołach pod nawisłem skrzydłem
skały. [...]
Poemat ten, podobnie jak Sestyny, potwierdza
stylizacyjne i klasycyzujące tendencje twórczości
Sowińskiego, z tego też względu artystyczna strona
jego budzi mniej zaciekawienia. Godniejsze uwagi
wydaje się biograficzne odniesienie utworu, co uszło
uwagi dawniejszej krytyki. Oto pierwsze jego zdanie:
W rodzinnym mieście strzęp tylko zastałem
z wapiennej skały. Pamiętam tę skałę,
kiedy na pustej górze stała wzdęta
jak zatrzymany wir kurzu, pamiętam,
że las jest przy niej, gdy patrzeć z daleka,
a gdy się zbliżać, las w góry ucieka,
bo tam, skąd idą na tę skałę chmury,
szumią i miejskie, i domowe góry.
Jeśli pamięta się o miejscu urodzenia pisarza,
bez trudu można rozpoznać tu krajobraz kieleckiej
Kadzielni, a wapienniki i kamieniołom – to dalsze
elementy tła wydarzeń tej powieści poetyckiej, gdyż
temu gatunkowi Skała jest najbliższa. Substancję
fabularną tworzą zdarzenia będące w dużej mierze
reminiscencją dziecięcych i młodzieńczych przeżyć,
a także echa lektur i filmowych fascynacji.
19
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W dalszych częściach utworu narrator snuje
opowieść o rodzinie kolejarskiej, o tragicznej śmierci
ojca bohatera oraz o dokuczliwych następstwach
tego faktu. Trudno powiedzieć, czy te zdarzenia
mają jakiś związek z biografią Sowińskiego, ale
jest rzeczą zrozumiałą, iż on, syn kolejarza, pragnął dokonać w tym utworze poetyckiej nobilitacji
tego zawodu. Pierwszy okres twórczości Adolfa
Sowińskiego przebiegał pod znakiem liryki, ale jej
źródła stopniowo wysychały, następny natomiast
związany był już z dominacją artystycznej prozy.
Jedną z najwcześniej szych prób w tym zakresie było
opowiadanie Ojciec i syn20 Ze względu na trudną
dostępność tego utworu warto w paru przynajmniej
zdaniach przedstawić jego przebieg fabularny oraz
zarys całej sytuacji. Oto Gabriel Knez (nazwisko
jest tu bardzo znaczące), pochodzący z dawnej osady
fabrycznej – wolno się tu dopatrywać znanych
pisarzowi z autopsji Starachowic – zostaje oddany
na naukę w mieście wojewódzkim. Po otrzymaniu
matury bohater miał już wyznaczony następny cel: Nie
zastanawiał się nad różnorodnością dróg życiowych,
bo wyboru dokonał już dawno. Po prostu wrócił
po wakacjach na dawne miejsce, gdyż diecezjalne
seminarium duchowne, do którego zdecydował się
wstąpić, łączyło się mur w mur ze starym gimnazjum (s. 74-75). Sowiński wybrał więc topografię
doskonale sobie znaną, gdyż w taki właśnie sposób
kieleckie seminarium duchowne sąsiadowało z Liceum
im. Stefana Żeromskiego, do którego kiedyś on sam
uczęszczał. Jego bohater starał się być godnym
swego powołania kapłańskiego i przykładał się
do tego z całą gorliwością.
Kariera duchownego została jednak po trzech
latach pobytu Gabriela w seminarium duchownym
niespodziewanie przerwana ze względu na zachowanie
jego ojca, który po śmierci żony prowadził życie
dosyć romansowe, a wreszcie związał się z dużo
młodszą od siebie mężatką z dwojgiem dzieci i te
właśnie okoliczności sprawiły, iż bohatera zmuszono do opuszczenia seminarium. Tutaj następuje
niespodziewany zwrot w jego biografii, postanawia
on bowiem zemścić się na ojcu, próbuje uwieść
ową mężatkę i z nią złączyć swoje przyszłe życie,
ta jednak zręcznie wykorzystała sytuację na swoją
korzyść, by wymusić na ojcu Gabriela zalegalizowanie
ich związku.
Opowiadanie Sowińskiego ma wiele cech groteski,
a niekiedy korzysta z ujęć właściwych humoreskom.
Wyraża się to choćby w ironicznym dystansie
narratora wobec bohatera czy w przesadzie jeśli
chodzi o charakterystykę Gabriela, np.: „Przeżył
szczęśliwie wśród upojeń religijnych pierwszy
rok nowej nauki. Miał nieporównaną słodycz
charakteru i ducha samotnej pokory [...]” (s. 75).
20
Opowiadanie to zostało o głoszone w tomie 17 opowiadań, pod red. K.
Kuryluka, Kraków 1948. Wszystkie przytoczenia pochodzą z tej publikacji;
lokalizacja cytatów w tekście z podaniem stron w nawiasach.

Jeszcze wyraźniej widać to w dalszym opisie jego
zachowania po katastrofie, jaką stanowiło usunięcie
z seminarium duchownego, kiedy to m.in. „Z naiwnością człowieka niepraktycznego obmyślał sposoby
założenia nowożytnego eremu gdzieś na pograniczu
jodłowych lasów [...] (s. 76).
Narrator, opisując różne zachowania i projekty
snute przez bohatera, sięga też często do zestawień
z sytuacjami spotykanymi w Biblii oraz korzysta
z odniesień do dawnej historii i kultury starożytnej
Grecji. Daje to również efekty humorystyczne, zbliżone
do poetyki właściwej utworom heroikomicznym.
Źródłem podobnych ujęć jest też konstrukcja bohatera
– ma on osobowość niedojrzałą, a nawet infantylną:
jego „naiwna dyplomacja” wydała mu się – jak powiada
narrator – „szczytem przebiegłości”; potwierdza to też
szereg później szych jego zachowań, a pod koniec
opowiadania mówi się już o jego niepoczytalności.
Narrator panuje wszechwładnie nad materią
opowiadania: komentuje i objaśnia dziejące się
sprawy, uprzedza czytelnika o mających nadejść
wydarzeniach, zajmuje też wobec nich zdecydowane
stanowisko. Często „streszcza” niektóre odcinki
fabuły dla przyspieszenia akcji, chociaż nie przynosi
to dobrego artystycznego skutku, nie zawsze też stara
się o należytą, choćby psychologiczną motywację
zachowań bohaterów opowiadania. Ale psychologizm w prozie był już w tym czasie przez krytykę,
zwłaszcza marksistowską, źle widziany – nowego
bohatera należało kształtować narzędziami realizmu
i z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej.
Historia przedstawiona przez Sowińskiego nie
otrzymała ścisłej lokalizacji czasowej, ale pewne
cechy bohaterów, charakter konfliktów między nimi,
a zwłaszcza zdecydowane stanowisko narratora
wobec zdarzeń i sytuacji wskazuje, iż opowiadanie
należy już do „nowej epoki”. Nie ma tu co prawda
jakby mógł sugerować jego tytuł – konfliktu pokoleń,
polegającego na buncie młodych przeciw swoim
rodzicom, syna przeciw ojcu. Przeciwnie – to ojciec
reprezentuje postawę antyklerykalną, zarzucając
Gabrielowi myślenie i postępowanie irracjonalistyczne, co podtrzymuje w swoich opiniach również
i narrator. Podobna zbieżność będzie widoczna
także i w późniejszych utworach Sowińskiego.
Ale nie ma tu nastawienia jawnie antyreligijnego
i antykościelnego, jakie można było spotkać w nieco
później szych powieściach, ukazujących kryzys
światopoglądowy przedstawicieli młodego pokolenia
w zetknięciu z instytucjami i ludźmi Kościoła,
czego przykładem był Drewniany różaniec Natalii
Rolleczek czy Powołanie Daniela Klemensa Oleksika.
Opowiadanie Sowińskiego nie dawało wyraźnych
zapowiedzi co do przyszłego rozwoju i wyglądu
jego pisarskiego warsztatu. Posługiwał się pisarz
narzędziami raczej tradycyjnymi, ujawniły się jednak
również zagadnienia, które zajmą w przyszłości jego
wyobraźnię. Bohaterami rzeczywistymi (historycznymi)

i fikcyjnymi czynił on ludzi związanych w jakiś
sposób Kościołem (ks. Ściegienny, ks. Badura),
a wnoszona dzięki ich obecności problematyka
(relacje między ludźmi Kościoła a społecznością
„świecką”) stanie się jedną z dominant problemowych
utworów Sowińskiego, przy czym dobiera on takie
postacie, które pragnęły religijne i moralne zasady
chrześcijaństwa łączyć z radykalną społecznie,
„postępową”, a nawet rewolucyjną postawą wobec
rzeczywistości, tak jak ujmowano ją na ogół w latach
po 1944 roku.
Opowiadanie Ojciec i syn należy więc traktować
jako preludium do prozatorskich prac Sowińskiego,
które miały wypełnić mu najbliższe lata. Plonem ich
były dwie książki biograficzne- jedna z nich została
poświęcona osobie ks. Piotra Ściegiennego, druga
zaś – młodości Stefana Żeromskiego. Łączyło je to,
iż obie prezentowały postacie związane zarówno
urodzeniem, działalnością, jak i twórczością z ziemią
świętokrzyską, chociaż rodzaj tej działalności
i twórczości wyglądał u każdego z nich odmiennie.
Wybór osoby ks. Ściegiennego, którego Żeromski
nazwał w Puszczy Jodłowej „chwałą naszych czarnych
lasów”, jako bohatera książki 21 miał wielorakie
motywacje. Sowiński postanowił pisać o nim nie
tylko dlatego, iż obaj – bohater i pisarz – wywodzili
się z tej samej ziemi i byli z nią związani niezwykle
głęboko. Ważniejsze bodaj okazały się okoliczności
zewnętrzne, a mianowicie niedawno minione i nadchodzące rocznice buntów i zrywów narodowych
oraz rewolucyjnych, znaczone datami 1844, 1846
i 1848. Pierwsza z nich odnosiła się do przygotowań
ks. Ściegiennego do chłopskiego powstania, które
jednocześnie było skierowane przeciw carskiemu
panowaniu nad polskim narodem, jak: i przeciw
panowaniu ziemiaństwa oraz szlachty nad wsią
i ludnością wiejską. Zwycięskie powstanie, w którym
użycie siły – jak przewidział ks. Ściegienny – mogło
mieć miejsce tylko w ostateczności, miało doprowadzić
do zawiązania się wspólnoty ludzi „krzywdzonych
i poniżonych”, nie tylko zresztą własnego narodu,
ale także i innych.
Czyn „wikarego z Wilkołazu” wpisywał się więc
w szerszy nurt poczynań niepodległościowych,
demokratycznych i rewolucyjnych XIX wieku, których przejawem była m.in. działalność Edwarda
Dembowskiego oraz różnych ugrupowań polskich
działających na emigracji po upadku powstania
listopadowego. W Europie nasilenie i kulminację podobnych ruchów stanowiła Wiosna Ludów
1848 roku. Te właśnie tradycje starała się wydobyć
i upowszechniać zarówno historiografia, publicystyka,
jak i literatura lat powojennych. Podejmowały one
i gorliwie wykonywały tzw. „zamówienie społeczne”,
czyli, inaczej mówiąc, najczęściej zlecenia ideologów
i polityków Polski Ludowej.
21
A. Sowiński, Ściegienny. Wikary z Wilkołazu, Warszawa 1948.
Przytoczenia z tej książki lokalizowane są w tekście bezpośrednio po cytacie.
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Adolf Sowiński należał do zespołu redakcyjnego
„Kuźnicy”i w sposób widoczny obecny był na jej
łamach. Książka o Ściegiennym miała więc niewątpliwie charakter programowy, była utworem – jak
się przekonamy – z wyraźną tezą i tendencją: oto
bowiem jej bohaterem był ksiądz „postępowy”,
„rewolucjonista”opowiadający się po stronie biednych
i pokrzywdzonych, a potępiony za swą postawę
nie tylko przez władze carskie, ale i pozbawiony
święceń kapłańskich przez kościelnych zwierzchników.
Uosabiał więc on model „księdza patrioty”, jakiego
ideologowie Polski Ludowej chętnie by widzieli 22.
Książka Sowińskiego ukazała się w serii „Żywoty
znakomitych Polaków” redagowanej przez Aleksandra
Wata, w której znalazły się również Mickiewicz
Mieczysława Jastruna oraz Portret Słowackiego
Pawła Hertza. Także ci pisarze – Jastrun i Hertz
– byli związani z „Kuźnicą”.
W zestawieniu jednak z ich książkami utwór
Sowińskiego prezentował się skromnie, na co złożyły
się m.in. takie okoliczności, jak ranga postaci,
skala życiowych dokonań, a przede wszystkim
zasób materiału źródłowego. Jastrun i Hertz mieli
do dyspozycji nieprzebrane jego zasoby, autor
Ściennego dysponował tworzywem bardzo skromnym
i jednostronnym. Wskazywał on zresztą na te okoliczności w Posłowiu do swej książki, gdzie napisał,
iż „Badania źródłowe nad życiem i działalnością
ks. Piotra Ściegiennego są szczupłe, równie szczupłe
jak zwykłe wzmianki kronikarskie i pamiętnikarskie
u jego współczesnych” (s. 179). Co gorsza, dokładnie w sto lat po podjętej przez ks. Ściegiennego
próbie wywołania powstania chłopskiego spłonęły
w ogniach powstania warszawskiego archiwa byłego
Królestwa Polskiego, co bardzo zawęziło źródłowe
podstawy badań. Faktów bezspornych z życia
księdza – buntownika było więc niewiele, więcej
mówiła o nim zachowana spuścizna rękopiśmienna,
także zresztą daleka od pełni 23.
Autor starał się jednak dotrzeć do wszystkich
dostępnych materiałów związanych ze Ściegiennym,
ale to nie pozwoliło mu napisać ani jego biografii
powieściowej, ani historycznej. Niemniej jej twórca
pragnął dać dzieło rzeczowe, ale o charakterze
literackim, wykorzystując „ułamki historyczne do budowy fabularnej” (s, 179) i posługując się przy tym
zasadą prawdopodobieństwa. Wbrew zastrzeżeniom
pisarza wiele stron jego książki tworzy „historyk”,
zwłaszcza wówczas, gdy przedstawia on sytuację
wsi pańszczyźnianej i warunki życia jej mieszkańców,
22
Potwierdza to do pewnego stopnia odbiór tej książki Sowińskiego przez
ówczesną krytykę. Alina Brodzka pisała np., iż „wszelka selekcja i interpretacja materiału, budowa postaci wynika z określonej postawy ideologicznej autora”, podkreśla też ona, iż postawa Sowińskiego, jest słuszna
i czujna”, a czytelnik wyrabia sobie „słuszny sąd o omawianym okresie
walki” („Polonistyka” 1949, nr 5, s. 40-41).
23
Po o głoszeniu książki Sowińskiego ukazało się szereg publikacji, w tym
także źródłowych, które wydatnie wzbogaciły wiedzę o Ściegiennym; szczególnie cenna była praca W. Djakowa Piotr Ściegienny i jego spuścizna,
Warszawa 1972, przynosząca materiały przechowywane w Moskwie.
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oraz gdy pokazuje polskie i europejskie konteksty
poczynań ks. Ściegiennego. W książce tej dochodzi
jednak raz po raz do głosu Sowiński – poeta. Studia
biograficzno-historyczne dotyczące osoby głównego
bohatera były konieczne, ale – jak wyznał pisarz – „bez
atmosfery tutejszych świętokrzyskich tradycji książka
nie tego ciepła osobistego, którym się ją otoczyć
jest tu kronikarzem, poetą i krajoznawcą w jednej
osobie, zna bowiem doskonale każdy zakątek ziemi
świętokrzyskiej, toteż pragnie wiedzę o niej przekazać
również czytelnikowi książki, przekonać go do jej
historycznego, kulturowego, oraz – zwłaszcza –
pejzażowego piękna i bogactwa. We wspomnianym
tekście Sowiński wyznał:
Sprawdzałem szczegóły topograficzne w teatrum
kraj obrazowym, rozmawiałem z ludźmi, radziłem się
starych nagrobków, pojechałem raz jeszcze powąchać
atmosfery mało co zmienionych od czasów Ściegiennego murów starej szkoły kieleckiej, do której sam
chodziłem. [...] Realia świętokrzyskie miały służyć [...]
do stworzenia nastroju autentyczności24.
Rzeczywiście – opisy przyrody i miasta Kielc
wypełniają wiele stron książki Sowińskiego,
a na każdej z nich uwidocznia się osobiste przeżycie
i doświadczenie pisarza; opisy te stają się jakby
uobecnionym wspomnieniem. Nawet wybór bohatera
przez Sowińskiego miał do pewnego stopnia źródło
osobiste, może on właśnie dodał mu pierwszy
pisarski impuls:
Odcyfrowałem [...] z pamięci zasłyszane w dzieciństwie
opowiadanie koncentrujące się wokoło egzekucji nad
Ściegiennym, której naocznym świadkiem była moja
babka25.
Historyczną wiedzą o bohaterze łączył więc
autor z tradycją rodzinną, z „klechdą domową”,
podobnie jak t o miało miejsce- na skalę oczywiście
większą- w Wiernej rzece Żeromskiego. Scena
wykonania wyroku na ks. Ściegiennym, która odbyła
się na placu kieleckiej katedry, była niewątpliwie
stałym punktem odniesienia, ku któremu zmierzał
bieg zdarzeń opowieści, one też były przez pisarza
świadomie organizowane z myślą o takim finale
utworu.
Jak wspomniano, Sowiński pisał swoją opowieść
w myśl przyjętej z góry tezy, pragnął on mianowicie
ukazać swego bohatera jako prekursora „polskich
ruchów ludowych”, jako księdza – patriotę, który
pragnął połączyć radykalizm przesłania ewangelicznego z radykalizmem postawy ideowej i zapatrywań
społecznych.
Takie założenie pisarskie sprawiło, iż Sowiński
niemal pominął zupełnie „kapłański” aspekt biografii
24
25

A. Sowiński, Pisarze wobec dziesięciolecia.
Tamże.

Ściegiennego. Wybór przezeń drogi duchownej nie
łączył pisarz z powołaniem, a więc z motywacją
religijną, lecz z bardziej praktycznymi czynnikami.
Czas między wstąpieniem Ściegiennego w 1827
roku do kolegium oo. pijarów w Warszawie a jego
wyświęceniem na księdza w 1832 roku jest właściwie
pusty, a skwitowany został tylko dwoma zdaniami
w zamknięciu pierwszego rozdziału:
Przeniesiony wkrótce do kolegium tego zakonu
w Opolu na żyznej ziemi lubelskiej, która po Kielecczyźnie miała stać się jego drugą ojczyzną, został
w r. 1832 wyświęcony na księdza, aby na tym nie
poprzestać. Od tej chwili jego życie wiąże się z historią
ruchów ludowych w Polsce (s. 32).
Poza sferą zainteresowań Sowińskiego znalazły
się także sprawy związane z pracą duszpasterską
ks. Ściegiennego, a więc z jego rolą kapłana.
Tę jednak traktuje pisarz wyłącznie jako okazję umożliwiającą bohaterowi uświadamianie społeczne ludzi
i przygotowanie ich do późniejszych powstańczych
działań. Przyjęte przez autora założenia sprawiły, iż
w jego książce biografia księdza kończy się na scenie
skazania go przez władze carskie na śmierć (karę
zamieniono później na zesłanie na Sybir), a także
pozbawienie – decyzją urzędu biskupiego – święceń
kapłańskich, natomiast lata zesłania, powrót stamtąd
i praca kapłańska w Lublinie, z więc okres 46 lat,
zostały zupełnie pominięte – mówią o nim zaledwie
drobne nawiązania i wzmianki.
Sowiński czyni ks. Ściegiennego bohaterem nie
tylko w kategoriach teoretycznoliterackich. Stara
się go stale nobilitować, np. przez wprowadzanie
do faktów z jego życia literackich odniesień. Kiedy
pisze np. o opuszczeniu przezeń rodzinnej Bilczy,
by udać się po szkolną naukę do Kielc, dodaje, iż
szedł on „tym samym traktem, którym kilkadziesiąt
lat później miał w wyobraźni Żeromskiego wędrować
od Pińczowa Jędruś Radek z Syzyfowych prac” (s. 19).
Sowiński jeszcze parę razy będzie w swojej narracji
przywoływał nazwisko Żeromskiego, szczególnie
w rozdziale V, zatytułowanym Wiec w Krajnie,
rozgrywającym się blisko „domowych gór” autora
Puszczy Jodłowej – Łysicy, Stróżnej i Radostowej.
Zanim Sowiński przystąpił do opisu wiecu, zarysował
najpierw geograficzno-historyczną przestrzeń,
w jakiej się on odbył, a słowa te otrzymały postać
przypominającą dokumenty z przeszłości:
Było to dnia 24 października r. 1844 w Krajnie, wsi
położonej na południowych stokach Łysicy, wielkiej góry,
która nie ma sobie równej na przestrzeni od Karpat
do Uralu. Było to w ojczyźnie Stefana Żeromskiego,
drugiego po Ściegiennym wielkiego serca tych stron.
Dolina„fiołkowa od lasów”, jak ją nazywa Żeromski,
widniała z wywyższeń ponad wsią jako rozległa
i głęboka zapadłość, zawsze uroczysta i przyćmiona

nadmiarem okolicznych lasów. Ciągnęła się dokładnie
ze wschodu na zachód, a ograniczały ją wkoło góry
znane z Puszczy Jodłowej. Od wschodu stał wielki
i trójkątny ciężar zarosłej jodłami Łysicy, trzon puszczy,
sam jeden wystarczający na zatarasowanie dostępu.
(s. 140-144).
Widać więc wyraźnie, iż autor hiperbolizuje
tę przestrzeń, wywyższa jeszcze, poprzez odpowiednie zestawienia, najwyższy szczyt Łysogór, zaś
opisy – nawiązujące do prozy Żeromskiego- nie
tylko ją nobilitują, ale stają się poświadczeniem
prawdziwości topograficznej. Góra ta występuje
tutaj aktywnie- to ona wskazuje na konspiracyjny
charakter wiecu, stanowi osłonę i obronę przed
niepowołanymi obserwatorami. Również miejsce
wiecu – Krajno – otrzymało nobilitującą informację,
że było ono „wspomniane już przez Długosza jako
posiadłość biskupów krakowskich” (s. 141). Sowiński
dokonuje także sakralizacji tej przestrzeni i całej
sytuacji, zarówno w kategoriach literackich, jak
i religijnych:
Na wzgórzu, gdzie zatrzymała się schodząca z Łysicy
puszcza [...], musiał być jeszcze krzyż, skoro wiec miał
charakter religijny, jeden z tych wielu starych krzyży,
których pełno jest w tych stronach. Pod jednym z nich
Piotr Rozłucki odnalazł zwłoki swego ojca, powstańca
z r. 1863 (s. 142-143).
Sakralizacji uległa tu przede wszystkim postać
głównego bohatera: „Ks. Ściegienny wystąpił w białej
komży i czerwonej stule, jak w dzień męczenników”
(s. 143). Ten sposób przedstawienia zmierza coraz
wyraźniej do analogii postaci proboszcza z Chodla
z drogą, życiem i męczeńską śmiercią Chrystusa,
poświęcającego się za całą ludzkość. Autor opowieści
zarysowuję sytuację i nastrój, który pozwala zestawić
ją ze znaną z Ewangelii sceną:
W takiej chyba atmosferze tworzyły się przypowieści
o kazaniu na górze i o nakarmieniu pięciu tysięcy rzesz
pięciorgiem chlebów i dwiema rybami. „A było trawy
dosyć w onymże miejscu i usiadło mężów w liczbie
około pięciu tysięcy”.
„Chrystusowość” postaci ks. Ściegiennego uwypukla
i pogłębia charakter jego przemówienia do zebranych
spiskowców, opartego na Złotej książeczce, ta zaś –
stylizowana na przesłanie papieskie – stanowiła
rodzaj nowej Ewangelii. Rozdział ten zamyka
cytat: „A oni mu odważyli trzydzieści srebrników”,
co pozwala zdrajcę ks. Ściegiennego zestawić
z postacią Judasza, wydającego Jezusa w ręce jego
wrogów. Jeszcze wyraźniej tendencja do sakralizacji
głównego bohatera widoczna jest w rozdziale
ostatnim – Pod szubienicą – począwszy od pościgu
za uciekającym przed oprawcami księdzem. Narrator
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informuje, iż biegł on wzdłuż ciągnących się „Stacji
Męki Pańskiej”, a gdy upadł uderzony kamieniem,
przytoczony został kolejny cytat: „Tedy się nań
rękoma rzucili i pojmali go”.
Nadaje też Sowiński całemu postępowaniu władz
carskich w sprawie ks. Ściegiennego wysoką rangę,
nazywając sąd nad nim „olbrzymim procesem”
i zestawiając go z procesem Sokratesa. Scena
wykonania wyroku przypomina znowu opisy procesu,
wyroku i śmierci Chrystusa. Rozgrywa się ona
na „najwyżej położonym placu w mieście”, pojawiają
się analogiczne postacie: żołnierze, urzędnicy, kat
oraz duchowni, którzy oznajmiają o pozbawieniu
go święceń, a kat zdziera z niego kapłańskie szaty.
Zostają wreszcie przywołane za naocznym świadkiem
słowa ks. Ściegiennego, w których odrzucił „łaskę”
cara, zamieniającą mu karę śmierci na zesłanie
na Sybir: „Ja nie chcę jego łaski! Powieście mnie!
Niech umrę, jak Chrystus umarł za swą Jerozolimę,
za lud swój!” (s. 175).
Sowiński zdawał sobie sprawę, iż w wyniku
przyjętych założeń wizerunek postaci głównego
bohatera uległ pewnej deformacji, zwłaszcza wskutek
zamknięcia jego literackiej biografii na roku 1846,
dlatego też do książki dołączył – prócz Posłowia –
także Notę biograficzną, która dawała czytelnikowi
niezbędne dopełnienie życiorysu ks. Ściegiennego.
Opowieść o wikarym z Wilkołazu nie zamyka
jednak jego sprawy. Sowiński napisał po pewnym
czasie poświęconą księdzu – rewolucjoniście nowelę filmową, której fragment ogłosił w „Kuźnicy”.
W przeciwieństwie do poprzedniej książki, która
miała charakter opowieści autorskiej, utwór ten
odznaczał się daleko idącą fabularyzacją materiału
i rozbudowaną dialogowością, co zresztą podyktowane
zostało wymogami techniki filmowej26.
O ile przy pisaniu książki o Ściegiennym Sowiński
był w dużym stopniu ograniczony niedostatkiem
materiału biograficznego, o tyle przy tworzeniu
powieści o Stefanie Żeromskim miał go niewątpliwie
w nadmiarze. Co więcej, bohater Lat szkolnych
był jeszcze bliższy autorowi – jako pisarz i jako
człowiek ściślej związany z ziemią świętokrzyską
niż pleban z Chodla.
Z licznych odniesień, jakie do Żeromskiego i jego
twórczości czynił Sowiński w książce o Ściegiennym, widać było, iż z jego dziełami pozostawał
w wielkiej zażyłości. Prawdę mówiąc – nie mogło
być inaczej. Wspólna ziemia, ta sama przestrzeń
Kielc, wysoki stopień utożsamienia się z twórczością
Żeromskiego i całą tradycją kulturowo-historyczną
regionu sprawiały, iż Sowiński miał wiele danych,
by napisać biografię autora Syzyfowych prac. Obaj
– i bohater powieści, i jej twórca – byli uczniami tej

samej szkoły. Do tej okoliczności nawiązał pisarz
w przemówieniu, wygłoszonym w rodzinnym mieście
w 25 lat po śmierci Żeromskiego:
Ogarnia mnie prawdziwe i głębokie wzruszenie,
że mogę przemówić do was w tej chwili, gdy mamy
odsłonić tablicę ku czci Stefana Żeromskiego, największego serca i największego poety naszej ziemi
o Wzruszenie moje potęguje się dzięki wspomnieniu,
że szesnaście lat temu przemawiałem na takich samych
uroczystościach, gdyśmy – ówcześni ósmoklasiści –
pod przewodnictwem naszych nauczycieli, a przy
współudziale naszych starszych i młodszych kolegów
po raz pierwszy wmurowali taką samą tablicę we front
naszej starej i sławnej szkoły27.
Podobnie jak w książce o ks. Ściegiennym,
również tutaj Sowiński przedstawił czytelnikowi
bezpośrednio swoje założenie pisarskie, a uczynił
to w zamknięciu pierwszego rozdziału, poświęconego rodzinie Żeromskiego i drogom jego ojca,.
które zaprowadziły go do Ciekot, blisko serca Gór
Świętokrzyskich. Pisał tam:
Pokazawszy ziemię łysogórską od strony rzeczy
martwych i od strony roślin, pokazawszy krajobrazy
niczym dramatis elementa, bez których poeta razem
ze wszystkimi mieszkańcami tejże okolicy nie byłby
zjawiskiem kompletnym, opowiem z kolei prostą
historię o ludziach, o domu rodzinnym poety i o nim
samym w dzieciństwie i wczesnej młodości. Rzecz
jasna o tyle, o ile zachowało się to w dokumentach
i tradycjach. Reszta będzie rekonstrukcją z dzieł
Żeromskiego lub zmyśleniem prawdopodobnym.
Ale ziemia – dopóki akcja pozostaje w jej zasięgu –
będzie nadal odgrywała taką rolę, jaką odgrywała
w twórczości Żeromskiego, trwając do śmierci swym
szumem w jego uszach (s. 21)28.
Opowieść Sowińskiego czytelnicy przyjęli z życzliwością, skoro w bliskim odstępie czasu miała ona
dwa wydania; wpłynęła na to niewątpliwie magia
nazwiska Żeromskiego oraz rozgłos, jaki uzyskały
świeżo o głoszone Dzienniki pisarza. Krytyka ówczesna
odniosła się jednak do Lat szkolnych z wieloma
zastrzeżeniami. „Chybiona powieść” – stwierdził
w tytule swej recenzji Bronisław Mamoń29, natomiast
Henryk Markiewicz, przedstawiwszy rozmaite
zastrzeżenia oraz wskazując na niewykorzystane
przez autora możliwości stwierdzał, iż prawdziwy
Żeromski z lat szkolnych pojawia się w książce
„rzadko i mało wyraźnie”. W zakończeniu swej
recenzji krytyk napisał, iż czytelnik może mieć
pretensje do Adolfa Sowińskiego, „autora rozumnej,
Tekst przemówienia (bez tytułu) udostępniła mi p. Barbara Krzemieniewska
z Kanady, za co serdecznie jej dziękuję.
28
A. Sowiński, Lata szkolne, Opowieść o Stefanie Żeromskim, wyd. 2,
Warszawa 1956. Lokalizacj a cytatów w tekście z podaniem stron w nawiasach.
29
B. Mamoń, Chybiona powieść „Dziś i Jutro” 1954, nr 36.
27

A. Sowiński, Wojna sprawiedliwa (Fragment noweli filmowej),
„Kuźnica” 1 949, nr 5 1/52. Warto dodać, iż ks. Ściegiennemu poświęcił
poemat S. Skoneczny, Pleban z Chodla, Warszawa 1950, zaś S. Wolski
powieść pt. Ballada chłopska, Lublin 1968.
26
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z dużą kulturą literacką napisanej książki o kraju
i epoce Żeromskiego, książki, w której jednak
samego Żeromskiego – zabrakło”30 . Markiewicz
trafnie wskazał na sytuację, w jakiej znajdował się
autor piszący o młodości Żeromskiego. Wspomniał
mianowicie o potrzebie pisarskiej odwagi, a odwaga
ta „[...] graniczy z zuchwałością, szczególnie gdy
idzie o lata szkolne Żeromskiego. Tu przecież nowa
książka na każdym kroku wytrzymać musi konfrontację
faktów z dziennikiem Żeromskiego i – co trudniejsze
– konfrontację artystyczną z Syzyfowymi pracami”31.
Sowiński nazwał swój utwór opowieścią, co można
rozumieć jako rezygnację z ujęcia powieściowego,
które dałoby mu więcej swobody w korzystaniu
z materiału, jaki miał do dyspozycji. Tylko nieliczne
rozdziały bądź ich fragmenty otrzymały ujęcie
bardziej „artystyczne”, gdzie wyraźnie dostrzega
się warstwę zdarzeniowo-fabularną, a postacie
działają, rozmawiają czy dyskutują. Przeważającą
część utworu wypełnia jednak substancja o zupełnie innej proweniencji. Wydaje się, iż na kształt
„opowieści” Sowińskiego w przemożny sposób
wpłynęły koncepcje powieści i rozumienie realizmu,
jakie prezentowane były na łamach „Kuźnicy”.
Oddziałały one bez wątpienia na „socjalistyczną
konstrukcję losu” młodego Żeromskiego i to w ujęciu,
które nazwano później „wulgarnym socjologizmem”.
Zresztą owo ujęcie w większym stopniu dotyczy
społecznego i ekonomicznego tła życia bohatera,
niż jego życia. W wielu rozdziałach Sowiński dawał
mniej lub bardziej rozbudowane wykłady czy traktaty
historyczno-ekonomiczne, np. o stosunku chłopów
do powstania w 1863 roku, o losie szlachty w tym
czasie, o historii i powstaniu szkoły kieleckiej,
opowiada się też o przędzalniach bawełny w Anglii,
by na tym przykładzie, interpretowanym w duchu
teorii z Kapitału Karola Marksa, ukazać, jak powstaje
wartość dodatkowa. Najdobitniejszy przykład stanowi
rozdział zatytułowany Kolej żelazna i koronacja
Aleksandra III. Pierwsza część tytułu odnosi się
do opowieści o budowie linii kolejowej, prowadzącej
także przez Kielce, zilustrowanej obszernym cytatem
z Promienia Żeromskiego, z drugą częścią tytułu łączy
się natomiast opis obchodów związanych z koronacją
cara, skomentowanych na końcu rozdziału paroma
cytatami z Dzienników tego pisarza.
Przykład ten pozwala dostrzec pewną istotną
właściwość opowieści Sowińskiego. Przywołuje on
i przedstawia często te sprawy i zdarzenia, które
znalazły później swój artystyczny wyraz w utworach
Żeromskiego, a dotyczy to najczęściej Syzyfowych
prac, Ludzi bezdomnych, Wiernej rzeki i właśnie
Promienia, gdzie Kielce zostały sportretowane pod
nazwą Łżawca; z tych też utworów przywołane
są – bardzo niekiedy obszerne – cytaty. Żeromski
30
H. Markiewicz, Opowieść o młodym Żeromskim, „Życie Literackie”
1954, nr 35.
31
Tamże.

jest więc obecny w dużym stopniu także dzięki
swoim literackim tekstom. Więcej – obecność jego
jest widoczna nawet w obrazowaniu, języku i stylu
Lat szkolnych, a wyraża się w podobnej intonacji,
w dokładności i obfitości opisów przyrody oraz
innych przestrzeni, wreszcie w pewnej wzniosłości
i patosie wypowiedzi, ze skłonnością do archaizacji
włącznie.
Drugim źródłem, z którego Sowiński korzystał
w bardzo szerokim zakresie, były Dzienniki. Ich
długie sekwencje zastępują często własną narrację autora, „wyręcza” się on niejako tekstami
Żeromskiego, wprowadzanymi za pośrednictwem
zwrotów w rodzaju: „czytamy u Stefana”, „czytamy
w pamiętniku relacje” itp.
Sowiński bardzo często korzystał także z odwołań
do dzieł innych pisarzy, które do pewnego stopnia
również składały się na tworzywo tej „opowieści”.
Odwołania owe obejmują zresztą bardzo rozległe
w czasie i przestrzeni obszary literackie, np. utwory Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego,
Rousseau, Hugo i Maupassanta, ze szczególnym
jednak upodobaniem sięgał narrator do tradycji
antycznej, zwłaszcza grecko-rzymskiej. Widać,
że w całej rozciągłości Sowiński udziela mu swoich kompetencji filologa klasycznego. Najczęściej
przejawia się to w wypowiedziach samego narratora
i w czynionych przez niego zestawieniach, jak np.:
„powiatowy Herkules”, „wnętrzności Samsona”,
„ciemne grobowce etruskie”, „młodzieńczy Hymen”,
„baltazarowe zgłoski”, „krew Atrydów”, „Rodyjski
Kolos” itp. Stawia więc pod tym względem odbiorcy
wysokie wymagania. Niektórzy krytycy, a i czytelnicy
zapewne również, oczekiwali od pisarza dalszego
ciągu „opowieści”, jednak Sowiński nie miał takiego
zamiaru, o czym pisał w roku ogłoszenia drukiem
Lat szkolnych: „Opowieść o Stefanie Żeromskim
uważam za zamkniętą całość i nie zamierzam jej
kontynuować. Ten okres życia Żeromskiego był
mi uczuciowo najbliższy”32.
Znając pełny dorobek pisarski Sowińskiego,
rozumiemy dobrze tę decyzję: pisał on przede
wszystkim o tych sprawach, ludziach i kraj obrazach,
które łączyły się z ziemią świętokrzyską, najlepiej
mu znaną i zawsze najbliższą. Następną dużą
prozatorską pracą Sowińskiego była powieść dla
młodzieży pt. Wieś w puszczy33, której akcja dzieje
się za czasów Kazimierza Wielkiego po północnej
stronie Łysogór, na przestrzeni, gdzie znajdowały
się: klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu,
miasto Bodzentyn oraz sąsiedni Tarczek. W tym
czasie chłopi posiadali jeszcze względną swobodę,
A. Sowiński, Pisarze wobec dziesięciolecia.
Maszynopis tej powieści z odręcznymi poprawkami autora, liczący 125
stron, znajduje się w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
Według informacji Sowińskiego, zawartych w ankietach dla ZLP znajdujących się w Bibliotece Domu Literatury w Warszawie, zamierzał nad nią
pracować w 1954 r. Powieść była złożona w „Czytelniku”, skąd została wycofana w 1969 r.
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nie byli – jak później – przypisani do ziemi, mogli
więc poszukiwać dla siebie lepszych warunków
życia, zwłaszcza na terenach kolonizowanych,
gdzie zakładane nowe wsie zwalniano na określony
czas od podatku i świadczeń. Sowiński tak pisał
o swoim zamyśle:
[...] nader wdzięczny i pociągający dla autora
jest powieściowy obraz pierwszych lat wolnej wsi
wyrębującej w lasach swe dziedziny.
Jak świadczą o tym zachowane dokumenty, żywy
ruch kolonizacyjny objął wtedy na przykład gościnniejsze stoki Łysogór, co wypada związać powieściowo
z ośrodkiem kulturalnym, jakim w tych stronach był
klasztor benedyktynów na Łysej Górze (Świętym Krzyżu).
Przechowywane, a może i powstałe tam wtedy Kazania
Świętokrzyskie przemawiały do ludu niekłamanym
językiem ówczesnej wolności: „Oto żeśmy słyszeli,
że idzie ku tobie król prawdziwy, albowiem nikomu
krzywdy nie wyrządza, idzie ku tobie król-zbawiciel,
ażebyś z nim na wieki królował, idzie ku tobie król,
ażebyś w ubóstwie się nie dręczył, idzie ku tobie
król pokorny...34.
W cytowanej powyżej wypowiedzi pisarz przedstawił również pewne elementy przebiegu fabularnego
tej powieści. Pisał na ten temat:
Z Gór Świętokrzyskich (gdzie nigdy nie brak miejsca
do przygód) i poprzez szkołę klasztorną prowadzę
swoich młodych bohaterów tak, aby swoimi dziejami
fabularnymi scharakteryzowali życie i ustrój Polski
kazimierzowskiej, a jednocześnie – reprezentując
wolnościową prężność ludu – poszli drogami osobistego
awansu społecznego i walki o prawo awansu powszechnego. Dochodzą aż do uniwersytetu krakowskiego,
którego otwarcie (r. 1364) będzie końcowym bodajże
momentem powieści35.
Utworu tego Sowiński nie zdołał doprowadzić
do końca i nie ogłosił go drukiem. Wielka szkoda,
że tak się stało, gdyż stanowiłby on ostatnie ogniwo
jego „świętokrzyskiej” trylogii. Zachowało się z niego
tylko dziesięć pierwszych rozdziałów, liczących
125 stron maszynopisu. Oto ich tytuły: W puszczy,
Łomilas, Pachołkowie opata, Narada, U opata, Wina
i kara, Wilcze doły, Na trakcie, W Bodzentynże, oraz
Wspomnienia. Treścią tych rozdziałów jest wyrąb
puszczy i zakładanie na wyrębach nowej wsi przez
przybyszów z różnych stron, szukających dla siebie
miejsca nowego zakorzenienia. Wieś tę zakładano
na prawie ustanowionym za czasów Kazimierza
Wielkiego (chodzi o Statuty wiślickie), na obszarze
będącym własnością biskupów krakowskich, ale
rzeczywistą władzę sprawował na tym terenie
w jego imieniu a za pośrednictwem swych sług
34
35

34

A. Sowiński, Pisarze wobec dziesięciolecia.
Tamże.
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świętokrzyski opat, on też dokonywał interpretacji
tego prawa, a czynił to na ogół zgodnie z własnymi
interesami i potrzebami klasztoru.
Sowiński ukazywał w swej powieści proces
tworzenia się – w toku wyrębu puszczy i przygotowania do budowy nowych siedzib – wspólnoty
chłopskiej gromady. Wkrótce pojawiają się jednak
nieprzewidzialne konflikty – z jednej strony między
chłopami a opatem, z drugiej zaś sprzeczności
wewnątrz samej gromady, wójt oraz jego zwolennicy
pragną bowiem narzucić większości swoją wolę dla
uzyskania, przy poparciu opata, uprzywilejowanej
pozycji. Gromadzie przewodzi jednak w istocie
stary Grzymek, będący prawdziwym uosobieniem
ludowej mądrości, rozwagi, doświadczenia oraz daru
przewidywania tego, co ma lub może nadejść. Właśnie
dzięki jego przezorności udało się uratować dorobek
i życie ludzi budujących osadę przed gwałtownym
huraganem, nazwanym przez bohaterów powieści
„łomilasem” (od tego określenia – jak sugeruje
narrator – otrzymała nazwę Łomno wieś istniejąca
do dzisiaj po północnej stronie Łysogór). Działania
Grzymka pozwalają też zachować wspólnocie
wewnętrzną spoistość i względną niezależność.
Rodzaj tej powieści, a była ona – jak wiemy
– adresowana do młodzieży, wpłynął zarówno
na jej artystyczny kształt, jaki na wygląd warstwy
historycznej. W obrębie zachowanego tekstu owej
„historyczności” w ścisłym sensie jest niewiele
i bez dokładnego o sadzenia w porządku czasowym.
W rozdziale zatytułowanym Wspomnienia opowiada
się np. o „morowej zarazie”, która rzeczywiście
w I połowie XIV w. szalała w Europie, powodując
śmierć wielkiej liczby ludzi, w innych znajdują się
wzmianki o Statutach wiślickich oraz o wyglądzie
Bodzentyna z tamtego czasu. Poza tym iluzję historyczności stwarzają realia o charakterze ogólnym
podkreślające pierwotny, puszczański charakter
mieszkańców Łysogór, ich zajęcia oraz rodzaj
umiejętności (polowanie na zwierzynę i ptactwo,
pasterstwo, znajomość życia zwierząt i całej przyrody,
rodzaj pożywienia i sposoby leczenia, przesądy,
wierzenia itp.); służy temu również archaizacja
języka i stylu. Wydaje się, iż w tworzeniu wizji
historycznej Sowiński zawdzięczał wiele inspiracji
Puszczy Jodłowej i Popiołów Żeromskiego, nawiązując
do wielu motywów zawartych w tych obu utworach.
Wspomniane sprawy zespalają się dość ściśle
z losem dwóch chłopców ukazanych we Wsi w puszczy, przygarniętych przez gromadę. Jak przystało
na powieść młodzieżową, ma ona po części charakter
edukacyjny oraz inicjacyjny, a w sposobie jej ujęcia
korzystał pisarz z pewnych chwytów właściwych
powieści przygodowej i sensacyjnej. Mogły mu też
być przydatne wzory z takich utworów, jak Lato
leśnych ludzi Rodziewiczówny czy opowieści z życia
skautowego i harcerskiego. Dodajmy wreszcie, iż
Sowiński przyglądał się poważnie powieściom

historycznym dla młodzieży, o czym świadczył jego
wstęp do utworu Anieli Gruszeckiej pt. W grodzie
żaków (1953) oraz recenzja Uczniów Spartakusa
Haliny Rudnickiej (1951).
Wieś w puszczy przeciwstawiała się wcześniejszym utworom prozatorskim tego pisarza nie tylko
gatunkiem, ale i ukształtowaniem artystycznym.
Poprzednie jego książki opierały się głównie
na opowiadaniu, opisie i dominacji narratora, tutaj
dał ujęcie całkowicie odmienne, w którym przeważała bogata dialogowość i rozbudowane rozmowy.
Przemieniały one poszczególne rozdziały w sceny
teatralne, nasycone często rzeczywistym dramatyzmem
zdarzeń i sytuacji. Owocowały tu zapewne uprzednie
doświadczenia Sowińskiego z pracy nad nowelą
filmową poświęcona o sobie ks. Piotra Ściegiennego.
Ostatnim – jak się zdaje – tekstem prozatorskim
Sowińskiego było duże opowiadanie pt. Kazanie
księdza Badury, ogłoszone w paryskiej „Kulturze”
w 1959 roku36, a więc już po odmowie przez niego
powrotu z placówki dyplomatycznej do kraju. Nie
wiadomo, kiedy utwór ten powstał, ale jest rzeczą
prawdopodobną, iż miało to miejsce jeszcze przed
wyjazdem pisarza do Wiednia. Jak we wcześniej
szych utworach – Ojcu i synu oraz w Ściegiennym –
także i tu, chociaż w szerszym zakresie, wprowadził
Sowiński środowisko kościelne i jego przedstawicieli.
Akcja utworu rozgrywa się na kilku płaszczyznach:
na pierwszym planie trwa walka między starszym
i o długim już stażu wikarym, a młodszym jego
zwierzchnikiem, mianowanym przez kurię diecezjalną
po śmierci poprzedniego proboszcza. Tytułowy bohater,
ksiądz Badura, poczuł się bowiem tą nominacją
zdyskredytowany i poniżony, gdyż w własnym
przekonaniu on był najwłaściwszym kandydatem
na to stanowisko. Nowy proboszcz, stanowiący pod
każdym względem przeciwieństwo wikarego, stał
się od razu dla niego rywalem – tym groźniejszym,
że reprezentował punkt widzenia kurii na działania
księdza Badury. Stara się on w swoich myślach
i wewnętrznych monologach ukazać proboszcza z jak
najgorszej strony, po to, by tym dobitniej przedstawić
swoje atuty i zalety. Głównym motorem działań
i zachowań głównego bohatera jest jego wielka
osobista ambicja i pragnienie władzy. Pomijanie
go przez zwierzchników kościelnych w awansach
traktował jako zorganizowaną zemstę, jakiegoś
fatum czy losu”, uważał bowiem, iż Bóg będzie
pobłażliwy dla drobnych ludzkich ambicji w życiu
ziemskim. Bohater opowiadania pragnął zresztą
znaleźć się na wyższym szczeblu władzy nie tylko
kościelnej, ale i świeckiej, przynajmniej w wymiarze
małomiasteczkowego środowiska. Był on mianowicie
członkiem Powiatowej Rady Narodowej, gdyż jak
powiedział, odpierając zarzuty proboszcza, iż spotyka
36
A. Sowiński, Kazanie księdza Badury, „Kultura” 1959, nr 3, s. 55-74.
Lokalizacja cytatów w tekście z podaniem stron w nawiasach.

