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B
Andrzej Juszczyk: Jest pani jedną z najbar-
dziej rozpoznawalnych polskich badaczek 
literatury, studenci polonistyk w całej Polsce 
czytają pani prace, pisarze liczą się z pani 
zdaniem jako krytyka. Ale od kilku lat weszła 
pani także w zupełnie inną rolę – pisarki, i to 
pisarki niezwykle aktywnej, wydającej nowe 
książki niemal co rok. Jak to się stało, że prze-
szła pani na drugą stronę barykady? Dlaczego 
zaczęła pani pisać literaturę?

Inga Iwasiów: Kiedy zajrzałam na stronę re-
dakcyjną zbioru opowiadań Smaki i dotyki, 
zdałam sobie sprawę, że upłynęło 10 lat od 
jego wydania. Właściwie od tej książki pomału, 
pomału zaczęłam się czuć prozaiczką, pisarką. 
Ponieważ rozmawiamy tutaj z inicjatywy redak-
cji „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”, 
warto wspomnieć, że moja pierwsza aktywność 
prozatorska była związana z redagowaniem 
pisma „Pogranicza”. Rola czasopism, które tak-
że redaktorów wciągają w świat sztuki, jest dla 
mnie bardzo ważna. Bywało tak, że gdy wybie-
raliśmy temat monograficzny, okazywało się, 
że nie mamy aż tylu tekstów, ilu byśmy sobie 
życzyli. Wówczas pisać zaczynali redaktorzy. 
Tak powstały moje pierwsze wiersze, napisane 
pod pseudonimem Małgorzata Ciepła, czyli 
pod moim drugim imieniem i panieńskim na-
zwiskiem. Wiersze były tendencyjne, można 
powiedzieć, ponieważ pisane właśnie do nu-
merów monograficznych o kobiecości, tożsa-
mości pogranicza, co wiązało się z sytuacją 
Szczecina, miasta na granicy polsko-niemiec-
kiej. Bardzo ubolewam, że tego pisma już nie 
ma; zrezygnowaliśmy z jego redagowania 
w 2013 roku, po niemal 18 latach.

Taki był mój debiut. W tym czasie pisałam 
również do zaprzyjaźnionych pism, na przy-
kład do lubelskich „Kresów” czy do katowickie-
go „FA-artu”. Tam moje teksty przeczytał redak-
tor wydawnictwa Świat Książki, pochodzący ze 
Szczecina Paweł Szwed, i namówił mnie do 
tego, żebym się ośmieliła i napisała książkę. 
Właściwie tak to się zaczęło.

Wcześniej ukazał się niewielki zbiór pro-
zy zatytułowany Miasto-ja-miasto, który był 
efektem mojej działalności w „Pograniczach”. 
Opowiadam o tym, bo jest to dla mnie ważne 
z powodów, powiedziałabym, biograficznych, 
ale także dlatego, żeby pokazać, jak to się 
plecie zawodowo i niezawodowo na pogra-
niczu uniwersytetu, czasopisma, działalności 

kulturalnej. Obserwuję zawodowo rynek lite-
racki, życie literackie i widzę, że dziś takich 
dróg przechodzenia z czasopism do literatu-
ry właściwie już nie ma. Dzisiaj debiutuje się 
w Internecie, często wydaje książki w self-pu-
blishingu, czyli trochę własnym sumptem, lub 
wchodzi od razu w obieg komercyjny.

A.J.: Jest pani kobietą, która pisze, więc auto-
matycznie narzuca się określenie pani twór-
czości jako literatury kobiecej. A jednak ten 
termin budzi wiele złych skojarzeń i chyba nie 
jest adekwatny to tego, co pani robi. Bo choć 
przedstawia pani świat z perspektywy kobiety 
i kobiety są głównymi bohaterkami, to ja – jako 
mężczyzna – nie czuję się zagubiony w tym 
świecie, bo mam wrażenie, że bierze pani pod 
uwagę także czytającego mężczyznę.

I.I.: Jestem przekonana, że żyjemy we wspól-
nym świecie. Nie ma osobnego świata kobiet 
i osobnego świata mężczyzn. Więc co miała-
bym opisywać? Jakąś utopię kobiecego świata? 
Tworzyć literaturę tylko o kobietach czy tylko 
dla kobiet? Przez wiele lat bardzo chętnie pod-
kreślałam to, że moje pisarstwo jest pisarstwem 
kobiety. Ale kobiecym? Z tym zawsze miałam 
kłopot.

Jestem zawodowo związana z krytyką lite-
racką, z literaturoznawstwem, więc wiem, ja-
kie są konotacje tego terminu, tej nazwy-prze-
zwy, która kojarzy się z kolorowymi okładkami, 
ze szminką w tytule, z serią rozrywkową czy 
z tym czymś, co kiedyś nazywano literaturą 
niską. Dzisiaj to już nie ma sensu, ale można 
by mówić po prostu o profilowanej literaturze 
popularnej. Smaki i dotyki były tak właśnie re-
klamowane na okładce – jako powieść kobie-
ca. A w ramach prężnie działających wówczas 
klubów Świata Książki próbowano sprzedawać 
ten tom jako literaturę kobiecą, z czego później 
zresztą wyniknęły dość zabawne historie.

Na spotkaniu autorskim w Katowicach, 
w księgarni Świata Książki, dowiedziałam się 
na przykład, że były przypadki zwracania Sma-
ków i dotyków przez czytelniczki, które uznały, 
że zostały oszukane, bo to nie jest literatura dla 

Bezustanne nizanie 
codzienności
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Przez wiele lat bardzo chętnie 
podkreślałam to, że moje 
pisarstwo jest pisarstwem kobiety. 
Ale kobiecym? Z tym zawsze 
miałam kłopot. 

SPOTKANIA
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nich. To znaczy nie jest w takim sensie, że nie 
zaspokaja głodu opowieści bardzo specyficz-
nej, ale jednak dość powierzchownej, skupio-
nej na rozwiązywaniu zdefiniowanych z góry 
problemów. Mnie się wydawało, że to można 
odczarować, że można uparcie mówić: to jest 
literatura kobieca, ponieważ mnie interesuje 
kobiecy punkt widzenia.

Wierzę głęboko w to, że należy pisać z tego 
miejsca, w którym się żyje. Ja jestem kobietą. 
Oczywiście mogę się wcielić w mężczyznę, 
drzewo, dziecko, psa i mogę prowadzić narra-
cję z tego punktu widzenia, ale to będzie tylko 
konstrukcja pełna domysłów na temat tego, jak 
czują świat mężczyźni, dzieci, psy i drzewa. 
Natomiast moim doświadczeniem egzysten-
cjalnym jest bycie kobietą, dostarczające mi 
paliwa, choć moje książki nie są autobiogra-
ficzne. Poza jedną, Umarł mi. Notatnik żałoby, 
która jest zapisem żałoby po śmierci mojego 
taty, wszystkie pozostałe są konstrukcjami lite-
rackimi, ale obdarzonymi moją podmiotowo-
ścią, moim punktem widzenia.

Więc, jak powiedziałam, wydawało mi się, 
że można odczarować określenie literatura 
kobieca, bo ja jestem piszącą kobietą. Nawet 
uważałam, że to jest misja kogoś takiego jak ja, 
kogoś, kto jest jednocześnie krytyczką literac-
ką, wie, jak się konstruuje obiegi komunikacyj-
ne, więc będzie przesuwał ten klocek. No i to 
się nie udało. Dzisiaj jeszcze bardziej widać, 
że jest rozdźwięk pomiędzy tym, jakie są ocze-
kiwania wobec tak zwanej literatury kobiecej, 
która jest jednak nadal oparta na schemacie 
romansowym, a tym, do czego ja dążę, kon-
struując swoje światy. Czasem zresztą także 
opowiadając o miłości.

A.J.: Światy, które konstruuje pani w swoich 
powieściach, to światy istniejące obok historii. 

Światy bez wielkich czy atrakcyjnych epicko 
wydarzeń. Zamiast nich spotykamy kilka po-
staci, których życia doświadczamy niezwykle 
intensywnie. Kiedy się czyta pani powieści, nie-
zależnie od tego, czy są one bliżej, czy dalej 
autobiografii, czujemy tę prawdziwość życia 
i doświadczeń przedstawianych postaci. A jed-
nocześnie w ich życiu nie dzieje się nic. To zna-
czy, owszem, bohaterowie nawiązują bliskie re-
lacje i potem je tracą, przeżywają mniejsze lub 
większe dramaty, umierają, ale nigdy to nie są 
wydarzenia przez wielkie W.

Tak są zresztą konstruowane te powieści, że 
właściwie fabuła nie jest prezentowana w spo-
sób chronologiczny. Nie ma jakiegoś rozwoju 
postaci, nie ma protagonisty, który walczyłby 
z przeciwnościami losu, aby coś osiągnąć. Jest 
po prostu zwykłe życie, które składa się z bar-
dzo wielu różnych elementów. I czasami na-
wet dzieje się tak, jak w Bambinie, że opisując 
cztery różne postacie, zastanawia się pani nad 
jednym aspektem, który ma miejsce w życiu 
każdej z tych osób, co sprawia, że rozdziały 
są związane nie tyle z następstwem zdarzeń, 
ile z typami zdarzeń, doświadczeń. To są jakby 
eseje, które odnoszą się do świata wymyślone-
go, fikcyjnego, choć bardzo prawdopodobne-
go. Moje pytanie jest zatem takie: jeśli zwykło 
się uważać, że literatura powinna opisywać 
życie, to czym w takim razie, według pani, jest 
życie? Co jest godne opowieści?

I.I.: Jeżeli się tego dowiem, prawdopodobnie 
przestanę pisać. Bo między innymi po to piszę, 
żeby się tego dowiadywać.

Czasem myślę, że panuję nad fikcyjny-
mi światami, dzięki samowiedzy, która też się 
bierze z zawodu literaturoznawczyni. Jednak 
one mi się wymykają. Właściwie gdybym miała 
określić swoją technikę pisarską, to ona polega 
na tym, że patrzę na jakichś wymyślonych lu-
dzi i potem się zastanawiam, co z nimi zrobić. 
Mogłabym te swoje teksty nazwać esejami, ale 
boję się użyć tego słowa, żeby nie zrazić czy-
telników, którzy nie znają mojej prozy; mogliby 
pomyśleć, że to są jakieś rozważania paranau-
kowe, parafilozoficzne na temat rzeczywistości. 
A tak nie jest. Tam się dzieją rzeczy zwyczajne. 
I opowiadane są jako rzeczy zwyczajne. Zwy-
czajność i różne przypadki życia – to dla mnie 
podstawowy temat.

Bambino jest powieścią o przesiedleniu, 
czyli o wymianie ludności, która się dokonała 

w Szczecinie. W miejsce Niemców osiedlono 
Polaków z różnych stron kraju. Ale faktycznie, 
wielka historia jest tam zawieszona. Wiadomo, 
że ona się musiała dziać, że akcja powieści 
przebiega na jej tle. Ale ja stawiam pytanie: 
co z ludźmi?, tymi pojedynczymi? Zależało 
mi na tym, żeby o ludziach opowiadać w ich 
codzienności, która nie ma podtekstów mitycz-
nych, baśniowych, nadrealnych; opowiadać 
tak właśnie, jak my pamiętamy swoje życie, 
albo jak nam inni swoje życie odtwarzają. Bo 
w takich zwyczajnych opowieściach, które 
znamy, którymi się wymieniamy, tkwi być może 
tajemnica, której nieustannie dociekamy. Wła-
śnie w tym, że się ciągle coś powtarza, ale za 
każdym razem wydaje nam się nadzwyczajne.

Kiedy przeżywamy jakiś dramat życiowy, 
myślimy, że to jest dramat ostateczny, a prze-
cież zazwyczaj wychodzimy z niego i żyjemy 
dalej. Emocje i zdarzenia sprzed 40 lat wydają 
nam się odległe jak życie innego człowieka. 
A 40 lat temu byliśmy pewni, że nie wydosta-
niemy się z matni lub nic nie zakłóci poczu-
cia doznawanego szczęścia. Oczywiście daje 
to nadzieję, że dramaty dzisiejsze także kiedyś 
się oddalą, ale i naukę, że dobrostan jest chwi-
lowy. Na tym polega życie – na bezustannym 
nizaniu codzienności wokół wydarzeń wielkich 
i małych. To była ważna myśl w Bambinie, któ-
ra może w pozostałych powieściach nieco się 
rozrzedziła, choć wielka historia zza pleców 
moich bohaterów nimi kierowała, co zresztą 
mnie jako narratorkę gniewa.

A.J.: W tej powieści opisuje pani losy osób, któ-
re zaraz po wojnie z różnych powodów trafiają 
do Szczecina. Jest tu młoda Niemka, która nie 
mogła uciec z rodziną i została w mieście. Są 
ludzie przesiedleni spod Sambora i spod po-
znańskiej wsi. To nowe środowisko Ziem Odzy-
skanych stworzyła historia, ale w pani powieści 
nie chodzi wcale o historyczne mechanizmy. 
Pani pisze o tym, jak ci ludzie z dnia na dzień 
po prostu układają swoje życie i zupełnie się 
nie zastanawiają nad tym, czy uczestniczą 
w wielkich wydarzeniach, czy nie, choć dzisiaj 
moglibyśmy powiedzieć, że historia stoi za ich 
plecami.

Jednocześnie pisząc o nich, zwraca pani 
uwagę na takie szczegóły, które budzą nostal-
gię: są tam krawcy, do których chodziło się po 
schodach, na trzecie piętro, a oni przyjmowali 
w pracowni bez tabliczki, żeby się nikt nie do-
wiedział. Są specyficzne klatki schodowe, trze-
paki, drobiazgi, które i ja pamiętam. To jakoś 
wpisuje się w szerszy wątek dzisiejszej kultu-
ry, jakim jest silna nostalgia za latami 60., 70., 
i wczesnymi 80. Czy pani tęskni za tymi drob-
nymi rzeczami związanymi z doświadczeniem 
swojego życia?

I.I.: Może jeszcze wrócę do wątku historii ży-
cia. Mogłabym napisać esej o tym, jak historia 
dopada bohaterów, choćby Bambina, ale zale-
żało mi na tym, żeby moi bohaterowie nie wie-
dzieli o tym, że są w środku takiego eseju czy 
też w środku historii, która dzieje się poza nimi, 
ponieważ w życiu codziennym nie mamy takiej 
świadomości. Na tym była oparta reguła tej po-
wieści. Że kiedy żyjemy, to wewnątrz codzien-
ności nie rozważamy bezustannie swojego po-
łożenia historycznego. Może dzisiaj w Polsce 
robimy to częściej, ale zapewne moi bohatero-
wie nie mieli takiej możliwości, potrzeby i wła-
ściwie nie mieli na to czasu – musieli żyć.

Wierzę głęboko w to, że należy pisać 
z tego miejsca, w którym się żyje. 
Ja jestem kobietą. Oczywiście mogę 
się wcielić w mężczyznę, drzewo, 
dziecko, psa i mogę prowadzić narrację 
z tego punktu widzenia, ale to będzie 
tylko konstrukcja pełna domysłów na 
temat tego, jak czują świat mężczyźni, 
dzieci, psy i drzewa. Natomiast moim 
doświadczeniem egzystencjalnym jest 
bycie kobietą.

Bambino jest powieścią o przesiedleniu, czyli 
o wymianie ludności, która się dokonała 
w Szczecinie. W miejsce Niemców osiedlono 
Polaków z różnych stron kraju. Ale faktycznie, 
wielka historia jest tam zawieszona. Wiadomo, że 
ona się musiała dziać, że akcja powieści przebiega 
na jej tle. Ale ja stawiam pytanie: co z ludźmi?, 
tymi pojedynczymi?
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Co do nostalgii, w każdej swojej powieści 
dekada po dekadzie odtwarzam światy. I nie 
wiem, czemu to robię. Może to wynika z mojej 
melancholii. Co ciekawe, w Bambinie opisy-
wałam lata 40., 50. i 60., których nie pamiętam 
i które są dla mnie tajemnicą. Kiedy rozmawia-
łam o tej powieści z osobami pamiętającymi 
tamte czasy, zawsze pytały mnie, czy to jest re-
konstrukcja, która ma podkład historyczny, czy 
to jest specjalnie spreparowane. Tymczasem 
Bambino jest pozbierane ze szczątków rozmów, 
pamięci nieoczekiwanych miejsc, rzeczy, które 
są w mieszkaniach, z tego, co zostało z daw-
nych czasów. Także z tego, co osadziło się we 
mnie gdzieś głęboko z książek. Ten stworzony 
przeze mnie świat okazał się wiarygodny i do-
piero dzisiaj szukam jego potwierdzenia w sta-
rych fotografiach, filmach, dokumentach. Moż-
na powiedzieć, że zadziałałam tutaj jako jakieś 
medium, przez które przepłynęła tamta rzeczy-
wistość. A w późniejszych powieściach aż do 
Pięćdziesiątki opisałam lata, które pamiętam.

To, że świat składa się właśnie z tych dro-
biazgów, które zmieniają się nie wiadomo 
kiedy, najlepiej widać na fotografiach, w au-
rze fotografii, w tym, jak one się zmieniały, jak 
się zmieniały także miasta, no i sama technika 
fotograficzna. Fotografie z lat 40., 50., 60. są 
inne niż te z 80. Te z polaroida na przykład są 
prawie nieczytelne, paradoksalnie. A jeszcze 
zupełnie czym innym jest współczesna fotogra-
fia cyfrowa, zapisywana w ogromnych plikach, 
unieważniana przez łatwość robienia, swoiste 
rozplenianie. Na fotografiach widać, że świat 

co dekadę jest trochę inny. Bardzo zależy mi 
na tym, żeby nasycać swoje opowieści minio-
nymi światami, czymś więcej niż scenerią. To, 
w jakim świecie żyjemy, definiuje nas.

Nie zawsze chodzi o nostalgię, bo za niektó-
rymi rzeczami nie tęsknię. Na przykład za po-
ciągami sprzed 30 lat, za warunkami, w jakich 
trzeba było jeździć, za dworcami kolejowymi 
nieremontowanymi od wojny. Właściwie spe-
cjalnie nie tęsknię za podwórkami, na których 
się bawiłam. Choć, z drugiej strony, szkoda, że 
niektóre z nich zamieniły się w parkingi. Ale 
nawet jeżeli sama nie tęsknię, warto zapisywać 
tamten świat.

A.J.: Gdy czyta się powieści, traktuje się je jako 
fikcję. Ale w różnych pani powieściach widać 
pewne powtarzające się sytuacje, postaci krzy-
żujące się, zachodzące na siebie, co może 
sugerować, że kryje się za tym jakaś prawda. 
Dla mnie kluczem do pani literatury, czymś, co 
zmieniło zupełnie jej postrzeganie, jest bardzo 
osobisty zapis o żałobie po ojcu w Umarł mi. 
Nie chcę pytać o emocje i uczucia, ale w tym 
tekście – który jest realistyczny, w którym pisze 
pani szczerze i poruszająco o swoim osobistym 
doświadczeniu – ze zdumieniem zobaczy-
łem sceny, przedmioty, które pojawiają się też 
w pani powieściach. Na przykład główkę pani, 
ułamaną główkę porcelanowej figurki, będącą 
jednym z najbardziej osobistych pani wspo-
mnień, która później znalazła się w następnej 
powieści już jako element fikcyjnych wydarzeń. 
I kiedy patrzy się zarówno na pani powieści, jak 

i teksty niefikcjonalne, nie można nie zapytać: 
jak bardzo jest to osobista literatura?

I.I.: Bardzo osobista, bo dla mnie bardzo waż-
na, ulokowana bardzo blisko mnie. Wiele opi-
sanych przeze mnie drobiazgów, szczegółów 
wydarzeń dotyczyło mnie albo kogoś bliskiego. 
Ale to nie oznacza, że tworzę prozę autobio-
graficzną w ścisłym sensie. Nie opowiadam 
o swoim życiu, ale o rzeczach, które zauważy-
łam, żyjąc. Myślę, że na tym polega przesunię-
cie. Dodać by trzeba, że zawodowo jestem też 
badaczką autobiografii, nawet redaguję cza-
sopismo zatytułowane „Autobiografia. Litera-
tura. Kultura. Media”, więc mam świadomość 
tego, jak się czyta literaturę i że cokolwiek bym 
teraz powiedziała, to i tak odbiór autobiogra-
ficzny jest jednym z dominujących współcze-
snych sposobów czytania fikcji. To znaczy, że 
w powieściach współczesnych często doszuku-
jemy się opowieści autorskiej, że lubimy takie 
teksty, które są zapisem życia. Taka konwencja 
jest z jednej strony ryzykowna, ale z drugiej – 
daje zyski, bo może zainteresować potencjal-
nych czytelników. Więc ja często gram auto-
biografią, zwykle zresztą w sposób, który jest, 
jak sądzę, czytelny.

Czasem w swoich powieściach odwołuję się 
przewrotnie czy ironicznie do swojej biografii, 
na przykład w książce W powietrzu opisuję 
bohaterkę, która odnosi sukces finansowy, wy-
dając czasopismo literackie. Jak wiemy, w rze-
czywistości wydawanie pisma jest męką i wcale 
nie prowadzi do finansowych ani tym bardziej 
do erotycznych sukcesów. Wątek czasopisma 
literackiego zaczerpnięty z mojej biografii jest 
więc mocno odkształcony przez groteskę.

Jeśli chodzi o główkę pani – przyłapał mnie 
pan. Miałam takie puzderko, z którego odpa-
dła główka. Bawiłam się nią z moją szkolną 
przyjaciółką, a później ta główka zaginęła. Do 
dzisiaj jej nie mam, ale nadal mam puzderko – 
takie okaleczone, zdekapitowane. I to jest coś, 
co przemawia do mojej wyobraźni, jedna z mo-
ich prywatnych historii, które wydają mi się 
bardzo ważne, symboliczne. Kiedy więc opo-
wiedziałam o tym w książce autobiograficznej, 
częściowo opracowałam temat główki pani dla 
siebie. A później pomyślałam o wykorzystaniu 
tego motywu w powieści, bo jest ładny, czuły 
i może stanowić kontrapunkt dla dość mocnej 
opowieści, którą snuję w Pięćdziesiątce. Ostat-
nio jedna z krytyczek powiedziała mi, że naj-

bardziej zapamiętała z tej powieści właśnie tę 
główkę pani. Czyli warto było obdarzyć boha-
terkę przygodą z mojego dzieciństwa.

A.J.: Pomówmy teraz o książce Umarł mi. Pi-
sze pani o rzeczach zwykłych, codziennych, 
w pewnym sensie banalnych. Myślę sobie, 
że nie ma nic bardziej banalnego niż śmierć 
kogoś bliskiego, bo przecież każdemu z nas 
bliscy umierają. Jednak dla każdego, kto to 
przeżywa, jest to zdarzenie potworne, drama-
tyczne, i może on o tym opowiadać godzinami. 
Słuchacz zaś takiej opowieści, który tego nie 
przeżył, patrzy na zegarek i chciałby już wyjść, 
bo to nie jest jego doświadczenie. Pani pisze 
o śmierci ojca przesiąknięta żalem, a jedno-
cześnie odpatetycznia doświadczenie śmierci. 
Może jestem jakimś dziwnym czytelnikiem, ale 
przy tej książce parę razy się śmiałem. Są tam 
pewne drobne ironiczne uwagi, które z pa-
tetycznej żałoby nagle spuszczają powietrze 
i człowiek, który coś podobnego przeżył, czuje, 

Czasem w swoich powieściach odwo-
łuję się przewrotnie czy ironicznie do 
swojej biografii, na przykład w książce 
W powietrzu opisuję bohaterkę, która 
odnosi sukces finansowy, wydając cza-
sopismo literackie. Jak wiemy, w rzeczy-
wistości wydawanie pisma jest męką 
i wcale nie prowadzi do finansowych 
ani tym bardziej do erotycznych suk-
cesów. Wątek czasopisma literackiego 
zaczerpnięty z mojej biografii jest więc 
mocno odkształcony przez groteskę.

Większość książek na temat śmierci 
bliskich pisana jest z oddalenia, po 
czasie, w jakimś określonym nurcie, 
z wieloma zabezpieczeniami. 
Ja natomiast wykonałam 
eksperyment na sobie i napisałam 
książkę ze środka żałoby.
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że jego własne myśli czy doświadczenia na ten 
temat nie były chore, dziwne czy niezwykłe, że 
inni też tak mają.

I.I.: Minęły trzy lata od powstania tej książki, 
ale jak pana słucham, emocje wracają. Śmierć 
ojca spadła na mnie kompletnie niespodzie-
wanie, bo on ani nie chorował, ani nie był 
w wieku, w którym się współcześnie umiera. 
Umarł nagle, na udar, we własnym mieszkaniu 
w Szczecinie. Była z nim mama. Ja byłam wte-
dy w Gdyni.

Od czasu, kiedy napisałam tę książkę, nie 
przeczytałam jej, bo nie chcę wchodzić znów 
w tryb żałoby. Muszę powiedzieć, że zazwy-
czaj nie wiążę się z wydawcami żadną umo-
wą czasową i nie ścigam z nikim ani z niczym, 
piszę wtedy, kiedy chcę. Ale z Umarł mi było 
inaczej – to jedyna książka napisana przeze 
mnie na zamówienie. Zaczęło się od opubli-
kowania fragmentu o śmierci na blogu, który 
wówczas prowadziłam. Ten tekst przeczytała 
Monika Sznajderman z Wydawnictwa Czarne 
(lub ktoś jej o nim powiedział) i zapytała mnie, 
czy nie napisałabym książki o tym doświad-
czeniu. Zrobiła to bardzo delikatnie, zresztą 
później wszystkie osoby z wydawnictwa obcho-
dziły się ze mną wspaniale, jak z kimś, kto jest 
w żałobie. Kiedy ktoś nam umiera, zazwyczaj 
jesteśmy traktowani tylko przez chwilę jak oso-
by specjalnej troski, a później nikt już nie przej-
muje się tym, że na przykład po pół roku, po 
kilku latach wciąż odczuwamy smutek, wyrwę. 
Życie musi się toczyć dalej, musimy wykony-
wać swoje obowiązki i nikogo to nie obchodzi, 
że jestem dorosłą sierotą i tak się czuję.

No więc kiedy padła ta propozycja z Czar-
nego, miałam urlop naukowy i planowałam 
napisać książkę o prozie kobiet po 1989 roku 
(co w końcu uczyniłam). Nagle zdałam sobie 
sprawę, że w tym właśnie momencie nie ob-
chodzi mnie literatura polska. Że nie intere-
suje mnie moja kariera akademicka. Wszystkie 
rzeczy, które do tej pory wydawały mi się waż-
ne, odeszły. Oczywiście wiedziałam, że one 
znów kiedyś będą ważne, jako czytelniczka 
wielu książek o śmierci wiedziałam, że za ja-
kiś czas wszystko wróci na stare tory, będzie 
trochę inne, lecz życie zwycięży. Pomyślałam 
jednak: jestem w samym środku emocji, z któ-
rymi sobie nie radzę, więc dobrze, napiszę 
o tym książkę, bo i tak niczego innego nie 
będę w stanie robić.

Pomyślałam też – czego może powinnam 
się wstydzić – że może to będzie zysk, że zosta-
nie po moich uczuciach książka, która – wów-
czas to zakładałam – będzie jak najdalsza kon-
wencji pisania o śmierci. Większość książek na 
temat śmierci bliskich pisana jest z oddalenia, 
po czasie, w jakimś określonym nurcie, z wielo-
ma zabezpieczeniami. Ja natomiast wykonałam 
eksperyment na sobie i napisałam książkę ze 
środka żałoby. Zrobiłam to szybko i w zasadzie 
jej nie redagowałam, nie robiłam korekty. Ta 
książka oczywiście jest redagowana i ma ko-
rektę, bardzo dobrą, ale nie angażowałam się 
w to później, bo zdałam sobie sprawę z tego, 
że prawdopodobnie powiem: nie, jednak tego 
nie wydajemy albo będę chciała to popra-
wiać lub zatrzymać. Właściwie więc przeszłam 
wszystkie etapy żałoby, o których wiedziałam, 
że istnieją, w swego rodzaju bańce, w konden-
sacie. Oczywiście jednocześnie rozpamięty-
wałam, przypominałam sobie tatę, te wszystkie 
rzeczy, o których się myśli po śmierci bliskiej 
osoby, ale też o których stara się zapomnieć, 
na przykład: jak wygląda czyjaś dłoń, jakie ktoś 
wydziela ciepło, kiedy siedzi w fotelu obok. 
Jak wyglądają przedmioty pozostawione przez 
osobę, która nie żyje.

To pisanie wcale nie było autoterapią, cho-
ciaż ostatecznie się nią okazało. Okazało się 
bardzo ważną autoterapią, może nawet naj-
ważniejszą, jaką w życiu można przejść. Do 
dzisiaj na spotkaniach ludzie chcą ze mną roz-
mawiać o śmierci swoich bliskich albo o tym, 
co czuli, kiedy tę książkę czytali. W rezultacie 
ten zapis autobiograficzny zbliżył mnie do lu-
dzi i – jak sądzę – zmienił jako człowieka, po 
prostu. Dzięki tej książce stało się coś bardzo 
ważnego w mojej pracy wychodzenia w żało-
bie do innych ludzi, a dzięki temu, że pisałam 
w niej o moim tacie i uczuciach do niego, le-
piej je zrozumiałam, ułożyłam w sobie.

A.J.: Chciałbym teraz zapytać o pani ostatnią 
powieść, Pięćdziesiątkę, która dla mnie jest 
niezwykle przejmująca, choć na pozór to ko-
lejna wersja motywu dobrze znanego z litera-
tury. Jest to powieść o kobiecie, która dobiega 
pięćdziesiątki i która planuje imprezę na swoje 
okrągłe urodziny, ale tak naprawdę wspomina 
swoje życie. Życie pijaczki. To jest opowieść 
o kobiecie alkoholiczce, co samo w sobie nie 
jest częste. Powieści o pijakach znamy, jest ich 
sporo. To są już klasyczne dzieła: Jerofiejewa, 

Hłaski, Pilcha. Ale o kobietach pijaczkach ra-
czej się nie pisze, a na pewno nie w ten sposób. 
Zastanawiałem się, na czym polega różnica 
pomiędzy powieściami o pijakach a pani opo-
wieścią o pijaczce, i myślę, że męskie powieści 
o alkoholu są z reguły martyrologiczne albo 
bohaterskie: picie jest w jakiś sposób fajne, 
oczywiście prowadzi do śmierci albo do 
jakichś trudnych sytuacji, ale jest w nim coś 
takiego: jak tu nie pić?! Często natykamy się 
w nich na kabotyńskie bohaterstwo pijaków, 
którzy ryzykują życie, aby pić. Tak piszą o tym 
mężczyźni.

Tymczasem pani pisze nie tyle o pijaństwie, 
o tym, jak nam w głowie szumi, ile o kacu. Pani 
pisze, że aby pić, trzeba się nastarać. Trzeba 
sobie życie ustawić. Trzeba pamiętać, kiedy 
ma się iść do pracy, a kiedy nie. Co ma le-
żeć koło łóżka. Że trzeba coś zrobić z wydzie-
linami, które zostały po nocy. Pisze pani o tych 
rzeczach, o których mężczyźni piszący o pija-
kach z reguły nie wspominają. Zwykłość tego 
doświadczenia jest poruszająca. Czy to miała 
być taka kontra wobec wielkich dzieł literatury 
alkoholowej?

I.I.: Trochę tak. Właściwie ja jestem przewrot-
na, przekorna i lubię pisać w kontrze. Jest okre-
ślenie męskiej literatury pijackiej: literatura we-
sternowa. Choćby nie wiem, co się zdarzyło, to 
ten dzielny mężczyzna da sobie radę. Zwykle 
przy pomocy jakiejś kobiety, zresztą.

Pięćdziesiątka porusza ważny dla mnie te-
mat, który się przewijał w tle wcześniejszych 
próz. W pewnym momencie uznałam, że to 
jest temat zasługujący na osobną powieść. 
Chodziło mi o to, by pokazać codzienność, 
zwykłość picia. Muszę dopowiedzieć, że 
w ostatnim roku jedno z opowiadań ze Sma-
ków i dotyków zatytułowane Porada zostało 
wystawione przez aktorkę Teatru Współczesne-
go w Szczecinie jako monodram alkoholiczki, 
zresztą pod tytułem Smaki i dotyki. I kiedy Kry-
styna Maksymowicz pracowała nad monodra-
mem, zdałam sobie sprawę, że dzisiaj napisa-
łabym go zupełnie inaczej. Ona się do tego 
spektaklu starannie przymierzała latami, moje 
podejście ulegało zmianie. Chciałam napisać 
dla niej zupełnie inną sztukę. Bo inne rzeczy 
mnie dzisiaj interesują, co oczywiście wynika 
z upływu czasu.

Mam 53 lata, czyli jestem już z całą pew-
nością po połowie życia. I podobnie zresztą 

Pięćdziesiątka porusza waż-
ny dla mnie temat, który 
się przewijał w tle wcze-
śniejszych próz. W pewnym 
momencie uznałam, że to 
jest temat zasługujący na 
osobną powieść. Chodziło 
mi o to, by pokazać co-
dzienność, zwykłość picia. 
[…] W powieściach alko-
holowych na ogół walczą 
o przewagę wektory: albo 
bohater/bohaterka wy-
chodzi z nałogu i później 
żyje dość szczęśliwie, albo 
przeciwnie – zalicza kolejny 
upadek i zmierza ku zapaści 
i śmierci. Mnie zaś zależa-
ło, żeby pokazać picie jako 
sprawę całożyciową. Że ani 
wte, ani wewte. 
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jak dla mojej bohaterki jest to dla mnie kluczo-
wy moment, moment na podsumowanie. I na 
wspominanie, póki się jeszcze dobrze pamięta. 
W związku z tym moja powieść ma także cha-
rakter rozrachunku z całością życia: od dzie-
ciństwa do dojrzałości, w której trzeba podjąć 
decyzję: napić się?, zabić się?, żyć w trzeź-
wości? Ale żeby podjąć jakąś decyzję, trzeba 
zmierzyć się z realiami. Z codziennością, a nie 
jakimś obrachunkiem, który by był skrótem, 
kondensatem i pokazał tylko jeden moment 
triumfalny. W powieściach alkoholowych na 
ogół walczą o przewagę wektory: albo boha-
ter/bohaterka wychodzi z nałogu i później żyje 
dość szczęśliwie, albo przeciwnie – zalicza 
kolejny upadek i zmierza ku zapaści i śmier-
ci. Mnie zaś zależało, żeby pokazać picie jako 
sprawę całożyciową. Że ani wte, ani wewte. Że 
jesteśmy w środku takiej opowieści.

A.J.: I udało się pani stworzyć niezwykle prze-
konującą, choć także irytującą bohaterkę. Ona 
przykuwa uwagę, ma bardzo trafne spostrze-
żenia na temat własnego życia, na temat życia 
innych ludzi, ale trudno ją polubić. I chyba na-
wet jej się nie współczuje. A czy pani ją lubi?

I.I.: No niezbyt, choć z drugiej strony jest god-
na podziwu, bo jednak radzi sobie z tym całym 
bezwładem, który ją ogarnia. Ale może właśnie 
za to jej nie lubię i myślę, że wiele osób przyj-
muje ją chłodno właśnie dlatego, że jest per-
fekcjonistką, która radzi sobie i z obowiązkami, 
i z piciem, a takim osobom nie współczujemy.

To jest zresztą – o czym dowiedziałam się 
właśnie przy okazji wspomnianego monodra-
mu i spotkań z terapeutami uzależnień, które 
się wokół monodramu odbywały – częsty typ 
alkoholizmu kobiet: alkoholizm ukryty, cichy, 
bez świadków, w zaciszu domowym. Kobiety 
piją tak, żeby się jednak podnieść i iść dalej. 
Taka też jest moja bohaterka. Nie upada i dla-
tego nie jest w odczuciu społecznym godna 
tego, by jej podać rękę. W pijackich powie-
ściach jest zwykle tak, że alkoholicy piją „za 
ojczyznę”, z powodu ciężkiego życia, a trochę 
biorą na siebie ciężar cierpienia za nas – więc 
ich lubimy. A ona jest samolubna w tym swoim 
piciu. Pije, bo lubi, bo chce, i się z tego nie 
tłumaczy. Nie lubimy tego typu kobiet. Myślę 
tu o postrzeganiu społecznym, o tym, że pew-
ność siebie, perfekcjonizm nie są cechami, za 
które się kocha kobiety. Więc to jest trudna bo-

haterka, bo jako alkoholiczka i jako kobieta nie 
budzi sympatii. Ale właśnie o to mi chodziło; 
chciałam opowiedzieć jak dorosła dorosłym, 
bez znieczulenia, bo alkoholizm to nie jest baj-
ka. To jest poważny, niszczący prąd, w dodatku 
utworzony nie bez naszego udziału, więc może 
trzeba sobie powiedzieć, jak jest.

Lila Kalinowska: Chciałabym zapytać o książ-
kę Na krótko. Świat, który się dzieje w tej po-
wieści, pokrywa się z pani felietonami i teksta-
mi eseistycznymi. To świat dystopijny, w którym 
czytelnictwo i humanistyka przeżywają kryzys. 
Chciałabym się dowiedzieć, czy to jest proroc-
two, obawa, czy może nieuchronność zdarzeń. 
Drugie pytanie jest bardziej osobiste. Główna 
bohaterka nie dokonuje w finale wyboru osta-
tecznego. A gdyby pani miała dokonać wybo-
ru, to wybrałaby salon fryzjerski czy powrót do 
kariery?

I.I.: Na krótko to jedyna moja powieść, która 
się dzieje w przyszłości. Wszystkie pozostałe 
dzieją się w przeszłości, nieodległej, ale już 
dającej możliwość zbierania faktów z własne-
go życia. Ta powieść ma dwa źródła. Jedno jest 
akademickie i łączy się z rozważaniem, w jakiej 
sytuacji znajduje się humanistyka, kto dzisiaj 
czyta książki, czy takie miejsca, jak biblioteki 
będą kiedyś jeszcze potrzebne i czym jest za-
wód nauczyciela akademickiego. Wszystkim, 
którzy są blisko tego zawodu, to wątki znane, 
bo faktycznie od jakiegoś czasu źle się czuje-
my jako osoby w stanie podejrzenia, bezustan-
nie zmuszane do produkowania biurokratycz-
nych artefaktów. Ale właściwie dziś już się na 
to znieczuliliśmy, dzisiaj nie napisałabym Na 
krótko, bo jestem już znieczulona. Co miesiąc 
mam do napisania jak nie nowe sylabusy, to 
stare sprawozdania. One się w kalendarzu 
okazują niekiedy najważniejsze, jakby bezu-
stanne udowadnianie tego, że się istnieje i jest 
aktywnym, było ważniejsze od samej aktywno-
ści, co jest irytujące i na pewno stanowi naj-
gorszą część tego zawodu, chociaż ja lubię się 
uczyć i rozumiem, że świat musi się zmieniać. 
Biurokratyzacja nie ma jednak celu innego niż 
powielanie samej siebie.

Drugie źródło powieści tkwi w moich obser-
wacjach z podróży do Wilna, dokąd parę lat 
temu zaczęłam jeździć z powodów zawodo-
wych, a później zawodowo-prywatnych. Spę-
dzałam tam sporo czasu i zafascynowało mnie, 

jak to miejsce jest zanurzone w przeszłości 
i w czymś, co można by nazwać rekonstruowa-
niem tożsamości, aż do absurdu. Stawianie od 
nowa zamków krzyżackich to jest coś, czego we 
współczesnej Europie nie spotyka się na taką 
skalę. Zaskoczyło mnie, jak bardzo ludzie tam 
mieszkający chcieliby dwóch rzeczy naraz: 
z jednej strony modernizacji na każdym polu, 
a z drugiej bardzo głębokiej tradycji, która by 
sięgała aż do czasów sprzed unii polsko-litew-
skiej. I pomyślałam, że Wilno wygląda trochę 
jak skansen. Cały ten kraj wygląda trochę jak 
skansen, łącznie z muzeami w byłych zamkach, 
gdzie znajduje się broń, zbroja, niedźwiedź – 
i właściwie nic więcej. Nie ma też zwiedzają-
cych. Wszystkie te rzeczy tak na mnie podziałały, 
że uznałam, że to miejsce mogłoby być scene-
rią dystopii, opowieści o tym, że świat humani-
styczny istnieje już tylko w enklawie czy właśnie 
w takim wielkim muzeum. Z przywiązaniem do 
tradycji czy konstruowaniem tradycji wiąże się 
kultywowanie starych form kontaktów między-
ludzkich. Jeżeli modne są jarmarki – trzeba się 
na nie udać osobiście. Jeżeli ludzie piszą i mó-
wią o historii, pozostają w rycie humanistycz-
nym. W związku z tym pomyślałam, że gdzie jak 
gdzie, ale tam biblioteki nie zapadną się pod 
ziemię. Oczywiście w Na krótko nigdzie nie 
pada nazwa miasta, nie piszę o prawdziwym 
Wilnie, ale ono było moją inspiracją. Więc tak 
bym opowiedziała o namyśle humanistycznym, 
który wpisałam w tę powieść.

Odpowiadając na drugie pytanie: nie 
wiem, czy chciałabym być fryzjerką, bo to jest 
trudny zawód, fizycznie trudny, poza tym nie 
mam zdolności manualnych. Zegarmistrzem 
też bym nie mogła być, chociaż kiedy byłam 
dziewczynką, bardzo chciałam naśladować 
tatę – zegarmistrza. Ale mniej więcej raz na 
trzy miesiące nachodzi mnie marzenie o po-
siadaniu innego życia, jakiegoś niehumani-
stycznego zawodu, i tak jak bohaterka wy-
rywam się do tego innego świata. Z drugiej 
strony mam marzenie, żeby zostać w starym 
świecie (czyli staroświeckość mnie nęci). 
Chciałabym utrzymać biblioteki, książki, rze-
mieślnicze zawody, rozmowy z ludźmi. Upra-
wiając zawód humanistyczny, wierzę, że to 
jest do ocalenia. A zatem wybór, którego nie 
dokonuje moja bohaterka, to jest też wybór, 
którego ja nie dokonuję. W takim sensie bo-
haterka jest mną.

Wojciech Kalinowski: Mówiła pani wcześniej, 
że autobiografizm w pani powieściach polega 
na tym, że obdarza pani główne bohaterki 
własnymi doświadczeniami lub przemyślenia- 
mi. W książce W powietrzu bohaterka występu-
je w roli odwrotnej do tej, w jakiej pani znalazła 
się dzisiaj – jako prowadząca spotkanie autor-
skie. W związku z tym chciałbym zacytować jej 
słowa i zapytać, czy są to pani przemyślenia, 
czy tylko bohaterka tak myśli: To my, zwłaszcza 
ja, prowadząca, narażeni byliśmy na wywo-
dy narcystycznych autorek i autorów, na ich 
agresywne odpowiedzi, na niedorzeczne gło-
sy z sali. Ja tu właśnie występuję jako taki głos 
z sali, ale nie spodziewam się agresywnej od-
powiedzi narcystycznej autorki, bo – jak sądzę – 
pani nią nie jest. (śmiech)

I.I.: To jest fragment, który obrazuje moje wie-
loletnie doświadczenia jako redaktorki i pro-
wadzącej spotkania autorskie. Nadal je pro-
wadzę, lubię to robić. Na pewno mieliście 
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państwo nieraz do czynienia z narcystycznymi 
autorami, a niedorzeczne głosy z sali, ale nie 
z tej, także się zdarzają. Trzeba umieć sobie 
radzić z podobnymi sytuacjami i z osobami, 
które w ogóle nie nawiązują kontaktu albo też 
mówią tylko o sobie, nawet nie o swoim pisar-
stwie. Radzenie sobie z narcystycznymi autora-
mi jest częścią zawodu. Mam jednak nadzieję, 
że ten cytat nie był podsumowaniem naszego 
spotkania (śmiech), nie zaczynałam zbyt wielu 
zdań od ja, ja.

Monika Maziarz: Powróćmy, proszę, do Pięć-
dziesiątki. Powiedziała pani, że nie lubi swojej 
bohaterki. Czy to oznacza także, że jej pani nie 
rozumie?

I.I.: Ja ją rozumiem, bardzo dobrze ją rozu-
miem. Przecież to nie jest tak, że lubimy lub 
nie lubimy ludzi, których rozumiemy lub nie 
rozumiemy, konfiguracja tych czterech warun-
ków może być bardzo różna. Mogę sobie też 
wyobrazić, że opisuję bohaterkę, której nie ro-
zumiem, że można wykreować kogoś takiego, 
choć z punktu widzenia logicznego widziała-
bym w tym sprzeczność. Bo jeżeli kogoś nie ro-
zumiem, prawdopodobnie nie jestem w stanie 
być narratorką tej osoby. Więc ciekawe zagad-
nienie, teoretyczne w zasadzie. Możemy nie 
zgadzać się z motywacjami postaci, ale opisać 
kogoś, kogo się zupełnie nie rozumie? Czym 
byłaby taka narracja? Serią powątpiewań, hi-
potez, ocen? Proszę zauważyć, że w Pięćdzie-

siątce jest pierwszoosobowa narracja, która nie 
może stwarzać wrażenia braku porozumienia 
pomiędzy mną a bohaterką. Sama Małgorzata 
Miła bardzo dobrze rozumie swoje życie, co 
nie oznacza, że my ją zaakceptujemy z tą jej 
samowiedzą. Przeciwnie, ta samowiedza może 
wywoływać odruchy niechęci. Zresztą, gdyby 
każdy z nas opowiedział w chwili szczerości 
o sobie, nie próbując się nikomu podlizać, też 
nie wzbudziłby sympatii.

Edyta Kilon: Chciałabym się podzielić swoim 
spostrzeżeniem, że kiedy czytam pani powieści 
o kobietach, mam wrażenie, że czytam o so-
bie. Że to jest o mnie. I o życiu – takim, jakie 
ono jest, a nie takim, jakie znamy z tak zwa-
nej literatury kobiecej, w której ciągle pojawia 
się ten sam schemat z wątkiem romansowym 
i happy endem. Pani pisze bez upiększeń, po 
prostu – o nas, kobietach.

I.I.: Ja uważam, że tak się powinno zdefiniować 
literaturę kobiecą: że to jest literatura o nas. Ale 
tak się jej nie definiuje. Popularna literatura 
dla kobiet jest na ogół bajką kompensacyjną. 
Opowiada po prostu o tym, co się może cu-
downego zdarzyć w życiu. Jako jurorka konkur-
sów literackich zauważyłam, że tworzenie tego 
typu książek przekroczyło już ramy wiekowe, 
bo piszą tak nawet późno debiutujące autorki. 
Jest też literatura w założeniu adresowana do 
kobiet pięćdziesięcioletnich i starszych, także 
oparta na tym stałym schemacie, niezależnie 

Inga Iwasiów, urodzona w 1963 roku w Szcze-
cinie. Profesorka literaturoznawstwa, krytyczka 
literacka, pisarka, pracuje na Uniwersytecie Szcze-
cińskim, gdzie kieruje Zakładem Historii Literatury 
Polskiej XX i XXI Wieku. Od początku pracy aka-
demickiej i twórczej interesowała się problematyką 
tożsamości. Stąd badania nad pogranicznością, 
płcią, etnicznością, nad dwudziestowiecznymi 
przesiedleniami. Jedna z pierwszych polskich 
krytyczek feministycznych, zajmująca się zarówno 
teorią kultury, jak i analizą praktyk artystycznych – 
od literatury, poprzez teatr, do sztuk wizualnych. 
Autorka i redaktorka wielu książek, w tym: Kresy 
w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Pró-
ba feministyczna (1994); Opowieść i milczenie. 
O prozie Leopolda Tyrmanda (2000); Rewindyka-
cje. Kobieta czytająca dzisiaj (2002); Gender dla 
średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie 
(2004, 2008); Granice. Literatura i dyskurs kobiet 
po 1989 roku (2013). Redaktorka naczelna Szcze-
cińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogra-
nicza”, obecnie redaguje pismo naukowe „Auto-
biografia. Literatura. Kultura. Media”. Debiutowała 
jako krytyczka na łamach „Nowych Książek”, 
w latach 2012–2014 prowadziła blog literacko- 
-krytyczny. Opublikowała między innymi powie-
ściowy dyptyk: Bambino (2008, finał Nike 2009), 
Ku słońcu (2010) oraz powieść Na krótko (2012), 
a także opowiadania Smaki i dotyki (2006, 2014). 
W 2013 roku ukazały się eseistyczne Blogotony 
oraz autobiograficzny Umarł mi. Notatnik żałoby. 
W 2014 roku powieść W powietrzu, a w 2015 – 
Pięćdziesiątka. Ma w dorobku także tomiki wierszy: 
Miłość (2001) oraz 39/41 (2004). Członkini jury 
Nagrody Literackiej „Nike” w latach 2010–2013, 
prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficz-
nego. Autorka koncepcji Nagrody Literackiej dla 
Autorki „Gryfia”. Obecnie pracuje jako jurorka 
Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz Nagrody 
Literackiej im. Józefa Konrada Korzeniowskiego. 
Felietonistka dodatku książkowego w „Tygodni-
ku Powszechnym” i Magazynu Szczecińskiego 
„Gazety Wyborczej”. W maju 2015 roku odbyła 
się premiera spektaklu Smaki i dotyki na podsta-
wie opowiadania Porada w reżyserii Stanisława 
Miedziewskiego, w wykonaniu Krystyny Maksymo-
wicz (Teatr Rondo w Słupsku, Teatr Współczesny 
w Szczecinie). Teatr Współczesny w Szczecinie 
zapowiada w sezonie 2016/2017 premierę sztuki 
Dziecko („Dialog” 2016, nr 5). 

od tego, czy bohaterką jest młoda kobieta, po 
raz pierwszy wstępująca w związek małżeński, 
czy kobieta po przejściach. I oczywiście ten 
cudowny schemat daje jakąś chwilę wytchnie-
nia – kompensację właśnie. Ale jednocześnie 
bardzo ogranicza i zawęża refleksję nad isto-
tą życia, analizę psychologiczną i społeczną. 
I zwyczajnie okłamuje, bo – jak pani zauważyła – 
życie tak nie wygląda.

Opracowanie redakcja

SUMMARY

Perpetual daily stringing
Recording of a meeting with  
Prof. Inga Iwasiów – Przemyśl Public 
Library, 22nd April, 2016.
The meeting was conducted by  
PhD Andrzej Juszczyk.
Organizers: Przemyśl Public Library, 
editorial office of Przemyski Przegląd 
Kulturalny, Humanistic Institute of the East 
European State Higher School in Przemyśl

Inga Iwasiów (born in 1963) is a professor 
of literature and literary critic. She works at 
the University of Szczecin, where she leads 
the Department of Polish Literature History of 
the Twentieth and Twenty-first Century. She 
has been interested in issues of identity since 
the beginning of her academic and creative 
work. Hence her research on borderland, 
gender, ethnicity and the twentieth-century 
resettlements. Inga Iwasiów is also one of the 
first Polish feminist critics. She is recognized 
writer, the author of such books as Umarł mi 
or Pięćdziesiątka. At the session with the au-
thor in Przemyśl, she mostly talked about her 
works of prose, which heroines are women. 
However, her heroines do not resemble those 
from so-called women’s literature, which is 
created in the convention of a fairy tale. The 
author admits that her primary subject are dif-
ferent cases and ordinariness of life.

Translated by Sylwia Mikuła
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SPOTKANIA

Andrzej Juszczyk: W ciągu ostatnich trzech lat 
wydałeś aż cztery książki. W 2013 roku ukazał 
się zbiór niby-reportaży z Ukrainy Przyjdzie 
Mordor i nas zje, za który otrzymałeś Paszport 
„Polityki” i nominację do Nagrody Literackiej 
„Nike”. W tym samym roku wyszła Rzeczpo-
spolita zwycięska, alternatywna wersja naszej 
historii, w której Polska wygrywa kampanię 
wrześniową i zmienia się w supermocarstwo. 
Kolejna książka to wydana w 2014 roku Sió-
demka, właściwie ni to powieść, ni to reportaż, 
chyba najbardziej epicka, fikcjonalna książka 
ze wszystkich, jakie napisałeś; opowiadająca 
o podróży drogą numer 7 z Krakowa do War-
szawy i napotykanych podczas jazdy siedmiu 
cudach siódemki. I wreszcie wydany w 2015 
roku Tatuaż z tryzubem, ponownie książka 
o Ukrainie. Jest to bardziej reportaż niż Przyj-
dzie Mordor…

Ziemowit Szczerek: Mordor nie jest reporta-
żem. To jest powieść, która udaje reportaż. Ta-
tuaż jest zbiorem opowiadań konceptualnych.

A.J.: No właśnie, mówi się o tobie, że jesteś 
reportażystą, ale to, co piszesz, do końca nie 
jest reportażem, a jeśli już, to takim w stylu 
gonzo, stworzonym w latach 60. przez Hun-
tera S. Thompsona. Jest to specyficzny repor-
taż, którego autor jest bardzo zaangażowany 

w swoją opowieść. W którym trudno oddzielić 
fakty od przemyśleń i poglądów autora.

Z.S.: Skoro jesteśmy w Galicji, gdzie z przyjem-
nością mieszkam, to może powiem w ten spo-
sób: o wiele bliżej niż do Thompsona, którego – 
szczerze mówiąc – nie bardzo lubię, jest mi do 
Haška, który robił coś takiego pół wieku przed 
Thompsonem i który jest stąd, z Habsburgii. 
O galicyjskich drogach pisał, po Galicji cho-
dził. Nawiasem mówiąc, Haškowskie przedwo-
jenne obserwacje Galicji są świetne, jeśli cho-
dzi o oddawanie pewnych stereotypów. 

Z tym całym gonzo to jest tak, że jest to zwy-
kła opowieść uczestnicząca, w której narrator 
opisuje swoje niesamowite przygody. Znamy 
takie opowieści, na przykład angielskiego że-
glarza wracającego z morza do portu Hull czy 
jakiegoś włóczęgi siedzącego w knajpie gdzieś 
we Francji albo w Świętym Cesarstwie. 

Ten klasyczny sposób opowiadania historii 
Amerykanie nazwali gonzo i ogłosili to całemu 
światu, co przypomina to, co zrobili z włoską 
pizzą, którą opakowali i sprzedają jako swoją. 
I jeszcze osadzili takie historie w całkiem 
poważnym kontekście, w nurcie nowego 
dziennikarstwa, którego gonzo jest niby czę-
ścią. Ten styl faktycznie dopuszcza stosowanie 
różnych technik literackich po to, żeby można 
było oddać rzeczywistość. 

Kiedy piszę reportaż, który ma być rela-
cją z miejsca zdarzenia czy opisem sytuacji, 
czasem bawię się gatunkami, jednak zawsze 
staram się oddać rzetelnie rzeczywistość. Na-
tomiast gdy piszę powieść, lubię łamać rzeczy-
wistość na drobne kawałki i budować z nich 
nieoczekiwane konstrukcje. Choć muszę po-
wiedzieć, że w pisarstwie nigdy całkowicie nie 
oddalam się od rzeczywistości; nie interesuje 
mnie abstrakcyjne krążenie pod sufitem. Cie-
kawi mnie jednak bawienie się perspektywą, 
patrzenie na te same rzeczy z różnego punk-
tu widzenia. To pozwala odkryć całkiem nowe 
cechy, wydawałoby się, znanej i nużącej co-
dzienności. 

A.J.: To dość niezwykłe w literaturze faktu – jaw-
ne przefiltrowywanie rzeczywistości przez sie-
bie. Bo my mimo wszystko jesteśmy przyzwycza-
jeni do tego, że reportażysta jest zwierciadłem 
przechadzającym się po gościńcu i na dodatek 
nie ma swojej ideologii, swojego zdania, tylko 
po prostu patrzy i pochyla się z troską.

Z.S.: To nuda jest straszna. Tak można pisać 
dzienniki ustaw.

A.J.: Ale jest to jednocześnie tradycja, od której 
ty daleko odchodzisz. Piszesz o bardzo waż-
nych sprawach, trudnych, ciężkich: o wojnie 
albo o ludziach, którzy żyją obok wojny, o Ukra-
inie po Majdanie. Nie piszesz jednak tak, jak 
zwykło się o takich rzeczach pisać – jeśli nie na 
baczność, to bardzo serio, z troską i zaduma-
niem – ale opowiadasz fajne, śmieszne historie, 
i to jeszcze takim językiem, którego się świetnie 
słucha, który się świetnie czyta. A jednocześnie 
jest w tym jakaś dziwność. Bo jeździsz na Ukra-
inę nie dlatego, że ludzie tam fajne historie ga-
dają. Masz ucho do tego, co ludzie mówią, po-
wtarzasz za nimi, opowiadasz świetne historie. 
Mógłbyś więc pojechać na przykład do Czech 
czy na Słowację. Ale ty wybrałeś Ukrainę. Po co 
tam jeździsz? 

Z.S.: Na Słowację też jeżdżę. I o tym też pi-
szę. Moim miejscem jest Europa Środkowo-
-Wschodnia, a więc i Ukraina. Nie pojechałem 
tam z powodu wojny, nie jestem dziennika-
rzem wojennym. Pojechałem tam dlatego, 
że to jest kraj, którym się zajmuję, do którego 
mam dużo serca. Skoro w tym kraju jest wojna, 
to moim obowiązkiem było tam pojechać i to 
zobaczyć. 

Jeśli chodzi o styl, nie cierpię założenia, że 
gdziekolwiek pojawia się lżejszy rejestr, dow-
cip czy żart, automatycznie oznacza to brak 
szacunku i szyderstwo. Zupełnie się z tym nie 
zgadzam. Uważam, że można pisać o rze-
czach ważnych, poważnych i tragicznych 
niekoniecznie tak, jakby się kamień jadło. Je-
stem daleki od walenia czytelnika kamieniem 
w głowę tylko po to, żeby pokazać, że rzeczy-
wistość jest straszna. Są na to inne sposoby. 

W Tatuażu piszę o pewnym facecie, który 
żyje na Ukrainie napadniętej przez Rosję, ale 

L
Lubię chodzić 
z kamerą przy ziemi
Zapis spotkania z Ziemowitem Szczerkiem –  
Przemyska Biblioteka Publiczna, 22 marca 2016. 
Spotkanie poprowadził dr hab. Andrzej Juszczyk.

Organizatorzy: Przemyska Biblioteka Publiczna, 
Redakcja „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”, 
Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
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Uważam, że można pisać o rzeczach 
ważnych, poważnych i tragicznych nie-
koniecznie tak, jakby się kamień jadło. 
Jestem daleki od walenia czytelnika 
kamieniem w głowę tylko po to, żeby 
pokazać, że rzeczywistość jest straszna. 
Są na to inne sposoby. 

Ziemowit Szczerek
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nie do końca kupuje ukraińską narrację, bo 
jest z innej rzeczywistości, z Donieckiej Repu-
bliki Ludowej. Mieszka na Ukrainie, bo tam jest 
łatwiej, ale kiedy widzi w telewizji Poroszenkę, 
to go cholera bierze. Z drugiej strony pamię-
ta, że ludzie w DRL, których uważał za swoich, 
potraktowali go bardzo niefajnie. Mimo że ich 
popiera, wie doskonale, jakie tam się dzieją 
rzeczy. Musi więc wybierać między jednym 
a drugim. Takie rwanie się pomiędzy dwoma 
rzeczywistościami jest na Ukrainie codzienno-
ścią, czymś zupełnie zwyczajnym. I zarazem 
trywialnym. Z tego życia przez duże Ż staje się 
żyćko, które najlepiej opisuje się językiem lek-
kiej ironii i żartu, tak jak robili to Hašek i Hra-
bal, co tylko wzmaga jego potworność.

Byłem kiedyś na pewnym osiedlu, na któ-
re co jakiś czas spadają rakiety. Mieszkańcy 
chronią się więc w piwnicach. Widziałem tam 
kilku facetów, którzy wybrali się ładą na zaku-
py przez kilka blokpostów, ostrzeliwaną drogą 
do miejscowości Artiomowsk. Z perspektywy 
każdego miejsca na Ukrainie ta miejscowość 
wygląda jak jakaś straszna dziura. Ale z per-
spektywy osiedla, w którym żyćko upływa na 
chowaniu się przed bombami, wygląda jak Pa-
ryż, bo tam jest bankomat, warzywniak, sklep – 
toczy się normalne życie. Co więcej, ludzie, 
którzy tam mieszkają, nie różnią się specjalnie 
od ludzi mieszkających w Przemyślu, Krakowie 
czy gdziekolwiek indziej. Ja wiem, że w Bruk-
seli Donbas brzmi jak Mombasa, ale ten świat 
jest taki sam jak nasz. Tyle tylko, że tam toczy 
się wojna.

A.J.: Jesteś z wykształcenia politologiem. Był-
byś nam w stanie wyjaśnić różne procesy poli-
tyczne, których my, być może, kompletnie nie 

Z.S.: No tak, bo ja jestem z Radomia. (śmiech) 
Dla mnie postapokalipsa to coś normalnego. Ja 
się dziwię, kiedy jej nie ma. Na przykład kiedy 
jestem w Monachium i generalnie wtedy, kie-
dy widzę świat zamieszkany przez potomków 
tych samych ludzi, którzy go zbudowali; świat, 
w którym nie było przełamań, połamań, w któ-
rym nie było takich sytuacji, że jednych wygo-
nili, a drudzy przyszli, przejęli, nie wiedzieli, 
jak urządzać. Ja pochodzę z miejsca, w którym 
się to wszystko odbyło. W ogóle Polska i inne 
kraje Europy Środkowej – poza tymi szczęśli-
wymi wyspami, gdzie nie było jakichś wielkich 
wykorzenień – są formami postapokalipsy, któ-
re różnią się od siebie detalami. Fascynujące 
jest obserwowanie tych różnic. 

Postapokalipsą jest też Ukraina, bo zaist-
niała w niej pewna cywilizacja. Bo Związek 
Radziecki, jakkolwiek byśmy go oceniali, był 
cywilizacją z wielkim rozmachem. W każdym 
razie nabudował wiele symboli tego rozma-
chu. W momencie kiedy to wszystko upadło, 
kiedy ten niegdysiejszy nowy Rzym stał się 
starymi dobrymi peryferiami, ludzie w ramach 
postapokalipsy zaczęli budować coś nowego, 
nie do końca wiedząc jak. Zresztą podobnie 
stało się w Polsce. Być może Unia Europejska 
wymusiła na nas większą porządność, na przy-
kład w sensie ogarnięcia infrastruktury. Może 
bliskość cywilizacyjnego centrum Europy też 
ma tu jakieś znaczenie. Ale dlatego, że często 
po barbarzyńsku budujemy rzeczywistość, je-
steśmy bardziej po stronie Wschodu niż Zacho-
du. Nie możemy udawać, że jesteśmy krajem, 
który wydaje z siebie wyłącznie rzeczy na wiel-
ką skalę i tylko rzeczy wysokiej jakości. 

A.J.: No właśnie, ciekawa jest twoja postawa 
wobec spraw, które zwykło się, przynajmniej 
w niektórych środowiskach, traktować lekko. 
Kiedy zaczynałem czytać twoje książki, zwłasz-
cza Siódemkę, miałem wrażenie, że podśmie-
chujesz się z polskich słabości, dziwactw, 
wariactw, tandety. A potem zobaczyłem, że 
bardziej drażnią cię osoby, które się nad to wy-
noszą. Dotyczy to także stosunku do Ukrainy. 
Jest taki fragment w Mordorze, gdy narrator 
spotyka na Ukrainie Polaków zafascynowanych 
tym krajem i chaosem, jaki w nim panuje. Poka-
zujesz więc Ukraińców, którzy nie radzą sobie 
z trudną rzeczywistością, ale też Polaków, któ-
rzy są żałośni w tym swoim zachwycie nad nią; 
takich hipsterów, którzy chcieliby być strasznie 

rozumiemy. Ty jednak tego nie robisz, tylko 
piszesz o żyćku, które właściwie jest wszędzie, 
niezależnie od sytuacji politycznej. Gdy opo-
wiadasz o wojnie i pokoju, o komunie i dystopii 
z Rydzem-Śmigłym – opowiadasz też o żyćku. 
Tu ktoś się upije, tu ktoś kogoś oszuka, tu ktoś 
komuś da po mordzie. Takie rzeczy cię intere-
sują najbardziej?

Z.S.: Nie do końca, ale tak, zawsze lubiłem 
chodzić z kamerą przy ziemi. Patrzeć, jak wiel-
kie procesy wyglądają w skali jeden do jedne-
go. Bardzo mnie to kręci.

Kiedyś byłem w takim miejscu na Litwie, 
gdzie granica litewska wchodzi małym dzyn-
dzelkiem w Białoruś, czyli po obu stronach jest 
Białoruś, a w środku jest Litwa. Tam w mikro-
skali widać, jak dwa największe bloki świata: 
Unia Europejska i NATO stykają się ze związ-
kiem Białorusi i Rosji, z Unią Euroazjatycką. 
Wygląda to tak, że granica przedzieliła jedną 
wieś i mieszkające w niej rodziny. Po obu stro-
nach granicy stoją takie same domy. Po stronie 
litewskiej jest cmentarz ogrodzony siatką, przez 
którą ludzie z białoruskiej strony stawiają na 
grobach znicze. A jak nie sięgają, bo jest ka-
wałek, to wołają sąsiadki czy sąsiadów, którzy 
teraz są Litwinami, a oni są Białorusinami, cho-
ciaż tak naprawdę są to Białorusino-Litwino- 
-Polacy i nie wiadomo jeszcze, jaka to jest et-
nia. Ci wszyscy ludzie mówią tym samym sur-
żykiem. W tej wsi jest też dworek, kościół i tyl-
ko jedna droga, którą się jedzie tak, jakby się 
jechało mierzeją albo mostem nad Sundem. 
Z jednej strony widzisz więc wielkie procesy, 
które sugerują nie wiadomo jaki uskok cywili-
zacyjny, a z drugiej stykasz się z rzeczywisto-
ścią, w której nie ma żadnej wyraźnej linii po-
działu. O wiele większy uskok cywilizacyjny jest 
między Czechami a Polską i Polską a Niemca-
mi. Tak więc, powtórzę, lubię chodzić z kamerą 
przy ziemi.

A.J.: Lubisz też trochę zaglądać pod podszew-
kę. Niezależnie od tego, czy jest to utwór fikcjo-
nalny, czy quasi-reportaż, zawsze pokazujesz 
ludzi, którzy starają się uczynić świat dookoła 
siebie zrozumiałym, bliskim pewnym ideałom, 
wyobrażeniom czy mitom, ale którym w gruncie 
rzeczy to się nie udaje. Opisujesz w pewnym 
sensie świat z dykty, bez względu na to, czy 
dotyczy on Ukrainy, czy Polski. Lubisz ten świat 
z dykty? Bo piszesz o nim z pewną czułością. 

cool i jeszcze się w tym świecie zakorzenić. Ro-
zumiem, że gdybyś miał wybrać między Polską 
bardziej elegancką, betonowo-szklaną, współ-
czesną a takimi paździerzowymi okolicami Ra-
domia, wybrałbyś to drugie?

Z.S.: To nie jest takie proste… Interesują mnie 
wszystkie Polski. Interesuje mnie Polska, czy 
Europa Środkowo-Wschodnia, która się mani-
festuje jakkolwiek. Ja się czuję częścią Polski, 
więc kiedy się śmieję z Polski czy Europy Środ-
kowej, z tego, co tam się dzieje, to się śmie-
ję sam z siebie. To jest też moje. Ja się z tego 
składam. Składam się z prawicy i lewicy. Mam 
wprawdzie swoje opinie i poglądy na różne te-
maty, w debacie politycznej zajmuję określone 
stanowisko, ale nie uważam, że ludzie, z którymi 
się nie zgadzam, to są jacyś „oni”. Jesteśmy z tej 
samej gleby, z tego samego gruntu. I dlatego 
interesuje mnie, dlaczego ktoś uformował się 
tak, a ktoś inny inaczej. Nie zamierzam się za-
szyć w jakiejś paździerzy, nie mówiąc już o tym, 
że nie mam zamiaru wyprowadzić się z Gali-
cji, bo w ogóle Habsburgia to jest moja pod-
stawowa ojczyzna. Z kolei ta konstrukcja, która 
nazywa się Polską, Europą Środkową; która się 
ciągnie od Tallinna pod Błagojewgrad – to jest 
moja rozszerzona ojczyzna. Interesuje mnie to, 
że Cyganie stawiają sobie wille i potem miesz-
kają w jednym pokoju. To, że Słowacy budują 
gigantyczne domy kultury i nazywają je, nie 
wiedzieć czemu, culture house. Te wszystkie 
rzeczy składają się na jedną opowieść, na jed-
ną narrację, która bardzo mnie kręci. Nie ma 
tak, że albo paździerz, albo szkło. 
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Dla mnie postapokalipsa to coś normalnego. 
Ja się dziwię, kiedy jej nie ma. Na przykład 
kiedy jestem w Monachium i generalnie 
wtedy, kiedy widzę świat zamieszkany 
przez potomków tych samych ludzi, którzy 
go zbudowali; świat, w którym nie było 
przełamań, połamań, w którym nie było 
takich sytuacji, że jednych wygonili, a drudzy 
przyszli, przejęli, nie wiedzieli, jak urządzać. 
Ja pochodzę z miejsca, w którym się to 
wszystko odbyło.

Polska i inne kraje Europy Środkowej – poza 
tymi szczęśliwymi wyspami, gdzie nie było 
jakichś wielkich wykorzenień – są formami 
postapokalipsy, które różnią się od siebie 
detalami. Fascynujące jest obserwowanie 
tych różnic. 

Interesują mnie wszystkie Polski. 
Interesuje mnie Polska, czy Europa 
Środkowo-Wschodnia, która się 
manifestuje jakkolwiek. Ja się czuję 
częścią Polski, więc kiedy się śmieję 
z Polski czy Europy Środkowej, 
z tego, co tam się dzieje, to się 
śmieję sam z siebie.



A.J.: Czyli twoja definicja patriotyzmu brzmi: 
wszyscy ludzie, na których patrzę, to ja. Ale to 
chyba nie jest dzisiaj takie częste i oczywiste. 
Rzadko mówimy my o ludziach, z którymi się 
absolutnie nie zgadzamy. W twoich książkach 
widać twoją opinię, ale wszystko to, o czym pi-
szesz, ogarniasz swoim ciepłem.

Z.S.: Bez przesady, ale rzeczywiście w Pol-
sce i w ogóle w całej Europie Środkowo-
-Wschodniej jest taka tendencja, że z jednej 
strony chcesz kogoś kochać gorącym sercem, 
a z drugiej dać mu po ryju. Można powie-
dzieć, że nasza mentalność polega na tym, 
że jeśli zobaczymy kogoś, kto miał wypadek 
samochodowy, to go wyciągniemy z tego sa-
mochodu, zanim bak wystrzeli, poskładamy 
do kupy, oddamy ostatnią koszulę i łóżko, bę-
dziemy go karmili i opiekowali się nim, dopóki 
nie wydobrzeje. A jak wydobrzeje, to się z nim 
upijemy i spuścimy mu łomot. Może to jest 
bardzo pokrętna logika, ale to właśnie jeste-
śmy my, mam wrażenie.

A.J.: Chciałbym cię zapytać o Przemyśl. Czę-
sto w nim bywasz, chociażby jadąc na Ukrainę. 
Co o nim sądzisz? 

Z.S.: Lubię to miasto, chciałbym je lepiej po-
znać, wgryźć się w nie, bo więcej o nim czyta-

Ukrainę. Czy zbiera pan informacje, mapy, 
przewodniki?

Z.S.: Bardzo bym chciał być człowiekiem po-
rządnym, przygotowywać się kompleksowo. 
Niestety, najczęściej przebiega to u mnie cha-
otycznie. Jestem kapryśny i często zmieniam 
decyzję, gdzie pojadę, więc tym bardziej 
trudno mi się przygotowywać. Ale staram się 
dużo czytać. W ogóle dużo czytam. Jestem ta-
kim zbiornikiem niepotrzebnej wiedzy. Lubię 
gromadzić ją w sobie, a potem ją z siebie wy-
dzielać. Jeśli chodzi o język, to rosyjski znam 
od dawna, jeszcze z podstawówki. Potem dłu-
go nie miałem z nim kontaktu, ale jeździłem 
do krajów rosyjskojęzycznych. Z kolei ukraiń-
skiego nauczyłem się przez osmozę i z książek. 
Ale ten język ma sporo dialektów, więc w mojej 
mowie słychać, że nie znam go z jakiejś syste-
matycznej pracy; jest to coś w rodzaju surżyka. 
 
Głos z sali: Mam wrażenie, że Polacy nie zna-
ją Ukrainy i wydaje im się, że Ukraina jest taka 
jak Lwów. Ale pan w swoich książkach pokazu-
je wschód Ukrainy, który także Ukraińcy z Gali-
cji czy z Kijowa nie za bardzo znają. 

Z.S.: To prawda. Gdzieś czytałem wyniki ba-
dań, które pokazują, że około 70 procent Ukra-
ińców nigdy nie opuściło swojego obwodu. 
Oni nie znają swojego kraju, myślą swoim re-
gionem. Kiedy się jedzie na przykład z Kijowa 
do Charkowa, to w ramach tego okręgu metro-
politarnego mija się dużo samochodów, a dalej 
od miast one znikają. Poznałem ostatnio chło-
paka, który mając dwadzieścia parę lat, będąc 
Ukraińcem – w sensie: utożsamiającym się 
z Ukrainą, mówiącym po ukraińsku, co praw-
da teoretycznie, bo tylko w szkole – pierwszy 
raz wyjeżdżał z Odessy. Jechał do Lwowa i nie 
mógł sobie w ogóle wyobrazić tego miasta. 

Ukraina pod tą pozorną radziecką jedno-
rodnością wewnętrznie bardzo się różni. Za-
uważyłem też, że różne narody przez różne 

łem i je oglądałem, niż w nie wsiąkałem. Prze-
myśl jest dla mnie niesamowitym miejscem. 
Znając inne miasta Galicji, które teraz leżą na 
Ukrainie: Mościska, Gródek, można by się za-
stanawiać, jak by dziś wyglądał, gdyby kiedyś 
został włączony do Związku Radzieckiego. Bę-
dąc w Przemyślu, zastanawiam się też, jak by 
wyglądał Lwów, gdyby teraz należał do Polski. 
Bardzo lubię patrzeć na rzeczywistość jak na 
zrealizowane historie alternatywne. Tak samo 
patrzę na nią, gdy jestem w okolicach Cie-
szyna. A tutaj dodatkowo Przemyśl jako miasto 
wschodnie bardzo pobudza moją wyobraźnię. 
Jest fajną nagrodą za podróż.

A.J.: To się łączy z przejściem granicznym Me-
dyka–Szeginie, które bardzo trafnie opisujesz 
i w Mordorze, i w Tatuażu. 

Jarosław Leskiw: Kiedy spojrzymy na Lwów 
i Przemyśl, nie widzimy między nimi jakichś 
większych różnic cywilizacyjnych: tu jest Hały-
czyna, tam jest Hałyczyna. Tu jest Galicja, tam 
jest Galicja. Ta całość została rozdzielona na 
dwie części, które przez 70 lat formowały się 
w ramach innych rzeczywistości: jedna w ra-
mach Związku Radzieckiego, a potem Ukrainy, 
druga w ramach PRL, a potem Polski. To, że 
formowały się w różnych państwowościach, 
spowodowało, że się różnią, ale właściwie to 
są warianty tej samej rzeczywistości. 

Jan Bartmiński: Martin Pollack w książce Po 
Galicji określił Przemyśl mianem centrum świa-
ta. A gdzie, pana zdaniem, jest drugie centrum 
Europy Środkowo-Wschodniej?

Z.S.: Według mnie istotą Europy Środkowo-
-Wschodniej są jej obrzeża, a nie centrum. 
Zakładając, że centrum to duopolis Wiedeń– 
Budapeszt, których serdecznie nie znoszę, 
trzeba by powiedzieć, że te miasta faktycznie 
promieniują swoją formą na cały ten region, 
ale istotą jest właśnie przełamywanie się tej 
formuły centrowej z prowincjonalną nonsza-
lancją. Myślę, że Pollack też mógł mieć to na 
myśli. Centrum Europy Środkowo-Wschodniej 
może być w Tarnowie, Przemyślu, Drohoby-
czu, Klużu, Suboticy – gdziekolwiek, byle nie 
w centrum. 

Głos z sali: Ciekawi mnie, jak pan się przy-
gotowuje do swoich wypraw, na przykład na 

pryzmaty patrzą na Ukrainę. Polacy patrzą na 
nią przez pryzmat Lwowa czy Galicji, która jest 
bardzo różna od reszty kraju i która na Ukra-
inie nie jest specjalnie lubiana. Rumuni patrzą 
na Ukrainę przez pryzmat Bukowiny i Odessy. 
Rosjanie – przez pryzmat obwodu sumskiego, 
Charkowszczyzny. Każdy patrzy zupełnie ina-
czej i zupełnie inną Ukrainę widzi. Czym in-
nym jest Bukowina ukraińska, a czym innym 
Galicja. Czym innym Donbas i okolice Sum, 
a czym innym ukraińskie centrum. A Kijów to 
jest taka osobna planetoida. Ma pani rację, że 
ten pryzmat lwowski nie przystaje do całego 
kraju. 

Głos z sali: Mam znajomą we Lwowie, której 
rodzina z Mariupola bała się przyjechać do 
Lwowa z powodu UPA i banderowców. 

Z.S.: No właśnie, są różne narracje. Można so-
bie wyobrazić, że ci ludzie z Mariupola wszyst-
ko, co wiedzieli o Lwowie, wiedzieli z telewizji 
rosyjskiej. Mój kolega, ukraiński dziennikarz, 
który teraz mieszka w Warszawie, ale pochodzi 
z Kijowa, od czasu pierwszego Majdanu jest za-
gorzałym Ukraińcem, tylko że po ukraińsku nie 
bardzo umie. Jedzie do Lwowa, do mekki, do 
stolicy ukraińskości, i boi się: Mnie tam pobiją 
zaraz na tym dworcu! Wszyscy po ukraińsku 
mówią, wszyscy mają żółto-niebieskie malo-
wania na twarzy. I przyjeżdża tam taki wystra-
szony, mówi: Dobroho dnia, a pani na dworcu, 
pierwsza osoba, która się do niego odzywa, 
odpowiada mu po rosyjsku. Okazało się, że nikt 
go nie pobił, ale ten stereotyp się utrzymuje. 
W Dniepropietrowsku poznałem dziennikarkę, 
która bardzo niedawno przeorientowała się 
na ukraińskość. To się objawiało tym, że była 
w koszulce z tryzubem, miała kolczyki w tryzu-
by, żółto-niebieski makijaż, dzwonek telefonu 
z Szcze ne wmerła Ukrajiny i jeszcze mówiła, 
że się śpieszy na lekcję ukraińskiego. Z kolei 
w Charkowie spotkałem dwóch kolesi, którzy 
powiedzieli mi, że od pewnego czasu w ogóle 
nie mówią po rosyjsku, tylko po ukraińsku. Sie-
dzieliśmy i oni twardo po ukraińsku, mimo że to 
był język znany im od niedawna. Dopiero jak 
już się bardzo upili, przeszli na rosyjski, a na 
kacu znowu zaczęli po ukraińsku. Kiedy oni 
przyjeżdżają do Lwowa, dziwią się, że Lwów 
jest mało ukraiński. Że wszystko nie jest żółto-
-niebieskie i że wszędzie nie wiszą proporce, 
że ludzie nie chodzą w lnianych szatach ani 
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Istotą Europy Środkowo-Wschodniej 
są jej obrzeża, a nie centrum. […] 
Centrum Europy Środkowo- 
-Wschodniej może być w Tarnowie, 
Przemyślu, Drohobyczu, Klużu, 
Suboticy – gdziekolwiek, byle nie 
w centrum. 
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w wyszywanych soroczkach i że nie śpiewają 
ciągle pieśni ukraińskich. Wy tu piwo pijecie?! 
I po rusku czasem się do siebie odzywacie?! 
Co to w ogóle ma być! – są oburzeni. 

A.J.: W Tatuażu z tryzubem piszesz o tym, że 
wszystko jest pomalowane na żółto-niebiesko. 
Że istnieje państwo, ale jakby bez narodu. 

Z.S.: Nie, jest odwrotnie: istnieje naród bez 
państwa. Właściwie to istnieje też państwo, ale 
nie takie, jak my je sobie wyobrażamy. Dla Po-
laków normalne państwo jest wtedy, kiedy ma 
jednolite terytorium, jednorodnie etniczną lud-
ność i jeden język. Ukraina taka nie jest i nigdy 
nie będzie.

Co do malowania, ono jest oddolne. Lu-
dzie sami sobie kupują farby i oznaczają swój 
teren, swoje terytorium w ramach tej wielkiej 
euforii ukraińskiej. Teraz trochę z tym wyhamo-
wują, bo mają dosyć. Ale to pokazuje swego 
rodzaju bezradność. Ustawienia po-Janukowy-
czowskie się przecież utrzymały. Bo to, że się 
utrąciło głowę, nie oznacza, że się uzdrowiło 
całe ciało. Tamta nieruchawość, imposybi-
lizm władzy lokalnej i centralnej są naprawdę 
duże. Ale obywatele chcą coś zmieniać i tę 
energię widać, chociażby w malowaniu, 
które jest swego rodzaju sposobem na 
oswojenie rzeczywistości. Problem polega 

które stoi za obywatelem, to uważam, że jest to 
absolutnie osiągalne. Ale niestety, po pierwsze: 
sytuacja międzynarodowa, po drugie: sytuacja 
wewnętrzna kraju i całej Europy Środkowej nie 
jest specjalnie optymistyczna. Poza tym jeżeli 
człowiek zda sobie sprawę z ogromu rzeczy, 
którym ma stawić czoło, czuje się przytłoczony. 
Jeśli jednak myśli o realizacji kolejnych celów, 
to w końcu je realizuje. Jednym mitem jest to, 
że po Majdanie wszystko na Ukrainie zmieniło 
się na lepsze, a drugim – że absolutnie nic się 
tam nie dzieje i że nic się nie zmieni. A praw-
da, jak zwykle, jest gdzieś pośrodku. Z tego 
buksowania ten samochód wreszcie ruszy – 
mam nadzieję, bo może być różnie. Ale to nie 
jest tak, że on nie ma szans ruszyć. 

J.L.: Mówił pan o braku granic w tej części 
świata. Mam na myśli nie granice polityczne, 
bo te są, ale kulturowe, mentalne. 

Z.S.: Pewne wspólne doświadczenia sprawiają, 
że jesteśmy do siebie dość podobni, ale od Es-
tończyka do Bułgara daleka droga. Mnie inte-
resuje ten region jako pewna specyfika, co nie 
znaczy, że nie jest on wewnętrznie zróżnicowa-
ny. Można go porównać do zbieraniny kamieni 
pomiędzy trzema głównymi żarnami. Jednym 
z tych żaren jest Zachód, reprezentowany przez 
Niemcy, które tak naprawdę są tą siłą zamacho-
wą, drugim Moskwa, trzecim Turcja. Kiedy te 
żarna mielą, kamienie się zmieniają. Ale kiedy 
stoją w miejscu, nic nie jest w stanie poruszyć 
kamieni, które tkwią pomiędzy nimi. 

Andrzej Orzechowski: Chciałbym pomówić 
teraz o Siódemce. Podziwiam pana za bardzo 
fajną koncepcję kina drogi, ale z polską spe-
cyfiką, z polskim rozszerzaniem świadomości, 
z wiedźminowymi ambicjami. To, co uderza 
w tej książce, to indywidualizm na każdym kro-
ku. Zarówno w zabudowie, jak i w zachowa-
niach ludzi. Trochę szydery z Filipa Springera…

Z.S.: Fajnie, że pan to zauważył. (śmiech) 

A.O.: Czy widzi pan jakąś szansę, żebyśmy się 
kiedyś wyzwolili z naszego skrajnego indywi-
dualizmu, który mimo wszystko nas ogranicza?
 
Z.S.: Ja poniekąd lubię w Polakach indywidu-
alizm, bo dzięki niemu ten kraj może jest i cha-
otyczny, ale zawsze może mnie czymś zasko- 

na tym, że ta energia nie ma się gdzie do 
końca skanalizować. Jest dużo organizacji 
pozarządowych, niezależnych mediów, które 
kiedyś najprawdopodobniej doprowadzą do 
tego, że ten kraj będzie kontrolowany przez 
obywateli i że zapanuje w nim porządek. Ale 
na razie cała ta konstrukcja ukraińskiej władzy 
się reformuje, reformuje i zreformować się nie 
może. Patologie, które są wszczepione w sys-
tem, blokują zmiany. Czyli jest energia, ale 
i ściana, o którą się może ona rozkruszyć. 

Wojciech Kalinowski: Ja, czytając pana książ-
ki o Ukrainie, odniosłem wręcz wrażenie, że 
w tym kraju jest jedna wielka beznadzieja. Że 
nie ma szans na cokolwiek. 

Z.S.: To zależy, jaka jest miara aspiracji. Jeżeli 
miarą aspiracji są Niemcy czy Beneluks, to na-
wet i dla nas jest ona za wysoka. A jeżeli chodzi 
o to, żeby mieć sprawnie działające państwo, 

czyć i nigdy się w nim nie nudzę. Kiedy przejeż-
dżam niemiecką granicę, niemal momentalnie 
zasypiam za kierownicą. Zbytnia harmonia jest 
szkodliwa dla zdrowia i dla ruchu drogowego. 
Nie ma nic złego w indywidualizmie. On spra-
wia, że człowiek nie funkcjonuje stadnie, jest 
kreatywny. Z tym że u nas indywidualizm łączy 
się z jednym wielkim udawaniem. W Polsce za-
wieruchy dziejowe, migracje ze wsi do miast, 
migracje wewnętrzne – porwały więzi społecz-
ne na strzępy. Społeczeństwa właściwie musia-
ły się budować od zera. Dlatego ciągle udaje-
my kogoś innego, niż jesteśmy. 

Proszę zauważyć, że jedyną strukturą spo-
łeczną, jaka kiedykolwiek zaistniała w Polsce, 
jest sieć dworków szlacheckich połączonych 
błotnistymi drogami. To pozostałość po tych, 
którzy wymodelowali ten kraj: arystokracji, 
szlachcie i ich potomkach. Chłopom odma-
wiano nawet miana Polaka. Potem, kiedy znik-
nęła szlachta i rozpłynęła się siatka, na której 
opierała się Polska, chłopi stali się tym tytular-
nym narodem. Oni jednak nie stworzyli Rze-
czypospolitej chłopskiej i nie nadali krajowi 
swojej formy, tylko podnieśli z podłogi szable 
zygmuntówki, włożyli leżące obok nich żupany, 
przepasali je i zaczęli się bawić w Polskę. Stąd 
to nasze wielkie udawanie i nasza nieufność 
wynikająca ze strachu, że ktoś to zauważy. Że 
nas nakryją. 

W naszych głowach tkwi dziki zachód. Ale 
relacje międzyludzkie są absolutnie do odbu-
dowania w miarę coraz bardziej stabilnej sy-
tuacji, bo jednak przez Polskę mniej więcej co 
50 lat maszerowały jakieś wojska. Od 70 lat nic 
się tu jednak nie dzieje, więc powoli to wszyst-
ko zaczyna się zastawać. Ludzie przestają żyć 
z biżuterią w skarpecie, gotowi do natychmia-
stowej ucieczki. Zaczynają się rozsiadać, odbu-
dowywać struktury. Mam wrażenie, że Polska 
się coraz bardziej „czeszczy”. Jeszcze nie tak 
dawno nie było u nas takich miejsc, jak czeskie 
gospody, do których sąsiedzi przychodzą na 
piwo. Były tylko knajpy udające drogie restau-
racje albo mordownie. Teraz coraz częściej 
na osiedlach, w naszym bliskim otoczeniu, 
w miejscach, które po prostu lubimy, powsta-
ją jakieś restauracyjki, knajpki, w których spo-
tykamy się z sąsiadami. To jest, myślę, miarą 
powstawania więzi społecznych. Pozostajemy 
indywidualistami – i bardzo dobrze. Ale jed-
nocześnie zaczynami lubić ludzi wokół nas – 
i to mi się bardzo podoba. 
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Dla Polaków normalne państwo 
jest wtedy, kiedy ma jednolite 
terytorium, jednorodnie etniczną 
ludność i jeden język. Ukraina taka 
nie jest i nigdy nie będzie.

Adam Podulka 



A.J.: Wracając do Siódemki: droga numer 7 
Kraków–Warszawa, główny bohater w dzień 
Wszystkich Świętych przemierza siedem roz-
działów, siedem diabłów, siedem grzechów 
głównych Polski. Mogłoby się wydawać: no, 
kolejny, który kala polskie gniazdo; będzie 
wymieniał wszystkie nasze wady. Ale na koń-
cu dochodzi do zaskakującej sytuacji, kiedy to 
Rosja wkracza do Polski. I nagle pojawia się 
wielki żal: Jezus Maria, ta cała beznadziejna 
rzeczywistość, te wszystkie fasady paździerzo-
we – to jednak nasze, nasze polskie! To jest 
moment, jeden z nielicznych w literaturze 
ostatnich lat, absolutnej dziwności: a co by to 
było, gdyby Rosjanie naprawdę weszli? Wi-
dać w tym bardzo wyraźnie twój stosunek do 
naszej rzeczywistości. Nie jesteś Gombrowi-
czem, który mówi: ojej, jacy ci Polacy są, tro-
chę mi wstyd, że jestem z nimi, tylko czujesz 
się z nimi, razem. Jednocześnie pokazujesz, 
że naszą największą wadą jest to, że ciągle 
chcemy kogoś udawać i strasznie się boimy, 
że ktoś nas na tym przyłapie. Ale jeśli nie uda-
wać Zachodu, to co mamy robić? To kiedy my 
będziemy sobą? 

Z.S.: To jest problem, bo udawanie jest naszym 
byciem sobą. Od tysiąca lat idziemy na ten Za-
chód, od chrztu Polski, i jeszcześmy nie doszli. 
Przez cały czas stoimy w przeciągu. Jesteśmy 
zmianą, ciągłą drogą, ciągłą transformacją, 
szukaniem wzorców. Jesteśmy jednym wielkim 
braniem i kleceniem z tego, co podpatrzyliśmy. 
Jesteśmy postmodernistycznym krajem. Ale to 
mi się bardzo podoba. Chociaż jest w Sió-
demce moment próby dotarcia do tej formy 
właściwej, do tego, co pod spodem. Nieprzy-
padkowo siódemka wiedzie od Krakowa do 
Warszawy, no bo to jest region, w którym polska 
cywilizacja wydała z siebie najbardziej repre-
zentatywne miejsca. Te wszystkie miasteczka 
w obszarze wyznaczonym przez Częstochowę, 
Kraków, Lublin, Radom, Kielce – to jest właśnie 
treściowa Polska, do której Rosja dodawała sto-
sunkowo niewiele. Inaczej jest w Wielkopolsce, 
gdzie widać gigantyczny wpływ niemieckiej 
kultury i architektury, i w Galicji, która odzwier-
ciedla typową dla Habsburgów miniglobaliza-
cję, no bo Nowy Sad mógłby być na przykład 
pod Rzeszowem, a Subotica pod Tarnowem – 
tak bardzo są do siebie podobne.

Niestety, te wszystkie Jędrzejowy i Chęciny 
na trasie numer 7 oblepione są tanizną ro-

Z.S.: Tak, ale nie wydaje mi się on specjalnie 
realistyczny. Chciałem odmalować wejście Ro-
sjan do Polski, żeby przestać bać się diabła. 
Żeby pokazać, jak ono by mogło przebiegać. 
Że owszem, to byłaby gigantyczna tragedia, 
ale o realnym kształcie, a nie jakaś wielka czar-
na chmura z piekła. Chciałem też unaocznić 
Polakom coś, co się dzieje na Ukrainie, bo jed-
nak nam wydaje się to bardzo daleko. Poka-
zać, że gdyby to się zdarzyło u nas, ludzie tu 
tak samo by umierali i też by im sufity spadały 
na głowę. Dlatego w tej książce spaliłem swoje 
osiedle – te wszystkie bloki, które się tam bu-
rzą, to są bloki, które widziałem z mojego okna. 