się z niewłaściwymi ludźmi – „bronił na tym terenie
wiary katolickiej oraz interesów Kościoła” i musiał
„z tymi ludźmi przestawać w rozmaity sposób,
aby uzyskać na nich dostateczny wpływ” (s. 59).
Innego zdania byli jednak kościelni zwierzchnicy
księdza Badury, których opinie przekazał mu nowy
proboszcz. Do kurii
[...] albowiem dochodziły słuchy, że swym zachowaniem, które z trudem można by wybaczyć kapłanowi
wojskowemu, sieje w mieście zgorszenie, a poza tym
wobec ludzi nowego porządku, z którymi współpracuje w Radzie i w szeregu innych instytucjach, jest
systematycznie ustę··miał w cel osobisty lub wrogi
Kościołowi (s. 60)
Biografia głównego bohatera, jak ją ujął Sowiński,
ma cechy wzorcowego „księdza-patrioty” z początku
lat Potwierdza to również sposób ujmowania przez
ks. Badurę spraw religijnych i świeckich, gdyż
bardziej zabiega on o sprawy ziemskie (stanowiska,
zaszczyty i przywileje) niż o dobro wiary i Kościoła.
Na jednym ze spotkań towarzyskich bohater opowiadania wzniósł toast za „wieczną zgodę między
władzami Kościoła i państwa” (s. 65), co wyrażało
istotę „księży-patriotów”, prowadzących – zgodnie
z dyrektywami władz komunistycznych – dywersyjną
rolę w ówczesnych polskim Kościele.
Nieufność i krytycyzm władz kościelnych wobec
tego z opowiadania się oczywiste, weźmiemy pod
uwagę iż akcja dzieje się na diecezji kieleckiej
(narrator informuje bowiem, iż ks. Badura pochodził
ze wsi położonej w Łysogórach, a z miasteczka,
gdzie toczyły się przedstawione sprawy, widać
było „lesiste garby Gór Świętokrzyskich”), której
ordynariusz, Kaczmarek, został w styczniu 1951
roku uwięziony i okrutnym badaniu oraz publicznym
pokazowym procesie skazany na 9 lat więzienia37.
Możliwe jest zresztą, iż opowiadanie to dotyczy
okresu nieco wcześniejszego, gdy represje władz
komunistycznych wobec Kościoła katolickiego nie
przybierały jeszcze tak ostrego charakteru. Sowiński
mógł więc korzystać ze swoich dawniejszych obserwacj
i, kiedy to wrogość „władzy ludowej” do Kościoła, jego
ludzi i spraw wiary była odpowiednio zamaskowana.
Niemniej wydaje się, iż wysyłając swe opowiadanie
do druku w paryskiej „Kulturze” musiał autor
wiedzieć, jak te sprawy w latach pięćdziesiątych
rzeczywiście wyglądały. Prawdę mówiąc, mogłoby
się ono ukazać nawet w czasopiśmie krajowym, ale
ogłoszone w miesięczniku emigracyjnym miało wymowę dosyć dwuznaczną. Przedstawiona rzeczywistość
ma bowiem wygląd niemal sielankowy, pozbawiony
Andrzej Micewski pisał, iż „Kielce miały być poligonem doświadczalnym” zaostrzonego kursu władz wobec Kościoła katolickiego, jego instytucji i duchowieństwa (tenże, Kardynał Wyszński, Prymas i mąż stanu,
Paryż 1982, s. 90), Zob. też T. Potkaj, W sumieniu moim byłem spokojny.
Ruch „księży-patriotów” to najsmutniejsza karta w dziejach polskiego
Kościoła po 1945 roku, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 36,
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dramatyzmu, a – co więcej – zarysowane w utworze
punkty widzenia są na ogół zbieżne: podobnie myśli
tytułowy bohater i narrator, a udziela im swojej
sankcji także sam pisarz, ongiś członek redakcji
marksistowskiej „Kuźnicy”.
W opowiadaniu Sowińskiego widoczna jest
dominująca, niemal dyktatorska postawa narratora.
Przekazuje on odbiorcy podstawowe informacje,
ocenę sytuacji i zachowań. bohaterów, on też
– dzięki zastosowaniu mowy pozornie zależnej –
„ustawia”w sposób dla siebie wygodny ich pozycje.
Jednak, w stosunku do poprzednich utworów
biograficznych, pisarz w większym stopniu udziela
głosu postaciom nie tylko za pośrednictwem mowy
pozornie zależnej, ale także poprzez przytoczenia
wypowiedzi. Można by rzec, iż w opowiadaniu
tym Sowiński posługiwał się sprawdzonymi metodami wypracowanymi przez prozę realistyczną,
które wcześniej propagowali publicyści i krytycy
„Kuźnicy”. Ale w wersji nadanej jej przez autora
Kazania księdza Badury proza ta rozmijała się już
z nowymi tendencjami ówczesnej prozy.
Gdy się spogląda obecnie na dzieło Adolfa
Sowińskiego z dużej już odległości czasowej, widać,
dalekie było ono od spełnienia. Pisarz ten dużo
bowiem zapowiadał i wiele zamierzał dokonać,
ale nie udało mu się wszystkich swoich możliwości
twórczych wykorzystać. Spróbujmy zastanowić się
krótko, jakie czynniki stanęły temu na przeszkodzie.
Niewątpliwie zaważyły tu warunki, w jakich
Sowińskiemu przyszło żyć i pracować. Błyskotliwie
rozpoczętą karierę pisarską przerwała gwałtownie
wojna, która zasadniczo wpłynęła na dalszy jej
przebieg. Środowisko zawodowe, z którym w owym
czasie był związany, nie dawało mu intelektualnego
wsparcia ani jakiejkolwiek inspiracji. W latach okupacji
niemieckiej zmieniał on zresztą te środowiska i miejsca
pobytu (Warszawa, Kraków, Radom, Starachowice
i znów Radom), co nie sprzyjało ani stabilizacji
życiowej, ani myślom o zajęciach literackich.
A było to szczególnie ważne w przypadku pisarza
o takiej osobowości i dyspozycjach, jak Sowiński.
W jednej z wypowiedzi określił on siebie dawnego
jako „mola bibliotecznego i admiratora monumentów”
i takim rzeczywiście pozostał. W większym więc
stopniu niż inni pisarze uzależniony był od warsztatu,
bibliotek i całego zaplecza naukowego, a o tym
w latach 1939-1947 mógł najwyżej marzyć. Naj
lepsze lata życia Sowińskiego okazały się więc
dla jego twórczości stracone, tak jak okazały się
zmarnowane lata życia, które spędził w Wiedniu.
A przecież one dawały mu nową szansę i mogły
zupełnie inaczej zaowocować.
Na ostateczny rozmiar i kształt jego dokonań
miała też wpływ dwoistość, a nawet wielokierunkowość pisarska – z jednej strony własna twórczość
oryginalna, z drugiej przekłady i prace edytorskie,
obejmujące duże obszary literatury francuskiej,
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a zwłaszcza niemieckiej. Kontynuował również
Sowiński swoje zainteresowania literaturą antyczną.
Wreszcie – tak mi się wydaje – niezwykle istotną
rolę odegrały sprawy natury osobistej. Sowiński
wielokrotnie podkreślał, a jest to doskonale widoczne
i w jego twórczości, że pozostawał on w wielkiej,
serdecznej zażyłości z ziemią i stronami rodzinnymi,
starając się o zachowanie jak najbliższej i najściślejszej
z nimi łączności. Jak antyczny Anteusz – także autor
Lat szkolnych w zetknięciu z krainą świętokrzyską
odzyskiwał siły, tam znajdował źródło coraz to nowych
inspiracji. Później mu tego bardzo brakowało, a każde
oddalenie – Warszawa, Wiedeń – pozbawiało go tych
możliwości. Przejmujące świadectwo w tej mierze
zostawił historyk literatury Stanisław Kaszyński,
który w okresie wiedeńskim często spotykał się
z Adolfem Sowińskim:
Bywałem w JEGO domu w ciągu wielomiesięcznego
pobytu (1962/63)co najmniej dwa razy w tygodniu.
Czuł się już chory, i wiedziony – tak mi się teraz
wydaje – jakimś katastroficznym przeczuciem zbliżającego się końca nakierowywał nasze rozmowy
na sprawy i sprawki polskie [...]. Kiedy wsłuchiwałem się
w JEGO przyciszone i urywane opowieści, przypominał
mi się Pan Tadeusz. Ale Litwą Sowińskiego były
Kielce, ubóstwiane, kochane gorąco miasto, widziane
w szczegółach domów i lasów. Pamiętam, jak przed
świętami Bożego Narodzenia płakał, całując grzyby,
przysyłane przez rodzinę spod Puszczy Świętokrzyskiej.
Przywoływało się w rozmowach naszych wspólnych
znajomych kielczan. Stylizował tę najbliższą ziemię
rodzinną na ziemię obiecaną i ta idealizacja, którą
próbowałem nieco korygować, zastępowała MU
pustkę wiedeńskiej egzystencji38.
Na przekór jednak wielu życiowym okolicznościom,
Sowiński dokonał niemało. Zostanie na pewno jego
liryka z Gospody zmierzchu, pamiętana będzie jego biografistyka poświęcona Ściegiennemu i Żeromskiemu,
a nade wszystko pozostanie on w pamięci potomnych
jako pisarz ziemi świętokrzyskiej. Na to określenie
Adolf Sowiński w pełni sobie zapracował.
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„Witold Gombrowicz przekazał mi wielką odpowiedzialność reprezentowania jego twórczości wobec wydawców.”

Z Ritą Gombrowicz – żoną Witolda Gombrowicza
i kuratorką jego twórczości rozmawia Andrzej Dąbrowski

A.D. Witold Gombrowicz podkreślał wielokrotnie,
że z obserwacji życia ziemiańskiego, tropienia
w nim pozorów i absurdalnych zachowań zrodziła
się jego twórczość literacka. W dworach rodzinnych
Kotkowskich i Gombrowiczów zbierał doświadczenia,
na podstawie których sformułował zasadniczy cel
własnej twórczości: „przedrzeć się przez Nierzeczywistość do Rzeczywistości”. Czy w rozmowach
z Panią wracał do tych doświadczeń wyniesionych
także stąd, z regionu, który Pani odwiedza?
R.G. W Royaumont, gdzie mieszkaliśmy przed
przeprowadzką do Vence rozmawialiśmy o sprawach
bieżących. Witold miał taki zwyczaj siadywania na ławeczce nad brzegiem stawu, opowiadał wtedy o swoim
pobycie w Berlinie. Potem w Vence opowiadaliśmy
wieczorami swoje życie. Można powiedzieć, że wtedy
poznawaliśmy się. Szczególnie Witold opowiadał
mi o swoim życiu, o swoim pochodzeniu, o miejscu
z którego pochodzi. Opowiadał to tak, jakby pisał
książkę. Opowiadał o ojcu, o jego śmierci, o matce.
Był człowiekiem awangardy, rodzajem buntownika,
prowokatora. Jednocześnie był bardzo rodzinny,
odpowiedzialny, rodzina miała dla niego zawsze duże
znaczenie. Regularnie pisał do rodziny – do matki,
zwłaszcza do brata Janusza. Opowiadał o Małoszycach,
w których się urodził. Ja jestem (rzec można) produktem
kolonialnym. Opowieści o dworach szlacheckich były dla
mnie czymś zupełnie nowym. Tytuł „księżna” w adresie
listu był dla mnie czymś zaskakującym. Mój świat
był zupełnie inny niż świat W. Gombrowicza. Przez
sześć miesięcy go poznawałam. Potem powiedział:
Już wystarczy, musisz teraz przeczytać „Ferdydurke”.
Przeczytałam francuskie tłumaczenie, jego tłumaczenie
i uznałam, że to jest genialne. To była dla mnie
prawdziwa literatura. Ale on dbał o naszą naturalną
relację. Nie chciał bym go postrzegała jako wybitnego
pisarza. Ale lubił sprawdzać moje rozumienie rzeczy.
Ja byłam młodą Kanadyjką. Przyjechałam do Francji,
by napisać doktorat o Colette. Poznałam polskiego
pisarza, z którym związałam swoje życie. Witold
powiedział: zmień temat doktoratu i napisz doktorat
o mnie. Ja napiszę ten doktorat w dwa tygodnie.
Ja rzeczywiście złożyłam taką prośbę, ale została
ona odrzucona. Wtedy uznano, że nie można pisać
doktoratu o pisarzu, którego języka się nie zna,
a przede wszystkim o pisarzu żyjącym. Niestety dziekan
wydziału uniwersyteckiego się na to nie zgodził. Wtedy

w maju 1968 r. pojawiły się wystąpienia studenckie,
okupacja uczelni. Witold powiedział – to rewolucja,
twój doktorat na nic się nie przyda. Zrobiłam doktorat
z literatury francuskiej, jednak od czterdziestu lat
zajmuję się literaturą polską. Od czterdziestu czterech
lat robię doktorat z Gombrowicza.
A.D W. Gombrowicz był bardzo krytyczny wobec
szkoły – instytucji, którą uważa się za bardzo ważną
we współczesnych społeczeństwach. Twierdził: „jeśli
czego nauczyłem się w szkole, to raczej na pauzach
od kolegów… Kształciłem się także na nicnierobieniu – bo swobodnie błądząca myśl próżniaka jest
tym, co najbardziej rozwija inteligencję”. Czy Pani
ma podobne wspomnienia z własnych doświadczeń
szkolnych?
R.G. Na szczęście nie mieliśmy dzieci, bo nie wiadomo
jak byśmy te dzieci wykształcili. Ja uwielbiam szkołę.
Pod tym względem byłam przeciwstawieństwem Witolda.
Ja pochodzę z katolickiej francuskojęzycznej rodziny
kanadyjskiej. Było nas dziewięcioro dzieci. To już była
szkoła sama w sobie. Mieszkałam na pograniczu dużego
miasta, ale to właściwie jeszcze była wieś. Była tam
mała szkoła i nauczycielka, która miała około dwudziestu
uczniów. I całą edukację na poziomie podstawowym
odbyłam w tej szkole. Miała ona siedem oddziałów.
W szkole byłam ze swoimi kuzynami. Starsze dzieci
pomagały pani nauczycielce uczyć dzieci młodsze.
Siedem lat z tą samą nauczycielką. To była wspaniała
kobieta. Myśmy się z niej trochę podśmiewali, kiedy
brała ołówek i pukała się w głowę, mówiąc: wbijcie
to sobie do głowy. (Stąd miała na czole kółeczko
jak hinduski). Miała osiemnaście lat, była bardzo
młodą osobą ale dla mnie bardzo ważną. Myślę,
że Witold także lubiłby taką szkołę. W tej części
Kanady szkolnictwo było w rękach kościoła. Potem
sześć lat byłam w szkole z internatem, prowadzonej
przez siostry zakonne. Miałam dużo szczęścia, ponieważ
trafiłam na bardzo inteligentne siostry, które nauczyły
mnie lubić naukę. Od dzieciństwa pragnęłam pojechać
do Francji. Wszystko, co mnie interesowało to była
literatura. Na uniwersytecie w Montrealu zdobyłam
dyplom licencjacki, potem magisterski. Dzięki stypendium
rządu francuskiego mogłam przyjechać do Paryża,
by pisać doktorat. Były to czasy A. Marlaux (ministra
kultury w latach 1958-1969; przyp. A.D)), kiedy Francja
pragnęła brylować w swoich dawnych koloniach. Wtedy
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spotkałam Gombrowicza. Moje życie skręciło, kierując
się w stronę Polski.
A.D. W „Dzienniku” Gombrowicz pisze o powojennych dylematach Miłosza i innych polskich pisarzy: jak
i o czym pisać? Wtedy za S. Żeromskim odpowiada:
„pisz, co ci serce dyktuje” i dodaje: „domagam się
twórczości naturalnej, która jest urzeczywistnieniem
się człowieka”. Czy sam - Pani zdaniem – realizował
ten postulat?
R.G. Nie jest to pisarz, który pisał sercem, choć
serca miał więcej niż moglibyśmy przypuszczać.
On pisał całym swoim jestestwem. Jest to pisarz
intelektualista, z poczuciem humoru. Gombrowicz
wydał „Ferdydurke” w 1937 r., „Ferdydurke” wg. autora
zawiera wszystkie zasadnicze problemy egzystencjalne.
„Mdłości” Sartre`a wyszły w 1938 r., są one uznawane za początek ery egzystencjalizmu w literaturze.
W. Gombrowicz był pisarzem intelektualistą, ale pisał
językiem, który każdemu pozwala czytać jego książki.
Ja przeczytałam „Dziennik” jeszcze w czasie, kiedy
mieszkaliśmy z Witoldem i było to dla mnie wspaniałe
dzieło, w którym zawarł on między innymi stosunek
do kultury swego kraju. Witold uważał, że inne narody
nie powinny kłaniać się przed Paryżem. Z tego punktu
widzenia można powiedzieć, że „Dziennik” powstał dla
„Kultury”, która miała siedzibę w Maisons-Laffitte,
która wychodziła w nakładzie 3 tys. egzemplarzy i była
adresowana dla polskich emigrantów, a w Polsce była
rozprowadzana w obiegu nieoficjalnym. Ale „Dziennik”
jest dziełem uniwersalnym.
Byłam pod wrażeniem, że pisarz przebywający
na emigracji, który był ograniczony w swoich relacjach z odbiorcami napisał „Dziennik” – dzieło tak
uniwersalne. Kiedy zmarł nie było wydawcy za granicą,
który chciałby wydać „Dzienniki”, gdyż uważano
go za utwór wyłącznie polski. Natomiast w ciągu
kolejnych 20 lat to dzieło zaczęło cieszyć się coraz
większym zainteresowaniem. Dziś „Dziennik” został
wydany w 25 krajach.
A.D. W Polsce toczy się dyskusja o modelach
patriotyzmu. Przy czym jeden model swoje źródła
ma w polskiej tradycji i literaturze romantycznej, zaś
drugi, bliższy poglądom Witolda Gombrowicza, jest
patriotyzmem bardziej otwartym na kulturę innych
krajów Europy, wyzwolonym z brzemienia historii.
Jak dziś, także z innej już perspektywy polskich
doświadczeń, postrzega Pani walkę Gombrowicza
o wprowadzenie Polaków do świata kultury europejskiej?
R.G Dziś Polska stała się europejskim krajem.
To jest niesamowite. Wszak W. Gombrowicz urodził
się pod zaborami, poznał Polskę w okresie pierwszych lat niepodległości, potem przyszły czasy
komunizmu. Gombrowicz poznał Polskę z różnych
okresów dziejowych. Nie można powiedzieć, że nie
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był patriotą. Dla mnie był wielkim patriotą. Przede
wszystkim całe życie tworzył w języku polskim.
Gombrowicz uważał, że trzeba wyjść poza wąską
definicję słowa „ojczyzna”, przyjąć definicję szerszą.
Dla Gombrowicza kochać ojczyznę znaczyło także
być Europejczykiem. Ja dużo z nim rozmawiałam.
Dużo rozmawiałam z moimi przyjaciółmi z Kanady,
bo jednocześnie były to czasy, kiedy my jako
mniejszość francuskojęzyczna w Kanadzie buntowaliśmy się przeciwko dominacji anglosaskiej.
My w Kanadzie byliśmy nacjonalistami, byliśmy
patriotami, walczyliśmy o własną tożsamość francuską tak samo jak Polacy walczyli o zachowanie
własnej tożsamości. Moim zdaniem trzeba znaleźć
zrozumienie dla wąskiego pojmowania patriotyzmu,
zrozumienie dla narodów, które są uciskane oraz
jakiś rodzaj przejścia pomiędzy tymi odmianami
patriotyzmu. W odpowiedzi na mój punkt widzenia,
taki kanadyjski, francuskojęzyczny punkt widzenia Witold mówił: wyobraź sobie, że pochodzisz
z Marsylii i twój świat ogranicza się do Marsylii.
Chciał w ten sposób pokazać, ze powinno się mieć
szersze spojrzenie.
A.D. W okresie kilku lat w Vence pisarz był coraz
bardziej znany i doceniany, co zmusiło go do prowadzenia intensywnego życia, a przecież był coraz
bardziej chory. Jak radził sobie z tym problemem?
R.G. W. Gombrowicz w okresie pieciu lat w Vence
zaczął być uznawany na świecie. Dla mnie zawsze
był wielkim pisarzem, jednym z największych pisarzy
XX wieku.
Tragizm jego życia polega na tym, ze kiedy go
doceniano, kiedy jego sztuki grywano w największych
teatrach świata, on – jak mówił – musiał się zamknąć
w klasztorze. Ten „klasztor” spowodowała jego choroba – astma. Był bardzo ciężko chory, leczył astmę
cortizonem, który spowodował inne dolegliwości.
Obliczył, że pod koniec życia cierpiał na siedemnaście
różnych chorób. W jednym z programów telewizyjnych
powiedział: jest sztuka, za którą jest się opłacanym,
nagradzanym oklaskami, wdzięcznością czytelników,
ale jest też sztuka, za którą samemu się płaci. Płaci się
swoim zdrowiem, brakiem pieniędzy. Miał bardzo duże
wymagania co do roli pisarza. Chciał być nazywany
artystą, a nie tylko pisarzem. Jemu nie chodziło
o produkowanie kolejnych dzieł, chodziło o wewnętrzny
rozwój, o zaangażowanie całej osobowości. Był pisarzem
odkrywającym dziewicze obszary kultury. Na przykład
cały świat „niedojrzałości”. Nigdy wcześniej nie było
utworów o tej tematyce.
A.D. Jest pani kuratorką, „opiekunką” twórczości
W. Gombrowicza (choć on pewnie nie zaakceptowałby
tego słowa) od czterdziestu czterech lat. W tym czasie
jego książki przetłumaczono na ponad trzydzieści
języków. Czy łatwo było odnieść ten sukces?

R.G. To twórczość W. Gombrowicza odniosła sukces. Ale to było doświadczenie ciekawe dla mnie.
W Gombrowicz przekazał mi wielką odpowiedzialność
reprezentowania jego twórczości wobec wydawców.
To była inna, odmienna sytuacja, nie taka jak choćby
w przypadku A. Gide`a, którego twórczość była wcześniej
opublikowana. Żona tylko zarządzała tą twórczością,
zresztą znała wydawców. Gombrowicz był wydawany
w wydawnictwie emigracyjnym. Kiedy zmarł nie wolno
było nawet wymawiać jego nazwiska. Pięć lat przed
jego śmiercią miała miejsce olbrzymia nagonka prasowa
na Gombrowicza. To, co było dla mnie trudne, to brak
dobrych wydań Gombrowicza, na których można było
się oprzeć. On zawsze mówił, że jest jak niedopieczony
stek. Ja dopiekłam to, co było niedopieczone. Miałam
duże szczęście, że dożyłam do dziś. Praca wymagała
olbrzymiej cierpliwości i długiego czasu. „Kultura” nie
miała środków by przygotować duże wydania krytyczne.
Trzeba było czekać aż do lat 1990-91, do tego okresu
pokomunistycznego, by Wydawnictwo Literackie zajęło
się przygotowaniem poważnego wydania Gombrowicza.
W tym samym czasie wydano „Operetkę” i część
„Dziennika”. W tym okresie czterdziestu czterech lat
najpiękniejszy był ten dzień, kiedy upadł komunizm
i we wszystkich krajach postkomunistycznych można było
już czytać Gombrowicza. Ale musiało jeszcze upłynąć
dziesięć lat, trzeba było wielkiego nakładu środków,
by można było przygotować tłumaczenia i wydania. Dla
mnie najtrudniejsze było odnalezienie się w sytuacji
zakazania publikacji Gombrowicza w Polsce.
Pasjonujące było pisanie własnych książek. Jednak
byłam w ciągu czterdziestu lat w swoistym zawieszeniu, nie mogąc przeczytać wszystkiego co napisał
Gombrowicz, bo nie wszystko było przetłumaczone.
Wspaniałe było to, że mogłam poznawać wciąż coś
nowego z jego twórczości. To mnie trzymało w napięciu.
A.D. Wiem, że będzie jeszcze jedna Pani książka,
opowieść o doświadczeniach związanych z udostępnieniem utworów Gombrowicza w Europie i na świecie.
Czy mogłaby Pani podzielić się tą wiadomością
z czytelnikami biblioteki jego imienia?
R.G. Tak. Chciałabym opowiedzieć o tym, co działo
się z twórczością W. Gombrowicza po jego śmierci,
w jaki sposób była poznawana na świecie. Odczuwam
potrzebę podsumowania własnego życia wobec tej
twórczości. Cieszę się, że to dzieło cały czas trwa,
że się rozwija.
A.D Chciałbym zapytać o Pani rolę w przygotowaniu
wydania „Kronosu”. Profesor J. Jarzębski napisał,
że była ona kluczowa. Proszę powiedzieć na czym
polegała.
R.G. Ja poznałam „Kronos” dopiero po śmierci
W. Gombrowicza. Nie znałam polskiego, więc nie
mogłam go przeczytać. Poprosiłam Marię Paczowską
o przetłumaczenie „Kronosu”. Paczowscy byli bardzo

dobrymi przyjaciółmi W. Gombrowicza. Gdy poznałam
treść, uznałam że nie mogę go teraz opublikować.
Postanowiłam napisać dwie książki, odwołując się
do osób, które zostały w „Kronosie” wymienione. „Kronos”
posłużył mi jako rodzaj przewodnika. Moje książki
(„Gombrowicz w Argentynie 1939-1963”, „Gombrowicz
w Europie 1963-1969” przyp. A.D.) są taką ilustracją,
są uzupełnieniem „Kronosu”. Oczywiście jest „Dziennik”, który jest dziełem literackim. Jak już wcześniej
mówiłam Panu te książki to rodzaj informacji, jakby
z wyszukiwarki internetowej. Jeśli trafimy na nazwisko
Alejandro Rússowich, możemy zajrzeć do mojej książki
i znajdziemy tam uzupełnienie. Moje książki w pewnym
sensie ilustrują „Kronos”. Podjęłam decyzję o wydaniu
„Kronosu” zanim przejdę do lepszego świata, ponieważ
mogłam mieć właściwą kontrolę, mogłam być pewna,
że zostaną zrobione właściwe przypisy.
A.D. Czytelnicy często pytają o Pani doświadczenia z językiem polskim. Zdaje się, że w latach
sześćdziesiątych, przed Pani przyjazdem do Polski
W. Gombrowicz uczył Panią języka polskiego.
R.G. Tak. On miał takie podejście ojcowskie do mnie.
Chciał żebym napisała doktorat, a potem zaczęła
się uczyć polskiego. Jest taka historia z 1966 roku.
Witold zapytał mnie: gdzie chciałabyś wyjechać
na wakacje? Powiedziałam, że do Polski. Narysował
wtedy mapę Polski. Była to mapa wielkiej Polski.
Nauczył mnie kilku zdań po polsku. Były to zdania
nie do powtarzania. Kiedy przyjechałam w 1966 roku
do Polski, podczas spotkania z Arturem Sandauerem
powiedziałam to, co umiałam powiedzieć po polsku.
Sandauer zapytał: to Witold cię tego nauczył? I dodał:
Lepiej nic nie mów. To wszystko sprawiło, że język
polski się ode mnie oddalił. Kiedy mówiłam, że chcę
się nauczyć polskiego, Witold zapytał: Ale po co?
Odpowiedziałam: żeby czytać twoje dzieła. To tak
jakbyś się uczyła grania gam na pianinie, żeby grać
Chopina. Dla mnie język polski pozostał więc jako coś
zakazanego, zabronionego. Ale myślę, że choć nie znam
języka polskiego, to twórczość W. Gombrowicza na tym
nie ucierpiała. Zawsze przez te ponad czterdzieści lat
miałam kogoś kto tłumaczył.
Dziękuję za cierpliwość i słuchanie moich wypowiedzi
w języku francuskim.
A.D. Dziękujemy Pani za przyjęcie zaproszenia
i spotkanie w Bibliotece Witolda Gombrowicza.
Tłumaczenie
Agnieszka Kühnl-Kinel
Rita Gombrowicz teoretyk literatury francuskiej, żona pisarza Witolda
Gombrowicza, po którym przejęła spuściznę literacką i ma do niej prawa
autorskie. Jest propagatorką i kuratorką twórczości W. Gombrowicza dzięki jej staraniom jego książki wydane zostały w ponad 30 krajach.
Autorka dwóch książek biograficznych Gombrowicz w Argentynie,
Gombrowicz w Europie. W maju 2013 roku opublikowała w krakowskim
Wydawnictwie Literackim Kronos - intymny dziennik Gombrowicza. .
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„Catholicon”

najstarsza książka drukowana z kolekcji zbiorów zabytkowych
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Bożena Piasecka

N

ajstarszym drukiem przechowywanym w zabytkowej
kolekcji biblioteki jest obszerna,
licząca 365 kart księga o wymiarach
455x322 mm. Oprawna w deskę pokrytą brunatną skórą, szyta na pięć
podwójnych zwięzów. Obecnie
okładka jest w stanie destruktu,
chociaż cały blok dzieła zachował
się nadspodziewanie dobrze. Tytuł
tej obszernej księgi odczytujemy
z incipitu, czyli początku dzieła:
Summa, quae vocatur Catholicon.
Autorem dzieła jest dominikanin
z Genui Joannes Balbus. Catholicon
napisany w 1286 roku, to łaciński
słownik, w którym oprócz encyklopedycznych informacji na temat
Biblii, zawarta jest również łacińska
gramatyka oraz liczne objaśnienia
dotyczące ortografii, etymologii
i retoryki. W Średniowieczu służył
do tego, by interpretować i rozumieć
Biblię właściwie. Od 1286 roku
do wczesnych lat wieku XVI przechowywany i używany był głównie
w klasztornych bibliotekach, niezastąpiony dla teologów aż do czasów,
gdy Odrodzenie zrewolucjonizowało
studia nad łaciną i średniowieczne
encyklopedie straciły całkowicie
na znaczeniu.
Catholicon to jedna z najwczeKarta 64 Catholicanu z ręcznie domalowanym inicjałem.
śniejszych k siążek w k tórych
wykorzystano nową technologię druku, wynastrasburskie Adolfa Ruscha. Centralny katalog
lezioną przez Johannesa Gutenberga w drugiej
inkunabułów w bibliotekach polskich wymienia
połowie XV wieku. Do roku 1500 wyszły spod
43 egzemplarze Catholiconu, jednak z istniejących
pras drukarskich 24 wydania Catholiconu. Był on
24 wszystkich XV - wiecznych wydań, na terenie
niezwykle popularny, a zapotrzebowanie na niego
Polski zachowało się tylko jedenaście2 .
- niezwykle duże. Badacze twierdzą, że tytuł ten
Księga przechowywana w Wojewódzkiej Bibliotemiał silne poparcie sfer kościelnych, co znacznie
ce Publicznej w Kielcach jest egzemplarzem wydania
ograniczało ryzyko finansowe drukarzy.1 Katalog
czwartego. Wydanie to, tzw. gutenbergowskie
z Mainz jest pierwszą, 66-wierszową edycją tego
British Library odnotowuje wszystkie wydania XVtytułu. W Augsburgu, u Günthera Zainera wyszło
-wieczne, kilka najstarszych zostało zeskanowanych,
następne, 49-wierszowe, a trzecie (65 – wierszowe
w tym również wydanie pierwsze oraz wydania
Alfred G. Świerk: Moguncki Catholicon (GW 3182) jako problem
badawczy. W : Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 44, 1994.
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2
Maria Bohonos, Eliza Szandrowska: Inkunabuły w bibliotekach
polskich. Centralny katalog. A-L. , Wrocław, 1970.

„Catholicon”

sprzed roku 1475) i czwarte (67-wierszowe z lat
1475-1477) powstało w drukarni Adolfa Ruscha3 .
Tajemnica pierwszej, drukowanej edycji Catholiconu jest jedną z zagadek w historii drukarstwa do dziś
nie w pełni odkrytą. Pytania: kto wydrukował,
w którym roku, jaką metodą – nie zostały wyjaśnione
do końca. Od wielu lat w środowisku naukowców
zajmujących się inkunabulistyką toczone są spory,
które do chwili obecnej nie zostały rozstrzygnięte.
Zasadniczym, nie rozwiązanym do końca problemem
było ustalenie nazwiska drukarza dzieła odbitego „czcionką Catholiconu”. W dawnych czasach
uważano, że jest nim Peter Schöffer, późniejsze
ustalenia wskazywały głównie na Gutenberga.4
Do powstania dzieła zastosowano charakterystyczną
czcionkę zwaną „czcionką Catholiconu” lub lettre
de somme. Jest to pismo gotyckie, przez swoją
okrągłość przypominające nieco humanistyczną
antykwę. 5 Tą małą charakterystyczną rotundą 6
wytłoczono prawdopodobnie całą grupę druków,
które wyszły spod pras Gutenberga. Były to m.in.
dzieła Tomasza z Akwinu i Mateusza z Krakowa.
Następny problem związany z zagadką Catholiconu dotyczy dat wydania dzieła. Dzięki badaniom
filigranów7, stwierdzono istnienie tej samej edycji
z różnymi znakami wodnymi pojawiającymi się
na papierze. Ustalono że znak wodny z głową
wołu występował na papierze z lat 1455-1460,
filigran z literą „C” pojawił się w 1469 roku,
a papier z wieżą i koroną dopiero w 1472 roku.
Badacze Dierk Schnittger i Eva Zische stwierdzili,
że egzemplarze z głową wołu w 1460 roku wydrukował Gutenberg wykorzystując papier pozostały
po Biblii 42-wierszowej, natomiast pozostałe
egzemplarze wytłoczył Schöffer, który odkupił
materiał typograficzny Gutenberga od Konrada
Humery 8 . Jednakże badacze Paul Needham oraz
Martin Boghardt twierdzą, że skład typograficzny
3
British Library – Incunabula Short Title Catalogue – http://istc.bl.uk/
search/search.html
4
Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa,
2002. S. 104-105
5
Pismo gotyckie było formą pisma łacińskiego panującą powszechnie
w Europie od XIII do XV wieku. Charakterystyczne cechy to przewaga
wysokości nad szerokością, charakterystyczna tendencja łamania kresek,
zaostrzenia łuków i ostrych kątów. Istnieje wiele odmian pisma gotyckiego,
jedna z nich – tekstura (pismo z zaostrzonymi kształtami, załamania) została
zastosowana w 42 – wierszowej Biblii Gutenberga. Czcionka Catholiconu,
choć również należy do pism gotyckich, znacznie się od nich różni. Jest
pismem o szerokim dukcie z tendencją do poziomych, a nie pionowych kresek.
6
Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa,
2002. S. 102
7
Filigran, czyli znak wodny – widoczny pod światło na papierze znak,
który wykonywano na sicie do czerpania papieru, po to by oznaczyć jego
pochodzenie.
8
W 1450 roku Gutenberg otrzymał od bogatego finansisty i księgarza mogunckiego Johanna Fusta znaczną pożyczkę, która umożliwiła mu doposażenie warsztatu, w rezultacie prawdopodobnie wszedł z Fustem w spółkę.
W 1454 roku (w czasie, kiedy druk Biblii był na ukończeniu) doszło między
wspólnikami do nieporozumień. Odbył się proces sądowy, który był niekorzystny dla Gutenberga. Pozostała mu jednak do dyspozycji drukarnia
w domu „Zum Gutenberg”, którą prowadził dzięki pomocy finansowej syndyka miejskiego Konrada Humery.

wydań z różnymi znakami wodnymi jest identyczny
i niemożliwe żeby przez 12 lat w drukarni przechowywano skład obejmujący 98 000 wierszy tj.
około 4,5 miliona czcionek o wadze około 7 ton9.
W związku z tym wysnuli wniosek, że Catholicon
nie był drukowany ruchomymi czcionkami, lecz
odbijany był z cienkich dwuwierszowych blaszek,
które po wykonaniu druku mogły być przechowywane i po latach ponownie użyte. Świadczą o tym
pewne przesunięcia tekstu w stosunku do kolumny
obejmujące dwa wiersze. Słynna brytyjska badaczka
Lotte Hellinga twierdzi natomiast, że Catholicon
został wydrukowany normalnymi ruchomymi
czcionkami ok. 1469 roku, kiedy to wszystkie trzy
wspomniane gatunki papieru były dostępne na rynku
i jest dziełem, m.in. Petera Schöffera w Moguncji,
braci Bechtermünze w Eltville, Ulricha Zella
w Kolonii, a udział finansowy mógł mieć również
spadkobierca Gutenberga, doktor Konrad Humery.
Sprawa druków odbitych „czcionką Catholiconu”
do dziś nie została wyjaśniona do końca i pozostaje
fascynującą zagadką. Kilka egzemplarzy tego
pierwszego wydania przechowywanych jest również
w Polsce w Sandomierzu, Gnieźnie, Wrocławiu
i Krakowie.
Przeglądając zeskanowane XV-wieczne wydania
Catholiconu wyraźnie widzimy, że wydanie pierwsze,
z Mainz jest nieco podobne do dwóch wydań
pochodzących ze Strasburga, drukarzem których był
Adolf Rusch uznany niemiecki drukarz i wydawca.
W obydwu wydaniach czcionka jest podobna,
także liczba i układ wierszy rozmieszczonych w
dwóch kolumnach. Adolf Rusch w kilku swoich
książkach zastosował nowy typ czcionki tzw.
roman type (czyli antykwę). W antykwie wytłoczył piętnaście książek, w tym dzieła klasyków:
Plutarcha, Senekę, Valeriusa Maximusa i innych10.
Jedynie 20% inkunabułów na świecie, czyli książek
wydanych do 1500 roku11, zostało wydrukowanych
tą czcionką. Wywodziła się ona z Włoch i została
ukształtowana na wzór humanistycznego pisma
książkowego. Charakteryzuje się zaokrąglonymi
kształtami (podobnie jak czcionka Catholiconu)
bez kantów i haczyków. Adolf Rusch należał
do pierwszych wydawców stosujących antykwę
w tekstach drukowanych; m.in. wydał 67-wierszowy
Catholicon. Był on człowiekiem już nowej epoki,
Odrodzenia. Utrzymywał szerokie kontakty z wieloma
humanistami w Niemczech, m.in. z Rudolphem
von Langenem12 z Munster, który dedykował mu
Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa,
2002.
10
Goldsmith E. Ph. : The Printed Book of the Renaissance: Three lectures on type […], Cambridge University Press, 2010.
11
Varius Typefaces – Incunabula-Dawn of Western Printing – http://www.
ndl.go.jp/incunabula/e/
12
Rudolhp von Langen (1438 lub 1439 – 1519) humanista, niemiecki katolicki
duchowny, idee humanizmu propagował i wprowadzał w Munster. W 1500
roku zreformował szkołę katedralną w tym mieście, zmienił ją w instytucję
o charakterze humanistycznym.
9
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poematy, czy Rudolphem Agricolą13 , który jako
pierwszy wykładał język grecki w Heidelbergu.
Korespondował z Sigismundem Gossembrotem,
historykiem z Augsburga. Był również w ścisłej
przyjaźni z naukowcami ze Strasburga: Peterem
Schottem14 i Jakobem Wimpfelingiem15 . I chociaż
Catholicon pod względem treści, układu i budowy
składu drukarskiego, braku podstawowych informacji
o drukarzu, daty wydania16 i monumentalnego
wyglądu należał do średniowiecza, to jednak
poprzez zastosowanie wczesnej formy antykwy
zapowiadał już nową epokę – odrodzenie.
Wrażenie estetyczne, jakie wywiera wiele
najstarszych książek drukowanych wynika m.
in. stąd, że nawiązywały one do tradycji książki
rękopiśmiennej. Pierwsi drukarze tworząc czcionkę
brali za wzór litery występujące w rękopisach,
naśladowali również układ strony. Do drukowania
używano papieru, na którym często był znak wodny,
wskazujący na pochodzenie papieru. Znak wodny był
charakterystyczny tylko dla europejskich papierów,
wykorzystywanych jako materiał pisarski do rękopisów, a później druków – w pozostałych częściach
świata nie było tradycji tworzenia filigranów.
Spełniał on rolę metki, która jest przyszywana
do ubrania, jako świadectwo tego, że produkt
jest oryginalny i dobrej jakości. W średniowieczu
regułą było występowanie znaków wodnych
na kartach manuskryptów, druków i rysunków.
Najstarszy, znany filigran użyty został we Włoszech
w dokumencie z roku 1271 i była to forma litery F.
Poprzez porównywanie filigranów występujących
na papierach ksiąg rękopiśmiennych i wczesnych
drukowanych, można ustalić datę wykorzystania
danego papieru do produkcji ksiąg. Wiele dzieł
z tego okresu pozbawionych było informacji wydawniczych, m.in. daty, tak jak to ma miejsce
w przypadku naszego Catholiconu.17 Jeśli na książce
datowanej o zupełnie innym tytule, jest identyczny
filigran, co na książce bez daty, można z dużym
prawdopodobieństwem ustalić lata, w których
powstało dzieło niedatowane. Według Gerharda
Piccarda, który zajmował się filigranami, zebrał ich
około 100 tysięcy, znak wodny na sicie drukarskim
13
Rudolph Agricola (1444-1485) humanista epoki przed Erasmusem, pochodzący z północnej części Niderlandów, doskonale władał zarówno łaciną jak i językiem greckim. Znawca dzieł klasyków. Nauczyciel, muzyk,
poeta, dyplomata.
14
Peter Schott (1458-1490) prawnik, teolog i humanista w Strasburgu, syn
znanego polityka działającego w tym mieście.
15
Jakob Wimpfeling (1450-1528) renesansowy humanista i teolog, urodzony
we Francji (Alzacja). W roku 1500 zamieszkał w Strasburgu, wcześniej studiował m.in. w Heidelbergu. Studiował prawo i teologię. Pisał i tłumaczył
książki. Jest autorem biografii Petrarki, tłumaczył greckie dialogi i tworzył
komentarze do dzieł Seneki, Cycerona.
16
Adolf Rusch nie podpisywał, podobnie jak Gutenberg, książek, i nie
umieszczał również daty druku na swoich książkach.
17
Pierwsze druki bardzo często nie miały daty powstania, np. w bazie
około 2 000 inkunabułów wydrukowanych na papierze i przechowywanych w Narodowej Bibliotece w Holandii (Koninklijke Bibliotheek) jedynie
800 jest datowanych. Z tego względu metoda porównawcza filigranów jest
niezwykle ważna.
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mógł być używany przez okres około czterech lat.
Po tym czasie pod wpływem nacisku, odkształcał
się i ulegał zniszczeniu18 , a więc nawet jeśli sito
było używane, sam znak nie był już identyczny.
Ciekawa jest analiza papieru, którego użyto
do wydrukowania egzemplarza przechowywanego
w naszej bibliotece, przede wszystkim ze względu
na różnorodność znaków wodnych występujących
w tym inkunabule. Przeglądając karty Catholiconu
i kopiując na cienkim, przezroczystym papierze
filigrany stwierdzono, że na 365 wszystkich kart,
które wchodzą w skład bloku księgi, 115 zawiera
znaki wodne. Niestety, nie wszystkie udało się
zidentyfikować.

Filigran ze zgrzebłem.

Najwięcej kart użyto ze znakiem wodnym
przedstawiającym narzędzie do czyszczenia koni
– zgrzebło - numer 6138 w katalogu Briqueta19 –
występuje on na 28 kartach inkunabułu20. Z notatki
zamieszczonej w katalogu dowiadujemy się, że papier
pochodzi z północy Włoch oraz że wydrukowano
na nim m.in. Catholicon 67 - wierszowy, a zrobił
to drukarz „dziwnej litery R”21, papier zaś wytworzono w latach 1473-1478. Filigran ten ma
wymiary 48 x 44 mm.
Innym stosowanym znakiem wodnym jest głowa
wołu z krzyżem św. Andrzeja, filigran, który pojawił się w Biblii 42 - wierszowej oraz w wydaniu
pierwszym Catholiconu. Głowa wołu to niezwykle
często występujący znak. Zaobserwowano go już
18
Bull`s Head and Mermaid. The history of paper and watermarks
from the Middle Ages to the Modern Period. – Stuttgart and Vienna,
2009.
19
C.M. Briquet : Les filigranes: dictionnaire historique des marques du
papier, New York: Hacker Art. Books, 1985. S. 355.
20
Karty: 41, 47, 50, 60, 6, 63, 104, 107, 109, 112, 137, 170, 238, 240, 248,
268, 280, 281, 299, 301, 314, 316, 322, 331, 352, 358, 359, 365.
21
Zob. przypis 11.
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w roku 1320 w dokumencie pochodzącym z Włoch,
skąd ten filigran rozprzestrzenił się na tereny
Francji i Niemiec. Występuje on w różnych wersjach
i wielkościach: z kwiatkami o różnej ilości płatków,
różnymi rodzajami krzyży, gwiazdą, z literami, nosem,
bez oczu, z rozmaitymi symbolami etc. W naszym
wydaniu Catholiconu są dwa warianty głowy wołu
z krzyżem św. Andrzeja, nieco się od siebie różniące:
pierwsza wersja jest bez kółka na głowie, druga
natomiast, na czole posiada małe kółko22. Wersja
pierwsza występuje na dwunastu kartach23. Identyczny
filigran zamieszczony jest w katalogu Briqueta 24
pod numerem 15.054, a w katalogu Piccarda pod
nr 7448625. Z informacji wynika, że papier tej wersji
pochodzi z dokumentów z lat 1441-1445 (Briquet)
oraz z lat 1456-1457 (Piccard). W bazach filigranów
nie odnaleziono natomiast bliźniaczej wersji głowy
wołu z krzyżem i kółkiem na czole, jak ta występująca
na kartach egzemplarza przechowywanego w naszej
bibliotece.26. Podobny w rysunku, ale większy o 5 mm,
jest filigran w katalogu Briqueta zanotowany pod
nr 15.111 z informacją, że pochodzi z roku 1470.
Kwiat z płatkami, jako znak wodny, pojawia
się w naszym egzemplarzu w dwóch wersjach,
wyraźnie różnych. Pierwsza wersja to kwiat
8-płatkowy, w katalogu Briquet`a zamieszczono
go pod numerem 660327 (rok występowania 14751490), u Piccarda pod nr 1905 (rok występowania
w dokumentach – 1475/1477, Strasburg) i 1823 (rok
występowania w dokumentach – 1470, Norymberga).
Wielkość tego filigranu wynosi 54 x 49 mm.
Drugi, 9-płatkowy kwiat 28 jest nieco większy o wymiarach 76 x 75 mm. Odnaleziono go na 11
kartach papieru. Zanotowany pod numerem 6622
w katalogu Briqueta z informacją, że użyty był
w papierze wykorzystanym do druku Catholiconu
Jana Balbusa, drukarzem którego był Adolf Rusch.
Ostatni zidentyfikowany znak wodny to filigran
z literami nie do końca odszyfrowanymi (informacja
W opracowaniu dotyczącym historii papieru i znaków wodnych od czasów średnich po współczesność (Bull`s Head and Mermaid. The history of paper and watermarks from the Middle Ages to the Modern
Period. – Stuttgart and and Vienna, 2009) zasugerowano, że warianty nie
muszą być wariantami - mogą być identycznym filigranem, któremu w trakcie pracy pewne elementy mogą odkształcić się lub odpaść i w ten sposób
tworzą się różnice. W naszym egzemplarzu jest to jednak prawdopodobnie
inna wersja głowy wołu z krzyżem św. Andrzeja, co stwierdzono, przykładając te dwa odrysy filigranów do siebie. Chociaż wielkość ich jest identyczna (60 x 29 mm) wyraźnie widać więcej różnic między nimi, nie tylko
brak kółka (inny kształt i rozmieszczenie nozdrzy, oczu, rogów).
23
Karty: 51, 77, 126, 139, 187, 196, 242, 244, 250, 292, 293, 344.
24
C.M. Briquet: Les filigranes: dictionnaire historique des marques du
papier, New York: Hacker Art. Books, 1985. s. 755
25
Katalog Piccarda – to baza około 130 000 znaków wodnych zebranych
przez Gerharda Piccarda. Piccard przebadał 80 archiwów i 5 bibliotek,
Niemiec, Włoch, Niderlandów, Belgii, Francji, Szwajcarii i Austrii. Obecnie
zarówno baza Briqueta jak i Piccarda oraz inne bazy filigranów (cały czas
prace trwają) można znaleźć w Internecie dzięki konsorcjum Bernsteina:
http://www.bernstein.oeaw.at
26
Ta wersja występuje na 8 kartach: 78, 134, 186, 251, 252, 346, 353, 355.
27
C.M. Briquet : Les filigranes: dictionnaire historique des marques du
papier, New York: Hacker Art. Books, 1985. s. 373
28
Karty: 2, 39, 74, 119, 125, 131, 132, 148, 211, 215, 339.
22

Filigran z głową wołu i krzyżem św. Andrzeja (bez kółja na czole).

z katalogu) . Widnieje on pod numerem 9729
katalogu Briqueta, a z informacji o tym znaku
dowiadujemy się, że był użyty do druku Catholiconu
Jana Balbusa, do powstania którego przyczynił
się drukarz dziwnej litery R 29.
Są jeszcze dwa inne rodzaje filigranów, o nieco
różniących się kształtach. Niestety, rysunek ich
jest niezwykle trudny do odczytania, wiadomo
jedynie, że jedna wersja występuje na 9, natomiast
druga na 22 kartach. Być może w przyszłości
będzie można zastosować nowoczesne metody
badania filigranów występujących w Catholiconie
i odwzorowanie znaków wodnych tym sposobem
stanie się nieco łatwiejsze, a przede wszystkim
dokładniejsze.
29

Zob. przypis 11.
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Filigran z kwiatem 9-płatkowym.

Filigran literowy.

W czasie badania rozróżniono osiem różnych
filigranów, pochodzących z papieru występującego
w dokumentach powstałych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Objaśnienia dotyczące znaków wodnych
przedstawiających zgrzebło, kwiat 9-płatkowy,
filigran literowy informują, że do innych egzemplarzy
tego wydania zastosowano ten sam papier, co w naszym Catholiconie. Prawdopodobnie identyczna
sytuacja jest w przypadku kwiatu – 8 płatkowego.
Najciekawszy pozostaje papier ze znakiem wołu,
który (według Piccarda i Briqueta) zastosowano
do druku dokumentów powstałych kilkadziesiąt
lat wcześniej tj. w latach 1441-1457, a więc
występuje w pismach o dwadzieścia lat starszych.
Być może Adolf Rusch wykorzystał zapas papieru,
jaki posiadał jego teść, Johannes Mentelin, który
jako pierwszy drukował w Strasburgu (w latach
1465 -1478) przechowywał i nabywał papier
z różnych źródeł, zapewniając sobie niezbędną
ilość do funkcjonowania drukarni.

egzemplarz jest rubrykowany, tzn. że zaznaczano
farbą (w naszym przypadku kolorem czerwonym,
niebieskim i żółtym) tekst lub akapity, które musiały
być wyróżnione. Zamieszczone są w nim również
ręcznie rysowane inicjały, niektóre dwukolorowe
niebiesko-czerwone. Na czterech stronach inicjały
są rozbudowane, na karcie pierwszej zajmują dość
sporą, niezadrukowaną przestrzeń papieru. Widnieją
na nich rośliny, zwierzęta i postaci. Jest skryba
przepisujący księgi, dziewczynka w wianku na głowie, bartnicy zbierający miód z wysokiego drzewa,
i piszący chłopiec. Wszystkie ilustracje to rysunki
wykonane piórem, wewnątrz niewypełnione. Cała
księga nie posiada oryginalnej paginacji kart,
choć foliowanie stosowane było już w książce
rękopiśmiennej. Tymczasem w pierwszych drukach,
albo nie stosowano go wcale, albo wykonywano
go ręcznie, ponieważ nie umiano zamknąć w formę
drukarską wystającej z kolumny tekstu liczby.