A.O.: Woli pan pisać reportaże czy też po-
wieści o alternatywnej historii? W którą stronę 
chce pan pójść?

Z.S.: W obie. Kiedy piszę reportaż, mam ocho-
tę napisać coś z fiction – i odwrotnie. 

Opracowanie redakcja

SUMMARY

I like to walk with the camera 
near the ground

Recording of a meeting with Ziemowit 
Szczerek – Przemyśl Public Library,  
22nd March, 2016.
The meeting was conducted by  
PhD Andrzej Juszczyk.
Organizers: Przemyśl Public Library, edi-
torial office of Przemyski Przegląd Kultu-
ralny, Humanistic Institute of the East Eu-
ropean State Higher School in Przemyśl.

Ziemowit Szczerek (born in 1978) is a Pol-
ish journalist, writer and translator, author of 
several very popular books. The latest, Tatuaż 
z tryzubem, was nominated for the Literary 
Prize Nike 2016. Andrzej Juszczyk, during the 
session with the author, noted that Ziemowit 
Szczerek is a writer who likes to explore the 
topic in details. Regardless of whether it is 
a fictional work, quasi-reportage or the action 
takes place in Poland or Ukraine, the writer 

dem z lat 90. i zdeformowane przez późniejszą  
narośl indywidualizmu, o którym mówiliśmy: 
tutaj pasmanteria, tu dorabianie kluczy, tam 
gaźniki, tam wskaźniki… Gdyby to jednak 
oskrobać z tego całego chłamu, z tego tyn-
ku baranka na wacie i doprowadzić do stanu 
pierwotnego, no to pojawiłyby się niskie przy-
sadziste miasteczka, plątaniny uliczek – czyli 
naprawdę fajna architektura, fajna rzeczywi-
stość. Tylko że tego, co jest pod spodem, nikt 
nie widzi, bo zapomnieliśmy, kim jesteśmy, 
przywaleni tym całym chłamem. Ja mam trochę 
rozdarte serce, bo ja lubię ten chłam. Ze mną 
jest trochę jak z wiedźminem, do którego kiedyś 
podchwytliwie zwrócił się Jaskier: słuchaj, Ge-
ralt, ty tak ciągle jeździsz i zabijasz potwory – 
i to jest sens twojego życia. Czyli jak już zabi-
jesz wszystkie potwory, to stracisz sens życia. 
Więc ja jeżdżę i narzekam na ten chłam, ale 
jeśli go nie będzie, to się zanudzę na śmierć. 

A.O.: Ale ja się zastanawiam, czy to, co pod 
tym chłamem, jest tylko nasze. Wspomniał pan 
na przykład o Lublinie, ale to miasto w XIX 
wieku było nazywane Jerozolimą Wschodu, bo 
większość jego mieszkańców stanowili Żydzi. 
W Przemyślu w XIX wieku najliczniejszą gru-
pą wyznaniową też byli Żydzi. Jeszcze w 1938 
roku, a wiem to z endeckiej prasy, na 31 tysięcy 
uprawnionych mieszkańców 16 tysięcy stano-
wili Ukraińcy i Żydzi. Tak że nie do końca jest 
to tylko nasze dziedzictwo. 

Z.S.: Nasze w sensie ludzi, którzy tu mieszka-
ją. Trochę mnie dziwi, że powstanie w getcie 
żydowskim odbiera się inaczej niż powsta-
nie warszawskie. Wiadomo, że zginęło w nim 
mniej ludzi, ale to też byli obywatele Rzeczy-
pospolitej. Tacy sami jak my. Tysiąc lat sąsiedz-
twa spowodowało zazębienie się kultur, jakieś 
relacje. I choć nie były one specjalnie głębo-
kie, zapomnieliśmy, ot tak, o ludziach, którzy 
kiedyś współgospodarzyli tą ziemią. Owszem, 
doceniamy kulturę żydowską, organizujemy 
festiwale i tak dalej. Ale jednak jest jakieś lodo-
wate dotknięcie. I nikt tego nie czuje, że jakby 
mu rękę odcięli. 

A.O.: Chciałbym zapytać jeszcze o Siódem-
kę. Czy scenariusz z wejściem Rosjan, który 
pan zarysował, inspirowany był pana pobytem 
w Donbasie? 
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describes, in a certain sense, the provisional 
world made of plywood. He shows people who 
try to make the world around them understand-
able, close to some ideals, fantasies and myths, 
people who, in fact, cannot achieve this goal 
and everything falls apart.
The writer says about himself: I am interested 
in Poland and Central-Eastern Europe, how-
ever they manifests themselves. I feel a part of 
Poland, so when I laugh at Poland or Central 
Europe, at what is going on there, then I laugh 
at myself. I consist of this.

Translated by Sylwia Mikuła

Ziemowit Szczerek (ur. 1978) – dziennikarz, pisarz 
i tłumacz. Absolwent prawa oraz studiów podyplo-
mowych w zakresie nauk politycznych. Jest autorem 
między innymi pierwszego w Polsce tłumaczenia 
Upadku i demoralizacji na Derby Kentucky Huntera 
S. Thompsona, wielu publikacji naukowych z dzie-
dziny politologii (poruszających kwestie separaty-
zmów i regionalizmów w Europie), a także współau-
torem (wraz z Marcinem Kępą) zbioru opowiadań 
Paczka Radomskich (2010). Współpracuje między 
innymi z „Polityką”, „Nową Europą Wschodnią”, „Ty-
godnikiem Powszechnym”, „Lampą” i „Ha!artem”. 
Autor książek: Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli taj-
na historia Słowian (2013, Paszport „Polityki” 2013, 
nominacja do Nagrody Literackiej „Nike” 2014 
i Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” 
2014), Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna hi-
storia Polski (2013), Siódemka (2014, nominacja 
do Angelusa 2015), Tatuaż z tryzubem (2015, finał 
Nike 2016). 
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SPOTKANIA

W czwartkowy wieczór, 24 listopa-
da 2016 roku, w Czytelni Głównej 
Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

odbyło się spotkanie z Markiem Krajewskim, 
wrocławskim pisarzem, doktorem filologii 
klasycznej, autorem wciągających powieści 
kryminalnych, określanych czasem jako krymi-
nały retro, bowiem ich fabuła, przeniesiona do 
dawnego świata, osadzona jest w pieczołowi-
cie odwzorowanych realiach przedwojennego 
Wrocławia i Lwowa. Nieodłącznym składni-
kiem warsztatu pisarskiego autora jest przywią-
zanie do szczegółów topograficznych i czer-
panie z różnorodnych materiałów źródłowych, 
takich jak księgi adresowe, spisy lokatorów, 
reklamy prasowe, fragmenty raportów policyj-
nych z opracowań historycznych, stare foto-
grafie, a nawet karty dań z przedwojennych 
lokali. W ten sposób pisarz, detal po detalu, 
odtwarza atmosferę ulic, placów, zaułków i po-
dwórek dawnego Breslau. Nie dziwi więc, że 
na fali popularności jego powieści w ofercie 
niektórych agencji turystycznych pojawiały się 
specjalne wycieczki śladami wędrówek komi-
sarza Eberharda Mocka – najpopularniejszego 
bohatera książek Krajewskiego. Dość dodać, 
że hitem wydawniczym okazały się przewod-
niki turystyczne z opisami miejsc, w których 
rozgrywała się akcja powieści1.

Marek Krajewski, odwołując się do swoich 
doświadczeń wykładowcy akademickiego, 
rozpoczął przemyskie spotkanie od zapropo-
nowania jego porządku. W pierwszej części 
opowiedział o różnych wątkach dotyczących 
swojej twórczości, określając się mianem „lite-
rackiego weterana”, który wydał 16 powieści, 
z czego 3 we współpracy z innymi autorami. 
Odsłonił kulisy powstania książki pod tytu-
łem Umarli mają głos (2015), opartego na 
faktach zbioru opowiadań, napisanych w du-
ecie z doświadczonym patologiem Jerzym 
Kaweckim, a także opowiedział o współpracy 
z dziennikarzem Mariuszem Czubajem, której 
rezultatem były dwie pozycje: Aleja samobój-
ców (2008) oraz Róże cmentarne (2009).

Autor wspomniał o początkach swojej drogi 
literackiej, pracy bibliotekarskiej, okoliczno-
ściach przerwania kariery naukowej, fascyna-
cji przedwojennym Wrocławiem i Lwowem. 
Dokonując przeglądu powieści (w tym naj-
nowszej pod tytułem Mock) oraz charaktery-
styki ich bohaterów, odsłonił tajniki rozkładu 
swojego roku pisarskiego.

Zwykle w sierpniu wyjeżdża do domku 
w lesie, gdzie przez miesiąc pracuje nad 
koncepcją kolejnej książki. We wrześniu, 
z godną podziwu regularnością, zawsze 
ukazuje się nowa powieść, to także okres 
promocji i wywiadów. Natomiast październik 
i listopad zarezerwowane są na spotkania 
autorskie. W grudniu rozpoczyna się kilkumie-
sięczny proces pisania (na bazie pomysłów 

z sierpnia) i w połowie marca zwykle książka 
jest już prawie gotowa. Potem jeszcze przez 
miesiąc trwają prace redakcyjne. Od kwiet-
nia do czerwca autor zajmuje się drobnymi 
projektami literackimi, aby w lipcu wyjechać 
na zasłużony odpoczynek. W sierpniu znów 
wymyśla nową powieść.

Co ciekawe, rytm pracy mistrza krymina-
łu w wymiarze dziennym reguluje specjalna 
aplikacja w jego telefonie komórkowym, która 
precyzyjnie odmierza czas aktywności, zgod-
ny z regułą „złotej proporcji”. Na efektywną 
pracę pisarską autor przeznacza codziennie 
3 godziny i 48 minut, po czym, aby ćwiczyć 
umysł, przez 2 godziny i 20 minut czyta w ory-
ginale teksty starożytne. Ponadto przez 1 go-
dzinę i 26 minut szlifuje znajomość dwóch 
języków nowożytnych.

W drugiej części Marek Krajewski chętnie 
odpowiadał na zapytania i uwagi publiczno-
ści. Odnosząc się do pytania o preferencje 
czytelnicze, podkreślił, że kiedyś namiętnie 
czytał kryminały i lubił horrory, co skłoniło 
go do podjęcia pierwszych prób literackich. 
Obecnie interesuje się głównie logiką for-
malną oraz opracowaniami historycznymi. 

Zob.: Michał Karczmarek, Wrocław Eberharda 
Mocka. Przewodnik na podstawie książek  
Marka Krajewskiego, Wrocław [2008].

Spotkanie autorskie 
z Markiem  
Krajewskim
Maciej Waltoś

Rzadko sięga po beletrystykę, a do powieści 
wraca wtedy, gdy ktoś mu coś ciekawego 
zarekomenduje. Jego domowy księgozbiór 
liczy trzy tysiące książek, które własnoręcznie 
skatalogował. Ceni twórczość Pawła Huelle, 
którego uznaje za najlepszego współczesnego 
pisarza polskiego. Komentując decyzję o przy-
znaniu tegorocznej literackiej Nagrody Nobla, 
przyznał, że nie zna tekstów Boba Dylana 
i niespecjalnie przepada za jego muzyką. 
Pytany o ocenę jakości tłumaczeń swoich 
powieści pozytywnie ocenił przekład na język 
niemiecki, choć dostrzegł drobne błędy gra-
matyczne.

Autor zdradził, że najnowszą książką pod 
tytułem Mock, w której powrócił do postaci 
Eberharda Mocka z początków jego kariery 
zawodowej, zainicjował nową serię, która bę-
dzie kontynuowana do 1918 roku. Akcja na-
stępnej powieści rozgrywać się będzie przed 
wybuchem I wojny światowej i pojawią się 
w niej motywy makabrycznej historii związanej 
z Afryką i niemieckimi koloniami w Kamerunie 
oraz w Tanzanii.

Na koniec spotkania autor podpisywał 
zebranym swoje książki.

1
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Dwa lata po wydaniu fabularyzowanego 
reportażu Przyjdzie Mordor i nas zje (za który 
otrzymał Paszport „Polityki”) Ziemowit Szcze-
rek pisze kolejną książkę o Ukrainie. Myliłby 
się jednak ten, kto by uznał, że to tylko próba 
odcinania kuponów od sukcesu Mordoru… 
Owszem, temat niby podobny, ale przez te 
dwa lata Ukraina i świat dookoła zmieniły się 
znacząco. Jeśli zamiarem Szczerka w Mordo-
rze… było obśmianie polskich lęków i stereo-
typów związanych z Ukrainą i jej mieszkańca-
mi, tak zadanie postawione przed Tatuażem 
z tryzubem wydaje się poważniejsze i ponie-
kąd ważniejsze. Ideą przewodnią książki jest 
bowiem opisanie Ukrainy w dramatycznych 
momentach: podczas dokonującej się rewolu-
cji Majdanu i w trakcie wojny z separatystami 
na wschodzie.

Kompozycja książki jest podporządkowa-
na temu celowi i zarazem bardzo prosta: oto 
podróżujemy coraz dalej na wschód, obser-
wując wraz z uważnym narratorem drama-
tyczne sceny z najnowszej historii Ukrainy. Im 
dalej od zachodu, tym więcej przejmującego 
chaosu, państwowego bezsensu i ludzkiego 
strachu, jakie towarzyszą najpierw cywilnemu 
przewrotowi, a potem regularnej wojnie. Tak 
więc posuwamy się od przejścia granicznego 
w Medyce–Szeginiach, przez Lwów, Kijów, 
Donieck, Ługańsk, aż po wojskowe blokposty 
tuż przy linii frontu, by zaraz potem wracać na 
zachód, przez Odessę i Huculszczyznę, aż do 
granicy Polski.

Niewątpliwie na kolejnych stronach ro-
śnie napięcie i coraz bardziej widoczny jest 
ludzki dramat. Ale gdy się dobrze zastanowić, 
to okazuje się, że ta podróż na wschód jest 
jednak efektem literackiej kreacji. Nie chodzi 
tu o nieprawdziwość opisywanych scen – te 
sprawiają wrażenie bardzo prawdopodob-
nych – ale o samą nić kompozycji. Podczas 
lektury bowiem może się wydawać, że wy-
darzenia z dziwnego Majdanu lwowskiego, 

prawdziwy Majdan kijowski czy walki zbrojne 
z separatystami działy się jedno po drugim, 
w ramach tej samej podróży narratora, a prze-
cież tak naprawdę sytuacje przedstawiane 
przez Szczerka dzieli niekiedy spora czaso-
wa odległość. Tak więc wbrew pierwszemu 
wrażeniu – to nie rzeczywistość sama wylewa 
się na papier, ale raczej zostaje ona ujęta 
w ramy symbolicznej przypowieści (o podróży 
do piekła i z powrotem). Czytelnik daje się 
złapać na haczyk, bo Szczerek potrafi świet-
nie opowiadać.

Można nie lubić jego stylu narracji, po-
nieważ dużo w nim wulgaryzmów i kolokwia-
lizmów, choć, według mnie, w tym pozornie 
prostackim stylu zawiera się świadoma po-
stawa autora wobec świata. Otóż – jak śre-
dniowieczny łazik-sowizdrzał – spogląda on 
prześmiewczym okiem na rzeczy proste i trud-
ne, zabawne i straszne, banalne i doniosłe. 
W swojej opowieści narrator chętnie miesza 
porządki i dyskursy, posługując się na przy-
kład popkulturowymi kliszami jako poręcznym 
narzędziem opisu poważnych sytuacji poli-
tycznych czy społecznych. To sprawia, że jego 
tekst staje się lekki i wciągający.

Mamy tu ponadto dużo sugestywnych 
obrazów, wiele trafnych spostrzeżeń i spo-
ro zaskakujących refleksji, ale dzieje się tak 
głównie w partiach eseistycznych książki, gdy 
narrator nie tyle ukazuje nam jakieś dra-
matyczne zdarzenia, ile raczej snuje swoją 
zabawną, ujmującą i meandryczną jak Dniepr 
opowieść. Natomiast w partiach bardziej re-
portażowych – kiedy opisuje sytuacje, których 
był świadkiem – narracja traci swą lekkość. 
Okazuje się, że te zdarzenia są zbyt drama-
tyczne, by skutecznie dało się o nich w luzac-
kim, nieco wulgarnym stylu opowiadać. Wi-
dać to najlepiej w opisie zbombardowanego 
Słowiańska, kiedy narracja staje się bardziej 
przejmująca, ale tym samym bardziej stereo-
typowa i oczywista. Bardzo bowiem trudno 

pisać swobodnie o prawdziwej wojnie. Wojna 
sama narzuca swój styl, bo nie jest żartem ani 
wydumanym problemem. Szczerek nie chce 
być chyba jednak reporterem wojennym, on 
raczej opisał wojnę, bo na nią trafił.

W gruncie rzeczy jest on świetnym obser-
watorem zwykłych ludzi, którzy za wszelką 
ceną usiłują nadać jakieś formy chaotycznej 
rzeczywistości. Te wysiłki często są absurdalne 
i irracjonalne, ale stoi za nimi wielka potrze-
ba, by świat miał sens. Dlatego wiele drob-
nych i zabawnych sytuacji w jego opowieści 
urasta wręcz do rangi symboli (tak jak ukraiń-
ska mania malowania przestrzeni publicznej 
na żółto i na niebiesko). Bohaterowie Szczer-
ka (zawsze epizodyczni) są jak naiwne dzieci 
zagubione w postapokaliptycznej rzeczywisto-
ści: nie rozumieją mechanizmów rządzących 
ich losami, są ofiarami wielkich machinacji, 
ale wierzą, że świat kiedyś stanie się lepszy. 
Sam autor pisze o nich paradoksalnie: z czu-
łą empatią i zarazem ironicznym dystansem, 
sprawiając tym samym, że i my musimy 
zweryfikować swe dotychczasowe sądy (dobre 
lub złe) na temat Ukrainy. Jej obraz po prze-
czytaniu Tatuażu… staje się niejednoznaczny, 
złożony i intrygujący. Ma się nawet wrażenie, 
że bardzo bliski prawdy.

Andrzej Juszczyk (ur. 1972) – doktor habilitowany, 
polonista, badacz literatury i kultury popularnej, 
adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, dyrektor Instytutu Humanistycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu. Autor książek Między retoryką a po-
znaniem. O powieściopisarstwie Teodora Parnic-
kiego (Universitas, Kraków 2004), Stary wspaniały 
świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2014). W wolnych chwilach muzyk, kompozy-
tor i działacz społeczny.

K S I Ą Ż K I
Ziemowit Szczerek
TATUAŻ Z TRYZUBEM
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015

Ukraina,  
czyli tam  
i z powrotem 

Andrzej Juszczyk
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Książek o alkoholu napisano już wiele. Bo-
haterów alkoholików, zarówno w literaturze, 
jak i w filmie, możemy wymieniać bez końca. 
Postaci kobiet alkoholiczek pamiętamy trochę 
mniej, pojawiają się już bardziej przelotem 
i nie są tak wyraziste. Zapewne także dlatego, 
że po prostu kobiecych bohaterek w naszej 
literaturze mamy ciągle za mało, a już zwłasz-
cza tych wiarygodnych. 

Ale nie u Ingi Iwasiów. Bohaterki jej wcze-
śniejszych powieści wydają się prawdziwe 
i jakby znajome, dlatego sięgając po Pięć-
dziesiątkę, wiedziałam, że poznam kolejną 
kobiecą postać, która opowiadając o sobie, 
opowie mi o mnie i moim świecie. Nie spo-
dziewałam się jednak, że poznam osobę 
tak dziwną i złożoną, a sama książka będzie 
jedną z tych, które odciskają się na zawsze, 
zmieniają perspektywę. 

Bohaterką Pięćdziesiątki jest Małgorzata 
Miła. To ona snuje opowieść o swoim życiu. 
O dzieciństwie na biednych, robotniczych 
podwórkach Szczecina. Sentymentalnie przy-
wołuje najdalsze wspomnienia: tort urodzi-
nowy z truskawkami, sikanie w zakamarkach 
podwórka, gonitwy po piwnicach. Opowiada 
o nastoletniości w latach siedemdziesiątych, 
o pierwszych miłościach i przyjaźniach, a im 
dłużej opowiada, tym mniej zostaje z sielanki 
nakreślonej na pierwszych stronach książki. 
Śmierć matki, samotne dojrzewanie, wyjazd 
do Anglii, stan wojenny, powrót i układanie 
dorosłego życia. I przez kolejne dekady, aż do 
tytułowej pięćdziesiątki, wypijamy z bohaterką 
morze alkoholu. Każde wydarzenie, każda sy-
tuacja opowiedziane są przez pryzmat uzależ-
nienia. Cały świat Małgorzaty jest zbudowany 
w kontekście picia. 

Bohaterka nie jest stereotypową alkoholicz-
ką. Jest osobą silną i niezależną, zawodowo 
spełnioną, zadbaną i odnoszącą, w oczach 

świata, sukcesy. Wszystko to jednak jest 
ogromną grą pozorów. Jej cały świat spro-
wadza się nie tyle do samego picia, ile do 
zorganizowania wszystkiego wokół alkoholu. 
Małgorzata opisuje wypracowane przez lata 
rytuały pozwalające zachować przed światem 
wymyślony obraz siebie. Harmonogram picia 
podporządkowuje grafikowi pracy, aby nie 
zaniedbać pozorów. Zmęczony alkoholem or-
ganizm rewitalizuje kuracjami witaminowymi. 
Do perfekcji doprowadza rytuał picia, planu-
jąc rytm prowokowanych wymiotów tak, aby 
nacieszyć się alkoholem, a przy tym następne-
go dnia zachować stosowną kondycję. 

Czytając kolejne strony opowieści Małgo-
rzaty, wchodzimy w jej świat mocno, na ile 
to możliwe. Uczestniczymy w jej ekscesach, 
kibicujemy w próbach porzucenia picia, 
wszywania kolejnych esperali, zmiany sie-
bie na lepsze przy kolejnym angażowaniu 
się w nowe związki i relacje. Nienawidzimy 
bohaterki, kiedy wszystko psuje, popełnia 
głupstwa, nie lubimy jej tak mocno, jak ona 
siebie. Czytając opowieść Gosi Miłej, miałam 
wrażenie, że popadłam we współuzależnie-
nie. Nie potrafiłam nie wierzyć w jej szczerą 
chęć zmiany, ale każde zdanie opisujące abs-
tynencyjną sielankę traktowałam jako zwiastun 
nadejścia złego – powrotu do picia. Niemal 
czułam ulgę, gdy znowu wracała do alkoholu, 
jakby to ten stan był dla niej właściwy. I tak jak 
bohaterka wiedziałam, że ona już od picia się 
nie uwolni, nawet pić przestając. 

Zbliżając się wraz z Małgorzatą Miłą do 
jej pięćdziesiątych urodzin, na które planuje 
ona wypić tytułową pięćdziesiątkę wódki, tak 
jak i ona nabieram coraz więcej chęci, żeby 
przerwała tę nierówną walkę z samą sobą. 
I przekonania, że wybrany przez nią hipote-
tyczny koniec jest jedynym słusznym wyjściem. 
Że celebrować go należy i trzeba, pozostaje 

tylko wybór, jak zrobić to najgodniej. Ulegam 
Małgorzacie Miłej, poddaję się, tak jak i ona 
chce się poddać.

W nominowanej do nagrody Nike powieści 
Iwasiów opisuje alkoholiczkę. Ale nie postać 
dziarską jak u Pilcha, znoszącą bohatersko 
trudy bycia alkoholikiem. Iwasiów opisuje 
konkretnego człowieka, słabego jak my sami 
i silnego równocześnie. Sama autorka tak po-
wiedziała o bohaterce: Ja swoją Gosię pomy-
ślałam jako kobietę, której nie trzeba zranić, 
żeby miała rany, bo w życiu nie ma prostych 
zależności przyczyny i skutku. Skądinąd 
procedura ranienia jest przyjemna: wypijanie 
słodkich wódek, pielęgnowanie nacięcia po 
esperalu, seks.

Iwasiów opisuje kobietę prawdziwą, w któ-
rej każda z czytelniczek znajdzie kawałek 
siebie. Może dlatego tak trudno polubić tę 
bohaterkę, bo trudno jest w życiu bezkry-
tycznie patrzeć na innych. Trudno też jej nie 
współczuć i nie zazdrościć równocześnie. Bo 
przy całej swej słabości związanej z piciem 
jest jednak wolna i niezależna bardziej niż 
ktokolwiek inny. 

I to właśnie dla mnie w Pięćdziesiątce jest 
najważniejsze. Nie alkohol ani uzależnienie 
bohaterki, choć niewątpliwie to one określają 
fabułę i charakter tej powieści. Ale ta niezwy-
kła ambiwalencja wobec narratorki i ogromne 
emocje, które ona wzbudza. Gorąco polecam.

Lila Kalinowska (ur. 1981) – absolwentka Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie z 2005 roku 
(dyplom z wystawiennictwa na Wydziale Architek-
tury Wnętrz i dyplom ze scenografii na Wydziale 
Malarstwa). Na co dzień zajmuje się organizacją 
przestrzeni mieszkalnych, użytkowych i publicz-
nych. Mieszka w Przemyślu.

Inga Iwasiów
PIĘĆDZIESIĄTKA
Wielka Litera, Warszawa 2015

Pięćdziesiątka 
na  
pięćdziesiątkę 
Lila Kalinowska
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Pozbawione chrześcijaństwa narody europej-
skie są tylko ciałami bez duszy, jak zombi. Py-
tanie tylko: czy chrześcijaństwo może odżyć?

Potężny, powszechnie podziwiany kon-
tynent, który znowu będzie centrum świata. 
Kontynent o zdrowych podstawach społecz-
nych, z rodzinami pełnymi dzieci, patrzący 
w przyszłość z radością i nadzieją. W końcu 
kontynent zjednoczony we wspaniałej cywi-
lizacji, ożywiany wspólną kulturą i, co naj-
ważniejsze, znów prawdziwie głęboką wiarą, 
nadającą sens całej reszcie. Wizja niczym 
z najlepszych czasów Cesarstwa Rzymskiego, 
imperium karolińskiego czy pełnego śre-
dniowiecza. Czyż nie do tego właśnie tęskni 
Europa? I czy przyjęłaby to, gdyby było jej 
oferowane przez islam?

Wiele na to wskazuje. François, bohater 
Uległości Michela Houellebecqa, w pewnym 
momencie zaczyna się nad muzułmańską 
ofertą poważnie zastanawiać. Ten czter-
dziestoparoletni wykładowca Sorbony jest 
typowym przedstawicielem coraz bardziej 
zatomizowanego społeczeństwa Zachodu – 
żyje sam, nie utrzymując kontaktu nawet ze 
swoimi rodzicami, o których przypomina 
sobie dopiero w momencie ich śmierci. Nie 
stworzył rodziny, zadowalając się przelotnymi 
romansami ze studentkami. Jednak i te prze-
stają go cieszyć, zwłaszcza po wyjeździe do 
Izraela Myriam, jedynej kobiety, do której coś 
jeszcze mógłby poczuć. François z rozrywek 
pozostają jedynie dość przypadkowe kontakty 
z prostytutkami wyszukanymi przez Internet 
oraz śledzenie polityki przy gotowych daniach 
z supermarketu i dużej ilości alkoholu.

A w polityce dzieje się sporo – gdy w 2022 
roku w drugiej turze wyborów prezydenckich 
we Francji stają naprzeciw siebie przywódczy-
ni Frontu Narodowego Marine Le Pen i kan-
dydat Bractwa Muzułmańskiego Mohammed 
Ben Abbes, politycy pozostałych partii, w du-
chu potępienia nacjonalizmu i w imię wła-

snych interesów, tworzą „front republikański”, 
który popiera tego ostatniego. Gdy medialny 
i świetnie wykształcony Ben Abbes wygrywa, 
nie dzieje się nic strasznego – nie zostaje 
wprowadzony szariat, nie ma aresztowań, 
nie leje się krew, ba – można nadal pić wino 
i rozkoszować się francuską kuchnią. Ponadto 
gwałtownie spada przestępczość i bezrobo-
cie (co prawda w związku ze zwalnianiem 
stanowisk pracy przez wypychane z nich 
kobiety), a dzięki pieniądzom saudyjskich 
szejków rośnie uposażenie wykładowców, 
jeżeli tylko zdecydują się przejść na islam, co 
dodatkowo zostanie nagrodzone trzema lub 
czterema bardzo młodymi żonami. Kto jednak 
na uniwersytecie czy w szkole się nie nawróci, 
będzie musiał odejść. To właśnie na edukacji 
skupiają się przede wszystkim muzułmanie 
w rządzie, inne resorty oddając swoim koali-
cjantom. Dzięki temu i dzięki dużej dzietności 
islamskich kobiet wizjonerski Ben Abbes chce 
wychować nowe pokolenie zdolne do budo-
wania Eurabii wspólnie z właśnie przyjmowa-
nymi do Unii Europejskiej islamskimi krajami 
basenu Morza Śródziemnego.

François pada ofiarą tych przemian. Jako 
ateista traci posadę na uniwersytecie i pozba-
wiony wszelkich obowiązków, rozpaczliwie 
próbuje znaleźć sens dalszej egzystencji w ob-
liczu starzenia się. Dzięki pokaźnej emeryturze 
może sobie pozwolić na podróże i śladem 
pisarza Jorisa-Karla Huysmansa, którego twór-
czości poświęcił życie, udaje się do opactwa 
Ligugé oraz do sanktuarium Czarnej Madonny 
w Rocamadour w poszukiwaniu wiary. Mimo 
krótkich uniesień duchowych ostatecznie 
zaczyna jednak wątpić jeszcze bardziej niż 
przedtem. Kiedy zaś wraca do Paryża, otwie-
rają się przed nim nowe możliwości ze strony 
wydawców oraz rektora Sorbony, który próbuje 
skłonić François do konwersji na islam.

Houellebecq nie straszy nas w Uległości 
żywotnością muzułmanów, raczej chce nam 
ukazać martwotę zachodniej cywilizacji, która 
choć wywodzi się z chrześcijaństwa, już dawno 

się od niego odcięła. W początkowym zamyśle 
pisarza główny bohater miał się zresztą na-
wrócić na katolicyzm, ale autor uznał, że islam 
będzie wyrazistszy. Przytoczone przeze mnie 
w początkowym cytacie pytanie jest raczej 
tylko retoryczne. Europa już popełniła samo-
bójstwo – pada w innym miejscu książki. A jako 
że „natura nie znosi próżni”, niszę po bezwol-
nej, dekadenckiej społeczności wypełniają 
muzułmanie. Jak barbarzyńcy w upadającym 
Rzymie. Czy należy za to winić ich, czy nas?

Słowo uległość to dosłowne tłumaczenie 
arabskiego słowa islam. W szerszym kontek-
ście oznacza ono uległość człowieka wobec 
Boga, kobiety wobec mężczyzny, społeczeń-
stwa wobec duchowieństwa. Uległość polityki 
względem religii, taką, która daje porządek, 
a w konsekwencji piękno i szczęście. Która 
sprawia, że wszystkie dziedziny życia łączą się 
ze sobą w doskonałą pełnię, zamiast ze sobą 
walczyć; nie ma tutaj rozdziału Kościoła od 
państwa, teorii od praktyki czy sacrum od pro-
fanum. Czy i my ulegniemy tej idealistycznej 
wizji? Już raz przecież Europa porzuciła swoje 
dawne wierzenia, aby przyjąć inną blisko- 
wschodnią religię, chrześcijaństwo. Także tym 
razem wybór będzie należał do nas.

Mateusz Kołakowski (ur. 1989) – przemyślanin, 
absolwent kulturoznawstwa i amerykanistyki na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta 
programów akademickich w Anglii, Irlandii, 
Australii i Chile, naukowo zajmował się migracjami 
oraz społecznościami polskimi w Europie, Australii 
i Ameryce Łacińskiej. Prowadzi blog podróżniczy 
kolodrogi.blogspot.com, udziela się w zespo-
łach muzyki tradycyjnej oraz w grupie teatralnej 
„Garderoba”. Obecnie zawodowo zajmuje się 
pilotowaniem wycieczek i przewodnictwem. 
Laureat głównej nagrody Wakacyjnego Konkursu 
na Recenzję „Czytam. Polecam!” 2016, zorgani-
zowanego przez Przemyską Bibliotekę Publiczną, 
„Przemyski Przegląd Kulturalny” i Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu. 

Michel Houellebecq
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Mateusz Kołakowski

32 33PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 36–37 2016



Z dziejów protestantów w Przemyślu 
przed I wojną światową.
Arthur Osborne Rose i kanadyjskie 
spojrzenie na miasto z 1911 roku
Tomasz Pudłocki

Rosnąca popularność tak zwanych minority studies zachęca nas do spojrzenia na znajomą 
rzeczywistość oczami grup mniejszościowych. Okazuje się bowiem, że bliski nam świat, 
oswojony przez nas, jako przez grupę większościową, wygląda zupełnie inaczej, gdy 

przyglądamy mu się z perspektywy tych, którzy nie należą do społeczności rządzącej prze-
strzenią publiczną. Niejednokrotnie także bywa tak, że punkty odniesienia, które są ważne dla 
większości, są niemal zupełnie nieistotne dla mniejszości – co najwyżej traktowane są jako zło 
konieczne, z którym trzeba się pogodzić.

Taką niemal zupełnie nieznaną kartą w dziejach Przemyśla jest obecność ewangelików nad 
Sanem. Niby świadomość, że żyją gdzieś obok, istnieje wśród mieszkańców miasta (w prze-
szłości i obecnie w większości katolików), ale o ich historii czy kulturze, zwłaszcza w kontekście 
lokalnym, wiadomo niewiele. Tymczasem oprócz katolickich, prawosławnych i żydowskich 
powiązań miasta z innymi ośrodkami były także i protestanckie.

W Vancouver o Przemyślu – z Manitoby do Ligotki Kameralnej

Artykuł ten jest odpryskiem moich badań, które dotyczą relacji intelektualnych Polski i krajów 
anglosaskich w pierwszej połowie XX wieku. Podczas kwerendy w Archiwum Uniwersytetu Ko-
lumbii Brytyjskiej w kanadyjskim Vancouver natrafiłem na cykl listów wysyłanych przez Arthura 
Osborne’a Rose’a z Galicji do swojej rodziny. Chociaż nie zachował się komplet listów, to i tak 
tych kilkanaście stanowi niezmiernie ciekawe źródło do dziejów Śląska Cieszyńskiego i Galicji. 
Wśród wielu wątków poruszanych w korespondencji co najmniej kilka odnosi się do Przemyśla, 
bo Rose krótko także mieszkał nad Sanem.

Arthur Osborne Rose urodził się 8 lutego 1888 roku na farmie niedaleko miejscowości 
Minnedosa w kanadyjskiej prowincji Manitoba. Był synem Henry’ego (misjonarza, pastora 
ewangelickiego, miejscowego społecznika) i Prudence McKinney. Pochodził z wielodzietnej ro-
dziny – jego najstarszy brat, William John, został po latach jednym z najlepszych ekspertów od 
spraw polskich1. Po ukończeniu miejscowej szkoły średniej Arthur studiował filologię klasyczną 
w Wesley College w Winnipeg. Po studiach przez rok pracował jako nauczyciel. W tym czasie 
polscy i kanadyjscy metodyści nawiązali w 1908 roku współpracę. Jej celem było pogłębienie 
pracy duszpasterskiej wśród emigrantów, licznie przybywających do Kanady z Europy Środko-
wo-Wschodniej. Arthur Osborne Rose był drugim, który przyjął ofertę The City Mission Board 
z Winnipeg udania się do Europy, aby lepiej poznać życie i język polskich przybyszów. Z kolei 
polski protestant, Paweł Kupka, otrzymał propozycję przyjazdu do Kanady2. W ten sposób Ar-
thur znalazł się na pograniczu polsko-czeskim – w Ligotce Kameralnej (dziś znajdującej się na 
obszarze Republiki Czeskiej, tuż przy granicy z Polską).

O roli Williama Johna Rose’a w promowaniu spraw polskich na arenie międzynarodowej i w świecie 
nauki pisałem szerzej w książce Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywne-
go wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015 (wg indeksu). 
G. Emery, The Methodist Church on the Prairies, 1896–1914, Montreal–London–Ithaca 2001, s. 152.

Cieszyn i Przemyśl około 1900 roku

Warto pamiętać, że związki Śląska Cieszyńskie-
go z Przemyślem na przełomie XIX i XX wieku 
były tak duże, że Franciszek Persowski poświę-
cił im osobne studium3. Przemyślanie hojnie 
łożyli na powstanie, a potem funkcjonowanie 
gimnazjum polskiego w Cieszynie. Łącznikami 
pomiędzy obydwoma miastami byli między 
innymi profesorowie: Jerzy Harwot (autor 
takich książek, jak Cieszyn i ziemia cieszyńska 
pod względem geograficznym i statystycznym, 
Przemyśl 1893), Feliks Hajduk, Józef Kazi-
mierz Piątkowski czy znani księgarze bracia 
Jeleniowie. Regerowie, rodzina przemyskich 
socjalistów, a zwłaszcza słynny Tadeusz Reger 
(późniejszy poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej), byli jednymi z najważniejszych cie-
szyńskich działaczy polityczno-społecznych. 
Przemyślanie, między innymi: prof. Władysław 
Sykała, Bolesław Drozd czy Wiktor Mondalski, 
byli lokalnymi delegatami Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego4.

Listy Rose’a ze Śląska Cieszyńskiego

Kolekcja listów Arthura Osborne’a Rose’a, wysyłanych do rodziców, nie jest duża – obejmuje 
okres między 6 listopada 1910 roku a 19 lipca 1912 roku. Poświęcona jest głównie pobytowi 
Rose’a w Ligotce Kameralnej oraz w Krakowie. Autor opisał w nich pracę polskich pastorów 
ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim, a zwłaszcza złotoustego księdza Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego Karola Kulisza (który zginął 8 maja 1940 roku w obozie koncentracyjnym Bu-
chenwald). Dużo miejsca w korespondencji poświęcił uroczystościom religijnym i szkolnictwu 
protestanckiemu okolic Cieszyna. W listach pojawiają się też osoby, które tak jak Rose trafiły do 
Galicji i na Śląsk Cieszyński do pomocy w pracach duszpasterskich. Wśród nich ważne miejsce 
zajmował Edmund Chambers. Został on wysłany na pogranicze śląsko-galicyjskie przez kana-
dyjskich metodystów przed Rose’em, także jako nowicjusz i kandydat do kapłaństwa. W 1911 
roku poślubił Polkę5. Po powrocie do Kanady, w latach 1911–1914, był kapłanem w parafii All 
People’s w Winnipeg i delegatem Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego6.

Rose nie ograniczył swego pobytu na Śląsku Cieszyńskim tylko do Ligotki Kameralnej, gdzie 
przez pierwsze miesiące pomagał w pracach w parafii i szkole. Był wielokrotnie w Cieszynie 
i we Frydku-Mistku. Listy Rose’a to także refleksje na temat stopniowego poznawania języka 
polskiego, geografii, historii, kultury, a także Polaków, Czechów, Niemców – skomplikowane 
relacje narodowościowe i religijne na Śląsku Cieszyńskim, w Galicji i Austro-Węgrzech niejed-
nokrotnie były dla niego niezrozumiałe. Rose dostrzegał nierówności społeczne, wciąż typowe 
dla miejscowych stosunków przed I wojną światową, i ogromną biedę robotników. Opisywał 
swojej rodzinie miejscowe zwyczaje religijne, święta, sposób ubierania się oraz to, czym różnią 
się Polacy od Kanadyjczyków.

F. Persowski, Kontakty Przemyśla ze Śląskiem Cieszyńskim na przełomie dwu wieków, „Rocznik  
Przemyski” 1975, t. 15–16, s. 98–100.
XVII Sprawozdanie Macierzy Szkolnej Ks. Cieszyńskiego za rok 1912, Cieszyn 1913, s. 97–98.
G. Emery, op. cit., s. 152.
Ibidem, s. 149; XVII Sprawozdanie Macierzy Szkolnej…, op. cit., s. 97–98.

HISTORIA
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Listy z Przemyśla

Z powodu braku źródeł trudno jednoznacznie powiedzieć, jak długo Arthur Osborne Rose 
przebywał w Przemyślu. Zachowały się jego dwa listy pisane z miasta nad Sanem: z 14 maja 
i 10 czerwca 1911 roku. Kolejny, z 14 sierpnia 1911 roku, wysłany został już z Ligotki Kameral-
nej. Prawdopodobnie nie były to jedyne listy pisane z Przemyśla, bo autor, opisując nieznośny 
majowy upał trwający od tygodnia, powoływał się na listy wysyłane do różnych członków rodzi-
ny, jak i nazwiska, które powinny być ojcu i matce już znane.

Rose w Przemyślu przebywał u państwa Koziełów, pomagając im w opiece duszpasterskiej 
i pracy nauczycielskiej w szkółce dla dzieci. Wielokrotnie bywał na zamku i w najpiękniejszym 
z parków7. Wśród zieleni czytał, ale i grywał z młodzieżą gimnazjalną w piłkę nożną. Zaznaczył, 
że gra jest tu bardzo młoda, a Anglik, który ją zna, jest cennym nabytkiem. Rose musiał przez 
ponad pół roku dobrze poznać język polski, ponieważ rozmawiał w nim z miejscowymi o Ka-
nadzie i warunkach pracy; młodzi ludzie zaczepiali go bowiem i pytali o to, jak się żyje w jego 
kraju. Ale nie tylko przypadkowe spotkania przykuły jego uwagę: Zeszłego wieczoru wybrałem 
się do dużego polskiego gmachu, aby obejrzeć Antygonę Sofoklesa, wystawianą przez uczniów 
gimnazjum. Kosztowało to półtora korony i przebywanie w strasznym upale, ale opłaciło się. 
Dwóch młodych gości odprowadziło mnie do domu, dając szansę wgłębienia się w warunki 
życia uczniów. Ich zmorą są papierosy, ale przynajmniej w szkole są nad wyraz powściągliwi8.

Antygona została wystawiona w gmachu przemyskiego „Sokoła” 13 maja 1911 roku, a po-
przedziło ją przemówienie prof. Ignacego Strycharskiego9. W zapowiedziach podkreślano 
nowe dekoracje i kostiumy, specjalnie zaprojektowane do przedstawienia, oraz udział orkiestry 
77 Pułku Piechoty10. Rose, absolwent filologii klasycznej, mógł bez problemu zrozumieć przed-
stawienie, bo odbyło się ono w języku greckim. Zresztą nie tylko on był zadowolony ze spędzo-
nego wieczoru – także i miejscowa prasa pozytywnie wypowiadała się o wystawieniu sztuki11.

Rose w Przemyślu – mieście, bądź co bądź, o innym składzie narodowościowym niż Cieszyn 
czy Ligotka Kameralna – mógł po raz pierwszy w życiu zobaczyć żydowski pogrzeb. Wywarł on 
na nim duże wrażenie. Odbył się późno w nocy. Ludzie niosący trumnę otaczali żałobników ze 
świecami w rękach, a na ulicach nawet ci, którzy bawili się w lokalach, spostrzegłszy procesję, 
przystawali w milczeniu.

Wszelkie cytaty podawane są za listami zgromadzonymi w ramach The University of British Co-
lumbia Archives in Vancouver, William John Rose Collection, Boxes 5–6. Listy pisane są w języku 
angielskim. Tłumaczenie na język polski jest moje.
Last night I went down to the large Polish hall, to see Sophocles’ Antigone, which the students of the 
gymnazium were reproducing. It cost a Koron and a half, and a terrible roasting, but it was work 
worth of them. Two of the young fellows walked home with me, and gave me a change to inquire 
into the student life. The bane of students here is the cigarette, but in the gyms (High Sch.[ool] at 
least, they are strictly temporate (cyt. oryg.).
Ignacy Strycharski (1880–1937), znany łacinnik i badacz kultury antycznej. Nauczyciel Gimnazjum 
im. Franciszka Józefa we Lwowie, I Gimnazjum w Przemyślu, a potem szkół lwowskich. Od 
1925 r. pracował w warszawskim Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Wydał m.in.: we własnym 
tłumaczeniu: Tacyt, Annales, Złoczów 1901; Horacy, Carmina selecta, Złoczów 1902; Sofokles, Ajas, 
Złoczów 1902; Sofokles, Antygona, Złoczów 1902; Petroniusz, Uczta Trymalchiona [w:] Sprawozda-
nie Dyrekcji c.k. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa I za rok szkolny 1908, Lwów 1908; 
Platon, Apologia Sokratesa, Złoczów 1918; Proza włoska XIX wieku w przekładach, Lwów–Warsza-
wa–Kraków 1924; Słownik do Trylogii, Lwów–Warszawa–Kraków 1925; Komentarz do wybranych 
utworów Horacjusza, cz. 1, Satyry i listy, Lwów–Warszawa 1925; cz. 2, Epody i I. Ks. ód, Lwów– 
Warszawa 1925; cz. 3, II, III i IV Księga ód, Lwów–Warszawa 1925; Verba valent. Słowniczek wy-
razów i skrótów łacińskich dla wyższych klas szkół średnich, Warszawa–Lwów 1936; ze Stefanem 
Essmanowskim, Italia. Podręcznik do nauki łaciny dla I klasy gimnazjalnej, Lwów 1937.
„Echo Przemyskie” 1911, R. 16, nr 38, 11 maja, s. 2.
Ibidem, nr 40, 18 maja, s. 2. 

14 maja w Przemyślu gościł superintendent diecezji galicyjsko-bukowińskiej Hermann 
Georg Fritsche (1846–1924) – austriacki teolog pochodzący z Bielska, wybitny uczony i zasłu-
żony pastor Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Odprawił on nabożeństwo dla wiernych, 
a potem uczestniczył w pogrzebie jednego z kapitanów. Rose podkreślił, że pogrzeby prote-
stanckie odbywały się bardzo rzadko w Przemyślu, a już pogrzeb oficera protestanta miał być 
niezwykłą atrakcją, dlatego podobno uczestniczyli w nim wszyscy miejscowi protestanci. Autor 
miał wśród nich ważną pozycję – nie tylko honorową, ale i jako jeden z głównych kantorów. Jak 
wynika ze szczegółowego opisu, pogrzeb był dość długi, co miało związek z oprawą wojsko-
wą i udziałem wyższych duchownych protestanckich. W ogóle Rose w obu listach do rodziny 
przedstawił swoje refleksje na temat życia miejscowych protestantów; nie są one zbyt wnikliwe – 
to raczej luźne uwagi odnoszące się do nabożeństw i uroczystości.

Rose, mieszkając u Koziełów, miał okazję poznać okolice Przemyśla na przełomie maja 
i czerwca. Jak zaznaczył: […] okolica jest piękna, górzysta i pokryta gęstymi lasami, co jest za-
równo atrakcyjne, jak i zdrowe12. Ze względu na to, że parafia ewangelicka była powiązana ze 
stacjonującą w twierdzy komendą, Rose wraz z Koziełami dostał nawet auto służbowe i dwóch 
służących-szoferów do swojej dyspozycji, kiedy planowali przejażdżkę za miasto. Jak zaznaczył, 
byli to dobrzy ludzie, choć typowi chłopi-bigoci, dla których główną rozrywką poza modleniem 
się było picie. Na szczęście autorowi udało się ich powstrzymać przed nadużywaniem alkoholu 
i w końcu wszyscy dotarli szczęśliwie do Łapajówki, gdzie pozostali kilka dni. Zwiedzali okoli-
ce na piechotę, korzystając z pięknej, słonecznej pogody. Dotarli nawet przed jeden z fortów 
(prawdopodobnie Salis Soglio w Siedliskach), choć autor był świadom, że wyprawa mogła się 
dla nich skończyć nieciekawie. Mogli bowiem zostać uznani za szpiegów, co dla Rose’a, jako 
poddanego brytyjskiego, byłoby szczególnie niebezpieczne. Na szczęście nikt ich nie zauwa-
żył. O walorach przyrody okolic Przemyśla Rose wspominał w listach do najbliższych: Wszystko 
tu jest u szczytu rozwoju. Na każdym kawałeczku ziemi rosną w obfitości truskawki, a śliwy 
i wiśnie wskazują na to, że będą pięknie owocować13.

Ostatni rok na Śląsku Cieszyńskim i w Galicji

Już w sierpniu 1911 roku Rose z powrotem był w Ligotce Kameralnej, pomagając pastorowi 
Kuliszowi. Na początku października przyjechał do Krakowa, gdzie zapisał się na wykłady 
na Uniwersytecie Jagiellońskim jako student nadzwyczajny. W Krakowie zawarł bliższą znajo-
mość z kompozytorem Feliksem Nowowiejskim, o którym się rozpisywał i dzięki któremu wszedł 
w muzyczny świat Krakowa. Poznał też prof. Romana Dyboskiego – jedynego wówczas uni-
wersyteckiego anglistę na ziemiach polskich, który miał mu chwalić poziom jego znajomości 
polskiego: […] zna tylko jednego Anglika, który mówi lepiej po polsku niż ja, a był to Ford, 
profesor języków słowiańskich w Oksfordzie14. W Krakowie Rose, mieszkający w sercu miasta, 
miał okazję przyglądać się życiu mieszkańców i poznawać kulturę muzyczną, teatralną oraz 
życie intelektualne nad Wisłą. Interesowała go także polityka, a zwłaszcza aktualna sytuacja 
Austro-Węgier.

Ostatni, zachowany chronologicznie list został napisany 19 lipca 1912 roku w Berlinie. Rose 
był już w drodze do Wielkiej Brytanii. Stamtąd 13 września miał wypłynąć do Kanady. Pisał do 
rodziny o swoich ostatnich dniach na ziemiach polskich i pobycie w Poznaniu. Wspomniał przy 

[…] the country is beautiful, mountainous and covered with heavy forest, so it is both attractive and 
healthy (cyt. oryg.).
Everything here is at is best. On every spare piece of ground the strawberries grow in abundance, 
and the plumtress and cherrytress show that on them, at least, there will be plenty of fruit  
(cyt. oryg.).
[…] he knew only one Englishmen who spoke Polish better than I, and that was a man, Ford, Prof.
[essor] of Slavonic languages in Oxford (cyt. oryg.). W wypowiedzi tej zamiast Ford powinno być 
Forbes, vide szerzej: D. Subotić, B. Pares, Nevill Forbes, „The Slavonic and East European Review” 
1929, Vol. 7, No. 21, s. 699–702.
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tym, że wysłał sześć listów do Przemyśla i do Ligotki Kameralnej. Ze Śląskiem Cieszyńskim Rose 
był dłużej związany, stąd nie dziwi kontakt listowny z jego mieszkańcami. Ale i krótki, bo zaledwie 
dwu-, trzymiesięczny pobyt nad Sanem musiał zaowocować przyjaźniami, skoro Rose wysyłał po 
roku nieobecności w Przemyślu listy na tamtejszy adres.

*** 
Po powrocie do Kanady Rose ukończył kurs teologiczny i w 1914 roku został wyświęcony na 
księdza. Następnie został superintendentem w All People’s Mission w Winnipeg, gdzie pracował 
przez kolejne sześć lat. W 1919 roku podjął studia z medycyny w Manitoba Medical College. Po 
ukończeniu studiów w 1924 roku zaczął pracę jako lekarz w szpitalu w Hafford w stanie Saskat-
chewan (The Hafford United Church Hospital), nie zaniedbując swoich obowiązków kapłańskich. 
Przez wiele lat poświęcał się pracy misyjnej na obszarze prowincji Prairie, w czym pomagała mu 
żona Edith Ann Woodsworth. Równocześnie wychowywali syna i trzy córki.

Jego pobyt na Śląsku Cieszyńskim i w Galicji był epizodem zarówno w jego życiu, jak i życiu 
tamtejszych mieszkańców. Pokazuje on jednak nieznane fragmenty z dziejów relacji polsko-
-kanadyjsko-amerykańskich. Ligotka Kameralna stanowiła zaś ważny punkt na mapie misji 
protestanckich z kontynentu północnoamerykańskiego. Przykładowo ks. Robert P. Wilder, absol-
went Uniwersytetu Princeton, który w marcu i kwietniu 1914 roku zorganizował wyjazd na Śląsk 
Cieszyński The Student Christian Movement (Chrześcijańskiego Ruchu Młodzieży), w ramach 
wycieczki młodych ewangelików, również w okresie 8–11 kwietnia przebywał w Ligotce Kame-
ralnej15. Tych epizodów na pewno było więcej i obejmowały one nie tylko Ligotkę. A skoro liczba 
protestantów w Przemyślu, między innymi ze względu na zróżnicowany skład religijny i naro-
dowościowy żołnierzy przebywających w twierdzy, wcale nie była taka mała, to może najwyższy 
czas, by głos tej grupy wyznaniowej zaczął być bardziej słyszalny niż dotychczas.

SUMMARY
From the history of Protestants in Przemyśl before World War 1. 
Arthur Osborne Rose and the Canadian look at the city in 1911

The articles deals with the image of Przemyśl around 1911 written by Canadian Arthur Osborne 
Rose, written from religious minority perspective – protestantism. Rose in his letters to the family 
members describes Galicia and the Duchy of Cieszyn, where he lived a couple of years as a mis-
sionary. Przemyśl was one of his stops among other places. He spent there at least two months 
being a part of local protestant community. The letters are kept as a part of William John Rose (Ar-
thur’s brother) Collection in The University of British Columbia Archives in Vancouver, Canada.

Translated by Tomasz Pudłocki

Tomasz Pudłocki (ur. 1981) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: 
historia kultury, nauki i wychowania; adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent 
historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Collegium Invisibile w Warszawie. Stypendysta Fundacji 
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2012/2013) oraz Fundacji Fulbrighta (2015/2016). Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 2011–2013. Kierunki badań: historia społeczno-kulturowa Galicji, 
historia kobiet XIX i XX wieku, polsko-brytyjskie i polsko-amerykańskie relacje intelektualne. Najważniej-
sze publikacje: Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski 
w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939 (Kraków 2015); Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligen-
cja w Przemyślu w latach 1867–1939 (Kraków 2009); redaktor naukowy (wraz z Katarzyną Sierakowską):  
Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia (Warszawa 2013). Redaktor na-
czelny „Rocznika Przemyskiego”. Członek między innymi Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk 
oraz Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. 

„The Princeton Alumni Weekly” 1914, Vol. 14, No. 27, s. 563.
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Art of the era of Enlightenment, as indeed any 
other era, is a reflection of the prevailing spi-
ritual climate. An important component of the 
contemporary spiritual life was Freemasonry. 
However, definition of Freemasonry content in 
the art faces difficulties, for this simple reason 
that Freemasonry, as a secret organization, 
commonly used in their works the complex sys-
tem of signs, symbols and even its own secret 
alphabet. Reading the Freemasonry content of 
art, which was from the beginning created as 
a secret, encounters all sorts of difficulties and 
pitfalls. The “delamination” of theme in some 
works – concealing from the uninitiated some 
part of meanings – resulted from the Freema-
son basic duty of preventing them from “pro-
fanation of the sacred mysteries of the order”. 
On one hand, Freemasons were hiding their 
symbols expressing their philosophy, and on 
the other hand, almost obsessively placed 
them in works of art, literature, music and the-
atrical performances.

The era when Freemasonry in Poland ga-
ined exceptional importance were the Stani-
slavian days. Not only the king participated in 
lodge activity, but also many prominent figu-
res of political and cultural life. Therefore, the 
Freemasons exerted a significant impact on 
social, cultural and political life in the country, 
including that they contributed remarkably to 
the resolution of May 3rd Constitution. 

Assuming that art is a testimony of time, re-
searchers have long sought Freemasonry con-
tent in different works of Stanislavian art.

It is likely that the ideas of the Freemason-
ry are reflected in the decoration of Solomon 
Hall in the Łazienki palace – the summer resi-
dence of the king. The iconographic program 
of painting decor in this room is based on the 
biblical story of Solomon. In the deeper sym-
bolic layer – given by the symbolism and ana-
logies of Freemasonic stories – is telling about 

the contribution of Stanislaus Augustus into the 
construction of a new institutional framework. 
An expression of this may be the resolution of 
the May 3rd Constitution by the Freemasons. 
This constitution was considered as a part of 
the new spiritual Temple, which was like So-
lomon’s Temple, a symbol of the covenant of 
mankind with the Great Architect of the World.

The Temple of Divine Providence designed 
to commemorate the May 3rd Constitution also 
probably contained the Freemasonic symbols. 
The Parliament passed a build of temple on the 
Skarpa Ujazdowska near the Łazienki. On the 
picture illustrating laying the foundation stone 
of this edifice, Stanislaus Augustus was presen-
ted as an ancient ruler – new Solomon.

The references to Freemasonry can also 
be seen on the Stanislaus Augustus portrait - 
painted by Élisabeth-Louise Vigée Le Brun at 
the end of king’s life – showing him dressed 
as Henry IV. Medal with the Eye of Providence, 
which is visible on the chest of the king, had 
Freemasonic connotations. Perhaps it is also an 
allusion to the temple, which was planned to 
commemorate the May 3rd Constitution – the 
work of Stanislaus Augustus life, which could 
be perceived as a stage to built by Freemasons 
new spiritual Temple of Solomon – a symbol of 
the covenant between human beings and the 
Grand Architect of the World.

Translated by Sylwia Mikuła

Janusz Polaczek (ur. 1961) – doktor nauk 
humanistycznych, historyk sztuki, doktoryzował 
się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 
Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz Przemyskiego Centrum 
Kultury i Nauki ZAMEK. Interesuje się 
ikonografią doby oświecenia i romantyzmu.

Summary
The luminous visions or dark melancholy?
Last Elect and the secrets of his art projects.  
Part 2
Janusz Polaczek

Salomon, bohater programu ikonograficzne-
go wystroju reprezentacyjnego wnętrza w Ła-
zienkach, przez wolnomularzy uważany był za 
współtwórcę i patrona ich związku. To wiado-
mo. Świątynia przez niego wzniesiona stała się 
dla braci lożowych symbolem, z którego moż-
na rozwinąć wszystkie inne symbole37. To już 
tajemnica wolnomularzy. Rzekoma, jeśli chcieć 
to zrozumieć w sposób bezpośredni. I cokol-
wiek zagmatwana, jeśli próbować pojąć, co 
z tego wynikało w sferze koncepcji społecz-
no-politycznych. Albowiem, najogólniej rzecz 
ujmując, wolnomularze za cel swych działań – 
to znowu wiadomo – stawiają sobie budowę 
z cnót braci lożowych nowej, symbolicznej 
świątyni, dążąc do idealnego uporządkowania 
świata38. Świątyni będącej, jak kiedyś Templum 
Salomona, wyrazem Przymierza z Bogiem czy – 
jak niektórzy z nich to pojmowali bądź pragnęli 
pojmować – z istotą najwyższą. Owa symbolicz-
na świątynia ma wyrosnąć na ruinach material-
nej budowli Salomona, gdyż wedle masonów 
Wielki Architekt Świata profanom zostawił 
wznoszenie materialnych świątyń, jedynie wol-
nomularstwu zlecając odbudowę tej prawdzi-
wej – duchowej. Wiązało się to z programem 
modernizacji, obejmującej również kwestie 
społeczne i filozoficzno-światopoglądowe. Jak 
to się miało przekładać na konkretne działania 
polityczne? Bóg jeden, czy Wielki Budowniczy 
Świata, raczy wiedzieć. My, profani, jak i pew-
nie pospolici bracia lożowi, możemy się tego 
co najwyżej domyślać, snując przy okazji roz-
maite teorie spiskowe.

Na przykład, że w takim właśnie kontekście 
Stanisław August – monarcha podejmujący wy-
zwanie naprawy, modernizacji państwa w opar-

ciu o nowoczesne rozwiązania prawne, hołdu-
jący postępowym (zacofanie Polski względem 
Europy było przeogromne) ideom społecz-
no-politycznym – może być postrzegany jako 
realizator wolnomularskiego dzieła. Lub, co 
wydaje się nawet bardziej prawdopodobne, 
że taka rola w przypływie megalomanii jemu 
samemu mogła się uroić. Może jednak nie do 
końca. Bo czym wytłumaczyć cześć, jaką oka-
zywali mu polscy wolnomularze. Bankiety lożo-
we rozpoczynały się od – nie tylko kurtuazyjne-
go – toastu na cześć oświeconego monarchy, 
nazywanego „królem obywatelem”. Przy każdej 
sposobności tak samo starano się podkreślać 
też uczestnictwo króla w wolnomularskim dzie-
le. On zaś, chociaż był królem, miał to sobie 
poczytywać za zaszczyt39. Ale czy na tyle był 
tym wszystkim przejęty, by te rzekomo powino-
wate z wolnomularskimi ideami plany moder-
nizacji państwa uczynić motywem przewodnim 
niektórych, dla niego przede wszystkim waż-
nych, przedsięwzięć artystycznych? Tego nie 
wie nikt. 

Niemniej spróbujmy pod tym kątem doko-
nać oglądu wystroju pałacu Łazienkowskiego, 
oczywiście w kształcie, jaki nadał mu Stanisław 
August, i w formie, w jakiej dotrwał on do 1944 
roku (nie wszystko bowiem zdołano odtworzyć 
po zniszczeniach wojennych). 

Zasadnicza część wystroju Sali Salomona 
w pałacu Łazienkowskim powstała w latach 
1788–1791, a zatem w czasie obrad Sejmu 
Czteroletniego i formowania się projektu kon-
stytucji – co następowało w toku żmudnych dys-
kusji toczonych przeważnie w następującym 
gronie: Stanisław August, Ignacy Potocki oraz 
księża Hugo Kołłątaj i Scipione Piattoli. Można 
zatem powiedzieć, nawet od niechcenia, że 
ustawa powstawała w środowisku wolnomula-
rzy40, gdyż ze wspomnianych osób jedynie Koł-
łątajowi trudno byłoby zarzucić uczestnictwo 

Tajemnica Sali Salomona w pałacu 
Łazienkowskim

E. Lennhoff, O. Posner, Internationa-
les Freimaurer Lexikon, Zürich [1932], 
s. 1567; T. Cegielski, Świątynia jerozolimska 
w nowożytnej tradycji ezoterycznej oraz na 
gruncie wolnomularstwa [w:] Jerozolima 
w kulturze europejskiej, red. P. Paszkiewicz, 
T. Zadrożny, Warszawa 1997, s. 421–429.
Takie znaczenie symboliczne Świątynia 
Salomona zyskała w drugiej tercji XVIII w., 
vide: Allgemeines Handbuch…, op. cit., 
t. 2, s. 301–304, 450; T. Cegielski, Świątynia 
jerozolimska…, op. cit., s. 427 i nn.

L. Hass, Sekta…, op. cit., s. 227.
Nie wspominając już o 74 posłach wolno-
mularzach, obu marszałkach Stanisławie 
Małachowskim i Kazimierzu Nestorze Sapie-
sze i Zgromadzeniu Przyjaciół Konstytucji 
Rządowej, do którego to związku przystąpiło 
również wielu masonów i którego członkowie 
spotykali się w pałacu Radziwiłłowskim, gdzie 
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w pracy lożowej. Ale wolnomularskie idee 
z pewnością mu nie wadziły, były przecież 
zbieżne z głoszonymi przezeń antyfeudalny-
mi hasłami41. Nie byle jakimi osobistościami 
w świecie wolnomularskim byli również: Sta-
nisław Małachowski, Kazimierz Nestor Sapie-
ha i Stanisław Kostka Potocki – ludzie wysoko 
ustosunkowani, aktywnie działający w swych 
środowiskach na rzecz uchwalenia konstytu-
cji42. Rzecz jasna, naiwnością byłoby widzieć 
w ustawie konstytucyjnej z 1791 roku li tylko 
efekt działalności lóż. Na jej ostateczny kształt 
wpływ miało wiele czynników natury politycz-
nej, społecznej i ekonomicznej. Chociaż była 
rozwiązaniem kompromisowym, sądzono, że 
tworzy podwaliny pod program przebudowy 
struktur społecznych Rzeczypospolitej w du-
chu oświeceniowego egalitaryzmu i braterstwa 
międzyludzkiego, a zatem pod program bliski 
ideom wolnomularskim43. Nawet sama forma 
przygotowania i wprowadzenia konstytucji, ko-

jarzona ze spiskiem i zamachem stanu, musia-
ła – choćby mimowolnie – przywodzić na myśl 
wolnomularski konspiracjonizm. W końcu na-
wet król, zaprzysięgając konstytucję, nie miał 
złudzeń, jak bardzo łamie starodawne prawo44.

W takich oto trudnych uwarunkowaniach 
politycznych i w szczególnej, bo napiętej, at-
mosferze społecznej król obmyślał program wy-
stroju Sali Salomona. Wybór ogólnego tematu 
programu ikonograficznego, treść poszczegól-
nych obrazów, a nade wszystko wymowa ide-
owa całości były niewątpliwie jego pomysłu. 
Nader znane są przecież poglądy króla, gdy 
chodzi o kwestie artystyczne. Wiemy, że po-
dzielał, nie tak znowu rzadki wśród współcze-
snych, pogląd o wyczerpaniu się tematów do 
realizacji artystycznych i w związku z tym sam 
podsuwał Marcellemu Bacciarellemu nowe 
motywy malarskie, drobiazgowo je określając. 
Ta królewska pasja dotyczyła z pewnością rów-
nież poszukiwania sposobów wyzyskania na 
nowo tematów cokolwiek tradycyjnych45.

Wymowa ideowa programu wystroju Sali 
Salomona od lat była przedmiotem dociekań 
badaczy. Nie tylko Alina Chyczewska – mono-
grafistka Bacciarellego – zauważyła, że pro-
gram ikonograficzny tego wnętrza układał się 
w logiczną całość i zawierał przesłanie o za-
barwieniu filozoficznym, wyrażane również ję-
zykiem alegorii. Przesłanie przy tym niewolne 
od treści wizyjno-proroczych. Poprzez wybór 
wątków ikonograficznych król, uciekając się do 
aluzji (analogii), dokonywał retrospekcji swych 
dotychczasowych osiągnięć, ale – w pewnym 
sensie – roztaczał też wizję przyszłości.

Na plafonie Bacciarelli, zgodnie z zamy-
słem Stanisława Augusta, wyobraził sen Salo-
mona. Bóg w tym śnie miał polecić biblijnemu 
władcy wybierać pomiędzy sławą, bogactwem 
a mądrością. Salomon poprosił o dar mądro-
ści. Spodobało się to Panu, dodatkowo więc 
podarował mu i to, o co nie śmiał poprosić: 
bogactwo i sławę46. Obrazy umieszczone na 

fasecie uzmysławiały owe dary: mądrość – po-
przez wyobrażenie sądu Salomona47, sławę – 
poprzez wyobrażenie dysputy Salomona z Hi-
ramem na temat wznoszonej świątyni, budowli, 
która miała rozsławić na wieki jego imię48, oraz 
bogactwo – poprzez wyobrażenie odwiedzin 
królowej Saby przywożącej mu legendarne 
skarby49.

Poniżej, na ścianach, 
uwagę zwracały dwie wiel-
kie kompozycje, obrazy 
olejne ukazujące kluczowe 
dla dziejów Salomona mo-
menty: Poświęcenie świą-
tyni i Ofiara Salomona50. 
Na pierwszym: Salomon, 
dostojnie krocząc w proce-
sji z Arką Przymierza, opro-
wadzany przez Hirama 
(czy raczej, ściślej rzecz 
ujmując, Hirama Abiffa, 
księcia architektów51), po-
dziwia dzieło swego życia. 
To najświetniejszy moment 
jego panowania. Na dru-
gim natomiast Bacciarelli 
ukazał Salomona w chwili 
upadku, gdy za namową 
królowej Saby i innych po-

gańskich nałożnic składa ofiarę bożkowi Baalo-
wi. Na obu tych płótnach malarz nadał Salomo-
nowi rysy przypominające Stanisława Augusta, 
tyle że na pierwszym jakby odmłodzone, a na 
drugim – postarzone52.

Do biblijnej fabuły nawiązywały nie tylko 
malowidła, ale także pozostałe elementy wy-
stroju Sali Salomona. Stąd pewnie w rozliczne 

wcześniej miały swoje siedziby loże masoń-
skie. Konkretnie wylicza się, że w 1788 r. 
spośród ogólnej liczby 177 posłów 39 (tj. 
22 procent) było wolnomularzami, a spośród 
wybranych w 1790 r. kolejnych 188 posłów 
wolnomularzami było 35 (czyli 19,2 procent). 
Jest zatem sporo racji w twierdzeniu, że loże 
stały się kuźnią postępowej myśli politycznej. 
Czynnymi wolnomularzami byli zarówno 
Ignacy Potocki – były wielki mistrz Wielkiego 
Wschodu Narodowego Polski oraz ksiądz 
Scipione Piattoli uczestniczący w pracach 
loży „Świątynia Równości”, vide: S. Mała-
chowski-Łempicki, Wykaz…, op. cit., poz. 
2917, 2778.
Vide: K. Karaskiewicz, Świątynia Opatrzności 
Bożej. Dzieje idei i budowy, Kraków 2011,  
s. 28.
Na temat formowania się ostatecznego 
kształtu Konstytucji 3 maja i udziału w tym 
projekcie wymienionych czterech głównych 
twórców (tj. Stanisława Augusta, Ignacego 
Potockiego oraz księży Hugona Kołłątaja 
i Scipione Piattolego) oraz o różnicach, które 
pojawiły się w ich zapatrywaniach na po-
szczególne kwestie, vide: E. Rostworowski, 
Marzenie dobrego obywatela, czyli królewski 
projekt konstytucji [w:] idem, Legendy i fakty 
XVIII w., Warszawa 1963. Ogólnie na temat 
Konstytucji 3 maja: J. Michalski, Konstytucja  
3 maja, Warszawa 1985. 
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Zwrócił już na to uwagę W. Kalinka, Sejm Czte-
roletni, t. 3, Lwów 1888, s. 114. Vide: K. Zien-
kowska, Spisek 3 Maja, Warszawa 1991, 
passim; B. Szyndler, Czy Sejm Czteroletni 
uchwalił Konstytucję 3 maja? Na tropie mitów 
narodowych, Warszawa 2010, s. 30 i nn.
T. Mańkowski, Galeria Stanisława Augusta, 
Lwów 1932, s. 28.
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A. Chyczewska, Marcello Bacciarelli 1731–
1818, Wrocław 1973, s. 97. Plafon ten wraz 
z całym wystrojem sali spłonął w 1944 r., 
zachował się jedynie szkic (w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie, inw. 128555), vide: 
eadem, Marcello Bacciarelli. Życie, twór-
czość, dzieła [katalog], cz. 1, Poznań 1968; 
cz. 2, Poznań 1970 (dalej: A. Chyczewska, 
Katalog), tu cz. 2, poz. 173; J. Ruszczycówna, 
Zachowane materiały do dekoracji malar-
skiej Sali Salomona w Łazienkach, „Biuletyn 
Historii Sztuki” 1955, nr 2, s. 283. 
Zachował się szkic oparty na tej kompozycji, 
namalowany prawdopodobnie przez Jana 
Bogumiła Plerscha, w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu (inw. Mp. 379), vide: A. Chy-
czewska, Katalog, cz. 2, poz. 176.
Szkic (lub kopia) w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu (inw. Mp. 380), vide: D. Suchoc-
ka, Malarstwo polskie 1766–1945. Katalog 
zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
Poznań 2005, poz. 55; A. Chyczewska, Kata-
log, cz. 2, poz. 178. 
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Vide: D. Suchocka, op. cit., poz. 56;  
A .Chyczewska, Katalog, cz. 2, poz. 177.
A. Chyczewska, Katalog, cz. 2, poz. 174, 175; 
eadem, Marcello Bacciarelli…, op. cit., s. 96. 
Potocznie Hiram Abiff z legend wolnomular-
skich był utożsamiany z królem Tyru Hiramem, 
innym bohaterem tego samego wątku historii 
biblijnej, który wspomagał Salomona w trakcie 
wznoszenia Świątyni Jerozolimskiej. Ów król 
przysłał również wspomnianego mistrza i archi-
tekta. W przypadku obrazu z Łazienek, wbrew 
potocznie przyjętej interpretacji, chodziło 
raczej o Hirama Abiffa, a nie o króla Hirama, 
świadczą o tym przyporządkowane tej postaci 
przez Bacciarellego atrybuty, vide: T. Cegielski, 
Księga Konstytucji…, op. cit., s. 514.
W odniesieniu do obrazu Ofiara Salomona 
zwrócił na to uwagę L. Somow, Katalog 
kartin nachod`awsychs’a w imperatorskom 
łazienkowskom dworce w Warsaw’e, Warszawa 
1895. Informację przytaczam za: A. Chyczew-
ska, Marcello Bacciarelli…, op. cit., s. 97.
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ornamenty zostały wplecione stylizowane wy-
obrażenia naczyń i przedmiotów kultowych – jak 
można się domyślać – z przybytku Jahwe. Nawet 
przepych wnętrza mógł się kojarzyć z bogac-
twem pierwszej świątyni jerozolimskiej53.

W fabule i symbolice zawar-
tej w wystroju malarskim, któ-
rego treść niewątpliwie miała 
charakter wielowarstwowy, wą-
tek wolnomularski przeplatał 
się z ogólniejszymi, niemniej 
jednak wyraźnymi aluzjami do 
losów Stanisława Augusta. 

Jeśli potraktować treść wy-
stroju w sposób dosłowny, to 
opowiadała ona dzieje wzlo-
tu i upadku króla Salomona. 
W szczególny sposób potrakto-
wane zostały jego zasługi w bu-
dowie świątyni, przybytku, do 
którego została przeniesiona 
Arka Przymierza. To zaś, we-
dług tradycji wolnomularskiej, 
przyjętego przez to stowarzy-
szenie sposobu rozumowania, 
miało uzmysławiać, że za spra-
wą tego monarchy masoneria 

posiadła tajemnicę całkowitego zespolenia 
ludzkości z Wielkim Architektem Świata czy – 
mówiąc kolokwialnie – patent na odnowienie 
przymierza54. Albowiem, zgodnie z legendami 
wolnomularskimi, w Arce Przymierza – oprócz 
Dekalogu, zbioru podstawowych norm mo-
ralnych ludzkości – miało zostać skryte święte 
i tajne słowo Wielkiego Architekta Świata.

Zatem rozwiązanie kompozycyjne obrazu, 
podporządkowane odpowiedniemu wyartyku-
łowaniu tej treści, jak i zestaw użytych symboli 

pozwalają przypuszczać, że król 
pragnął przez to wyrazić ogrom 
własnych zasług w dziele refor-
my państwa. Uciekł się przy tym 
do aluzji, w której wtajemniczo-
nym dostrzeżenie konotacji wol-
nomularskich nie nastręczało 
zbytnich trudności. Wziąwszy 
pod uwagę sposób spekulacji 
intelektualnych typowy dla wol-
nomularzy, łatwo jest wydedu-
kować, że w głębszej warstwie 
znaczeniowej obrazu chodziło 
pewnie o ukazanie dzieła sta-
nowienia porządku prawnego 
(konstytucji) zgodnego z natu-
rą, czyli przywracania narodo-
wi (i to pojmowanemu szerzej 

niż dotąd) praw mu przyro-
dzonych, jako postępowania 
tożsamego z budową symbo-
licznej (w wolnomularskim ro-
zumieniu) świątyni55. A z takiej 
perspektywy ustawa uchwalona 
3 maja 1791 roku postrzegana 
być mogła niczym symbol no-
wego przymierza – króla z na-
rodem i narodu ze swym mo-
narchą. Przymierza opartego 
na naturalnych boskich pra-
wach: równości (rzecz jasna, 
w wyobrażalnych w ówczesnej 
Rzeczypospolitej granicach) 
i braterstwa, podobnie jak Arka 
i tablice Dekalogu symbolizo-
wały przymierze zawarte ongiś 
przez Mojżesza w imieniu na-
rodu wybranego i powiązane 
z tym przymierzem prawo boskie.

Tę z pozoru może nazbyt śmiałą tezę o ukry-
tej w obrazie Bacciarellego Poświęcenie świą-
tyni Salomona aluzji do dzieła Sejmu Czterolet-
niego zdają się wszelako uprawdopodabniać 
niektóre, odbite już po uchwaleniu konstytucji, 
ryciny. Ich symbolika (choć wieloznaczna, nie-
koniecznie wolnomularska, ale z pewnością 
oświeceniowa), biorąc pod uwagę wymowę 
ideową, wykazuje istotne analogie do obrazu 
Bacciarellego. Ponadto, pewnych wspólnych 
aspektów ideowych dopatrzeć się można w in-
nym jeszcze znaczącym przedsięwzięciu ar-
tystycznym zainicjowanym przez Stanisława 
Augusta, mianowicie w Świątyni Opatrzności. 
Idea jej wzniesienia, jak i projekty rozwiązań 
architektonicznych mających tę ideę zmate-
rializować – nieprzypadkowo chyba nasuwają 
skojarzenia z przybytkiem Boga Izraela wznie-
sionym przez Salomona (oczywiście mając na 

uwadze formę architektoniczną, w jakiej sobie 
wówczas ową starożytną hebrajską budowlę 
wyobrażano).

Po kolei. Na jednej ze wspomnianych wy-
żej rycin, mianowicie na miedziorycie przy-
pisywanym Karolowi Gröllowi (synowi wielce 
zasłużonego dla wolnomularstwa wydawcy 
Michała Grölla)56, dojrzymy na przykład Stani-
sława Augusta w antycznym przebraniu (ana-
logicznie jak na obrazie Bacciarellego), dzier-
żącego w lewej ręce zwój papieru z napisem 
Konstytucja D: 3-go Maja 1791, a w prawej – 

S. Dunin-Karwicki, Pałac Łazienkowski 
w Warszawie, Lwów–Warszawa 1930, s. 48.

Ibidem, s. 47.

Tę tradycję zdają się podtrzymywać współ- 
cześnie działający polscy wolnomularze, vide: 
wywiad Krzysztofa Pilawskiego z Waldemarem 
Gniadkiem, Wielkim Mistrzem Wielkiego 
Wschodu Polski: Masoni nie rządzą światem, 
„Przegląd” 2010, nr 14. Jeden z fragmentów 
wywiadu został nawet opatrzony podtytułem: 
Wolnomularska Konstytucja 3 maja.
Vide: Słownik artystów polskich i obcych w Pol-
sce działających. Malarze, rzeźbiarze, grafi-
cy, t. 2, Wrocław 1975, s. 477–479 (biogram 
autorstwa J. Jaworskiej); E. Rastawiecki, Słownik 
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chorągiew z dewizą Naród z królem – Król 
z narodem (trudno doprawdy o trafniejsze wy-
eksplikowanie idei przymierza z narodem57); 
w tle zaś Świątynię Opatrzności i otaczający ją 
tłum wiwatującej szlachty. Świątynia Opatrzno-
ści na rycinie Grölla przybrała formę budowli 
centralnej, otoczonej kolumnadą. Formę, jaką 
w ikonografii wolnomularskiej nadawano Świą-
tyni Salomona, w tym na akcesoriach wolno-
mularskich, a zdarzało się, że i na realizacjach 
architektonicznych – budowlach związanych 
z działalnością lożową58.

Świątynia Opatrzności Bożej, choć może 
nie dosłownie w takim jak na opisywanej ry-
cinie Grölla kształcie, miała rzeczywiście zo-
stać wzniesiona. Przypomnijmy genezę całego 
zamierzenia. Otóż już w 1775 roku Stanisław 
August wysunął koncept budowy kościoła 
w pobliżu Łazienek na skarpie ujazdowskiej 
(wzniesieniu raczej nieprzypadkowo mogące-
mu się kojarzyć ze Wzgórzem Świątynnym w Je-
rozolimie). Wówczas z braku funduszy zamia-
ru owego nie dane mu było urzeczywistnić59. 
Król nie zrezygnował, szukał nowej okazji. Taka 
nadarzyła się dopiero w 1791 roku w związku 
z uchwaleniem Konstytucji 3 maja i potrzebą 
upamiętnienia tego – jak mniemano – mo-
mentu zwrotnego w dziejach Rzeczypospolitej. 
Stanisław August postanowił tę okazję wykorzy-
stać w pełni. Niezwłocznie podsunął posłom 
myśl, by to właśnie w upatrzonym wcześniej 
miejscu wybudować na pamiątkę Konstytucji 
3 maja Kościół Najwyższej Opatrzności60. Już 
na posiedzeniu sejmu 5 maja 1791 roku po-
słowie podjęli odpowiednią uchwałę (zapisu-
jąc ją w Ustawie rządowej)61. Świątynia miała 
powstać ze składek społeczeństwa jako ex voto 
wszystkich stanów za uchwalenie konstytucji. 
Rychło ogłoszony został konkurs. Wpłynęły 
nań projekty, które – podobnie jak propozycje 
architektów związane ze wspomnianym, wcze-
śniejszym pomysłem wzniesienia kościoła na 
skarpie ujazdowskiej – niewiele miały wspól-
nego ze świątyniami katolickimi w tradycyjnej 
postaci. Jeśli się przyjrzeć symbolice elemen-
tów rzeźbiarskich mających tworzyć oprawę 
architektoniczną Kościoła Najwyższej Opatrz-
ności, nietrudno zauważyć, że większość auto-
rów, którzy zgłosili się na konkurs, rezerwowała 

w swych konceptach szczególne miejsce dla 
trójkąta z okiem Opatrzności – symbolu ekspo-
nowanego w ikonografii wolnomularskiej czy, 
szerzej, oświeceniowej (i – co nie mniej istotne – 
symbolu wyrażającego sposób pojmowania 
istoty najwyższej przez deistów). Król do reali-
zacji wybrał projekt Jakuba Kubickiego62. Świą-
tynia w zaproponowanej przez niego postaci 
miała przybrać formę budowli centralnej, przy-
krytej kopułą i założonej na planie ośmioboku 
nałożonego na krzyż grecki, którego ramiona 
wyznaczały portyki63. I to owe portyki wykazują 
zadziwiające podobieństwo do widocznego na 
wspomnianym obrazie Bacciarellego Wniesie-
nie Arki fragmentu Świątyni Salomona. W pro-
jekcie Kubickiego był jeszcze jeden (wydaje 
się, że istotniejszy) element, który pozwalał 
odpowiednio przysposobionemu w symbolice 
wolnomularskiej odbiorcy dostrzec analogię 
do Templum Hirama (jak wolnomularze zwykli 
nazywać Świątynię Jerozolimską): dwa wolno 
stojące obeliski, mogące się wręcz kojarzyć 
z wolno stojącymi słupami ustawionymi przed 
hebrajskim przybytkiem z czasów króla Salo-
mona. Znaczenie tych słupów w przypadku 
opisanej w Biblii Świątyni Salomona (stanowią-
cej dla wolnomularzy podstawowe exemplum) 
do dziś nie zostało w pełni wyjaśnione przez 
naukę64; w tradycji wolnomularskiej prze-

istoczyły się one natomiast w kolumny, przy 
których płacono uczniom i czeladnikom za-
trudnionym przy wznoszeniu przybytku Boga 
Izraela. Wyobrażenia tych kolumn umieszcza-
no na kobiercach używanych do objaśniania 
wolnomularskiej symboliki w trakcie ceremonii 
wtajemniczeń, kiedy zwykle oznajmiano adep-
tom, że oznaczają one siłę i mądrość (lub pięk-
no i mądrość) – odpowiednio cnoty uczniów 
i czeladników.

Rzecz jasna, Kościół Najwyższej Opatrzności 
(samo nasuwające się słowo Bożej w Ustawie 
rządowej zostało pominięte, raczej nie przy-
padkiem65) formalnie miał funkcjonować jako 
świątynia katolicka. Nie wykluczało to wszelako 
możliwości innego postrzegania go przez wol-
nomularzy, to jest z typowej dla nich hermetycz-
nej perspektywy. Mogli przecież w nim widzieć 
skryty dla profanów symbol swojej działalności 
i miejsce oddawania czci Bogu, pojmowanemu 
niezupełnie tak samo, jak w doktrynie katolic-
kiej. Dla wolnomularzy, niezależnie od ich wy-
znania, Opatrzność znaczyła siłę kształtującą 
wszechświat, albo inaczej – zasadę rządzącą 
światem, dziełem Wielkiego Architekta pozo-
stawionym ludziom. W takim wypadku mogłoby 
to być sanktuarium ludzkości, albowiem Naj-
wyższa Opatrzność to nic innego jak „Wiecz-
na Mądrość”, która jest celem wszystkiego. 

rytowników polskich tudzież obcych w Polsce 
osiadłych lub czasowo w niej pracujących, 
Poznań 1886, s. 121, 122. Miedzioryt ten 
(niesygnowany) znajduje się m.in. w zb. 
Muzeum Narodowego w Warszawie – Gabi-
net Rycin (inw. Gr. Pol. 64043), vide: H. Wi-
dacka, Ikonografia Króla Stanisława Augu-
sta w grafice XVIII wieku, „Rocznik Historii 
Sztuki” 1985, t. 15, s. 163–220, tu 214.
Dewiza ta nie była tylko pustym hasłem, ale 
odzwierciedlała rzeczywiste zamiary refor-
matorskie, zrealizowane po części w konsty-
tucji, vide: J. Kowecki, „Król z Narodem…”. 
Stanisław August na Sejmie Czteroletnim [w:] 
Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dra-
mat państwa, odrodzenie narodu. Materiały 
z wykładów, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, War-
szawa 2013, s. 247–266, tu 256 i nn. I jakby 
tego było mało, dewiza ta utrafiała w ducha 
czasu, i to w dość radykalnej formie, bo prze-
cież jej treść nie odbiegała od haseł, jakie 
towarzyszyły francuskiemu, rewolucyjnemu 
Świętu Federacji, obchodzonemu 14 lipca 
1790 r., kiedy to król i rewolucjoniści przysię-
gali wierność wolności, konstytucji i prawu.
Reprodukcje z tego typu wyobrażeniami 
Świątyni Salomona zamieszcza: R. Morata, 
La Franc-Maçonnerie. Les Secrets des Ob-
jets, Paris 1988, s. 8, 11, 13.

M. Kwiatkowski, Stanisław August. Król- 
-architekt, Wrocław 1983, s. 223.
Vide: Z. Batowski, Świątynia Opatrzności 
z roku 1791, Warszawa 1930 (nadbitka  
z: „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego” 1923, R. 23); 
M. Jankowska, Świątynia Opatrzności, 
Warszawa 1991, s. 23 i nn.; K. Karaskiewicz, 
op. cit., s. 147–155 [wersja tegoż tekstu: „Ars 
Regia” 2010, R. 12, nr 19].
Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 
3 maja roku 1791 [w 190 rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja], Warszawa 1981, 
s. 35. 

Prócz Jakuba Kubickiego z wolnomularzy 
w konkursie na Świątynię Opatrzności wziął 
udział Wawrzyniec Gucewicz, vide: K. Kara-
skiewicz, op. cit., s. 152.
M. Kwiatkowski, op. cit. s. 229, 230. Również 
w innych projektach kościołów Kubicki stoso-
wał formy i wystrój architektoniczny odmien-
ne od utartych wzorców świątyń katolickich. 
Oto wśród projektów przebudowy kolegiaty 
św. Jana znajdujemy rysunek Kubickiego, na 
którym jest ona upodobniona do wyobrażeń 
Świątyni Jerozolimskiej, ze szczególnie wyeks-
ponowanymi wśród detali architektonicznych 
tablicami Dekalogu. A można tu nadmienić, 
że św. Jan, którego wezwanie nosiła kolegiata 
warszawska, był patronem lóż pracujących 
w trzech pierwotnych i podstawowych stop-
niach wtajemniczeń, zwanych stąd lożami 
świętojańskimi, vide: rysunek dat. ok. 1783 
w zb. Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Warszawie (repr. w: M. Kwiatkowski,  
op. cit., tabl. 219). 

Vide: S. Mędala, Obiekty kultowe w epo-
ce żelaza i w okresie grecko-rzymskim [w:] 
Archeologia Palestyny, red. L.W. Stefaniak, 
Poznań 1973, s. 717–718. Obeliski wykazu-
jące analogię do wolno stojących kolumn 
przed Świątynią Jerozolimską są widoczne na 
(zaginionym, znanym tylko z reprodukcji) per-
spektywicznym rysunku projektowym Świątyni 
Opatrzności, wykonanym w 1791 r. przez 
Kubickiego, repr. w: M. Kwiatkowski, op. cit., 
il. 347; M. Kwiatkowski, P. Wątroba, Stanisła-
wowskie projekty architektoniczne Świątyni 
Opatrzności, Warszawa 1998, s. 38–39. Na 
temat symboliki kolumn Świątyni Jerozolim-
skiej vide: T. Busink, Der Tempel von Jerusa-
lem, t. 1, Der Tempel Salomons, Leiden 1970. 
O znaczeniu świątyni Salomona w ideologii 
wolnomularskiej vide: J. Boucher, op. cit., 
s. 133 i nn. 
Twierdzi tak znawczyni tematu, Katarzyna 
Karaskiewicz, op. cit., s. 153.
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Zatem chodziłoby o pomnik wzniesiony nie 
tyle Bogu Stwórcy, co raczej jego emanacji  
Sophii (Wiecznej Mądrości) lub w indywidual-
nym odczuciu każdego wolnomularza – Wiel-
kiemu Budowniczemu [Architektowi]66. 

Na swój, szczególny, co nie znaczy, że 
w czasach mu współczesnych zupełnie orygi-
nalny sposób Opatrzność pojmował też Stani-
sław August. Jako katolik kult Opatrzności, któ-
ra – jak mniemał – ocaliła go w trakcie próby 
porwania przez konfederatów barskich, łączył 
z kultem Rozumu. Tym też tłumaczone jest po-
jawianie się motywu oka Opatrzności w wy-
obrażeniach plastycznych związanych z osobą 
Stanisława Augusta, podobnie jak z pozoru 
dziwne zestawienia tego motywu – w końcu 
znaku judaistyczno-chrześcijańskiego – z po-
gańską, rzymską boginią mądrości Minerwą, 
na przykład na rycinie Jacoba Andreasa Frie-
dricha młodszego według obrazu Ezockiego – 
kompozycji powstałej w związku z zamachem 
na Stanisława Augusta. Zamachowca po-
wstrzymuje tam Minerwa jako narzędzie bo-
skiej Opatrzności, o czym świadczy umieszcze-
nie trójkąta z okiem Opatrzności w obłokach67. 
Podobnie na wyobrażeniu fantastycznego po-
mnika Opatrzności autorstwa D. Couvilliesa 
Opatrzność osłania postać Poniatowskiego, któ-
remu towarzyszą: Minerwa, personifikacja Roz-
tropności i… Anioł Stróż (Archanioł Michał?)68. 

Nic w tym nadzwyczajnego, albowiem – jak 
wspomnieliśmy – w XVIII-wiecznych realiach 
kult Opatrzności (której pojęcie zostało odzie-
dziczone przez chrześcijan po filozofii grec-
kiej), jako sposób pojmowania Boga, mógł jak 

żaden inny rodzaj wiary łączyć ludzi różnie wy-
rażających swą chrześcijańską religijność, jak 
i ludzi o odmiennych światopoglądach. Mógł 
zatem łączyć katolików, protestantów, wolno-
mularzy, deistów i tym podobnych. Trudno się 
zatem dziwić, że oko Opatrzności częściej niż 
z wystroju kościołów katolickich spoglądało 
z najważniejszych miejsc w wystroju lóż, a tak-
że z klejnotów i medali wolnomularskich oraz 
obrazów malowanych przez artystów rewolu-
cyjnej Francji. 

To poniekąd wyjaśniałoby, dlaczego kult 
Opatrzności był tak bliski Stanisławowi Augu-
stowi. Poniatowski był przecież człowiekiem 
oświecenia, masonem, a przy tym – za takiego 
również się uważał i nie stanowiło to wówczas 
paradoksu – osobą głęboko wierzącą, katoli-
kiem69. Do końca życia wierzył niezachwianie, 
że tak jak Opatrzność czuwała nad nim wtedy, 
gdy konfederaci barscy usiłowali go porwać, 
tak i w każdej innej sytuacji życiowej będzie 
nad nim czuwać. Ludzi takich jak on, niedo-
strzegających sprzeczności pomiędzy doktry-
ną katolicką a ideami wolnomularskimi, można 

było wtedy spotkać niemało, nawet wśród naj-
wyższych hierarchów kościelnych. 