Egzemplarz Catholiconu przechowywany w naszej
bibliotece jest wydaniem czwartym, poprzedzały
je wydanie z Mainz (oraz wszystkie jego impresje)
jak również wydanie z 1469 Gunthera Zainera
z Augsburga oraz wydanie pierwsze Adolpha Ruscha
i Johanna Mentelina, z którym Rusch pracował.
Przy opracowywaniu wydań z Mainz i Augsburga
posługiwano się różnymi manuskryptami, przy
pracach nad wydaniem strasburskim bazowano
już na egzemplarzach wydrukowanych. I właśnie
edycja strasburska stała się wzorcem dla wszystkich
późniejszych wydań Catholiconu. 30 Pierwszego
wydania zachowało się na świecie 62 egzemplarze
(w tym 5 w Polsce), wydania naszego, a więc
powstałego pomiędzy 1475-1477 rokiem zanotowano
89 egzemplarzy (w tym 7 w Polsce, w Częstochowie,
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Kielcach). Nasz
30
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G.Powitz: Wolfenbttler Notizen zur Buchgeschichte, vol. 13, 1988, s. 136.
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Najstarsza k siążka z kolekcji zabytkowej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach posiada wszystkie cechy
najwcześniejszych książek drukowanych, m.in.
brak karty tytułowej, paginacji, adresu wydawniczego. Jedynie na końcu dzieła, w tzw. kolofonie
można przeczytać, że została napisana przez Jana
Balbusa w 1286 roku. Należy do najcenniejszych
i najpiękniejszych ksiąg w naszych zbiorach.
Jest jednym z ośmiu inkunabułów oraz jedną
z sześciotysięcznego zbioru starych druków.
% »&

Antoni Tański i jego dzieło
na tle innych przedstawień alegorii Polski
Dr Anna Myślińska

D

o Sanktuarium Królowej Polski Matki Ziemi
Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie (woj.
świętokrzyskie) przyjechałam po raz pierwszy jesienią
1992 r. Poznałam wówczas księdza Kustosza Czesława
Walę – charyzmatycznego twórcę i wizjonera tego
miejsca, który powierzył mi opracowanie obrazu
Polonia: ponad 12 metrów długości, 3 wysokości,
z przedstawieniem 1000 lat polskiej historii oraz
około 200 wizerunków Wielkich Polaków1.

Polonię kupił od spadkobierców malarza w Warszawie ksiądz Kazimierz Jancarz2, przyjaciel księdza
kustosza Wali. W końcu 1991 r. przywiózł obraz
nawinięty na wałku do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, stawiając tylko jeden warunek, aby został
opracowany i pokazany publicznie. W następnym roku
prowadzone były prace konserwatorskie przy obrazie:
płótno naciągnięte zostało na blejtram i poddane
konserwacji zabezpieczającej. Prace wykonali Marek
Mazurek i Piotr Sieradzki. Na miejsce eksponowania
Polonii wybrano Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II.
Także w 1992 r. poznałam w Kałkowie małżeństwo spadkobierców malarza: Krystynę i Andrzeja
Zajączkowskich, od których dowiedziałam się, że autorem płótna jest architekt Antoni Tański3. Państwo
Zajączkowscy wskazali na Warszawę, jako miejscu
namalowania obrazu, podali mi również nazwisko
zamieszkałego w stolicy wnuka artysty – Stefana
Kwiatka. Okoliczności powstania płótna nie były
im znane.
Aby uwiarygodnić zdobyte informacje dokonałam
żmudnej kwerendy bibliotecznej, w której niestety
nic nie udało mi się ustalić na temat malarza, jego
działalności zawodowej, ani powstania obrazu.
1
Pełne opracowanie obrazu Polonia: A. Myślińska, „Polonia” Antoniego
Tańskiego w Kałkowie na Kielecczyźnie, „Rocznik Muzeum Narodowego
w Kielcach”, t. 20, Kielce 2000, s. 149-172.
2
Ksiądz Kazimierz Jancarz (1947-1993), duszpasterz ludzi pracy, jeden z kapłanów “Solidarności”, działacz społeczny, organizator m.in.
Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Mistrzejowicach w 1988 r.
W latach 1989-1993 proboszcz parafii w Luborzycy pod Krakowem.
3
Spadkobiercy A. Tańskiego utrzymywali, że w młodości kształcił się on
w Petersburgu w dziedzinie architektury. Nie potwierdziła tego kwerenda
archiwalna (informacja z 1994 r. od prof. Waldemara Baraniewskiego). Nie
znalazła również potwierdzenia informacja na temat pracy zawodowej
Tańskiego. Spadkobiercy utrzymywali, że w okresie międzywojennym pracował jako architekt i budowniczy domów na Saskiej Kępie w Warszawie.
Nazwisko Antoniego Tańskiego nie figuruje wśród architektów i budowniczych działających w międzywojniu w tym rejonie Warszawy, patrz: H.
Farytna-Paszkiewicz, Saska Kępa 1918-1939. Architektura i urbanistyka, “Studia z Historii Sztuki PAN”, t. 43, Wrocław 1989.

Znalazłam za to szereg publikacji, z których Tański
musiał korzystać przy malowaniu płótna. Należały
do nich np. La Pologne historique, littéraire, monumetale
et pittoresque, ou scènes historiques [...], pod redakcją
Leonarda Chodźki, Albumy biograficzne zasłużonych
Polaków i Polek wieku XIX i inne4.
W kompozycji namalowanej w typie teatru alegorycznego wyczuć można było rękę malarza-amatora, m.
in. w schematycznym ułożeniu postaci w rzędy
i grupy. Zachwycało mnie za to bogactwo ikonografii,
znajomość polskiego malarstwa historycznego, prac
Marcello Bacciarellego, Jana Matejki i Januarego
Suchodolskiego oraz motywów znanych z ilustrowanych
wydawnictw pamiątkowych, grafik, portretów i fotografii współczesnych powstaniu dzieła. Te ostatnie,
na przykład fotografie Aleksandra Świętochowskiego,
Zenona Przesmyckiego, Stefana Żeromskiego, Henryka
Sienkiewicza i Michała Bałuckiego potwierdzały
powstanie obrazu w okresie II Rzeczypospolitej.
W lewym dolnym narożniku obrazu znajdowała
się postać starszego mężczyzny z pędzlem w ręce.
To musiał być autoportret malarza, zapewne 60-letniego, a więc urodzonego ok. 1870 r.
Najwcześniejsze przedstawienia alegorii Polski
wiążą się ze sztuką obcą. Należy do nich słynna
miniatura hołdu składanego cesarzowi rzymskiemu
Ottonowi III przez cztery prowincje: Romę, Galię,
Germanię i Sclavinię z ok. 1000 r. oraz malowidło
ścienne w kaplicy kościoła Saint Pierre le Jeune
w Strasburgu, z pochodem hołdowniczym piętnastu
postaci ku krzyżowi: Germanii, Galii (Francji), Italii,
4
La Pologne historique, littéraire, monumetale et pittoresque, ou
scènes historiques, monumens, monnaires, médeilles, costumes, armes;
portraits, esquisses biographiques [...], pod red. Leonarda Chodźki, 1-3,
Paryż 1835-1845; Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku
XIX. T. 1: Warszawa 1901, T. 2: Warszawa 1903; Polska jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3: Warszawa
[1928-1932]; J. Straszewicz, Die Polen und die Polinnen der Revolution
vom 29 November 1830. Stuttgart [1832-1837]; K. W. Wójcicki Życiorysy
znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach. Nakładem J.
Bernstrina księgarza. T. 1: Warszawa 1850, T. 2: Warszawa 1851; Plejada
polska. Wyd staraniem B.M. Wolfa, Petersburg i in. 1859; W. Szymanowski
Trzysta portretów zasłużonych w narodzie Polaków i Polek z dodaniem krótkich wspomnień ich żywotów, Warszawa 1860; J. Bartoszewicz
Hetmani polscy koronni i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wizerunki
zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona, Zeszyty 1-7, Warszawa
1862; J. Chociszewski, Piśmiennictwo polskie w życiorysach naszych
znakomitych pisarzy... przedstawione, Poznań 1874; S. Orgelbrand
Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami. T. 1-18, Warszawa
1898-1912; M. Gębarowicz, Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze
wydane staraniem Ksawerego Preka, Lwów 1928.
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Anglii, Hibernii (Szkocji), Fryzji, Skandii (Skandynawii?,
Danii?), Sclavonii (Chorwacji?), Aragonii, Sycylii,
Kastylii, Węgier i Polski, powstałe na przełomie
XIV i XV w.
Świadomość historyczna, za którą w większości
przypadków stało dobro racji stanu, obecna była
w sztuce polskiej od pierwszych fundacji piastowskich.
W XV w. na typikę średniowiecznych przedstawień
wpływ miał rozwój myśli humanistycznej. Na przestrzeni wieku XVI treść niemal każdej fundacji
artystycznej w Polsce zawierała elementy świadomości
historycznej. Przykładem takich zjawisk mogą być
ilustracje oficjalnych druków krakowskich, statutów
i kronik, które z jednej strony odzwierciedlały wiedzę
i kulturę historyczną twórców i ich zleceniodawców,
z drugiej zaś służyły jako narzędzie propagandy.
Powstanie archetypu alegorii Polski w II połowie
XVI w. wiązało się z kształtowaniem się świadomości
historycznej polskiego społeczeństwa oraz ideą
propagandy majestatu państwa i władzy królewskiej
Rzeczypospolitej. Na drzeworycie w dziele Stanisława
Orzechowskiego Quincunx, wydanego w Krakowie
w 1564 r., anonimowy rytownik wyobraził posągową
postać kobiecą w szatach królewskich, wspartą
na ramionach króla i biskupa, otoczoną symbolami
podkreślającymi jej godność i świętość.
Archetyp Polonii narodził się w tym samym czasie,
co alegorie innych państw europejskich, na przykład
Germania. Wraz z upływem czasu i zmianami w sytuacji
politycznej zespół znaków i symboliki przedstawień
ulegał aktualizacji.
W ostatnich dziesięcioleciach XVI. i w XVII w.
ilustracje tematu historycznego dały wyraz identyfikacji
szlachty z państwem, zapisując na rycinach rozwój
szlacheckich znaków rodowych, powstających obok
chronologicznych pocztów książąt i królów polskich,
jak na przykład na miedziorycie Dawida Tscheringa
z dzieła Szymona Okolskiego Orbis Polonus (1641).
W wiekach XVII. i XVIII. Polonie często uczestniczyły
w plastycznych komentarzach do wydarzeń historycznych, batalistycznych, triumfalnych i funeralnych,
na rycinach, medalach, obrazach, w dekoracjach
okazjonalnych i rzeźbach.
Pomimo wielkiej popularności alegorii już w XVIII w.
zaczęła się ich stopniowa dewaluacja. Kolejne dzieła
uzasadniała jednak sytuacja polityczna państwa
i umacniająca się świadomość narodowa polskiego
społeczeństwa. Przemożny wpływ na te przemiany, podobnie zresztą jak we wszystkich narodach i państwach
europejskich, wywarły Wielka Rewolucja Francuska
i epoka napoleońska, a także idee Romantyzmu.
Największa liczba alegorii Polski powstała
w okresie porozbiorowym, kiedy malarstwo historyczne
zdominowane zostało treściami patriotycznymi. Obrazy
Michała Stachowicza, Franciszka Smuglewicza,
Józefa Peszki, Kazimierza Wojniakowskiego, artystów
obcych solidaryzujących się ze „sprawą polską”,
a także kartony Artura Grottgera, dzieła Jana Matejki,
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Stanisława Wyspiańskiego i liczne druki ulotne,
obrazowały klęskę Polski, jej martyrologię i nadzieję
na odzyskanie wolności.
Temat alegorii Polski wielokrotnie podejmował
Jacek Malczewski, zaczynając cykl twórczy od obrazów:
Widzenie (1897), Prawo – Ojczyzna – Sztuka (1903)
i Polonia (1907). Pomiędzy 1914 a 1915 r. czyn irredencki
Legionów Malczewski zaczął postrzegać jako zwiastun
odzyskania wolności, co znalazło odzwierciedlenie
w cyklu obrazów Polonia z lat 1914 -1918, w tematach
mitologicznych: Orfeusz i Eurydyka, Nike, Pytia, Hermes
i Alcesta oraz na portretach legionowych.
W XIX i na pocz. XX w., wraz z formowaniem się
poczucia przynależności narodowej i narodowego
patriotyzmu, powstawały również liczne alegorie
innych narodów: Germanie, Francje, Grecje, Italie
i Rosje.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
artyści przejęli XIX-wieczną ikonografię Polonii
(aktualizowaną najczęściej w przedstawieniach Polonia
Rediviva i Polonia Triumphans) oraz narracyjną formę
i realistyczne obrazowanie tematu. Przedstawienia
alegoryczne tworzyli przede wszystkim artyści
drugorzędni, wywodzący się z nurtu malarstwa
historycznego XIX w., choć podejmowali ich realizację
również utytułowani twórcy sztuki nowoczesnej,
uczestnicząc w oficjalnych konkursach i realizując
prestiżowe zamówienia.
Forma Polonii oscylowała pomiędzy tradycyjnym
malarstwem końca XIX w.: historyzmem i symbolizmem, w którego nurcie tworzyli przede wszystkim
malarze starszego pokolenia: Jan Styka, Józef Mehoffer,
Stanisław Batowski i młodsi, jak Wlastimil Hofman,
a nową sztuką polską „Rytmu”, „Bractwa św. Łukasza”
i innych ugrupowań, reprezentowaną przez: Ludomira
Ślendzińskiego, Leonarda Pękalskiego, Bolesława Cybisa,
Jana Zamoyskiego, Mariana Jurgielewicza i innych.
Czasy II Rzeczypospolitej charakteryzuje wielka
różnorodność przedstawień alegorycznych, wykorzystywanych w walce stronnictw politycznych
(głównie Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego),
do dekoracji gmachów państwowych (n.p. gmachu
Rady Ministrów w Warszawie, Zamku Królewskiego w Krakowie, Pałacu Biskupów Krakowskich
w Kielcach), w spektakularnych manifestacjach
polskości (tzw. Polskie niebo w Gdańsku w 1939 r.),
zagranicznych prezentacjach kultury wolnej Polski
na Wystawach Światowych z lat 1925, 1937 i 1939
oraz odbudowy gospodarki kraju. Obecne na setkach
tysięcy pocztówek i medali, milionach monet, tysiącach
obrazów i sztandarów głosiły potęgę wolnej Polski,
po raz pierwszy od XVIII w., podobną w wydźwięku,
do alegorii wolnych państw Europy. Trafiając do rąk
indywidualnych odbiorców potwierdzały triumf
niepodległej Polski oraz chwałę Józefa Piłsudskiego
i Legionów w odzyskaniu wolności państwa i wizji
jego przyszłości.
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Polonia – rozrys obrazu.

W latach 1918-1939 alegorie Polski były zdecydowanie potępiane przez krytykę artystyczną,
która nie zauważała ich wielkiej roli w tworzeniu
i podtrzymywaniu świadomości patriotycznej obywateli.
Zapisane w powszechnie zrozumiałym, uniwersalnym
i ugruntowanym przez wieki w kulturze ojczystej
przekazie plastycznym wyrażały ciągłość historyczną
polskiego społeczeństwa. W dwudziestoleciu międzywojennym powstała również Polonia Antoniego
Tańskiego – największa polska alegoria historyczna.
Ze zdjęciami Polonii pojechałam do Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego na konsultację
między innymi z prof. Tadeuszem Stefanem Jaroszewskim. Po obejrzeniu przywiezionych materiałów
prof. Jaroszewski powiedział: „W Warszawie taki
obraz nie mógł powstać. Proszę pytać w Krakowie”.
W krakowskim Muzeum Narodowym pracownicy Działu
Malarstwa Polskiego również nie posiadali żadnych
informacji na temat powstania Polonii. Dopiero wnuk
malarza, mieszkający w Warszawie Stefan Kwiatek
potwierdził, że obraz powstał w Warszawie.

odwzorowaną jako autoportret w lewym narożu
obrazu zamiast podpisu.
Antoni Tański jako
człowiek dojrzały przyje- Podpis A. Tańskiego na obrazie.
chał do Warszawy, gdzie
ożenił się z Janiną z Ziębińskich. Nie wiadomo, czym
zajmował się wcześniej. W Warszawie pracował przy
remontach mieszkań, był miłośnikiem historii Polski
i malarstwa oraz zwolennikiem Narodowej Demokracji.
Z czasem drogi małżonków się rozeszły. Tański
na nowo ułożył sobie życie, poświęcając się pracy
zawodowej i malowaniu Polonii. Wykonanie obrazu
musiało wymagać ogromnych nakładów finansowych:
zakupu płótna, gruntu, farb, wykonania blejtramu,
wynajęcia choćby najskromniejszej, ale jednak dużej
pracowni. By móc malować swój obraz Tański żył
niemal ascetycznie.
Zastanawiałam się, jak to możliwe, że tak ogromne
płótno nie jest znane nikomu z badaczy malarstwa
międzywojennego, że na jego temat nie ma żadnych
publikacji, czy choćby notatek prasowych?

Antoni Tański na obrazie Polonia. Fot. Paweł Suchanek.

Nazwisko Antoniego Tańskiego nie figuruje w Słowniku Artystów Polskich, ani w żadnym z opracowań
dotyczących malarstwa okresu międzywojennego. Znany
jest za to malarz i konstruktor samolotów Czesław
Tański (ok. 1862-1942). Pan Stefan obstawał jednak
przy swoim: Antoni Tański (1874-1943), urodzony
w okolicach Suwałk, zmarły w Warszawie. Wnuk
malarza przesłał mi kserokopię fotografii dziadka,

Janina z Ziębińskich, żona A. Tańskiego.
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Antoni Tański - Polonia

Z pomocą w poszukiwaniach przyszedł mi artykuł
prof. Anny Sieradzkiej w tomie Sesji Stowarzyszenia
Historyków Sztuki: Sztuka i Historia (1992), z reprodukcją projektu malowidła Stanisława Batowskiego
Kaczora, zgłoszonego na Konkurs na malowidła
do sali Sejmu w Warszawie (1929)5. Miał on formę
wydłużonego prostokąta, podobnie jak malowidło
Tańskiego.
W latach 1925-28 wybudowano w Warszawie nowy
budynek Sejmu według projektu Kazimierza Skórewicza
(1866-1950). „Konkurs na malowidła do sali Sejmu”
ogłosił w 1929 r. Marszałek Sejmu Ignacy Daszyński.
W założeniu miał to być dużych rozmiarów tryptyk,
do którego szkic należało przedstawić komisji. Do udziału
w konkursie zaproszono profesorów Tadeusza Pruszkowskiego, Ludomira Ślendzińskiego, Józefa Mehoffera,
Kazimierza Sichulskiego i Władysława Rogulskiego6.
Mimo, że temat konkursu określony został jako dowolny,
artyści niemal powszechnie podjęli temat alegorii
Polski. Polonie ubrane, rozebrane, z koroną i mieczem,
bez korony i miecza… – tak o konkursowych Poloniach
pisał Szczęsny Rutkowski7. Spośród 28 nadesłanych
projektów w ścisłym konkursie znalazło się dwanaście.
Antoni Tański nie brał udziału w konkursie. Nagrodzono
czterech autorów, przyznając dwie pierwsze i dwie
drugie nagrody. Pierwsze nagrody otrzymali: Ludomir
Ślendziński i Józef Mehoffer, dwie drugie Kazimierz
Sichulski i Bronisław Bartel8. Nagrodzonych projektów
malowideł nie zrealizowano. Krytyka artystyczna
uznała sam konkurs za nieudany i postulowała jego
powtórzenie9. Konrad Winkler napisał: Nawet projekty
wybitnych artystów nie odznaczały się oryginalnością
ujęcia formy i kompozycji ani monumentalnością stylu.
Uderza tutaj brak głębszych tradycji w malarstwie
dekoracyjnym w związku z architekturą i opanowaniem
przestrzeni oraz wielka rozbieżność w technicznym
5
A. Sieradzka, Polonia Rediviva. Odzyskanie niepodległości
w sztuce polskiej lat 1918–1939, [w:] Sztuka i historia. Materiały Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, listopad 1988, Warszawa
1992, s. 315–324, il. s. 321.
6
“Architektura i Budownictwo” 1929, nr 1, s. 32-33.
7
S. Rutkowski, “Polska Zbrojna” 1929 nr 318, s. 6.
8
Konkurs na malowidła ścienne w sali sejmowej,” Architektura
i Budownictwo” 1929, nr 9, s. 358; W. Husarski, Konkursy artystyczne,
„Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 51, s. 999 – 1000, il.
9
K. Winkler, Wystawa projektów na malowidła ścienne w sali sejmowej, „Kurier Poranny” 1929, nr 309, s. 3; W. Husarski Sztuki plastyczne,
„Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 45, s. 863.
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traktowaniu malowideł, z których żadne nie nadaje się
do ozdobienia tej pięknej sali. Konkurs powinien być
bezwarunkowo powtórzony. 10 Do dzisiaj zachowały się
konkursowe projekty (całe lub ich części) wykonane
przez Józefa Mehoffera, Vlastimila Hofmana, Stanisława
Kaczora - Batowskiego, Jana Wydrę i Stanisława
Gajewskiego.
Środkowa część tryptyku do sali Sejmu miała
osiągnąć wymiar 465 X 1396 cm, obraz Antoniego
Tańskiego miał 302 x 1246 cm. Malarz nie mógł
zapewne zamówić odpowiedniej wielkości płótna,
licząc na pokrycie różnicy wymiarów ramą. Zbieżność
formatów była i tak bardzo duża. Tański liczył,
że w przyszłości Polonia trafi do sali Sejmu, że z ław
poselskich spoglądać będą na jego dzieło najważniejsze
osoby w państwie.
Po analizie programu treściowego obrazu zrozumiałam, dlaczego nie jest nikomu znany, dlaczego
został pominięty milczeniem w prasie i opracowaniach
dotyczących malarstwa okresu międzywojennego.
Treść Polonii uznano za szkodliwą politycznie. Tański
wykluczył z grona Wielkich Polaków wskrzesiciela
niepodległej Polski Józefa Piłsudskiego. Duży
obszar po prawej stronie płótna poświęcił Powstaniu
Listopadowemu, pomijając Powstanie Styczniowe
1863-1864 – największe polskie powstanie narodowe.
Urodził się niedługo po jego upadku, wzrastał
słuchając opowieści o tragicznej i daremnej walce
i zsyłkach. Może dlatego nie rozumiał wartości
zrywu styczniowego? Autor był miłośnikiem historii
Polski, dlatego znajomość wydarzeń historycznych
i wizerunków Wielkich Polaków były mu pomocne
przy malowaniu obrazu. Wiedział, gdzie szukać źródeł
ikonograficznych. Pracę nad obrazem zakończył
najpóźniej w 1938 r., ponieważ po wybuchy wojny
płótno zostałoby zniszczone przez Niemców.
Po śmierci Antoniego Tańskiego (1943) Polonia
zwinięta na wałku pozostała aż do zakończenia
II wojny światowej w warszawskim mieszkaniu żony
malarza. W okresie powojennym, po śmierci żony i córki
Tańskiego, płótno trafiło w ręce spadkobierców, którzy
w latach 80. zamierzali podzielić je na części i wywieźć
za granicę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie
uzyskali zgody na wywóz obrazu z kraju.
Polonia skomponowana została w dwóch poziomych,
spiętrzonych nad sobą pasmach. W dolnym, wypeł10

K. Winkler, “Droga” 1929, nr 11, s. 1025.
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niającym 2/3 wysokości płótna, znalazła się “galeria”
Wielkich Polaków, zgromadzonych wokół siedzącej
Polonii, w górnym matejkowskie portrety królów
i książąt polskich oraz sceny z niemal tysiącletniej
historii państwa11.
Polonia wyobrażona została jako Polonia triumphans,
w koronie na głowie, ubrana w biały, spięty na piersi
chiton i drapowany wokół bioder purpurowy himation
(ubiór powtarza barwy sztandaru Polski). Towarzyszą
jej postaci trębacza w zbroi husarskiej oraz anioła
z gałązką laurową i palmą (symbolami męczeństwa
i chwały). Polonia spisuje dzieje ojczyste, wspierając
stopy na panopliach. Po obu jej stronach malarz
przedstawił postaci Wielkich Polaków, które żyły
i działały w różnych epokach, najwięcej w wieku
XIX. Na dole płótna zastosował układ “amfiteatralny”,
uzasadniający perspektywę umowną. Układ taki mógł
stać się pełnym powagi dopełnieniem obrad Sejmu.
Autor korzystał głównie z czarno-białego materiału
ilustracyjnego, zróżnicowanego jedynie walorowo,
który przenosił na obraz z zastosowaniem koloru,
również w przypadku historycznych mundurów,
odznaczeń i herbów, co łączyło się z wykonaniem
dużej dodatkowej pracy. Elementy uzbrojenia, mundury
i odznaczenia mógł odnaleźć w zbiorach Muzeum
Wojska w Warszawie lub na przerysach zamieszczonych w ilustrowanych wydawnictwach z zakresu
wojskowości polskiej12. Ubiory cywilów odtwarzał
i kolorował dość schematycznie, używając głównie
ugrów, szarości i czerni.
Na lewo od Polonii namalowani zostali przedstawiciele: oświecenia, romantyzmu i pozytywizmu.
Wokół Adama Mickiewicza z otwartą księgą znaleźli
się romantycy, m.in.: Artur Grottger, Juliusz Słowacki,
Zygmunt Krasiński, Stanisław Moniuszko, Aleksander
Fredro, Stefan Garczyński, Eleonora Ziemięcka, Karol
Kurpiński oraz przeciwnik Romantyzmu Kajetan
Koźmian. Osobną grupę tworzą: Ignacy Krasicki,
Julian Ursyn Niemcewicz, Bohdan Józef Zalewski,
Antoni Malczewski, Konstanty Świdziński, Oskar
Kolberg oraz Kazimierz Jan Wilczyński.
W dolnych rzędach przy lewej krawędzi obrazu
znaleźli się pisarze, poeci i publicyści Pozytywizmu
i Młodej Polski, tacy jak: Zofia Kossak-Szczucka,
Aleksander Świętochowski, Zenon Przesmycki, Stefan
Żeromski, Stanisław Wyspiański (?), Jan Kasprowicz
Poczet królów i książąt polskich powstał u schyłku życia Jana Matejki
w latach 1890-1892, na zamówienie wiedeńskiego wydawcy Maurycego
Perlesa. Powstały 44 portrety rysowane ołówkiem, bez koloru (rysunki
w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Matejko marzył o wymalowaniu pocztu olejno, niestety nie zdążył już zrealizować tego zamierzenia.
Po śmierci Matejki ukazała się druga wersja jego pocztu (40 portretów),
kolorowana przez L. Stroynowskiego i Z. Papieskiego.
12
Ubiory wojska narodowego polskiego z czasów Księstwa
Warszawskiego. Wyd. J. Czech. Kraków 1831; J. Straszewicz Die
Polen und die Polinnen der Revolution...; K. Kozłowski Album
wojska polskiego z 1831 roku..., Poznań 1886; B. T [wardowski] Spis osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych
Kościuszki 1794 r., Poznań 1894.

i Michał Bałucki. W lewym dolnym narożu obrazu
Tański umieścił swój autoportret z pędzlem w ręce.
Wszystkie wizerunki w dolnym rzędzie pokazane
zostały w półpostaci, w dwóch następnych w popiersiu.
Widzimy tam m.in.: Marię Rodziewiczównę, Adolfa
Dygasińskiego, Franciszka Smolkę, Józefa Ignacego
Kraszewskiego i Adama Asnyka, a także troje polskich
noblistów: Marię Skłodowską-Curie (?), Władysława
Reymonta i Henryka Sienkiewicza. W trzecim rzędzie
obok pisarzy, poetów, publicystów i filozofów przedstawieni zostali przedstawiciele różnych gałęzi nauki
oraz pisarze: Wojciech Jastrzębowski (nad zegarem
słonecznym), Józef Maksymilian Ossoliński, Ignacy
Domeyko, Józef Gołuchowski, Eliza Orzeszkowa, Julian
Bartoszewicz, Henryk Rzewuski, Kazimierz Brodziński,
Narcyza Żmichowska, Seweryn Goszczyński, Kornel
Ujejski i Maria Konopnicka.
Osoby w dwóch górnych rzędach pokazane zostały w pomniejszonej skali, a wśród nich poeci,
przedstawiciele różnych gałęzi nauki, filozofowie,
estetycy, lekarze, filantropi, kolekcjonerzy, działacze
gospodarczy i społeczni, do których należą m.in.
Tadeusz Czacki, Jan Śniadecki, Samuel Bogumił
Linde, Karol Mecherzyński, Paulina Krakowowa,
August Cieszkowski, Teofil Lenartowicz, Wincenty
Pol, Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz),
Franciszek Siarczyński, Onufry Kopczyński, Stanisław
Konarski, Jerzy Samuel Bandtkie, Adam Prażmowski,
Klementyna Hoffmanowa, Józef Korzeniowski, Bronisław Trentowski, August Bielowski, Tomasz Zan
i Fryderyk Chopin (?).
Na prawo od Polonii przedstawieni zostali przez
Tańskiego: 1. dawni poeci piszący w języku pol-

11

A. Tański, Polonia, lata 1928-1938. Wł. pryw., fot. Wojciech Sieradzki.
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Pocztówka Noc Listopadowa wg obrazu A. Tańskiego. Wyd. J. Ślusarski, 1930. Muzeum Niepodległości w Warszawie.

skim oraz hetmani i dowódcy wojsk z XVII w.; 2.
wybitni artyści (malarze, architekci i rzeźbiarze)
z XVIII i XIX w.; 3. urzędnicy i przedstawiciele elity
politycznej i intelektualnej Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego, na czele z postacią Napoleona
Bonaparte, oraz uczestnicy kampanii napoleońskich;
4. dowódcy wojsk polskich z okresu Powstania
Listopadowego 1830/1831 i 5. uczestnicy Powstania
Listopadowego na Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz
politycy i reformatorzy gospodarki krajowej. Zarysy
grup postaci w prawej części płótna podporządkowane
zostały planom swobodnych owali i trójkątów.
Dawni poeci, hetmani i dowódcy wojsk polskich,
skupieni zostali wokół słynnego kaznodziei Piotra
Skargi, odwzorowanego np. obrazu Jana Matejki
Kazanie Skargi (1862–1864)13: Jan Kochanowski,
Sebastian Klonowic, Szymon Szymonowic, Jan Andrzej
Morsztyn i „polski Horacy” Maciej Sarbiewski oraz
hetmani i dowódcy wojsk z XVII w., m.in.: Jan Karol
Chodkiewicz, Stanisław Koniecpolski, Jeremi Wiśniowiecki, Stefan Czarniecki i Stanisław Żółkiewski.
Niżej, w grupie artystów zgromadzonych przy Janie
Matejce, Tański pokazał m.in. architekta i malarza
Henryka Marconiego, malarzy: Januarego Suchodolskiego, Juliusza Kossaka, Michała Stachowicza,
Jana Bogumiła Plerscha, Jana Feliksa Piwarskiego,
Franciszka Smuglewicza, Antoniego Brodowskiego
oraz rzeźbiarza i grafika Władysława Oleszczyńskiego.
Przenosząc na płótno wzory graficzne, malarz starał
się zachować kompozycję pierwowzoru. Nie radził
J. Matejko, Kazanie Skargi, lata 1862–1864, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW 2048, dar hr. Jana Tomasza Zamoyskiego;
od 1949 r. depozt w Muzeum Narodowym w Warszawie.
13
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sobie jednak z ilością napotkanych problemów,
np. skalą postaci namalowanych obok siebie.
Na prawo od grupy artystów przedstawieni zostali
dostojnicy państwowi i kościelni z okresu Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego, towarzyszący
cesarzowi Napoleonowi: m.in. Książę Warszawski
Fryderyk August Saski, duchowni: arcybiskup Kacper
Cieciszowski i biskup krakowski Karol Skórkowski,
a także działacze polityczni: Onufry Wyczechowski,
Tomasz Wawrzecki, Tadeusz Matuszewicz i Józef
Wybicki. Bezpośrednio ponad Napoleonem pokazana
została generalicja i oficerowie wojsk polskich,
uczestnicy kampanii napoleońskich, skupieni pomiędzy płk. Janem Kozietulskim, a gen. Henrykiem
Dąbrowskim. Widzimy tutaj m.in. generałów: Wincentego Krasińskiego, Józefa Wielhorskiego, Jana
Henryka Dąbrowskiego, Michała Sokolnickiego, wyżej
płk. Jana Kozietulskiego i Andrzeja Niegolewskiego,
adiutanta Napoleona Józefa Sułkowskiego, gen.
Stanisława Fiszera i płk Kazimierza Tańskiego.
Wszyscy generałowie i pułkownicy przedstawieni
zostali w mundurach paradnych pułku lekkokonnego
polskiego gwardii cesarza Napoleona I z lat 18071814. Na lewo od gwardii cesarskiej znaleźli się m.in.
gen. Józef Antoni Madaliński, polityk konserwatywny
Stanisław Wodzicki oraz zasłużeni chirurdzy: Walenty
Gagatkiewicz, Andrzej Dybek i Józef Rafał Czerwiakowski. W górnej części grupy, w sąsiedztwie okresu
stanisławowskiego w paśmie górnym, umieszczeni
zostali wybitni działacze Sejmu Czteroletniego i mężowie stanu, m.in.: Stanisław Małachowski, Walenty
Sobolewski, Ludwik Gutakowski, Stanisław Kostka
Potocki i Ksawery Działyński.
Obok dyktatora Powstania Listopadowego 18301831 gen. Józefa Chłopickiego, z symbolicznym
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kołem sterowym w rękach, przedstawieni zostali
dowódcy, generałowie i pułkownicy wojsk polskich,
ustawieni w trzech rzędach i ubrani w mundury
z okresu Królestwa Polskiego 1815-1831, głównie
paradne, w jakich najczęściej pozowali do portretów.
W dolnym rzędzie grupy znaleźli się generałowie:
Tomasz Łubieński, Maciej Rybiński, Jan Zygmunt
Skrzynecki i Michał Czajkowski, wyżej Henryk
Dembiński, Wojciech Chrzanowski, Jan Umiński i Józef
Bem. W trzecim i najwyższym rzędzie, pod scenami
wybuchu i upadku powstania w paśmie historycznym,
przedstawiono generałów: Franciszka Żymirskiego,
Józefa Zajączka i Romana Sołtyka, pułkowników:
Berka Joselewicza i Józefa Zaliwskiego.
Ostatnie pole przy prawej krawędzi obrazu wypełnili
uczestnicy Powstania Listopadowego na Litwie,
Białorusi i Ukrainie oraz wybitni przedstawiciele
polskiego życia publicznego i gospodarczego tego
czasu: Emilia Plater, Wincenty Tyszkiewicz, Cezary
Plater, Artur Zawisza, książę Roman Sanguszko oraz
powstańcy litewscy: zakonnik Tranquilian Antoni
Romanowski i Leon Stempowski (skuci kajdanami).
Wśród wybitnych Polaków w dolnej części grupy
znaleźli się m.in. książę Adam Czartoryski, Stanisław Staszic, Joachim Lelewel, Tadeusz Mostowski,
Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Maurycy
Mochnacki, Jan Paweł Woronicz i szarytka siostra
Filipina Studzińska.
W górnym paśmie historycznym przedstawione
zostało blisko tysiąc lat polskiej historii, od narodzin
dynastii Piastów aż do Powstania Listopadowego,
z portretami królów, książąt, biskupów, dostojników
i świętych polskich. Pasmo historyczne decydujące
o historycznym charakterze całej kompozycji, oparte
zostało w dużej mierze na obrazach polskich malarzy
historycznych, takich jak: Jan Matejko i January
Suchodolski. Od lewej strony znalazły się tutaj
sceny: przybycie pielgrzymów do zagrody Piasta
Kołodzieja; przyjęcie chrześcijaństwa w Polsce
(966); wojny Chrobrego z cesarstwem niemieckim,
Czechami i Rusią; podział ziem polskich na dzielnice
(ok. 1098); bitwa na Psim Polu pod Wrocławiem
(1109), rozbicie dzielnicowe ziem polskich od 1138 r.,
bitwa z Mongołami pod Legnicą (1241) oraz bitwa
pod Płowcami (1331).
Szczególną uwagę poświęcił Tański Jadwidze
Andegaweńskiej i Władysławowi II Jagielle, podkreślając fakt utworzenie dynastii Jagiellonów.
Jagiełło przedstawiony został na obrazie w czasie
chrztu (chrzest Litwy) oraz dwukrotnie w bitwie pod
Grunwaldem (1410): przyjmując miecze od posłańców
krzyżackich i w walce z wielkim mistrzem zakonu
krzyżackiego Ulrykiem von Jungingen. Wizerunki
Jadwigi i Jagiełły oparte zostały na innym źródle, niż
Poczet matejkowski14. Kolejne ze scen historycznych
14
Podobieństwa np. w litografiach H. Aschenbrennera, wg rys. A. Lessera
zamieszczonych w: Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława

to bitwa pod Warną (1444), bitwa na Bukowinie
(1497) oraz rozwój humanizmu w Rzeczypospolitej,
począwszy od panowania Kazimierza Jagiellończyka
- aż po czasy Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.
Przedstawiony został tutaj hołd wielkiego mistrza
Zakonu Krzyżackiego Albrehta Hohenzolerna przed
Zygmuntem Starym (1525), wzorowany na obrazie
Matejki Hołd pruski15 oraz zawarcie przez Zygmunta
II unii polsko-litewskiej w Horodle (1569) w oparciu
o matejkowską Unię lubelską16 . Po bezpotomnej
śmierci Zygmunta Augusta rozpoczął się w Rzeczypospolitej okres królów elekcyjnych i silnej
pozycji szlachty. Wojny za panowania Stefana
Batorego ukazane zostały na przykładzie bitwy
o Psków (1581) i hołdu składanego królowi przez
władykę połockiego Cypriana oraz księcia Piotra
Jeleckiego, odwzorowujący np. obraz Matejki Batory
pod Pskowem (1872)17. Do bitew z czasów Wazów
należy bitwa pod Cecorą (1620) oparta na kilku
wzorach ikonograficznych18 i obrona Częstochowy
(1655) z pierwszoplanową postacią ks. Kordeckiego,
na którym zazwyczaj koncentrowały się XIX-wieczne obrazy bitwy o klasztor, na przykład
Obrona Częstochowy Januarego Suchodolskiego19.
Wybór bitwy pod Cecorą i obrony Częstochowy
był zresztą zgodny z retoryką całego płótna,
a malarz świadomie zrezygnował z pokazania
innych bitew okresu panowania Wazów, takich
jak: Smoleńsk i Beresteczko. Wielkie zwycięstwa
oręża polskiego pod wodzą hetmana Sobieskiego,
późniejszego króla Jana III Sobieskiego, autor zawarł
w „wiktorii wiedeńskiej”. Z czasów panowania
Sasów pokazał epizod walk wojny północnej
z lat 1700 - 1721. Ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego malarz połączył
z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, odwołując się
ponownie do płócien Matejki: Konstytucja 3 maja
(1891) i Rejtan (1886)20. Obok przedstawił działaczy
Sejmu Czteroletniego, konfederatów barskich z lat
1768-1772 oraz portrety zaborców Polski. Kolejne
pole pasma historycznego pokazuje wydarzenia
antyrosyjskiej insurekcji kościuszkowskiej 1794 r.,
która wybuchła w efekcie II rozbioru ziem polskich.
I do Stanisława Augusta. Warszawa 1861, po s. 58 i 62 (Litografia: A.
Dzwonkowski i Sp.).
15
J. Matejko, Hołd pruski, Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw.
II-a 561. Kompozycja obrazu została przez Tańskiego odwrócona z lewej
na prawą stronę.
16
J. Matejko, Unia lubelska, 1869, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr
inw. MP 4760 MNW.
17
J. Matejko, Batory pod Pskowem, 1872, Zamek Królewski w Warszawie,
nr inw. ZKW 1084.
18
Analogie do kompozycji bitwy można odnaleźć np. na obrazie W.
Piwnickiego Żółkiewski pod Cecorą, 1851, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. IIa-18 oraz na litografii Bitwa pod Cecorą, XIX w.,
litografia M. Fajans wg J. Kossaka, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr
inw. Gr. Pol. 3273.
19
J. Suchodolski, Obrona Częstochowy, 1845, Muzeum Narodowe
w Krakowie, nr inw. IIa-8.
20
J. Matejko, Konstytucja 3 maja, 1891, Zamek Królewski w Warszawie, nr
inw. ZKW 1105; J. Matejko, Rejtan, 1886, Zamek Królewski w Warszawie,
nr inw. ZKW 1048.
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A. Tański - Polska Odrodzona. 1928, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Fot. archiwum.

Walki insurekcji obrazuje bitwa pod Racławicami
i rzeź Pragi. Z kolei odrodzenie się polskiej państwowości w Księstwie Warszawskim pokazane
zostało na przykładzie bitwy pod Raszynem (1809),
znajdującej analogie w dwóch obrazach Januarego
Suchodolskiego21.
Ostatnia część pasma historycznego dotyczy
Powstania Listopadowego 1830-1831, pokazując
Belwederczyków dowodzonych przez ppor. Piotra
Wysockiego, oraz upadek zrywu w walce gen. Sowińskiego na Woli.
Multiplikacja wątków nie stanowiła dla Tańskiego
większego problemu. Sceny historyczne malował
obok siebie lub w kolejnych, pogłębiających się
planach, operując popularną i naiwną zarazem
dydaktyką. Niektóre bitwy pokazywał w podobny
sposób, na przykład. bitwę pod Legnicą i bitwę pod
Warną. Zilustrował również utrwalone w kulturze
polskiej nazwy i powiedzenia: “Psie Pole”, “Za króla
Olbrachta wyginęła szlachta”, „Za króla Sasa jedz,
pij i popuszczaj pasa”.
Pasmo historyczne udało się Tańskiemu znacznie
lepiej niż dolne pasmo portretowe. Mimo ograniczeń
związanych z małą powierzchnią płótna i koniecznością frontalnego przedstawienia władców, pokazał
w partiach tła prawdziwe umiejętności malarskie.
Znalazły się tutaj, poza cytatami z obrazów J. Matejki
i J. Suchodolskiego, pełne dynamizmu i swobody
sceny bitewne, charakteryzujące się poprawną
konstrukcją przestrzeni, konsekwentnie przeprowadzonym światłocieniem i odejściem od stosowanego
J. Suchodolski, Bitwa pod Raszynem, 1832, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, nr inw. MP 178, i Suchodolski, Śmierć Cypriana
Godebskiego pod Raszynem, 1855, Muzeum Narodowe w Warszawie
nr inw. 183753.
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poprzednio schematyzmu kolorystycznego. Pozornie
te same barwy (ugry, zielenie, tony brunatne, plamy
czerwieni) położone zostały z dużą lekkością i nasycone
wewnętrznym światłem. Gdyby wcześniej, przed
malowaniem Polonii, Tański zajął się malarstwem
batalistycznym, zapewne osiągnąłby sukces. W okresie
międzywojennym nadal istniało duże zapotrzebowanie
na obrazy o tematyce inspirowanej dziejami Polski.
Tematy i postaci w obu pasmach płótna przedstawiał Tański zgodnie z własnym widzeniem dziejów
ojczystych. Był już człowiekiem niemłodym, należącym
bardziej do minionej niż współczesnej epoki. W swoich
przestarzałych poglądach historycznych, utożsamiał,
podobnie jak to czynił Adam Naruszewicz w dziele
Memoriał do króla, naród z państwem. Jako sympatyk
Narodowej Demokracji nie uznawał czynu zbrojnego
Józefa Piłsudskiego i Legionów, które przybliżyły
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pominął
na płótnie Józefa Piłsudskiego, ale rzecz ciekawa,
również Romana Dmowskiego, którego był zwolennikiem. Tak zawiły historycznie i politycznie program
nie mógł zyskać akceptacji władzy, a i w dzisiejszych
czasach budzi zdumienie.
Od 1993 r. Polonia Tańskiego udostępniana była
pielgrzymom wraz z pokazem światło i dźwięk,
opracowanym przez Annę Myślińską i Marka Michniewskiego. W 1993 r. zmarł nagle ofiarodawca
płótna dla Kałkowa ks. Kazimierz Jancarz. Dwa lata
później w 1995 r. ks. kustosz Czesław Wala zlecił
domalowanie do obrazu Polonia skrzydeł bocznych,
obrazujących miasto i wieś. Trudno było oprzeć
się wrażeniu, że po latach dopełniono brakujące
części malowidła konkursowego do sali Sejmu, tym
bardziej, że ich twórca Jerzy Mrowiec wykorzystał
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wzorem Tańskiego postaci chłopów z obrazu Józefa
Chełmońskiego Bociany (1900).
Po śmierci ks. Jancarza, jego brat zamieszkały
w Stanach Zjednoczonych chciał wywieźć Polonię
za ocean. W Kałkowie nie było aktu darowizny,
ani innego dokumentu przekazania płótna. Nikt nie
spodziewał się tak szybkiego odejścia ofiarodawcy.
Ponieważ służby konserwatorskie odmówiły zgody
na wywóz płótna za granicę – spadkobierca przekazał
Polonię do klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie.
Na ziemi świętokrzyskiej, zgodnie z życzeniem
ks. Jancarza, obraz został opracowany i udostępniony,
a mimo to w 2000 r. musiał opuścić Kałków.
W Częstochowie po raz pierwszy pokazano Polonię
na wystawie Wszystko postawiłem na Maryję (2001),
poświęconej prymasowi Stefanowi Kardynałowi
Wyszyńskiemu (1901-1981)22. Po zakończeniu wystawy
płótno przekazane zostało do gruntownej konserwacji,
a następnie umieszczone w stałej ekspozycji Sali Ojca
Augustyna Kordeckiego. Obraz oglądają pielgrzymi
przybywający na Jasną Górę, towarzyszy spotkaniom
modlitewnym, koncertom, recytacjom.
Czy to już koniec relacji? Otóż nie, bo autorka
odnalazła kilka innych nieznanych dotąd obrazów
Antoniego Tańskiego, a także dokumenty, które pozwolą
na napisanie not na temat jego życia i twórczości
do Słownika Artystów Polskich i Polskiego Słownika
Biograficznego.
Wnuk malarza Stefan Kwiatek wspominał, że Tański
poza omawianą Polonią namalował jeszcze jedną
lub dwie mniejsze wersje alegorii Polski. Jedną
z pokazał mi na przedwojennym czarno-białym zdjęciu.
Wspomniał również, że Tański malował również
inne kompozycje historyczne, batalistyczne, religijne
oraz motywy z ulic Warszawy. Nie posiadał jednak
informacji na temat miejsca ich przechowywania.
Przełom nastąpił, gdy w albumie ojca Eustachego
Rakoczego Jasnogórska Hetmanka w polskiej tradycji
rycersko-żołnierskiej23 zobaczyłam obraz nieznanego
autora Polska Odrodzona (1928, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej), który widziałam wcześniej
na czarno-białej fotografii u wnuka malarza. Inną
kompozycję odkryłam w artykule prof. Anny Sieradzkiej
w Spotkaniach z Zabytkami, przypisywaną Czesławowi Tańskiemu24, wywieziona później do Stanów
Zjednoczonych.
W czasie organizacji wystawy Historia i Polonia
w Muzeum Narodowym w Kielcach 2009/2010,
której byłam kuratorem, odnalazłam jeszcze jedną
A. Myślińska, Obraz „Polonia” z lat 1928-1938 w Sanktuarium
Maryjnym w Kałkowie na Kielecczyźnie i w zbiorach klasztoru oo.
Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, w: Wszystko postawiłem
na Maryję.Od królewskich ślubów Jana Kazimierza do jasnogórskich ślubów narodu kardynała stefana Wyszyńskiego, Jasna Góra 2001, s. 26-43.
23
E. Rakoczy, Jasnogórska Hetmanka w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej, Warszawa 1998, s. 167, il. 80.
24
A. Sieradzka, Motyw Polonii w sztuce polskiej (1914-1939),
„Spotkania z Zabytkami” 1989, nr 2, il.
22

Polonię Tańskiego (1938) w Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej. Wszystkie trzy przytoczone obrazy
namalowane zostały w technice olejnej, w znacznie
mniejszym formacie od Polonii z Kałkowa/Częstochowy.
Powstały zapewne z okazji jubileuszu dziesięciolecia
odzyskania niepodległości Polski, gromadząc wokół
Polonii postaci polityków i mężów stanu, którzy
przyczynili się do wskrzeszenia ojczyzny. Ale i tutaj
dały o sobie znać poglądy polityczne Tańskiego.
Na honorowym miejscu umieścił postać Romana
Dmowskiego, przywódcę popieranej przez siebie
Narodowej Demokracji, odsuwając w głąb obrazu
Józefa Piłsudskiego, naprzeciw zaborców Polski.
W otoczeniu Polonii25 chronionej przez Matkę Boską
Częstochowską przedstawieni zostali: Ignacy Jan
Paderewski, Ferdinand Foch, Adolf Joffe, Gerges
Clemenceau, Thomas Woodrow Wilson, Wincenty
Witos, członkowie Rady Regencyjnej, kardynał
Edmund Dalbor, nuncjusz papieski Ahille Ratti
(późniejszy Pius XI), płk. Ignacy Boerner, generałowie
Józef Haler i Józef Dowbór-Muśnicki, przywódca
III powstania śląskiego Maciej Mielżyński i inni.
Portrety powstały na podstawie fotografii prasowych
i druków ulotnych. W tle wszystkich trzech obrazów
malarz przypomniał królewskie siedziby władców
Polski w Krakowie i Warszawie, obronę Częstochowy
(1656), bitwę warszawską i bitwę pod Ossowem
(1920) oraz postaci hetmanów i przywódców wojsk
z różnych epok.
Największym formatowo obrazem Polska Odrodzona
(1928) malarz pretendował do roli oficjalnego dzieła
rocznicowego, przedstawiając aż pięćdziesiąt wizerunków, ale i tym razem nie doczekał się uznania.
Zdecydowały o tym nie tylko amatorska forma przedstawienia i usytuowanie postaci Józefa Piłsudskiego
w głębi obrazu, ale również dowolność w wyborze
„cytatów” historycznych. Dwa mniejsze obrazy Polonia
charakteryzowała jeszcze niższa wartość artystyczna.
Malarz niepotrzebnie dodał dynamizmu niektórym
z postaci, np. Ignacemu Janowi Paderewskiemu.
Żadnego z omawianych płócien nie sygnował, nie
umieścił na nich również swojego wizerunku.
Na zakończenie artykułu najnowsze odkrycie –
dwie czarno-białe pocztówki wykonane na podstawie
obrazów Antoniego Tańskiego: Noc listopadowa
Polonia ukazana została przy głazie z wyrytym § 13, co odnosi się
do programu pokojowego określanego nazwą „14 punktów Wilsona”, które
prezydent Thomas Woodrow Wilson przedstawił 8 stycznia 1918 r.
w orędziu do Kongresu. W punkcie 13 przewidywano utworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność
bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa, która ma być
zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. Traktat wersalski, wg
postanowień którego Polska odzyskała niepodległość, został podpisany
28 czerwca 1919 r. przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone, a ratyfikowany 10 stycznia 1920 r. Ustalanie
przebiegu granic niepodległego państwa polskiego, już po zakończeniu
konferencji wersalskiej, rozstrzygano na Śląsku i Pomorzu w trakcie plebiscytów, trwała również walka zbrojna – III powstania śląskie (1919-21).
25
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Antoni Tański i jego dzieło na tle innych przedstawień alegorii Polski

A. Tański – Polonia 1928-1938. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

i Reduta wolska (1930), wydane z okazji obchodów
100. lecia wybuchu powstania listopadowego 18301831. Reprodukcję Nocy listopadowej widziałam
już parę lat temu w internecie, ale nie mogłam
zobaczyć odwrocia z danymi autorskimi. Pocztówkę
Reduta wolska kupiłam niedawno na Allegro i wtedy
wszystko okazało się jasne. Obie pocztówki odbiegają
kompozycyjnie od fragmentów Polonii z lat 1929-1938
ukazujących Powstanie Listopadowe, a to wskazuje,
że wzorem dla wymienionych wydawnictw były
inne obrazy malarza.
Z przytoczonych w artykule obrazów malarza-amatora Antoniego Tańskiego (1874-1943) oglądać
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można jedynie Polonię (1929-1938) w Klasztorze
Jasnogórskim w Częstochowie (Sala Ojca Augustyna
Kordeckiego). Warto, odwiedzając to ważne dla wielu
Polaków miejsce, poświecić chwilę uwagi również
wyjątkowej, z wielu powodów, alegorii historycznej.
Od pracy nad twórczością Tańskiego rozpoczęła się
moja wielka pasja badawcza w dziedzinie historycznego
aspektu sztuki. Ta pasja dotyczy również sztuki
najnowszej, połączonej z bieżącymi wydarzeniami
społeczno-politycznymi w Polsce i Europie. Historia
sztuki może dostarczyć badaczowi emocji nie mniejszych
od rozwiązywania zagadki kryminalnej, pod jednym
wszakże warunkiem – trzeba kochać swój zawód.