Kult istoty najwyższej – jej symbolem było 
również oko Opatrzności – w pewnym momen-
cie wręcz urósł do rangi religii państwowej 
w rewolucyjnej Francji. Oto na rycinie zdobią-
cej kartę tytułową pierwszej redakcji Deklara-
cji praw człowieka i obywatela70 – dokumentu 
w pewnym sensie porównywalnego z na-
szą majową konstytucją – widoczne jest oko 
Opatrzności opromieniające swym blaskiem – 
co w naszym przypadku szczególnie intrygują-
ce – tablice o kształcie analogicznym do tablic 
Dekalogu, tyle że zawierające osiemnaście 
podstawowych praw człowieka. Prócz tego 
znalazły się tam jeszcze inne symbole: perso-
nifikacja Wolności zrywającej pęta i Wieczność 
pod postacią węża połykającego własny ogon. 
Zestawienie oka Opatrzności z tablicami przy-
kazań świadczy, że chodzi tu o wieczne trwa-
nie nowego przymierza. Przymierza, którego 
sensem jest przyrodzona człowiekowi Wolność. 
Alegorie takie jak te, jakże typowe dla epoki, 
zawierały w sobie szerszy kontekst filozoficz-
ny. Albowiem akty prawne uznawane, nie bez 

racji, za największe osiągnięcia oświecenia 
i rewolucji francuskiej starano się postrzegać 
jako odkrywanie i przywracanie naturalnych 
norm. Na ich podstawie – jak mniemano – 
konstruowano nie tylko prawo, ale kreowano 
nowe obyczaje i wzorce obywatelskie, słowem: 
kształtował się „nowy człowiek”, dla którego 
Deklaracja praw człowieka miała się stać wy-
razem trwałego pojednania tego, co ludzkie, 
i tego, co obywatelskie, słowem: miała zhar-
monizować prawa naturalne i prawa pozy-
tywne71. Proces ów pojmować zaś można było 
w kategorii nowego przymierza, jako zawiązy-
wanie go od nowa. Trudno się zatem dziwić, że 
na rycinach z okresu rewolucji francuskiej cha-
rakterystyczny kształt tablic Dekalogu służył za 
tło – podkład dla tekstu zarówno Deklaracji 
praw człowieka i obywatela, jak i francuskiej 
konstytucji, niemal współczesnej ustawie ma-
jowej, bo uchwalonej ledwie parę miesięcy po 
niej72. Symbolika przywołanych rycin z okresu 
rewolucji francuskiej dobitnie zatem świad-
czy o sposobie, w jaki postrzegano ówcześnie 
uchwalane akty prawne, i o rodzaju symboliki, 

K. Karaskiewicz, op. cit., s. 149, 152. Autorka 
ta uważa, że Kościół Najwyższej Opatrzności 
miał […] stać się sanktuarium ludzkości. Tak 
jak Świątynia Salomona, która była hołdem 
i darem dla Mądrości Bożej, jednocześnie 
symbolicznym rajem. Najwyższa Opatrzność 
to nic innego jak „Wieczna Mądrość”, która 
jest celem wszystkiego (op. cit., s. 152).
Vide: H. Widacka, Splendor i niesława. 
Stanisław August Poniatowski w grafice XVIII 
wieku ze zbiorów polskich, Warszawa 2008, 
s. 326–327.
Ibidem, s. 260–261. Na temat innych wy-
obrażeń Stanisława Augusta zestawianych 
z okiem Opatrzności vide: ibidem, s. 258–
259, 262–263.

Vide: E. Rostworowski, Religijność i polityka 
wyznaniowa Stanisława Augusta [w:] Życie 
kulturalne i religijność w czasach Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, red. M.M. Droz-
dowski, Warszawa 1991, s. 11–24. 
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Egzemplarz m.in. w zb. Bibliothèque natio-
nale de France w Paryżu. Tamże przecho-
wywane malowane pierwowzory i rozliczne 
graficzne kopie.

70
J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, 
nowy świat: mitologia i rzeczywistość rewolu-
cji francuskiej, Warszawa 1993, s. 49.
Bibliothèque nationale de France w Paryżu, 
inw. Collection de Vinc 4286.
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jaką się posługiwano do ich przedstawienia 
plastycznego.

O tym, że podstawowe akty prawne Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej oraz polska konstytucja 
obrazowane były na podstawie zbliżonych mo-
tywów ikonograficznych i znajdowały wspólny 
wyraz symboliczny, przekonują nas inne jesz-
cze współczesne ryciny73. Wystarczy spojrzeć 
na kartę tytułową diariusza sejmowego z 1790 

roku i zdobiącą ją rycinę autorstwa wspomnia-
nego już Karola Grölla74. Ujrzymy na niej Wol-
ność personifikowaną przez kobietę w antycz-
nej szacie. Kobietę trzymającą w jednej ręce 
pikę z czapką wolności, w drugiej zaś – roze-
rwane jarzmo i depczącą inną postać – może 
personifikację Ciemności (Junony jako bogini 
lunarnej?). Nie treść tej ryciny jest wszelako 
najistotniejsza ani nawet podobieństwo do 
alegorii, jakie zdobiły winiety różnych pism 
i druków wolnomularskich75, ale ewentualność 
posłużenia się ową ryciną przez Jana Gottlieba 
Jannascha (stworzył on projekt) jako exemplum 
ikonograficzne dla akwatinty sporządzonej 
przez Friedricha Theodora Michaela Johna76. 
W wersji Jannascha personifikacja Wolności, 

zachowując tradycyjne atrybuty, przybrała 
bowiem postać polskiego szlachcica – jakie-
goś „cnotliwego Sarmaty” (tak nazwano jedną 
z warszawskich lóż), szlachcica ukazanego na 
tle Świątyni Opatrzności o formie antycznego 
monopterosu, opromienionego przez wyłania-
jące się zza chmur słońce, czyli wyobrażonej – 
wypisz wymaluj – na modłę wolnomularską (to 
znaczy na podobieństwo ówczesnych przed-
stawień Świątyni Salomona)77.

W zespole rycin związanych z Konstytucją 
3 maja znajdziemy jeszcze bardziej intrygu-
jące przedstawienie. Chodzi o wyobrażenie 
Stanisława Augusta wchodzącego do Świątyni 
Opatrzności, wyobrażenie w pewnym stopniu 
analogiczne do analizowanej tu sceny wnie-
sienia Arki Przymierza do Świątyni Jerozolim-
skiej. Na akwatincie wspomnianego Friedricha 
Theodora Michaela Johna, tym razem sporzą-
dzonej według rysunku Franciszka Smugle-
wicza78, widzimy postać w starożytnych sza-
tach i koronie, o rysach Stanisława Augusta79; 
w prawej ręce trzymającą klucz, w lewej gałąz-
kę oliwną – symbol pokoju złotego wieku, jak 

również przymierza pomiędzy Bogiem a ludź-
mi. Siedzący na progu Chronos dzierży tabli-
cę z wyrytą, wielce wymowną, dewizą Templa 
Diis mores populis dedit (Świątynie dał bogom, 
prawa ludziom)80.

Decydując się na dalsze spekulacje doty-
czące związku tematów i treści obrazów Bac-
ciarellego z aktem uchwalenia Konstytucji 
3 maja i – przy okazji – na próbę wyjaśnienia 
owych związków na podstawie symboliki wol-
nomularskiej, nie sposób pominąć jednej jesz-
cze ryciny. Tej, która zdobi kartę tytułową dzieła 
Dzień Trzeci Maia Roku 1791, wydanego z po-
lecenia króla przez sekretarza sejmu Francisz-
ka Siarczyńskiego81. Na akwaforcie własnego 
pomysłu Karol Gröll82 przedstawił nagą postać 
kobiecą siedzącą na odłamku skalnym. W tle 
zaś – piramidalny obelisk, tradycyjny atrybut 
Sławy, z wyrytym nań monogramem Stanisła-
wa Augusta. Monogram królewski otoczony 

Studium na ten temat opublikowała: J. Rusz-
czycówna, Konstytucja 3 maja 1791 r. w gra-
fice polskiej XVIII wieku, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1955, R. 17, nr 2, s. 234–255, tamże 
reprodukcja opisywanej ryciny zdobiącej 
pierwsze wydanie Deklaracji praw człowieka 
i obywatela, il. 3.

Rycina została zamieszczona w dziele: 
Diariusz sejmu ordynaryjnego […] zgroma-
dzonego w Warszawie dnia 16 grudnia roku 
1790 (t. 2, cz. 1), Drukarnia Michała Grölla, 
Warszawa 1791). Autorem pierwowzoru 
rysunkowego jest Franciszek Smuglewicz, 
vide: J. Ruszczycówna, Konstytucja…, op. cit., 
s. 238, 239. Identyczna postać alegoryczna 
pojawia się na obrazie Kazimierza Wojnia-
kowskiego Zebranie towarzyskie w parku 
(w zb. Muzeum Narodowego w Warszawie). 
W tle tego portretu zbiorowego widoczny 
jest nieistniejący w rzeczywistości pomnik, 
którego kształt został oparty na rycinie Karola 
Grölla. Ciekawy wydaje się przy tym fakt, 
że większość sportretowanych na obrazie 
osób (członków warszawskich rodzin Hau-
ków i Lafontaine’ów) była wolnomularzami, 
co mogłoby sugerować, że w tym wypadku 
mamy do czynienia z jakimś masońskim 
zgromadzeniem, vide: A. Ryszkiewicz, Polski 
portret zbiorowy, Wrocław 1961, s. 128–129; 
S. Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Pol-
sce, Warszawa 1984, s. 273–274. 
We Francji w czasie rewolucji wznoszono 
z okazji świąt państwowych różnego rodzaju 
sztuczne wzgórza, na których umieszczano 
m.in. statuy Wolności, vide: R. Rosenblum, 
Transformations in Late Eighteenth Century 
Art, Princenton 1974, s. 127, il. 144.
Akwatinta, sygn. „G. Jannasch inv-t, F. John 
sculp-t Varsaviae”, Muzeum Książąt Czarto-
ryskich o. Muzeum Narodowego w Krakowie, 
album Konstytucja Trzeciego Maja, inw. 
R. r. 7202, vide: J. Ruszczycówna, Konstytu-
cja…, op. cit., s. 246.

Tzn. tak jak Świątynia Salomona na rycinach 
o tematyce wolnomularskiej bądź na pie-
częciach czy znakach lóż, m.in. na sztychu 
Jana Ligbera wg rysunku B.S. Kurczyńskiego, 
zamieszczonym w wydaniu Pieśni wolnomu-
larskich Józefa Elsnera, vide: Słownik arty-
stów polskich…, op. cit., t. 4, Wrocław 1986, 
s. 378–379 (biogram autorstwa A. Ryszkiewi-
cza), repr. w: S. Małachowski-Łempicki, Wol-
ne Mularstwo w Lubelszczyźnie. 1811–1822, 
Lublin 1933, il. LVI.
Akwatinta, sygn. „F. Smuglewicz delin-
-t F. John sculp-t Vars.”, poniżej napis dedy-
kacyjny ANNIV. SACR / A RESTIT REPUB / 
ANNO I / V MON MAII / MDCCXCII / F.S., 
w zb. Muzeum Narodowego w Warszawie, 
inw. Gr. Pol. 3838, oraz Muzeum Książąt 
Czartoryskich przy Muzeum Narodowym 
w Krakowie, album Konstytucja Trzeciego 
Maja, inw. R. r. 12469. 
Stanisław August (podobnie jak na obrazie 
Bacciarellego) został tu pokazany w sposób, 
w jaki ówcześnie wyobrażano władców Izra-
ela, np. jak król Dawid na obrazie F. Smu-
glewicza (Muzeum Narodowe w Warszawie), 
vide: T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo 
polskie 1764–1939, t. 1, Wrocław 1957, 
s. 98.
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J. Ruszczycówna, Konstytucja…, op. cit., s. 242; 
H. Widacka, Splendor…, op. cit., s. 322–323.
J. Ruszczycówna, Konstytucja…, op. cit., s. 236. 
Akwaforta, sygn. „Groll inv. et fecit”.
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Janina Ruszczycówna, Konstytucja 3 maja 1791 r. w grafice polskiej XVIII 
wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” 1955, R. 17, nr 2



jest wężem połykającym własny ogon. Kobie-
ta trzymanym w prawej ręce cyrklem wskazuje 
na napis, z którego czytelne są jedynie słowa: 
Qua lattice (Z jakiego źródła), podczas gdy 
lewa jej dłoń ujmuje złamane jarzmo83. Postać 
ta to zarówno Wolność, jak i Prawda, w tym wy-
padku rozumiana, być może, jako stan harmo-
nii z pierwotnymi prawami Bożymi czy natury, 
na co wskazuje jej nagość. 

Spróbujmy teraz zastanowić się nad nastę-
pującą kwestią: na co zwróciłby uwagę wolno-
mularz, gdyby spojrzał na tę pracę? Ano na 
trzy elementy: odłamek skalny, obelisk i cyrkiel. 
Otóż odłamek skalny jest jednym z najważniej-
szych znaków w symbolice wolnomularskiej. 
Umieszczany na kobiercach stopnia pierwsze-
go i drugiego oznacza ucznia, który jest jeszcze 
surowym i nieobrobionym materiałem na bu-
dowę świątyni84. Natomiast kamień kubiczny, tu 

pokazany w postaci obelisku, może oprócz sła-
wy symbolizować już obrobiony budulec, frag-
ment dzieła85. Cyrkiel z kolei jest adaptowanym 
przez masonerię atrybutem boskiego tworze-
nia: oznacza mistrza, architekta, ogólnie twór-
cę, jego mądrość, wiedzę i rozum, a także moc 

tworzenia, również prawdę86. Treść tej ryciny, 
tłumaczona na podstawie sposobu rozumienia 
symboli typowego dla wolnomularzy, mogła-
by więc brzmieć następująco: praca włożona 
w tworzenie konstytucji jest fragmentem budo-
wy nowej świątyni, król natomiast – architek-
tem tego dzieła, i dlatego chwała jego imienia 
trwać będzie wiecznie (wierzchołek obelisku 
sięga gwiazd, zaś monogram królewski oto-
czony jest symbolem wieczności – wężem po-
łykającym własny ogon, znanym w symbolice 
wolnomularskiej jako uroboros). 

Rekapitulując: analiza tych kilku rycin pro-
wadzi do wniosku, że ich treść, w podstawowej 
warstwie znaczeniowej niekoniecznie wolnomu-
larska (co podkreślamy raz jeszcze), wskazuje 
ideowe podobieństwa – czy to w szczegółach, 
czy w ogólnej koncepcji ikonograficznej – do 
obrazu Bacciarellego, dzieła według wszelkie-
go prawdopodobieństwa zawierającego treści 
wolnomularskie – niewykluczone, że przesła-
nie mogące dotyczyć Konstytucji 3 maja jako 
efektu działalności braci lożowych. A zatem 
treść tych rycin, tak samo jak wspominany tu 
już obraz Bacciarellego, może być tłumaczo-
na na podstawie interpretacji pewnych sym-
boli, skojarzeń charakterystycznych dla logiki 
spekulacyjnej wolnomularzy. Co tylko powinno 
utwierdzać nas w przekonaniu, że wolnomu-
larze w Konstytucji 3 maja widzieli efekt swej 
działalności i tę świadomość – nieważne, że 

w sposób zawoalowany – pragnęli przekazać 
potomności w realizacjach artystycznych.

Niestety, nie minął jeszcze rok od uchwale-
nia owej, jakże wtedy nowoczesnej konstytucji, 
kiedy sytuacja rządzonej przez Stanisława Au-
gusta Rzeczypospolitej stała się naprawdę nie 
do pozazdroszczenia. Mimo to rocznicę kon-
stytucji obchodzono z nad wyraz wielką pom-
pą. Uwieńczeniem rocznicowych uroczystości 
stał się akt wmurowania przez króla kamienia 
węgielnego pod Świątynię Opatrzności87. Ce-
remonia ta w świetle powyższych przypuszczeń 
wydawać się mogła aktem o iście szczególnej 
wymowie. Niezależnie od tego, jak należałoby 
odczytywać pierwotne znaczenie tej ceremo-
nii, wolnomularzom nie mogła ona nie przy-
pominać ich własnych rytuałów, szczególnie 
położenia pierwszego kamienia Świątyni, tym 
bardziej że chodziło w tym wypadku o budow-
lę upamiętniającą dzieło dla rozwoju ducho-
wego szczególne, aczkolwiek nie materialne88. 
Skojarzenia względem wolnomularskich idei 
musiały wydawać się nader wyraźne. Adep-
tom „sztuki królewskiej” monarcha z młotkiem 
i kielnią (na użytych w trakcie ceremonii na-
rzędziach polecił ich wykonawcy Janowi G. Ki-
werowi umieścić obok daty 3 Maja 1792 swój 

J. Ruszczycówna, Konstytucja…, op. cit., s. 236.
Vide: S. Załęski, O masonii w Polsce…, op. cit.; 
A. Mellor, Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie 
et des Francs-Maçons, Paris 1984, s. 18.
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Vide: A. Mellor, op. cit., s. 185, 186; 
J. Boucher, op. cit., s. 159 i nn. Podobny 
obelisk wyrytował Grasmeyer na obramieniu 
wolnomularskiego portretu sylwetkowego 
Teresy Tyszkiewicz, repr. w: F. Kopera, Dzieje 
malarstwa w Polsce, Warszawa 1926, t. 2, 
tabl. 49, vide: K. Załęski, Polski portret wolno-
mularski [w:] Portret. Funkcja. Forma. Sym-
bol. Materiały Sesji Stowarzyszenia History-
ków Sztuki, Toruń, grudzień 1986, Warszawa 
1990, s. 211–229, tu 217. 

85

J. Boucher, op. cit., s. 1–10; A. Mellor, op. 
cit., s. 89; S. Małachowski-Łempicki,  
Wykaz…, op. cit., rozdz. 2. Mistrz używa 
„cyrkla prawdy” do prowadzenia braci drogą 
prawdy i zgodnie z siedmioma obowiązkami 
wolnomularskimi (cnotami wolnomularskimi). 

86

E. Rostworowski, Maj 1791 – maj 1792. Rok 
monarchii konstytucyjnej, Warszawa 1985, 
s. 14–19; P. Wątroba, Warszawskie obchody 
pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja i Kościół Najwyższej Opatrzności 
w Ujazdowie [w:] Stanisław August. Ostat-
ni król Polski, polityk, mecenas, reformator 
1764–1795 [katalog wystawy], red. A. Sołtys, 
Warszawa 2011, s. 444–449. 
Vide: A. Mellor, op. cit., s. 186, 187. 
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szym fragmencie budowli zatknięty 
został krzyż90. To bowiem nie wy-
kluczało oczywistych – jak wspo-
mnieliśmy – skojarzeń względem 
wolnomularskich nauk. 

Co więcej, nawet dobór religij-
nych tekstów, śpiewanych w trak-
cie majowej, rocznicowej cere-
monii, ewokował wolnomularskie 
odniesienia. Otóż uczestnicy pro-
cesji zdążającej z kościoła Święte-
go Krzyża na skarpę ujazdowską, 
śpiewając psalmy o tym, jak król 
Dawid wiódł Arkę na Górę Świę-
tą, zdawali się wręcz przyrówny-
wać Stanisława Augusta do tego 
biblijnego władcy, który podług 
starotestamentowego opisu przed 
wiekami też miał podążać w koro-
wodzie, by wyznaczyć miejsce na 
przybytek dla Arki Przymierza91. 

Nie wydaje się to zresztą czymś nader wyjąt-
kowym. W owym czasie różnego rodzaju ce-
remonie miewały taki wielowymiarowy, gdy 
idzie o symbolikę, charakter. Uroczystości po-
łożenia kamienia węgielnego (ich formuła ce-
remonialna była już zakorzeniona w tradycji 

dworskiej), jeśli tyczyły się szczególnie 
ważnych budowli, nierzadko nabie-
rały podwójnej wymowy. Bywało, że 
podtekstu, a niekiedy wręcz charakte-
ru wolnomularskiego, czego przykła-
dem może być uroczystość położenia 
pierwszego kamienia pod budowę 
Kapitolu w 1793 roku. Gmach ten, po-
dobnie jak pod pewnymi względami 
Świątynia Opatrzności, miał z założe-
nia być postrzegany jako wyraz idei 
państwowotwórczych i demokratycz-
nych. Uwarunkowania amerykańskie 
były jednak cokolwiek odmienne od 
współczesnych im polskich. Teologo-
wie protestanccy nie doszukiwali się 
zasadniczych różnic doktrynalnych 
względem idei wolnomularskich. Dla-
tego w trakcie wspomnianej ceremo-
nii George Washington wystąpił wraz 
z braćmi lożowymi w rytualnych stro-
jach wolnomularskich, używając, podobnie 
jak Stanisław August w przypadku Świątyni 
Opatrzności, specjalnych pamiątkowych na-
rzędzi (kielni i młotka)92.

Kielnia i obuch młotka z rytą inskrypcją 
z datą: 3 Maja 1792 i inicjałami SAR, użyte 
w ceremonii położenia kamienia węgielne-
go pod Świątynię Opatrzności, zachowały 
się w zb. Muzeum Narodowego w Krakowie 
(inw. IV-V-380; V-V-381). Młot i kielnia ozna-
czały prace wolnomularskie i działalność 
lóż. W węższym zakresie młotek symbolizo-
wał unię siły fizycznej i inteligencji, energię 
niezbędną do pokonania oporu kamienia 
nieociosanego, konieczną do przeistoczenia 
go w kamień ociosany, czyli w brata wol-
nomularza. Ludwik Mierosławski, mając na 
myśli wznowienie działalności masońskiej, 
w napisanym przez siebie wierszu wzywał: 
Za młot, za kielnie, wyszukajmy zdrajców, 

vide: J. Boucher, op. cit., s. 11–14, 22; 
L. Mierosławski, Żelazna Maryna, Paryż 
1836, s. 40; Stanisław August. Ostatni król 
Polski…, op. cit., poz. 238–239. 
Istotne przy tym, że polscy masoni, zarówno 
w XVIII, jak i na początku XIX w., starali się 
nie wyrażać jakiejkolwiek wrogości wobec 
Kościoła. Co więcej, pośród braci wolno-
mularskiej nierzadko spotkać można było 
dostojników kościelnych, takich jak kanonik 
Jan Dłuski czy biskup wileński Hieronim 
Stroynowski. W latach 1769–1783 wolnomu-
larstwo polskie rządziło się statutem wielkiej 
loży „Cnotliwy Sarmata”, którego prawa 
kardynalne wymagały wręcz, aby wolnomu-
larzem był chrześcijanin wyznający Wielkie-

go Architekta Świata, vide: S. Małachowski-
-Łempicki, Wolnomularstwo polskie…, op. 
cit., s. 34, 44; idem, Wykaz…, op. cit., poz. 
5529. W warszawskim Muzeum Archidiece-
zjalnym zachował się nawet portret kanonika 
Dłuskiego z insygniami wolnomularskimi, 
vide: K. Załęski, Nieznany polski portret wol-
nomularski [w:] Curia Maior. Studia z dziejów 
kultury ofiarowane A. Ciechanowieckiemu, 
Warszawa 1990, s. 156–160; idem, Polski 
portret wolnomularski…, op. cit., s. 225.
K. Karaskiewicz, op. cit., s. 28. Autorka cytu-
je: Porządek obrządku w dniu 3 maja roku 
1792 (op. cit., s. 26).
Tego rodzaju ceremonie wolnomularskie 
doczekały się nawet własnej popularnej 
ikonografii, vide: „Les Dossier de l’Histoire 
Mystérieuse” 1990, z. 7, s. 132 (reprodukcja 

obrazu przedstawiającego Washingtona 
wmurowującego kamień węgielny pod budo-
wę Kapitolu). 
E. Rostworowski, Maj…, op. cit., s. 18–19. 
Autor cytuje słowa króla za: Pamiętniki Józefa 
Drzewieckiego 1772–1852, wydane na nowo, 
Kraków 1891, s. 13. 
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Wracając jednak do uroczystości warszaw-
skich; król mimo narastającej groźby interwen-
cji rosyjskiej starał się być dobrej myśli, we 
wszystkim pokładając nadzieję. Nawet gwał-
towna burza z gradobiciem, która w trakcie 
ceremonii rocznicowych pogrążyła kościół 
Świętego Krzyża w ciemnościach, odebra-
na została przez monarchę jako dobry znak, 
skoro już parę dni później, podejmując przy-
byłych do Warszawy delegatów miast Rze-
czypospolitej, powiedział: […] wśród narodo-
wego obchodu spotkała nas burza okropna: 
myśmy ją trwałością zwyciężyli. Będzie li tak 
istotnie? Powstaną burze? Przejdą, a my bę-
dziem szczęśliwi93. Można się w związku z tym 

monogram)89 nie mógł – choćby ze względu 
na oczywiste konotacje symboliczne – jawić się 
inaczej niż jako mason – budowniczy dzieła, 
jakiego i oni z momentem wtajemniczenia stali 
się współtwórcami. Nieważne nawet, że w ce-
remonii uczestniczyli biskupi i że na pierw-
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zastanawiać, czy wspomnienia nastroju tego 
dnia, owego uczucia niepokoju, a zarazem 
nadziei, i – symbolicznych w odbiorze króla – 
warunków pogodowych, w jakich odbywały 
się obchody rocznicy konstytucji, nie zrodzi-
ły przypadkiem w umyśle Stanisława Augusta 
koncepcji nowego jego portretu, jak się miało 
okazać, jednego z najpopularniejszych w jego 
ikonografii. Obrazu, który na podstawie języka 
alegorii wyrażał refleksje dotyczące sytuacji, 
w jakiej znalazł się król. Portret ten, ukończony 
przez Bacciarellego najpóźniej wiosną 1793 
roku94, należał do najbardziej lubianych przez 
Stanisława Augusta, o czym świadczą jego licz-
ne repliki i kopie95. Nic dziwnego, treść obrazu, 
niezwykle głęboka i intrygująca – co niedaw-
no w szerokim kontekście ideowym wykazali 
Jerzy Pietrusiński i Agnieszka Skrodzka96 – 
zdaje się stanowić przesłanie króla skierowa-
ne do współczesnych i potomnych. Przesłanie 
o dramatycznej wymowie. 

Niewątpliwie również i w przypadku tego 
alegorycznego wizerunku sam król dokładnie 
wykoncypował poszczególne warstwy znacze-
niowe. W pierwszej warstwie symbolika, jak 
i inskrypcja – cytat z IV księgi Eneidy: Quaesi-
vit coelo lucem (Szukał światła na niebie)97 – 
mogą, najogólniej rzecz ujmując, być odbiera-

ne jako nawiązanie do smutnych okoliczności, 
w jakich się znalazł98 albo też stanu bezsilności 
wobec nieuchronnej katastrofy dziejowej, do 
której musiało dojść na przekór jego szlachet-
nym intencjom (należy mieć na uwadze, że 
Bacciarelli kończył ów obraz niedługo przed 
sejmem w Grodnie)99. Albo też – ogólniej – 
można ten obraz odbierać jako wyobrażenie 
króla pogrążonego w twórczej zadumie. Jakże 
bowiem ów portret alegoryczny, biorąc pod 
uwagę nastrój, ale i zestaw użytych rekwizytów, 
przywodzi na myśl słynne, bo spopularyzowa-
ne przez graficzne reprodukcje, wyobrażenie 
uczonego (Archimedesa) pędzla Domenica 
Fettiego100 czy portret Michaiła Łomonosowa 
pędzla Georga Caspara von Prennera101.

Na temat portretu vide: Z. Batowski, Portret 
Stanisława Augusta „z klepsydrą”, „Biuletyn 
Historii Sztuki” 1952, t. 14, nr 2, s. 19–32; 
A. Chyczewska, Marcello Bacciarelli…, op. 
cit., s. 103; J. Pietrusiński, Ostatniego króla 
Polski „Portret alegoryczny”. O królewskim 
rebusie i różnych sposobach jego rozwiązy-
wania, „Biuletyn Historii Sztuki” 2006, t. 68, 
nr 3/4, s. 311–354; A. Skrodzka, Wizerunek 
króla nieszczęśliwego – portret Stanisława 
Augusta z klepsydrą, „Biuletyn Historii Sztuki” 
2007, t. 69, nr 3/4, s. 203–244. 
Obecnie znanych jest 14 replik i współcze-
snych kopii, różniących się szczegółami. 
Rycina A. Fogga wg tego portretu ukazała się 
już po śmierci króla, w 1798 r., vide: J. Pie-
trusiński, op. cit., s. 353–354; H. Widacka, 
Splendor…, op. cit., s. 216–217; J. Łoski,  
Ryciny polskich i obcych rytowników XVI, 
XVII i XVIII wieku, Warszawa 1878, tabl. 16. 
J. Pietrusiński, op. cit., s. 311–354; A. Skrodz-
ka, op. cit., s. 203–244.
Motto – cytat z Wergiliusza (Eneida, IV, 692) – 
prawidłowo powinno brzmieć: […] oculisque 

errantibus alto. Quaesivit coelo lucem […], 
w niektórych wersjach napis jest następujący: 
Marcello Bacciarelli pinx Me Aprilis. QUAESI-
VIT COELO LUCEM. AENEID. IV. STANISLAUS 
AUGUSTUS, REX POL. MDUX LITH. MDCC-
LXXXXIII – na obrazie w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Quaesivit de coelo lucem – na za-
ginionym domniemanym oryginale, vide: T. Ba-
towski, Portret…, op. cit., s. 31. Motto to zostało 
przez malarza zapisane na blacie wyobrażone-
go na portrecie stołu bądź na kartach papieru, 
na których monarcha opiera dłoń (egzemplarz 
z prywatnych zb. we Francji, vide: L’Aigle Blanc. 
Stanislas Auguste dernier roi de Pologne [kata-
log wystawy], Paris 2011, poz. 152. 
W. Łoś, Wizerunki króla Stanisława Augusta, 
Kraków 1876, s. 15; Józef Łoski z kolei zwraca 
uwagę na rękę opierającą się na klepsydrze – 
jakby chciała powstrzymać czas, vide: J. Łoski, 
op. cit., podpis do ryc. 46. Natomiast Robert 
Fournier-Sarlovèze – na pióro na kałamarzu; 
być może jest to to pióro, które podpisze abdy-
kację, vide: [R.] Fournier-Sarlovèze, Les peintres 
de Stanislas-Auguste II roi de Pologne, Paris 
1907, s. 18. 
J. Pietrusiński, op. cit., s. 338. Wymowa obra-
zu stanowiłaby więc rodzaj obrony monarchy 
przed pojawiającymi się zarzutami.
Ol., pł., 73,5 x 98 cm. Dresden, Gemäldegale- 
rie. Obraz namalowany w 1620 r.
Oryginał powstał na początku II poł. XVIII w. 
Znana jest też kopia Leontija Miropolskiego 
z 1787 r., vide: W.L. Czenakal [В.Л. Ченакал], 
M.W. Łomonosow w portretach, ilustracjach, 
dokumentach [tyt. oryg. М.В. Ломоносов  
в портретах, иллюстрациях, документах], 
Moskva 1965.
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Wszelako obraz zdaje się zawierać również 
bardziej ukryte, może nawet hermetyczne tre-
ści102. Agnieszka Skrodzka widzi w nim wyra-
finowane, możliwe do zrozumienia na pod-
stawie wielowątkowych tropów kulturowych, 
wyobrażenie monarchy nieszczęśliwego, 
udręczonego duchowo, ba, nawet składają-
cego siebie w ofierze w obliczu przemożnych 
sił zła – ciemności, zmienności Fortuny. Króla 
postrzegającego własny los jako daninę, któ-
rą według odwiecznych planów Opatrzno-
ści musi złożyć, by jego kraj mógł się kiedyś 
odrodzić103. Z kolei Krzysztof Załęski, który też 
próbował rozszyfrować zagadkę Portretu ale-
gorycznego, dostrzegł w nim możliwe konota-
cje wolnomularskie104. Skojarzył symboliczny 
sens uwidocznionego w tle pejzażu (widok 
z okna na wynurzającą się z morza wyspę (?), 
nie na wszystkich replikach identyczny) nie 
tyle z królestwem targanym przez przeciwno-
ści losu czy biblijną opoką, ile z adaptowanym 
przez ikonografię masońską emblematem, któ-
ry przeistoczył się w symboliczne wyobrażenie 
miejsca, gdzie tworzą swe dzieło wolnomu-
larze – z wyspą targaną przez burzę morską 
z piorunami (na obrazie widoczne są ciemne 
chmury, przez które przebijają się jednak pro-
mienie słońca). Symbol taki (właściwsze byłoby 
określenie emblemat) w dobie Poniatowskiego 
pojawia się między innymi na medalach ma-
sońskich wybitych w mennicy warszawskiej105. 

Podobnie inne przedmioty widoczne na por-
trecie – to jest globus, korona i klepsydra – 
uznane zostały przez Załęskiego za przynależ-
ne do repertuaru symboliki wolnomularskiej; 
nawet błękitny kolor szaty królewskiej stanowił 
podstawową barwę tak zwanych lóż święto-
jańskich (odnoszą się do nich pierwsze trzy 
stopnie wtajemniczenia), stąd zwanych zresz-
tą wolnomularstwem błękitnym. Sama dewiza 
obrazu Quaesivit coelo lucem może być na-
tomiast, według Załęskiego, odczytana jako 
aluzja do wolnomularskiego obowiązku po-
szukiwania prawdy i rozpraszania ciemności, 
oznaczającej zło tego świata.

Zatem i w tym wypadku (podobnie jak w wy-
padku Wniesienia Arki) możliwa jest interpre-
tacja treści królewskiego portretu alegoryczne-
go na podstawie znaczenia, jakie widocznym 
na nim symbolom przydawali wolnomularze. 
W takim wypadku wymowa owego wizerunku 
sprowadzałaby się do sugestii, że nie tylko dla 
króla, jego państwa, ale i dla bliskich mu wol-
nomularskich idei nastały czasy pełne przeciw-
ności. Niemniej nadzieję na przyszłość budzi 
właśnie rozszerzenie w świecie idei masoń-
skich – takie bowiem znaczenie przypisywano 
wyobrażeniu globu ziemskiego umieszczane-
mu na kobiercach do wtajemniczeń wolnomu-
larskich w stopniu pierwszym i drugim106. 

Nawet Jerzy Pietrusiński, który nie widzi 
głębszych podstaw do traktowania Portretu 
alegorycznego jako wyobrażenia o charakte-
rze wolnomularskim, traktuje to dzieło niczym 
rebus, op. cit., s. 321 i nn.
A. Skrodzka, op. cit., s. 232 i nn.
K. Załęski, Alegoryczny portret Stanisława 
Augusta „z klepsydrą”, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie” 1977, t. 21, 
237–248. Na masońską symbolikę Portretu 
alegorycznego zwracał też uwagę: A. Rysz-
kiewicz, Portrety Stanisława Augusta, „Wiek 
Oświecenia” 1971, t. 2, s. 96. Poglądu tego 
nie podziela M. Sobieraj, Quaesivit coelo 
lucem. Portret Stanisława Augusta Ponia-
towskiego „z klepsydrą” [w:] Sztuka i histo-
ria. Materiały Sesji SHS, Warszawa 1992, 
s. 249–260.
K. Załęski, Alegoryczny…, op. cit., s. 242–
243. Chodzi o medale wybite na cześć zna-
nych wolnomularzy: Augusta Moszyńskiego 

Na bliższe od sugerowanych wyżej, bo być 
może bezpośrednie konotacje wolnomularskie 
wskazywać by mogło ewentualne nawiązanie 
na tym portrecie do losów Salomona i jego 
państwa. Wiązałoby to bowiem Portret alego-
ryczny z programem ikonograficznym Sali Sa-
lomona. A za takie nawiązanie można by na 
przykład uznać archaizowany kształt korony, 
niemal identyczny z formą korony owego izra-
elskiego władcy na omawianych wcześniej ob-
razach z Łazienek107. Przecież i Salomon, nie 
mogąc się oprzeć światowym pokusom, dopro-
wadził u schyłku swego panowania do rozbicia 
królestwa Izraela.

To przypuszczenie może zyskać na ostrości 
dopiero w kontekście dalszych części progra-
mu ikonograficznego Sali Salomona, nad której 
wystrojem Stanisław August kazał intensywnie 
pracować mimo trudnej sytuacji politycznej108. 

Należy przy tym wspomnieć, że treść Portretu 
alegorycznego wiązana bywa z programem 
ikonograficznym innego jeszcze pomieszcze-
nia w pałacu Łazienkowskim – Rotundy, do 
której wchodziło się bezpośrednio z Sali Salo-
mona109. Rotunda była miejscem pomyślanym 
jako panteon sławy narodowej Rzeczypospoli-
tej, sławy jednak uosabianej przez wybitnych 
władców, którzy podobnie jak Stanisław Au-
gust nie zostali dostatecznie docenieni. Powo-
dem zaś miała być Zazdrość; jej symbol Me-
duza – w pierwotnym zamyśle króla opatrzony 
identycznym cytatem z Eneidy, co Portret ale-
goryczny – wyobrażony został na posadzce 
Rotundy110. 

Obrazem zamykającym program Sali Salo-
mona była zaś Ofiara Salomona. Na tym płótnie 
widzimy sędziwego już monarchę – słynącego 
przecież niegdyś z mądrości i według talmu-
dystyki oraz kabalistyki obdarzonego nadna-
turalną potęgą – jak oczarowany pięknem 
i wdziękiem królowej Saby i innych pogańskich 
nałożnic składa ofiarę Baalowi. Niechybnie 
i ta scena odwoływać się miała do osobistych, 
gorzkich doświadczeń życiowych Poniatow-
skiego, które miały fatalny wpływ na jego życie 
i władane przezeń państwo. Możliwe, że poja-
wienie się w programie ikonograficznym Sali 
Salomona postaci królowej Saby miało stano-
wić aluzję do roli, jaką w życiu Poniatowskiego 
odegrała caryca Katarzyna II (choć z oczywi-
stych względów jej rysy nie mogły być nadane 
postaci z obrazu) – ta wychowana na pismach 
filozofów oświecenia „Semiramida Północy”. 
Łączyła przecież kiedyś młodego stolnika li-
tewskiego z wielką księżną, która miała stać się 
carycą, szczera miłość111. Razem rozczytywali 
się w oświeceniowej literaturze francuskiej, ona 
zachwycała się Voltera Siècle de Louis XIV, 
on nie miał słów zachwytu dla Monteskiusza. 
Prowadzili długie gawędy, snuli […] plany na 
przyszłość, on bardziej żywiołowo, ona z więk-
szą rezerwą i zastanowieniem112. To dzięki woj-
sku i skarbowi popierającej go „Semiramidy” 
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i Piotra Gartenberga-Sadogórskiego, vide: 
L. Hass, Wolnomularze i wolnomularskie 
medale mennicy warszawskiej Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, „Biuletyn Numizma-
tyczny” 1971, nr 10, s. 193; idem, Sekta…, 
op. cit., opis ilustracji 27; W.T.R. Marvin, The 
Medals of the Masonic Fraternity, Boston 
1880, s. 207; S. Małachowski-Łempicki, Wol-
nomularstwo polskie…, op. cit., s. 17. 
Vide: S. Załęski, O masonii w Polsce…, op. 
cit., cz. 2, s. 11. Bardziej skomplikowane, 
jeśli chodzi o symbolikę masońską, wyda-
je się rozszyfrowanie przedstawionego na 
obrazie zestawienia korony z klepsydrą. 
Korona w różnych rytach i stopniach wol-
nomularskich wyrażała co innego. W rycie 
Różanego Krzyża była znakiem mądrości 
i wyższego przejrzenia, w przeciwieństwie 
do „templariuszowskiej” Ścisłej Obserwy i jej 
mutacji – w rycie tym w wyższych stopniach 
mogła być postrzegana nawet jako symbol 
znienawidzonego monarszego despotyzmu. 
Dlatego wspomniane połączenie korony 
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z klepsydrą może oznaczać, że mądrość 
przychodzi z czasem i doświadczeniem, 
ale równie dobrze – złożenie korony w imię 
wyższych wartości.
Nawet w tle portretu Ignacego Wyssogoty 
Zakrzewskiego pędzla Józefa Peszki (1792) – 
w zb. Zamku Królewskiego w Warszawie (inw. 
457 Dep.) – widoczne jest popiersie Stanisła-
wa Augusta w takiej antycznej koronie, ucha-
rakteryzowanego, jak się wydaje, na Salomo-
na. Z kolei Agnieszka Skrodzka, wskazując 
na analogie do korony Warneńczyka z Pocztu 
władców Bacciarellego, wysunęła ciekawą 
koncepcję, że chodzi tu o aluzję do koro-
ny męczeńskiej – cierniowej, a tym samym 
wyobrażenie króla cierpiącego, składającego 
swe panowanie w ofierze.
Powstanie Portretu alegorycznego zbiegło się 
w czasie z końcowymi pracami nad wystro-
jem malarskim Sali Salomona w Łazienkach. 
Zachowały się nawet listy króla do Baccia-
rellego z okresu już po wyjeździe na sejm do 
Grodna, w których wydaje polecenia co do 
obrazów z Sali Salomona (listy datowane 30 
marca, 19 kwietnia 1793 r., w zb. Biblioteki 
Narodowej, rkps 3291/1, k. 68. 70), przy 
czym w liście z 30 marca król polecił rów-
nież wykonać kopię Portretu alegorycznego, 
co wskazuje, że Sala Salomona i ów Portret 
alegoryczny były wtedy dla niego ważnymi 
przedsięwzięciami artystycznymi i, być może, 
istniał pomiędzy tymi dziełami jakiś związek. 

A. Skrodzka, op. cit., s. 240.
Ibidem, s. 240–241.
Młody Poniatowski poznał wielką księżnę 
Katarzynę w czasie pobytu w Petersburgu na 
przełomie 1755/1756 r. Wkrótce po zawar-
ciu znajomości został jej kochankiem, vide: 
J. Nieć, op. cit., s. 140 i nn.
Ibidem, s. 140.
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stał się królem. Te miłe złego początki przypo-
minał, być może, obraz z fasety przedstawia-
jący odwiedziny królowej Saby przynoszącej 
bogactwo. Miłość do Katarzyny odcisnęła silne 
piętno na wrażliwej osobowości Poniatowskie-
go. Możliwe, że pomimo tragicznej sytuacji, 
w jakiej się znalazł po wkroczeniu wojsk ro-
syjskich na terytorium Rzeczypospolitej, wciąż 
niełatwo mu było uwierzyć, że dawna kochan-
ka była w stanie się tego dopuścić. Przecież 
swego czasu liczył na jej pomoc w podźwi-
gnięciu swego królestwa. Marząc o ślubie 
z Katarzyną, myślał nawet o unii Polski z Ro-
sją. Czas, niestety, brutalnie zweryfikował te 
złudzenia, przynosząc mu druzgocący finał 
jego panowania. Zakładając, że na obrazach 
Bacciarellego królowa Saba miałaby przy-
wodzić na myśl Katarzynę II, należałoby się 
zgodzić z tezą, że wymowa całego programu 
sprowadzała się do gorzkiej przestrogi113. Na 
Katarzynie zawiódł się nie tylko Poniatowski, 
ale i znaczna część oświeceniowych elit inte-
lektualnych, w tym i wolnomularze, pragną-

Można w tym miejscu nadmienić, że w pier-
wotnej koncepcji aluzja miała być przedsta-
wiona w jeszcze bardziej dosadny sposób. 
Jan Eryk Biester zanotował, że w 1791 r. 
widział Bacciarellego pracującego nad obra-
zem Salomon składający siebie i swą koronę 
u stóp królowej Saby, vide: J.E. Biester, Kilka 
listów o Polsce pisanych latem 1791 roku 
[w:] Polska stanisławowska w oczach cudzo-
ziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 
1963, s. 212; J. Ruszczycówna, Zachowane 
materiały…, op. cit., s. 283. Jako ciekawostkę 

cy widzieć w niej rzeczniczkę swych idei. To 
na cześć carycy jedna z wielkich polskich lóż 
nosiła swego czasu nazwę „Katarzyna pod 
Gwiazdą Północną”. W okresie Sejmu Czte-
roletniego, gdy jasne się stawały prawdzi-
we intencje „wybranki filozofów”, nazwę loży 
zmieniono na cześć króla na „Stanisław pod 
Gwiazdą Północną”.

W podobnych, nieszczęśliwie kończących 
się dziejach Salomona i Stanisława Augusta 
było jednak coś, co – jak powiedzieliśmy – po-
zwalało mieć nadzieję na ocalenie dobrej sła-
wy. Mimo poniżenia Salomona i rozbicia jego 
państwa pozostała po nim świątynia, trwalsza 
od jego dokonań i klęsk, tak jak po Ponia-
towskim miała pozostać Konstytucja 3 maja. 
Pojawiał się wątek opatrznościowy. Według 
cytowanej już Agnieszki Skrodzkiej do wątku 
opatrznościowego nawiązywało również wy-
obrażenie wyspy pośrodku morza na Portre-
cie alegorycznym, ponieważ prócz możliwych 
wolnomularskich konotacji przywoływało ono 
biblijne porównanie Boga do skały114 (cdn.).
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można dodać fakt, że niektóre damy pozują-
ce do postaci żon Salomona, a więc Teresa 
Tyszkiewiczowa, księżna Radziwiłłowa z Nie-
borowa, Sewerynowa Potocka i Stanisława 
Lubomirska, były członkiniami lóż żeńskich, 
vide: S. Małachowski-Łempicki, Wolnomular-
stwo polskie…, op. cit., cz. 2, s. 37. (Autorzy 
nie są jednak zgodni w kwestii identyfikacji 
dam, rzekomo sportretowanych na Ofierze 
Salomona). 
A. Skrodzka, op. cit., s. 239.
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HISTORIA

SStanisław Sulikowski – 
aptekarz i rajca przemyski
Ewa Grin-Piszczek

W 1983 roku obchodzono 430-lecie prze-
myskich aptek1. Powoływano się wów-

czas na zapis w Metryce Koronnej z 14 marca 
1553 roku (w zasobie Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w Warszawie), potwierdzający 
donację2 nieruchomości położonej w Przemy-
ślu, dokonaną przez Piotra Kmitę, wojewodę 
krakowskiego, starostę przemyskiego, na rzecz 
Stanisława Sulikowskiego, aptekarza Przemy-
śla (aptecarius Premisliae), serwitora starosty 
(Kmita określił go mianem servitor suus)3. 
Organizatorzy obchodów uznali tę datę za 
początek istnienia aptek w Przemyślu. Kim 
był ów Stanisław Sulikowski i czy rzeczywiście 
prowadził pierwszą przemyską aptekę?

Sulikowski przybył do Przemyśla naj-
prawdopodobniej z Krakowa. Z informacji 
zawartych w materiałach źródłowych wynika, 

że miał pięcioro rodzeństwa: braci Jakuba, 
Jana, Piotra, Zygmunta oraz siostrę Bogumiłę4. 
Jakub był aptekarzem osiadłym w Krakowie. 
W spisach szosu5 z lat 1573, 1576–1578 Jakub 
Sulikowski pojawia się jako właściciel kamieni-
cy Podelwie (sub Leone) przy ulicy Szerokiej 
(dzisiejszy plac Dominikański). Kolejny z braci 
Stanisława, Zygmunt, osiadł w Tuszynie i zo-
stał wójtem dziedzicznym w tej miejscowości, 
natomiast Piotr wybrał karierę duchownego – 
był proboszczem parafii w Wiszni. Z kolei Jan 
służył na dworze wojewody krakowskiego. Sio-
stra Sulikowskich, Bogumiła, poślubiła Józefa 
Palucha z Sadka.

Kiedy Stanisław Sulikowski przebywał w Kra-
kowie, pojął za żonę Katarzynę, córkę doktora 
medycyny Dominika Drozdowskiego. Dzięki 
temu małżeństwu otrzymał nieruchomość przy 

22 października 1983 r. w Przemyślu Towa-
rzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz 
Cefarm w Rzeszowie zorganizowały sesję 
farmaceutów województwa przemyskiego 
w 430 rocznicę otwarcia przez Stanisława 
Sulikowskiego, aptekarza Piotra Kmity, woje-
wody krakowskiego, pierwszej apteki w Prze-
myślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, 
Teki inż. Bogusława Gębarowicza, sygn. 156; 
M. Duma, Pod Orłem, „Nasz Przemyśl” 2016, 
nr 5 (139), s. 14; idem, Pod Orłem suplement, 
„Nasz Przemyśl” 2016, nr 6 (140), s. 32–33.
Donacja – kwota pieniężna lub dobra ziemskie 
darowane za zasługi, w nagrodę.
Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka 
Koronna, sygn. 84, s. 353–355.

1

2

3

Informacje źródłowe w niniejszym artykule po-
chodzą z zespołów archiwalnych: Akta miasta 
Przemyśla z zasobu Archiwum Państwowego 
w Przemyślu, sygn. 11, s. 148, 240, 350, 412; 
sygn. 12, s. 477, 633–635, 892; sygn. 229, 
s. 63, 134; sygn. 303, s. 124, 303, 307; sygn. 
310, s. 2; oraz Akta miasta Krakowa (dalej: 
AmK) z zasobu Archiwum Narodowego w Kra-
kowie (dalej: ANK), sygn. 19, s. 248; sygn. 20, 
s. 96, 459; sygn. 443, s. 321; sygn. 446,  
s. 265; sygn. 2520, s. 6, 81, 109, 179.
Podatek od majątku nieruchomego płacony 
przez mieszczan na rzecz skarbu państwa, za 
którego ściąganie były odpowiedzialne władze 
miejskie.

4
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ulicy Mikołaja w Krakowie, położoną między 
domami Zatorskiego i Jabłońskiego. Wszedł 
również w posiadanie wsi Drozdów (Drozdo-
wo), którą zapisała mu w 1552 roku Urszula, 
córka Jana Drozdowskiego, krakowskiego chi-
rurga. Odziedziczyła ona majętność po swoim 
zmarłym ojcu.

Synem Stanisława i Katarzyny był Mikołaj, 
który w 1569 roku przyjął prawo miejskie6 
w Przemyślu i w tym samym roku rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Krakowskim7. Po 
śmierci matki otrzymał w 1570 roku część 
dóbr ruchomych i nieruchomych, w tym 
kamienicę w Krakowie. Mikołaj prowadził 
interesy w Wilnie, gdzie pomimo zawarcia 
wcześniej związku małżeńskiego z Małgorza-
tą, mieszczką przemyską, poślubił wilniankę. 
Popełnienie bigamii sąd przemyski uznał za 
powód do udzielenia rozwodu8.

Po śmierci pierwszej żony Stanisław Suli-
kowski poślubił Katarzynę, córkę Bartłomieja 
Kromera, rajcy krakowskiego, wybitnego 
prawnika9.

W 1553 roku pojawiła się wzmianka doty-
cząca związków Sulikowskiego z Przemyślem – 
chodziło o wspomniane nadanie domu 

Sulikowskiemu przez starostę przemyskiego 
Piotra Kmitę. Określenie w zapisie w Metryce 
Koronnej aptekarz przemyski (apothecarius 
Premisliensis), pojawiające się przy nazwisku 
Sulikowskiego, może sugerować, że przed tym 
nadaniem musiał być on już związany z mia-
stem. Przebywał też na dworze Piotra Kmity; 
Sulikowskiego przedstawia się jako aptekarza 
starosty Piotra Kmity10.

Dom nadany Sulikowskiemu, zwany Krajni-
kowski, przypadł staroście prawem kaduka11. 
Położony był między domem mansjonarzy 
a domem Bartoszka, obywatela przemyskiego. 
Z wpisów dotyczących poboru szosu w 1565 
roku wynika, że domus Kraynikowe położo-
ny był przy ulicy Lwowskiej (dzisiejsza ulica 
Franciszkańska).

Nie wiadomo, czy Sulikowski w tej nieru-
chomości prowadził aptekę. Z pewnością nie 
zajmował się wyłącznie wyrobem i sprzedażą 
medykamentów, ale przede wszystkim han-
dlem towarami kolonialnymi, rzadkimi pro-
duktami żywnościowymi, cukrem, słodyczami, 
olejami, a także wysokogatunkowymi winami 
i wódkami oraz preparatami i ziołami mają-
cymi w tym czasie zastosowanie w lecznic-
twie12. Sulikowski dostarczał między innymi na 
potrzeby rajców wino: w 1558 roku zapłacono 
mu za 14 garnców wina, gdy panów lwow-
skich częstowano. Zachowała się informacja 
o sprzedaży przez niego błękitnego sukna 
niejakiemu Janowi Soltanowi.

Już w 1556 roku Sulikowski został właści-
cielem nieruchomości w przemyskim rynku – 
miejscu uważanym za prestiżowe, gdzie 
majątki posiadała elita miejska. Po zawarciu 
umowy zamiany bona pro bonis z Wojciechem 

Prawo (obywatelstwo) miejskie było nadawane 
tylko wolnym obywatelom (cives). Uzyskanie 
prawa miejskiego w Przemyślu wymagało 
spełnienia kilku warunków. Podstawą przyję-
cia do prawa miejskiego było okazanie listu 
dobrego urodzenia, a więc potwierdzenie 
pochodzenia z legalnego małżeństwa. Drugim 
warunkiem było chrześcijańskie wyznanie, 
jednak w odróżnieniu od innych miast nie 
musiało to być jedynie wyznanie katolickie. 
Kolejnym wymogiem uzyskania prawa miej-
skiego było złożenie opłaty za przyjęcie, vide: 
J. Motylewicz, Społeczeństwo Przemyśla w XVI 
i XVII wieku, Rzeszów 2005, s. 37; K. Arłamow-
ski, Przyjęcia do prawa miejskiego w Przemy-
ślu w latach 1541–1664 [w:] Sprawozdanie 
Dyrekcji Państwowego Gimnazjum II im. prof. 
Kazimierza Morawskiego w Przemyślu za rok 
szkolny 1930/31, s. 11.
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, 
t. 3, Ab anno 1551 ad annum 1606, Kraków 
1904, s. 68.
J. Motylewicz, op. cit., s. 319.
ANK, AmK, sygn. 446, s. 265; S. Pańków, Kro-
mer Bartłomiej [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. 15, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 318.

6

7

8

9

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 1, War-
szawa 1900, s. 59; Z. Felczyński, 500 lat szpi-
talnictwa w Przemyślu, Przemyśl 1965, s. 49; 
J. Motylewicz, op. cit., s. 202; M. Horn, Z dzie-
jów aptekarstwa w ziemi przemyskiej i sanoc-
kiej do połowy XVII wieku, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu” 1971, 
t. 8, Studia z dziejów gospodarczo- 
-społecznych Polski XVI–XVII wieku, s. 23.
Ius caducum – prawo kaduka, według którego 
spadek pozostający bez dziedziców przypadał 
władcy.
M. Horn, op. cit., s. 22; F. Leśniak, Rzemieślnicy 
i kupcy w Krośnie (XVI – pierwsza połowa XVII 
wieku), Kraków 1999, s. 111.

10

11

12
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Zapis w Metryce Koronnej z 14 marca 1553 roku, potwierdzający donację nieruchomości 
położonej w Przemyślu, dokonaną przez Piotra Kmitę, wojewodę krakowskiego, starostę 
przemyskiego, na rzecz Stanisława Sulikowskiego, aptekarza Przemyśla

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, sygn. 84, s. 353



Kaszką i jego żoną odstąpił im dom daro-
wany mu przez starostę Kmitę w 1553 roku 
za 350 florenów, natomiast zakupił budynek 
i grunt w rynku między domem Bieczarowskim 
a Adama młynarza, za co zapłacił 1100 flo-
renów. Sumę stanowiącą różnicę wartości 
tych dóbr Sulikowscy mieli spłacać w ratach. 
Przedmiotem transakcji była budowla w połu-
dniowej pierzei przemyskiego rynku – obec-
nie jest to kamienica numer 18. Wkrótce 
Sulikowscy przystąpili do robót przy kamie-
nicy. Świadczą o tym zachowane wzmianki 
o budowach, a także o sporach sąsiedzkich, 
dotyczących nieruchomości i jej stanu. Jesz-
cze przed 1561 rokiem Sulikowski wybudował 
mur między swoją kamienicą a budynkiem na-
leżącym do Adama młynarza oraz dokonywał 
robót przy budowie i naprawie rynny. Gdy 
posiadłość sąsiadująca z kamienicą Suli-
kowskiego, należąca do Bieczarów, zmieniła 
właściciela, którym został doktor medycyny 
Jakub Ostiena (przed 1565 rokiem), Sulikow-
ski zawarł z nim umowę dotyczącą robót przy 

budynku. Prawdopodobnie obiekt wymagał 
częstych napraw, ponieważ Adrian Helcner – 
właściciel kamienicy z drugiej strony, którą 
zakupił od Adama młynarza – skarżył się, że 
ze świetlika w dachu kamienicy Sulikowskiego 
krople spadają na tył jego posiadłości.

Sulikowski był więc właścicielem domu 
nadanego mu przez starostę Kmitę przez zale-
dwie trzy lata – od 1553 do 1556 roku, kiedy 
wszedł w posiadanie nieruchomości położo-
nej w rynku. Należy mieć na uwadze, że dom 
przy ulicy Lwowskiej był z pewnością budyn-
kiem drewnianym, określonym w zapisie jako 
domus, mającym znacznie niższą wartość niż 
nieruchomość znajdująca się przy central-
nym placu w mieście. W tym okresie bowiem 
(połowa XVI wieku) w Przemyślu i w innych 
miastach kamienice określane zazwyczaj jako 
lapidea lub domus lapidea budowano w miej-
scu prestiżowym, jakim był rynek. Nie wydaje 
się więc prawdopodobne, aby Sulikowski za-
łożył aptekę w drewnianym budynku, którego 
był właścicielem jedynie przez trzy lata. 

Z pewnością jednak zajmował się w tym cza-
sie sprzedażą win, towarów kolonialnych oraz 
medykamentów.

W Przemyślu Sulikowski posiadał także 
dom przy ulicy Lwowskiej, położony koło 
domu kuśnierza Iwana Czerka i cerkwi ka-
tedralnej Świętego Jana. Dom ten został 
odstąpiony Sulikowskiemu przez rajców Jana 
Gagatka i Stanisława Rogalę w 1559 roku. 
W następnym roku aptekarz sprzedał tę nieru-
chomość za 50 florenów Piotrowi Rzepeckie-
mu zwanemu „Orzeł” i jego żonie Jadwidze. 
Sulikowski posiadał także ogród położony 
za kościołem Świętego Piotra (obecnie ulica 
Katedralna).

Aptekarz czerpał korzyści z arendowa-
nia nieruchomości należących do miasta. 
Za 24 grosze płacone na Wielkanoc rajcy 
miejscy dali mu grunt położony nad Sanem 
koło kanału naprzeciwko wsi Kruhel. Na tym 
gruncie Sulikowski przygotował cegielnię oraz 
wypalarnię wapna na potrzeby miasta. Z ce-
gielni tej korzystano przy budowie ratusza, 
gdy przywieziono 20 tysięcy sztuk cegieł, za 
które Sulikowski otrzymał 24 złote13. W 1563 
roku sprzedał tę majętność Andrzejowi Bono-
niemu i jego żonie Reginie. Wraz z doktorem 
Jakubem Ostieną arendował postrzygalnię14 
w ratuszu przemyskim za 390 grzywien. Po-
nadto wynajmował trzy komięgi15, które odstę-
pował za 20 grzywien każdą. Prowadził także 
interesy z mieszkańcami Krakowa, a przede 
wszystkim reprezentował ich w różnych trans-
akcjach. W drugiej połowie lat 50. XVI wieku 
bracia Franciszek i Gaspar Rezaliczowie, oby-
watele krakowscy, ustanowili Sulikowskiego 

swoim reprezentantem w sprawie ze Sterką, 
Żydem z Przemyśla, dotyczącej 125 florenów. 
Sulikowski pośredniczył także w interesach 
Pawła Berusedorffa, obywatela krakowskiego.

W 1559 roku Sulikowski został rajcą miej-
skim16. Zwyczajowo, aby objąć krzesło ra-
dzieckie w Przemyślu i w innych miastach, 
należało odbyć staż w ławie sądowej17. Nie-
które osoby jednak od razu zostawały rajcami. 
Wśród nich znalazł się właśnie Sulikowski. 
W rachunkach miejskich zachowały się ślady 
jego aktywności jako rajcy. Był delegatem 
miasta do króla, za co dostał z kasy miejskiej 
2 floreny w 1559 roku. W 1565 roku miasto 
zapłaciło mu 1,10 złotych za wino, które rajcy 
dali zegarmistrzowi Baltazarowi, i kwotę za 
4 garnce wina dla arcybiskupa lwowskiego. 
Warto zauważyć, że w 1559 roku aptekarz 
ofiarował szpitalowi miejskiemu 10 złotych, 
zapisując je na swojej kamienicy w rynku18.

Sulikowski w 1568 roku zrezygnował 
z prawa miejskiego w Przemyślu, natomiast 
15 czerwca 1569 roku przyjął prawo miejskie 
w Krakowie19. Wówczas sprzedał już jako 
civis Cracoviensis kamienicę z przyległościa-
mi Janowi Pigułce (również aptekarzowi) za 
2 tysiące florenów. Dziś na tablicy widniejącej 
na froncie kamienicy numer 18 w przemyskim 
rynku znajduje się informacja, że jest ona 
zwana pigulińską od właściciela aptekarza – 
Jana Pigułki. Warto pamiętać, że w latach 
1556–1568 należała ona do Stanisława Suli-
kowskiego.

W 1570 roku, po powrocie do Krakowa, 
Sulikowski otrzymał część kamienicy w rynku 
krakowskim, należącej do nieżyjącego już 
wtedy jego teścia Bartłomieja Kromera, po-
łożonej między budynkami Brendlowej i An-
drzeja Rotermunda.

J.T. Frazik, Ratusz w Przemyślu w świetle źródeł 
[w:] Sztuka Przemyśla i ziemi przemyskiej. 
Zbiór studiów, red. M. Dłutek, J. Kowalczyk, 
Przemyśl–Warszawa 2004, s. 71.
Postrzygalnia – miejsce, w którym dokonywa-
no jednego z końcowych etapów produkcji 
sukna. Do XVII w. postrzygalnie należały 
zazwyczaj do miasta i mieściły się w ratuszach. 
Były urządzeniami użyteczności publicznej, 
często dzierżawione przez rzemieślników bądź 
kupców.
Komięga – statek rzeczny poruszany za pomo-
cą wioseł, wykorzystywany głównie do przewo-
zu zboża do Gdańska. Komięgi po dotarciu do 
miejsca przeznaczenia rozbierano, a materiał 
(drewno) sprzedawano, np. na opał.

E. Grin-Piszczek, Urzędnicy miejscy Przemy-
śla w XIV–XVIII wieku, Toruń 2012, s. 82, 301.
G. Jakimińska, Elita władzy lubelskiej gminy 
miejskiej w latach 1555–1651, Lublin 2012, 
s. 149.
J. Motylewicz, op. cit., s. 209.
Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krako-
wie 1507–1572. Libri iuris civilis Cracoviensis 
1507–1572, wydali A. Kiełbicka, Z. Wojas,  
Kraków 1993, s. 228, nr 3870. 
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Zapis w Metryce Koronnej z 14 marca 1553 roku, potwierdzający donację nieruchomości 
położonej w Przemyślu, dokonaną przez Piotra Kmitę, wojewodę krakowskiego, starostę prze-
myskiego, na rzecz Stanisława Sulikowskiego, aptekarza Przemyśla

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, sygn. 84, s. 354–355



Sulikowski zapewne wywodził się ze stanu 
szlacheckiego. Świadczyć o tym może między 
innymi określanie go w zapisach w aktach 
miejskich jako nobilis, a także posiadanie 
przez niego gruntów poza miastem (wieś 
Drozdowo). Zmarł między drugą połową 1572 
roku a końcem 1573 roku. Ostatni dotyczący 
jego wpis, zachowany w Aktach miasta Kra-
kowa, pochodzi z początku czerwca 1572 
roku, natomiast w grudniu 1573 roku aptekarz 
określany był już jako olim, a więc zmarły.

Stanisław Sulikowski z pewnością był 
osobą przedsiębiorczą, z doskonałym pocho-
dzeniem i koneksjami rodzinnymi. Przebywał 
na dworze Piotra Kmity, wojewody krakow-
skiego i starosty przemyskiego, co niewątpli-
wie również miało wpływ na przebieg jego 
kariery. Był osobą zamożną – czerpał zyski 
dzięki rozległym interesom, posiadał nieru-
chomości w Krakowie i Przemyślu, a nawet 
był właścicielem wsi. Prawdopodobnie był też 
człowiekiem wykształconym, skoro poślubił 
córkę doktora, a następnie córkę wybitnego 
prawnika i posłał swego syna na studia. Wie-
dza i umiejętności były mu niezbędne przy 
prowadzeniu licznych i zyskownych transak-
cji. Wyżej wymienione czynniki sprawiły, że 
Sulikowski szybko osiągnął zaszczytne stano-
wisko rajcy miejskiego (był nim do 1568 roku), 

jednak wkrótce zdecydował się na powrót do 
Krakowa.

Powracając do kwestii obchodów 430-lecia 
istnienia przemyskich aptek, należy stwierdzić, 
że wpis w Metryce Koronnej nie świadczy 
bezpośrednio o założeniu pierwszej przemy-
skiej apteki, jest natomiast jedną z pierwszych 
wzmianek o przemyskim aptekarzu, serwitorze 
starosty.

SUMMARY

Stanisław Sulikowski – a pharma-
cist and councilor of Przemyśl

The article presents a figure of Stanisław 
Sulikowski, one of the first pharmacists in 
Przemyśl. He probably came from Kraków. In 
1553 Sulikowski received a property situated 
in Przemyśl from Piotr Kmita, the district gov-
ernor of Przemyśl. Three years later (in 1556) 
Sulikowski became the owner of a building 
by the main town square. He was involved in 
trade of wine, cloth and colonial goods. He 
also had a house at Lwowska Street, a brick-
yard and roasting room for lime. In 1559 he 
became a city councilor. In 1568 he accepted 
municipal rights in Kraków and then sold 
his property on the main market in Przemyśl 
to pharmacist Jan Pigułka. His first wife was 
the daughter of medicine doctor Dominik 
Drozdowski, the second was the daughter of 
Bartłomiej Kromer, councilor of Kraków and 
prominent lawyer. We have knowledge about 
one son of Sulikowski – Mikołaj. Stanisław 
Sulikowski died sometime between the second 
half of 1572 and the end of 1573.

Translated by Sylwia Mikuła

Ewa Grin-Piszczek (ur. 1979) – doktor nauk 
humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu), pracownik Archi-
wum Państwowego w Przemyślu. Autorka prac 
dotyczących dziejów Przemyśla w okresie staropol-
skim, między innymi Urzędnicy miejscy Przemyśla 
w XIV–XVIII wieku (Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2012), oraz artykułów z zakresu archiwistyki 
i biografistyki.
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HISTORIA

G
Géza Gyóni urodził się 25 czerwca 1884 roku 
w miejscowości Gyón, w powiecie Dabas, w ko-
mitacie peszteńskim. Nazwisko Gyóni przyjął 
od nazwy wsi, w której przyszedł na świat. Jego 
ojciec, Mihály Áchim, był ewangelickim du-
chownym, matka Gizella, z domu Bekker, była 
córką ewangelickiego nauczyciela1.

Pierwsze dziesięć lat życia Géza Gyóni 
spędził w rodzinnej wsi, potem, w 1894 roku, 
na sześć lat przeniósł się do Szarvas, gdzie 
chodził do gimnazjum ewangelickiego. W VII 
i VIII klasie naukę kontynuował w gimnazjum 
ewangelickim w Békéscsabie2. W tym też cza-
sie zaczął publikować pierwsze wiersze. We 
wrześniu 1902 roku zapisał się na wydział teo-
logii ewangelickiej na Akademii Teologicznej 
w Pozsony (Bratysława)3.

Początkowo studia szły mu świetnie, pierw-
szy semestr zamknął ze znakomitym wynikiem. 
W drugim semestrze, w kwietniu 1903 roku, 
zaczął pracować jako korektor w piśmie „Ny-
ugatmagyarországi Híradó”. Spodobała mu się

Géza Gyóni –  
węgierski poeta,  
żołnierz przemyskiej twierdzy
Tomasz Pomykacz

Pamięci Taty

F. Gyóni, Életrajzi tájékoztató [w:] Gyóni 
Géza összes versei, Budapest 1941, s. 7 
[online], http://mek.oszk.hu/00600/00664/
index.phtml [dostęp: 27 lipca 2016]; I. Bo-
ross, Gyóni Géza. A költő halálának tíz éves 
évfordulójára. Irodalomtörténeti tanulmány, 
Mezőtúr [1927], s. 7. (Materiały wykorzystane 
przy pisaniu artykułu w tłumaczeniu autora). 
Ibidem. 
F. Gyóni, op. cit., s. 7–8.
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praca redakcyjna, ponadto publikował wiersze 
i felietony. Odbiło się to na przebiegu studiów – 
w indeksie na zakończenie drugiego semestru 
brakowało not z języka hebrajskiego i historii 
Kościoła4.

24 stycznia 1904 roku w liczbie 500 egzem-
plarzy ukazał się jego pierwszy zbiór wierszy 
pod tytułem Versek (Wiersze). Tego samego 
dnia próbował popełnić samobójstwo, strze-
lając sobie w serce. Kula ześlizgnęła się po 
żebrze i wyszła plecami. Nie chciał ujawnić 
powodów próby pozbawienia się życia, tłuma-
czył jedynie, że doszło do tego w wyniku „ame-
rykańskiego pojedynku”, który polegał na tym, 
że dwóch rywali losowało spośród dwóch kul – 
białej i czarnej. Ten, który wyciągnął czarną, 
zmuszony był popełnić samobójstwo5. Domysły 
były rozmaite: zawód miłosny, niepowodzenia 
na studiach, długi, znużenie życiem i tym po-
dobne. W wykładzie wygłoszonym 6 listopada 
1940 roku na zgromadzeniu „Gyóni-Társaság” 
Lajos Nagy (przyjaciel Gyóniego z lat młodo-
ści) sprawę kategorycznie wiązał z rywalizacją 
w redakcji6.

Rana szybko się zagoiła i Gyóni usiłował 
wrócić do normalnego życia, jednak dziesięć 
kolejnych lat było dla niego czasem chaotycz-
nych poszukiwań, kryzysów i niepowodzeń.

Początkowo nadal pracował w redakcji „Ny-
ugatmagyarországi Híradó” i próbował konty-
nuować studia (profesorowie ze względu na 
jego ojca zatuszowali sprawę usiłowania samo-
bójstwa, która de facto musiała oznaczać kres 
marzeń o karierze teologicznej). Ze względu 
jednak na brak postępów w nauce 20 sierpnia 
1905 roku został ostatecznie usunięty z Akade-
mii Teologicznej. Wówczas na życzenie ojca 
wrócił do domu. Na jego nalegania, by konty-
nuował naukę, 1 września rozpoczął praktykę 
w biurze notarialnym7.

Na początku czerwca 1906 roku wydaw-
ca Lipót Schwarz rozbudował lokalne pismo 
„Kiskunsági Híradó”, które odtąd zaczęło być 
wydawane pod nowym tytułem „Alsódabas 

és Vidéke” i przeznaczone było dla całego 
powiatu Dabas. W redakcję tego pisma został 
zaangażowany Gyóni. Jesienią udał się on do 
Budapesztu, by podjąć studia administracyjne, 
starając się kontynuować współpracę z „Alsó-
dabas és Vidéke”8. W Budapeszcie wciągnę-
ło go wielkomiejskie życie, co sprawiło, że nie 
przystąpił do końcowych egzaminów w roku 
akademickim9. Dlatego w latach 1907–1908 
znów musiał zająć się pracą biurową. Ponieważ 
nie był już w stanie wypełniać należycie obo-
wiązków redaktorskich, „Alsódabas és Vidéke” 
przestało się ukazywać w końcu 1907 roku. Od 
marca 1908 roku starał się je wznowić pod ty-
tułem „Dabas és Vidéke”, ale pismo to z powo-
dów finansowych w końcu maja upadło10.

W roku akademickim 1908/1909 Gyóni po-
nownie podjął studia administracyjne, których 
jednak nie ukończył11.

Lata te nie były jednak całkiem zmarno-
wane. Ich owocem był wydany w 1909 roku 
zbiór wierszy pod tytułem Szomorú szemmel 
(Smutnymi oczami), który ukazał się w czasie, 
gdy Gyóni był w wojsku. Służbę pełnił w Bośni, 
w Sarajewie12.

Po zakończeniu służby w maju 1909 roku 
wrócił do domu, gdzie przebywał do września 
1910 roku. W tym czasie często ścierał się z oj-
cem, który wprawdzie przyjął syna marnotraw-
nego, ale nie akceptował jego wyborów życio-
wych i – nie ceniąc dziennikarstwa – chciał mu 
zapewnić solidną karierę mieszczańską. Gyó-
ni zaś uparcie trzymał się swojej, wytyczonej 
przed laty drogi. We wrześniu 1910 roku dzięki 
wsparciu rodziny i przyjaciół (między innymi 
Lajosa Nagya) znalazł pracę w redakcji dzien-
nika „Soproni Napló”. Energicznie wziął się do 
pracy. Pisał wszystko, począwszy od codzien-
nych wiadomości. Zamieszczał tu też wiersze 
pochodzące ze zbioru Szomorú szemmel, jak 
i nowe utwory. W marcu 1911 roku ogłoszono 
subskrypcję na kolejny zbiór jego wierszy Élet 
szeretője (Kochanek życia), ale z powodu nie-
wystarczających wpływów z przedpłaty zamiar 
wydania tego tomu musiano wówczas zarzu-
cić. W tym czasie Gyóni publikował w nowo Ibidem, s. 8; I. Balogh, Gyóni Géza. Szibériai 

életrajza, Budapest 1927, s. 42. 
I. Boross, op. cit., s. 8; I. Balogh, op. cit., 
s. 42–43. 
F. Gyóni, op. cit., s. 8. 
Ibidem, s. 8–9; I. Balogh, op. cit., s. 44;  
I. Boross, op. cit., s. 8. 
F. Gyóni, op. cit., s. 9; I. Balogh, op. cit., s. 48. 

I. Balogh, op. cit., s. 48. 
F. Gyóni, op. cit., s. 9. 
Ibidem. 
Ibidem, s. 9–10; I. Boross, op. cit., s. 9;  
I. Balogh, op. cit., s. 51.

powstałym piśmie „Kultúra”, które jednak ry-
chło upadło13.

We wrześniu 1911 roku zmarł ojciec Gyó-
niego. Opatrzność uchroniła go przed ogląda-
niem kolejnego kryzysu w życiu syna, którego 
31 grudnia 1911 roku zwolniono z „Soproni 
Napló”. Przez pewien czas Gyóni pozostał 
w Sopronie, gdzie wspierali go przyjaciele. 
Potem przeprowadził się do Budapesztu, do 
Lajosa Nagya, który był wówczas pomocnikiem 
pastora w jednej ze świątyń ewangelickich (Fa-
sori Evangélikus Egyház). W stolicy także nie 
mógł znaleźć pracy14.

Wiosną 1912 roku Gyóni wrócił do redak-
cji „Soproni Napló”, gdzie pracował do lipca. 
Później zaproponowano mu posadę redaktora 
odpowiedzialnego w powstającej gazecie „So-
pron”, ale w związku z kryzysem bałkańskim 
powołano go jako rezerwistę do wojska. W tym 
czasie napisał wiersz Cézár, én nem megyek! 
(Cezarze, nie pójdę!), którego pomysł zrodził 
się jeszcze w czasie jego służby w Bośni wio-
sną 1909 roku15.

W październiku 1912 roku zaczął się ukazy-
wać „Sopron”, początkowo jako dziennik, który 
później z powodów finansowych przekształco-
no w tygodnik. Dla Gyóniego zabrakło miejsca 
w borykającej się z problemami redakcji. Znów 
został bez środków do życia i zaczął popadać 
w nędzę. Dzięki wsparciu jednego z przyjaciół 
w lutym 1913 roku znalazł pracę w wydawa-
nym w Szabadce16 piśmie „Bácskai Hírlap”. Tu 
zastał go wybuch wojny. 1 sierpnia 1914 roku 
Gyóni zmobilizowany jako rezerwista wyruszył 
wraz ze swym oddziałem roboczym bezpo-
średnio do Przemyśla17.

Jako pionier (członek formacji zbliżonej za-
daniami do saperów) pracował przy burzeniu 
wsi wokół przemyskiej twierdzy, przy wzno-
szeniu umocnień i budowie kolejki polowej. 
Niemal codziennie pisał do pozostawionej 

w Szabadce ukochanej (zachowało się u niej 
67 listów z Przemyśla) oraz do najbliższych. 
3 października zawiadamiał: Jeszcze żyję18, 
jednak najgorsze było dopiero przed nim. Noc 
z 6 na 7 października 1914 roku zastała go 
w okolicach fortu I/1 „Łysiczka”, na który wdarli 
się szturmem Rosjanie i który znalazł się w epi-
centrum huraganowego ognia artyleryjskiego 
obu walczących stron. Oddziałowi techniczne-
mu, w którym służył, rozkazano przywrócenie 
zerwanej łączności telefonicznej z fortem, co 
nie było jednak możliwe ze względu na silny 
ogień artyleryjski. Pod wpływem wstrząsają-
cych przeżyć tej nocy Gyóni napisał swój naj-
słynniejszy wiersz, Csak egy éjszakára… (Na 
jedną noc przynajmniej…)19.

W październikowych walkach o Twier-
dzę Przemyśl brał udział także młodszy brat 
Gézy, Mihály Áchim, jako porucznik 16 Pułku 
Węgierskiego Pospolitego Ruszenia. Okazało 
się, że bracia znaleźli się w Twierdzy Przemyśl 
jeszcze przed pierwszym oblężeniem, nie 
wiedząc o swojej obecności w mieście. Géza 
o stacjonowaniu młodszego brata w Przemy-
ślu dowiedział się dopiero z listów od przy-
jaciół otrzymanych z domu. Dzięki temu, po 
długich poszukiwaniach, udało mu się go od-
naleźć20. Bracia spotkali się 28 października21 
i od tego momentu dzielili dole i niedole życia 
w oblężonej twierdzy, a po jej upadku w nie-
woli rosyjskiej.

Géza mimo obowiązków służbowych nie 
zarzucił pisania wierszy i właśnie jego przemy-
ska twórczość poetycka przyniosła mu uznanie 
szerokiej publiczności i sławę. Swoje utwory 
publikował na łamach wydawanej w Przemy-
ślu dla węgierskich żołnierzy gazety „Tábori 
Ujság”. W grudniu 1914 roku nakładem gaze-
ty ukazał się zbiór wierszy Gyóniego Lengyel 
mezőkön, tábortűz mellett (Na polskich polach, 
przy obozowym ognisku), który osiągnął nakład 
10 tysięcy egzemplarzy22. Pierwsza informacja 
o wydaniu tego tomiku pojawiła się 5 grudnia 
1914 roku23.

F. Gyóni, op. cit., s. 10; I. Balogh, op. cit.,  
s. 34; I. Boross, op. cit., s. 9. 
Ibidem, s. 11. 
I. Lagzi, Nieśmiertelny poeta twierdzy prze-
myskiej. Pamięci Gézy Gyóniego [w:] Węgrzy 
w Twierdzy Przemyskiej w latach 1914–1915, 
red. I. Lagzi, Warszawa–Przemyśl 1985,  
s. 25–26; F. Gyóni, op. cit., s. 10–11. 
Dziś Subotica w Serbii. 
F. Gyóni, op. cit., s. 11–12; I. Boross, op. cit., 
s. 9.

F. Gyóni, op. cit., s. 12. 
J. Lévai, Éhség, árulás, Przemyśl–Budapest 
1933, s. 57–58. 
Ibidem, s. 106. 
F. Gyóni, op. cit., s. 12. 
J. Lévai, op. cit., s. 106. 
„Tábori Ujság” 1914, 52. sz., decz[ember] 5., 
s. 2.
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Dzięki poczcie lotniczej wydawnictwo to do-
tarło także na tyły i spotkało się z dużym zainte-
resowaniem w prasie węgierskiej i austriackiej, 
na której łamach zaczęto prezentować i ana-
lizować poezję Gyóniego. Z przeglądu prasy 
zamieszczanego cyklicznie na łamach mie-
sięcznika „Irodalomtörténet. A Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság havi folyóirata” wynika, 
że o ile w latach 1911–1914 twórczość Gyónie-
go była praktycznie nieznana, o tyle w samym 
tylko 1915 roku informacje o nim oraz jego 
wiersze pojawiły się na łamach następujących 
tytułów węgierskich: „A Nap”, „Az Est”, „Az Uj-
ság”, „Budapesti Hírlap”, „Budapesti Szemle”, 
„Egyenlőség”, „Élet”, „Esti Ujság”, „Katholikus 
Szemle”, „Külügy-Hadügy”, „Magyar Kultúra”, 
„Népművelés”, „Nyugat”, „Protestáns egyházi 
és iskolai lap”, „Protestáns Szemle”, „Sárospata-
ki Református Lapok”, „Új füzetek és könyvek”, 
„Új Idők”, „Vasárnapi Ujság”, „Világ”. Także pra-
sa zagraniczna zwróciła w tym czasie uwagę 
na jego twórczość („Berliner Tageblatt”, „Das 
Literarische Echo”, „Die Grenzboten”, „La Re-
vue de Hollande”)24. 

Wyrazem uznania rodaków dla twórczości 
Gyóniego było przyznanie mu w 1915 roku 
członkostwa w Petőfi-Társaság25, jako najwybit-

niejszemu poecie wojny światowej26. W dużej 
mierze dzięki zyskanej wówczas popularno-
ści w 1917 roku udało się też wydać tom Élet 
szeretője27. Zbiór Lengyel mezőkön, tábortűz 
mellett został przetłumaczony również na ję-
zyk niemiecki i wydany w 1915 roku w Dreźnie 
pod tytułem Auf polnischen Fluren, am Lager-
feuer28. 

Z „Tábori Ujság” możemy też się dowiedzieć 
kilku szczegółów z codziennego życia braci 
Áchim w twierdzy. W rubryce, która umożliwia-
ła żołnierzom wymianę informacji, w styczniu 
1915 roku Géza pisał do znajomych: Porucz-
nik Pál Czéban, podporucznik Zsiga Fülöp. 
[…] dni spędzam w Pikulicach, w głównym 
budynku besztercebáńskiego29 pospolitego 
ruszenia. Chciałbym się z wami tutaj spotkać, 
gdyż inaczej z trudnością mógłbym do was do-
trzeć. Géza Gyóni30. 

Najprawdopodobniej niemożność opusz-
czenia Pikulic związana była z chorobą jego 
brata, który w tym samym czasie pisał: Porucz-
nik Elek Mészáros. W niedzielę, 24 bieżącego 
miesiąca, jeśli tylko możesz, odwiedź mnie 
w Pikulicach. Z powodu choroby nie mogę Cię 
odwiedzić. Porucznik Mihály Áchim31.

W liście z 1 lutego 1915 roku Géza pisał do 
rodziny między innymi, że Mihály uskarżał się 
na problemy z sercem32.„Irodalomtörténet. A Magyar Irodalomtör-

téneti Társaság havi folyóirata” 1911–1916, 
1–5. évf. Od września 1914 r. wiersze Gyó-
niego ukazywały się regularnie na łamach 
wydawanego w Segedynie dziennika „Dél-
magyarország”. Pierwszym był datowany na 
4 września Ének a gránicon (Pieśń na grani-
cy), („Délmagyarország” 1914, 3. évf., 230. 
sz., szeptember 13., s. 6), który także znalazł 
się w zbiorze Lengyel mezőkön, tábortűz 
mellett. Wiersz Csak egy éjszakára… uka-
zał się na łamach tego dziennika 7 lutego 
1915 r. („Délmagyarország” 1915, 4. évf., 
34. sz., február 7., s. 4). Informacje na temat 
jego twórczości pojawiały się też na łamach 
prasy przedlitawskiej, np.: „Prager Tagblatt” 
1915, Jg. 40., Nr. 61 (Morgen-Ausgabe),  
2. März, s. 5; „Fremden-Blatt” 1916, Jg. 70., 
Nr. 119 (Morgen-Ausgabe), 30. April, s. 25; 
„Neues Wiener Journal. Unparteiisches Tag-
blatt” 1916, Jg. 24., Nr. 8098, 17. Mai, s. 6–7. 
Petőfi Társaság (Towarzystwo Petőfiego) zo-
stało założone 1 stycznia 1876 r. Jego celem 
było szerzenie kultu Sándora Petőfiego i pie-
lęgnowanie węgierskiej literatury pięknej. 

Pierwszym przewodniczącym był Mór Jókai 
(do 1904 r.). Członkowie Towarzystwa dzielili 
się na trzy grupy: regularni (ich liczba była 
ustalona na 60), honorowi i zewnętrzni, któ-
rych wybierano w uznaniu dla ich zasług dla 
literatury węgierskiej. W 1922 r. członków 
Towarzystwa w tej ostatniej grupie było ok. 
13–14. Vide: Révai nagy lexikona: az isme-
retek enciklopédiája, XV. köt., Ottó-Racine, 
Budapest 1922, s. 396. 
I. Balogh, op. cit., s. 72. 
F. Gyóni, op. cit., s. 16. 
„Neue Freie Presse” 1916, Nr. 18456 (Mor-
genblatt), 9. Januar, s. 37. 
Besztercebánya – dzisiejsza Bańska Bystrzy-
ca na Słowacji. W rejonie tego miasta rekru-
towany był 16 Pułk Węgierskiego Pospolitego 
Ruszenia.  
„Tábori Ujság” 1915, 86. sz., január 17., s. 2. 
„Tábori Ujság” 1915, 86. sz., január 23., s. 2.  
F. Gyóni, op. cit., s. 13.

Gyóni wziął udział w ostatnim, rozpaczli-
wym, zakończonym rzezią biorących w nim 
udział oddziałów33 wypadzie załogi twierdzy 19 
marca 1915 roku. Przed poddaniem twierdzy 
22 marca przydzielono go do 8 Pułku Piechoty 
Honwedu, zaś Mihályowi zezwolono, by Gézę 
jako ordynansa wziął ze sobą do niewoli34. Mia-
ło to na celu stworzenie sytuacji, w której bracia 
nie zostaliby rozdzieleni. Działania w tym kie-
runku były podejmowane także później.

Po poddaniu Przemyśla 22 marca 1915 
roku bracia jako rosyjscy jeńcy zostali wysłani 
w głąb Rosji. Pierwszym przystankiem w drodze 
na Syberię był Kijów, skąd 13 kwietnia wysłali 
do domu list, że żyją. Potem były Moskwa, Inza 
(około 700 kilometrów na południowy wschód 
od Moskwy), w maju położony od Inzy nieco 
bardziej na północ, w odległości około 140 ki-
lometrów, Ałatyr w Czuwaszji. Tu Géza zaczął 
pisać pierwszą część cyklu Levelek a Kálvári-
áról (Listy z Kalwarii). W połowie października 
bracia wyruszyli z Ałatyru do Pietropawłowska, 
gdzie dotarli 21 października. Stąd przetrans-
portowano ich do Omska, który był ostatnim 
przystankiem przed Krasnojarskiem. Tu Géza 
skończył pierwszą część Levelek a Kálváriáról 
(w grudniu) oraz napisał inne wiersze35.

Na przełomie 1915/1916 roku w ramach 
misji Czerwonego Krzyża Krasnojarsk odwie-
dziła hrabina Ilona Rostyné Forgách. Z Sybe-
rii hrabina przemyciła wiersze z cyklu Levelek 
a Kálváriáról i kilka innych utworów. Wydano 
je w Budapeszcie w czerwcu 1916 roku36. 
8 lutego 1916 roku udało się doprowadzić do 
uznania przez Rosjan mianowania Gyóniego 
jeszcze w marcu 1915 roku chorążym 8 Pułku 
Piechoty Honwedu. Był to dalszy ciąg starań, 
by bracia pozostali razem i by Géza nie trafił 
do obozu dla szeregowych żołnierzy lub nawet 
by nie został przeniesiony do innego obozu37.

W niewoli Gyóni uczył się włoskiego38, tłu-
maczył z angielskiego na węgierski poezję 

Oscara Wilde’a39 i pisał nowe wiersze. Między 
10 a 12 lutego 1917 roku napisał drugą część 
Levelek a Kálváriáról40. W 1918 roku w Buda-
peszcie ukazał się zbiór Rabságban: utolsó ver-
sek (1915–1917) (W niewoli: wiersze ostatnie). 
Utwory te spisał i przywiózł ze sobą przebywa-
jący wraz z Gyónim w niewoli w Krasnojarsku 
Ernő Tscheik. Oryginalny rękopis przywiózł 
później do ojczyzny inny towarzysz Gyóniego 
z Krasnojarska István Balogh41. W marcu 1917 
roku Gyóni zaczął pisać ostatni cykl, Sötét ha-
talmak kezében42 (W ręku ciemnych mocy), 
który ukazał się w wydanym w 1941 roku zbio-
rze Gyóni Géza: összes versei (Géza Gyóni: 
wiersze zebrane).

Charakterystycznym rysem osobowości Gy-
óniego była jego niezaradność życiowa. Cecha 
ta szczególnie mocno dokuczliwa była w wa-
runkach niewoli. Jak wspominał Ernő Tsche-
ik, w Krasnojarsku Géza nie przejmował się 
sprawami życia codziennego. Opiekował się 
nim Mihály, który troszczył się o wszystkie przy-
ziemne sprawy: pieniądze, pranie, sprzątanie, 
jedzenie, a nawet o to, by brat porządnie się 
ubierał. Mieszkający z Gézą, by nie wykonywać 
za niego całej pracy, próbowali angażować go 
w utrzymanie wspólnego gospodarstwa. Raz, 
dowiedziawszy się, że w sklepie można kupić 
jajka, wysłali go po 20 sztuk. Gdy wrócił, oka-
zało się, że przyniósł jedynie 10 sztuk, zapła-
ciwszy tak, jak za 20. Więcej żadnych spraw do 
załatwienia już mu nie powierzano43.

Na początku maja 1917 roku Mihály zaczął 
silnie gorączkować. Choroba doprowadziła do 
jego śmierci 8 czerwca. Pogrzeb, 10 czerwca, 
Géza zniósł jeszcze spokojnie i do 13 czerwca 
także nie było nic niepokojącego w jego za-
chowaniu. Jednak nocą z 13 na 14 czerwca 
zaczął się dziwnie zachowywać i później miał 
halucynacje, majaczył, wykazywał przejawy 
załamania fizycznego i psychicznego, które 
w błyskawicznym tempie wyniszczyło i tak już 

Straty 23 Dywizji Piechoty Honwedu, stano-
wiącej trzon oddziałów uderzeniowych wy-
padu, wyniosły 5838 żołnierzy, czyli 68,6 
procent. Vide: B. Geőcze, A przemysli tra-
gédia, Budapest 1922, s. 195.  
F. Gyóni, op. cit., s. 14. 
Ibidem. 
Ibidem, s. 15; „Vasárnapi Ujság” 1918, 65. 
évf., 25. sz., június hó 23., s. 389. 
F. Gyóni, op. cit., s. 15.

„Vasárnapi Ujság” 1918, 65. évf., 25. sz., 
június hó 23., s. 389. 
I. Balogh, op. cit., s. 148–149. 
F. Gyóni, op. cit., s. 16; I. Balogh, op. cit.,  
s. 105. 
I. Boross, op. cit., s. 81. 
F. Gyóni, op. cit., s. 16. 
„Vasárnapi Ujság” 1918, 65. évf., 25. sz., 
június hó 23., s. 389. 
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P
osłabiony organizm. Zmarł o piątej nad ranem 
25 czerwca, w dniu swych 33 urodzin44. Jego 
pogrzeb odbył 27 czerwca. Konduktowi z obo-
zu jeńców na cmentarz towarzyszyła eskorta 
rosyjska, ale bez broni, gdyż węgierskie do-
wództwo zapewniło, że nikt nie wykorzysta po-
grzebu do ucieczki45.