Próby modernizacji centralnej i północno–zachodniej części
województwa kieleckiego przed II wojną światową
Dr Jan Główka

M

ało znanym, a nader intrygującym faktem
z odległej przeszłości naszego regionu było
powołanie w roku 1937 Komisji Regionalnego Planu
Zabudowania Okręgu Kielecko – Radomskiego.
Jej zadaniem było sporządzanie i uchwalanie planu regionalnego związanego z wszechstronnym
rozwojem całego województwa kieleckiego, mogła
też upoważniać komisje do sporządzania i uchwalania planów zabudowy poszczególnych osiedli.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych widziało potrzebę skoordynowania zamierzeń inwestycyjnych
o państwowym znaczeniu z zakresu komunikacji,
urządzeń wodnych i przemysłu, jak również potrzebę
zastosowania do tych zamierzeń wszelkich poczynań
z zakresu budowy osiedli. Jak uzasadniano, okręg
kielecko - radomski „...stanowi część obszaru centralnego,
w którym ogniskuje się szereg zagadnień związanych
z rozwojem przemysłu, komunikacji i turystyki, wymagających co rychlej zasadniczego uregulowania”.
Osoby desygnowane do prac w Komisji musiały
posiadać dokładną znajomość terenu i zaufanie miejscowej
ludności, powinny dobrze orientować się w poszczególnych zagadnieniach, wchodzących w zakres planowania
regionalnego i planowania osiedli. Wybrano więc
specjalistów znających fizjografię terenu, klimatologię,
ekonomię, prawo, demografię, sprawy mieszkaniowe,
komunikację, architekturę, ochronę przyrody. Przewodniczącym Komisji mianowano inż. Jana Walczyńskiego,
dyrektora Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach.
Wśród członków warto wymienić nazwiska Stanisława
Bratkowskiego, wicedyrektora Huty „Ludwików”,
prof. Jana Czarnockiego, Kazimierza Godlewskiego
z Fabryki Amunicji w Skarżysku - Kamiennej, Eugeniusza
Solińskiego, naczelnika Wydziału Rolnictwa i Reform
Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Pozostali
członkowie Komisji: Jan Tabau, inż. Kazimierz Krug
- naczelnik Wydziału Komunikacyjno - Budowlanego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, dr Andrzej Oleś
- konserwator wojewódzki, inż. Mieczysław Radwan,
H. Zawadzki sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu,
inż. Juliusz. Żakowski, inż. Witold Żórawski, Edward
Pińczewski - przedstawiciel właścicieli nieruchomości,
płk dypl. T. Grabowski - delegat Ministerstwa Spraw
Wojskowych, mjr inż. Marian. Bernadzki - szef DOK
nr I w Warszawie.

W skład Komisji
weszli przedstawiciele
samorządu terytorialnego oraz samorządu
gospodarczego: Edmund
Massal ski z Kielc,
inż. Jan Reichel z Radomia, inż. Henryk
Rzepecki z Wierzbnika,
inż. Piotr Dąbrowski
- Końskie, inż. Szmidt
- Kozienice, Tadeusz
Jan Czarnocki.
Rekwirowicz - Opatów,
Feliks Przypkowski - Jędrzejów, Tadeusz Jackowski
- Kielce, inż. Tadeusz Soczyński - Radom, Michał
Sokół - Ostrowiec, inż. Stanisław Malanowicz - Końskie; samorząd gospodarczy: Wacław Długosz - Izba
Rolnicza w Kielcach, inż. arch. Zygmunt Bułakowski
- Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu, Grzegorz
Axentowicz - Izba Rzemieślnicza w Kielcach.
Komisja wzięła pod swoją opiekę tereny powiatów:
iłżeckiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, kozienickiego,
opatowskiego, radomskiego, koneckiego bez gmin
wiejskich Czermno, Góry Mokre, Przedbórz, Skotniki
i gminy miejskiej Przedbórz oraz miasta: Kielce,
Końskie, Ostrowiec i Radom. Personel Biura w Kielcach stanowili: inż. arch. Juliusz Nielsen - urbanista,
Zdzisław Nowakowski - praktykant urbanista, Helena
Więckowska - kancelistka, Adolf Wajncettel – kreślarz.
W sierpniu 1937 r. wojewoda kielecki preliminował
budżet na działalność Biura w wysokości 40 000 zł.,
na rok 1938/1939. Biuro Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko - Radomskiego, jako organ
wykonawczy Komisji
mi ało za zadanie
realizację tematów
istotnych z punktu
widzenia porządkowania gospodarki
w Centralnym Okręgu
Przemysłowym. Sporządzało Regionalny
Plan Zabudowania,
uchwalało go w całości lub we fragEdmund Massalski.
mentach, sporządzało
Fot. Jan Siudowski.
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się również zabytkami, ochroną przyrody i turystyką.
W Biurze Planowania w Kielcach przywiązywano wagę
do najmniejszych szczegółów dotyczących zagospodarowania terenów województwa kieleckiego leżących
w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Jednym z członków
Komisji Planu Regionalnego był Tadeusz Jackowski
należący do Rady Artystyczno - Konserwatorskiej
w Kielcach, organu doradczego Zarządu Miejskiego
w Kielcach.

Tadeusz Jackowski, autoportret.

plany zabudowania osiedli w regionie, przedstawiało
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i innym ministerstwom
projekty przepisów prawnych i zarządzeń ważnych dla
interesów regionu lub jego części. Jednym z ważniejszych zadań było sporządzenie planów regulacyjnych
eliminujących chaotyczną zabudowę, wytyczających
najistotniejsze punkty działania organizmów miejskich
- parcelacje terenów budowlanych, zakładanie nowych,
poszerzanie ulic i dróg, wodociągi i kanalizacja, parki,
boiska, nowe dzielnice, zakłady użyteczności publicznej.
W planach kieleckiego biura, jako zadania priorytetowe
wymieniano uzgadnianie zamierzeń władz administracji
ogólnej, samorządów i instytucji, przedsiębiorstw i osób
prywatnych, dotyczących ulic, dróg, urządzeń wodnych,
budowli o charakterze publicznym, świątyń, domów
ludowych, kinoteatrów, urządzeń sanitarnych, terenów
wypoczynkowych.
Biuro koordynowało
zagospodarowanie
terenów rolniczych
i leśnych, związane
z komasacją i parcelacją, zalesianiem
i melioracją. Istotnym
punktem w działalności
kieleckiego oddziału
były sprawy związane z planowaniem
przemysłu, energetyki
Grzegorz Axentowicz.
i handlu. Zajmowano
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Przewodniczący Komisji Planu Regionalnego,
w październiku 1938 r. zawiadomił starostwa powiatowe
w Wierzbniku, Jędrzejowie, Kielcach, Kozienicach,
Opatowie, Radomiu, Końskich oraz prezydentów
Radomia, Kielc i Ostrowca, o swoich zamierzeniach,
kładąc nacisk na konieczność jak najszybszego
opracowania planu regionalnego w ramach COP,
koordynującego wszelkie zamierzenia życia gospodarczego i społecznego. W ramach kieleckiego Biura
istniał dział ekonomii obejmujący sprawy z zakresu
demografii i zagadnień gospodarczych, rolnictwa,
leśnictwa, bogactw kopalnych, przemysłu, transportu
i energetyki oraz dział planowania, sporządzający
projekty planów zabudowania poszczególnych miast
i osiedli, projekty urządzeń komunikacyjnych, wodnych
i energetycznych. Władze województwa kieleckiego
dostrzegały problematykę jego rozwoju, związaną
z powstawaniem COP. W ostatnich dniach grudnia
1937 r., u wojewody kieleckiego dr Władysława
Dziadosza, odbyła się narada z udziałem posłów
i senatorów grupy regionalnej kieleckiej, tworzących
tzw. Radę Wojewódzką. Omawiano sprawy związane
z rozmieszczeniem przemysłu i rozwojem komunikacji w województwie kieleckim, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów leżących w COP. Zwrócono
uwagę na zły stan dróg oraz wysokie, spekulacyjne
ceny placów pod budowę zakładów przemysłowych,
hamujące rozwój okręgu. W naradzie uczestniczył
dyrektor Janusz Rakowski z Ministerstwa Skarbu,
szef Biura Planowania przy gabinecie wicepremiera
St. Malessa oraz naczelnik wydziału w Ministerstwie
Komunikacji inż. Gajkowski.
W dniach 17-18 stycznia 1938 r. w Kielcach
odbył się I Zjazd Komisji Regionalnych Planów
Zabudowania z całej Polski, w którym wzięli
udział przedstawiciele 11 regionów. Omawiano
projekty najważniejszych inwestycji, rozmieszczenie
ośrodków przemysłowych i terenów budowlanych,
właściwe zagospodarowanie obszarów i wyzyskanie
potencjalnych możliwości Podkreślano, że inwestycje
nie mogą być prowadzone bez planów regionalnych. W podsumowaniu obrad podjęto rezolucję
stwierdzającą konieczność ustalenia odrębnych
podstaw prawnych do planowania regionalnego
i ogólnokrajowego, stworzenie centrali planowania
krajowego. St. Malessa wygłosił referat, w którym
omówił dostosowanie układu komunikacyjnego
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do potrzeb militarno-gospodarczych państwa. Podkreślił, że należy budować nowy układ z zachodu
na wschód, łącząc „obszary żywicielskie” kraju
z obszarami produkcji przemysłowej. Wyznaczył dwa
podstawowe kierunki: poznańskie przez Warszawę
do województw wschodnich i Górny Śląsk przez
Zagłębie Staropolskie i Sandomierz na Wołyń,
Nowogródczyznę i Wileńszczyznę. Pilnym zadaniem
miała być realizacja ciągu centralnego od Karpat
przez Sandomierz - Ostrowiec - Radom do Warszawy.
Dużą rolę przypisywano rozwojowi komunikacji,
szczególnie modernizacji i powstawaniu nowych
dróg, arterii kolejowych, najważniejszej arterii
komunikacyjnej ze Śląska do COP, Wiśle, którą
postanowiono regulować. Zapewnić to miało tańszy
transport węgla i koksu dla przemysłu ciężkiego
w uprzemysłowionych rejonach województwa leżących
nad Wisłą i w części województwa kieleckiego objętej
działaniami restrukturyzacji gospodarki. Kwestie te
były dyskutowane aż do końca II Rzeczypospolitej.
Na temat komunikacji w Centralnym Okręgu
Przemysłowym wypowiadała się Izba Przemysłowo
Handlowa w Sosnowcu, proponując, aby planowanie
gospodarcze było prowadzone w porozumieniu
z samorządem gospodarczym. Zwracano szczególną
uwagę na rozwój komunikacji, postulując rozbudowę
istniejących linii kolejowych, dróg publicznych
i uspławnienie rzek. Węzłem komunikacyjnym
miał być Sandomierz, wiążący wszystkie rodzaje
komunikacji łączące zachód ze wschodem i północ
z południem. Celem było zbliżenie południowo
- zachodnich ośrodków przemysłowych Polski
i COP z województwami wschodnimi i źródłami rud
manganowych w Rosji Sowieckiej, poprzez budowę
magistrali kolejowej Zawiercie - Pilica - Miechów
- Staszów - Sandomierz - Kiwerce, z nawiązaniem
do linii łączącej Zdołbunów z Zagłębiem Donieckim. Druga linia, ważniejsza z punktu widzenia
Zagłębia Staropolskiego, miała łączyć północ
z południem i przebiegać mogła z Radomia przez
Iłżę - Ostrowiec - Opatów i Mędrzechów. Miała
zbliżyć COP do centrum państwa i portów oraz
umożliwić tranzyt z portów w Gdyni i Gdańsku
na Węgry i do państw bałkańskich.
W latach 1938 - 1939 powstały projekty sieci
autostrad ingerujących w strukturę gospodarczą kraju
i być może decydujących w przyszłości o rozwoju
obszaru COP, a więc i Zagłębia Staropolskiego.
Według badań przeprowadzonych przez profesora
Jerzego Gołębiowskiego - nieżyjącego już, znakomitego
historyka gospodarczego - można wymienić autostrady
łączące Piotrków - Kielce - Sandomierz, Warszawę Kielce - Kraków, czy proponowaną przez koła wojskowe
inicjatywę dostosowania dróg krajowych dla potrzeb
COP, a wreszcie połączenie polskiego wybrzeża przez
Warszawę, Sandomierz, Lwów z Rumunią.

We wspomnianym referacie St. Malessy, wyodrębniono
obszary decydujące o rozwoju przemysłowym kraju.
Wśród pięciu, poczesne miejsce zajmował obszar III,
składający się z województwa warszawskiego, terenów
przemysłowego okręgu województwa kieleckiego
i okręgu Tarnów - Gorlice. Na pierwszym zebraniu
Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu
Radomsko - Kieleckiego w Kielcach, 14 lipca 1938 r.
przedyskutowano kwestię funkcjonowania tego terenu
w układzie COP. Podkreślano konieczność wytwarzania w rejonie „A” surowców, tworzyw i produktów
wyjściowych dla przemysłu metalowego, chemicznego
i mineralnego. Problematyka ta była rozwinięciem
konferencji w Sosnowcu z 5 kwietnia 1938 r., gdy
w Izbie Przemysłowo Handlowej zajęto się obrazem
gospodarczym województwa kieleckiego w obliczu
inwestowania w COP.
Jednym z ważniejszych zadań stojących przed gospodarzami województwa kieleckiego było zaopatrzenie
zakładów przemysłowych w COP w energię elektryczną,
co realizowano już w latach wcześniejszych przez
Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego.
Było to ważne szczególnie z punktu widzenia przemysłu
odlewniczego, istniejącego w regionie. Wytop żeliwa przy
użyciu energii elektrycznej lub gazu ziemnego stwarzał
zupełnie nowe możliwości rozwoju przemysłu metalowego w Zagłębiu Staropolskim. W wyniku inwestycji
gazyfikacyjnych, w latach 1937 i 1938 przeprowadzono
z Zagłębia Jasielsko - Krośnieńskiego gazociąg, którym
dostarczano surowiec do Zakładów Ostrowieckich
i Starachowickich, fabryki maszyn rolniczych w Kunowie
i wytwórni amunicji w Skarżysku.

Zadania stojące przed Komisją Planowania
Regionalnego były koordynowane w Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach. W 1938 r. zapowiadano
szereg inspekcji „...w ośrodkach większych lub
o bardziej intensywnym ruchu budowlanym jak:
Kielce, Radom, Częstochowa, Skarżysko - Kamienna, Sosnowiec, Ostrowiec Świętokrzyski
i Starachowice-Wierzbnik”. W 1938 r., wyznaczono
granice ścisłego COP, w których szczególną opieką
objęto zakłady przemysłowe produkujące dla
potrzeb wojska. Największe nakłady inwestycyjne
w regionie kielecko - radomskim dotyczyły jednakże
powiatu radomskiego, a Zagłębie Staropolskie
w swych historycznych granicach, znalazło się
poza granicami szczególnego rozwoju przemysłu
metalowego o charakterze zbrojeniowym. Musiano
dostrzegać w Kielcach specyficzną rozbudowę
układu gospodarczego preferującą trzy rejony A,
B i C, spośród których Góry Świętokrzyskie miały
odgrywać rolę zagłębia surowcowego i starano się
aby w dawnym Zagłębiu Staropolskim nie brakowało
nowych inicjatyw gospodarczych. Większe inwestycje
przemysłowe w COP dotyczyły właściwie terenów
leżących poza województwem kieleckim.
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W założeniach rozwoju przemysłu wojennego
w województwie kieleckim, nie planowano budowy
państwowych fabryk zbrojeniowych, natomiast
uważano, że można rozszerzać produkcję uzupełniającą. W związku z tym proponowano zwiększenie
produkcji prochu w Pionkach, rozwijano zakłady
kwasu siarkowego w Kielcach i Wytwórnię Węgla
Aktywnego w Skarżysku. Aktywność kapitałów
państwowych skierowana była raczej w stronę
Radomia. W Zagłębiu Staropolskim, spośród nowych inwestycji produkcji cywilnej w przemyśle
metalowym, można wymienić Fabrykę Maszyn
i Narzędzi Rolniczych w Kunowie koło Ostrowca
Świętokrzyskiego, w dziale produkcji wojskowej
fabrykę „Podkowiak” w Szydłowcu oraz Fabrykę
Świec Lotniczych w Kielcach. Ta ostatnia fabryka
była zakładem wchodzącym w skład ścisłego
przemysłu wojennego.
Nowością była propozycja firmy Herzfeld i Victorius
S. A. z Grudziądza, która po przejęciu koneckiego
„Słowianina” produkującego odlewy żeliwne, rozpoczęła starania o modernizację zakładów, w których
kosztem 1,1 mln. zł. zamierzano wybudować nowe
piece do wytopu żeliwa i rozbudować hale, aby
w przyszłości produkcja mogła obejmować obok
asortymentu cywilnego także skorupy do granatów.
Modernizacji uległy natomiast większe zakłady
przemysłu zbrojeniowego na tym terenie, co wynikało
z postępu technicznego, długofalowych zamówień
rządowych i oczywiście ulg podatkowych. Zaliczyć
do nich możemy Fabrykę Amunicji w Skarżysku Kamiennej, Zakłady Starachowickie i Ostrowieckie,
kielecki „Ludwików” i „Granat”. Przewidywano również
modyfikację i rozszerzenie produkcji takich fabryk jak
np. wytwórnia pilników J. Sosnowskiego w Skarżysku
- Kamiennej. Rozwój zakładów istniejących miał
również związek z urbanizacją COP i planowanym
zwiększeniem możliwości zatrudnienia.
Polityką inwestycyjną w COP interesował się także
Związek Miast Polskich, który w grudniu 1938 r.
zwołał w Warszawie konferencję, podczas której
zamierzano przedyskutować potrzeby inwestycyjne
i plan inwestycyjny w okręgu na lata 1939 - 1940.
Konferencja była poprzedzona rozesłaniem ankiet
do miast - członków Związku. Pokłosiem zainteresowania Związku Miast Polskich możliwościami
inwestycji w COP, były posunięcia Zarządu Miejskiego
w Kielcach, który dostrzegał potrzeby i możliwości
rozwoju przemysłu w regionie.
W początkach stycznia 1939 r. do Warszawy udała
się delegacja samorządu kieleckiego z prezydentem
Stefanem Artwińskim, wiceprezydentem mjr. Dorobczyńskim, ławnikiem Grzegorzem Axentowiczem,
radnym Edwardem Pińczewskim i inżynierem
Krzyżkiewiczem.
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Stefan Artwiński.

Była to kolejna próba zainteresowania władz
centralnych problemami województwa kieleckiego,
a rokowania wcale nie były dobre, skoro na pewno
pamiętano o niedawnych próbach likwidacji województwa.
Delegacja ze stolicy Gór Świętokrzyskich „...miała
na celu uprzemysłowienie Kielc i ściągnięcie na teren
miasta zakładów przemysłowych mających się budować
w COP do którego Kielce należą.”

COP nie był niestety inicjatywą, która przyczyniłaby się do gwałtownego uprzemysłowienia
Zagłębia Staropolskiego. Z góry bowiem zakładano,
że tereny te mają pełnić rolę zaplecza surowcowego,
co podobnie jak w ubiegłym wieku nie mogło być
podstawą bogacenia się ziemi świętokrzyskiej.
Można jednak stwierdzić, że działania Komisji
Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Radomsko - Kieleckiego stały u podstaw wszelkich prac
związanych z wszechstronnym rozwojem tej części
województwa kieleckiego. Osoby w niej działające
to nie tylko zawodowi ekonomiści, działacze
gospodarczy i politycy, lecz także społecznicy,
regionaliści - ludzie, którzy marzyli o lepszej
przyszłości i dobrobycie.
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140 lat kieleckiej straży pożarnej
Krzysztof Janicki

O

bchodzony w bieżącym roku jubileusz 140-lecia
funkcjonowania kieleckiej straży pożarnej jest
okazją do przypomnienia historii tej formacji oraz
nieznanych dotąd sylwetek wybitnych strażaków,
którzy ją tworzyli.
Przechodząc ulicą Św. Leonarda w Kielcach warto
zatrzymać się przy posesji Świętokrzyskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,
która do 1972 r. była siedzibą kieleckiej straży pożarnej.
Na głównym budynku znajdują się pamiątkowe tablice
przypominające funkcję tego obiektu w latach niewoli
narodowej, dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie
okupacji niemieckiej i w latach powojennych. Samo
porównanie budynków służących kieleckiej straży
w pierwszych dekadach jej działalności i obecnych
strażnic pozwala wyobrazić sobie jak zmieniła się
strażacka rzeczywistość w ciągu 140 lat.
Dla ochrony przeciwpożarowej Kielc przełomowy
był rok 1800, kiedy to groźny pożar zniszczył
większość zabudowań. Od tego czasu wznoszono
głównie budynki murowane, a z budżetu miasta
kupowano narzędzia do walki z ogniem takie jak
drabiny, bosaki, topory, tłumice, sikawki ręczne,
beczki na wodę. Zabiegi obywateli miasta zmierzające
do utworzenia ochotniczej straży ogniowej poparł
rosyjski gubernator Aleksander Leszczow, życzliwie
usposobiony do Polaków. W końcu czerwca 1873 r.
w pałacu biskupim, będącym wówczas siedzibą
rządu gubernialnego, odbyło się uroczyste otwarcie
działalności kieleckiego Towarzystwa Ochotniczej
Straży Ogniowej.
Rozpoczynając działalność, straż ogniowa nie
posiadała stałej siedziby. Na posesji przy ul. Św. Leonarda znajdował się tylko murowany parterowy
budynek na narzędzia ogniowe. W 1877 r. wzniesiono
przy nim piętrową kamienicę, a ponad jej dachem
drewnianą czatownię czyli wieżę obserwacyjną dla
wartowników pilnujących bezpieczeństwa miasta.
Przez kolejne dziesięciolecia największym problemem strażaków w czasie akcji gaśniczych był
brak odpowiedniej ilości wody. Walka z pożarami
polegała głównie na tłumieniu i odcinaniu dostępu
ognia do zagrożonych obiektów oraz dokonywaniu
rozbiórki spalonych budowli.
W latach niewoli narodowej kielecka straż pożarna
była ośrodkiem polskości i krzewienia patriotyzmu oraz
przygotowań do walki o niepodległość. Strażacy czynnie
uczestniczyli w życiu społecznym i kulturalnym miasta.

Budynek kieleckiej straży ogniowej przy ul. Św. Leonarda.
Ze zb. Stefana Maja.

Niechęć nowego gubernatora Mikołaja Iwanienko
do Polaków i wszelkiej działalności społecznej,
w której dopatrywał się on akcentów politycznych,
stała się podłożem rozwiązania ochotniczej straży
ogniowej z końcem 1885 r. Jej majątek przekazano nowo
utworzonej, całkowicie podporządkowanej Rosjanom,
straży zawodowej. Miejska Zawodowa Straż Ogniowa
funkcjonowała do 1897 r. Z jej działania nie był
w pełni usatysfakcjonowany nawet kielecki gubernator.
Dlatego też, po latach, pozytywnie ustosunkował się
on do zabiegów kieleckich społeczników, ubiegających
się o reaktywowanie ochotniczej straży ogniowej.
Oficjalnie straż ochotnicza rozpoczęła działalność
w maju 1898 r. W tym roku w skład stowarzyszenia
wchodziło około 250 członków czynnych i blisko
200 honorowych. Ponadto do straży należeli stróże,
pełniący nocne i dzienne dyżury na czatowni, a także
kominiarze miejscy. W razie pożaru ich obowiązkiem
było działać razem ze strażą. Stróże, kominiarze oraz
woźnice opłacani byli przez magistrat.
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Zakończenia kursu podoficerskiego IV stopnia. Kielce, 1938. Ze zb. R. Januszka.

Straż ogniowa w owych czasach była dla miasta
czymś w rodzaju kompanii honorowej. Jako jedyna polska
formacja cieszyła się wyjątkowym zaufaniem lokalnej
społeczności. Strażacy widoczni byli na wszystkich
uroczystościach, odbywających się w przestrzeni
miasta. W galowych mundurach i błyszczących hełmach
kroczyli wiele razy ulicami Kielc.
Chlubą i wizytówką kieleckiej straży pożarnej
była orkiestra dęta prowadzona przez kapelmistrza Andrzeja Brzuchala „Sikorskiego”. Orkiestra
ta włączyła do swojego repertuaru m.in. rosyjski
marsz wojskowy „Przejście przez Morze Czerwone”.
W 1917 r. do jego melodii zostały ułożone słowa
pieśni „My Pierwsza Brygada”.
Po wkroczeniu do Kielc w 1914 r. strzelców Józefa
Piłsudskiego orkiestra strażacka w całości wstąpiła
do jego oddziału.
Władze straży ochotniczych działały w dwóch
pionach. Zarząd z prezesem na czele czuwał nad
sprawami administracyjno-gospodarczymi, naczelnik
zaś i jego pomocnicy stanowili sztab akcji gaśniczej.
Najdłużej urzędującym naczelnikiem straży ogniowej
w Kielcach był Edward Karsch. Funkcję tę pełnił
z niedługimi przerwami od 1912 do 1941 r. Od 1935 r.
zgodnie z obowiązującym w całym kraju wzorem

Kieleccy strażacy, lata 20-te XX wieku. Ze zb. R. Januszka.
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statutu, dotychczasowa straż ogniowa zmieniła nazwę
na straż pożarna.
Przed II wojną światową przy Ochotniczej Straży
Pożarnej (OSP) w Kielcach funkcjonowało dobrze
wyszkolone pogotowie zawodowe, złożone z oficerów,
aspirantów i podoficerów, stanowiących pierwszy
rzut akcji przeciwpożarowych.
Po wybuchu II wojny światowej kielecka OSP
została ewakuowana na wschód, a w mieście pozostali
tylko najstarsi druhowie. Niemcy rozwiązali wszelkie
organizacje i stowarzyszenia. W sierpniu 1940 r.
Naczelnik Karsch uzyskał zezwolenie niemieckich
władz na utworzenie przy OSP pogotowia strażackiego
składającego się z kominiarzy. Służba w pogotowiu
przeciwpożarowym chroniła przed wywozem na roboty
do Niemiec i dawała możliwość swobodnego poruszania się po mieście. Kierownictwo OSP rozpoczęło
przyjmowanie nowych członków straży, głównie
młodzieży, studentów, oficerów i podchorążych Wojska
Polskiego, chroniąc w ten sposób członków Polski
Podziemnej. Kieleccy strażacy ochotnicy współpracowali z organizacjami konspiracyjnymi, urządzali
wspólne szkolenia i akcje dywersyjno-sabotażowe.
Niemcy, chcąc wzmocnić ochronę przeciwpożarową
strategicznych obiektów w mieście, utworzyli w kwietniu
1942 roku Miejską Zawodową Straż Pożarną liczącą
43 osoby, do której wcielili część byłych pracowników
pogotowia zawodowego przy OSP. W chwili powołania
straży zawodowej nie miała ona żadnego samochodu
pożarniczego, ani dotacji na działalność z budżetu
miasta. Władze okupacyjne, zdając sobie sprawę jak
wielką wartość ma sprawnie działająca straż pożarna,
sprowadziły z Rzeszy dwa samochody pożarnicze.
Uciekający przed naporem Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. Niemcy zabrali z Kielc trzy samochody
strażackie. Pod koniec 1946 r. jeden z nich odnaleziono
w powiecie opoczyńskim i przywieziono do Kielc.
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Żeńska drużyna samarytańska, działająca przy OSP
w Kielcach, 1940 r. Ze zb. R. Januszka.

Koniec lat 40-tych i początek 50-tych XX wieku
to najtrudniejszy okres w powojennych dziejach kieleckiej
straży pożarnej. W tym czasie w straży używano
samochodów pochodzących z wojskowego demobilu
i pozyskanych z darów organizacji UNRRA, które
wcześniej zabudowano systemem gospodarczym. W końcu
lat 50-tych do Kielc trafiły już polskie samochody
pożarnicze „Star 20” i „Star 25”, dysponujące własnym
zbiornikiem na wodę.
W połowie lat 60-tych rozpoczęto starania o budowę
nowej siedziby. W 1972 r. zawodowa straż pożarna
przeniosła się z ul. Moniuszki (dawniej ul. Św.
Leonarda) do nowego obiektu przy ul. Armii Czerwonej
(aktualnie ul. Sandomierska). Trzy lata później oddano
do użytku budynek Komendy Wojewódzkiej.
Lata 80-te XX w. to okres doposażenia straży
w nową generację samochodów pożarniczych „Star”
i „Jelcz” oraz sukcesów kieleckich strażaków w sporcie
pożarniczym na szczeblu województwa i kraju.
W wyniku wejścia w życie Ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
z dniem 1 lipca 1992 r. powołano Komendę Rejonową
PSP w Kielcach. Teren jej działania obejmował miasto
Kielce i 12 okolicznych gmin. Początkowo w strukturach
Komendy Rejonowej funkcjonowała tylko jedna Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) przy ulicy Sandomierskiej.
Służyło w niej 98 strażaków. Na bazie likwidowanych
zakładowych zawodowych straży pożarnych powołano
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 2 i 3. Utworzenie
Państwowej Straży Pożarnej oznaczało dla kieleckiej
straży znaczną poprawę wyposażenia oraz szkolenie
w zakresie nowych zadań ratowniczych. Pierwszym
sprawdzianem nowej formacji była katastrofalna susza
i duże pożary lasów w 1992 r.
W 1999 r. w wyniku reformy samorządowej
powołano Komendę Miejską PSP, a jej obszar
działania powiększył się o 7 gmin. W skład Komendy
weszła dodatkowo Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
nr 4 w Chmielniku.
Pierwsza dekada XXI w. to okres modernizacji
strażnic JRG nr 1 i nr 4, rozbudowy JRG nr 2
i budowy nowej siedziby JRG nr 3, a także zakupów
nowoczesnych pojazdów pożarniczych.
Obecnie kielecka Komenda zatrudnia 239 funkcjonariuszy i 7 pracowników cywilnych.

Jubileusz 140-lecia kieleckiej straży pożarnej jest
okazją do poznania sylwetek wybitnych strażaków,
którzy w przełomowych momentach historii swoją
działalnością wywarli znaczący wpływ na tworzenie
i rozwój tej formacji w Kielcach.
Wspominając zasłużonych kieleckich strażaków,
warto przypomnieć pierwszego komendanta zawodowej
straży pożarnej mjr. poż. Kazimierza Berezowskiego,
którego życiorys udało się odtworzyć podczas badania
historii kieleckiej straży przy okazji przygotowań
do obchodów jubileuszu. Ze względu na powojenne
uwarunkowania społeczno-polityczne jego zasługi
skrywały niedostępne przez wiele lat akta osobowe,
które zostały odtajnione w 2013 r. dzięki życzliwości
obecnego Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza.
Kazimierz Berezowski urodził się w 1896 r.
we Lwowie. W 1914 r. ukończył Średnią Szkołę
Techniczną. W sierpniu 1915 r. został powołany
do wojska austriackiego, gdzie jako jednoroczny ochotnik
po ukończeniu szkoły oficerskiej został mianowany
do stopnia podporucznika. Następnie rozpoczął studia
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które
przerwał ze względu na rozkaz natychmiastowego
powrotu do armii. W maju 1919 r. wstąpił jako ochotnik
do Wojska Polskiego, w którym za zasługi frontowe
otrzymał stopień porucznika. Zawodową służbę
wojskową zakończył 1 sierpnia 1923 r.
Po przejściu do rezerwy w tym samym roku ukończył
we Lwowie kurs dla komendantów zawodowych
straży pożarnych, po którym rozpoczął pracę jako
Komendant Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej
w Krynicy. Od połowy 1924 r. do wybuchu wojny był
Komendantem Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej
dla Zagłębia Naftowego w Borysławiu. W tym czasie
działał w organizacji patriotycznej Strzelec. W 1936 r.
ukończył z wynikiem bardzo dobrym organizowany
przez Związek Straży Pożarnych RP kurs szefów
służby przeciwpożarowej miast grupy I i II, a w 1938 r.
kurs obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
Po wybuchu II wojny światowej od września 1939
do maja 1941 r. pracował w kopalni ropy naftowej jako
pomocnik szybowy i wiertacz. W maju 1941 r. został
wyznaczony przez Komisarycznego Kierownika Technicznego Pożarnictwa dla Generalnego Gubernatorstwa
w Krakowie do zorganizowania służby pożarniczej
w Kielcach jako Komendant Miejskiej Zawodowej
Straży Pożarnej. W czasie pełnienia tej funkcji nie
tyko nie zlikwidował OSP, jak planowali Niemcy, ale
wspierał jej działalność prowadząc szkolenia młodych
osób przyjmowanych do OSP i „Luftschutzu”.
Wykorzystując swoje uzdolnienia artystyczne
malował obrazy, co pozwoliło mu nawiązać kontakty
i zyskać zaufanie Niemców zajmujących stanowiska
w zarządzie miasta oraz policji. Dochód ze sprzedaży
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obrazów przeznaczał na łapówki dla Niemców. W ten
sposób uzyskał poprawę wyposażenia straży oraz
zwiększone przydziały żywności dla strażaków.
Zorganizował zawodową straż pożarną w Kielcach,
zapewniając jej funkcjonowanie w oparciu o wynegocjowane z Niemcami dotacje z budżetu miasta. Wcześniej
kielecka OSP była finansowana głównie z dochodów
wypracowanych przez kominiarzy, a od czasu wybuchu
wojny nie otrzymywała żadnych dotacji.
Berezowski był przez kieleckich strażaków
ceniony za wzorową postawę moralną, patriotyzm i współpracę z organizacjami ruchu oporu.
Przyjmował do straży jako rezerwę młodych ludzi,
którym udało się dzięki temu przetrwać okupację,
a nawet ukończyć szkołę średnią i po wyzwoleniu
iść na studia. Przyjęcia do straży zawodowej, OSP
i „Luftschutzu” musiały być w każdym przypadku
uzgadniane z kapitanem policji „Schupo” – Geierem. Komendant Berezowski miał świadomość,
że była to okazja do wprowadzenia w szeregi straży
konfidentów. Jak wynika z wyjaśnień składanych
po wojnie, osoby konfidentów udało mu się jednak
po pewnym czasie ustalić. Okupanci dopatrzyli
się kontaktów Berezowskiego z ruchem oporu.
W sierpniu 1944 r. ostrzeżony przez polskiego
policjanta uratował się uciekając z Kielc. Kolejny
Komendant kpt. Jerzy Pieńkowski, z pochodzenia
Ukrainiec, miał już bardzo ograniczone kompetencje,
a Niemcy oczekiwali od niego pełnej lojalności.
Berezowski dotarł do Krakowa, gdzie nawiązał kontakt
z władzami organizacji pożarniczych. Tutaj, po krótkim
aresztowaniu, w związku ze zbliżającą się ofensywą
Armii Czerwonej został wyznaczony na komendanta
„Luftschutzu”. Funkcję tę pełnił do wkroczenia wojsk
radzieckich.
Od sierpnia 1944 do czerwca 1945 r. pracował
jako oficer ds. wyszkolenia w tymczasowej Głównej
Komendzie Straży Pożarnych w Krakowie. Później
pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Straży
Pożarnych w tym mieście. W 1946 r. po wielokrotnych przesłuchaniach i wyjaśnieniach został przez
ówczesne władze straży pożarnej ukarany naganą
za przekraczanie uprawnień i rzekomą współpracę
z Niemcami. W 1947 r. uzyskał dyplom ukończenia
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 1952 r. decyzją Przewodniczącego Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie jako
niepewny i niebezpieczny dla ówczesnego systemu
politycznego został przeniesiony w stan spoczynku
(wydalony ze służby) w stopniu majora. W następnych
latach pracował jako inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej w instytucjach cywilnych. W 1957 r.
otrzymał pozytywną opinię komisji weryfikacyjnej,
działającej przy Komendancie Głównym Straży
Pożarnych, i zgodę na powrót do służby „w przypadku
powstania wolnych etatów”. Nie udało mu się jednak
tego dokonać.
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Na podstawie analizy zachowanych w Komendzie
Głównej PSP akt można wnioskować, że niektórzy z konfidentów (wskazanych przez Berezowskiego) pozostali
w służbie w okresie „władzy ludowej” i przed komisją
weryfikacyjną oskarżali Berezowskiego o współpracę
z Niemcami oraz złe traktowanie podwładnych.
W środowisku pożarniczym był ceniony jako
specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
w przemyśle paliwowym, w którym przepracował 16 lat.
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Pierwszy powojenny komendant zawodowej straży
pożarnej w Kielcach kpt. poż. Michał Ostoja-Pogorzelski to wyjątkowa postać wśród komendantów
kieleckiej straży. Ze względu na jego zasługi w walce
z niemieckim okupantem zaliczany jest do grona
najwybitniejszych działaczy ogólnopolskiego Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”.
Urodził się w 1896 r. w Kijowie. Służbę w straży
pożarnej rozpoczął w dwudziestoleciu międzywojennym.
Do 1935 r. mieszkał w Ciechanowie, gdzie był naczelnikiem OSP. Uzyskał wszystkie stopnie wyszkolenia
i awansował na stopień oficerski. W latach 1937–1939
pracował w Warszawskim Okręgowym Związku Straży
Pożarnych. W chwili wybuchu II wojny światowej
pełnił funkcję Zastępcy Komendanta IV Oddziału
Warszawskiej Straży Ogniowej przy ul. Chłodnej.
W okresie okupacji hitlerowskiej por. poż. Michał
Pogorzelski pod pseudonimem „Tak” brał czynny
udział w ruchu oporu (Związek Walki Zbrojnej, Armia
Krajowa). Zajmował się również szkoleniem wojskowym
i organizacją tajnego nauczania, udostępniając na ten
cel własne mieszkanie.
Od kwietnia 1943 r. działał w Strażackim Ruchu
Oporu „Skała” w Okręgu Stołecznym Warszawa.
Współpracował z oficerami ze ścisłego kierownictwa
Komendy Głównej „Skały” (kpt. Stanisław Drożdżeński),
pełniąc w organizacji funkcję II Komendanta.
W sąsiedztwie dowodzonej przez niego jednostki
znajdował się mur warszawskiego getta. Pomoc
Żydom uwięzionym w getcie nie tylko niosła ze sobą
duże ryzyko, ale była prawie niemożliwa. Strażacy
dowodzeni przez por. Pogorzelskiego powiększyli
możliwości tej pomocy, wykonując w 1941 r. przekop
z kanału samochodowego straży na teren getta.
Komendant Pogorzelski był jednocześnie komendantem tajnej strażackiej bazy pomocy Żydom przy
ul. Chłodnej. Pomoc dla Żydów była świadczona
również w czasie interwencji straży pożarnej na terenie
getta przy powstających pożarach. Pogorzelski
osobiście uratował Żydówkę wyprowadzając ją z getta
w przebraniu strażaka.
W 1943 r. na Dworcu Gdańskim w Warszawie,
w ramach akcji sabotażowej „Gaśnica”, podpalił kilka
cystern i doprowadził do spalenia całego składu pociągu
z paliwem lotniczym. W czasie akcji bojowej przeciwko
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okupantowi stracił syna Wojciecha, jednego z dwóch
synów – strażaków. Drugi syn Tadeusz Pogorzelski oficer
pożarnictwa, w latach 1943–1944, współorganizował
ruch oporu „Skała” w okręgu starachowickim.
Przed wybuchem Powstania Warszawskiego Michał
Pogorzelski opracował plany działań straży pożarnej
i dyslokacji pojazdów pożarniczych na czas działań
zbrojnych. W czasie powstania brał udział w walce
i ratowaniu osób z palących się i ostrzeliwanych
budynków. We wrześniu 1944 r. został Zastępcą
Powiatowego Instruktora Pożarnictwa w Kielcach.
Od 15 lutego do 31 marca 1945 r. kpt. Michał Pogorzelski pełnił służbę na stanowisku Komendanta
Zawodowej Straży Pożarnej w Kielcach, organizując
powojenne struktury ochrony przeciwpożarowej w stolicy
województwa. Przyczynił się m.in. do odtworzenia
znacznej części sprzętu zrabowanego przez okupanta
oraz uruchomienia produkcji w zakładach „Społem”,
przekazując duże ilości surowców pozostawionych
przez Niemców w strażnicy przy ul. Św. Leonarda.
Od 1 kwietnia do 30 września 1945 r. był Komendantem
Zakładowej Straży Pożarnej w tychże zakładach.
Decyzją gen. poż. Eugeniusza Doeringa, ówczesnego
Głównego Inspektora Pożarnictwa, na początku września
1945 r. został wyznaczony na stanowisko Komendanta
Portowej Straży Pożarnej w Gdyni. Jego doświadczenie
i zdolności organizatorskie zostały dostrzeżone przez
przełożonych. W połowie 1948 r. wrócił do Warszawy
i podjął służbę w Komendzie Głównej Straży Pożarnej
w Warszawie. Był bliskim współpracownikiem płk.
Władysława Pilawskiego, wieloletniego Zastępcy
Komendanta Głównego Straży Pożarnej. Do lat 60-tych
XX w. wykładał w Szkole Oficerów Pożarnictwa. Był
jednym z pomysłodawców budowy pomnika Powstania
Warszawskiego, apelując do środowisk pożarniczych
o zbieranie składek – cegiełek na ten cel.
Zawodową służbę w pożarnictwie zakończył
w stopniu podpułkownika. Zmarł w 1968 r. Został
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
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Drugi powojenny Komendant Kieleckiej Straży
Pożarnej ppłk poż. Stanisław Drożdżeński urodził
się w 1898 r. w Batumi nad Morzem Czarnym. Jego
światopogląd kształtował dziadek ze strony matki,
opowiadając o swoim udziale w walkach powstańczych
1863 r., stosunku do caratu, prześladowaniach.
W 1909 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Stawropolu, które ukończył w 1916 r. W tym samym
roku znalazł zatrudnienie w dużych warsztatach
mechanicznych przy monopolu spirytusowym. Po wybuchu rewolucji październikowej w Rosji przystąpił
do rewolucjonistów, będąc przekonanym o możliwości
walki przeciw Niemcom o niepodległą Polskę.
W maju 1917 r. wstąpił do Aleksandrowskiej Szkoły
Wojskowej w Moskwie na skrócony kurs oficerski.

W sierpniu 1917 r., wcielony do specjalnej kompanii
szkolnej, wyjechał na front austriacki. Tam uzyskał
stopień podporucznika, a w końcu października tegoż
roku pod Obertynem został ciężko ranny. W latach
1919–1920 pełnił służbę w Wojsku Polskim.
Jeszcze w czasie służby wojskowej rozpoczął studia
na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej,
gdzie zaliczył cztery semestry. W 1922 r. przeniósł
się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
na wydział leśny. Podczas opracowywania jednego
z tematów studiów zetknął się z zagadnieniem szkód
leśnych powstałych na skutek pożarów. Szukając
materiałów i danych do tej problematyki trafił do biura
Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Pracownicy
Związku potrafili wzbudzić w nim zainteresowanie
pożarnictwem. Odbył instruktorski kurs pożarniczy oraz
praktykę w Zawodowej Straży Ogniowej w Warszawie.
W 1928 r. objął stanowisko Powiatowego Instruktora
Pożarnictwa w stopniu młodszego instruktora (obecny
odpowiednik – podporucznik) na powiaty kaliski i turecki.
W listopadzie 1931 r. Drożdżeński został przeniesiony do Nowogródka na stanowisko Wojewódzkiego
Inspektora Pożarnictwa Związku Straży Pożarnych RP
w stopniu starszego instruktora (kapitan pożarnictwa).
W 1933 r. otrzymał nominację na podinspektora
Korpusu Technicznego. W latach 1935 i 1936 wyjechał
w ramach wycieczek oficerów sztabowych Korpusu
Technicznego do Paryża i Drezna na wystawy
sprzętu pożarniczego oraz w celu zapoznania się
z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej za granicą.
W październiku 1937 r. został Dowódcą IV Oddziału
Warszawskiej Straży Ogniowej.
Podczas wojny działał w konspiracji. Był pierwszym
Komendantem Okręgu Stołecznego Strażackiego
Ruchu Oporu „Skała”. Wraz z innymi strażakami niósł
pomoc Żydom z warszawskiego getta. W tym czasie
uczył na kursach oficerskich w Centralnej Szkole
Pożarniczej (CSP) kilku przedmiotów: taktyki pożarniczej,
planowania obrony przeciwpożarowej miast i obiektów,
inspekcji przeciwpożarowych, badania pogorzelisk,
służby wewnętrznej, psychologii strażaka i dowódcy.
Od kwietnia 1945 do marca 1947 r. Drożdżeński
pełnił funkcję Komendanta Miejskiej Zawodowej
Straży Pożarnej w Kielcach, skąd został służbowo
przeniesiony do Warszawy, gdzie objął stanowisko
Komendanta CSP (od sierpnia 1948 r. Centralnego
Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego). Placówką tą kierował do maja 1950 r. Jednocześnie był kierownikiem
Wydziału Wyszkolenia Związku Straży Pożarnych RP.
W lutym 1947 r. awansował do stopnia podpułkownika
pożarnictwa. Od maja do końca października 1947 r.
pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji
w nowo utworzonej Komendzie Głównej Straży
Pożarnych (KGSP), później był kierownikiem Oddziału
III w Wydziale Akcji Zapobiegawczej KGSP.
Z dniem 31 marca 1954 r. w wyniku represji
stalinowskich został zwolniony z pracy. W tym czasie
ciężko chory, przebywał w szpitalu. Cztery dni później
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zmarł. Pochowano go na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie. Stanisław Drożdżeński jest autorem
skryptów poświęconych taktyce pożarniczej, z których
korzystali słuchacze kursów oficerskich w CSP.
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Kpt. poż. Donat Furnal ze służbą w pożarnictwie
związany był od wczesnych lat młodości, działając
bardzo aktywnie zarówno w okresie przedwojennym
jak i podczas okupacji niemieckiej w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bliżynie. Pełnił w niej różne funkcje
do naczelnika OSP włącznie. Był również organizatorem
życia kulturalno-oświatowego i sportowego w Bliżynie,
gdzie mieszkał do początku 1945 r. W czasie okupacji
hitlerowskiej działał w ruchu oporu Armii Krajowej.
W 1944 r. ukończył kurs oficerów zawodowych
pożarnictwa w Centralnej Szkole Pożarnictwa w Warszawie i mianowany został na stopień podporucznika
pożarnictwa.
Od 1945 r. zajmował szereg stanowisk kierowniczych.
Był organizatorem Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zawierciu. Pełnił funkcję Komendanta Straży
Pożarnej w Olkuszu, a potem kierownika techniczno-wyszkoleniowego w Inspektoracie Pożarnictwa Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.
Od marca 1947 r. do końca sierpnia 1955 r. był
Komendantem Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej,
następnie Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach. W tym
okresie sprawował równolegle funkcję Komendanta
Wojewódzkiego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego
w Kielcach, będąc także wykładowcą i instruktorem.
Kpt. poż. Donat Furnal był wielkim pasjonatem służby
pożarniczej, także inicjatorem wielu przedsięwzięć,
których realizacja w znacznej mierze przyczyniła się
do poprawy operatywności i warunków służby. Z jego
inicjatywy, według dokumentacji której był autorem,
dokonano w siedzibie straży w Kielcach przy ul. Św.
Leonarda rozbudowy garaży zlokalizowanych w byłej
stajni oraz dokonano adaptacji byłego magazynu na salę
sypialną z dwoma ślizgami do garaży. To usprawniło
i przyspieszyło wyjazd pierwszego rzutu pożarniczego.
Z uwagi na zły stan zdrowia Donat Furnal zmuszony
był odejść ze służby na rentę inwalidzką. Zmarł
w 1981 r. w wieku 74 lat.
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Wśród powojennych komendantów kieleckiej straży
pożarnej szczególną postacią był kpt. poż. Stefan Maj.
Urodził się w 1922 r. w Kielcach. Pochodził z rodziny
o tradycjach pożarniczych. Jego ojciec i młodszy brat
pracowali w kieleckiej straży. Stefan Maj do kieleckiego
pogotowia straży pożarnej wstąpił w lipcu 1940 r.
W 1943 r. odbył kurs dla podoficerów zawodowych straży
pożarnych w CSP w Warszawie. Po zdobyciu kwalifikacji podoficerskich druh Stefan Maj otrzymał stopień
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kaprala pożarnictwa i rozpoczął służbę w zawodowej
straży pożarnej w Kielcach na stanowisku szefa zmiany.
W grudniu 1949 r. ukończył podstawowy kurs pożarniczy
dla kandydatów na zawodowych oficerów pożarnictwa
w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego
w Łodzi, otrzymując stopień kapitana pożarnictwa.
Stefan Maj poświęcił 39 lat służbie w straży
pożarnej. Wśród strażaków był postacią wyjątkową.
Otaczano go powszechnym szacunkiem i zaufaniem.
Podwładnym i kadrze oficerskiej imponował ambicją
i niesłychaną odwagą, która ujawniała się w czasie
akcji ratowniczo-gaśniczych. W latach 1950–1974
zajmował szereg stanowisk dowódczych, m.in. Komendanta w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej
w Kielcach przy ul. Wesołej oraz wieloletniego zastępcy
komendanta Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej
w Kielcach. Był bezpartyjny co uniemożliwiło mu
awans na wyższe stanowiska kierownicze pomimo
posiadanej wiedzy, predyspozycji i doświadczenia.
Stefan Maj dużo czasu poświęcał na działalność
społeczną w harcerstwie. Jego związek z tą organizacją zaczął się w 1934 r., gdy w wieku 12 lat
wstąpił do Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki. W latach 1938–1940 był członkiem
Kieleckiej Drużyny Harcerzy przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kielcach. W 1939 r. brał udział
w Pogotowiu Wojennym Harcerzy. Jako członek
drużyny pożarniczej pomagał w gaszeniu pożarów
wywołanych w mieście przez niemieckie naloty.
W okresie okupacji hitlerowskiej prowadził działalność konspiracyjną, współpracując od października
1943 r. ze znanym przedwojennym instruktorem
harcerskim Stefanem Krzemińskim ps. „Ryszard”.
Po zakończeniu wojny współpracował z kieleckim
hufcem harcerzy, udzielając mu pomocy technicznej
i sprzętowej. Od 1980 r. był członkiem Kręgu Instruktorskiego „Łysica-Jodła”, skupiającego najstarszych,
zasłużonych działaczy harcerskich. Za swoją służbę dla
społeczeństwa kpt. poż. Stefan Maj był wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany. Zmarł w lipcu 2012 r.
w 90-tym roku życia. Kilka miesięcy przed śmiercią
aktywnie uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka
w Kielcach. Został pochowany na cmentarzu Nowym
w Kielcach.
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St. bryg. inż. Zbigniew Barchanowski urodził
się w 1945 r. w Potoku Małym koło Jędrzejowa.
Od 15 roku życia należał do młodzieżowej drużyny
przy OSP w Potoku Wielkim, gdzie zdobył pierwsze
umiejętności i zamiłowanie do później wykonywanego
zawodu. W 1966 r. ukończył z wyróżnieniem Szkołę
Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W tym samym
roku rozpoczął służbę w Powiatowej Komendzie
Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Od 1 września 1967 r.
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pełnił służbę w Miejskiej Komendzie Straży Pożarnej
w Kielcach. Z dniem 1 maja 1974 r. został powołany
na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiej
Komendy Straży Pożarnych w Kielcach. Od lutego
1977 r. pełnił funkcję Dowódcy Oddziału I Zawodowej
Straży Pożarnej, a następnie Komendanta Zawodowej
Straży Pożarnej w Kielcach.
W 1986 r. objął stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Kielcach. Jednostki,
którymi kierował należały do najlepiej ocenianych
w województwie kieleckim. W tym czasie strażacy
Zawodowej Straży Pożarnej w Kielcach i ochotnicy
z rejonu kieleckiego zajmowali najwyższe miejsca
na zawodach sportowo-pożarniczych.
Zbigniew Barchanowski od początku służby dzielił
się swoimi doświadczeniami z druhami ochotniczych
straży pożarnych. Był i jest ceniony wśród członków
i działaczy OSP za wspieranie ochotniczego pożarnictwa. Współpracował z organizacjami harcerskimi,
przekazując wiedzę drużynom harcerskim o specjalności
pożarniczej. Realizując się w tej działalności uzyskał
stopień podharcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego. W 1992 r. przeszedł do służby w Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie
przez 3 lata nadzorował służbę kwatermistrzowską.
W 1994 r. został zastępcą Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Wniósł duży
wkład w modernizacje obiektów i utrzymanie sprzętu
nowo powołanej formacji ratowniczej. Funkcję tę pełnił
do 1996 r., w którym przeszedł w stan spoczynku.
Podczas wieloletniej służby wykazał się aktywnością
i zaangażowaniem w realizacji powierzonych zadań.
Szczególnie dobre wyniki osiągał w wyszkoleniu załóg
straży pożarnych i utrzymaniu w sprawności samochodów
oraz sprzętu pożarniczego, a także w inspirowaniu
ochotniczych straży pożarnych do współzawodnic-

twa w zakresie podwyższania gotowości operacyjnej
i wyszkolenia. Dowodził wieloma trudnymi akcjami
ratowniczo-gaśniczymi m. in. w czasie nocnego pożaru
15 wykolejonych cystern z paliwem w Kostomłotach
w 1969 r., podczas katastrofy kolejowej z udziałem
pociągu osobowego w Kielcach w 1973 r., pożaru wsi
Krajno w 1975 r., pożaru tartaku w Zagnańsku w 1988 r.
oraz wielokrotnie przy pożarach kompleksów leśnych.
Na mocy rozkazu Komendanta Wojewódzkiego
Straży Pożarnych został wpisany do Honorowej księgi
zasłużonych funkcjonariuszy pożarnictwa województwa
kieleckiego. Obecnie st. bryg Barchanowski jest dla
kieleckich strażaków autorytetem i źródłem wiedzy
o ochronie przeciwpożarowej Kielc od lat 60-tych XX w.
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Kielecka straż pożarna nie raz mogła liczyć na wsparcie
władz i społeczeństwa. Bez tego nie byłyby możliwe
zakupy sprzętu, inwestycje budowlane, bieżące funkcjonowanie. Wysokie poparcie społeczne jakim dziś cieszy
się straż pożarna zostało wypracowane przez pokolenia
strażaków. Obecny wizerunek kieleckiej straży należy
również zawdzięczać zaangażowaniu byłych komendantów,
dla których strażacka służba była najważniejsza.
Bibliografia:

K. Janicki, T. Nowak, Kielecka Straż Pożarna w latach 1939-2013,
Kielce 2013.
U. Oettingen, Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej
w Kielcach 1873 – 1918. Studium działalności w latach niewoli
narodowej, Kielce 2010.
U. Oettingen, Ochotnicza Straż Pożarna w Kielcach 1918-1939,
Kielce 2012.
St. bryg. mgr inż. Krzysztof Janicki jest absolwentem Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1988). Od 25 lat jest
związany z kielecką strażą pożarną, pełniąc służbę w pionie
operacyjnym. 1 lipca 2011 r. został powołany na stanowisko
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej, oddana do użytku w maju 2010 r. Fot. Ryszard Haba.
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Polacy na nieludzkiej ziemi
Jolanta Michniewska

D

roga na Sybir odbywała się etapami. Skazani
z Królestwa Polskiego oczekiwali na zsyłkę
w Cytadeli Warszawskiej, twierdzy modlińskiej
lub w więzieniu w Łomży. Następnie wieziono
ich koleją do Petersburga. Podróż ta trwała trzy
doby. Tam odpoczywano jeden dzień. Zesłańcy
ubrani byli w czamary, samodziałówki i wysokie
buty. Po krótkim postoju odsyłano ich pociągiem
do Moskwy. Tu pobyt trwał dwa tygodnie, podczas
którego liczono i spisywano więźniów, golono
głowy, odbierano ubrania. Zesłańcom rozdawano:
dwie pary bielizny, spodnie, szary surdut, kożuszek
i kożuch, czapkę, rękawice podszyte futrem, onuce
płócienne i sukienne, buty lub trepy i lniany worek1.
Nieuprzywilejowanych i pozbawionych praw stanu
zakuwano w kajdany.

ustawiano w określonym porządku: na przedzie
szli na katorgę przestępcy kryminalni, a za nimi
skazani na dożywotnie osiedlenie i pozbawieni
praw. Wszyscy byli zakuci w kajdany. Następnie
szli włóczędzy i rodziny skazanych na katorgę.
Dalej pochód tworzyli zesłani administracyjnie,
partię zamykali uprzywilejowani, którzy podróżowali
pieszo lub na podwodach. Chorych i osłabionych
umieszczano na wozach.
Etapy były przeważnie oddalone od siebie o cztery
dni marszu, ale bywało, że nawet o 5 do 10-ciu
dni. W więzieniu etapowym rozdawano wówczas
gorący posiłek: zupę z mięsem, okraszoną kaszę
i wrzątek. Podczas postoju kupowano żywność,
jeśli ktoś posiadał pieniądze. Oficer konwojujący

Droga na Sybir

Oto jeden ze sposobów: na ręce sześciu więźniów
zakładano obręcze, do których przytwierdzano
łańcuchy, a drugi koniec zaczepiano do metalowego
pręta2. Groźniejszym przestępcom zakładano kajdany
na nogi. Ważyły one około 4 kg. Po dwóch tygodniach w Moskwie więźniowie szli pieszo miesiąc
do Niżnego Nowogrodu. Zwykle partia składała się
z około 300 osób. Było w niej dwustu przestępców
kryminalnych i 30-80 politycznych. Więźniów
A. Burs, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii
w dziejach Polaków 1815-1914. Warszawa 1992, s.89-90.
2
Tamże s. 90.
1
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otrzymywał 10 kopiejek dziennie „strawnego”
czyli karmowe na jednego nieuprzywilejowanego
zesłańca i 15 kopiejek na uprzywilejowanego. To nie
wystarczało nawet na głodowe racje żywnościowe.
W czasie marszu zesłańcy otrzymywali suchy
prowiant. Na noce zatrzymywano się w barakach,
chałupach chłopskich i szałasach. Skazani musieli
ukrywać pieniądze przed złodziejami i oficerami
carskimi. W czasie drogi na zesłanie katorżnik nie
mógł mieć przy sobie pieniędzy. Bez gotówki nie
było szansy na ucieczkę.

Usole Syberyjskie

A Świętorzecki pisał: Rubel torował drogę
wszędzie. Im partia zesłańców była zamożniejsza,
tym większe względy u władz etapowych miała.
Hołotę traktowano jak psy3. Oficerowie carscy byli
panami życia i śmierci konwojowanych skazanych.
W więzieniach etapowych była między zesłanymi
walka o miejsca noclegowe. Kryminaliści zajmowali
prycze, a pozostali spali na ziemi. W celach było
brudno, zimno, ponuro. Dokuczały pluskwy wszy
i pchły.

do miejsca odbywania kary pokonywali w ciągu
7-8 miesięcy, inni 2 lata i zdarzali się tacy, którzy
wędrowali aż 4 lata. Olbrzymia liczba skazanych
na zesłanie powodowała, że po kilku dniach marszu
zezwalano na zdjęcie kajdan i korzystanie z podwód.
W ciągu dnia zesłańcy przechodzili około 16 km.,
a gdy jechali na podwodach 170 km. na dobę.
W ciągu miesiąca można było przejść 550 km.4.
Zygmunt Librowicz pisze, że do guberni irkuckiej
zesłano 4424 osoby5.

Z Niżnego Nowogrodu podróżowano statkiem
do Permu od 5-16-tu dni, w zależności od pogody.
Stąd wyruszano pieszo lub na wozach do Tiumenia,
gdzie spisywano przybyłych zesłańców.

Tutaj znajdowało się Usole zwane często „Arkadią”.
Pełna nazwa brzmiała: Irkuckij Soliewariennyj
Zawod6. Usole było miejscem zesłania uczestników
Powstania Styczniowego i wcześniejszych zrywów
niepodległościowych. Znajdowało się o około
70 km. na zachód od Irkucka. Tu były warzelnie
soli, w których odbywali katorgę polscy zesłańcy.

Kolejnym etapem był Tobolsk. Podróż do niego
trwała 46 dni. Tu mieścił się Urząd do Spraw
Zesłania i centralne więzienie przesyłowe. Formowano nowe partie i odsyłano do miejsc zesłania
i katorgi. Od maja do września przewożono skazanych
parostatkami do Tomska. Trwało to 10 dni. Tutaj
więzienie etapowe było czyste, a cele obszerne.
Drogę pieszą między Tomskiem a Irkuckiem pokonywano w ciągu trzech miesięcy. Czas podróży

Miasteczko rozlokowało się na kilku wyspach
na rzece Angarze. Na największej wyspie było
10 warzelni soli. Ulice w Usolu były szerokie,
domy budowano z drewna. W miasteczku była
kapliczka katolicka, cerkiew, koszary, biura policyjne,
budynek straży ogniowej, szpital oraz domy lekarza,

Na etapie

zależał od postojów, pogody i pory roku. Podczas
zamieci czapki obwiązywano chustkami i szmatami,
a do butów wkładano siano. W czasie roztopów
partie musiały się zatrzymywać nawet na kilka
tygodni. Mieszkano w prymitywnych warunkach,
brakowało żywności, wybuchały epidemie tyfusu
głodowego, które dziesiątkowały więźniów i osoby
im towarzyszące.
Z Moskwy do Irkucka było 6400 km., a z Irkucka
do Usola 70 km. Byli tacy zesłańcy, którzy podróż
3

A. Świętorzecki, Ze wspomnień wygnańca. Warszawa 1911, s.126.

dyrektora warzelni soli, komendanta, urzędników
i mieszkańców. W oficynie, którą nazywano domem
dygnitarskim lub Luwrem mieszkali najważniejsi
wygnańcy. Na rynku znajdowały się posesje
najzamożniejszych mieszczan. Pozostałe domki
były maleńkie.
W Usolu mieszkało 3000 osób. Liczba zesłańców
politycznych zmieniała się, wraz z ułaskawieniami,
A. Burs, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii
w dziejach Polaków 1815-1914. Warszawa 1992, s.83.
5
Z. Librowicz, Polacy w Syberii, Kraków 1884, s. 440.
6
W. Śliwowska, Ucieczki z Syberii, Warszawa 2005, s.440.
4
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Bniński był zwolniony z chodzenia do pracy
przez komendanta, ale zesłaniec nie skorzystał
z tego. Solidarnie chodził w kajdanach i pracował.
Wkrótce skazanym zmniejszono ilość dni pracy. Raz
w miesiącu czyszczono kotły warzelnicze. Zamożni
mogli wynająć biednych katorżników, którzy za nich
pracowali za odpowiednią opłatą.
Tak było z księciem Włodzimierzem Czetwertyńskim, za którego pracował czeladnik Jastrzębski.
W 1866 r. katorżnicy zatrudnieni byli w ogrodach
warzywnych, stawiali płoty i grabili siano. Brakowało
pracy, stąd też jej nie wymagano. Urzędnicy carscy
pozwalali na wynajmowanie domów, bez prawa
wychodzenia poza obręb miasteczka. Katorżnicy
nie mogli nauczać, prowadzić praktyki lekarskiej
i zakładać aptek. Zarządzenia te nie były przestrzegane i pozostawały na papierze.

Pani Grudzińska.

przenoszeniem w inne rejony Syberii i przybyciem
nowych skazańców. W 1864 r. przebywało tu około
200 zesłańców. Katorgę odbywały 4 kobiety; Józefa
Grudzińska, siostry Guzowskie i Helena Kirkorowa.
Było 40 rodzin. Wśród nich państwo Dolińscy,
Dębińscy, Wolscy, Lasoccy, Siesiccy, Bnińscy,
Jeleńscy, Oskierkowie, Majewscy i Wielhorscy.

Skazani starali się organizować sobie życie
w nowej rzeczywistości, daleko od domu rodzinnego.
Były to dla nich trudne i ciężkie lata. Skazani
na katorgę byli pozbawieni praw stanowych i tytułów. W praktyce urzędnicy carscy z respektem
zwracali się do przedstawicieli szlachty i arystokracji.
Na zesłaniu organizowano odczyty naukowe,
pożyczano sobie książki, podejmowano prace
naukowe, opisujące florę i faunę Syberii, urządzano
herbatki, spotkania towarzyskie i uroczystości
religijne. Wigilia 1865 r., w której uczestniczyło
ponad 300 osób miała bardzo smutny przebieg

Z Usolem wiąże się postać barona Juliana
Karłowicza Szneidera który był pułkownikiem
w armii carskiej i przeszedł na stronę walczących
powstańców styczniowych. Otrzymał karę śmierci,
którą dzięki wstawiennictwu rodziny i wypłaceniu
10000 rb. w złocie łapówki zamieniono na 5 lat
katorgi i stałe osiedlenie na Syberii. Po kilku latach
rozłąki przybyła do Juliana narzeczona, siostra mojego
prapradziadka – Anna Antonina Zadarnowska7.
Tu 24 marca 1882 r ochrzcili córkę – Zofię Ewelinę
Szneider8 . W latach 90-tych XIX w Szneiderowie
mieszkali w Tomsku9.
Usole miało być miejscem dla skazanych
na najcięższe roboty, ale stało się inaczej.
Na początku katorżnicy, zakuci w kajdany pracowali codziennie po 4-5 godzin w warzelni soli
przy odbijaniu osadu w kotłach. Hrabia Roman
List z archiwum rodzinnego Mirosława Sznajdera
Państwowe Archiwum Permskiego Kraju, Wyciąg z księgi metrykalnej
za 1882r.
9
Notatki Pawła Sznajdera.
7
8
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i z tego powodu takich więcej nie urządzano. Życie
wygnańcze koncentrowało się w mniejszych kołach.
U Lasockich spotykano się na herbacie przy
czarnym chlebie, lichym tytoniu, czasem bułeczkach
domowego wypieku i cedrowych orzeszkach10 .
Funkcjonowała kasa zapomogowo – pożyczkowa,
biblioteka, sąd koleżeński. W Usolu był ogród
spacerowy i łazienki do kąpieli solankowych,
założone przez Mieczysława Bardeckiego. Jemu
zawdzięczali mieszkańcy odnowienie kaplicy
katolickiej. Po godzinie 17-tej nie wolno było
wychodzić z domów. Kajdany zakładano podczas
inspekcji władz carskich. Były lżejsze i z zapinkami.
W 1867 r. ukaz carski zmniejszał kary o połowę,
ułaskawienia nie obejmowały uczestników powstania
zabajkalskiego i przestępców – recydywistów.
W Usolu wielu zesłańców złożyło swoje kości.
Wśród zmarłych byli: Zygmunt Meysztowicz, Jan
Zajączkowski, Feliks Wolski, Piotr Kobylański, Józefa
Grudzińska i inni. Niektórzy popadli w choroby
psychiczne, były liczne przypadki samobójstw.
Osobom, które wydawały kolegów w śledztwie
nie podawano ręki i izolowano je towarzysko.
Życie w Usolu toczyło się leniwie. Do mężów
przybywały żony, do ukochanych narzeczone.
Zawierano związki małżeńskie, chrzczono dzieci.
Organizowano w małych grupkach święta, obchodzono imieniny i unikano kontaktów towarzyskich
z urzędnikami carskimi. Wśród zesłańców nastąpił
podział na bogatych i biednych. Niezamożni byli
kucharzami, lokajami, stangretami, krawcami,
szewcami, uprawiali warzywniki, pielęgnowali
klomby, zastępowali zamożnych na robotach. Wiktoria
Śliwowska pisze: Usole okazało się miejscem dla
uprzywilejowanych, zamożnych, wywodzących się
ze szlachty, choć zdarzały się wyjątki11.
Wacław Lasocki przybył na zesłanie do Usola
w powozie swojej żony, dzięki zaświadczeniu o stanie
zdrowia, uzyskanemu za pieniądze12.
Był znanym lekarzem, skazanym na karę śmierci,
którą zamieniono na 10 lat ciężkich robót. Początkowo
zamieszkał z żoną w budynku przeznaczonym dla
przestępców politycznych. Otrzymał obszerny,
widny pokój. Dano mu kajdany, ale miał już swoje,
zaopatrzone w maszynki do odpinania. Wynajął
ludzi, którzy uszczelnili podwójne okna, przestawili
piec i wybielili pokój. Rodzina nabyła niedrogie
umeblowanie: łóżko, parawan, parę stołów, szafę,
komodę i kilka krzeseł. Wyjęto z kufrów pamiątkowe
drobiazgi, przypominające dom rodzinny. Stołowali
się u państwa Konopackich i płacili 5 rubli srebrem
W. Śliwowska, Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów-zesłańców
postyczniowych, Warszawa 2000, s.51.
11
Tamże, s.47.
12
A. Burs, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie..., s.88.

od osoby za miesiąc. Wkrótce komendant zezwolił
Lasockiemu na zamieszkanie w prywatnym domu.
Wynajął wówczas domek składający się z trzech
pokoików i kuchni w oficynie za 110 rb. rocznie13.
Rodziny zesłańców urządzały się w Usolu
w zależności od środków. Jedni kupowali domy,
inni wynajmowali, a mniej zamożni mieszkali
w budynkach rządowych.
Wacław Lasocki tak opisuje we wspomnieniach swój powszedni dzień: wypicie porannej
herbaty, zrobienie sprawunków i załatwienie
spraw, od 11 do 13-tej lektura, od 13 do 14-tej
obiad. Żona w tym czasie robiła porządki, robótki
ręczne, czytała korespondencję i książki z czytelni.
Od godziny 15 do 17-tej odwiedzano znajomych
i spacerowano. Wieczorami głośno czytano. Listy
od rodzin docierały po 6-8 tygodniach, a odpowiedzi
po 4-6 miesiącach. Miesięcznie można było otrzymać
od rodziny 25 rb. na osobę. Skazani na ciężkie
roboty mogli pisać do bliskich 4 razy w roku14.
Wśród zesłanych znalazł się Jakub Gieysztor,
znany księgarz, antykwariusz i bibliofil. Skazany
został za udział w powstaniu na karę śmierci,
wyrok zamieniono na 20 lat ciężkich robót i złagodzono do 12 lat. W Usolu karę 15 lat ciężkich
robót odbywał hrabia Roman Bniński, który był
prezesem Towarzystwa Usolskich Wygnańców.
O nim i o jego żonie Wacławie z Sobańskich tak
pisał Czetwertyński: Oboje byli bardzo zacni, wszyscy
ich w Usolu kochali i trzeba przyznać, że byli tego
warci, gdyż mało kto tyle dobrego dla towarzyszy
niedoli zrobił jak oni. Tu znalazł się Władysław
Bogusławski, wnuk Wojciecha, skazany na karę
śmierci, którą zamieniono na 10 lat ciężkich robót.
Był pisarzem, publicystą, reżyserem teatralnym
i krytykiem literackim. W Usolu był książę Włodzimierz Czetwertyński skazany na 8 lat ciężkich
robót. Człowiek bardzo szlachetny, który wziął
na siebie winy kolegi, będącego powstańczym
naczelnikiem. Czetwertyński był znanym bibliofilem,
kolekcjonerem, filantropem i prezesem Towarzystwa
Sybiraków Weteranów 1863 r. Zesłańcem był Paweł
Eckert, uczestnik wypraw naukowych Czerskiego
i Dybowskiego. Skazano go na karę śmierci, którą
zamieniono na 20 lat ciężkich robót w kopalniach.
Z Usolem wiąże się postać Józefa Kalinowskiego,
przeora klasztoru wadowickiego, beatyfikowanego
w 1983 r. Edward Nowakowski napisał o nim: Sami
Moskale mówili, że to święty Polak. Murawiow
chciał go powiesić, ale obawiano się, że uznany
zostanie za świętego męczennika.

10

Tamże, s.298.
W. Lasocki, Wspomnienia z mojego życia, Kraków 1934, s. 133-136,
s.142-153.
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Aleksander Zadarnowski.

W Usolu karę odbywało siedemnastu lekarzy.
Byli to specjaliści wysokiej klasy np. Józef Łagowski - chirurg, Jan Świda, który leczył generał
- gubernatora Syberii Wschodniej i miejscowych
dygnitarzy. Zesłańcem był Bolesław Łoziński, mąż
córki J.I. Kraszewskiego. Konstancja piekła chleb
na sprzedaż, a Bolesław handlował mąką. Ludwik
Malecki, szlachcic z guberni wołyńskiej w Usolu był
kucharzem. Ludzie radzili sobie jak mogli, bo nie
wszyscy mieli pomoc ze strony rodziny. Wincenty
Marcinkowski, ziemianin z Wołynia zajmował się
rzeźbiarstwem i pozłotnictwem.
Maksymilian Oborski był rysownikiem i akwarelistą. Największą spuściznę pozostawił po sobie
Aleksander Sochaczewski, autor 130 obrazów
o tematyce powstańczej i zesłańczej. Hrabia Michał
Wielhorski zajmował się w Usolu prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i założył z kolegami fabrykę
świec łojowych i mydła. W niedalekim Irkucku
przebywał na zesłaniu przedstawiciel mojej rodziny
- Aleksander Zadarnowski, skazany na 6 lat ciężkich
robót. Z Syberii nie wrócił na Wołyń, chociaż
przywrócono mu prawa stanu i miał możliwość
przeniesienia się do europejskiej części Rosji.
Odmówiono mu zgody na służbę państwową15.
15
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W. Śliwowska, Syberia w życiu..., s.373.
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Z rodziną mego męża wiąże się postać doktora
Florentego Orzeszki, szwagra Elizy Orzeszkowej, który za udział w powstaniu został skazany
na zesłanie. 18 miesięcy wędrował w głodzie
i niedostatku do miejsca odbywania kary. Latem
dokuczał zesłańcom upał, komary, muchy, a w miejscach noclegu pchły. Zimą mróz, zawieje i burze
śnieżne utrudniały podróż. Otuchy Florentemu
dodawała narzeczona, która mu towarzyszyła.
Ślub odbył się w Tiumeniu, gdzie znajdowało
się więzienie etapowe. W celach było duszno
mroczno i ciasno. Tu zmarł na tyfus dowódca jazdy
w partii Traugutta, Feliks Jagmin. Żona Orzeszki
udała się statkiem do Tomska, a Florenty szedł
pieszo z partią zesłańców. Najpierw przebywał
w więzieniu i pracował w obrębie ostrogu. Potem
zmywał naczynia w aptece więziennej. Dzięki
temu, że wyleczył gubernatora, odzyskał prawo
do wykonywania zawodu. Został lekarzem więziennym i prowadził prywatną praktykę. Cieszył
się wielkim uznaniem wśród więźniów. Podczas
jednego z balów żona gubernatora rozchorowała
się, wówczas dr. Florenty Orzeszko zaofiarował się
że odwiezie pacjentkę do domu. Na karetę napadli
rabusie którzy zażądali futer i kosztowności. Kiedy
rozpoznali lekarza, puścili ich wolno. Orzeszko miał
zezwolenie gubernatora na posiadanie broni. Kiedyś
na izbie przyjęć skradziono mu rewolwer. Wszedł
do celi więziennej, w której przebywali pacjenci
i poinformował, że jeśli nie znajdzie się broń, to on
utraci wolność i praktykę lekarską. Więźniowie
po naradzie zwrócili rewolwer. Florenty Orzeszko
nigdy nie powrócił w rodzinne strony do Ludwinowa
i Zakoziela. Zmarł w Tomsku w 1904 r., a w jego
pogrzebie uczestniczyły tysiące osób16.
Zesłańcy chwytali się różnych zajęć. Najgorzej
wiodło się tym, którzy byli chorzy, niezaradni, nie
posiadali wykształcenia i żadnych umiejętności,
nie dostawali pomocy z domu. Otrzymywali
zasiłek rządowy wynoszący 4-5 kopiejek dziennie.
To nie starczało na przeżycie. Dla niektórych
Usole było kolejnym miejscem zesłania. Jedni
wyjeżdżali do europejskiej części Rosji, innym
pozwalano powrócić w rodzinne strony, jeszcze
innym wyznaczano nowe miejsce osiedlenia.
Do Usola przybywali kolejni zesłańcy. Najsurowiej
potraktowano dowódców partii powstańczych,
członków władz i żandarmerię narodową.
Polacy wnieśli olbrzymi wkład w życie gospodarcze, społeczne i kulturalne Syberii. Ich ofiara
na rzecz Ojczyzny nie poszła na marne, bo marzenie
o niepodległej Polsce spełniło się w 1918 r.

16
G. Pauszer - Klonowska, Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi, Lublin
1978, s. 31-43.
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Stanisław Staszic i polskie kolekcjonerstwo mineralogiczne
Krzysztof Myśliński

Z

acznijmy od cytatu z książki francuskiego
historyka Paula Hazarda: Pod koniec XVII
i na początku XVIII wieku we Włochów znów wstąpił
duch podróżników, a Francuzi stali się ruchliwi, jak
żywe srebro. Podróżowali Niemcy – był to ich nawyk,
mania: nie sposób było ich zatrzymać w kraju…Gdy
tylko nauczymy się łaciny, zaczynamy przygotowywać
się do podróży… Podróżowali Anglicy; stanowiło
to dopełnienie ich edukacji. Świeżo wypuszczeni
z Oksfordu i Cambridge młodzi panowie, dobrze
zaopatrzeni w gwinee, z uczonym preceptorem u boku,
przekraczali kanał i zaczynali „grand tour” – wielką
podróż. Niektórzy zadowalali się poznaniem muszkatu
z Frontignan i Montefiascone, inni sumienne studiowali wszystkie gabinety historii naturalnej i zbiory
starożytności.
Nie ominęła „choroba” podróżowania także Polaków.
Jedni po naukę, inni dla rozrywki, zawsze starali się
przywieźć do domu jak najwięcej pamiątek. Zamożniejsi,
i ci najbardziej zdeterminowali, wracali z prawdziwymi
kolekcjami. Ci osobliwości, tamci książki, owi dzieła
sztuki, inni wreszcie pouczające okazy do gabinetów
naukowych. Oświeceniowa ciekawość świata i rodzący
się wówczas kult rozumu i nauki, kazał podróżnikom
odwiedzać zbiory artystyczne i przyrodnicze. Wrażenia
zapisywano w powszechnie prowadzonych dziennikach
lub listach z podróży. Zapoczątkowany przełomem
nowożytnym proces przechodzenia ze świata teologii do świata nauki znalazł swoje odbicie także
we fluktuacjach zainteresowań zbierackich. Pomiędzy
pewnością teologicznego porządku świata a żmudnym
dociekaniem prawdy o świecie, wspartym tylko
kruchym autorytetem nauki, przez wiele dziesięcioleci
panowała w świecie zachodnim niczym nie skrępowana ciekawość i jej materialny wyraz: Kunst – und
Wunderkammere – pełne niezwykłości gabinety
sztuki i osobliwości. Zorientowane encyklopedycznie,
prezentujące pomniejszony „model” wszechświata,
zawierały w sobie reprezentacje wszystkich sfer
widzialnego i niewidzialnego świata. Naturalia,
wśród nich obiekty mineralogiczne, zgromadzone
same dla siebie jak i w roli materiału dla innego
typu wyrobów, zajmowały w niej miejsce równorzędne
z pozostałymi. Jednak zbiory przyrodnicze, wyłączone
z uniwersum wielotematycznej kolekcji, były jeszcze
w wieku XVII domeną fachowców. Podobnie jak ogrody
botaniczne, utrzymywane często przez ludzi innych

niż medyczne czy biologiczne zainteresowań, stawały
się z biegiem czasu warsztatem do systematycznych
badań naukowych, którym początek dawały prace
systematyzujące i porządkujące. Już w końcu XVII w.
kolekcje przyrodnicze, uporządkowane i skomentowane, służyły uzasadnianiu poglądów jej autora,
a równocześnie nauczaniu młodych ludzi historii
naturalnej i medycznej, jak to się stało ze zbiorem
sławnego przyrodnika włoskiego Antonia Vallisneriego
(1661-1730), profesora uniwersytetu w Padwie. Jego
muzeum przyczyniało się „do walki Oświecenia
z łatwowiernością i ignorancją”. Postawa wobec
przyrody będzie się od pocz. XVIII w. zmieniać wraz
z postawą wobec historii.

Jan Filip Carosi – Podróże po różnych prowincjach Polski,
obserwacje mineralogiczne i inne (t.1. 1871, t.2. 1874).

W drugiej połowie XVIII w. liczba ważnych zbieraczy
naturaliów, wcześniej skromna, zaczęła w całej
Europie rosnąć. Większość z nich rekrutowała się
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z elity towarzyskiej i kleru, stając się w istocie
zawodowymi przyrodnikami. Przyrodnicy, będący
„błędnymi rycerzami epoki”, nie stronili od wspinania
się na góry, by badać skały i zbierać ich próbki, ale
i po to, by czynić spostrzeżenia o życiu lokalnych
społeczności. Przyroda stała się nie tylko obiektem
dociekań naukowych, ale i znaczącym tematem
towarzyskim. Reprezentatywny gabinet mineralogiczny był dobrym sposobem do poznania przyrody
własnego kraju i jego naturalnych potencjalnych
możliwości, badań litologicznych, mineralogicznych,
poznania wód podziemnych i mineralnych. Był dla
nich – pasjonatów kamieni – niemal powinnością
obywatelską, dziełem patriotycznym. Te znajomo
brzmiące poglądy głosił pod koniec XVIII w. markiz
Antonio Carlo Dondi Orologio (1751-1801), przyrodnik,
autor historii naturalnej Wzgórz Euganejskich. Coraz
częściej zainteresowania badawcze i związane z nimi
kolekcjonerstwo skupiało się na stronach rodzinnych,
a do radości poznawania dodawano równorzędnie
praktyczna wartość zebranych eksponatów i płynącej
z nich wiedzy o bogactwie ziemi. Ambicją stało się
tworzenie kolekcji pełnych i metodycznych. Stanowiąc
systematyczny i wyczerpujący inwentarz zasobów
naturalnych danego terytorium, były one podstawą
do ich najpełniejszego wykorzystania.
W całym okresie zaborowym fundamentalnym celem
polskiej nauki było służenie narodowi. Tak najogólniej
wykładał oczekiwania naukowe Hugo Kołłątaj,
tak też na początku XIX w. Stanisław Staszic, jako
prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk widział zadanie
polskich uczonych. W czasach upadku troszczyć się
oni mieli o narodu trwałość, sławę, nieśmiertelność
przez upowszechnienie w ojczystej mowie w całym
narodzie światła, z którym odżywiałby się nieustannie
duch narodowości Polaków. Badania naukowe miały
służyć różnorakim celom – rozwojowi przemysłu,
„społecznieniu się ludzi”, obronie języka i narodowych tradycji, i kształceniu wszystkich „umiejących
i pragnących myśleć, dla których ciekawość stała się
potrzebą”. W 1813 r. Franciszek Pułaski, sekretarz
Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, pisał:
Trzeba było stworzyć
warsztaty, w których
by się młode umysły
wyrabiać, krzepić,
podnosić mogły,
a jednocześnie pracując na rodzinnym
gruncie nie zatracały
swej odrębności.
W okresach nacisku
na „ocalenie
Hugon Kołłątaj.
ducha narodowego”
na czoło wysuwały się nauki historyczne, kiedy indziej
na czoło wychodziły nauki techniczne i przyrodnicze.
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W 1 połowie XIX w. - a więc właśnie w szczytowym
okresie działalności Staszica, w nowej postaci
realizował się oświeceniowy uniwersalistyczny model
uczonego, wiążącego działalność naukową z aktywnością społeczną i kulturalną. Później zaniknęła
się łączność działalności naukowej z działalnością
publiczną czy polityczną, tak charakterystyczna dla
biografii Kołłątaja czy Staszica. Ich zainteresowania
historyczne wynikały z zaangażowania w walkę
o reformę ustroju politycznego i stanu gospodarczego
kraju. Z biegiem XIX w. zwyciężył jednak model
reprezentowany w początkach stulecia m.in. przez
braci Śniadeckich. Oparty był on na więziach
wynikających ze wspólnoty zainteresowań, warunków
pracy, doświadczeń – najlepiej reprezentowała
go akademicka społeczność uczonych. Zanikała
oświeceniowa tradycja służby wielu muzom, wyraźnie
widoczna w działalności Staszica, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Fryderyka Skarbka czy Wincentego
Pola. W Europie w to miejsce ukształtowały się
odrębne modele życia artystów i uczonych. Jednak
w warunkach polskich wielu przedstawicieli nauki,
nawet w przypadku nauk przyrodniczych i matematycznych, zachowywało żywe zainteresowanie
sprawami kultury duchowej.
Szybk i roz wój
nauk o ziemi zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX
wieku, doprowadził
do zasadniczych
z mi an nie t yl ko
w stanie wiedzy, ale
także w strukturze
badań i wiązał się
z przemieszczeniami
Wincenty Pol.
kompetencji poszczególnych dyscyplin przyrodniczych. Początkowo
geologia, występująca najczęściej pod nazwą mineralogii, traktowana była jako część historii naturalnej
i odpowiadała mniej więcej dzisiejszej geologii złóż.
Wiele zjawisk geologii dynamicznej i geografii fizycznej
rozpatrywano wówczas w ramach badań fizycznych
i chemicznych. Pierwsza polska katedra geologii
powstała w Wilnie w 1804 r., 11 lat po założeniu
pionierskiej katedry geologii przy Muzeum Historii
naturalnej w Paryżu. Nadanie geologii statusu
akademickiego, obsadzanie powstających katedr
uniwersyteckich absolwentami świetnych szkół
górniczych we Freibergu czy Paryżu, doprowadziło
do szybkiego skrystalizowania się geologii jako nauki
bliskiej dzisiejszemu jej rozumieniu. Zapotrzebowanie
na fachowców w zakresie eksploatacji złóż sprzyjało
powstawaniu szkół górniczych. Rozwijała się praktyka
górnicza i dążenie do kompleksowego poznania
i wykorzystania bogactw naturalnych.Geologia
kształtowała swój wizerunek nauki o znacznej przy-
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Wychodnie kruszcodajnych skał na Miedziance.

datności społecznej. Wyrazem zaspokajania potrzeb
naukowych były licznie powstające gabinety historii
naturalnej, w tym i zbiory geologiczne. Początkowo
gromadzone przez amatorów z chęci zaspokajania
ciekawości, stały się wkrótce przejawem poszerzania
systematycznej wiedzy o bogactwach naturalnych
różnych regionów.
Gabinety mineralogiczne, pojawiające się od wieku
XVIII. także w przyrodoznawstwie polskim, były częścią
ogólnoeuropejskiego zjawiska ciekawości świata.
Chociaż pojawiły się jako wynik indywidualnych
zainteresowań kolekcjonerskich, z biegiem czasu
włączone zostały w obręb instytucjonalizowanej
nauki i stały się częścią rozszerzającej się wiedzy
o bogactwach naturalnych i możliwościach ich
praktycznego wykorzystania. Do tworzenia zbiorów
przyrodniczych zachęcała Komisja Edukacji Narodowej,
uważając je za niezbędną pomoc w procesie kształcenia
w zakresie znajomości historii naturalnej. Geologią
interesował się i gromadził zbiory mineralogiczne

Józef Wybicki. Pierwsze eksponaty nabył w czasie
lat studenckich w Holandii. Uzupełnił je później
częścią kolekcji gen. Jana Komarzewskiego ok. 1802 r.
Znaczna część zbiorów, zgromadzonych w wieku
oświecenia, jeszcze przed Powstaniem Listopadowym trafiła do akademii i towarzystw naukowych.
Równocześnie wiele z najznamienitszych kolekcji
uległo rozproszeniu lub zostało wywiezionych przez
zaborców. Taki los spotkał na przykład. liczący
20 tysięcy okazów gabinet mineralogiczny uniwersytetu
wileńskiego czy niemal równie liczny zbiór Liceum
Krzemienieckiego. Szczęśliwie kolekcja Uniwersytetu Warszawskiego, pomieszczona w utworzonym
w 1817 r. gabinecie mineralogicznym, pozostała
w kraju, zachowując zarazem wysoki poziom naukowy.
Złożyły się na nią zbiory Liceum Warszawskiego,
prywatny gabinet Marka Antoniego Pawłowicza
oraz dwie znaczne kolekcje: jeszcze przez Staszica
kupiona dla potrzeb warszawskiej uczelni „skarbnica” Wilhelma Bogusława Beckera oraz kupiony

Szkielet wieloryba z kamieniołomu w Pińczowie. Ze zb. PIG w Kielcach.
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w 1833 r. zbiór Jerzego Bogumiła Puscha. Zbiory
powstały w ścisłym związku z prowadzonymi przez ich
twórców – profesorów kieleckiej Akademii Górniczej,
poszukiwaniami geologicznymi i pracami górniczymi.
Obydwa wyróżniało staranne opracowanie naukowe:
systematyka układu i precyzyjne opisy poszczególnych
eksponatów. A warto pamiętać, że w pierwszej tercji
XIX w. kryteria systematyki mineralogicznej były
jeszcze słabo wykształcone i niejednolite. Korzystano
z różnych wzorów: układu Sutkowa czy schematu
wprowadzonego przez sławnego Abrahama Gottloba
Wernera we Freibergu. Po Powstaniu Listopadowym
gabinety mineralogiczne znajdowały się m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Warszawskim Towarzystwie
Przyjaciół Nauk (w 1833 r. do Petersburga wysłano
skrzynie ze zbiorami Towarzystwa; zawierały naturalia
– m.in. 10 000 minerałów polskich i włoskich oraz
5 zielników z 4 000 roślin) czy – chociaż znacznie
mniejszy – w Wyższej Szkole Realnej w Kielcach.
Były to jednak zbiory mało reprezentatywne dla
budowy geologicznej i zasobów naturalnych kraju.
Największą wartość stanowiły zbiory zgromadzone
przez kompetentnych podróżujących badaczy lub
wykształconych podróżników, mających sprecyzowany
profil gromadzenia zbiorów. Do wyróżniających
się należała kolekcja urzędnika górniczego Karola
Frycza - ok. 8 500 okazów. Bywało, że zachętą
do tworzenia własnej kolekcji była utrata dostępu
do już istniejącego zbioru. W 1858 r. Towarzystwo
Naukowe Krakowskie zaczęło gromadzić własne zbiory
mineralogiczne, odczuwając dotkliwy brak po sprzedaży
do Warszawy kolekcji przez prof. Alojzego Rafała
Estreichera. Pracujący w Liceum Krzemienieckim
Wojciech Zborzewski, zebrał niemal 20 000 okazów
z zakresu historii naturalnej, w tym wiele mineralogicznych. Powstanie kolekcji wiązało się z pracą
naukową i dydaktyczną prowadzoną w Liceum.
Jakub Ciastowski (1791-1837), pijar, rektor konwiktu
na warszawskim Żoliborzu przywiązywał wielką wagę
do wykorzystywania w procesie dydaktycznym pomocy
naukowych zgromadzonych w muzeach i gabinetach.
Najbardziej reprezentatywne dla tego zjawiska
są zabiegi Tadeusza Czackiego wokół wyposażenia
Liceum Krzemienieckiego.
Dążył do postawienia szkoły na poziomie akademickim, tak aby - wyjąwszy naukę medycyny
i teologii dawała młodzieży alternatywę oświatową
dla Uniwersytetu Wileńskiego. W tym celu nabył
od ks. Józefa Poniatowskiego zbiory pokrólewskie
z Zamku Warszawskiego, bibliotekę, zbiór numizmatów,
minerały, wyposażenie obserwatorium astronomicznego
oraz urządził niezły gabinet fizyczny. Natomiast
pracownia chemiczna nie została odpowiednio urządzona, przegrywając w konkurencji z preferowanymi
zbiorami geologicznymi.
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Niemały jest poczet Polaków, którzy
w 3 tercji XVIII wieku
i następnym stuleciu
podróżowali po Europie gromadząc wiedzę, doświadczenia,
a z reguły, jeżeli
dysponowali odpowiednimi środkami,
także najróżniejsze
Książę Józef Poniatowski.
zbiory osobliwości
i sztuki. O kilku z nich, także tych związanych z Ziemią
Świętokrzyską warto powiedzieć nieco więcej.
Zacząć można od osoby Michała Sołtyka, żyjącego w latach 1745–1815, kustosza kolegiaty
kieleckiej, przyrodniego bratanka biskupa Kajetana.
On to, wyekwipowany przez stryja w pieniądze
i stosowną instrukcję podróży, spędził lata1765-73
na poznawaniu Europy. Żywa w latach następnych
działalność ks. Michała na niwie życia kościelnego
rodzimej diecezji, jak i w sprawach publicznych, nie
przeszkodziły mu zdobyć opinii jednego z czołowych
polskich mineralogów. Toteż nie przypadkiem król
powołał go w 1782 r. do Komisji Kruszcowej oraz
mianował prezesem Kompanii dla Odkrycia Gór
Olkuskich. Tę pasję naukową podbudował stworzeniem
kolekcji minerałów, do czego zachętą były zapewne
liczne gabinety przyrodnicze, obejrzane podczas
wspomnianej podróży do Włoch. Chociaż znaczna jej
część uległa rozproszeniu, wiele obiektów – zwłaszcza
siarczków i soli uległa naturalnej samodegradacji,
trzon zbioru zachował się w zbiorach Uniwersytetu
Jagiellońskiego, któremu ofiarował go właściciel
swoim arcyciekawym testamentem w 1815 r. Jedna
z piękniejszych, o dużej wartości naukowej. Większość
minerałów, a przede wszystkim skupień mineralnych
(opale, chalcedony i granaty) ma jednostronnie wypolerowane powierzchnie, co pozwala na dokładniejszy
wgląd w ich budowę. Ma to duże znaczenie… dla badań
mineralogicznych. Czy jednak tak spreparowane zostały
z woli Sołtyka, tego nie wiemy. Znaczną część zbioru
mineralogicznego stanowiły kamienie szlachetne
i półszlachetne i w ogóle wyroby o charakterze
artystycznym wykonane z surowców mineralnych,
także pochodzenia zwierzęcego. Tę część zbioru,
o znacznej wartości, rodzina Sołtyka wycofała z jego
legatu dla Akademii jeszcze w trakcie postępowania
spadkowego. Znacznie wcześniej, w 1777 r., kolekcję
oglądał wybitny geolog Filip Carossi i ocenił dość
dobrze, nie wypowiadając jednak niczego o tej części,
która zgromadzona została we Włoszech.
W skromnym dziale przyrodniczym znajdowało
się wielkie dwutomowe kompendium M. Buchoza
Premiere centurie de planches enluminees reprezentant
cen naturel se quise touve de plus Interessant et de
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Wyrobisko górnicze na Karczówce.

plus Curieux parmi les animaux, les vegetaux et de
plus mineraux, wydane w Paryżu i Amsterdamie.
Bogato iluminowane ponad sześciuset miedziorytami,
podsumowywało ówczesny stan wiedzy o historii
naturalnej. Dla zachowania stosownej proporcji
trzeba wspomnieć, że u współczesnych największe
zainteresowanie budziła numizmatyczna części
kolekcji kanonika.
Nie był kanonik Sołtyk pierwszym polskim
zbieraczem minerałów. Ci najwybitniejsi mieli przyjść
po nim. Zainteresowania naukowe, na poły jeszcze
amatorskie, dzielił z niewiele odeń młodszym Stanisławem Staszicem. Wiele ich łączyło, ale i nie
mniej dzieliło. Sołtyk, zamożny, wykształcony, nie
tylko zainteresowany, ale i zobowiązany przez stryja
biskupa do pogłębiania wiedzy o świecie i gromadzenia
wszelakich zbiorów, należał w dużej mierze jeszcze
do przedstaszicowskiej epoki dogasającego sarmatyzmu.
A Staszic? W świadomości Polaków uosabiał on jedną
z dwóch zasadniczych postaw patriotycznych, opartą
na krzewieniu oświaty i pokojowej, konsekwentnej

Amonit.

budowie podstaw do odnowy narodu i odbudowy
państwa. Symbolem drugiej postawy był książę
Józef Poniatowski – bohaterski, ale i zawadiacki
żołnierz-powstaniec, dla którego miarą patriotyzmu
była ofiara krwi i życia. W okresie zaborów dorobek
organizacyjny i intelektualny Staszica ceniono przede
wszystkim za jego osiągnięcia w rozwoju oświaty,
tworzenie podstaw ruchu spółdzielczego, a zwłaszcza
naukowego, ukoronowanych fundacją gmachu dla
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Bodaj najżywiej kultywowały tradycje staszicowskie
środowiska związane z naukami geologicznymi.
Staszic wstępną wiedzę geologiczną i górniczą zdobył
w Kolegium Jezuickim, późniejszej w Szkole Wydziałowej w Poznaniu. Jego nauczycielem był tam Józef
Rogaliński, gruntownie przygotowany do nauczania
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Pod jego kierunkiem Staszic pogłębił swoje studia
w szkolnym gabinecie fizycznym, dobrze wyposażonym
w bogate zbiory przyrodnicze. Wychowankowie tej
szkoły, oraz późniejszego Gimnazjum Św. Marii
Magdaleny już w okresie zaborów kształcili się
z reguły na pobliskich uniwersytetach niemieckich
a także w Akademii Górniczej we Freibergu, gdzie
do 1817 r. geologię wykładał Abraham Gottlob Werner.
Jego zbiór mineralogiczny, odkupiony przez ucznia Józefa Łubieńskiego, trafił w 1854 r. do Towarzystwa
Pr zy jació ł Nauk
w Poznaniu.