Informacje o śmierci Gézy Gyóniego dotar-
ły do ojczyzny w połowie lipca 1917 roku46.

SUMMARY

Géza Gyóni (1884–1917) was Hungarian poet, 
editor and journalist. He was born in a fam-
ily of Protestant clergyman, Mihály Áchim, in 
Gyón village, which name he adopted as his 
literary pseudonym. In the years preceding 
the First World War he lived an unstable life – 
without graduating studies, he usually under-
took short-term cooperation with a number of 
Hungarian magazines. From this period are 
his first attempts to write poetry, which unfortu-
nately did not gain a wider recognition. After 
the outbreak of the First World War he got into 
Przemyśl Fortress, where in December, 1914, 
he published a book of poems titled Lengyel 
mezőkön, tábortűz mellett (On the Polish fields, 
by campfire), containing works written under 
the influence of the war experience. This col-
lection brought him fame and recognition, 

poems were quickly published in Hungary, 
and also translated into German. After the fall 
of Przemyśl, Gyóni got into Russian captivity, 
where he died in June, 1917, in the camp of 
Krasnoyarsk in Siberia.

Translated by Sylwia Mikuła

Tomasz Pomykacz (ur. 1976) – doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie historii, stopień naukowy 
uzyskał w 2012 roku na Wydziale Socjologiczno-
-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje 
zainteresowania naukowe koncentruje na przemia-
nach politycznych zachodzących w monarchii habs-
burskiej na przełomie XIX i XX wieku. Opublikował 
między innymi: Die deutschliberalen Parteien und 
der Polenklub im österreichischen Reichsrat von 
1891–1900 [w:] Jahrbuch des Wissenschaftlichen 
Zentrums der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften in Wien, Bd. 4, Wien 2013, s. 79–94; Sytu-
acja polityczna na Węgrzech w latach 1859–1861, 
„Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środ-
kowo-Wschodniej” 2013, nr 6, s. 102–122; Sytuacja 
polityczna na Węgrzech w latach 1865–1867 (do 
koronacji Franciszka Józefa I na króla Węgier), „Li-
mes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo- 
-Wschodniej” 2014, nr 7, s. 104–126; „Tábori Új-
ság” – węgierski dziennik w oblężonym Przemyślu, 
„Materiały i Studia Muzealne” 2014, t. 8, s. 85–100; 
Božena Viková-Kunětická – pierwsza posłanka Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, „Przemyski Przegląd 
Kulturalny” 2015, nr 34–35, s. 106–110; Kontro-
wersje wokół dowódcy obrony fortu I/1 „Łysiczka”, 
„Rocznik Przemyski” 2015, t. 51, z. 3, s. 141–154.

F. Gyóni, op. cit., s. 16–17; I. Balogh, op. cit., 
s. 168–183; „Vasárnapi Ujság” 1918, 65. évf., 
25. sz., június hó 23., s. 390. 
I. Balogh, op. cit., s. 188–190. 
„Prager Tagblatt” 1917, Jg. 42., Nr. 195 
(Abend-Ausgabe), 18. Juli, s. 2; „Fremden-
-Blatt” 1917, Jg. 71., Nr. 196 (Morgen-Ausga-
be), 19. Juli, s. 6; „Neue Freie Presse” 1917, 
Nr. 19010 (Morgenblatt), 25. Juli, s. 8; „Neue 
Freie Presse” 1917, Nr. 19014 (Morgen-
blatt), 29. Juli, s. 12–13; „Pester Lloyd” 1917, 
Jg. 64., Nr. 185 (Morgenblatt), 25. Juli, s. 1–2.

A ntoni Słonimski w utworze Elegia miasteczek żydowskich zawarł poetycki opis świa-
ta, który bezpowrotnie odszedł, na skutek tragicznych wydarzeń II wojny światowej: 
Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek […] / Próżno byś szukał 

w oknach zapalonych świeczek, / I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy. / Znikły 
resztki ostatnie, żydowskie łachmany, / Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto / 
I wapnem sinym czysto wybielono ściany / Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto 
[…] // Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, / Zegarmistrz filozofem, fryzjer 
trubadurem. // Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni / Wiatr łączył z polską 
piosnką i słowiańskim żalem, / Gdzie starzy żydzi w sadach pod cieniem czereśni / Opła-
kiwali święte mury Jeruzalem. // Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem, / I cień 
ten kłaść się będzie między nasze słowa, / Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa / 
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem1. Ów utracony świat pozostał jednak zapisany 
na starych zdjęciach oraz w pamięci tych, którym dane było go doświadczać i którzy swoje 
wspomnienia przekazywali kolejnym pokoleniom. Złożyły się one na niezwykłe zbiory opo-
wieści, których zadaniem było ocalenie okruchów przeszłości.

Księgi pamięci (sefer zikaron), bo o nich mowa, zwane również sefer pinkas (księga kro-
nik) czy ickor-buch (księga pamięci), opowiadają o świecie żydowskiego sztetlu, specyficz-
nego wielokulturowego tygla wytworzonego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, w któ-
rym obok siebie mieszkali przedstawiciele różnych narodowości, religii i kultur, przede 
wszystkim zaś Polacy i Żydzi2. John Klier pisał: Sztetl ma […] cechy miasteczka, lecz czasem 
także wioski, zamieszkują go mieszczanie, lecz także chłopi, znajduje się w rządowym re-
jestrze miejscowości lub nie, posiada niezależną administrację lub nie3. Dzisiaj sztetl staje 
się metafizyczną przestrzenią sentymentalnych, nostalgicznych podróży, podejmowanych 

Podkarpackie  
księgi pamięci
Arkadiusz S. Więch
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Géza Gyóni – Hungarian poet, a soldier of Przemyśl Fortress
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A. Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich [online], http://www.sztetl.org.pl/pl/article/ 
karczew/30,teksty-kultury/20794,antoni-slonimski-elegia-miasteczek-zydowskich/ [dostęp:  
10 maja 2016]. 
Vide: E. Hoffman, Sztetl. Świat Żydów polskich, Warszawa 2001; Sztetl [w:] Polski słownik juda-
istyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 
2003, s. 653.  
Cyt. za: A. Dylewski, Dzieje Żydów w II Rzeczpospolitej. Ludzie, kultura, tradycja, Bielsko-
-Biała 2011, s. 34. 
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wprowadzono zmiany w tej tradycji, ponieważ oprócz listy Żydów, w tym wypadku pomor-
dowanych przez Ukraińców w 1919 roku, pojawiła się historia gminy żydowskiej wraz ze 
wspomnieniami mieszkańców6. W obecnej formie księgi pamięci narodziły się z doświad-
czenia czasu po Zagładzie i w dużej mierze stanowią opis upamiętniający poległych w niej 
żydowskich mieszkańców poszczególnych miejscowości. Ich zawartość podzielić można 
na trzy części: teksty odwołujące się do historii społeczności żydowskiej, teksty dotyczące 
codzienności i relacji z pozostałymi mieszkańcami innych narodowości oraz przepełnione 
emocjami relacje z czasu Zagłady, świadectwa ocalałych i listy pomordowanych. Uzupeł-
nieniem tekstów jest materiał ikonograficzny w postaci archiwalnych fotografii, planów, 
rysunków. 

Księgi pamięci są cennym źródłem historycznym, aczkolwiek przez długi czas historycy 
podchodzili do nich z rezerwą. Pośród stawianych zarzutów dominowały te o nadmier-
nej mitologizacji warstwy wspomnieniowej oraz dużym stopniu jej emocjonalności, a także 
występującej cenzurze. Oczywiście niektóre z tych zarzutów są zasadne, ponieważ księgi 
często były traktowane przez tworzące je społeczności jako swego rodzaju symboliczne 
pomniki poświęcone pamięci przodków. Jednakże wraz ze zmianą podejścia do wielu „no-
wych” źródeł historycznych (chodzi na przykład o zbieranie i nagrywanie przez badaczy 
oral history wspomnień i relacji ustnych) zmienił się również stosunek do opowieści znaj-
dujących się w księgach pamięci. Bardzo często dla lokalnych społeczności stanowią one 
jedyne źródło umożliwiające poznanie historii żydowskich mieszkańców ich miejscowości. 
Księgi pamięci stanowią źródło tym cenniejsze, że – jak w wypadku Księgi Dębicy zauwa-
żyła prof. Jadwiga Hoff z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego – źródeł pokazują-
cych życie Żydów przed Zagładą zachowało się bardzo mało. […] Obraz życia Żydów […] 
jest „namalowany” przez nich samych. Bardzo często w pracach historycznych codzienna 
żydowska egzystencja, a także stosunki żydowsko-chrześcijańskie czy żydowsko-katolickie, 
są przedstawione niejako z zewnątrz, na podstawie źródeł wytworzonych przez nie-Żydów. 
Tutaj mamy to wszystko pokazane oczami samych Żydów. […] Jest to naprawdę świetna 
sprawa – możliwość popatrzenia na przeszłość inaczej niż do tej pory i możliwość doko-
nania porównań7.

Nie jest możliwe podanie dokładnej liczby wszystkich ksiąg pamięci. Szacuje się, że 
powstało ich do tej pory około 800, z czego do 2008 roku zostało wydanych 540 ksiąg 
pamięci dotyczących ziem polskich w granicach z 1939 roku8. Zazwyczaj dana miejsco-
wość posiadała jedną księgę, czasem dwie; rzadko było ich więcej. Pisane były najczęściej 
w języku hebrajskim lub jidysz. Niektóre posiadają także teksty napisane w innych językach, 
takich jak: angielski, francuski, rosyjski. Z terenów dzisiejszego Podkarpacia znane są 24 
księgi pamięci: Baranowa, Brzozowa, Cieszanowa, Dębicy, Jarosławia, Jasła, Kolbuszowej, 
Korczyny, Leska, Leżajska, Łańcuta, Przemyśla, Radomyśla Wielkiego, Rozwadowa, Ryma-
nowa, Rzeszowa, Sanoka, Strzyżowa, Tarnobrzega i Zaklikowa. Po dwie księgi mają Dynów 
i Mielec.

Tylko Księga Dębicy została przetłumaczona na język polski i w 2014 roku wydana przez 
przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk9. Było to możliwe dzięki „Yizkor Books Project”, 
polegającemu na przetłumaczeniu ksiąg pamięci z obszarów Europy Środkowej na język 
angielski oraz języki narodowe i udostępnieniu ich w Internecie10. W ramach tego projektu 

przez czytelników, poszukiwaczy śladów minionych dziesięcioleci. Jest ładny, miły, słonecz-
ny, staje się turystycznym produktem. Tymczasem jeszcze kilkadziesiąt lat temu był realną 
przestrzenią. Namacalną, często brudną i śmierdzącą, w której zdarzały się sytuacje rado-
sne i smutne, w której krzyżowały się ludzkie drogi, spotykały osoby polskiej i żydowskiej 
narodowości. Był punktem zetknięcia się odmiennych światów, miejscem, w którym sąsiad 
mógł stawać się zarówno swoim, jak i obcym. Miejscem, w którym każdy mógł spotkać 
Innego4.

Tradycja powstawania tytułowych ksiąg pamięci narodziła się w średniowiecznej Euro-
pie, na terenie zachodnich i południowych Niemiec oraz Szwajcarii, gdzie tworzono tak 
zwane memorbuecher, czyli listy Żydów pomordowanych w pogromach przetaczających 
się co jakiś czas przez europejski kontynent, odczytywane później podczas nabożeństw 
za zmarłych. Zwyczaj ten przetrwał do XVIII wieku, a na ziemiach polskich spotykany był 
jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym5. Dopiero w 1937 roku w księdze Felsztyna 

O spotkaniach Innego oraz tworzeniu opozycji My (dobrzy) – Oni (źli) vide: M. Dąbrowska-
-Partyka, Jad złej pamięci, „Znak” 1995, nr 5, s. 41. 
O. Goldberg-Mulkiewicz, Księga pamięci („Memorbuecher”) a mit żydowskiego miasteczka,  
„Etnografia Polska” 1991, t. 35, z. 2, s. 187.  

4

5

Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, oprac. M. Adamczyk-Garbowska,  
A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009, s. 11–12.  
J. Hoff, Recenzja książki „Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. Wspomnienia żydowskich 
mieszkańców Dębicy” [online], http://dembitzer.pl/text?t=61 [dostęp: 29 maja 2016].  
Tam był kiedyś…, op. cit., s. 15; M. Adamczyk-Garbowska, Przedmowa do wydania polskiego 
[w:] Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci, oprac. M. Adamczyk-Garbowska, A. Trzciński,  
M. Zawanowska, Gdańsk 2009, s. 10.  
Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. Wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy, red. 
A.S. Więch, Przemyśl 2014.  
http://www.jewishgen.org/Yizkor/translations.html [dostęp: 17 maja 2016].

6

7

8

9

10
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Okładka polskiej edycji Księ-
gi Dębicy, wydanej w 2014 
roku nakładem Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu



powstało angielskie tłumaczenie księgi pamięci Dębicy autorstwa Jerrolda Landaua, Ro-
berta Newmana i Ronalda M. Millera. Przekładu z języka angielskiego na język polski do-
konał Ireneusz Socha. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych ukazało się również an-
gielskie tłumaczenie księgi. Tym samym Sefer Dembitz jest także jedyną księgą z obszaru 
Podkarpacia, która oprócz wydania w językach oryginału doczekała się dwóch kolejnych 
edycji w języku polskim i angielskim.

Niektóre z podkarpackich ksiąg, na przykład księgi Brzozowa, Dębicy czy Korczyny, 
przetłumaczone zostały w całości na język angielski, inne jedynie częściowo. Dzięki ini-
cjatywie Łukasza Biedki powstaje angielskie tłumaczenie księgi pamięci Przemyśla11. Naj-
większa kolekcja ksiąg pamięci znajduje się w zbiorach amerykańskiej The New York Public 
Library, która udostępnia ją w postaci cyfrowej12. W Polsce największy zbiór posiada Ży-
dowski Instytut Historyczny oraz Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie.

***
Nie ma już Dębicy, naszej Dębicy. I nie ma naszej „dobrej ziemi”, po której tak lubiliśmy 
spacerować. […]

Jakie cudowne były szabasy i święta w naszym mieście! Synagogi i bet ha-midrasze były 
pełne wiernych. Modlitwy kruszyły mury. Żydowskie matki, których serca pękły z rozpaczy, 
pogrążone w łzach, znajdowały tam ukojenie i pocieszenie. Któż by nie pamiętał nabo-
żeństw odprawianych przez naszego rabina w okresie Rosz Haszana i Jom Kipur? Nigdy 
nie zapomnę modlitw mojego dziadka, błogosławionej pamięci reb Mendela Mahlera. 
Wciąż mam w uszach jego głos i śpiew.

Któż w Dębicy nie słyszał modlitw „chacot” zmawianych przez pobożnych Żydów 
w środku nocy? Któż na Starym Mieście nie słyszał nocnego wołania szamesa: Wstańcie, 
Żydzi, czcić Stwórcę!? Kto w piątkowe popołudnia tuż przed szabasem nie widział Żydów 
w pośpiechu idących do łaźni, aby odświeżyć i obmyć się z codziennych trosk i móc godnie 
uczestniczyć w nabożeństwie w synagodze lub w bet ha-midraszu?

[…] Niegdysiejsze zmagania schodzą na drugi plan, a w pamięci zostaje nam jedynie 
ciepły dom rodzinny lat minionych, Kolebka naszej młodości.

Ruchama Bornstein, Kolebka młodości (Księga Dębicy)

***
Pamiętam, jak w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Polacy „świętowali” swoje 
wyzwolenie, urządzając pogromy Żydów. Zdarzyło się to późnym popołudniem: słońce rzu-
cało czerwony blask na szyby synagogi, w której zebrali się Żydzi, by wysłuchać przemowy 
działacza syjonistycznego reb Natana Milejkowskiego. Długobrody mówca stojący obok 
aron ha-kodesz w swoim przemówieniu znalazł związek pomiędzy oswobodzeniem Pol-
ski a nadzieją na żydowskie wyzwolenie w Palestynie. W trakcie jego oracji do synagogi 
zaczęły wpadać kamienie rzucane przez polskich łobuzów. Wtedy reb Natan Milejkowski 
zawołał: Motl o kulach chodzi jeszcze po ulicy… Miał on na myśli żydowskich inwalidów 
wojennych, którzy walczyli po stronie Polaków. […]

A oto noc Kol nidrej. Jom Kipur. W skrzynki z piaskiem wstawiono ogromne świece. Ich 
czerwonawe płomienie chyboczą się to w górę, to w dół. Panuje nastrój powagi. Synagogę 
wypełnia tłum modlących się ludzi. Żydzi ubrani w białe kitle i żółtawe tałesy stoją i kołyszą 
się monotonnie. Wszystko zatopione jest w modlitwie, w zanoszonych do Boga błaganiach. 
Wnętrze synagogi rozbrzmiewa modlitwami kantora i lamentem wielu starszych mężczyzn. 
[…]

Michael Walcer, Wielka synagoga w Łańcucie (Księga Łańcuta)

***
Malutka, okrąglutka, opatulona zawsze wielkim, ciężkim wełnianym szalem z frędzlami, 
szybkim krokiem przemierzała sanockie uliczki, spiesząc się do położnic, aby odebrać 
dziecko. Nie miała chwili wytchnienia, biegała od jednego do drugiego porodu! Od bied-
nych nie brała nigdy pieniędzy za swój trud. Wszyscy w mieście ją znali; pomogła przyjść 
na świat już dwóm pokoleniom mieszkańców! A dzisiaj: ile świeczek ma w niebie? Bo 
według legendy, za każdym razem, gdy w żydowskim domu odbierała poród – aniołowie 
w niebie wnet zapalali świeczki; wyobraźcie więc sobie: ile świeczek Brucha akuszerka 
ma w niebie? Ale z czasem w niebie zaprzestano zapalania świeczek – Brucha odeszła 
w wieczność. W żydowskich domach w Sanoku opłakiwano jej odejście. […]

Stary Żyd z rudą brodą i łzawiącym, zakrwawionym okiem. Latem i zimą chodził w trzech 
chałatach, tak długich, że połami zamiatał ulice. Był pierwszy już o brzasku w minjanie 
Borucha-Herszele – w bóżniczce krawców. W każdy czwartek, przed szabatem, brał dwa 
plecione koszyki, napełniał je u bogatych kobiet kurami i gęsiami, i zanosił do szojcheta do 
uboju. Z tego żył. Część swoich dochodów zawdzięczał chodzeniu i przypominaniu temu 
i innemu o różnych rocznicach. Miał fenomenalną pamięć. Wiedział dokładnie, kiedy, kto 
i jaką obchodził rocznicę i za owo przypominanie dawano mu parę groszy. […]

Berl Robak, Parę sanockich typów (Księga Sanoka)

*** 
Na dachu siedzą dwa gołębie,
białe gołębie, białe jak kość.
Słyszę gruchanie, wyglądam oknem, 
widzę, jak
tańczą
ten sam taniec,
do którego moja matka
ruszała kiedyś na weselach.
Jaka urocza
była wtedy mama!
Jej lekko zaróżowione policzki –
niczym u niemowlęcia w kołysce,
a rąbki białej jedwabnej
chustki – niby gołębie skrzydła.
Miałaś, mamo, ten sam wdzięk,
co ta para gołębi,
która teraz, subtelnie, ochoczo, 
rusza do tańca,
tańca o nazwie
szer.

Natan Mark, Białe gołębie i moja mama (Księga Leska)

***
Przypominam sobie wypadek, jaki zdarzył się w dniu otwarcia nowego targowiska miej-
skiego „wiata targowa” przy ulicy Grodzkiej, na rogu dużego rynku. Władze miejskie wy-
znaczyły datę uroczystego otwarcia nowego targowiska właśnie na szabat, aby zapobiec 
uczestniczeniu w nim Żydów, którzy stanowili większość pośród kupców i właścicieli skle-
pów na targowisku. Na uroczystość otwarcia nowego targowiska zaproszeni zostali ważni 
przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, duchowieństwa rzymskokatolickiego i grec-
kokatolickiego, a także główny rabin gminy żydowskiej – rabin Icchok ha-Lewi Steinberg. 
Ojcowie miasta byli pewni, że ze względu na świętość szabatu rabin nie pojawi się na 
uroczystości.

http://www.jewishgen.org/Yizkor/przemysl/przemysl.html [dostęp: 17 maja 2016].  
http://yizkor.nypl.org/ [dostęp: 17 maja 2016].
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W ów dzień szabatu w wielkiej synagodze, gdzie zwykł modlić się rabin Steinberg, 
zapanowało wzburzenie. Wierni nie mogli się uspokoić na myśl o podłym zachowaniu ze 
strony władz miejskich. Po wstąpieniu na bimę rabin Steinberg zwrócił się wzruszonym 
głosem do obecnych i w krótkich słowach wyjaśnił, że otrzymał zaproszenie na uroczystość 
otwarcia nowego targowiska przewidzianą właśnie na ów szabas. Wyraził opinię, że po-
winien pojawić się na tej uroczystości wbrew zakusom i na złość zapraszającym. Poprosił 
zgromadzonych o pozwolenie, by udając się na tę uroczystość, mógł uświęcić imię Izra-
ela, i zwrócił się do modlących z prośbą, aby zaczekali z dodatkową modlitwą aż do jego 
powrotu.

I tak się też stało.
Ubrany w strój szabasowy, rabin Steinberg przeszedł odległość kilkuset metrów z syna-

gogi do miejsca, gdzie odbywała się uroczystość. A tam, po słowach powitania ze strony 
przedstawicieli władz i duchowieństwa, poproszono go, aby wygłosił swoje przemówienie, 
więc wstąpił na podium i czystą, płynną polszczyzną wygłosił krótki wykład o dziejach 
Jarosławia na przestrzeni wieków. Wszyscy zgromadzeni z otwartymi ustami słuchali impo-
nujących bogactwem treści słów rabina. Można też było usłyszeć liczne uwagi uczestników 
uroczystości, że przedstawiciele władz i duchowieństwa powinni brać przykład z rabina 
Steinberga i uczyć się od niego, jak należy przemawiać. […]

Pinchas Wintgerin, O tym, co zdarzyło się przy otwarciu  
targowiska miejskiego „wiata targowa” (Księga Jarosławia)

*** 
[…] 26 lipca 1942 roku gestapo poinformowało Judenrat, że 27 lipca odbędzie się akcja, 
która obejmie większość mieszkańców getta. Ci, którzy pracują przy pilnych pracach, oraz 
ci, którzy uzyskają na kartach pracy stempel z gestapo, nie zostaną wypędzeni. Napięcie 
sięgało zenitu, tym bardziej, że nikt jeszcze nie wiedział, co oznacza słowo akcja, chociaż 
jej przedsmak poznano, wysyłając tysiąc młodych Żydów do Lwowa. Każdy starał się róż-
nymi drogami znaleźć sobie odpowiednie miejsce pracy.

[…] Judenrat zebrał wszystkie karty pracy i przekazał je Niemcom. 26 lipca zwrócono 
część kart ostemplowanych przez gestapo. Po południu tego samego dnia wielu Żydów 
zebrało się w Judenracie, oczekując na wyrok. Ten, kto tam nie był, nie potrafi wyobrazić 
sobie strasznych scen, okrzyków i lamentu wznoszącego się pod niebiosa, omdleń, oskar-
żeń pod adresem urzędników Judenratu. Jednakże nic nie pomogło. Dr Duldik przyniósł 
jedynie 5000 podstemplowanych kart pracy – to było wszystko, co mógł zdobyć na gesta-
po. W getcie znajdowało się dwadzieścia dwa tysiące Żydów (siedemnaście tysięcy tych, 
którzy byli tam już podczas wkroczenia Niemców, i pięć tysięcy z okolicznych miejscowości, 
takich jak Bircza, Krzywcza, Niżankowice, Dynów i inne), a zatem siedemnaście tysięcy 
Żydów zostało skazanych na zagładę.

Jeszcze w trakcie przydzielania stempli getto zostało otoczone przez ludzi z gestapo 
i szupo, uzbrojonych jak w czasie wojny. Do getta nie można już było wejść ani zeń wyjść. 
Nocą wszyscy czuwali. Nikt nie spał. Ze wszystkich stron getta dobiegały odgłosy strzałów. 
Od czasu do czasu ciszę przerywał płacz dzieci i krzyk starszych ludzi. Całą noc żydowska 
policja chodziła od domu do domu – przygotowywała wyznaczone osoby do wysiedlenia 
i wyprowadzała je na plac. Zdarzało się, że żydowscy policjanci musieli siłą zabierać swo-
ich rodziców na wysiedlenie… […].

Dr M. Szatner, Zagłada Przemyśla (Księga Przemyśla)

Powyższe cytaty pochodzą z:
Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. Wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębi-

cy, red. A.S. Więch, Przemyśl 2014, s. 267–269.
Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, oprac. M. Adamczyk-Gar-

bowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009, s. 89, 138–140, 196–197, 230–231, 413.

SUMMARY

Jewish memory books are an extraordinarily 
interesting source material, which brings us 
closer to everyday life of old shtetlekh’s in-
habitants, especially in places where no other 
source material was preserved. From the area 
of former Polish Republic it exists nearly 800 
books of memory, and from the region of con-
temporary Podkarpackie voivodeship there 
are known 24 books describing the history 
and everyday life of the Jewish community in 
22 towns. Gradually, they are translated from 
the original languages (Hebrew, Yiddish) into 
English. So far, only Księga Dębicy (The Book 
of Dembitz) as the one from Podkarpacie prov-
ince was translated into Polish and has its three 
editions (Israeli, Polish and American).

Translated by Sylwia Mikuła

Memory books 
of Podkarpacie

Arkadiusz S. Więch (ur. 1982) – doktor nauk 
humanistycznych w zakresie historii, archiwista, 
bibliotekoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie. Zajmuje się historią społeczną, 
nauki i kultury XIX i XX wieku oraz historią Galicji. 
Współpracuje z czasopismami, takimi jak „Podkar-
packa Historia”. Autor między innymi monografii 
Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy 
w latach 1900–1939 (Przemyśl 2012); rozdziału 
Miasteczko Pruchnik w XIX i XX wieku w mono-
grafii miasta Pruchnika (Pruchnik. Studia z dzie-
jów miasta i okolic, red. Marian Wolski, Kraków 
2014); redaktor naukowy: Erazm Józef Jerzma-
nowski (1844–1909). Życie w służbie idei (Kraków 
2013); Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. 
Wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy 
(Przemyśl 2014). Autor biogramów w Przemyskim 
słowniku biograficznym oraz Słowniku biograficz-
nym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski 
południowo-wschodniej.
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S
Andaluzja (arab. Al-Andalus) – nazwa ma-
lowniczej krainy w południowo-zachodniej 
Hiszpanii kryje w sobie wiele tajemnic. Nie 
wiadomo, co tak naprawdę oznacza, ale jasne 
jest, że kiedy mówimy Andaluzja, mamy na 
myśli piękne i słoneczne wybrzeże Hiszpanii, 
wraz z malowniczym górskim interiorem. Na-
zwa Al-Andalus przywołuje obraz legendarnej 
krainy Maurów i historycznej rekonkwisty. 
Jadąc z Malagi na zachód, wzdłuż wybrzeża, 
trudno dostrzec ślady mitycznej Al-Andalus. 
Wyraźnie rysuje się obraz współczesnej Anda-
luzji, zagospodarowanej luksusowymi kurorta-
mi, przypominającymi białą wstęgę wijącą się 
wzdłuż błękitnego morza wśród cypli i zatok. 
Wybrzeże poprzecinane jest dolinami rzek, 
które giną w gąszczu roślinności zachłannie 

wchłaniającej wodę w tym gorącym klima-
cie. Latem skrywające się pod ziemią rzeki 
przypominają raczej bliskowschodnie wadi 
niż wodne arterie. Tylko wyrzeźbione koryta 
świadczą o tym, że wiosną i zimą płyną nimi 
rwące potoki, choć raczej zgaduję, niż bio-
rę to za pewnik. Woda i góry są chyba klu-
czem do zrozumienia historii Andaluzji i jej 
bogactwa. Wychodząc z klimatyzowanego 
autokaru, wciągam parne, upalne powietrze 
przesiąknięte solą. Białe budynki kurortu 
zdają się świecić od gorąca, gdzieś natrętnie 
brzęczą cykady. Jedynie bujne palmy i roślin-
ność w zadbanych ogródkach pensjonatów 
ożywiają obraz leniwego popołudnia. Sjesta 
wisi w powietrzu. Podmuchy wiatru od morza 
przynoszą chwilową ulgę. Andaluzja turyście 

Sjesta  
andaluzyjska
Jerzy Komorowski
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jawi się jako połączenie wszystkich możliwych 
wygód – piaszczyste plaże, ciepłe lazurowe 
morze, słoneczne dni oraz doskonała in-
frastruktura hotelowo-rozrywkowa (baseny, 
boiska), nadbrzeżne bulwary, knajpki, restau-
racje, dyskoteki. Na plażach Afrykańczycy 
sprzedają różne drobiazgi. Dla bardziej wy-
magających i samodzielnych – co krok sklepy 
z doborowym zestawem win i hiszpańskich 
przysmaków. Wszystkie te kurorty oplecione są 
siecią dróg ekspresowych, autostrad, płatnych 
lub darmowych. Wybrzeże Andaluzji biele-
je nie od plaż, ale od budynków, w których 
przystań znaleźli spragnieni słońca i morza 
wędrowcy.

Hiszpania w całej swojej krasie gości nas 
jako bezpieczny, stabilny europejski kraj, 
rzekłbym: zamożny. Tylko gdzieniegdzie za-
chowały się zagajniki piniowe oraz kamienne 
domki, które odbiegają od obowiązującego 
białego stylu à la riviera. Spacerując po pla-
ży, usianej leżakami, parasolami, prysznicami 
ze słodką wodą oraz barami, które oferują 
smaczne ryby i orzeźwiające drinki, cieszę się 
pełnym komfortem i bezpieczeństwem bycia 
w europejskim kurorcie. Patrzę na horyzont 
morza w stronę północno-afrykańskiego brze-
gu i rozkoszuję się spokojnym słońcem hisz-
pańskiego południa. Odwracam się do morza 
plecami i podziwiam majestatyczny widok gór, 
których szczegółowe nazwy wylatują szybko 
z głowy. Kładę się na piasku i leniwie oddaję 
przyjemnemu działaniu promieni słonecz-
nych. Zamykam oczy i śnię o Al-Andalus…

W roku 711 a może 712 – zresztą, kto by 
się kłócił o lata, skoro tak dawno to było – 
przez Cieśninę Gibraltarską dzielni wojownicy 
nowej wiary, islamu, dobijają do brzegów 
rządzonej przez króla Roderyka i Wizygotów 
Hiszpanii, choć pewnie tak się wtedy tej ziemi 
nie nazywało. Szlachetni ci wojownicy; z roz-
kazu namiestnika umajjadzkiego Musy Ibn 
Nusajra i pod wodzą Tarika Ibn Zijada ruszyli 
na podbój nowych krain. Wspaniali wodzowie 
islamu mścili krzywdę gubernatora Ceuty, 
chrześcijanina Juliana, którego córkę pohań-
bił wizygocki król Roderyk. W kilka lat armia 
Tarika podbija tereny Półwyspu Iberyjskiego. 
Próbuję sobie wyobrazić 12 tysięcy wojowni-
ków1, którzy przepływają łodziami cieśninę, 
mijając legendarną Skałę Gibraltarską „The 
Rock”. Gibraltar wziął swoją nazwę od wodza 
szaleńczej wyprawy – Tarika (arab. Jabal al-
-Tariq – Góra Tarika). Wojownicy islamu w mig 
pokonują armię wizygocką i w niedługim 
czasie stają się panami nowej krainy, w której 
odtąd żyć będą obok siebie w zgodzie chrze-
ścijanie, Żydzi i muzułmanie. Autorzy tego 
podboju, Tarik i Musa, zostają wkrótce odwo-
łani do Damaszku, gdzie dożywają swoich dni 
pod okiem zadowolonego kalifa. Złoty wiek 
Al-Andalus ma jednak dopiero nadejść.

Zgrzany słońcem w zenicie otrząsam się 
z sennych myśli i otwieram oczy…

1 Ciekawą wersję tej historii przedstawiają mu- 
   zułmanie, vide: http://www.hispanicmuslims. 
   com/andalusia/andalusia.html [dostęp:  
   15 października 2016].
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No tak, plemiona berberyjskie wraz z in-
nymi świeżo nawróconymi muzułmanami, 
przy pomocy renegata wizygockiego Juliana, 
którego pewnie nie tyle utracona cześć córki, 
ile zadrażnione ambicje polityczne skłoniły 
do poddania się nowym i skuteczniejszym 
najeźdźcom, przekraczają wąską cieśninę. 
Mogę sobie tylko wyobrazić tych srogich 
wojowników pustyni, zlepek różnych plemion 
i ludów, których religijność muzułmańska była 
całkiem świeża (sam Mahomet zmarł w 632 
roku naszej ery, muzułmanie podbili Egipt 
i Trypolitanię w latach 640–645, a Maghreb 
w latach 698–709), jak wsiadają na łodzie, 
może dostarczone przez znieważonego przez 
Wizygotów Juliana, i dobijają do zatoki Algeci-
ras, obok groźnego masywu skały Gibraltaru. 
Mogę tylko przypuszczać, jakie wrażenie na 
tych ludziach pustyni sprawiła zieleń i woda 
Andaluzji, tak żałośnie bronionej przez upa-
dające królestwo Roderyka. Nie dowiemy 
się pewnie nigdy, jakie były proporcje sił 
najeźdźców z Ceuty i Wizygotów. Wiadomo 
jedno: bardzo szybko chrześcijańskie króle-
stwo wizygockie poddało się muzułmanom, 
którzy czuli się na tyle pewnie, że od razu 
zaczęli zdobywać terytoria północne Hiszpa-
nii, po czym skierowali się na wschód, gdzie 
dopiero pod Poitiers Karol Młot powstrzymał 
ich marsz. Może zdobywcy nie byli znowuż 
tak zajęci krwawym wojowaniem, a podbijani 
nie byli tak ochoczy do walki i obydwie strony 
odegrały swoją rolę na tyle, na ile wypada, 
po to, by w końcu zrzucić z siebie bezwład 

i impotencję władzy królewskiej Roderyka2. 
Bez kooperacji elit wizygockich i mieszkańców 
półwyspu szaleńcza wyprawa ludów pustyni 
z Libii i Maghrebu, pod wodzą ambitnego 
Tarika, zakończyłaby się pewnie klęską. Dla 
najeźdźców chrześcijańskiej Hiszpanii kalif 
i wspaniałości Damaszku były dość odle-
głe, a i ich znajomość islamu świeżo nabyta. 
Natomiast żyzna i obfitująca w wodę, chętna 
do poddania się Andaluzja – była w zasięgu 
ręki władającej mieczem. Ale i autorzy suk-
cesu nie skończyli cukierkowo – odwołani za 
zbytnią samodzielność pod czujne oko kalifa 
do Damaszku nie nacieszyli się swoimi pod-
bojami. Nawet syn prowodyra wyprawy Musy 
Ibn Nusajra nie cieszył się zbytnio schedą 
w Hiszpanii: zamordowali go jego pobratymcy 
w walce o łup – Andaluzję, w której próbował 
założyć monarchię3. Ale złote czasy dla Al-
-Andalus miały dopiero nadejść.

Szum wiatru na plaży przed hotelem usy-
pia mnie powoli, acz stanowczo. Po wizycie 
w Kordobie, Grenadzie i Rondzie, przejecha-
niu przełęczy srogich Sierra Nevada i innych 
gór (których nazw nie pomnę) zamykam oczy 
i śni mi się znowu Al-Andalus…

Potomek Umajjadów, ostatniego kalifa z tej 
dynastii, ucieka przed rzezią swojej rodziny 
i stronników do Hiszpanii, gdzie znajduje 
schronienie. Okrutni Abbasydzi, którzy z Bag-

2 Vide: R. Collins, Caliphs and Kings. Spain, 
  796–1031, Lakewood 2012, s. 1–14. 
3 Ibidem.
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dadu rządzą imperium proroka, nie zdążyli 
zabić ostatniego z rodu Umajjadów, preten-
denta do tronu kalifa. Abdur Rahman I, zwany 
„Sokołem Andaluzji”, jednoczy plemiona i wo-
dzów w Hiszpanii i ogłasza się kalifem, jako 
potomek rodziny proroka. Siedzibą kalifatu 
zostaje Kordoba. Tam też, w miejscu dawnej 
świątyni rzymskiej, stoi na wzgórzu w centrum 
miasta bazylika chrześcijańska. Światły kalif, 
za zgodą gminy chrześcijańskiej, oddziela 
murem części wzgórza i rozpoczyna budowę 
wspaniałego meczetu, który ma przyćmić 
światło Bagdadu i cuda Damaszku. Z czasem 
jego następcy odkupują od chrześcijan ba-
zylikę i jej tereny. Powstaje Wielki Meczet (La 
Mezquita) w Kordobie. Nadchodzi złoty wiek 
Andaluzji. Cuda andaluzyjskie promieniują 
na całą Hiszpanię. Wyznawcy trzech religii 
Księgi – Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie – 
żyją obok siebie, wymieniają myśli, odkrywają 
i adaptują skarby starożytnych Greków i Rzy-
mian. Kultura Al-Andalus, tak jak i jej muzyka, 
dziś odtwarzana przez Eduarda Paniaguę4, 
staje się fenomenem, światem samym w so-
bie, cywilizacją. Terytoria Hiszpanii stają się 
inspiracją dla średniowiecznej Europy. Lokal-
ni władcy, którzy gdzieś się jeszcze w górach 

uchowali, z zazdrością i podziwem obserwują 
nową cywilizację i korzystają z jej osiągnięć. 
Majmonides, Awerroes; sztuka, muzyka, medy-
cyna, handel i architektura – uzyskują formy, 
które do dzisiaj zadziwiają. Powstanie Mezqu-
ity, alkazarów (zamków, twierdz) rozsianych po 
miastach Andaluzji, a także cudów Alhambry 
i jej ogrodów zawdzięczamy cywilizacji anda-
luzyjskiej. Przy nich blednie średniowieczna 
Europa, która z zawiścią zerka na bogactwa 
kalifatu i upomina się o nie nieubłaganie.

Nagły hałas rozbudza mnie ze snu na plaży. 
Odwracam się od morza i zerkam w stronę gór… 
Podbój Andaluzji przez mahometan faktycznie 
na krótki czas zjednoczył część półwyspu i na-
dał Andaluzji jej legendarną historię. Od tego 
momentu cały ten rejon stanął wobec nieusta-
jącej wojny między władcami kalifatu a lokal-
nymi władcami. Po upadku kalifatu – w tak 
zwanym okresie taif, czyli lokalnych królestw 
muzułmańskich – walczyli ze sobą wszyscy ze 
wszystkimi. Kroniki Cyda ukazują całą kom-
plikację tego podzielonego świata. Królowie 
chrześcijańscy zajadle walczący o terytoria 
i schedy, władcy muzułmańscy, którzy raz 
to w porozumieniu z tymi pierwszymi, raz to 
w walce ze swoimi braćmi, starają się zdobyć 
jak najwięcej ziemi, bogactw, łupów. Pośród 
nich niezliczona ilość rycerzy, hidalgowie i ri-
coshombres, lokalna szlachta, która ochoczo 
łupi lub dzielnie znosi wyprawy rozbójnicze 
sąsiadów. I najpierwszy z nich, Cyd, a właści-
wie Rodrigo (Ruy) Díaz de Vivar (Bivar), który 
jak waleczny rycerz bez skazy walczy, to  

4 Gorąco polecam nagrania tego wykonawcy  
   i aranżera średniowiecznej muzyki hiszpań- 
   skiej: Jardín de Al-Andalus, Cantigas de Se- 
   villa. Alfonso X El Sabio 1221–1284; Danzas 
   Medievales Españolas oraz Tres Culturas: 
   Judios, Cristianos y Musulmanes en la España 
   Medieval.
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spiskuje, zawsze jednak obronną ręką wy-
chodzi z opresji. Jednak nawet on gości na 
dworach muzułmańskich. Oszukuje żydow-
skich bankierów, zastawiając dwie skrzynie 
z piachem za 600 marek w srebrze i złocie, 
wmawiając im, że w skrzyniach są ukryte 
skarby5. Cyd po zatargu z jednym ze swo-
ich królów (przeżył ich kilku) i wygnaniu 
łupi miasta i zamki okolicznych państewek, 
niespecjalnie licząc się z wyznaniem 
złupionych mieszkańców, a także sojuszami 
między królami. Myliłby się jednak ten, kto 
uważa arabską Al-Andalus za szczytową formę 
tolerancji między trzema religiami Księgi. 
Oparty na niewolnictwie i zdzierstwie podat-
kowym system rządów muzułmańskich nie 
dorastał do swej późniejszej legendy. Har-
monijne i pełne wzajemnego szacunku życie 
trzech religii można ograniczyć do jednego 
okresu (około 40 lat, druga połowa X wieku), 
jednego miasta, Kordoby, i wąskiego kręgu, 
tworzonego przez dwóch legendarnych wład-
ców tego miasta.

Poza tym czasowym, geograficznym i spo-
łecznym obszarem życie w Andaluzji przypo-
minało raczej walkę wszystkich ze wszystkimi. 
Inwazja islamska na Półwysep Iberyjski posta-
wiła ten region w stanie permanentnej wojny. 
Zachętę do wojowania stanowił również żywo 
rozwijający się handel niewolnikami. Harmo-
nia i tolerancja przypisywane Kordobie były 
może raczej wyrazem tęsknoty za czymś, co 
i dzisiaj jest nieosiągalne6. Okres działalno-
ści Cyda Walecznego to już czas po upadku 
kalifatu i wyłaniania się wiodących królestw 
katolickich. Z czasem to właśnie one kawałek 
po kawałku odbiją tę ziemię w długim okresie 
niezliczonych wojen i bitew.

Upał jednak robi swoje, powoli, lecz nie-
ubłaganie zmaga mnie zmęczenie, zamykam 
oczy i widzę ogrody i pałace Alhambry oraz 
Grenadę… 

Alhambra to symbol, nie tylko potęgi mu-
zułmańskiej i zaawansowania cywilizacyjnego, 
ale i subtelnej kultury połączonej z technolo-
gią – system nawadniający ogrody zadziwia 

do dzisiaj. To właśnie na twierdzy Alcazaba 
w Alhambrze zawisła flaga kapitulacji, którą 
ujrzeli zdesperowani mieszkańcy Grenady. 
To tam niesławny Boabdil (Muhammad XII) 
poddał miasto i klejnot Andaluzji. Poddał nie 
byle komu, bo Izabeli i Ferdynandowi, kró-
lom katolickim jednoczącym chrześcijańską 
Hiszpanię pod berłem kastylijsko-aragońskim. 
Może Andaluzja jest krainą magiczną i pełną 
cudów. Ale to Kastylia podbija i jednoczy pół-
wysep. Możemy sobie wyobrazić, jak Izabela 
i Ferdynand przyjmują w 1492 roku kapitu-
lację Grenady. Warunki są honorowe: miesz-
kańcy mogą odejść lub pozostać, ciesząc się 
swobodami. Dobrzy królowie, katolicy, wro-
gowie niewolnictwa, kładą kres ostatniej taifie 
w Hiszpanii i jednoczą katolicką Iberię. Mężny 
Boabdil opuszcza swój dom, na przełęczy 
roniąc łzę tęsknoty za ogrodami Alhambry 
i wzdychając z rozpaczy. Pozostali na miejscu 
Maurowie i Żydzi mają zapewnione równe 
traktowanie. Niewolnictwo znika z półwyspu 
wraz z Maurami. Królowa Izabela, zauroczona 
Alhambrą i Mezquitą, roztacza nad nimi opie-
kę i wbrew klerowi dobudowuje w meczecie 
Kordoby tylko kilka kaplic. To jej wnuk, Karol V, 
widząc, jak gwałtem wbudowują w meczet 
Kordoby katedrę i wycinają kolumny, podob-
no miał zakazać przebudowy, mówiąc: To, co 
budujecie, już mamy i jest, tego, co burzycie, 
nie będzie i nie ma nigdzie.

Izabela Katolicka ponosi wydatki, aby 
Krzysztof Kolumb mógł ruszyć w nieznane 
i odkryć Amerykę. Do Hiszpanii zaczynają 
spływać kruszec złoty i towary, dając jej pod-
stawy do tego, by stała się imperium morskim 
i światowym. To Izabela wraz z małżonkiem 
Ferdynandem reaktywują inkwizycję w obawie 
przed samosądami nad przechrztami i konflik-
tami między starymi wyznawcami katolicyzmu 
a nowymi wiernymi – nawróconymi na chrze-
ścijańską wiarę. To właśnie Izabela i Ferdy-
nand Katoliccy rozpoczęli proces unifikacji 
Hiszpanii, który kontynuował ich wnuk, cesarz 
Karol V, ten, w którego włościach słońce nie 
zachodziło nigdy. To ich prawnuk Filip II 
z uporem i dokładnością planował inwazję na 
Anglię, gromadząc armadę, zadziwiającą swą 
potęgą świat ubogich jeszcze protestantów, 
z którymi walczyła katolicka Hiszpania.