Stanisław Staszic.

Wszelkie zbieractwo miało w epoce
Staszica, może
z wy jątkiem inicjatyw najbardziej
koneserskich, dość
jednoznaczną wymowę patriotyczną.
Tworzenie wszelkich
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zbiorów „pamiątek krajowych”: zabytków historycznych,
prawdziwych czy mitycznych „dokumentów historii
narodowej”, ale i zbiorów archeologicznych i przyrodniczych, które wówczas jeszcze niejednokrotnie
nie były jasno od siebie oddzielane, traktowane
było jako powinności obywatelskie. Najliczniejsze
i najbardziej prestiżowe stały się wówczas kolekcje
numizmatyczne. Mogli je gromadzić także ludzie
mniej zamożni. To właśnie one uchodziły w czasach
Staszica za najbardziej prestiżowe, a obrazowość
gromadzonych obiektów – monet i medali z portretami
władców i wybitnych postaci historycznych, była
doskonałym narzędziem do historycznej, narodowej
narracji. Z podobnych względów bardzo popularne
było gromadzenie przedmiotów archeologicznych
oraz obiektów dokumentujących bogactwo i potencjał
naturalny ziemi. Tworzono kolekcje botaniczne
i mineralogiczne, a później także n. p. entomologiczne
i w ogóle wszelkie naturalia. Tym, co niewątpliwie
wyróżniało Staszica w coraz liczniejszym gronie
zbieraczy geologów był sposób tworzenia zbioru.
Staszic był przede wszystkim uczonym geologiem,
który wiedzę swoją pogłębiał i rozwijał drogą
osobistych obserwacji i badań terenowych. Należał
do grona geologów, których nie odstraszały najbardziej
niedostępne i uciążliwe wędrówki. Zasadniczą częścią
badań terenowych było pozyskiwanie i własnoręczne
opisywanie próbek, które stanowiły zarówno dokumentację eksploracyjną, jak i – po późniejszym opracowaniu – materiał do dalszych badań gabinetowych.
Geologia jest główną częścią filozofii natury - głosił
Staszic i zgodnie z tą myślą ponosił też trudy, nie
wolne od niebezpieczeństw fizycznych, gromadzenia
próbek mineralogicznych w najbardziej niedostępnych,
a interesujących poznawczo miejscach. Równocześnie
sporządzał dokumentację kartograficzną, oznaczając
precyzyjnie wszelkie bogactwa naturalne na sporządzanych w terenie mapach. Zbiory mineralogiczne
były zatem także dokumentem gospodarczych walorów
badanych terenów. Zbiór swój, na który składały się
w większości okazy zebrane własnoręcznie podczas
badań terenowych, podsumowanych później w słynnym
dziele O ziemiorództwie Karpatów, przekazał Staszic
do użytku profesorom i studentom kieleckiej Szkoły
Akademiczko-Górniczej, działającej w latach 1815-26.
W chwili likwidacji szkoły tamtejszy gabinet mineralogiczny liczył ok. 1500 okazów.
W przeciągu 16 lat – pomiędzy 1789 a 1805 r. –
Staszic odbył kilka podróży krajowych i zagranicznych,
w tym co najmniej cztery długie. W ich trakcie
odwiedził szereg miast i miejscowości na ziemiach
polskich, w Austrii, Czechach, Włoszech, Francji
i Niemczech. Dziennik podróży, niestety niekompletny,
w znacznej części uzupełniany i przeredagowywany
po latach, ukazał się dopiero w 1931 r. Wiele w nim
luk i niespójności, liczne są powtórzenia i sprzeczne
ze sobą datowania poszczególnych fragmentów
tekstu, wydawca wskazał także na możliwość
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dopisywania po latach z pamięci faktów, które
w rzeczywistości nie miały miejsca i mogły być
przez Staszica - znającego je z relacji lub lektury,
uznane za własne wspomnienia z wyjazdów i jako
takie po długim czasie wprowadzone do Dziennika.
Tak było zapewne z relacją o zwiedzaniu, i to dwukrotnym, Etny, na której Staszic prawdopodobnie
w rzeczywistości nie był, tym bardziej niepewne mogą
być, z reguły krótkie, fragmenty, w których notuje
obejrzane kolekcje przyrodnicze. W czasie swoich
podróży, zwłaszcza zagranicznych, systematycznie
odwiedzał gabinety przyrodnicze (określenie to trzeba
odnieść zarówno do zbiorów gromadzących obiekty
przyrody ożywionej jak i nieożywionej, głownie
geologiczne) i ogrody botaniczne. W Dzienniku
bodaj tylko trzykrotnie wspomniał o zwiedzanych
kolekcjach przyrodniczych. W 1790 r. widział świeżo
założony krakowski uniwersytecki ogród botaniczny
i zakładane właśnie obserwatorium astronomiczne,
do którego gromadzono wówczas instrumentarium.
Staszic widział tam lunetę astronomiczną, ofiarowaną
przez króla Stanisława Augusta, dwa teleskopy
i „narzędzie au passage”. Widział gabinet historii
naturalnej bardzo mało kawałków mineralogicznych
tylko obejmujący, bez wszelkiego porządku, źle ocenił
też gabinet fizyki. Lepiej miał się zbiór „skorup
morskich”, czyli skamielin. Katastrofalny stan
podstawowych pomocy naukowych na Akademii
Krakowskiej, skłaniał uczonego do gorzkich uwag.
Odwiedzając Kraków w 1797 r. ponownie odwiedził
gabinet historii naturalnej wówczas już zapewne jakoś
uporządkowany. Zanotował postępy przy urządzaniu
ogrodu botanicznego oraz ukończenie obserwatorium
astronomicznego, które swoim zwyczajem nazywał
„niebomiernią”.
Znacznie większy fragment poświęcony jest
w Dzienniku zbiorom zgromadzonym przez wojewodzinę
bracławską Annę z Sapiehów Jabłonowską w nowo
wzniesionym pałacu w Siemiatyczach. Zbiory obejmowały także kolekcje przyrodnicze, w całości lub
w istotnej części zgromadzone przez Alberta Seba
(1695-1736), holenderskiego podróżnika i przyrodnika.
Słynny zbiór, wystawiony po śmierci jego twórcy
na licytację, został zakupiony przez Jabłonowską.
Połączony ze wspaniałą biblioteką, należał do największych kolekcji naturaliów naukowych w ówczesnej
Europie. Ocena Staszica zdradza charakterystyczny
dla niego praktyczny punkt widzenia: najważniejsza
jest reprezentatywność i przydatność do celów
naukowych i dydaktycznych. Najbardziej interesująca
Staszica część przyrodnicza siemiatyckiego muzeum
obejmowała zbiór „płazu ziemskiego”, niewiele
eksponatów ornitologicznych, za to znaczny zespół
okazów mineralogicznych. Uczony wskazał na jego
walor dydaktyczny, utyskując nad brakiem większych
wartości indywidualnych. Do tego - nieco starych
instrumentów naukowych, najpewniej z początku
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XVIII w. W bibliotece znalazł liczne dzieła „do botaniki
i muszlów”. Staszic nie pominął także krótkiego opisu
pozostałej: artystycznej i egzotyczno-etnograficznej
części zbiorów Jabłonowskiej.
Więcej okazji do kontaktu ze zbiorami naukowymi
dawały Staszicowi pobyty w dużych miastach
zachodniej i południowej Europy, zwłaszcza w miejscowościach rezydencjonalnych i uniwersyteckich.
W czasie pierwszego pobytu w Wiedniu obejrzał
gabinet fizyczny i wysłuchał w nim lekcji fizyki, nie
podał wszakże w Dzienniku - gdzie. Zmysł praktyczny
zawiódł go także do fabryki porcelany, gdzie poczynił
spostrzeżenia o odmianach glin i technologii wyrobu
naczyń. Odwiedził także uniwersyteckie obserwatorium
astronomiczne, którego instrumentarium ocenił jako
niezbyt nowoczesne, za to gabinet historii naturalnej
znalazł „okazały”. Zanotował też rozmowę „z ks. Helli”,
zapewne opiekunem zbiorów i obserwatorium, w której
gospodarz narzekał na małe zainteresowania cesarza
losami uniwersytetu. W następnym roku w drodze
powrotnej z Włoch raz jeszcze odwiedził w Wiedniu
gabinet historii naturalnej, właśnie dopiero co założony.
„Najbogatszy w kruszce”, nie zadowolił Staszica
ze względu na układ zbiorów. Czy był to ponownie
ten sam zbiór uniwersytecki? Wówczas zapoznał
się tez z gabinetem anatomicznym, ufundowanym
przy kolegium lekarzy wojskowych, założonym przez
cesarza Józefa II przy Joseph Akademie. Prowadzone
tam publiczne wykłady medycyny wspomagane
były modelami woskowymi sprowadzanymi z Włoch.
W pełni ciekawość Staszica mogła zostać zaspokojona
we Włoszech, dokąd dotarł wkrótce. W Padwie,
mocno już wówczas podupadłej, znalazł gabinet
historii naturalnej, niewielki, ale wielodziałowy
gabinet fizyki, który zasłużył na pozytywna opinię.
We Florencji zwiedził gabinet historii naturalnej
i „anatomii woskowej” (czyli woskowych modeli ciała
ludzkiego) oraz książęcy gabinet fizyczny połączony
z obserwatorium astronomicznym. Staszic zauważył
niski poziom nauk przyrodniczych we Włoszech,
czego objawem był brak nowoczesnych księgozbiorów. W sławnym florenckim Palzzo Pitti obejrzał
jedne z licznych w mieście prywatnych zbiorów
przyrodniczych Pitti, gdzie zachwycił go woskowy
zbiór modeli anatomicznych. A nie omijał żadnej
okazji do poznania zbiorów naukowych. W Dzienniku
często nie podaje bliżej miejsca, w których je oglądał.
Staszic oglądał miasta włoskie dość systematycznie,
zwłaszcza te znaczniejsze. Z zapisków wnioskować
można, że kierował się przede wszystkim do placówek
uniwersyteckich oraz szkół typu akademickiego.
Gabinety naukowe i ogrody botaniczne znajdowały
się zazwyczaj właśnie przy wyższych uczelniach.
Miasta nieakademickie odwiedzał według własnego,
niejasnego klucza, może zdając się na przypadek lub
korzystając ze wskazówek zdobywanych na miejscu.

S. Staszic – O ziemiorództwie…, 1815 r.

Zbiory w Pizie ocenił powściągliwie. O gabinecie
fizyki eksperymentalnej urządzonym przez Gradianiego
ledwie wspomina, inny – historii naturalnej, złożony
z niewielkich zbiorów zwierząt i skamieniałości –
zajmował zaledwie półtorej izby, jeszcze skromniejsze
była tamtejsza kolekcja mineralogiczna, zwłaszcza
w zakresie kruszców. Roślin nie było tam wcale, tylko
jakieś morskie organizmy, ale w tym miejscu rękopis
jest niepełny. Kilka dni później na uniwersytecie
w Pizie widział gabinety fizyki, historii naturalnej i obserwatorium. Wszystkie – niezbyt bogate
w eksponaty – ocenił jako wystarczające do celów
dydaktycznych. W Rzymie widział gabinet fizyki
w kolegium przy kościele della Sapienza. Pobyt
w Rzymie ponownie wywołał u Staszica gorzkie
refleksje. Jeszcze wydatniej niż we Florencji zwracał
uwagę na całkowity brak zainteresowania Włochów
naukami przyrodniczymi i technicznymi. Gorzej,
w księgarniach nie znalazł żadnej książki mogącej
świadczyć o chęci rzetelnego uprawiania nauki. Cóż
to za głupstwa – zapisał po zacytowaniu całego
szeregu tytułów z rejestrów księgarzy rzymskich.
W jezuickim Colegium Romanum obejrzał gabinet
starożytności zebrany przez ks. Kirchera i sławną
tamtejszą bibliotekę. Bogaty zbiór jezuicki Staszic
oglądał w 1791 r., a więc wiele lat po kasacie zakonu.
Pierwotne zbiory były wówczas mocno przerzedzone:
rozkradzione lub przeniesione do innych kolekcji.
Próbowano chronić je, ograniczając dostęp dla osób
posiadających stosowne pozwolenie oraz – co nieco
zaskoczyło autora – umieszczając napis informujący
o automatycznym ekskomunikowaniu ewentualnego
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złodzieja. Opiekę nad resztkami zbiorów jezuickich
roztoczył kardynał Zelada, którego własne zbiory
naturaliów Staszic obejrzał kilka dni później. Chociaż
nieuporządkowane płótno, kamienie, kruszcze, drzewo
i ziemia – wszystko to w jednej szafie - uznał Staszic
kolekcję kardynała za jedyną w Rzymie, odmawiając
tym razem takiej wartości resztkom widzianym
wcześniej w kolegium jezuickim. Zelada miał jeszcze
zbiór antyków, szczupły gabinet fizyczny i bibliotekę.
W tym swoistym rankingu pomocy naukowych
tuż za skarbami kardynała Zelady umieścił Staszic
pomocnicze zbiory bolońskiego Instytutu Naukowego,
złożone z okazów zebranych w różnych włoskich
w gabinetach historii naturalnej, fizyki i anatomii.
Nader ciekawe uwagi poczynił podróżnik w związku
z przejazdem przez Modenę. Warto przytoczyć
je w całości: W pałacu duka Modeny nic prócz obrazów
dosyć pięknych Guida [Reni] i Guerszya [Guercina]. Nic
mię przecież osobliwie nie zastanowiło. Zastałem obraz
tych galeryj, które układano w wieku niewiadomości.
Kamienie, konchy, statuy, figurki woskowe, kościółki
i kapliczki woskowe, kości ryb morskich i relikwie
ś. Męczenników etc. W tym składzie jest galerya
książęca Modeny.
Jest to lapidarny, ale niewątpliwie celny opis
typowego późnobarokowego zbiory osobliwości,
jakich także w polskich pałacach i dworach Staszic
mógł jeszcze w tym czasie wiele napotkać. Wyczuć
można w tym opisie nutę niechęci konsekwentnie
deklarowanej przez uczonego wobec obskurantyzmu
części późnofeudalnej szlachty. Jego niesłabnące zainteresowanie wykorzystaniem zbiorów przyrodniczych
i naukowych dla potrzeb edukacji dobrze ilustruje
notatka z Genui, z 8 czerwca 1791 r. Na uniwersytecie
założonym tam ok. 1785 r. znalazł niewielki gabinet
fizyczny niezupełny, ale machiny dobre, angielskie,
a przy tym uposażony funduszem 800 liwrów rocznie.
Ledwie zapoczątkowany zbiór historii naturalnej nie
był jeszcze wykorzystywany, podobnie biblioteka.
Obserwatorium astronomicznego nie było wcale.
Wyraźniejsze słowa uznania za uwagę poświęconą
naukom przyrodniczym znalazł dla uniwersytetu w Turynie, chociaż ze zbiorów poza biblioteką
wspomniał tylko muzeum starożytności. W pobliskiej
Parmie widział uniwersytecki gabinet anatomiczny
z preparatami z ciał ludzkich, a także dobrze oceniony
gabinet chemiczny i ogród botaniczny. W Mediolanie zanotował wprawdzie na uniwersytecie nieźle
działające obserwatorium astronomiczne i niewielki
gabinet historii naturalnej, ale brakowało gabinetu
fizyki. Osobne zainteresowanie wzbudziła prywatna
szkoła przemysłowa prowadzona przy fabryce jedwabiu
przez bankiera Gaetaniego. Staszic z uznaniem pisze
o tym prywatnym przedsięwzięciu szkolnym, w którym
naukę dużej grupy młodzieży prowadzono w oparciu
o działającą wytwórnię tkanin. Zresztą Mediolan
zapewniał znacznie szersze pole do obserwacji.
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Z jednej strony biblioteka Ambrosiana, przypominająca
książęcą bibliotekę oglądaną w Modenie: mieszanina
najróżniejszych eksponatów, przechowywanych ze sobą
bez przewodniej myśli, traktowanych jako ciekawostki.
Z drugiej strony - opisywany z uwagą gabinet historii
naturalnej w klasztorze XX. Bernabitów, stworzony
przez uczonego ks. Pini. Właśnie podczas włoskiej
podróży Staszica, jeszcze nieuporządkowany, gabinet
został kupiony przez cesarza i miał służyć jako
pomoc naukowa w miejscowym gimnazjum. To ostatni
z zanotowanych w Dzienniku zbiorów, jakie widział
i zanotował uczony w zachowanej i wydanej części
Dziennika. W drodze powrotnej w maju 1791 r. ponownie
zwiedzał we Florencji zbiory przyrodnicze. Ogólnie
Włochy zawiodły jego nadzieje: zbiorów przyrodniczych
nie brakowało, jednak, jako się rzekło wcześniej,
słabo korespondowały z gwałtownym rozwojem
nauk przyrodniczych. Wspomniany florencki gabinet
historii naturalnej i fizyki ocenił jako najciekawszy
i największy z oglądanych.
Podróżujący w tym samym czasie po Niemczech
bratanek królewski, książę Stanisław Poniatowski
wielokrotnie spotykał się z uczonymi i przedsiębiorcami. W maju 1784 r. uczestniczył w eksperymentach Martina Heinricha Klaprotha, sławnego
niemieckiego chemika-analityka, tego samego dnia
gościł u siebie Carla Abrahama Gerarda, chemika
i mineraloga, profesora berlińskiej Bergakademie.
Spotykał się z nimi później jeszcze kilkakrotnie.
29 maja obejrzał kolekcję spreparowanych ryb
zebraną przez Marcusa Blocha, lekarza i przyrodnika.
Podczas pobytu w uniwersyteckim Helmstedt
odwiedził gabinet historii naturalnej, numizmatów
i rzadkich mechanicznych rzeczy, czyli instrumentów
naukowych, należący do Gottfrieda Christopha
Beiersa, profesora fizyki, a później także medycyny
i chirurgii na uniwersytecie w Helmstedt. Ten zbiór,
uporządkowany i podzielony na różne gabinety, był
mu osobiście pokazywany przez Beiersa. Ze szczególną uwagą zapisał eksperymenty w gabinecie
mineralogicznym, będące częściowo najwyraźniej
kuglarskimi sztuczkami, pośród których prym wiodła
wiadomość o sekretnym transponowaniu metali
w złoto. W tym samym czasie zwiedził gabinet
historii naturalnej Lorenza Crella, profesora filozofii
i medycyny i wydawcy czasopism naukowych.
W pałacu księżnej Brunszwiku odwiedził gabinet
gemm, zobaczył zbiory drobnej plastyki, ceramiki
i jeszcze wiele innych przedmiotów. W książęcym
Osnabrueck widział „mizerny” gabinet historii
naturalnej, gromadzony przez aptekarza dworskiego
Johanna Andrea, który z polecenia księcia zbierał
gleby dla celów fizjograficznych. W Kassel oprócz
galerii obrazów i biblioteki zapoznał się z gabinetem historii naturalnej i Wunderkammerą, czyli
„gabinetem cudowności”. W Getyndze zanotował
uwagę o możliwości wysłania tam jakiegoś polskiego

Pasjonaci kamieni.

stypendysty, którego wykształcenie przyrodnicze
mogłoby obejmować także poznanie kruszcowych gór
Harzu. Książę uważał to za dobry sposób zdobycia
wiedzy mineralogiczno-gospodarczej. Dalej wspomniał
tamtejszy gabinet historii naturalnej i korzyści
gospodarcze, jakie przynosi utrzymywany przez króla
uniwersytet. W gabinecie opisał dokładniej tylko
zbiór przedmiotów zgromadzonych przez sławnego
Jamesa Cooka w czasie podróży dookoła świata.
To ci najwięksi i najsławniejsi. Ale za nimi kroczył rząd pomniejszych pasjonatów przyrodniczego
kolekcjonerstwa.
J óze f J u n d z ił ł
(ur. 1794) po ukończeniu studiów
udał się w 1820 r.
w podróż naukową
na uniwersytety południowych Niemiec,
Holandii i Anglii.
Zwiedzał ogrody botaniczne przyglądał
James Cook.
się ich organizacji,
gromadził książki i nasiona dla ogrodu botanicznego
Uniwersytetu Wileńskiego, którym kierował jego
krewny ks. Stanisław Bonifacy Jundziłł, przyrodnik
i akademik, doktor mineralogii i polski tłumacz dzieła
wielkiego Karola Linneusza. W Paryżu Józef spotkał
Feliksa Drzewińskiego, z którym wcześniej pracował
w Wilnie przy porządkowaniu zbioru Symonowicza.
W Paryżu Jundziłł zakupił i wysłał do Wilna okazy
minerałów za 300 rb. Po latach, jako emerytowany
profesor wileńskiego uniwersytetu, swoje zbiory,
w przewadze botaniczne, przekazał uczelni.
Okazje do rozwoju zainteresowań przyrodniczych
i gromadzenia zbiorów tego rodzaju mieli nieliczni
stypendyści rządowi. Należał do nich m.in. Feliks
Jarocki, nauczyciel szkół poznańskich i doktor UJ,
podróżujący w 1815 r. najpierw do Berlina, a po roku
dalej - do Paryża. Podróżując piechotą zwiedzał
gabinety przyrodnicze, zakłady przemysłowe i górnicze. Studiował różne dyscypliny przyrodnicze,
jego głównym zadaniem była jednak praca w gabinetach zoologicznych. Nieco później znaczną
kolekcję mineralogiczną złożoną z 1462 okazów,
zebrał Franciszek Ksawery Christiani, mecenas
i miłośnik sztuki, właściciel Orońska k. Radomia,
z zawodu budowniczy dróg w Królestwie Polskim.
W czasie Powstania Listopadowego ofiarował go
Uniwersytetowi Warszawskiemu.
W 2 połowie XIX wieku dalej powstawały znaczące
niekiedy kolekcje mineralogiczne i geologiczne.
Znaczące od strony naukowej zbiory związane
były jednak ściślej ze środowiskami akademickimi.
Do takich należała m.in. działalność Alojzego Altha,

profesora mineralogii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w latach 1862-86. Uczony ten, z wykształcenia adwokat, swoje amatorskie zamiłowania mineralogiczne
i geologiczne rozwinął i usystematyzował, tworząc
przy okazji pracy uniwersyteckiej zbiór geologiczny
liczący 9 tys. egzemplarzy. Znaczną aktywność
wykazywali uczeni skupieni w sekcji geologicznej
PAU w Krakowie w zakresie gromadzenia zbiorów.
Przejęli dla Akademii i częściowo opracowali
legowane zbiory Józefa Sienmiradzkiego, Mariana
Raciborskiego, Stefana Stobnieckiego, Alojzego
Altha, Jarosława Łomnickiego, Kazimierza Wójcika,
Walerego Goetla, Wilhelma Friedberga, Feliksa
Piestraka, a także zakładowe kolekcje geologiczne
kopalń w Bochni, Wieliczce, Jaworznie, Ostrowcu
Świętokrzyskim. Od 1900 r. intensywnie gromadzono
zbiory geologiczne w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
założonego w Warszawie w 1875 r. Zajmował się
tym Jan Lewiński, kierujący pracownią do 1916 r.
zaś ostatecznie gabinet przekazany został u zarania II Rzeczpospolitej Państwowemu Instytutowi
Geologicznemu.
Najsłabiej rozwijało się zbieractwo naturaliów
w zaborze pruskim, gdzie społeczności polskiej
nigdy nie udało się zdobyć większego wpływu
na funkcjonowanie szkolnictwa, zwłaszcza wyższego.
Działalność naukowa skupiała się głownie w ramach
Towarzystw Naukowych w Poznaniu i Toruniu.
W Wielkopolsce rozwijało się najobficiej zbieractwo starożytności, zwłaszcza archeologicznych.
Staszicowski model kompleksowego poznawania
ziemi rodzinnej trwał żywy był nadal jeszcze
w okresie 20-lecia międzywojennego. Dobrym tego
przykładem jest działalność Stanisława Zaleskiego
(1867-1933). Chemik z wykształcenia, po powrocie
z podróży studenckiej do Niemiec zamieszkał
w Bliżynie i podjął na Kielecczyźnie działalność
gospodarczą. Jeszcze w 1878 r. zapoczątkował
gromadzenie zbiorów mineralogicznych, pozyskiwanych drogą zakupów i wymiany i chyba także
własnych inicjatyw eksploracyjnych. Zebrał około
3000 okazów. Aktywny społecznie, współdziałał
przy tworzeniu polskiego szkolnictwa średniego
w Skarżysku, jednocześnie ucząc geografii i chemii
w tamtejszym gimnazjum. W trakcie zajęć chętnie
posługiwał się eksponatami ze swojej kolekcji oraz
doświadczeniami z licznych podróży. Całość zbiorów,
uporządkowanych i skatalogowanych z dużą kompetencją, udostępnił publicznie w willi, „Zalesinek”
w Skarżysku, goszcząc także zainteresowanych
nimi uczonych. Zaleski był jednym z licznych,
mieszkających na prowincji, lecz uczestniczących
żywo w życiu publicznym i w pewnym stopniu
poprzez cenną kolekcję, życiu naukowym polskich
zbieraczy okresu zaborów i początków drugiej
niepodległości.
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25 Pułk Piechoty w Kielcach w latach 1918-1919
Dr mjr Tadeusz Banaszek

R

ada Regencyjna, dekretem z dnia 27 października
1918 r. zapowiedziała tworzenie Wojska Polskiego
(WP). W dniu 30 października 1918 r. Szef Sztabu
Generalnego WP gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
wydał rozkaz, w którym podzielił obszar ziem polskich,
będących jeszcze pod okupacją, na 15 okręgów wojskowych. Jednym z nich był V Okręg Kielecki, obejmujący
powiaty: kielecki, jędrzejowski, pińczowski, stopnicki
i miechowski. Dowódcą okręgu został mianowany
ppłk Włodzimierz Skrzyszewski. Utworzone zostały
także Inspektoraty Lokalne: Warszawski, Kielecki
i Lubelski, jako wyższe organy władzy wojskowej,
których dowódcy podlegali bezpośrednio Sztabowi
Generalnemu WP. Dowódcą Inspektoratu Kieleckiego,
obejmującego okręgi wojskowe kielecki i piotrkowski,
a od dnia 10 listopada 1918 r. również łódzki i łowicki,
został gen. ppor. Wacław Iwaszkiewicz – Rudoszański.
Z kolei z dniem 17 listopada 1918 r. rozkazem Ministra
Spraw Wojskowych utworzono 5 okręgów generalnych,
jako najwyższe terytorialne organy władzy wojskowej.
Wśród nich powołano Dowództwo Okręgu Generalnego
(DOGen.) Nr III Kielce, w skład którego weszły okręgi
wojskowe: radomski, kielecki, piotrkowski, częstochowski,
a od lipca 1919 r. będziński. Powierzchnia okręgu
wynosiła około 30 tysięcy km2. Funkcję dowódcy OGen.
Kielce pełnili kolejno: gen. Wacław IwaszkiewiczRudoszański (od 17 do 26 listopada 1918 r.), gen. dyw.
Kajetan Olszewski (od 28 listopada 1918r. do 28 lipca
1919 r.), gen. bryg. Bolesław Roja (od lipca 1919 r.
do marca 1920 r.), gen. bryg. Władysław Frankowski
(od marca 1920 r. do 12 maja 1921 r.) i gen. dyw.
Franciszek Latinik (od maja do listopada 1921 r.).
Siedzibą DOGen. był Pałac Biskupów Krakowskich
oraz budynki przy ul. Kolejowej, Hipotecznej, Wesołej
i Bazarach.
Na przełomie października i listopada 1918 r.
przystąpiono na terenie przyszłego OGen. Kielce
również do formowania jednostek wojskowych. Rozwój
oddziałów WP w początkowym okresie został oparty
na zaciągu ochotniczym. Kadrę dla powstających
oddziałów stanowili legioniści, członkowie Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW) oraz oficerowie z byłych
armii zaborczych. Jak informował w raporcie do powstałego w Lublinie Komitetu Wojskowego komendant
Okręgu VI POW W. Świeżyński – Nowowiejski w dniu
30 października 1918 r., po nawiązaniu kontaktu z radą
oficerską batalionu zapasowego 56 austriackiego pułku
piechoty stacjonującego w Kielcach, omawiano możliwość
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przejęcia władzy w garnizonie. Zabiegi te udaremniły
działania legalnej Rady Regencyjnej, która jak wcześniej
wspomniano zapowiedziała w dekrecie,, O powszechnym
obowiązku służby wojskowej” tworzenie WP.

% »&
Za dzień odzyskania niepodległości przez Kielce
należy przyjąć 1 listopada 1918 r. Wówczas w godzinach
popołudniowych mjr Kazimierz Dziekanowski z batalionu zapasowego 56 pułku piechoty przeprowadził
przysięgę żołnierzy – Polaków na placu katedralnym.
W dniu 7 listopada 1918 r. na terenie kieleckiego
POW utworzona została tzw. „grupa pułkownika
Norwida” (Mieczysława Norwida-Neugebauera),
a w niej zorganizowany batalion kielecki pod dowództwem kpt. Alojzego Wir – Konasa. Natomiast w dniu
18 listopada batalion został przemianowany na pułk
piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W tym samym czasie
Dowództwo V Okręgu Wojskowego Kielce przystąpiło
do organizowania pułku okręgowego, na czele którego
stanął dowódca tego okręgu – płk Włodzimierz
Skrzyszewski. Formowany pułk okręgowy składał się
z jednego batalionu, dowodzonego przez ppłk Aleksandra
Wołowskiego. Dowództwo pułku stacjonowało w prawym
skrzydle byłego pałacu biskupów krakowskich przy
ulicy Zamkowej.
W drugiej dekadzie listopada dowódca OGen. Kielce
nakazał połączyć wszystkie oddziały wojskowe istniejące
na terenie V Okręgu Wojskowego w jeden pułk pod
nazwą Okręgowy Pułk Kielecki. W związku z tą decyzją
dotychczasowy pułk piechoty im. T. Kościuszki przekształcono w I batalion tego pułku, natomiast I batalion pułku
okręgowego przemianowano na II batalion. Z kompanii
rozlokowanych na prowincji: 9 kompanii w Jędrzejowie,
10 kompanii w Pińczowie, 11 kompanii w Miechowie i 12
kompanii w Busku, utworzono III batalion. Z dniem 29
listopada dowództwo Okręgowego Pułku Kieleckiego
objął mjr Alojzy Wir – Konas. W dniu 2 grudnia
1918 r. Okręgowy Pułk Kielecki otrzymał numer 25
i zmienił nazwę na 25 pułk piechoty (pp). Pod koniec
grudnia pułk liczył 102 oficerów, 269 podoficerów
i 1657 szeregowych, uzbrojonych w 10 ciężkich karabinów
maszynowych i 1468 karabinów. Przyjęty wówczas
skład i organizacja pp stworzyły etat przejściowy, który
składał się z: dowództwa, trzech batalionów piechoty
(po cztery kompanie strzeleckie i jednej kompanii
karabinów maszynowych), plutonu telefonistów, kompanii

technicznej. Dowódcami kompanii w 25 pp w tym
czasie byli m. in.: ppor. Otto Dworzak, kpt. Kazimierz
Bogaczewicz, por. Tadeusz Śledzikowski, por. Leonard Lech,
kpt. Wacław Michałowski, por. Franciszek Studziński,
ppor. Władysław Tarada, kpt. Mieczysław Drabik. Należy
podkreślić, że dowództwo pułku miało wiele trudności
kadrowych i materiałowych związanych z tworzeniem
jednostki. Brakowało mundurów, broni, oporządzenia.

% »&
W dniu 28 grudnia w związku z walkami polsko –
ukraińskimi o Lwów, III batalion 25 pp postawiony został
w stan pogotowia marszowego. Zebrany w Jędrzejowie
w liczbie 28 oficerów, 147 podoficerów i 872 szeregowych,
przybył w dniu 30 grudnia do Kielc, skąd odjechał
na front ukraiński pod dowództwem kpt. Franciszka
Meraka. Pierwsze walki żołnierze 25 pp stoczyli pod
miejscowością Uhrynów, gdzie pomimo poniesionych
znacznych strat - pułk zdobył tę miejscowość. Jako
kolejny do walki z siłami ukraińskimi wyruszył w dniu
16 marca 1919 r. z Kielc I batalion pod dowództwem kpt.
Kazimierza Bogaczewicza, który transportem kolejowym
przez Sandomierz, Rozwadów, Przemyśl przybył
do Sądowej Wiszni. Od dnia 20 marca pododdział ten
obsadził odcinek w pobliżu Boratyna, a w dniu 23 marca
batalion wziął udział w natarciu na Szulmany i Ożomle,
broniąc odcinka od Ustrzyk do Turka. W końcu maja
I batalion obsadzał granicę czechosłowacką, a następnie
odcinek pod Brodami. Po zakończeniu działań wojennych
z Ukraińcami I i III bataliony powróciły do pułku
w okolice Częstochowy.
Dużym problemem dla wojska i ludności stali się,
głównie w latach 1919-1921 dezerterzy – żołnierze, którzy
samowolnie opuścili swoje jednostki celem uchylenia się
od służby wojskowej. Przyczynami dezercji były m.in.
trudne warunki socjalno – bytowe (brak odpowiedniego
umundurowania, obniżone racje żywnościowe, złe
warunki zakwaterowania), zachowanie niektórych
podoficerów i oficerów w stosunku do szeregowych,
lęk przed utratą życia lub zdrowia podczas działań
na froncie. Tylko w ciągu dwóch tygodni marca 1919 r.
z 25 pp w Kielcach zdezerterowało aż 64 żołnierzy.
W tym czasie odnotowano w pułku również około
30 przypadków zachorowań żołnierzy na tyfus plamisty.
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Podczas stacjonowania w Kielcach jednostką
dowodzili kolejno następujący oficerowie: płk Włodzimierz Skrzyszewski (od 9 do 29 listopada 1918 r.),
mjr Alojzy Wir – Konas (od 29 listopada do 2 grudnia
1918 r.), płk Aleksander Wołowski (od 2 do 23 grudnia
1918 r.), mjr Oskar Brezany (od 23 grudnia 1918 r.
do 5 lutego 1919 r.) i ppłk Michał Zienkiewicz
(od 5 lutego 1919 r. do 16 kwietnia 1920 r.).

% »&

Na przełomie lutego i marca 1919 r. utworzony został
w garnizonie kieleckim batalion zapasowy 25 pp, który
zajął koszary przy ul. Prostej 14. Batalion zapasowy
pułku piechoty składał się z dowództwa (sztab, komisja
kasowa, prowiantura, izba chorych, magazyn broni),
czterech kompanii zapasowych (trzech strzeleckich i jednej
ozdrowieńców), zapasowej kompanii ciężkich karabinów
maszynowych oraz szkoły podoficerskiej, tworzonej
przy jednej z kompanii zapasowych. Zasadą było,
że przybywających poborowych wcielano do kompanii
zapasowych, przy których tworzono kompanie marszowe.
Po okresie szkolenia trwającego od czterech do sześciu
tygodni kompanie marszowe wysyłano na front jako
uzupełnienie strat. Z kolei żołnierzy przybywających
ze szpitali kierowano do kompanii ozdrowieńców, skąd
przydzielano ich do kompanii marszowych. Batalion
zapasowy 25 pp stacjonował w Kielcach do końca
maja 1919 r., kiedy został przeniesiony najpierw
do Częstochowy, a pod koniec lata do Miechowa.
Dowódcą batalionu w Kielcach był ppłk Władysław
Łokczewski. W dniu 24 maja 1919 r. 25 pp opuścił
garnizon kielecki, udając się na granicę Górnego
Śląska, gdzie pełnił służbę na pograniczu z Niemcami
od Koziegłów do Wielunia.
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W połowie grudnia 1919 r. 25 pp w pełnym składzie
wyjechał na front rosyjski. W końcu maja 1920 r. wziął
udział w walkach pod Ciepielówką z jednostkami Armii
Czerwonej wspartą ogniem pociągów pancernych.
Podczas przygotowywania sierpniowej kontrofensywy
pułk prowadził działania w rejonie Chełma. 28 września
zdobył Horyń, a następnie dotarł do Olewska, gdzie
zastało go zawieszenie broni. W dniu 24 kwietnia 1921 r.
25 pp przybył transportem kolejowym do Miechowa
i Wolbromia, a w dniu 15 października do Piotrkowa
Trybunalskiego, jako stałego pokojowego garnizonu.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w okresie walk o granice
Polski z 25 pp poległo 13 oficerów oraz 138 podoficerów
i szeregowych. Należy podkreślić, że mieszkańcy Kielc
wspierali żołnierzy 25 pp zarówno stacjonujących
w garnizonie, jak i walczących na froncie, poprzez przekazywanie w darze upominków, żywności i papierosów.
Jeszcze podczas pobytu pułku w garnizonie kieleckim, powołano komitet obywatelski do ufundowania
sztandaru wojskowego dla 25 pp, pod przewodnictwem burmistrza Łukasiewicza. W dniu 20 lipca
1919 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła
się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru
pułkowi, z udziałem dowódcy OGen. Kielce gen. dyw.
Kajetana Olszewskiego. Sztandar ten służył 25 pp
do 1927 r., kiedy został wymieniony na nowy wzór.
25 pp był jedną z pierwszych jednostek bojowych WP
sformowaną w Kielcach po odzyskaniu niepodległości.
Żołnierze pułku, którzy rekrutowali się spośród mieszkańców Kielc i regionu dali wyraz bohaterstwa, biorąc
czynny udział w walkach o granice Rzeczypospolitej.
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Kapitan Herwin
Jerzy Osiecki

Gdy był głodny, czytał poezję…

L

ata 1914 i 1915 wykreowały na Ziemi Kieleckiej swoich wyjątkowych bohaterów. Wielu
legionowych oficerów później - w niepodległej Polsce
zrobiło kariery w polityce i w wojsku. Przypomnijmy,
że w sierpniu 1914 roku w Kielcach pojawiło się
przyszłych dwudziestu kilku generałów, czterech
marszałków, licząc łącznie z Michałem Żymierskim
i – po drugiej stronie – Konstantym Rokossowskim – wówczas osiemnastoletnim ochotnikiem
5 kargopolskiego pułku dragonów oraz czterech
premierów. Wielu jednak utalentowanych uczestników
wspominanych tu wydarzeń poległo w młodym wieku
nie doczekawszy niepodległej ojczyzny.
Do takich bohaterów zalicza się Franciszek Pększyc
ps. Grudziński, organizator formującego się w Kielcach
batalionu rekruckiego, wyjątkowo zdolny, świetnie
zapowiadający się oficer, poległy w boju pod Konarami
w maju 1915 roku.
Malarz Mikołaj Szyszłowski, ps. Sarmat - jeden
z najlepszych uczniów Józefa Mehoffera, poległ
podobnie jak Pększyc pod Konarami. Z pola walki
wynosiła go żona, sanitariuszka w I Brygadzie.

pod Polską Górą. W 1930 roku statuetka posłużyła
za wzór legionisty na Pomniku Czynu Legionów
w Radomiu.
Albo Tadeusz Józef Żuliński, pseudonim Roman
Barski, potomek powstańców z lat 1830 i 1863, urodzony
w 1889 roku. Był bratankiem Romana Żulińskiego,
powieszonego wraz z czterema innymi członkami
powstańczego Rządu Narodowego na stokach Cytadeli
5 sierpnia 1864 r. W okresie formowania 1. Pułku
Legionów w Kielcach był adiutantem Komendanta,
a następnie skierowany został do organizowania
na terenie Królestwa Polskiej Organizacji Wojskowej.
W październiku 1915 roku padł pod Kamieniuchą
na Wołyniu.
Czterej spośród wymienionej siódemki liczyli
w chwili śmierci mniej niż 25 lat. Czterech z nich miało
zaszczytne prawo noszenia tak zwanego „Parasola”,
odznaki poświadczającej ukończenie legendarnego
dzisiaj strzeleckiego kursu oficerskiego w 1913 roku.
Lista bohaterów, którzy ojczyźnie oddali swoje młode
życie jest bardzo długa. Po latach zapomnienia, czy
raczej świadomego pomijania ich nazwisk w historii,

Ppor. Stanisław Długosz ps. Jerzy Tetera, legionowy poeta z 5. pułku, zginął pod Lubartowem
w 1915 roku. Nie mniej znany poeta chorąży kawalerii
Józef Mieczysław Mączka, bohater spod Rarańczy
i Kaniowa, w czasie służby pod płk. Żeligowskim
zmarł na cholerę we wrześniu 1918 roku w Rosji
w okolicach Jekaterynodaru.
Tadeusz Furgalski ps. strzelecki Wyrwa, jako
dwudziestoczterolatek w 1914 roku objął w Kielcach
dowództwo IV batalionu w 1. Pułku Piłsudskiego. Rok
później był już zastępcą dowódcy pułku. Z pewnością
w II Rzeczpospolitej zostałby generałem, lecz w 1916
roku oddał życie pod Maniewiczami na Wołyniu.
Włodzimierz Konieczny, rzeźbiarz, grafik i poeta
rocznik 1886, ojciec chrzestny Moniki Żeromskiej,
w okopach na Wołyniu w 1916 roku wyrzeźbił
statuetkę legionisty, którą ofiarował Piłsudskiemu
na imieniny, a cztery miesiące później poległ w boju
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literaturze i sztuce, wracamy do nich ku chwale
naszej przeszłości.
Jedną z najpiękniejszych postaci legionowych,
którym nie było dane doczekać wolnej ojczyzny był
Kazimierz Jan Piątek, strzelecki pseudonim Herwin.
To niezwykła i od dawna fascynująca mnie, a z pewnością także wielu kielczan, postać. Pierwszy raz
pisałem o nim w 1987 roku. Siedemnaście lat temu
na moją prośbę znany kielecki malarz Antoni Bielecki
namalował akwarelę, przedstawiającą wejście do Kielc
I Kompanii Kadrowej z Herwinem na czele. Niedawno
w naszym piśmie przypomniałem okoliczności jego
śmierci w boju pod Konarami w 1915 roku.
Dzisiaj wracam do tematu nieoczekiwanie dla
siebie samego. Oto mam w rękach dokument wśród
pamiątek związanych z dziejami Legionów wyjątkowy.
To autograf (!) Herwina Piątka dokładnie sprzed stu
lat. Tym cenniejszy, że pochodzi z okresu strzeleckiego,
kiedy Piątek był komendantem kursu podoficerskiego
w Stróży w 1913 roku. Dla wielu zapewne – nieważny
drobiazg. Dla mnie źródło wzruszenia, pozwalające
mi niemal dotykać okresu w dziejach Polski i naszego
regionu szczególnego. Zaistniał zatem fakt, który
skłania nie tylko do zaprezentowania owego autografu,
a ściślej - podpisu na skrawku zniszczonego dokumentu,
lecz także do przypomnienia sylwetki kapitana.

Z początkiem 1912 roku kierowany przez Józefa
Piłsudskiego Związek Walki Czynnej przeistacza
się w ruch strzelecki. We Lwowie powstaje Związek
Strzelecki, w Krakowie Towarzystwo Strzelec. Już
5 lutego 1912 roku Piątek wstępuje do Strzelca
i przyjmuje pseudonim Herwin.. Kończy kurs oficerski,
na którym ujawniają się jego zdolności dowódcze.
Po zdaniu egzaminów otrzymuje prestiżową odznakę,
zwaną potocznie „Parasolem”. Prawo do jej noszenia
oznaczało w okresie międzywojennym przynależność
do najściślejszej niepodległościowej elity – creme
de la creme. Do końca życia Józef Piłsudski nigdy
się z nią nie rozstawał. Widoczna jest ona także
na mundurze Herwina.
W 1913 roku Piątek był instruktorem na strzeleckim obozie letnim w Stróży koło Myślenic. Pełnił
tu zarazem obowiązki komendanta kursu niższego,
podoficerskiego oraz wykładowcy taktyki na kursie
wyższym, oficerskim. I w tym momencie jest pora
na prezentację autografu. Znajduje się on na małym
fragmencie większego dokumentu, zapewne protokołu
z egzaminu. Karta została przez nieznanego mi kolekcjonera, a może raczej „kolekcjonera” autografów
zdewastowana; wycięto z niej fragment zawierający
podpis Herwina przy pieczęci „Komendant Szkoły
Ofic.” wraz z datą 2 grudzień 1913. Pieczęć na szczęście zachowała się, podobnie jak nadruk „Kraków”.
Równocześnie tą samą ręką napisano: Kurs niższy
szkoła podchorążych od 15.X. b.r. szkoła oficerska
niższa. Niżej: Egzamin podofic. 18.XI.1913.

Autograf Herwina Piątka.

„Parasol” – odznaka absolwenta kursu oficerskiego.

Kazimierz Jan Piątek, syn Pawła – malarza
pokojowego i Marii z Nalepów, urodził się 2 marca
1886 roku w Krakowie. W latach 1898-1905 uczęszczał
do krakowskiego Gimnazjum Świętego Jacka, a następnie ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Po studiach podjął pracę w Muzeum
Narodowym w Krakowie na stanowisku konserwatora
zabytków. W latach 1910-1911 jako poddany austriacki
odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową
w 13. pułku piechoty.

W Strzelcu Kazimierz Piątek zyskuje opinię
solidnego i oddanego organizatora ruchu. Szybko też
awansuje. 31 marca 1914 roku zostaje komendantem
Strzelca w dzielnicy Kraków – Podgórze, a wkrótce
komendantem Obwodu Podgórze. W końcu lipca Piłsudski zarządza mobilizację oddziałów strzeleckich.
Herwin w I Kompanii Kadrowej obejmuje dowództwo
1. plutonu. Dnia 6 sierpnia 1914 roku I Kompania
Kadrowa prowadzona przez Tadeusza Kasprzyckiego
ps. Zbigniew wyrusza z Krakowa w kierunku Kielc.
Kasprzycki pochodzi z Kongresówki, jest poddanym
cara, stąd dla większego bezpieczeństwa na granicy
zaborów w Michałowicach komendę nad kadrówką
przejmuje Piątek. 12 sierpnia przed godziną 14.
Herwin wprowadza oddział w sile już batalionu
do Kielc. Jedyne znane do dziś barwne zdjęcie
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pierwszej kadrowej prowadzonej w naszym mieście
przez Piątka zamieścił tygodnik Światowid z datą
4 sierpnia 1934 roku. Fotografia zajmuje całą ostatnią
stronę okładki. Na czele maszeruje Herwin mający
po lewej ręce Modesta Słoniowskiego ps. Słoń,
za nimi żołnierz na koniu, to Jan Woźniakowski
ps. Czywar. Na podstawie tej właśnie fotografii
powstała wspomniana akwarela A. Bieleckiego.

Kapitan Herwin (drugi od prawej) wprowadza Kadrówkę do Kielc.

Tego samego dnia Piątek dowodząc I kompanią
broni dworca kolejowego, po czym na drezynach
ewakuuje swój oddział do Białogona. Po walkach
w rejonie Brzegów, dnia 22 sierpnia wraz z całym
zgrupowaniem strzeleckim ponownie zjawia się
w Kielcach, gdzie uczestniczy w formowaniu się
1. pułku. Pułk utworzony został na mocy rozkazu
Naczelnej Komendy Armii (AOK) austriackiej. Składał
się z pięciu batalionów. Piątek znalazł się w rezerwie
3. batalionu E. Rydza-Śmigłego. Na awans nie
czekał jednak długo; 26 sierpnia objął dowództwo
formującego się 6. batalionu.
Dnia 9 października w Jakubowicach Piłsudski
nadaje swoim żołnierzom pierwsze stopnie oficerskie.
Kazimierz Piątek od tego dnia jest kapitanem.
6. batalion Herwina pierwszy poważny bój stacza pod
Laskami nieopodal Pionek w dniach 22-26 października.
Z kolei od 16 do 19 listopada uczestniczy w krwawej
bitwie pod Krzywopłotami niedaleko Wolbromia. Tu,
po ciężko rannym Mieczysławie Rysiu Trojanowskim,
obejmuje komendę nad I. batalionem.
W dniach 22-25 grudnia oddziały Piłsudskiego
już jako I Brygada toczą najkrwawszą w 1914 roku
bitwę pod Łowczówkiem koło Tarnowa. W walce
pada ciężko ranny w pierś i rękę dowódca I. batalionu kapitan Piątek. Szpitalne leczenie musiało
potrwać kilka tygodni. Z niezagojoną do końca
raną wraca Herwin w lutym 1915 roku do Brygady,
stacjonującej na odpoczynku w Kętach. Obejmuje
tu dowództwo 5. batalionu w 3. pułku. Będzie go
prowadził do końca swoich dni.
W końcu lutego I Brygada przerzucona zostaje nad
Nidę w okolice Pińczowa, gdzie toczy walki pozycyjne
z Rosjanami przez ponad dwa miesiące. 11 maja trzy
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pułki brygady po przełamaniu rosyjskiego frontu
przez wojska niemieckie i austriackie w rejonie
Gorlic, przekraczają Nidę i ruszają w kierunku
północno-wschodnim w trop za wycofującym się
nieprzyjacielem. Wkrótce dojdzie do krwawego boju
pod Konarami na Ziemi Staszowskiej. Przebieg tej
bitwy opisaliśmy w numerze 10. naszego pisma.
Od początku boju 5. batalion Herwina znajdował
się na pierwszej linii ognia. Dnia 19 maja zażarte
walki rozgorzały w rejonie wsi Garbowice-Płaczkowice-Koprzywianka-Kozinek. Atak batalionu
wyszedł ze wsi Korzpywianka z zadaniem zajęcia
odcinka Płaczkowice-Kozinek oraz newralgicznego
wzniesienia 282 m. n.p.m. Natarcie rozpoczęło się
pod silnym ogniem rosyjskiej piechoty. Koło południa
Piątek padł ciężko ranny w głowę. Nieprzytomnego
kapitana znieśli żołnierze do wąwozu i umieścili
w zakładzie sanitarnym Brygady. Kazimierz Herwin
Piątek zmarł 20 maja 1915 roku o godzinie 8.15
rano. Według relacji Felicjana Sławoja Składkowskiego w jego tornistrze po śmierci odnaleziono
tomik poezji Juliusza Słowackiego. Składkowski
napisał o Herwinie: gdy był głodny, czytał poezję…
Pochowany został wraz z pięcioma innymi żołnierzami w Pęcławicach. Mogiłę okolono brzozowym
ogrodzeniem oraz postawiono na niej duży krzyż.
W 1938 roku szczątki kapitana przeniesiono
na cmentarz w Górach Pęchowskich.
Ostatnią drogę Herwina wzruszająco opisał Juliusz
Kaden Bandrowski:
Odbył się pogrzeb, najlepszy, na jaki nas wówczas
było stać. Otwartą trumnę złożono na łące. Lud wiejski
osypał ją kwiatami. Tu, ostatni raz dziwnie w zacisku
śmierci dumna i wzniosła twarz Herwina patrzyła
w niebo…Dzień był blady, powietrze huczało wciąż
od wystrzałów. Wartę honorową przy trumnie trzymali
ułani. (…) Oficerowie wieko przybili, przepłynęła nad
trumną pieśń „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, „Jeszcze
Polska nie zginęła” – odegrali po trzykroć muzykanci.
(…) Na tle rozłożystej ściany dębów, w oddechu ich
szumiącym, rzekłbyś tchnieniem łaskawej piersi kołysany,
usypia Herwin na wieki – zaś przed nim pola biegną
i złocą się chałupy i ciągnie się dal – polska ziemia
i ród, to wszystko, czego bronił tak mężnie. Zaś nad
nim bzu uwiędłego różaniec, wśród dębów brzoza
warkoczami wiejąca i wysoko, wysoko czułe pytania
ślicznego głosu wilgi…
23 czerwca 1915 roku I Brygada rusza spod
Konar z umykającym nieprzyjacielem. W lasku wsi
Pęcławice pozostawia, na tle ściany starych dębów,
mogiłę. Na drewnianej tabliczce u stóp krzyża – napis:
Tu leży Kazimierz Herwin Piątek, kapitan Legionów
Polskich Brygady Piłsudskiego. Zginął pod Kozinkiem
dnia 19 maja 1915 roku. Pośmiertnie Piątek został
zweryfikowany jako major i odznaczony orderem

Kapitan Herwin

Dyplom nadania odznaki Pierwsza Kompania Kadrowa dla Herwina.

Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Niepodległości.
W 1921 roku w czasie drugiego zjazdu Kadrowiaków
w Belwederze Herwinowi pośmiertnie nadano odznakę
Pierwsza Kompania Kadrowa z zaszczytnym wysokim
numerem 27.
W 1932 roku na Bobrzy w Słowiku na szlaku
I Kompanii Kadrowej wybudowano nowy most
żelbetonowy o konstrukcji łukowej. Od 1935 roku
most miał swojego patrona, o czym informował napis
na belkach tęczowych: Most im. Kazimierza Herwina
Piątka. Niestety, 15 listopada 2011 roku most został
rozebrany.
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Słońce w herbie
Robert Osiński

W

1987 roku miasto Busko-Zdrój uroczyście
obchodziło siedemsetną rocznicę nadania praw
miejskich przez księcia Leszka Czarnego. Z tej okazji
w prasie ukazało się szereg artykułów ukazujących
historię i dzień dzisiejszy miasta. Jeden z wielu artykułów nosił tytuł: „Miasto ze słońcem w herbie” - będący
odzwierciedleniem powszechnie panującego przekonania,
iż herbem Buska-Zdroju jest stylizowane słońce koloru
żółtego na czerwonym tle. Aby odpowiedzieć, na ile
pogląd ten jest słuszny, należałoby cofnąć się w czasie
o blisko 500 lat i prześledzić historyczny rozwój herbu
miejskiego na przestrzeni owych lat. Opracowanie
niniejsze, z uwagi na rozmiary, jest jedynie szkicowym
naświetleniem problemu kształtowania się i rozwoju
herbu miejskiego i z pewnością nie wyczerpuje tematu.
Autor ma nadzieję, że stanie się ono przyczynkiem
do przeprowadzenia szerszych badań, które zaowocują
w pełni naukowym opracowaniem.

Herby miejskie w Polsce mają wielowiekową
tradycję. Najstarsze z nich sięgają głębokiego
średniowiecza. W dziejach miast w Polsce herby
pełniły ważną funkcję, podkreślając ich autonomiczny i samorządowy charakter. Stąd też najczęściej
umieszczano je na pieczęciach miejskich, które
służyły do nadawania wiarygodności dokumentom
wystawianym w kancelariach miejskich. W okresie
zaborów używanie herbów miejskich na pieczęciach
było przeważnie zakazane, a kiedy nawet pozwalano
na ich używanie – były przedmiotem ingerencji
rządów zaborczych. Obce wpływy, pochodzące z tych
czasów, są widoczne w polskiej heraldyce miejskiej
do dnia dzisiejszego. W okresie porozbiorowym herby
miejskie stały się dziedzictwem przeszłości, służącym
kształtowaniu lokalnej świadomości historycznej.
Stały się ważnym elementem ciągłości dziejów
miasta, jawiącym się w świadomości mieszkańców
jako symbol wspólnoty.
Herby miejskie powstawały według określonych reguł heraldycznych, które z biegiem czasu
stawały się coraz mniej zrozumiałe, a same herby
ulegały zapomnieniu, zwłaszcza w okresie zaborów.
W konsekwencji prowadziło to do częstych zmian
herbów, z pominięciem często podstawowych reguł
heraldyki i uzasadnienia historycznego. Po drugiej
wojnie światowej zdarzały się przypadki zastępowania herbów, często z kilkusetletnią tradycją,
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nowymi – które zdaniem ich projektodawców miały
lepiej odpowiadać zmienionym realiom społeczno-ustrojowym. Ignorowano przy tym niemal zupełnie
reguły heraldyki, doprowadzając do powstawania
swoistych „dziwolągów”, które wywoływały, co najwyżej, irytację historyków i znawców tematu. Proces,
o którym mowa, dotknął także, choć w znacznie
łagodniejszej formie, herbu miasta Buska-Zdroju.
Nie wiemy, jak wyglądał opis herbu miasta Buska
na dokumencie królewskim, ani kiedy nastąpiło jego
nadanie, bowiem dokument taki nie zachował się.
Najstarszy znany wi zerunek herbu
miejskiego pochodzi
z odcisku pieczęci Rady
Miejskiej na dokumencie
z 1571 roku, przechowywanym w Archiwum
Akt Dawnych w KrakoHerb Buska z roku 1571.
wie. Został on opisany
w pracy W. Wittyga Pieczęcie miast dawnej Polski
(wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie,
Kraków – Warszawa 1905 r. z. I, s.33) jako...słońce w formie
gwiazdy dwunastopromiennej.... Stąd zapewne wzięło się
powszechne przekonanie, że herbem miasta jest słońce.
Wizerunek herbu miejskiego, pochodzący z pieczęci
na dokumencie z 1774 roku, różni się od poprzedniego
rysunkiem i ilością promieni – ten ma osiem promieni:
cztery proste i cztery płomieniste ułożone naprzemiennie.

Herby z lat 1774 oraz 1779.

Różnice w zakresie rysunku i ilości promieni wykazuje
także wizerunek na odcisku pieczęci z 1779 roku. Ten
składa się z szesnastu promieni równej długości o kształcie
płomienistym. Na dokumencie datowanym 18 czerwca
1811 roku widnieje odcisk pieczęci, na którym wizerunek
herbu ma 16 promieni równej długości – 8 prostych
i 8 płomienistych ułożonych naprzemiennie.

Słońce w herbie

W początkowym
okresie Królest wa
Polskiego używano
zapewne wyżej opisanego herbu. Mniej
więcej od 1822 roku
zaczęto używać pieczęci z wizerunkiem
Szesnastopromienny herb
z roku 1811.
orła Królestwa Polskiego (tj. orła białego
umieszczonego na piersi dwugłowego orła rosyjskiego).
Brak jest wiarygodnych informacji o używaniu przez
Busko w tym okresie herbu miejskiego lub pieczęci
z takim wizerunkiem.
W 1869 roku, na mocy
ukazu carskiego, miasto Busko zostało zdegradowane
do rangi osady. Równocześnie zlikwidowane zostały
wszelkie instytucje samorządu miejskiego. W czerwcu
1915 roku, po zajęciu miasta
przez wojska austriackie,
Herb z wizerunkiem orła
przeniesiono do Buska sieKrólestwa Polskiego.
dzibę starostwa ze Stopnicy,
a w październiku 1916 roku,
po włączeniu w granice administracyjne miasta wioski
Nadole, przywrócono Busko do godności miasta
i nadano mu samorząd. Równocześnie nadano miastu
nowy herb, uwidoczniony na pieczęci Magistratu.
Wizerunek herbu, obcy polskiej tradycji heraldycznej,
był niemal identyczny dla miast byłego Królestwa
Polskiego pod okupacją austriacką i różnił się jedynie
nazwą miasta umieszczoną na tarczy herbowej. Używany
był prawdopodobnie do listopada 1918 roku.
Sprawa herbu miejskiego odżyła na nowo w odrodzonej Polsce, na początku lat dwudziestych. Na sesjach
Rady Miejskiej toczyły
się burzliwe dyskusje nad
proponowanym wizerunkiem
herbu. Na sesji w dniu
31 sierpnia 1925 roku
uchwalono, aby za herb miasta przyjąć „...herb Jastrząb
Pieczęć miasta z 1916 r.
księcia Dersława...”, jednego
z dwóch braci, fundatorów klasztoru norbertańskiego.
Ponieważ nikt z obecnych nie wiedział, jak wygląda
ten herb Jastrząb, zwrócono się o pomoc do naukowców
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pismem
z dnia 15 grudnia 1926 roku dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamiał,
że herb Jastrząb w heraldyce polskiej jest nieznany i jest
on, podobnie jak postać księcia Dersława, wymysłem
Bartosza Paprockiego (autora monumentalnego dzieła
Herby rycerstwa polskiego). Fundatorzy klasztoru,
bracia Wit z Chotla i rycerz Dersław pieczętowali się
herbem Janina. W tym samym piśmie zamieszczono

wzmiankę, że herb Buska został opisany w pracy W.
Wittyga Pieczęcie miast dawnej Polski i wyobraża
on słońce w formie gwiazdy dwunastopromiennej.
W tej sytuacji Magistrat postanowił zlecić naukowe
opracowanie rodowodu herbu miejskiego. Zadania tego
podjął się Dyrektor Archiwum Akt Dawnych Miasta
Krakowa – Adam Chmiel, który 21 lutego 1927 roku
przekazał Magistratowi obszerne opracowanie, zatytułowane Herb miasta Buska. Opracowanie to, niestety,
nie zachowało się i znamy jedynie jego fragmenty
z odpisów. Na sesji w dniu 26 lutego 1927 roku Rada
Miejska uchwaliła nie przyjąć propozycji Adama
Chmiela uznania za herb miasta ...wizerunku Hostii
w otoczeniu promieni... a to ...ze względu na świętość...
i jednogłośnie postanowiła utrzymać w mocy swoja
uchwałę z 15 stycznia 1927 roku, uznającą za herb
miasta...słońce w formie gwiazdy szesnastopromiennej....
W związku z tym zlecono wykonanie stosownych
pieczęci z wizerunkiem herbu miejskiego i zaczęto
nimi sygnować wychodzące dokumenty.
W okresie okupacji
hitlerowskiej pieczęcie
z herbem miasta nie były
używane. Po zakończeniu
wojny sprawa herbu
wracała kilkakrotnie.
Zmieniały się wizerunki,
tarcze herbowe, barwy,
Pieczęć herbu miejskiego
słowem – panowała
w okresie międzywojennym.
w tej sprawie zupełna
dowolność. Cały ten bałagan wywołały odmienne
od przedwojennych uregulowania prawne. Do rozwiązań
przedwojennych powrócono w ustawie z 8 marca
1990 roku o samorządzie terytorialnym (obecnie ustawa
o samorządzie gminnym), której art.18 ust 2 pkt 13
stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy
należy ...podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy...
Herb Buska, określony w załączniku do statutu gminy,
uchwalonego uchwałą nr 13/90 Rady Miejskiej, znacząco
odbiegał od wizerunku przedwojennego i stanowił rodzaj
„radosnej twórczości autora”. W obecnie obowiązującym
statucie gminy, uchwalonym przez Radę Miejską
uchwałą nr XXVII/299/2009, wizerunek herbu został
określony następująco: „§ 2 pkt1. Herbem gminy jest
wizerunek słońca z 16 promieniami w kolorze żółtym
na czerwonej tarczy”.

Współczesny herb Buska.

Na zakończenie
rozważań o historycznym rodowodzie herbu
miejskiego należałoby
przynajmniej spróbować
odpowiedzieć na pyt anie, co naprawdę
przedstawia wizerunek herbu i skąd się
wywodzi. Wydaje się,
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że najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca
herbu miejskiego wiąże się ściśle z klasztorem sióstr
Norbertanek. Miasto rozwinęło się z osady przyklasztornej i było własnością klasztoru do jego kasaty
w 1819 roku. Siostry Norbertanki nosiły wyhaftowany
na habitach wizerunek w formie szkarłatnego serca,
na którym widniała biała Hostia otoczona złotymi
promieniami. To zapewne ten wizerunek stał się
pierwowzorem herbu miejskiego, w każdym razie
zadziwiająca zbieżność obu wizerunków wydaje się
być nieprzypadkowa. Na to niezwykłe podobieństwo
zwrócił uwagę Adam Chmiel, pisząc w 1927 roku,
iż: „...herbem miasta Buska nie jest słońce w formie
gwiazdy szesnastopromiennej, lecz wizerunek białej
Hostii otoczonej złotymi promieniami, przypominającej
słońce...”. Twierdzeniu temu, zdaniem autora, trudno
odmówić słuszności.

Bibliografia:
1. W. Wittig, Pieczęcie miast dawnej Polski
Kraków-Warszawa 1905 r. Z. I, s. 33.
2. Katalog zabytków sztuki w Polsce pod redakcją
J. Łozińskiego i B.Wolf, Warszawa 1936 r.
3. L. Pudłowski Prawo o heraldyce samorządowej II Rzeczypospolitej, Wspólnota nr 20/114
z 16.05.1992 r.
4. Akta Magistratu miasta Buska 1871-1954,
zespół akt dotyczący herbu Buska sygn.594 (obecnie
w Archiwum Państwowym w Kielcach)

Pamięć – obowiązkiem potomnych
U

marłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im
płaci. Ten fragment wiersza Wisławy Szymborskiej
może służyć za motto działalności Komitetu ds. Opieki
nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Powstanie przy wyższej uczelni takiej inicjatywy,
by ocalić od zapomnienia wybitnych poprzedników,
jest konkretną realizacją tych słów. Do zadań tego,
powołanego w 2008 roku Komitetu, należy m.in. kontrola
stanu grobów profesorów UJ, zlecanie niezbędnych
prac konserwatorskich, a także tworzenie bazy danych
dotyczących zmarłych profesorów. W jego skład weszli
przedstawiciele wszystkich wydziałów UJ. Od samego
początku pracami Komitetu kieruje prof. Jan Wiktor
Tkaczyński; do Komitetu dołączył też przedstawiciel
Archiwum UJ oraz na zasadach honorowych dr Teresa
Wolska-Smoleń, córka prof. Józefa Wolskiego, który jako
ostatni żyjący z aresztowanych w Sonderaktion Krakau,
każdego roku podczas uroczystości Uniwersyteckiego
Dnia Pamięci, odczytywał nazwiska aresztowanych 6
listopada 1939 roku profesorów.
Jedną z pierwszych inicjatyw Komitetu było przygotowanie i wydanie okolicznościowego dodatku do Gazety Wyborczej. Edycja ta opublikowana w 70 rocznicę
Sonderaktion Krakau zawierała nazwiska uczonych,
aresztowanych w 1939 roku przez gestapo, spoczywających
na krakowskim cmentarzu Rakowickim. W kolejnych latach,
dodatki okolicznościowe wydawane wraz z „Dziennikiem
Polskim” przed dniem Wszystkich Świętych, zatytułowane
„Szlakiem Pamięci. Groby Profesorów UJ na Cmentarzu
Rakowickim”, przedstawiały sylwetki zmarłych profesorów
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UJ, zasłużonych dla Uniwersytetu i nauki polskiej.
Na łamach tych dodatków przypomnianych zostało już
ponad 400 profesorów UJ, w tym roku dojdzie kolejnych
100 biogramów. I co ważne – każdy ze wskazanym
miejscem spoczynku, wiele z fotografią mogiły. W przyszłym roku staraniem Komitetu ukaże się monografia
„Szlakiem pamięci. Groby profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego na cmentarzu Rakowickim 1803-2013”.
Publikacja ta będzie jednocześnie rodzajem przewodnika
po cmentarzu Rakowickim.
Dodatkowym i jakże szlachetnym zadaniem Komitetu
staje się ocalenie przed całkowitą dewastacją zniszczonych
zabytkowych mogił, o których nikt już nie pamięta.
W ubiegłym roku z inicjatywy Komitetu wykonana została
i wmurowana tablica dla prof. Kazimierza Piecha, ofiary
Sonderaktion Krakau, wybitnego botanika. Pochowany
jest on na cmentarzu Rakowickim w tzw. katakumbie
Wolnego, na której brak było jego imiennej tablicy. Ocalono
też przed ponownym użyciem, czyli w praktyce przed
zniknięciem, mogiłę wybitnego polskiego językoznawcy
profesora Tadeusza Milewskiego. Obecnie trwają prace
restauratorskie przy zabytkowym nagrobku prof. Ludwika
Zejsznera (1805-1871), geologa, pioniera ochrony przyrody
tatrzańskiej, autora prac dotyczących m.in. budowy
geologicznej Gór Świętokrzyskich.
Zaawansowane prace konserwatorskie wymagają sporego
nakładu finansowego, dalece przekraczającego możliwości
Komitetu, który dysponuje skromnym funduszem, głównie
z odpisu 1% podatku i darowizn. Z pomocą przychodzą
inne instytucje, dla których dorobek Uniwersytetu Jagiel-

Profesor Rozalia Szafraniec

lońskiego jest skarbem polskiej nauki, które też starają
się ratować zabytkowe grobowce. Między innymi dzięki
zrozumieniu problemu przez przewodniczącego Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prof. Franciszka
Ziejkę, odnowiono grobowiec zasłużonej rodziny lekarzy
Czerwiakowskich. Także Obywatelski Komitet Ratowania
Krakowa (OKRK) pieniądze zebrane podczas kwest
na cmentarzach przeznacza na renowację zniszczonych
nagrobków. Dzięki staraniom OKRK odnowiono m.in.
nagrobny obelisk byłego rektora UJ Józefa Łańcuckiego
(1756-1841) i botanika Józefa Warszewicza (1812-1866).
Przez cały czas trwa gromadzenie danych o zmarłych
profesorach UJ, które zamieszczane są na uniwersyteckiej
internetowej stronie w zakładce Lista Pamięci: http://www.
uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/odeszli/lista-pamieci
Lista obejmuje już blisko 1000 nazwisk zmarłych
profesorów, ale też innych zasłużonych dla Uniwersytetu
postaci. Wyszukiwanie informacji biograficznych dotyczących
zmarłych profesorów i określenie ich miejsca pochówku
to często praca niemal detektywistyczna. Uczy też
ogromnej pokory. Kiedy czytamy, że jakiś profesor był
nie tylko fantastycznym specjalistą w swojej dziedzinie,
odkrywcą, prekursorem nowatorskich metod leczniczych,
konstruktorem narzędzi chirurgicznych, a znajdował
jeszcze czas na pracę społeczną, sprawowanie funkcji
państwowych, malował, chodził po górach, prowadził
salon artystyczny – to tylko można nisko pochylić głowę
i zastanowić się, czy i dziś jeszcze tacy są wśród nas?
Ambicją Komitetu, jedynego chyba w swoim rodzaju
w całej Europie, jest nie tylko przywrócenie pamięci
o tych, którzy tworzyli i wzbogacali wiedzę, ale również
pełna dokumentacja miejsc ich pochówków. Dziś Komitet
stara się zlokalizować groby profesorów UJ na cmentarzu
Rakowickim, ale śmiałym celem jest odszukanie mogił
profesorów krakowskiego Uniwersytetu w całej Polsce,
a nawet poza jej granicami. Wszędzie, gdzie tylko się
znajdują. Być może kiedyś krakowska inicjatywa rozszerzy
się na cały kraj, na inne zasłużone polskie uczelnie, które
również poszczycić się mogą wybitnymi postaciami. Nauka

nie zna granic. Historia polskiej nauki zostawiła ślady
również na mniejszych, często maleńkich parafialnych
cmentarzach. Może tam też są groby zapomniane, w których spoczywają wielcy, a którym należy się szacunek.
Bylibyśmy wdzięczni za te informacje. Pamięć bowiem
jest obowiązkiem narodu, zaś obowiązkiem Uniwersytetu
Jagiellońskiego było dać przykład, iż non omnis moriar.
Jolanta Herian-Ślusarska
sekretarz Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Apel
Prosimy Czytelników o przekazywanie informacji
o zmarłych profesorach UJ, spoczywających na różnych
cmentarzach w kraju i zagranicą, zwłaszcza o tych na ziemi
świętokrzyskiej. Ważne przy tym jest wskazanie, gdzie
znajduje się mogiła. Uwagi, pytania i informacje w tym
zakresie prosimy kierować na adres:
Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Biuro Informacji UJ
ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 12 663 14 77
e-mail: komitet-pamieci@uj.edu.pl
Jednocześnie Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów
UJ zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich, którym
troska o materialny stan grobów zmarłych profesorów
UJ leży na sercu, o dokonywanie wpłat, również jako
odpisu 1% podatku na organizację pożytku publicznego,
na konto Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: KRS:
0000077648, Bank DnB Nord Polska SA nr konta: 46
1370 1372 0000 1706 5117 6000 z adnotacją „Groby
Profesorów UJ”.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Profesor Rozalia Szafraniec
Dr hab. prof. UJK Urszula Uoettingen

N

a liście Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
znalazła się, wśród wielu osób zasłużonych dla nauki
polskiej, Rozalia Szafraniec.
Rozalia Szafraniec urodziła się w 1910 r. w Siekiernie koło Bodzentyna. Pochodziła z rodziny
wielodzietnej. Ojciec jej zmarł gdy miała trzy lata.
Ciężka praca matki na roli, opieka nad siedmiorgiem

dzieci i sytuacja materialna były na pewno jedną
z ważnych przyczyn jej pragnienia kształcenia się.
W celu pobierania nauk wyjechała z Siekierna.
Zawdzięcza to letnikom, którzy zauważyli jej dążenie
do wiedzy. Dzięki nim mogła rozpocząć naukę w Kielcach. W 1929 roku ukończyła kieleckie Państwowe
Gimnazjum bł. Kingi.
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Następnie studiowała na Wydziale Matematyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W 1934 r. uzyskała
tytuł magistra. W latach 1935/36 ukończyła dodatkowo roczny kurs pedagogiczny, po czym odbyła
praktykę w prywatnym Gimnazjum Haliny Gepnerówny
w Warszawie.
Jej wielką pasją było nauczanie i kontakt z młodzieżą. Po studiach Rozalia Szafraniec podjęła
pracę jako asystentka obserwatora w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na górze
Lubomir w pobliżu Myślenic. Od września 1936 roku
rozpoczęła pracę jako nauczycielka matematyki
w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Mysłowicach,
gdzie uczyła do 1939 r. Dla objęcia tego stanowiska
zrezygnowała ze swojej dotychczasowej pracy i kariery
naukowej.
Wśród wielu zainteresowań pani Rozalii znalazło
się także szybownictwo. W latach 1938/39 ukończyła
kursy szybownicze A, B i C. Uzyskała odznakę
szybownika III stopnia. Ostatnie zapisy w jej książce
lotów treningowych pochodzą z 1947 roku.
Po wybuchu wojny wróciła do Siekierna. Pracowała jako organizatorka i nauczycielka na tajnych
kompletach dla młodzieży. Brała udział w akcjach
Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Była
komendantką gminy Bodzentyn w Wojskowej Służbie
Kobiet; używała pseudonimów „Ażur” i „Żór”. Będąc
żołnierzem AK Korpusu Jodła, współpracowała m.in.
ze stacjonującym na Wykusie oddziałem majora Jana
Piwnika „Ponurego”. Oficjalnie legitymowała się podczas
okupacji stanowiskiem gminnej agronomki, co pozwalało
jej poruszać się po okolicy i ratowało od aresztowania.
W tym czasie ciężkim ciosem była śmierć narzeczonego – leśnika, żołnierza Armii Krajowej spalonego
żywcem w czasie pacyfikacji wsi Michniów, w lipcu
1943 r., na kilka tygodni przed zaplanowanym ślubem.
To zaważyło na jej decyzji – nigdy nie wyszła za mąż.
Pomimo to, do końca wojny aktywnie działała jako
nauczycielka w okolicznych wsiach i miasteczkach,
pełniła też wszystkie powierzone sobie funkcje wojskowe.
W 1979 r. przyznano jej w Londynie Krzyż Armii Krajowej.
W 1981 r. na Jasnej Górze otrzymała Honorową Odznakę
Żołnierza Armii Krajowej Korpusu „Jodła”.
Po zakończeniu wojny uczyła matematyki w Liceum
w Bodzentynie. Stąd po kilku miesiącach przeniosła
się do Kielc, a w 1947 r. do Krakowa. W 1950 r.
obroniła pracę doktorską z filozofii na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Jednocześnie była nauczycielką
w krakowskim Państwowym Liceum i Gimnazjum im.
króla Jana Sobieskiego. Cały czas pragnęła uczyć.
Posiadała ogromną wiedzę i umiejętność pracy
z młodzieżą. Umiała przekazywać trudną wiedzę
z matematyki ciekawie, w nieszablonowy sposób,
zyskując akceptację uczniów.
Okres okupacji i jej patriotyczna działalność w tym
czasie zaważyły na jej losie. W latach Polski Ludowej
nie mogła pracować jako nauczycielka ze względu
na wojenną „nieprawomyślną” przeszłość.
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W 1951 r. podjęła pracę na Wydziale Astronomii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpierw jako adiunkt w Obserwatorium na Lubomirze, później jako
wykładowca. Do końca życia pozostała aktywną
obserwatorką i badaczką w dziedzinie obserwacji
gwiazd zmiennych zaćmieniowych. Wykonywała
także fotograficzne obserwacje pozycyjne komet
i planetoid oraz Księżyca. Przy tej pracy odkryła
dwie nowe gwiazdy zmienne. W latach 60. XX wieku
stała się światową rekordzistką tego typu obserwacji.
Przez wiele lat nadawała radiowe sygnały czasu
za co w 1970 roku została nagrodzona Honorową
Odznaką Komitetu ds. Radia i Telewizji.
Rozalia Szafraniec dużo podróżowała. Swoje
przemyślenia uwieczniła w pracy Okruchy wspomnień
– między niebem a ziemią. Pozostawiła po sobie
olbrzymi dorobek: publikacje naukowe, notatki, dzienniki
obserwacji astronomicznych. Jej imieniem (jeszcze
za życia) zostało nazwane jedno z bardziej liczących
się obserwatoriów w Szwajcarii, które znajduje się
w pobliżu Stacji Obserwacyjnej Uniwersytetu w Bazylei.
Dr Rozalia Szafraniec światowej sławy matematyk
i astronom była pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, członkiem Międzynarodowej Unii
Astronomicznej. Pomimo wielkich osiągnięć naukowych, przedstawienia rozprawy habilitacyjnej, nie
uzyskała stopnia profesora. W latach Polski Ludowej
była to kara za działalność niepodległościową. Nie
otrzymała również zgody na wyjazd do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, gdzie została zaproszona
przez Uniwersytet w Filadelfii.
Pani Róża – tak nazywali ją przyjaciele, zmarła
w 2001 r. w Krakowie. Tak jak pragnęła, spoczęła w ziemi
świętokrzyskiej – na cmentarzu we Wzdole Rządowym.
Część rodziny Rozalii Szafraniec mieszka dalej
w Siekiernie. Inne osoby rozjechały się po Polsce,
jednak pamiętają o swojej słynnej krewnej – Cioci
Rózi i jej miejscu wiecznego spoczynku. W bieżącym
roku szczególnie wspominano jej postać. Z inicjatywy
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna prowadzonego przez Urszulę Oettingen (poprzez rodzinę
męża spowinowaconą z Rozalią Szafraniec) 1 sierpnia
w 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
spotkano się przy jej grobie. W czasie Pikniku
Patriotycznego 15 sierpnia 2013 r. w Siekiernie-Podmieściu przypomniano jej dzieje i zasługi dla
walki o wolność i nauki polskiej.
Dr Rozalia Szafraniec nie została profesorem.
Jednak jej osiągnięcia w dziedzinie nauki były
doceniane przez wiele środowisk. Dlatego znalazła
się na liście Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wybrana bibliografia:
Strony internetowe:
urania.pta.edu.pl/in memoriam/rozalia szafraniec-1910-2001.html,
www.siekierno.pl/aktualnosci/powstanie-warszawskie-1944-pamietamy.

Walki w rejonie Stopnicy we wrześniu 1939 roku
Robert Osiński

W

nocy z 7 na 8 września 1939 roku siły
główne północnego skrzydła armii „Kraków”,
toczące uporczywe walki odwrotowe z przeważającym
nieprzyjacielem, osiągnęły linię dolnej Nidy, w rejonie
Wiślicy i Nowego Korczyna. Sytuacja armii była
bardzo trudna. Silnie przeskrzydlona od północy
i mocno naciskana od południa i południowego
zachodu, wydawała się mieć małe szanse uniknięcia
okrążenia i ostatecznego rozbicia. W celu wyprowadzenia armii z zarysowującego się okrążenia, jej
dowódca - gen.bryg. Antoni Szylling - postanowił
uderzyć na siły nieprzyjaciela zamykające armii drogę
w rejonie Stopnica - Pacanów, przebić się do lasów
rytwiańskich, a następnie osiągnąć przeprawy pod
Baranowem i przejść na wschodni brzeg Wisły. Aby
to osiągnąć należało najpierw przeprawić armię
przez Nidę. W tym celu zorganizowana została
obrona linii dolnej Nidy na dwóch przedmościach:
Jurków - Koniecmosty oraz Ksany - Kocina.
Zadanie zorganizowania obrony przedmościa
Jurków - Koniecmosty otrzymał 2 pułk strzelców
podhalańskich (2 psp) ppłk.dypl. Stefana Szlaszewskiego, wchodzący w skład 22 Dywizji Piechoty
Górskiej (22 DPG). Drugi rzut obrony stanowić miała
Grupa Forteczna płk. Wacława Klaczyńskiego, która
rozwinęła się od Szczytnik po Wiślicę, mając wysunięte
ubezpieczenia (kompania piechoty z IV batalionu
73 pułku piechoty) do Chotla Czerwonego.
Obronę przedmościa Ksany – Kocina zorganizował
11 pułk piechoty płk.dypl. Henryka Gorgonia, wchodzący w skład 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty.
Do bezpośredniego wsparcia pułk otrzymał III dywizjon
23 pułku artylerii lekkiej, pod dowództwem mjr. Jana
Orłowskiego.
Od godzin porannych 8 września trwały na obu
przedmościach zacięte walki z silnymi oddziałami
niemieckimi, wspartymi czołgami i liczną artylerią.
Mimo kilkakrotnie ponawianych ataków z udziałem
czołgów i huraganowego ognia artylerii oddziały
polskie broniły się dzielnie, nie dając się wyrzucić
z obsadzonych stanowisk. W tym czasie siły główne armii „Kraków” odpoczywały w rejonach: las
Chochół – Chotel Czerwony - Łatanice (22 DPG),
Dobrowoda - Piasek Wielki – Ucisków (55 DPRez)
i Chwalibogowice – Winiary - Nowy Korczyn

(23 DP), szykując się do uderzenia na Stopnicę
i Pacanów, gdzie rozpoznano niemieckie oddziały
pancerne i zmotoryzowane, zamykające armii drogę
odwrotu do przepraw przez Wisłę pod Baranowem.
Uderzenie na Stopnicę miała przeprowadzić o świcie
9 września 55 DPRez. Uderzenie to ubezpieczała
od zachodu 22 DPG, która miała wykonać wypad
na Busko jednym pułkiem, a gros sił skierować
do rejonu Skrobaczów-Prusy-Kuchary, około 5 km
na zachód od Stopnicy. Dowódca 55 DPRez –
płk Stanisław Kalabiński – zorganizował uderzenie
na Stopnicę w ten sposób, że w straży przedniej miał
pójść najsilniejszy, 201 pprez. ppłk. Władysława
Adamczyka. Kolumnę boczną stanowił 203 pprez.
ppłk. Albina Rogalskiego, który miał przeciąć szosę
Stopnica-Busko i ugrupować się obronnie w rejonie
miejscowości Kąty Stare, około 2 km na północny
zachód od Stopnicy. 204 pprez. ppłk. Wiktora Eichlera
miał maszerować w II rzucie, za 201 pprez.
Marsz był bardzo ciężki z powodu złych dróg,
piaszczystych i rozjeżdżonych. 9 września, około 6.00,
czołowy I batalion 201 pprez. wkroczył do Stopnicy i nie zastał tam nieprzyjaciela. Od miejscowej
ludności uzyskano informację, ze niemiecki oddział
zmotoryzowany opuścił Stopnicę przed świtem
i skierował się na Busko. W związku z tym dowódca
pułku – ppłk Adamczyk – przystąpił do organizowania
obrony Stopnicy, zgodnie z otrzymanymi rozkazami.
Na swoją kwaterę wybrał budynek plebani, położony
w centrum miasteczka.
Północny i północno-wschodni skraj Stopnicy
obsadził I batalion 201 pprez kpt. Pawła Blewa,
organizując linię ogniową poza skrajnymi zabudowaniami miasteczka. Zorganizowano silną obronę
przeciwpancerną, przy pomocy okopanych armat
ppanc. wz. 36 i karabinów przeciwpancernych wz. 37.
Wsparcie artyleryjskie zapewnił II dywizjon 65 pułku
artylerii lekkiej (65 pal). II batalion 201 pprez
pozostawał w odwodzie, ugrupowany w sadach
na południe i zachód od rynku. Południowych podejść
do Stopnicy broniła Grupa Forteczna płk. Wacława
Klaczyńskiego, która około południa obsadziła
linię: las Szklanów – Kików – Magierów. 203 pprez,
który miał duże opóźnienie w marszu, dopiero około
południa obsadził zachodni skraj Stopnicy I batalionem
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Walki w rejonie Stopnicy we wrześniu 1939 roku

mjr. Franciszka Książka, natomiast miejscowość Kąty
Stare II batalionem kpt. Jana Skrzypka. III batalion
pozostawał w odwodzie. 204 pprez. ppłk. Wiktora
Eichlera pozostawał w odwodzie na południowo
zachodnim skraju Stopnicy, w gotowości do wykonania
uderzenia w kierunku południowym lub zachodnim.
Około 10.00 ppłk Adamczyk przybył do sztabu
armii „Kraków”, który kwaterował w folwarku Wolica,
około 2 km na południe od Stopnicy. Dowódca armii
pytał go o organizację obrony Stopnicy i siły użyte
do tego celu. Zwracał uwagę na zabezpieczenie także
kierunku zachodniego, bowiem 22 DPG doznała
prawdopodobnie porażki w rejonie Buska, gdyż dotąd
nie pojawiła się w wyznaczonym rejonie.
Od wczesnych godzin porannych Stopnica była
praktycznie całkowicie zablokowana przez różnego
rodzaju tabory, kolumny amunicyjne oraz liczne grupy
uciekinierów, które przemieszczały się bezładnie
zarówno na wschód, jak i na zachód. Tak duże
zgrupowanie jednostek tyłowych było bardzo niebezpieczne, bowiem utrudniało manewry przegrupowania
jednostek liniowych na zagrożone odcinki, a ponadto
było bardzo podatne na wybuch paniki.
Około 11.00 podeszły pod Stopnicę niemieckie
rozpoznania pancerne z kierunku Staszowa i podjęły
walkę z żołnierzami ppłk. Adamczyka. Niemcy wykonywali krótkie, lecz gwałtowne uderzenia o charakterze
nękającym, przy silnym wsparciu ogniowym haubic.
Oddziały walczące w linii zaczynały ponosić duże
straty od ognia artyleryjskiego. Po pewnym czasie
Niemcom udało się uchwycić kilka domów w północno-zachodniej części miasteczka, ale zostali wyrzuceni
kontratakiem dwóch kompanii odwodowego II batalionu
201 pprez. Wzięto około 30 jeńców, których odesłano
do sztabu armii.
Około 13.00 sytuacja w Stopnicy stała się bardzo
trudna. Miasto było ostrzeliwane ogniem artyleryjskim
od wschodu i północy. Od strony Buska słychać było
silny huk armat. To 22 Dywizja Piechoty Górskiej
toczyła pod Broniną ciężką walkę z siłami głównymi
niemieckiego VII Korpusu. Około 16.00 sytuacja
w Stopnicy stała się dramatyczna. Miasto znajdowało
się z trzech stron w krzyżowym ogniu. Zachodnie
i północno-zachodnie przysiółki: Topola, Kąty Stare,
Prusy i Skrobaczów, były silnie atakowane przez
piechotę z liczną artylerią. Wzmógł się także nacisk
od strony Staszowa. Stopnica, otoczona ze wszystkich
stron płonącymi osiedlami, stawała się prawdziwym
piekłem.
Około 1600 dowódca armii „Kraków” - gen. bryg. Antoni Szylling - wydał rozkaz do dalszego odwrotu
w kierunku przepraw przez Wisłę pod Baranowem.
Oddziały miały oderwać się od nieprzyjaciela,
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pozostawiając elementy styczności, i maszerować
po osi: Klępie – Oleśnica – Podlesie – Sydzyna – lasy
rytwiańskie, gdzie należało zorganizować obronę.
Straż tylną armii miał stanowić 201 pprez.
W trakcie formowania kolumny marszowej na drodze w kierunku Oleśnicy, doszło do tragicznego
w skutkach incydentu. Na pozycje polskie wjechał
omyłkowo autobus z niemiecką orkiestrą wojskową
15 pułku czołgów ze składu 5 Dywizji Pancernej.
Gdy autobus wjechał na rynek Niemcy spostrzegli
swoją pomyłkę i otworzyli ogień, pod osłoną którego
próbowali dotrzeć do najbliższych zabudowań.
Zbierające się do wymarszu oddziały 55 DPRez
samorzutnie otworzyły ogień. Wkrótce część Niemców
poległa, a reszta poddała się do niewoli. Incydent ten
miał tragiczne następstwa, bowiem Niemcy uznali,
że orkiestra została „wymordowana”. Obwiniali
o to dowódcę 55 DPRez – płk. Stanisława Kalabińskiego. Przeprowadzone śledztwo nie potwierdziło
winy polskiego dowódcy, a mimo to płk Kalabiński
został zamordowany przez gestapo w Radomiu 15
sierpnia 1941 roku.
Szacunkowe straty Wojska Polskiego w walkach
o Stopnicę w dniu 9 września 1939 roku wynosiły
37 zabitych i 58 rannych. Na cmentarzu parafialnym w Stopnicy spoczywa 21 żołnierzy Wojska
Polskiego, poległych w walkach w rejonie Stopnicy
we wrześniu 1939 roku. Były także straty wśród
ludności cywilnej, zwłaszcza wśród licznej rzeszy
uciekinierów. Stopnica była zniszczona w znacznym
stopniu. Spłonęło kilkadziesiąt budynków w centrum
i na obrzeżach. Spłonęło także wiele domów
w pobliskich sołectwach: Topola, Wolica, Kąty
Stare, Prusy, Kuchary, Skrobaczów.
Literatura:
- Adamczyk Władysław, Przeciw Nawale. Wrzesień 1939, Instytut
Wydawniczy PAX, 1970..
- Głowacki Ludwik, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku
1939, wyd. II, Lublin 1986
- Moś Wojciech, Strzelcy podhalańscy 1918-39, Kraków 1989
- Osiński Robert, 22 pułk artylerii lekkiej, Oficyna Wydawnicza
„Ajaks”, Pruszków 1992
- Osiński Robert, 6 pułk strzelców podhalańskich, Oficyna
Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1996
- Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t.I, cz.I-II, Londyn 1959
- Porwit Marian, Komentarze do historii polskich działań obronnych
w 1939 roku, Warszawa 1983
- Steblik Władysław, Armia „Kraków”, wyd.II, Warszawa 1989
- Wir zogen gegen Polen, Monachium 1939
-Wojna obronna Polski. Wybór źródeł, Warszawa 1968
- Zieliński-Przemsza Jan, Księga wrześniowej chwały pułków
śląskich, cz.II, Oficyna Wydawniczo Autorska „SOWA-PRESS”,
Katowice-Sosnowiec, 1993
- Zespół akt armii „Kraków, Centralne Archiwum Wojskowe, t.II
(3)15,12, t.II (3)16,271, t.II (3)16,272
W opracowaniu wykorzystano także relacje byłych oficerów,
podoficerów i strzelców 55 DPRez oraz relacje naocznych świadków,
znajdujące się w zbiorach prywatnych..

Świętokrzyski epizod Profesora Hilarego Koprowskiego (1916-2013)

Dr Piotr Rosiński

11

kwietnia 2013 roku zmarł w Filadelfii profesor
Hilary Koprowski, wybitny przedstawiciel
światowej nauki, twórca m.in. szczepionki przeciwko
wirusowi polio (chorobie Heinego-Medina). W jego
długim i niezwykłym naukowo i artystycznie życiu
miał także miejsce krótki epizod związany z Ziemią
Świętokrzyską. We wrześniu 2007 roku profesor
gościł w Kielcach i uczestniczył w międzynarodowej
konferencji Środowisko człowieka a jego zdrowie
z wykładem pt. Vaccines in the Green Revolution
(Szczepionki w Zielonej Rewolucji). Jej inicjatorami
byli związani z regionem: Zygmunt Stęplewski,
profesor psychoneuroimmunologii i medycyny środowiskowej Śląskiej Akademii Medycznej i Zenon
Stęplewski, profesor biologii nowotworów, wieloletni
współpracownik Hilarego Koprowskiego w Instytucie
Wistara i Uniwersytecie Jeffersona w Filadelfii. Obrady
odbywały się w salach Wyższej Szkoły Umiejętności.

Foyer KCK, Hilary Koprowski (z lewej) i Zenon Stęplewski,
14 września 2007, fot. Piotr Rosiński.

Od czasu, gdy zaraz po II wojnie Koprowski osiadł
w USA, często bywał w ojczyźnie, szczególnie w swoim
gnieździe rodowym – Celestynowie koło Otwocka.
Naukowe peregrynacje wiodły go także do Warszawy,
Poznania, Gliwic. Pobyt w Świętokrzyskiem, którego
głównym celem był udział we wspomnianej sesji stał się
ponadto dla uczonego okazją do poznania Holendrów koło
Pierzchnicy - rodzinnej miejscowości braci Stęplewskich,
w której spędził kilka dni. Koprowski był pod wielkim
wrażeniem uroku tamtejszych okolic Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Zobaczył Jagielne, Lewanów,
Trzemoszną, Cisów, Ociesęki. Zenonowi Stęplewskiemu
przypomniał moment, gdy przyjmując go do pracy
w Instytucie Wistara spostrzegł nazwę miejscowości
jego urodzin – Komórki koło Szczecna (gm. Daleszyce).
Oznajmił wówczas, że będzie się zajmował badaniami
nad żywymi komórkami. Piękno lasów świętokrzyskich
wywoływało także wspomnienia krajobrazów z czasów
dzieciństwa, które spędzał w Celestynowie.

Pobyt Koprowskiego w Kielcach uświetnił koncert
muzyki symfonicznej, który poświęcony był twórczości
kompozytorskiej uczonego. Wiadomo, że Hilary Koprowski
obok studiów medycznych ukończył także Warszawskie
Konserwatorium Muzyczne oraz Santa Cecilia Conservatory of Music w Rzymie. 14 września 2007 roku
w Kieleckim Centrum Kultury, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali
wykonała trzy utwory skomponowane przez uczonego:
Rękawiczka na motywach opowiadania niemieckiego
klasyka Friedricha Schillera, Unbegun symphony
i 7 Deeds of Mercy by Caravaggio.
Twórczość muzyczna Koprowskiego wpisuje się w jego
niezwykle rozległe zainteresowania. Już tytuły wymienionych
utworów wskazują na rzadką u naukowców artystyczną
pasję cechującą się korespondencją muzyki, poezji i sztuk
pięknych. Obok wykonanej w Kielcach muzyki napisanej
do opowiadania Schillera, wiadomo także, że Koprowski
pisał muzykę do wierszy angielskiego romantyka Percy
Bysshe Shelley’a. W zamiłowaniu do literatury sprzyjało
mu także szczęście, gdy poznał i mógł podyskutować
z anglo-amerykańskim poetą i dramaturgiem Thomasem
S. Eliotem. Znano go także jako miłośnika i kolekcjonera dzieł sztuki. Gdy w latach 50-tych często bywał
w paryskim Instytucie Louisa Pasteura, miał okazję
poznać wielkiego rumuńskiego rzeźbiarza Constantina
Brancusiego i odwiedzić jego pracownię. Ze wspomnień
profesora wynika, że fascynowało go XV-wieczne malarstwo
niderlandzkie, obrazy Antoniego van Dycka, o którym
wspólnie z Jeleną Dubrowiną, bibliotekarką z Wistara
napisał powieść In Search of Van Dyck. W swoich zbiorach
miał caravaggionistę Pietro Paoliniego, XVII-wiecznych
Holendrów: Dircka Baburena, Jana Victorsa, Corneliusa
van Poelenburgha. Kiedyś do Instytutu Wistara zaprosił
słynnego polskiego plakacistę Jana Lenicę, aby z okazji
obchodów setnej rocznicy powstania szczepionki przeciw
wściekliźnie wynalezionej przez Pasteura, wykonał plakat
wielkiego Francuza. Podobno ów wizerunek przypominał
Hilarego Koprowskiego.
Gdy opuszczał Ziemię Świętokrzyską pomyślał
o prezentach dla swoich bliskich, które miałyby związek
z regionem. Wybrał biżuterię wykonaną z krzemienia
pasiastego. Miałem przyjemność towarzyszyć wielkiemu
uczonemu podczas jego pobytu w Kielcach.
(Niektóre informacje wykorzystałem z opracowania:
R. Vaughan, Takty i fakty. Życie Hilarego Koprowskiego,
tłum. J. Serwański, Poznań 1999.)
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W piątą rocznicę śmierci Jerzego Rosińskiego (1927-2008)
Dr Piotr Rosiński

D

nia 20 grudnia br. mija piąta rocznica śmierci
Jerzego Rosińskiego. Przez ponad pół wieku
był organistą Bazyliki Katedralnej w Kielcach.
Funkcje tę objął po swoim ojcu Józefie, który pracował
w kieleckiej świątyni od 1920 r.
Wspominając minione lata i patrząc na Ojca
z perspektywy czasu, z pełną świadomością mogę
powiedzieć, że praca w Bazylice była całym jego
życiem. Do ostatnich dni robił to z pasją i poświęceniem. W codziennych mszach i nabożeństwach
służył swą grą, o której zawodowi muzycy i melomani
mówili, że jest szczególnie rozpoznawalna dzięki
charakterystycznemu brzmieniu organów, którym
nadawał wyszukaną harmonię, odpowiedni dobór
głosów, włączając przy tym własne improwizacje
inspirowane pieśniami kościelnymi. Grał zawsze
tak samo – bez względu na to, czy była to poranna
msza z kilkunastoma wiernymi, czy też wielka
kościelna uroczystość gromadząca tysiące ludzi.
Często uświetniał liturgię fragmentami utworów
wielkich dzieł wybitnych kompozytorów.
Niezwykle istotną sprawą dla Ojca był chór
kościelny. Jego członkowie, którzy już odeszli,
a których pamiętam jeszcze z czasów szkolnych
byli chórzystami Józefa Rosińskiego. Niektórzy
z nich walczyli w szeregach Armii Krajowej.
Był to chór złożony z entuzjastów śpiewu, ale
jednak amatorów bezinteresownie służących
kieleckiej Bazylice. Ojciec był dla nich nadzwyczaj cierpliwym i tolerancyjnym nauczycielem
i dyrygentem. Czasem narzekał, ale po prostu
kochał ten chór i chyba nie mógłby bez niego
żyć. Jego twórczość kompozytorska była ściśle
związana z działalnością chóru i powstałego
później, w latach 70-tych, drugiego zespołu - chóru
Duszpasterstwa Akademickiego. Trzeba podkreślić,
że pisał taką muzykę, która przez swą formę miała
służyć liturgii. Jako doświadczony organista
nie eksperymentował, uwzględniał możliwości
wiernych jako wykonawców pieśni, do których
pisał muzykę. Jego sztukę doceniono w Watykanie.
Pieśń Matka Boska Łaskawa Kielecka, ze słowami
Wacława Wilka-Wilczyńskiego otrzymała pierwszą
nagrodę na Światowym Festiwalu Muzyki Maryjnej
w Rzymie. Tam także, w kategorii kompozycji
chóralnych pierwszym miejscem uhonorowano jego
Tryptyk Maryjny. Utwory te Ojciec zaprezentował
przed Janem Pawłem II w 2001 r. dyrygując w Sali
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Jerzy Rosiński

Klementyńskiej Chórem Duszpasterstwa Inteligencji
i Środowisk Twórczych w Kielcach (dawny Chór
Duszpasterstwa Akademickiego).
Obok tej, absorbującej jego życie codziennej
pracy, prowadził także działalność koncertową
jako organista-wirtuoz. W programach festiwalów organowych, na plakatach, podkreślał kim
jest – organistą katedralnym. W czasach PRL
ten szczegół nie wszystkim się podobał, czasem
musiał z niego zrezygnować. Natomiast za granicą, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych
taka funkcja (Domorganist) oznaczała bardzo
wysoki prestiż zawodowy i artystyczny. Wystąpił
na wszystkich ważniejszych festiwalach organowych
w kraju. Grał jako solista z czołowymi orkiestrami
filharmonicznymi. Miał w repertuarze ogromny
wachlarz utworów, począwszy od XVII-wiecznych
Tabulatur Warszawskich a skończywszy na utworach
kompozytorów z drugiej połowy XX wieku. Mało

W piątą rocznicę śmierci Jerzego Rosińskiego (1927-2008)

kto wie, że występował na tak ekskluzywnych,
cyklicznych festiwalach muzyki współczesnej
jak Warszawska Jesień czy Poznańska Wiosna
Muzyczna. Sporo koncertował za granicą. Był
zapraszany tam, gdzie były słynne koncertowe,
niekiedy zabytkowe instrumenty. Warto wspomnieć
tylko niektóre: katedra Św. Stefana w Wiedniu,
kościół Św. Bavo w Haarlem, Vituskerk w Hilversum
(Holandia), katedra w Altenbergu koło Kolonii czy
kościół opacki Marienmünster (Niemcy).

Jerzy Rosiński w Altenbergu w 1987 roku.

Jednak będąc poza krajem wciąż myślał o „swojej”
katedrze. Nie zapomnę Jego refleksji gdy towarzyszyłem
mu latem 1978 r. w trasie koncertowej po Holandii.
Gdy w ostatnich dniach pobytu dowiedzieliśmy się
o śmierci papieża Pawła VI, Ojciec był już myślami
w kieleckiej katedrze i snuł plany na temat odpowiedniej oprawy muzycznej na uroczystości związane
z pogrzebem Ojca Świętego.
Podobnie jak w latach międzywojennych jego
ojciec Józef, Jerzy Rosiński starał się wzbogacać

życie muzyczne w Kielcach. Już od końca lat 60tych organizował w katedrze koncerty z udziałem
wielkich gwiazd wokalistyki operowej, zapraszał
słynnych krajowych i europejskich organistów.
Koncertowali wówczas w Kielcach tacy artyści jak
Halina Łukomska, której na organach akompaniował
sam Augustyn Bloch, Jadwiga Gadulanka, solistki
Capelli Cracoviensis – Mariola i Ewa Kowalczykówne. Miał w tym wsparcie i opiekę wybitnych
katedralnych proboszczów - mecenasów sztuki:
Tadeusza Cabańskiego (1918-1982), Mieczysława
Jaworskiego (1930-2001, późniejszego biskupa
sufragana), Edwarda Chata oraz opiekuna chóru
Duszpasterstwa ks. prof. dr hab. Julisława Łukomskiego.
Jednocześnie był bezradny wobec oporu, a nawet
antagonizmu ze strony ówczesnych władz, które nie
zgadzały się na współorganizację czy propagowanie
jakichkolwiek informacji o katedralnych koncertach
w mediach. Z pokorą i przykrością odbierał obraźliwe
pod jego adresem teksty w jedynej, „słusznej” wówczas
gazecie kwestionujące te inicjatywy a nawet jego
zawodowe kwalifikacje. Po 1989 podjął kolejną, tym
razem udaną próbę „wejścia” do miasta z koncertami,
które już miały ponad 30-letnią tradycję. Tak zrodził
się odbywający się nadal Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Sakralnej, którego był pomysłodawcą i artystycznym kierownikiem.
Dwóch papieży: Paweł VI w 1965 r. i Jan Paweł II
w 2005 r. zdecydowało o przyznaniu mu odznaczenia
Pro Ecclesia et Pontifice. Dane mi było być przy
Nim gdy odszedł 20 grudnia 2008 r.
Fotografie ze zbiorów autora.

Jerzy Rosiński, koncert we Fromborku, lata 90-te XX wieku.

Świętokrzyskie nr 12 (16)

95

Odszedł Bolesław Cetner
(1924-2013)

Amelia Barbara Sołtysiak

T

o było ciepłe majowe popołudnie, siedzieliśmy
w pokoju z dużym oknem i wyjściem na taras
przy herbatce i szarlotce przygotowanej przez
panią domu, a moją koleżankę, Halinkę Cetnerową.
Rozmowa trochę się nie kleiła, bo było zauważalne,
że ze zdrowiem gospodarza coś jest nie tak jak
zwykle. Tego dnia widziałam, że źle się on czuje,
choć z właściwą sobie ekspresją interesująco opowiadał o swoim ojcu Michale. Zeszłyśmy z Halinką
do ogrodu, w którym obsypana żółtym kwieciem
forsycja tak piękna, jakby słońce zeszło z firmamentu,
wprowadziła nas w wiosenny pogodny nastrój.
Wracałam z dużym bukietem zerwanych przez
Halinkę ukwieconych gałązek, które przez wiele dni
rozjaśniały mój pokój. Umówłyśmy się, że za parę
dni przyjadę do nich na Baranówek aby posiedzieć
i pogawędzić w ogrodzie. Zmienna pogoda nie
wpływała korzystnie na taką, wprawdzie krótką,
wyprawę, bo albo było upalnie albo padał deszcz.
I tak mijały tygodnie tego lata aż nadszedł ten
smutny dzień. Głos Bolka odpłynął w zaświaty. Już
nigdy nie będzie opowiadać tak ciekawie, wesoło
i żartobliwie. Żal - po prostu żal. Popłynęły łzy
dławiące słowa. Bolek zakończył doczesną wędrówkę
2 sierpnia 2013 roku.
Jak długo będzie On wspomnieniem w tym
zagonionym społeczeństwie, dla którego człowiek
i najświętsze wartości, zaciemniane, zakłamywane,
lekceważone powrócą na swoje miejsce i staną się
udziałem świadomości kolejnych pokoleń? Odszedł
człowiek, którego brakować będzie w pejzażu
Kielc. Człowiek szlachetny, wielki patriota, tak
bardzo skromny, cichy, uczynny w każdej potrzebie.
Człowiek honoru. Obdarowany nieprzeciętnym
talentem. Był wspaniałym, czułym mężem, ojcem,
dziadkiem. Wiernym przyjacielem, na którym zawsze
można było polegać w każdej sytuacji. A życie Jego
nie było łatwe, zwłaszcza w latach koszmarnej
niemieckiej okupacji.
Wspominając Bolka nie mogę pominąć Jego
korzeni rodzinnych, kształtujących osobowość,
charakter, dziedziczenie tradycji i patriotyzmu.
Nie dają mi spokoju rozważania, skąd biorą się
tak wielorakie talenty jakimi on był obdarowany.
Skąd się bierze hart, czy bezgraniczna łagodność,
skromność i kultura. Sięgnęłam do materiałów
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historycznych i heraldycznych, w których nazwisko
Cetner pojawia się w zapisach już w czasach
Bolesława Krzywoustego (od 1621 r. z herbem
Przerowa). Później za czasów Zygmunta Augusta
wymieniany jest Balcer Cetner i jego waleczni
i zasłużeni dla Rzeczpospolitej synowie. Ziemie
należące do nich były na Wołyniu i Podolu. Jan
Cetner był kasztelanem wołyńskim, Franciszek
wojewodą smoleńskim, Jan posłem z województwa
ruskiego, Dominik starostą steckim, deputowanym
na Trybunał Koronny z Ziemi Halickiej, Aleksander
z województwa bełzkiego, Ignacy wojewodą bełzkim.
W dziewiętnastym wieku życie polskiej szlachty pod
ruskim zaborem z roku na rok było coraz trudniejsze.
Za patriotyzm i udział w zrywach wolnościowych
zaborca zabierał im majątki i skazywał na zsyłki,
a rodziny na poniewierkę. Ród Cetnerów pod koniec
dziewiętnastego wieku zaliczał się do zubożałej
podolskiej szlachty. Michał Cetner ojciec Bolesława
urodził się w 1880 roku w Zagrobelii koło Tarnopola.
Wraz z bratem Józefem wychowywany był w tęsknocie

Odszedł Bolesław Cetner

za wolnością i Ojczyzną, okrutnie prześladowaną
przez zaborców po Powstaniu Styczniowym.
Michał Cetner pracował jako nauczyciel muzyki. Wykształcenie zdobył w Konserwatorium
we Lwowie. Po odzyskaniu niepodległości poślubił
Marię Zarębiankę, z którą zamieszkał w Kielcach.
Tu podjął pracę w seminarium nauczycielskim
i innych szkołach na terenie miasta. W roku 1923
zorganizował w Kielcach Towarzystwo Miłośników
Sztuki, które do dzisiaj istnieje pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Pana Michała
zapamiętałam z moich lat dziecięcych grającego
na skrzypcach i cytrze na organizowanych przez
siebie koncertach w Kielcach i innych miastach.
Rodzina państwa Cetnerów zamieszkała przy ulicy
Lipowej (obecnie Wojska Polskiego). W niedługim
czasie powiększyła się o trzech synów: Leszka,
Bolka i Sławomira. Aby zapewnić rodzinie wygodne
życie, pan Michał przeniósł się do obszernego domu
na Baranówku przy ulicy Wybranieckiej.
Szczęśliwe życie rodzinne przerwał wybuch wojny
we wrześniu 1939 roku. Michał Cetner rozpoczął
pracę konspiracyjną w ZWZ oraz prowadził tajne
nauczanie muzyki, za które niemiecki okupant karał
śmiercią. Został wydany przez polskiego konfidenta
i aresztowany przez Gestapo 3 stycznia 1940 r.
Po trzech dniach śledztwa rozstrzelano go na Białej
Górze koło Wiśniówki. Razem z panem Michałem
aresztowano jego brata Józefa, również muzyka,
którego wyrzucono spod więziennej bramy przy ulicy
Zamkowej, ponieważ nie było go na liście. W dniu
5 stycznia dom państwa Cetnerów został otoczony
przez oddział operacyjny Sipo (Sicherheitpolizei),
który dokonał gruntownej rewizji. Panią Marię wraz
z synami ustawiono twarzą do ściany i zarepetowano
broń. Po chwili zamętu w drzwiach stanął sąsiad,
19-letni Franek Klikowicz, szpicel niemiecki, który
powstrzymał egzekucję. Pani Maria wraz z synami
w obawie przed dalszymi konsekwencjami opuściła dom
i ukrywała się w nadleśnictwie u zaprzyjaźnionego
leśnika w Nieznanowicach, inżyniera Franciszka
Kaczmarka.
Leszek z Bolkiem i matką włączyli się czynnie
do działalności partyzanckiej w ZWZ - AK. Te
lata tragiczne wycisnęły piętno na charakterze
chłopców, mających bezpośredni kontakt z przyrodą,
jej pięknem, tęskniących za wolnością. Leszek
został leśnikiem-geodetą, Bolek artystą malarzem,
a Sławek pilotem.
Po 1945 roku droga do zdobywania wiedzy była
znacznie utrudniana dla środowisk inteligenckich,
a szczególnie dla młodzieży poakowskiej. Dopiero
w 1950 roku Bolek dostał się na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu,
a od 1951 r., jak to było wówczas w zwyczaju,

przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w r. 1956 w Pracowni
Miedziorytu. Do roku 1984 pełnił funkcję naczelnego
plastyka miasta w Kielcach. System polityczny
i despotyzm partyjny PZPR panujący wówczas
w dziedzinie kultury, zmusił Go do rezygnacji
z tego stanowiska. Oddał się bezgranicznie pracy
twórczej i społecznej. Organizował plenery, wystawy,
wernisaże, projektował sztandary pułkowe, tablice
pamiątkowe bitew partyzanckich. Był redaktorem
pism Czwartacy i Rodzina Wybranieckich, a także
uzdolnionym pisarzem, felietonistą i poetą.
Nade wszystko jednak był znakomitym malarzem.
Pracował twórczo w dziedzinie plakatu, mozaiki,
grafiki angażując się w pracę społeczną w ZPAP.
Był inicjatorem powstania w 1957 r. grupy twórczej
W-57, której działalność odnotowano w krajowym
nurcie sztuki. W 1961 r. zorganizował Odrębny
Kielecki ZPAP i otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Był autorem wielu ilustracji
książkowych i opracowań graficznych, a najdłużej
uprawiał malarstwo akwarelowe, którego głównym
tematem był pejzaż Kielecczyzny. Jego obrazy
przenosiły widza w piękne krajobrazy lasów, łąk
i pól, często osnutych mgłami. W wyobraźni słyszało
się szum wody spadającej z młyńskich kół, szelest
seledynowych brzozowych warkoczy, ukrytych w zagajnikach leśniczówek, unoszącego się w powietrzu
pyłu piaszczystych dróg. Te nieba przed burzą,
oddech ziemi po spadłym przed chwilą deszczu,
złociste kontury przedzierających się przez chmury
promieni zachodzącego słońca, skrzypiąca deskami
próchniejącymi przydrożna kuźnia, przysadziste
rosochate wierzby i skrzydła wiatraka, to tylko
pędzlem zatrzymana chwila, to cząstka jego wrażliwej
na piękno duszy.
Przez Niego został wykonany akt erekcyjny
wmurowany w cokół odbudowanego Pomnika Niepodległości na placu przed Dworcem PKP w Kielcach
oraz projekty cegiełek o różnych nominałach, a także
indywidualne dyplomy. Wsparcie w twórczości
Bolesławowi dawała zawsze pogodna, uśmiechnięta
żona, też malarka - Halina z Grabskich Cetnerowa.
Była muzą przyzwalającą, wprawdzie z niepokojem
o jego zdrowie, na wędrowanie z paletą i farbami
po nieznanych zakątkach pięknej świętokrzyskiej
ziemi.
Bolku! - niech Cię kołyszą do wiecznego snu te
szemrzące potoki, jodły, wierzby i te mgły snujące
się po kartofliskach.
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Zauroczony żywiołami.

O Trzech poematach Stanisława Rogali*
Prof. zw. dr hab. Stanisław Leon Popek

D

oktor Stanisław Rogala – znaczący badacz
literatury pięknej, a głównie jej najnowszej
historii, wnikliwy obserwator i twórca sylwetek pisarzy
i poetów południowo-wschodniej Polski, a w szczególności Ziemi Kieleckiej, prócz analiz naukowych,
opartych na metodologii nauk humanistycznych – jest
równocześnie twórcą posługującym się ekspresją
literacką (poezja, proza). To niezbyt częsty przypadek,
gdy badacz posługujący się refleksją intelektualną,
opartą na analizie, syntezie i rozumowaniu, potrafi
zmienić tryb aktywności i przejść do ekspresji własnej
o charakterze twórczym, wymagającej zupełnie
odmiennych predyspozycji niż praca naukowa.
Twórczość literacka, a w szczególności poetycka
jest efektem specyficznie rozwiniętej wyobraźni,
płynnej refleksji myślowej, intuicji, a głównie bogactwa
emocjonalnych przeżyć, co w połączeniu z wiedzą
o funkcjach języka, stanowi bazę do wykorzystywania
tworzywa językowego w twórczości własnej. Stanisław Rogala jest obdarzony przez naturę, a także
dzięki systematycznej pracy edukacyjnej tymi trzema
składnikami (uzdolnieniami językowymi o charakterze
twórczym, bogactwem emocjonalnych przeżyć i wiedzą
warsztatową uczonego – filologa) pozwalającymi
z jednej strony na wtapianie się w tradycje warsztatu
literackiego, a z drugiej na odrywanie się od tej
tradycji i tworzenie własnej rzeczywistości literackiej.
Gdy wgłębiłem się poznawczo i przeżyciowo
w utwory Trzech poematów, od pierwszych wersów
po kolejne, odniosłem wrażenie, że oto ogarniają mnie
dwa wielkie żywioły: ziemia i woda. Dopiero na samym
końcu napotkałem potwierdzenie mojej intuicji. Oto
w Posłowiu Stanisław Grabowski zupełnie podobnie
odebrał treść i nastrój tej poezji i dlatego napisał:
Nieprzypadkowo dwa wielkie żywioły: góry i morze
stały się wyznacznikiem tej poezji. I nie po raz pierwszy
pojawiły się w liryce Stanisława Rogali. Tematyce,
której podmiotami są góry i morze, pisarz jest wierny
od dawna i to pomimo że mieszka daleko od nich
(przypomnijmy tomy: Obłaskawianie nieba – 1999,
Kręgi na wodzie – 2005).
To dwa żywioły, które niejako wymuszają na nim
mistyczne doznania; poeta zdaje się podpowiadać,
że każdy z nas staje się pokorny wobec ich potęgi, ale
również każdy jest zdolny odczuć ich bogactwo - s. 49).
Z tym przeświadczeniem, iż każdy jest zdolny odczuć
ich bogactwo, nie można się zgodzić, mimo że zgadzam
się z innymi sądami recenzenta. Bo oto każdy twórca,
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a zatem i każdy inny odbiorca ma swój indywidualny,
subiektywny świat obrazów, myśli i przeżyć. To dzięki
indywidualnemu stosunkowi do świata, do żywiołów
przyrody, jako energii życia, Stanisław Rogala stał
się poetą osobnym i niezależnym. Na potwierdzenie
tych moich sądów mogę przywołać wiele tekstów
Jego autorstwa, a w szczególności rozdział w książce
Piórem i czynem. O życiu i twórczości Longina Jana
Okonia, (Kielce 2012), p.t. Zauroczony pejzażem
s. 61–81. W tym wnikliwym opracowaniu Stanisław
Rogala daje wyraz także własnym zainteresowaniom
oraz przeżyciom, na kanwie twórczości innego
poety, wiążącej się z fenomenem przyrody. Tak więc
Stanisław Rogala ma swoiście ustawiony słuch
literacki, pozwalający mu odbierać formy wizualne,
a także muzykę otaczającego świata. Bo przecież
jakże inaczej można interpretować to szczególne
sacrum zawarte w słowach:

Zauroczony żywiołami.

W tych górach widać
jak z wądolców
nanizanych na srebrne potoki
ludzie pną się do Boga
kroczek po kroku
kropelka potu po kropli
wyżej
zagon po zagonie
perć po perci
wyżej!
(W Pieninach, Trzy poematy, s. 7)
Albo jak można inaczej pojąć ten „traf historii”, gdzie
więź ludzi z ziemią, wyznacza im sens i bieg życia...
W Małych Pieninach widać,
że ludzie powracają
do gniazd ziomków
wypędzonych za nie swoje grzechy
i znaczą je przyjaznymi
światłami w oknach.
(W Małych Pieninach, Trzy poematy, s. 10).
Góry, woda, to rekwizyty symboliczne. Za ich
pomocą poeta wyraża swoją wiarę, miłość, współczucie,
spokojne rozmyślania, takie niby obok innych ludzi,
a jednak o ludziach jednoczących się z siłami żywiołów,
jak On, opanowanych ich energią. Nie jest to zatem
poezja konkretna, a raczej metaforyczna i symboliczna.
Góry, strumienie, rośliny żyją, mają swoją moc,
niemal psychikę, tak jak człowiek. Człowiek – ten
inny wędrowiec – jest bardziej obok poety, Jego
refleksji, niż góry, doliny, ich zespalająca jedność,
twory doskonałości stwórcy.
Ku poznaniu wierzchołka Góry
czyli Początku z którego się rodzisz
do siebie samej
czyli istoty bytu dążysz
(...)
zamęt porządkujesz
wieczność powtarzając.
(Rzeka, Trzy poematy, s. 12).
Morze, podobnie tak jak góry, tylko ze zmiennością
fal rozmawia z poetą. Morze ma swoją logikę bytu,
swoją prawidłowość w zespoleniu z całym Światem.
Dlatego...
Świat zna porządek
– nawet mewy ustawiają się w szyku
dla jednej okruszyny chleba.
(Czas stworzenia, Trzy poematy, s. 31).
Po Kwintecie szczawnickim, poprzez Władysławowo
(Poemat z morskich fal) poeta w trzeciej części
tryptyku powraca w Bieszczady. A w Bieszczadach;

zima, wiosna, lato, jesień... Tu droga, życiodajna woda
Sanu i Solinki, tropy wilcze, zatarte ślady Bojków
i Łemków, zmurszałe i chylące się do upadku cerkiewki,
śnieżynki wiosenne i zawilce, węże dusiołki, anioły...
Mgła wymiesza pory roku
zatrze granice nieba i ziemi
a my na końcu cypla
(...) zanurzonego w wodzie.
(Spojrzenie z Kiczery w Polańczyku,
Trzy poematy, s. 37)
Jeszcze prochy Jerzego Harasymowicza, rozsiane
po tej ziemi, bo poeta na wieki zespolił się ze swoją Małą Ojczyzną i być może z połonin słucha.
A wówczas...
Ptak przerwał lot
by posłuchać
woda omija kamienie
by nie pluskać
zwierzęta przerwały przeżuwanie
by nie chrzęścić
trawa cichutko przebija się
spod śniegu.
(Wspólnota słowa, Trzy poematy, s. 40).
Tak właśnie rodzi się cisza gór, a także cicha pieśń
wiatru, krążącego orła i płynących żaglowcami chmur.
To cudowna msza Bieszczad, gór i dolin, rozświetlenia
i mgły. Poeta wtapia się w to najszlachetniejsze
wyobrażenie trwania, pozwalające na uwolnienie
od codziennej krzątaniny, cywilizacyjnego zgiełku,
bezmyślnej gonitwy, taniego przeżycia. Żywioły
wody, ziemi, powietrza, tak jak ogień życia, to niemal
harmonijne dzieło sztuki, lub jeszcze doskonalsze
– bo dzieło Stwórcy – pozwalają na kontemplację
i refleksję najszlachetniejszych wartości, i to w epoce,
gdy człowiek, pragnący dorównać Bogu, przetwarza
(niszczy) ten świat, staczając się razem ze swoimi
tworami, być może na zatracenie, do nikąd...
Trzy poematy Stanisława Rogali przywracają
człowiekowi możliwość wtopienia się w energię
żywiołów, dają szansę oczyszczenia. Zawarte w tym
zbiorze treści i poetycka forma, to swoiste katharsis.
Trzeba tylko sięgnąć po ten zbiór poezji i wniknąć...
Przychodzi oswobodzenie od jazgotu codzienności.
Jest cisza – ten pokarm dla myślenia i przeżywania...
*Stanisław Rogala, Trzy poematy, Wydawnictwo
PATI, Warszawa 2013.
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Jerzy Osiecki

W

ubiegłym roku wydana została książka pani
profesor Urszuli Oettingen Towarzystwo
Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918.
Była to jedna z pierwszych tak obszernych strażackich
monografii w Polsce. Pewnie kielecka straż ogniowa
w pełni na nią zasłużyła, jako że powstała jako druga
z kolei tego typu instytucja w Królestwie Polskim.
Profesor Oettingen kontynuowała prace nad tematem
i oto otrzymaliśmy nową książkę – Ochotnicza
Straż Pożarna w Kielcach 1919-1939, która stanowi
kontynuację poprzedniej. Nie wiem tego na pewno,
ale prawdopodobnie żadne z miast polskich nie
ma w tej chwili tak obszernie i rzetelnie opracowanego
wydawnictwa z zakresu historii pożarnictwa. Przy
tym zdumiewające jest, jak wiele źródeł i materiałów
zachowało się do dnia dzisiejszego i, co więcej,
jak wiele mówią nam one na temat nie tylko samej
straży, lecz szerzej – na temat życia społecznego,
gospodarczego i losów obywateli naszego miasta.
W wydanej wcześniej książce poświęconej Towarzystwu Ochotniczej Straży Ogniowej wiele miejsca
poświęciła Autorka roli organizacji w umacnianiu
świadomości narodowej kielczan, w kształtowaniu ich postaw patriotycznych i obywatelskich.
Po odzyskaniu niepodległości oczywiście nastąpiła
zmiana akcentów na rzecz działalności merytorycznej,
profesjonalnej. Niemniej, jak wynika to z prezentowanego dzieła, sfera pracy na rzecz wychowania
społeczeństwa w duchu wartości i postaw, pozostała
aktualna. Można pogratulować kieleckim strażakom,
a zwłaszcza prof. U. Oettingen pomyślnej realizacji
zamierzenia, jakim jest wydanie dwuczęściowej pracy
w rocznicę 140-lecia kieleckiej straży. To bardzo
długi okres w dziejach naszego miasta i regionu,
pełen ważnych, często dramatycznych, wydarzeń.
We wstępie swojej nowej książki Autorka porządkuje istotne dla czytelnika pojęcia dotyczące samej
nazwy instytucji. Pisze: W okresie międzywojennym
na mocy statutu z 1919 r. ochotnicza organizacja
strażacka nosiła nazwę Towarzystwo Straży Ogniowej
Ochotniczej. Na początku 1935 r. nazwę zmieniono
na Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednak
do połowy lat 30. XX w. w źródłach i publikacjach
używano różnych określeń wymiennie: straż pożarna lub
ogniowa. W tym czasie główną część stowarzyszenia
stanowiła Ochotnica Straż Pożarna tzw. korpus straży
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i jej działalność była najbardziej widoczna w różnych
sferach życia społecznego.
Książka liczy 128 s. plus 47 s. fotografii. Składa się z czterech rozdziałów nie licząc Wstępu,
Zakończenia, Aneksów, Bibliografii i Indeksu
osobowego: - Podstawy prawne i materialne, organizacja kieleckiej straży, - Straż w walce z pożarami, - Przygotowania do obrony przeciwpożarowej
i przeciwlotniczej, - Działalność społeczno-kulturalna.
W dziele U. Oettingen znajdziemy niezliczoną
ilość wydarzeń, akcji, a także nazwisk. Z pewnością
wielu kielczan odnajdzie na jego kartach informacje
o swoich przodkach lub przodków znajomych. Nowe
państwo budowało swoją strukturę terytorialną,
administracyjną i gospodarczą z trzech dawnych
zaborów. Rok 1918 jest datą umowną, bo zręby
organizacyjne straży można było zacząć budować
jako system dopiero po wojnie z bolszewikami. Tak
więc w dniach 8 i 9 września 1921 r. zorganizowano
w Warszawie pierwszy ogólnopaństwowy zjazd
delegatów straży pożarnych. Oczywiście wzięli
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w nim udział kieleccy strażacy wraz z oddziałem
ćwiczebnym oraz – uwaga! - niedawno sformowaną
orkiestrą. Proces reorganizacji dawnych związków
dzielnicowych trwał do 1926 roku. Dwa lata wcześniej
powstał Związek Straży Pożarnych Województwa
Kieleckiego, który wszedł do Związku Floriańskiego.
Jednak Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej
w Kielcach zalegalizowało swą działalność już
w roku 1921. Jego statut w 79 punktach organizował
działania towarzystwa w zakresie działalności
merytorycznej, to jest gaszenia pożarów i innych klęsk
żywiołowych oraz ich zapobiegania. Co dla zwykłego
czytelnika bardzo interesujące, w statucie zapisano
także: utrzymywanie własnej orkiestry, chórów,
biblioteki, czytelni, organizację życia towarzyskiego,
koncertów, zabaw, loterii, przedstawień i odczytów.
Taki zapis określał przyszłe funkcje stowarzyszenia
w życiu kulturalnym społeczności miasta. Członkowie
towarzystwa dzielili się na czynnych, popierających
i honorowych. Tak zwany korpus straży ogniowej
podzielony został na oddziały: oporników, sikawkowy,
wodny i porządkowy. Regulamin służby wewnętrznej
z 1928 r. wprowadził między wieloma innymi, zapis
nakazujący zwracanie się do przełożonych tytułem
„druh” z dodaniem stopnia służbowego, na przykład
„druhu naczelniku”, „druhu dowódco”.
W okresie międzywojennym pożary w mieście
były dosyć częste. Wynikało to z niedostatecznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego i nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. Autorka książki
przytacza liczne akcje gaśnicze kieleckich strażaków.
Tak na przykład w 1919 r. pożar w składzie naczyń
emaliowanych przy ulicy Orlej spowodował straty
wycenione na 50 000 koron. Klęską były pożary tartaków
działających na przedmieściach Kielc. W kwietniu 1920 r.
spłonął tartak rządowy przy ul. Nowozagnańskiej.
Ogień zniszczył budynek główny oraz obiekt, gdzie
mieściły się parowozy kolejki leśnej. Przybyła straż
i wojsko skupiły się na ratowaniu zapasów drewna
i składu innych materiałów łatwopalnych. (…) Straty
były olbrzymie. Określano jej na blisko 5 milionów
marek. Domyślano się podpalenia umyślnego, tym
bardziej, że planowana była licytacja na dzierżawę
tartaku. W grudniu 1920 r. spalił się budynek browaru
Karscha, mieszczący słodownię i suszarnię. W tym
samym czasie palił się młyn parowy „Rekord” oraz
fabryka sztyftów przy ulicy Młynarskiej. W 1926 r.
pożar wybuchł w Zakładach Przemysłu Drzewnego
„Henryków” przy Młynarskiej, a rok później spłonął
parterowy dom Hermana Zyskinda przy ul. Koziej.
Takich opisów dramatycznych wydarzeń w Kielcach
i udziału w akcjach strażaków znajdujemy w książce
dużo więcej. To są ważne przyczynki do poznawania
historii Kielc.
Kielecka straż pożarna przygotowała się do działań na wypadek wybuchu wojny. W 1934 r. sejm

Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Szkolenia w zakładach
pracy prowadzili obok innych służb także oficerowie
pożarnictwa. Te działania nasilały się z każdym
rokiem. Kieleccy strażacy brali udział w licznych
ćwiczeniach. Mało znanym faktem jest powołanie
w 1928 r. we współpracy z PCK żeńskich kolumn
sanitarnych (samarytanki), udzielających pierwszej
pomocy w nieszczęśliwych wypadkach. W książce
prof. Oettingen znajdujemy opisy wielu działań
samarytanek Poznajemy nazwiska tych bezinteresownych bohaterek. Do szczególnie interesujących
przeciętnego czytelnika należą relacje ze zjazdów,
zawodów oraz pokazów strażackich. Tu – także wiele
bardziej i mniej znanych nazwisk.

Fot. z książki U. Oettingen.

Rozdział IV książki przynosi szczególnie interesujące
informacje na temat działalności społeczno-gospodarczej straży. Związek Floriański odegrał ważną rolę
w mobilizowaniu ludności do wstępowania w szeregi
Armii Ochotniczej w 1920 r. Oddziały strażaków
pieszych i konnych zgłaszały się do wojskowych
punktów werbunkowych. Wzruszający jest opis
wymarszu kilkuosobowej grupy strażaków na wojnę
z bolszewikami. Wielu ich kolegów wcześniej w ramach
poboru zostało powołanych do wojska.
Kielecka straż wraz z orkiestrą uczestniczyła
w większości uroczystości o charakterze patriotycznym,
kulturalnym i religijnym. Współpracowała z wieloma
organizacjami. Na przykład w Towarzystwie Cyklistów
aktywnie działał strażak, trener kolarski Feliks
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Schmidt. Gdy w 1928 r. powstał w Kielcach Miejski
Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego, w jego skład weszli dwaj członkowie
straży Marian Ząbek i Ludwik Jakubowski. Inny strażak
dr Wincenty Jokiel był jednym z założycieli kieleckiego
Automobilklubu. Strażaccy druhowie aktywnie uczestniczyli w organizowaniu świąt narodowych, jak 3 Maja,
Święto Niepodległości, świąt kościelnych.. Pomimo
endeckich sympatii większości członków władz straży,
uczestniczyła ona w uroczystościach inspirowanych przez
kręgi piłsudczykowskie. W późniejszym okresie należy
zawdzięczać to naczelnikowi Edwardowi Karschowi.
Świętowano rocznice, które zwłaszcza po 1926 r. nabrały
charakteru uroczystości państwowych. Obchodzono
dzień wkroczenia 6 sierpnia 1914 r. do Królestwa
Polskiego oddziałów strzeleckich pod komendą Józefa
Piłsudskiego. Obchody te szczególnego wymiaru
nabrały w 1919 r. – w wolnym państwie. Rozpoczęły
się odegraniem hejnału na wieży kościelnej i czatowni
straży ogniowej. Przed katedrą przy ołtarzu polowym
odprawiono mszę świętą. Wzięli w niej udział wojsko,
władze, licznie zgromadzona publiczność i straż ogniowa,
której orkiestra, wspominano, wstąpiła 25 sierpnia
1914 r. do oddziałów strzeleckich. Później miała miejsce
defilada i zabawa. Dzień wcześniej wieczorem odbył
się uroczysty capstrzyk i pochód wojska z zapalonymi
pochodniami – pisze U. Oettingen.
W czasie dorocznych Marszów Szlakiem I Kompanii
Kadrowej kielecka straż angażowała się w organizację
i przyjęcie uczestników zawodów.

Post scriptum
Profesor Urszula Oettinen otrzymała prestiżową
indywidualną nagrodę za działalność społeczną
w dziedzinie kultury na terenie powiatu kieleckiego
w roku 2012. Nagrodę przyznał starosta powiatu
kieleckiego. Laureatka odebrała ją za działalność
na rzecz utrwalania pamięci historycznej. Uroczyste
wręczenie nagrody odbyło się 11 sierpnia 2013 r.
Profesor Oettingen znana jest od wielu lat jako wybitny
znawca historii najnowszej, szczególnie XIX wieku
oraz I wojny światowej. Ma duże dokonania w zakresie
badania i ochrony cmentarzy kieleckich. W latach
1993 – 2004 aktywnie pracowała w Stowarzyszeniu
Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. Była
inicjatorką kwest dla ratowania cmentarzy kieleckich.
Przez kilka lat współpracowała z Austriackim Czarnym
Krzyżem w zakresie ratowania i renowacji cmentarzy
I wojny na terenie naszego regionu. Czarny Krzyż
przyznał jej prestiżowe odznaczenie oraz stypendium
naukowe w Wiedniu.
Książka Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim jest podstawowym źródłem dla
badaczy tej problematyki.

Podsumowując swoje rozważania na temat Ochotniczej Straży Pożarnej w latach międzywojennych
prof. Urszula Oettingen stwierdza między innymi:
W latach 1918-1939 organizacja pokazywała ciągłość
działania, podkreślała swój rodowód, datę powstania
w 1873 r. Szacunkiem otaczano zasłużonych strażaków.
Działał oddział weteranów. Uroczyście żegnano
zmarłych druhów przypominając ich zasługi dla straży
i miasta. W niektórych rodzinach służba w straży
stała się zwyczajem. Wzmacniało to przywiązanie
do stowarzyszenia i pamięć o jego dokonaniach.
Przytoczone fragmenty z książki profesor Urszuli
Oettingen świadczą, iż jest to lektura pasjonująca
dla każdego, kto choć trochę interesuje się dziejami
Kielc i naszego regionu. W sumie w dwu tomach
poświęconych dziejom kieleckiej straży pożarnej
w latach 1873-1939 mamy zarysowaną panoramę
dziejów Kielc. Ten drugi tom, nieco objętościowo
skromniejszy, otrzymał urokliwą szatę edytorską,
piękną oprawę oraz bardzo interesującą narrację
Autorki, która doskonale łączy język naukowy
z atrakcyjnym przekazem.
* Oettingen Urszula, Ochotnicza Straż Pożarna
w Kielcach 1919-1939. Kielce, 2012.
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Prof. Urszula Oettingen po otrzymaniu nagrody. Fot. Elżbieta Firlet.

W sumie profesor U. Oettingen wydała 6 książek
oraz około 170 artykułów naukowych i popularyzatorskich. O dokonaniach założonego i prowadzonego
przez nią stowarzyszenia „Siekierno nasza Ojczyzna”
pisaliśmy obszernie w ósmym numerze naszego pisma.

Miejsca pamięci*

Jerzy Osiecki

M

gr inż. Jerzy Kowalczyk od wielu lat pasjonuje
się dziejami naszego regionu. Jako turysta
przemierzył wszystkie możliwe szlaki i ścieżki Ziemi
Świętokrzyskiej. A na tych ścieżkach - ogromna ilość
śladów dramatycznej przeszłości: krzyże, mogiły, zatarte
i zardzewiałe tabliczki, mocno już pozarastane linie
dawnych szańców i okopów. To fascynuje i podnieca,
szczególnie dusze wrażliwe. Powstaniem Styczniowym,
jego przebiegiem oraz losami tajemniczych bohaterów
fascynował się od wielu, wielu lat. I pewnie nie
przypuszczał, że kiedyś zostanie jednym z najbardziej
kompetentnych kronikarzy wydarzeń lat 1863-1864.
A tak stało się w istocie. Około 20 lat temu
systematycznie zaczął gromadzić wszelkie informacje
dotyczące zdarzeń powstańczych. W następnej
kolejności przyszedł czas na ich systematyzację.
Możliwe to było dzięki profesjonalnemu przygotowaniu
Jerzego. Inżynier z wykształcenia, elektronik z pasją
i dziennikarską przeszłością, został dyrektorem
Technikum Informatycznego. Ale dawne humanistyczne
zainteresowania i fascynacje historyczne nie minęły.
Co więcej, otworzyły się nowe możliwości. Na ile udało
się Dyrektorowi zarazić swoją pasją uczniów, czas
pokaże. Ale starał się bardzo, a informatyka otwierała duże możliwości, o czym za chwilę. Za patrona
szkoły obrał największego, o czym jest przekonany,
dowódcę Powstania Styczniowego, generała Józefa
Hauke Bosaka. – Był najlepiej przygotowanym
oficerem z najlepszych wojskowych szkół rosyjskich,
nieprzytomnie zakochanym w nowoodkrytej Ojczyźnie
(by wziąć udział w powstaniu, postarał się o urlop
z wojska carskiego!), dowodził największym powstańczym
korpusem, walczył najdłużej ze wszystkich dowódców,
blisko rok – przekonuje dyrektor Kowalczyk.

W kierowanym przez siebie technikum zorganizował
Izbę Pamięci poświęconą Hauke Bosakowi, zapewnił
szkole godło i sztandar, nawiązał kontakt z potomkami
generała we Francji. Oczywiście za patrona szkoły
obrał Hauke Bosaka.
Co jednak najważniejsze, Kowalczyk uruchomił
stronę internetową poświęconą powstaniu, która
obecnie funkcjonuje w ramach Muzeum Historii Kielc,
a która nie ma swojego odpowiednika w Polsce.
Strona, nieustannie uzupełniana obejmuje terytorialnie
województwo świętokrzyskie z uwzględnieniem
obszarów dawnego Sandomierskiego i Krakowskiego,

wchodząc także na teren województw łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego. Prezentuje
blisko 900 obiektów, 350 miejsc, 4500 fotografii.
Do dzisiejszego dnia odnotowano na stronie blisko
3 miliony odwiedzin. Jej Autor nieustannie prowadzi
kwerendę materiałów dotyczących nowych miejsc
i obiektów (biblioteki, archiwa w całej Polsce,
księgi parafialne, wywiady). W licznych spotkaniach,
na konferencjach i sympozjach dzieli się swoją wiedzą
zarówno z historykami, jak i ludźmi interesującymi
się historią nieprofesjonalnie. W bieżącym roku
w związku ze 150. rocznicą powstania był i jest
wyjątkowo zajęty.
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Stale też pisze artykuły i książki. O dwóch najnowszych wypada tu opowiedzieć. Obydwie stanowią
w dużym stopniu podsumowanie stanu wiedzy Autora
o Powstaniu na Kielecczyźnie. Zapewne podsumowanie nie jest ostateczne, gdyż z każdym rokiem
J. Kowalczyk zdobywa i opracowuje nowe dane
na interesujący go temat.
Wydaje się, że oddzielne szczegółowe omawianie
każdej z tych publikacji byłoby niecelowe. Obydwie
bowiem dotyczą tej samej problematyki, mają taką
samą myśl przewodnią, choć nieco różnią się pod
względem konstrukcji. Natomiast doskonale się
uzupełniają i stanowią w gruncie rzeczy jedną całość.
Obydwie wyszły z drukarni w tym roku, wpisując
się chlubnie w program obchodów 150. rocznicy
Powstania. W części wstępnej Miejsc pamięci… Autor
wskazuje na wysoką dynamikę wzrostu zainteresowań
wydarzeniami lat 1863-1864, a także na coraz większą
aktywność lokalnych środowisk w upamiętnianiu
tych wydarzeń. Na marginesie rozważań należałoby
zwrócić uwagę, że działania takie wynikają nie tylko
z poczucia patriotycznego obowiązku, lecz znakomicie służą promocji małych ojczyzn. Obywatelska
aktywność lokalnych społeczności jest imponująca.
Nie ma dzisiaj w Polsce gminy, w której nie byłoby
stowarzyszenia zajmującego się badaniem jej historii
oraz działaniami na rzecz upamiętnienia wydarzeń
i ich bohaterów. Zwykle z doskonałym skutkiem.
Prezentowane tu książki Autor skromnie nazywa
katalogami. Miejsca pamięci Powstania Styczniowego
1863-1864 zawierają…500 pozycji (opis miejsc, grobów,
nagrobków) z precyzyjną lokalizacją topograficzną.
Książkę Był rok 1863 w Daleszycach otwiera
interesujący czterdziestostronicowy szkic omawiający
wydarzenia powstańcze. Po nim następuje prezentacja
najważniejszych uczestników powstania, a dalej
miejsc pamięci w samych Daleszycach oraz tradycji
powstańczych w mieście. Ostatnia część książki
poświęcona jest miejscowościom w pobliżu Daleszyc,
w rejonie których rozgrywały się dramatyczne
wydarzenia (Cisów, Kranów, Suków, Ociesęki). Dla
oddziałów powstańczych Daleszyce miały ważne
usytuowanie. Przylegające rozległe lasy cisowskie
i szczeceńskie tworzyły naturalną osłonę dla lokalizowanych tu powstańczych obozów. Blisko położona
tez Puszcza Jodłowa i Puszcza Świętokrzyska oraz
stosunkowo nieduża odległość od Wisły, która oddzielała
Królestwo od Galicji, przedstawiały również istotne
walory dla powstańców. Miasto stanowiło dobre
zaplecze żywnościowe i medyczne. Była też liczna
grupa miejscowych rekrutów (zestawienie burmistrza
podaje blisko 100 poborowych w wieku 20-25 lat
z gminy Daleszyce). Nie stacjonowała w mieście
żadna rosyjska jednostka wojskowa, chociaż militarny
trakt bity łączył Daleszyce z Kielcami (odległość – 19
wiorst), a w kierunku płd.-wsch.. droga, poprzez Raków,
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prowadziła do Staszowa (odległość – 39 wiorst). Umożliwiało to władzy wojskowej szybkie przemieszczenie
oddziałów kozaków, dragonów oraz piechoty dowożonej
na podwodach. Tak sformułowane przez J. Kowalczyka
na wstępie opracowania predyspozycje militarne
okolic Daleszyc zostały wykorzystane; miasteczko
stanęło do powstania i dobrze się w nim zasłużyło.
Doprawdy rzadko się zdarza, by w okresie roku
jeden autor wydał dwie tak wartościowe i potrzebne
książki. Obydwie mogły ujrzeć światło dzienne
dzięki dużemu zaangażowaniu środowisk lokalnych.
Z drugiej strony tego rodzaju wydawnictwa pobudzają
te lokalne społeczności do aktywniejszych działań
na rzecz pogłębiania i utrwalania swojej obywatelskiej i patriotycznej tożsamości. Jerzy Kowalczyk
w książce Miejsca pamięci Powstania Styczniowego
1863-1864 wylicza najważniejsze imprezy nawiązujące
do powstania: …duża grupa obiektów upamiętniających
powstanie styczniowe jest miejscem corocznych uroczystości związanych z obchodami rocznicy powstania
1863 roku. Już przez kolejnych 30 lat odbywają się
złazy Szlakiem Powstania Styczniowego na trasie
Suchedniów –Bodzentyn-Wąchock na Polanę Langiewicza. Od 20 lat realizowany jest Marsz Szlakiem
Powstańców Styczniowych na trasie Suchedniów–Bodzentyn-Wąchock, a od kilku lat - obejmuje on również
Kierz Niedźwiedzi, Grzybową Górę i Mirzec. Od 9 lat
przeprowadzany jest Marsz Puławiaków: ze Słupczy,
poprzez Góry Wysokie i Dwikozy do Sandomierza.
Są organizowane złazy i rajdy: na polanę Podlipie,
na Grochowiska, do Nowej Słupi, marsze z Białogonu
na Karczówkę. Przeprowadzane są coroczne uroczystości
na Karczówce w Kielcach, Na Grochowiskach, w Busku
Zdroju, w Małogoszczu, w Szczyglicach, w Kurozwękach.
Wzrasta liczba miejscowości, w których, przy miejscach
pamięci powstania styczniowego, odbywają się stale
spotkania w rocznicę powstania 1863. I z pełnym
przekonaniem można stwierdzić, że duża ilość miejsc
pamięci powstania styczniowego doskonale pełni
funkcję nośnika pamięci dla obecnych pokoleń.
Tak jest z całą pewnością. Podobnie nie ulega
wątpliwości, że temu samemu służy niestrudzona
praca Jerzego Kowalczyka oraz pisane przez niego
książki i artykuły. Fakt ten potwierdza ogromne
zainteresowanie i wysoka frekwencja na promocji
książki Miejsca pamięci Powstania Styczniowego
1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego
w Muzeum Historii Kielc dnia 18 września 2013
roku. Miejsca i obiekty, zaprezentowane w książkach
i artykułach Jerzego Kowalczyka, żyją.
*Jerzy Kowalczyk, Miejsca pamięci Powstania Styczniowego 18631864 na terenie województwa świętokrzyskiego, Kielce 2013, s. 134
Jerzy Kowalczyk, Był rok 1863 w Daleszycach, Daleszyce 2013, s.
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Spotkanie z Ritą Gombrowicz 9 września 2013 r.

We wrześniu br. ukazała się kolejna powieść
Wiesława Myśliwskiego Ostatnie rozdanie.
To jest chyba jedyna moja powieść, w której w tak dużym stopniu zaprosiłem czytelników do jej współtworzenia, zagłębiania się,
odgadywania, uzupełniania jej swoją wrażliwością i doświadczeniem. Dlatego ta książka
jest pełna tajemnic.
Wiesław Myśliwski
Z wypowiedzi podczas spotkania
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
28.11.2013 r.
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