Znowu budzę się z marzeń o Andaluzji 
i Hiszpanii. Piasek szeleści od podmuchu 
chłodzącego wiatru – wieje z zachodu. Od-

5 Vide: Chronicle of the Cid, translated from the 
   Spanish by Robert Southey with an Introduc- 
   tion by Henry Morley [online], https://ebooks. 
   adelaide.edu.au/s/southey/robert/chronicle 
   -of-the-cid/complete.html [dostęp: 10 paź- 
   dziernika 2016]. 
6 R. Collins, op. cit.
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czuwam ulgę w upale i po raz kolejny myśl 
błądzi po Andaluzji…

To Kastylii i Aragonii, ich władcom za-
wdzięcza ten kraj swoją unifikację pod berłem 
kastylijskim. Rekonkwistę władcy ci zwieńczyli 
sukcesem, co nie zmienia faktu, że w XIII 
i XIV wieku była ona raczej hasłem niż pro-
wadzonym konsekwentnie działaniem. Roz-
drobniona i skłócona Hiszpania nie miała sił 
zmierzyć się z resztkami islamskich taif, w tym 
z Grenadą. A jednak konsekwencja Kastylii 
w podboju oraz wojna domowa w Grenadzie 
między członkami rodziny Boabdila spowodo-
wały paktowanie Grenady z Kastylią, całkiem 
zresztą pragmatyczne. Przełęcz Westchnienie 
Maura kryje nie tylko ślad łez Boabdila, ostatni 
raz patrzącego na Grenadę. Tam też brzmią 
echa słów jego matki Aiszy, która podobno 
powiedziała synowi, że skoro nie umiał bronić 
ojczyzny jak mężczyzna, to niech opłakuje ją 
jak kobieta. On jednak w układzie z Kasty-
lią otrzymał znaczne dobra ziemskie, które 
szybko sprzedał i wyemigrował do Fezu, skąd 
pod opieką Turków starał się bezskutecznie 
o odzyskanie Grenady. Uprzedził to, co miało 
nastąpić – w wyniku działań królów katolic-
kich, edyktu z Grenady, polityki wewnętrznej, 
osławionej inkwizycji pod wodzą Torquemady 
i innych. W XVII wieku z Hiszpanii wygnano 
Maurów i Żydów, których prześladowano już 
wcześniej, w XVI wieku, kiedy dochodziło do 
powstań. Niewiele zostało ze szlachetnych 
zobowiązań. Ponieważ zadenuncjowanie 
inkwizycji dawało korzyści materialne zarówno 
koronie, inkwizycji, jak i szlachcie – ochoczo 
pozbyto się morysków (nawróconych Maurów), 
Żydów i pewnie sporej części innych przypad-
kowych ofiar – zapewne majętnych. Wprowa-
dzono obowiązek genealogicznej czystości, 
który polegał na konieczności udowodnie-
nia, że rodzina nieskalana była obcą krwią. 
W nowożytnej Hiszpanii nie było miejsca dla 
innowierców – miała być jednolita i katolicka, 
kastylijska, z całą surowością tradycji tego 
królestwa. Nie było niewolnictwa w Hiszpanii, 
choć w koloniach bardzo szybko uznano za 
niewolników Indian – którzy tak jak Ameryka, 
odkryci raczej z przypadku niż planu, stali się 
ofiarą intensywnej eksploatacji przez magna-
tów hiszpańskich, mimo symbolicznych sprze-
ciwów korony. W konsekwencji misji Kolumba 
i kolonizacji, do Hiszpanii napływa złoto, które 
dewaluuje rodzimą walutę, a brak rzemieślni-

ków i kupców po wygnaniu Żydów i Maurów 
oraz imperialna polityka Karola V i Filipa II 
zubażają z czasem ten potężny kraj. Ze złota 
kolonii korzystają bardziej niderlandzcy ban-
kierzy i kupcy, u których zadłuża się Karol V, 
niż królestwo Hiszpanii. Uchodzący, delikatnie 
mówiąc, za dziwaka Filip II w swym szaleń-
czym zamiarze podbicia Anglii topi kolejne 
miliony. Na wieść o niepowodzeniach Wielkiej 
Armady stwierdził podobno, że kazał swoim 
żołnierzom walczyć z Anglikami, a nie z oce-
anem7. W tym to okresie należy szukać przy-
czyn późniejszego zubożenia Hiszpanii i utraty 
jej znaczenia na arenie europejskiej. Kosztow-
ne wojny z Anglią i w Niderlandach podmi-
nowały pozycję imperialną tego państwa na 
korzyść protestanckich krajów. Z początkiem 
XVIII wieku Hiszpania miała zrzec się na wieki 
zdobytego w walkach z Maurami Gibraltaru 
na rzecz Anglii, dla której potęgi morskiej jest 
on ważny po dziś dzień. 

Szum morza delikatnie koi skołatane nerwy 
polskiego turysty. Bryza morska podrywa 
ziarenka piasku, które wdzierają się na palone 
słońcem ciała plażowiczów. W oddali samolot 
z tandetnym napisem reklamowym lata wzdłuż 
brzegu. Odpływam powoli w błogi letarg…

Bez wątpienia po upadku Grenady Hisz-
pania jednoczy się, dzięki katolicyzmowi, 
Kościołowi, szlachcie i osławionym hidalgom. 
Zaczyna tworzyć królestwo, ba, przez pewien 
czas nawet imperium kolonialne. Jeśli spoj-
rzeć na to z oddali, to owo zjednoczenie pod 
jednym berłem trwa do dziś. Trwa jednak 
krócej niż okres od 711 do 1492 roku, kiedy 
na półwyspie obecni byli muzułmanie. Mimo 
wewnętrznych tendencji separatystycznych 
Hiszpania od czasów Królów Katolickich 
utrzymuje spójność. Jej kultura i sztuka rozwi-
jają się, adaptując przeszłość rzymską, muzuł-
mańską, żydowską, pewnie i wizygocką. Dziś 
nikt nie ma wątpliwości: Hiszpania jest jedna. 
Choć czy niepodzielna? To już inna kwestia. 
Regionalizm jest tu silny w rozumieniu zarów-
no osobnej administracji lokalnej, lokalnych 
parlamentów, jak i tradycji historycznej po-
szczególnych części półwyspu. Andaluzja, 
piękna sierota po Maurach, wypada mizer-
nie w tej grze regionów, w porównaniu do 
wiecznie niepokornej Katalonii, która i dziś 

7 Vide: M. del Castillo, Hiszpańskie czary, 
  przeł. D. Knysz-Rudzka, Warszawa 1989.
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próbuje oderwać się od Hiszpanii, niwecząc 
historyczny projekt jednolitego państwa. 
Wysiłek Hiszpanii w zachowaniu spójności 
odzwierciedla się w jej historii – niepokoje 
i kryzys ekonomiczny pojawiły się już w XVIII 
wieku i trwały właściwie do śmierci ostatnie-
go unifikatora kraju – wielkiego Caudillo, 
generała Franco. Od wojen karlistów, po-
przez krwawą wojnę domową, do późniejszej 
dyktatury Franco i terroryzmu baskijskiego, 
kraj ten usiłował przetrwać jako jeden i niepo-
dzielny. Płacił za to wysoką cenę – cenę krwi. 
Prymas Hiszpanii w przededniu wojny domo-
wej stwierdził podobno, że być Hiszpanem 
to być katolikiem8. Wcześniej republikański 
premier mówił inaczej: Hiszpania przestała 
być krajem katolickim. Jednak aż do śmierci 
Franco było tak, jak uważał prymas. W jed-
nym z opowiadań Hemingway opisuje, jak 
zmęczony wojną żołnierz republiki, z pustką 
w oczach, opuszcza stanowisko bojowe. Kiedy 
odchodzi, zostaje zastrzelony przez kolegów 
republikanów, którzy z tyłu linii czuwają. Po 
prostu – strzał i koniec. No pasarán, Niech 
żyje Republika!, Hiszpania katolicka – ileż 
krwi i nędzy zaznała Hiszpania w imię tych 
szlachetnych haseł. A jednak to w imię jedno-
ści Franco i jego reżim, krok po kroku, prowa-
dzili po trupach ten zapadły rolniczy kraj do 
rozwoju gospodarczego, choć za cenę bycia 
pariasem Europy. Niewiele dziś zostało z tej 
Hiszpanii w Andaluzji – zwietrzałe płyty pa-
miątkowe na przełęczach gór. Na nic się zdały 
masakry przeciwników politycznych w perłach 
Al-Andalus – Kordobie i Grenadzie (jakby 
symboliczna powtórka z rzezi Maurów). Reżim 
upadł. Po śmierci Caudillo król Juan Carlos, 
który miał być gwarantem Hiszpanii jednej, 
katolickiej, niepodzielnej, uwolnił żywioły poli-
tyczne, ogłaszając wybory w 1977 roku. 

Budzę się z drzemki na plaży. Wstaję zmę-
czony słońcem i morzem. Powolnym krokiem, 
zapadając się w piasku, idę wzdłuż morza. 
Przyglądam się radosnym dzieciom hiszpań-
skim. Dzieciom w Hiszpanii wolno wszystko. 
Są wszędzie. Są jak małe rozbrykane amor-
ki, którym rodzice z radością zezwalają na 
zdominowanie swojego świata. Hiszpanie 
kochają swoje dzieci otwarcie i wylewnie. 
Myślę o dzisiejszej Hiszpanii. Patrzę na spa-
cerujących po plaży starszych mężczyzn. 

Zastanawiam się, który z nich w imię jednej 
Hiszpanii brał swoich rodaków na szafot. Który 
z nich, tak jak jeden z bohaterów felietonów 
Michela del Castillo, falangista9, beznamięt-
nie i bez przyjemności strzelał w głowę swoim 
lewicującym sąsiadom, być może na uroczym 
lokalnym cmentarzyku. Pewnie żaden z nich. 
Tamci z pewnością już nie żyją. Odeszli ra-
zem z Franco. Zabrały ich ostatnie tchnienie 
Caudillo i wolne wybory. Rozpłynęli się w fali 
dobrobytu, w którym Hiszpania funkcjonowała 
do niedawnego kryzysu.

Dziś zapominamy albo nie wiemy, że w kra-
ju Cervantesa okrucieństwo wojen domowych 
to nie tylko XX wiek. Także wcześniej w Hisz-
panii pokój nie był zbyt częstym gościem. 
Kiedy zabrakło Maurów i Żydów, znaleźli się 
inni wrogowie wewnętrzni, godzący w ideolo-
giczną jedność projektu kastylijskiego, którym 
był ten kraj. A przecież ta jedność targana 
katalońskimi ambicjami, baskijską autonomią 
jest w pewnym sensie iluzoryczna, choć trwa. 
Jak Gibraltar – brytyjski twór na skale, której 
każdy okręt wpływający do Morza Śródziem-
nego musi się pokłonić. Oddzielony granicą, 
zamaskowany autonomią i stale odcinający się 
od Hiszpanii, choć niemogący przeżyć bez 
jej siły roboczej i turystów. A jednak Hiszpania 
znosi obecność brytyjskich protestantów od 
bez mała 300 lat10.

Jadę klimatyzowanym autobusem na lot-
nisko w Maladze. Wilgoć w 40-stopniowym 
upale unosi się nad morzem. Rozgrzany opar 
snuje się nad miastem i skrywa wieżowce 
luksusowych hoteli. Z oddali majaczy corrida, 
w czasie której z szacunku dla byka torre-
ador zabija go szpadą w imię kultu walki, 
siły i odwagi. Etos hidalga realizuje się na 
piasku areny. Lepsze to niż wojna. Nie myślę 
już o Andaluzji, Maurach, cudach Grenady 
i Sierra Nevada. Myślę o Polsce, o chłodnym 
jesiennym wietrze szeleszczącym złotymi 
bukowymi liśćmi w Sudetach. Zamykam oczy 
i śnię… Otwieram oczy, myślę… I tylko Mau-
rów brak…

8 Ibidem, s. 19.

  9 Vide: M. Castillo, op. cit., s. 173 i nn. 
10 Obecnie ludność Gibraltaru to raczej mie- 
    szanka Maltańczyków, Anglików, Portugal- 
    czyków i wielu innych nacji.
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SUMMARY  

Andalusian siesta

Visiting Andalusia gives an unique opportunity to enjoy 
the charms of the Mediterranean Sea and the beautiful 
mountains rising above the coast. Spanish siesta by the 
sea allows to consume lazily the impressions from sightsee-
ing the historical monuments of Andalusia, which guide us 
toward the civilization of Al-Andalus and its end, then the 
birth of Catholic united Spain. The beauty of the moun-
tains, Moorish monuments, charms of Spanish culture al-
lows to dream about and to contemplate the marvel of this 
land and its complicated history.

We experience Spain as it is, or maybe as it wants to be 
in the eyes of a tourist. Free thoughts and dreams could ac-
company our siesta in a homeland – if we allow ourselves 
to have it.

Translated by Sylwia Mikuła

Jerzy Komorowski (ur. 1980) – dok-
tor nauk humanistycznych, ukończył 
studia socjologiczne na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Doktorat obronił 
w Zakładzie Antropologii Historycznej 
w Instytucie Historycznym Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Zajmował się hi-
storią społeczną i gospodarczą Galicji 
w okresie autonomicznym, szczegól-
nie ziemiaństwem i wielką własnością 
ziemską. Jego publikacje dotyczą za-
gadnień z pogranicza historii i socjo-
logii. Współtworzył organizacje poza-
rządowe zajmujące się problematyką 
bezrobocia i wykluczenia społeczne-
go. Obecnie prowadzi działalność 
z zakresu pośrednictwa pracy, szkoleń 
i doradztwa personalnego.
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Gibraltar, widok na Skałę Gibraltarską
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Gibraltar, widok ze Skały Gibraltarskiej
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Magot gibraltarski
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9594 Grenada, Alhambra, pałac Karola V

M
on

ik
a 

M
az

ia
rz



96 97

Kordoba, dawny Wielki Meczet, obecnie katedra rzymskokatolicka (2) 
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Kordoba, brama Mostowa
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Kordoba, wieża-dzwonnica (dawny minaret) na placu przed katedrą
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Grenada, Alhambra, fragment pałacu Karola V

Grenada, Alhambra, ogrody Generalife, letniej rezydencji emirów mauretańskich
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Grenada, katedra Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia
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Kordoba, most Rzymski
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Ronda, wąwóz El Tajo
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Grenada, Alhambra, widok z Generalife na Alcazabę, pałac Nasrydów i pałac Karola V



MUZYKA

Złote Orfeusze (Orphées d’Or) za najlep-
sze nagrania muzyki wokalnej w ponad 
20 kategoriach przyznaje francuska Aca-

démie du Disque Lyrique, założona w 1958 
roku. W jury zasiadają wybitni muzykolodzy, 
dziennikarze muzyczni oraz znane osobowo-
ści sztuki wokalnej. W ubiegłym roku wśród 
laureatów tej nagrody znalazły się takie sławy, 
jak kontralcistka Ewa Podleś i rosyjska sopra-
nistka Anna Netrebko.

Uroczystość wręczenia Złotych Orfeuszy 
dawniej miała miejsce w Opéra Bastille w Pa-
ryżu, a od kilku lat odbywa się w paryskim 
Théâtre du Châtelet. Tradycyjnie gali patro-
nuje Pierre Bergé, współzałożyciel słynne-
go domu mody Yves Saint Laurent i jeden 
z hojniejszych we Francji mecenasów sztuki, 
pełniący między innymi funkcję honorowego 
prezesa Opéra National de Paris.

Nagrany w 2015 roku w Filharmonii Pod-
karpackiej album, wydany przez wytwórnię 
DUX, to pierwsza w historii rejestracja Missa 
solemnis h-moll, która w 1830 roku wyszła 
spod ręki cenionego za życia, a dziś niemal 
zupełnie zapomnianego wiedeńskiego kom-
pozytora Ignaza Rittera von Seyfrieda (1776–
1841), ucznia Mozarta i bliskiego współpra-
cownika Beethovena. Dzieło, przeznaczone 
na cztery głosy solowe, chór mieszany i orkie-
strę symfoniczną, stworzył Seyfried na uro-
czystość prymicyjną swojego syna Leopolda 
w opactwie Benedyktynów w Melku. Tam też 

15 sierpnia 1831 roku utwór zabrzmiał po raz 
pierwszy, pod batutą samego kompozytora.

Inicjatorem nagrania płyty był ks. prał. 
dr Mieczysław Gniady z Przemyśla, a jej 
powstanie poprzedziły wydarzenia z 2008 
roku, kiedy to na strychu jednej z lubelskich 
kamienic została znaleziona kopia rękopisu 
Missa solemnis h-moll. Wkrótce potem trafiła 
ona do rąk prof. Kazimierza Górskiego z Lu-
blina, wybitnego dyrygenta i muzykologa, 
a zarazem przyjaciela i dawnego nauczycie-
la ks. M. Gniadego. W październiku 2008 
roku, na kilka miesięcy przed nagłą śmiercią, 

Archidiecezjalny Chór 
„Magnificat” z Przemyśla  
z prestiżową nagrodą
Monika Maziarz
Miło nam poinformować, że płyta, nad którą patronat medialny objął „Przemyski 
Przegląd Kulturalny”, otrzymała Złotego Orfeusza, jedną z najważniejszych mię-
dzynarodowych nagród w dziedzinie fonografii. Krążek z Missa solemnis h-moll 
(in B minor) Ignaza Rittera von Seyfrieda, nagrany z udziałem przemyskiego Ar-
chidiecezjalnego Chóru „Magnificat”, pod dyrekcją ks. Mieczysława Gniadego, 
zdobył tytuł najlepszego nagrania muzyki sakralnej (Prix Hector Berlioz).
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Kordoba, gotycki portal dawnego 
szpitala Świętego Sebastiana, obec-
nego Pałacu Kongresów i Wystaw, 
naprzeciwko katedry (dawnego 
meczetu)



PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 36–37 2016

profesor przekazał kopię swojemu wychowan-
kowi z prośbą o opracowanie cennego utworu 
i jego wykonanie. Ks. M. Gniady podjął się 
tego zadania, jednak w wyniku kwerendy, któ-
ra miała przybliżyć mu postać kompozytora, 
odnalazł w Austriackiej Bibliotece Narodowej 
w Wiedniu oryginalny rękopis, zawierający 
dodatkowo między innymi trzy części zmienne 
mszy, i ostatecznie partyturę opracował na 
jego podstawie.

Po wielomiesięcznej żmudnej pracy nad 
materiałem nutowym i publiczną prezen-
tacją dzieła ks. M. Gniady doprowadził do 
prawdopodobnie pierwszego od niemal 
200 lat wykonania utworu, które odbyło się 
5 listopada 2012 roku w przemyskiej bazylice 
archikatedralnej. Pod jego batutą wystąpili 
wówczas soliści chóru kameralnego „A cap-
pella Leopolis” ze Lwowa: Adriana Czuczman 
(sopran), Romanna Huńko (alt), Wołodymyr 
Gadzało (tenor), Jurij Gadzecki (bas), chór 
„A cappella Leopolis”, Archidiecezjalny Chór 
„Magnificat” z Przemyśla oraz Orkiestra Sym-

foniczna Filharmonii Podkarpackiej im. Artura 
Malawskiego w Rzeszowie.

Dopełnieniem starań o upowszechnienie 
nieznanej kompozycji było ubiegłoroczne 
premierowe nagranie, w którym udział wzięli: 
Justyna Stępień – sopran, Ewa Mikulska – alt, 
Krzysztof Machowski – tenor, Krzysztof Matu-
szak – bas (soliści Warszawskiej Opery Kame-
ralnej), Archidiecezjalny Chór „Magnificat”, 
Chór Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Podkarpackiej w Rzeszowie. Całością dyry-
gował ks. Mieczysław Gniady, a za reżyserię 
nagrania odpowiadali Małgorzata Polańska 
i Marcin Domżał z firmy DUX.

Warto dodać, że Złotymi Orfeuszami 
uhonorowano w tym roku jeszcze dwa inne 
albumy wydane przez warszawską wytwórnię. 
Nagrodę za najlepszą interpretację i wyko-
nanie muzyki współczesnej otrzymała sopra-
nistka Joanna Freszel, która na krążku real 
life song zaprezentowała światowe premiery 
utworów młodych polskich kompozytorów:  
Miłosza Bembinowa, Andrzeja Borzyma junio-
ra, Katarzyny Szwed, Rafała Janiaka, Alek-
sandra Kościowa, Sławomira Zamuszki, Agaty 
Zubel i Jagody Szmytki. W kategorii najlepsza 
interpretacja pieśni Złoty Orfeusz przypadł so-
pranistce Sabinie von Walther za płytę Ludwig 
Thuille und Richard Strauss, Lieder, nagraną 
z udziałem pianisty Helmuta Deutscha.

Prestiżowe francuskie laury trafiły również 
do ponad 20 wykonawców z całego świata, 
między innymi do takich znakomitości, jak 
Plácido Domingo oraz Renée Fleming, amery-
kańska sopranistka, laureatka nagrody Gram-
my; artystka została doceniona za płytę DVD 
z nowojorską inscenizacją Rusałki Antoniego 
Dworzaka, w której wystąpiła między innymi 
u boku Piotra Beczały z towarzyszeniem chó-
ru, baletu i orkiestry Metropolitan Opera pod 
batutą Yannicka Nézeta-Séguina.

Ceremonia wręczenia Złotych Orfeuszy 
2016 odbyła się 24 czerwca bieżącego roku 
w Théâtre du Châtelet w Paryżu. W imieniu 
wykonawców nagrania Missa solemnis h-moll 
(in B minor) nagrodę odebrała Marta Grego-
rowicz, zastępca dyrektora Filharmonii Pod-
karpackiej w Rzeszowie.

Więcej o Ignazu Ritterze von Seyfriedzie 
i jego twórczości można przeczytać na ła-
mach „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” 
(nr 3–4 (26–27)/2012 oraz 34–35/2016). 

On 24th June, 2016, at the Théâtre du 
Châtelet in Paris was held a ceremony of 
the Golden Orpheus 2016, one of the most 
important international awards in the field of 
phonography. In the best recording of sacred 
music category the Golden Orpheus went to 
an album with unknown song Missa solem-
nis in B minor of Ignaz Ritter von Seyfried, 
in recording of which was involved, among 

others, Archdiocesan Choir “Magnificat” from 
Przemyśl. The whole recording was conduct-
ed by the founder and conductor of the choir, 
Father PhD Mieczysław Gniady, who also initi-
ated the creation of this album with premiere 
recording. The album was released by DUX 
record company and was under media pa-
tronage of Przemyski Przegląd Kulturalny. 

Translated by Sylwia Mikuła

SUMMARY

Archdiocesan Choir “Magnificat” from Przemyśl  
with prestigious award
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Podczas gali wręczenia Złotych Orfeuszy 2016 nagrodę w imieniu wykonawców nagrania Missa solemnis h-moll 
(in B minor) odebrała Marta Gregorowicz, zastępca dyrektora Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. 
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PŁYTY dem i dla mnie okładka to integralna część 
albumu: płyty winylowej, CD czy nawet kasety 
magnetofonowej z małą wkładką. Zawsze 
zwracałem uwagę na okładki, oglądałem je, 
analizowałem, ale na okładkę nowej płyty 
Największego Metalowego Zespołu Świata 
nie chce mi się patrzeć. No, chyba że ten 
bohomaz na froncie to jakaś sztuka wysokich 
lotów, której mały łysy Bałajan nie pojmuje.

Minus drugi: brak umiaru. To nie nowina, 
że zespół nagrywa długie płyty z długimi pio-
senkami. Ale temu albumowi wyszłoby tylko 
na dobre, gdyby jego twórcy zdecydowali 
się coś przyciąć lub po prostu zrezygnowali 
z dwóch lub trzech kompozycji. Zespołowi 
przytrafiły się przecież płyty krótsze: Master Of 
Puppets i Ride The Lightning, które by chyba 
nie zapadły tak głęboko w naszą świadomość, 
gdyby każda z nich trwała 80 minut. Hardwi-
red… To Self-Destruct w wersji podstawowej 
to dwie płyty CD z 12 kompozycjami, które 
w sumie trwają 77 minut. Wersja trzypłytowa 
to blisko 160 minut muzyki.

Więcej minusów nie pamiętam. Teraz czas 
na plusy. Najpierw brzmienie. Trudno robić 
wielkie halo z tego, że milionerzy zadbali o tę 
stronę wydawnictwa, ale po tym, co zafun-
dowali nam na ostatnich studyjnych płytach, 
będziemy bardzo mile zaskoczeni dźwiękiem, 

Metallica zafundowała swoim 
zwolennikom najdłuższą przerwę 
wydawniczą między pełnymi albu-
mami, zawierającymi premierowe 
studyjne nagrania. Na Hardwi-

red… To Self-Destruct czekaliśmy osiem 
długich lat. Ja nie czekałem! – powie jeden 
mądrala. Ja też nie! – doda drugi. Czy ja cze-
kałem? Przyznaję bez bicia, że kolejna płyta 
tego zespołu nie była czymś, o czym marzy-
łem w czasie bezsennych nocy. Częściej ła-
pałem się na tym: naprawdę, to już osiem lat? 
Kiedy to zleciało? I jak to się dzieje, że ciągle 
jestem tak samo męski i przystojny… Ale po 
uważnym przesłuchaniu nowych piosenek 
muszę wyraźnie powiedzieć, że jest to pierw-
sza płyta Metalliki od 20 lat, która sprawiła mi 
autentyczną radość. Co jednak nie znaczy, że 
nie ma ona żadnych minusów.

Minus pierwszy: okładka. Nie potrafię po-
jąć, jak to się stało, że zespół z takim budże-
tem, zespół, który stać praktycznie na wszyst-
ko, zespół, który może dotrzeć do każdego 
w branży, nie zadbał o okładkę płyty. Wiem, 
że okładka dźwięków nie wydaje. Wiem, że 
w obecnych czasach, gdy słucha się muzyki 
z komputera czy telefonu, okładki nie są niko-
mu potrzebne; przeżytek jakiś to jest, kto na 
to uwagę zwraca? Ale ja jestem starym dzia-

Metallica
Hardwired… To Self-Destruct  
(Deluxe Edition) 

Universal Music Polska, 2016 

Piotr Bałajan



Z
Książka, której nie warto przeczytać 

drugi raz, nie jest warta 
pierwszego czytania. Niedawno – zupełnie 
przypadkowo – odkryłem, kto jest autorem 
tego aforyzmu, brzmiącego wprawdzie nieco 
inaczej, który na dodatek uważałem za wy-
myślony przez siebie. Ale myśl zawarta w tym 
powiedzeniu jest tak oczywista i mało odkryw-
cza, że właściwie mogłaby przyjść do głowy 
każdemu, kto ma w zwyczaju czytanie książek. 
Dlatego uważam się za rozgrzeszonego z wy-
nalezienia już wcześniej przez kogoś wyra-
żonej sentencji. Dla przyzwoitości należałoby 
jeszcze wymienić nazwisko owego autora, 
ale w tej chwili wyleciało mi z pamięci. Za 
to przypomniałem sobie, używane całkiem 
serio w takich okolicznościach przez pewnego 
znajomego, powiedzenie: mam słabość do 
nazwisk.

Bywają też książki zasługujące tylko na 
jednokrotne przeczytanie, one również mają 
rację bytu. Jest i trzeci gatunek książek (trzeci 
gatunek – to nie brzmi zachęcająco), których 
nie warto czytać ani razu. Właśnie na takie 
książki najczęściej trafiam podczas odwiedzin 
przemyskich księgarni. Z pewnością i te książki 
znajdują swoich czytelników, lepiej byłoby 
więc powiedzieć, że nie są napisane dla mnie.

W czasie jednej z bezowocnych wizyt 
w księgarni wziąłem do ręki książkę wydaną 
przez Znak, a więc renomowane wydawnic-
two, zatytułowaną Tajemna historia (nazwiska 
amerykańskiej autorki nie podaję, bo mnie do 
tego nie upoważniła). Dowiedziałem się, że to 
jedna z najważniejszych powieści końca XX 
wieku, gotycki thriller o tajemniczej śmierci 
w kręgu akademickim. Na pierwszej stronie 
zostajemy powiadomieni, kto zabił. Przez 

Znam tego,  
co czytał Goethego
Tadeusz Nuckowski

kolejne 500 dowiadujemy się dlaczego. Nie 
dowiedziawszy się dlaczego, ze smutkiem 
odłożyłem książkę (kultową – a jakże!) na pół-
kę i wyszedłem. Wcale tej książki nie oceniam, 
nie mam prawa, wszak jej nie przeczytałem, 
przypuszczam nawet, że to musi być dobra 
książka, tyle że dla innych ludzi. Przekartko-
wałem ją tylko i uznałem, że jest to literatura 
lekka i popularna, stąd nie dziwota, że chęt-
nie czytana w celach rozrywkowych. Myślę, że 
teraz jest stosowne miejsce na przypomnienie 
starego dowcipu o milicjancie, szukającym 
w księgarni czegoś do czytania: – Czy to ma 
być coś lekkiego? – pyta sprzedająca. – Nie-
koniecznie, jestem radiowozem.

Spotkanie z Tajemną historią przypomniało 
mi podobny tytuł – Tajemną broń Julio Cor-
tázara (tu podaję nazwisko, gdyż autor już nie 
ma możliwości mi zabronić), znanego wszyst-
kim, a przynajmniej wszystkim moim znajo-
mym. Ten tom opowiadań, pierwszą w Polsce 
wydaną książkę Cortázara, kupiłem w klasie 
maturalnej, w 1967 roku. Scenariusz znanego 
(kultowego?) filmu Antonioniego Powiększe-
nie jest oparty na opowiadaniu Babie lato 
z owego zbioru. Zamierzałem nawet kiedyś, 
podczas pobytu w Londynie, odwiedzić Ma-
ryon Park (w dzielnicy Greenwich, niedaleko 
Tamizy, wijącej się w tym miejscu prawie jak 
nasz San), miejsce kluczowe dla akcji filmu, 
ale zamiast krzaków, drzew i słynnych angiel-
skich trawników wybrałem muzea z obrazami 
znanymi mi dotąd tylko z reprodukcji. A z lon-
dyńskich parków odwiedziłem jedynie, i to 
przypadkiem, bo był akurat po drodze, Hyde 
Park, gdzie jakiś czas przed moją wizytą prze-
mawiali tacy znani osobnicy, jak Karol Marks 
czy Włodzimierz Lenin.

VARIA
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który wydobywa się z głośników. Hardwired… 
To Self-Destruct nie brzmi jak demo ani jak 
ofiara tak zwanej wojny głośności. Z pew-
nością można by tu coś poprawić, jedno 
bardziej uwypuklić, drugie schować, ale dla 
mnie jest naprawdę dobrze i cieszę się, że 
tym razem zrezygnowano z wątpliwej jakości 
eksperymentów. 

A co z samą muzyką? Na szczęście ma 
ona zdecydowanie więcej plusów. Przede 
wszystkim większość utworów nie męczy. 
Widać, że muzycy nie próbowali siłować się 
z własną chwalebną przeszłością. Owszem, 
są nawiązania do Load, jest coś z „Czarnego 
Albumu”, nie zabrakło też naprawdę metalo-
wego, gniewnego grania. Jest i ukłon w stronę 
klasyki heavy metalu: w jednym miejscu sły-
chać Iron Maiden, w innym Black Sabbath… 
Jednocześnie muzyka na tej płycie ma w sobie 
więcej luzu, rockowego feelingu, szybciej 
wpada w ucho. Na albumie królują średnie 
tempa, choć zdarzają się też szybsze kawałki. 
Płytę spina piękna klamra: Hardwired, krótki 
utwór rozpoczynający całą stawkę, i dwa razy 
dłuższy od niego Spit Out The Bone na za-
kończenie – to właśnie stuprocentowa Metal-
lica: rozpędzona, szybka, ostra. Ci goście nie 
zapomnieli, czym jest thrash metal.

Pozostałe utwory do krótkich nie nale-
żą, ale są wśród nich takie, które nie nużą. 
Zaliczam do nich heavymetalowy Atlas, Rise!, 
potężny, dostojny i bardzo ciężki Dream No 
More (nie tylko ja myślę w tym momencie 
o Sad But True, prawda?), przebojowy Now 
That We’re Dead, na wpół balladowy Halo 
On Fire… Dorzucam jeszcze Moth Into Flame, 
w którym muzycy zrywają się do thrashowego 
galopu, otwierające drugą płytę Confusion 
i ManUNkind – z ładnie brzmiącym basowo-
-gitarowym wstępem i teledyskiem chyba 
sprawdzającym poczucie humoru u blackme-
talowców. Gdybym chciał mieć płytę wybor-
ną, to na tym bym poprzestał.

Niestety, album zawiera także piosenki 
mniej udane. Nie potrafię się przekonać do 
Here Comes Revenge, Am I Savage? ani do 
Murder One. Brakuje mi w nich jakiejś iskry 
bożej… Ten ostatni kawałek jest hołdem dla 
zmarłego lidera grupy Motörhead i zdecy-
dowanie bardziej do mnie przemawia, gdy 
oglądam animowany teledysk do niego. 

Bohaterem płyty jest dla mnie James Het-
field. Świetnie brzmią jego partie wokalne 

(zwróćcie uwagę na ostatni utwór albumu) 
i mocne gitarowe riffy. Brawo! Dziewięć utwo-
rów na wysokim poziomie, trzy na średnim… 
Nie mam zamiaru narzekać!

Wspominałem, że Hardwired… To Self-De-
struct ukazała się także w wersji trzypłytowej. 
Co znajduje się na płycie numer 3? Lords Of 
Summer – aż szkoda, że ta piosenka wylądo-
wała na krążku bonusowym. Spokojnie mogła 
zastąpić jeden ze słabszych utworów, które 
znalazły się w wersji podstawowej. Mamy tu 
też kilka coverów: bardziej niż udane Ronnie 
Rising Medley (utwory Rainbow, hołd dla 
Ronniego Jamesa Dio), When A Blind Man 
Cries (Deep Purple), Remember Tomorrow 
(Iron Maiden) – fanom doskonale znane, ale 
teraz dostępne w jednym miejscu. Metallica 
i cudzesy – to zawsze brzmiało dobrze lub 
bardzo dobrze. Wśród 14 utworów znalazły 
się też nagrania koncertowe: po raz pierwszy 
zagrane na żywo Hardwired oraz piosenki 
z dwóch pierwszych płyt Metalliki, zareje-
strowane w kwietniu 2016 roku w Kalifornii. 
Gdy usłyszycie Jamesa, który w Fade To Black 
krzyczy: Do you hear us, Cliff?, z pewnością 
poczujecie ciary na plecach.

Na oddzielną uwagę zasługuje promocja 
albumu. Zasypanie kanału YouTube i Facebo-
oka mniej lub bardziej udanymi teledyskami 
do każdego utworu z płyty, edytor, który po-
zwala przekształcić własne imię lub nazwę fir-
my na wzór logotypu formacji, imprezy towa-
rzyszące… – to wszystko pokazuje, że zespół 
dokładnie wie, na czym polega promocja i jak 
sprzedać nową płytę. Nie mam zamiaru się za 
to na niego obrażać. W poszukiwaniu ideałów 
zejdę sobie do podziemia, a Metallice po pro-
stu gratuluję powrotu w dobrym stylu. I mówi 
to człowiek, który jakiś czas temu stracił wiarę 
w ten zespół. Czekam na koncert!

Piotr Bałajan (ur. 1976) – absolwent Wyższej 
Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, 
w latach 1996–2005 był redaktorem Radia HOT, 
od 2007 roku pracuje w Centrum Kulturalnym 
w Przemyślu. Publikuje w magazynie muzycznym 
„Mystic Art”. Traci czas na muzykę, kino i książki. 



Jeszcze trochę o Cortázarze. Kupiłem 
prawie wszystkie jego książki u nas wydane, 
z wyjątkiem zbioru różnych tekstów Niespo-
dziewane stronice (z pewnością dlatego, 
że wyszły dopiero w 2013 roku), ale żadnej 
z nich, może poza Tajemną bronią, powtórnie 
nie byłem w stanie przeczytać w całości, choć 
próbowałem. Gra w klasy wydała mi się przy 
drugim podejściu zupełnie niestrawna. Ale 
chciałem powiedzieć o czymś innym. W 1977 
roku miałem wystawę grafiki w galerii war-
szawskiego klubu Riviera-Remont, w ramach 
prezentacji wrocławskiej galerii Kalambur 
(wzięło się to stąd, że wystawiałem w Kalam-
burze rok wcześniej, a Jurek Lajstowicz, szef 
galerii, uznał, że jestem jej godnym reprezen-
tantem). Nazajutrz po wernisażu odbyło się 
w tym miejscu spotkanie z Cortázarem, który – 
chcąc nie chcąc – musiał przejść przez salę 
z moją wystawą. Ja na tym spotkaniu nie by-
łem, może dlatego, że już wtedy byłem prawie 
wyleczony z Cortázara, ale za to on był na 
mojej wystawie. Mówi się, że Cortázara należy 
czytać w młodości. To prawda, sam czuję, że 
to już nie dla mnie.

Może nie warto kupować nowych książek? 
Może zdać się na gromadzony przez lata księ-
gozbiór, zawierający wiele pozycji zasługu-
jących na więcej niż powtórne przeczytanie? 
Kiedy powtórnie czyta się książkę pierwszy 
raz czytaną przed ponad czterdziestoma laty, 
można się poczuć, jakby czytało się ją po raz 
pierwszy, gdyż skutkiem zmiany naszej świa-
domości (żeby nie powiedzieć: zaniku pamię-
ci) odbieramy zawarty w niej tekst zupełnie 
inaczej, często dziwiąc się, że kiedyś się nim 
zachwycaliśmy, a czasem, choć rzadziej, od-
wrotnie – że go nie docenialiśmy.

Są książki, które czyta się jednym tchem, 
od których nie można się oderwać. Dla mnie 
jest to widomym znakiem, że drugi raz już się 
po nią nie sięgnie. Są książki, przez które – 
czasem z trudem – przedzieram się długo 
i powoli, też i takie, które czytam na wyrywki, 
gdyż nie fabuła jest w nich ważna. W pierw-
szej z wymienionych kategorii prym wiedzie 
Marcel Proust ze swym wiekopomnym dzie-
łem. Czytam sobie niespiesznie od ponad 
roku, choć nabyłem je tak dawno, że aż wstyd 
powiedzieć. Wyjawię, że teraz przechodzę 
poważny kryzys: oto przed kilkoma miesiąca-
mi doszedłem do 570 strony drugiego tomu, 
gdzie w części Sodoma i Gomora narrator 

opisuje podsłuchaną (całe szczęście, że nie 
zaobserwowaną) schadzkę pana de Charlus 
z krawcem Jupienem. Poczułem się jakoś nie-
swojo, coś zgrzytnęło w mojej wrażliwości i na 
czas nieokreślony rozstałem się z tą książką, 
obiecując sobie jednak, że muszę – prędzej 
czy później, choćby ze względów snobistycz-
nych – dobrnąć do końca, wierząc przy tym, 
że lektura nie będzie straconym czasem.

Podczas wieczornych wędrówek po pół-
kach w poszukiwaniu czegoś do czytania 
trafiłem niedawno na tomik z czytelnikowskiej 
serii Nike – Petersburg Andrzeja Biełego. 
Książki z tej serii zbierało się kiedyś niemal jak 
znaczki pocztowe, były w poręcznym formacie 
(chwileczkę, wezmę linijkę) 97 × 155 mm, 
dobrze prezentowały się na półce i oferowa-
ły przegląd literatury światowej. Po wydany 
i kupiony w 1974 roku Petersburg sięgnąłem 
ponownie po czterdziestu latach. Koło 180. 
strony tej pięćsetstronicowej książeczki trafi-
łem na zakładkę – swoją fotografię, zrobioną 
samowyzwalaczem do dyplomu ukończenia 
studiów. Boże! Czy to prawda, że tak kie-
dyś wyglądałem? Nic, tylko się popłakać 
nad okrucieństwem działania czasu. No, już 
dobrze, spokój! Książkę zacząłem czytać od 
nowa i teraz jestem na stronie 333.

Gdzieś wyżej napisałem o książce dla 
innych ludzi, co z kolei przypomniało mi zbiór 
opowiadań angielskich Życie innych ludzi. 
Wydana przez PIW w 1967 roku i w tymże 
przeze mnie kupiona, zawiera opowiadania 
między innymi Doris Lessing (noblistki z 2007 
roku), Alana Sillitoe i Grahama Greene’a 
(jego opowiadanie dało tytuł całemu zbioro-
wi). Mnie w tamtych czasach szczególnie in-
teresował Sillitoe z opowiadaniem Samotność 
długodystansowca (był i film na podstawie 
tego opowiadania). Znałem również opowieść 
Z soboty na niedzielę, także sfilmowaną, oraz 
opowiadanie Córka szmaciarza. A wszystko 
to – to dość przygnębiające obrazki z życia an-
gielskiej klasy robotniczej. Teraz nawet myślę 
samokrytycznie, że podobały mi się głównie 
dlatego, że były angielskie. Zachciało mi się 
powtórnie zmierzyć z Życiem innych ludzi, ale 
książkę tę zapodziałem gdzieś bezpowrotnie. 
Znalazłem ją (choć nie ten sam egzemplarz) 
na Allegro i kupiłem za 1 zł + 8,50 koszt wy-
syłki listem priorytetowym. Na razie przeczy-
tałem Samotność długodystansowca, głównie 
w celach doświadczalnych, chcąc sprawdzić 
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swoją reakcję na ponowną lekturę. Doznałem 
mieszanych uczuć, choć czytało się dobrze 
ten tekst niby napisany przez drobnego zło-
dziejaszka, który właśnie opuścił poprawczak 
i planuje kolejne skoki. No, no, chciałbym tak 
umieć pisać, jak ten nieoczytany i bez żadne-
go wykształcenia nastoletni Smith.

W czasach PRL-owskiego stłamszenia 
wszystkie tłumaczenia zachodniej literatury 
miały u czytelników fory, co było perfidnie 
wykorzystywane przez ówczesnych „inży-
nierów dusz”, podsuwających nam pozycje 
świadczące o tym, że na Zachodzie nie jest 
aż tak różowo, jak się powszechnie wydawało. 
Jednak muszę przyznać, że w tamtych czasach 
nie było tyle śmiecia w księgarniach, co teraz, 
a wydawnictwa nie były wyłącznie biznesowy-
mi przedsięwzięciami (najlepszym przykładem 
jest świetne niegdyś Wydawnictwo Literackie, 
coraz mniej teraz mające wspólnego z litera-
turą). Kiedyś wszystkie księgarnie zaopatry-
wane były według tego samego rozdzielnika, 
i często szukało się nowości wydawniczych 
w różnych małych miejscowościach, gdzie nie 
znikały one tak szybko. Ale najlepiej było mieć 
kogoś znajomego w księgarni. Mieliśmy z żoną 
w pewnym czasie znajomą w przemyskiej 
księgarni przy ulicy Mickiewicza, odkładającą 
czasem dla nas jakieś ciekawsze tytuły „pod 
ladę”. Nie było to takie proste, bo akurat wtedy 
działała tak zwana Ircha, czyli Inspekcja Ro-
botniczo-Chłopska, tropiąca wszelkie naduży-
cia i nieprawidłowości w handlu (chroniczne 
braki w zaopatrzeniu usiłowano tłumaczyć 
szkodnictwem spekulantów i nieuczciwych 
sprzedawców). Dużym ryzykiem było trzymać 
coś pod ladą, więc książki dla znajomych 
przechowywane były po sąsiedzku – 
w zakładzie fryzjerskim.

Przyłapałem się teraz na typowym dla 
pewnego wieku zrzędzeniu: Dawniej to były 
czasy! Ostatnio spotkałem się nawet z twier-
dzeniem, według którego ludzie w latach 60. 
byli piękniejsi. Rzeczywiście, tak było, sam 
pamiętam. Szkoda tylko, że wkoło było wiele 
okropieństwa, wciskającego się również do 
księgarni,gdzie można było natknąć się na 
dziwne książki jeszcze dziwniejszych pisarzy. 
Kiedyś nawet kupiłem, dla czystego żartu, 
wydany przez propagandowe wydawnictwo 
Książka i Wiedza, tomik Mała Ziemia, autor-
stwa… Leonida Breżniewa. Warto dodać, 
że za te wojenne wspomnienia autor dostał 

Nagrodę Leninowską, ważniejszą, jak sądzę, 
w ZSRR niż Nagroda Nobla (pomyślmy tylko 
sami: kto jest ważniejszy? Alfred Nobel czy 
Włodzimierz Lenin?).

Na koniec dochodzę do Johanna Wolfgan-
ga von Goethego. Odkąd sięgam pamięcią, 
jego nazwisko zawsze obijało mi się o uszy, 
a podczas studiów w Krakowie również o oczy, 
gdyż często widywałem tablicę wmurowaną 
w kamienicę Pod Jeleniem w Rynku, głoszą-
cą: TU MIESZKAŁ GOETHE W DNIACH 5–7 
WRZEŚNIA 1790 R. Nie miałem w swojej 
bibliotece żadnego dzieła (bo chyba tak na-
leży określać wszystko, co ten germański idol 
spłodził) Goethego, aż do roku 1983, kiedy to 
kupiłem w dość nietypowych okolicznościach 
wydaną przez PIW książkę z wyborem jego 
tekstów. Już wyjaśniam, co miałem na myśli, 
mówiąc o okolicznościach kupna książki. Przy-
szedł z nią do mnie Tomek B., chcąc zdobyć 
środki na napój wyskokowy, będący u schyłku 
jego młodego życia podstawą egzystencji. 
Skąd wziął tę książkę, domyślałem się, bo była 
ganz nowa, ale tego wątku wolę nie rozwijać. 
Książka przeleżała (a raczej przestała) na 
półce – lekko licząc – ponad trzydzieści lat, 

Tablica upamiętniająca pobyt Goethego w Krakowie. 
Poniżej tabliczki poświęcone krakowskim pisarzom :-)
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P
aż wreszcie się do niej dobrałem. I przeczyta-
łem od deski do deski. Podzielona była (i jest 
nadal) na: wiersze, wśród nich tłumaczone 
przez takie nazwiska, jak Mickiewicz, Staff 
i Szymborska, eposy, a właściwie jeden tylko – 
Lis Przechera w tłumaczeniu Leopolda Staffa, 
dramaty, złożone z Fausta (część I) i Ifigenii 
w Taurydzie, oraz prozę, zawierającą między 
innymi Cierpienia młodego Wertera. Sam się 
zdziwiłem, że pochłonąłem wszystko, łącznie 
ze wstępem, z dużym zainteresowaniem. Kiedy 
opowiedziałem o tym koledze, z którym pozo-
staję w korespondencyjnym kontakcie, odpisał 
mi dowcipnie: Wprawdzie nie czytałem, ale 
zawsze mogę się pochwalić, że znam tego, co 
czytał Goethego.

PS
Chcąc nieco uaktualnić swój tekst napisany 
przed kilkoma miesiącami, dorzucę jeszcze 
jeden temat. W czwartek 13 października, 
wczesnym popołudniem wracałem samocho-
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W połowie 2016 roku Przemyska 
Biblioteka Publiczna im. Ignacego 
Krasickiego pozyskała środki finan-

sowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Kultura 
cyfrowa na realizację projektu pod nazwą 
Utworzenie Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 
63 150 złotych; dotacja Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego: 53 500 złotych, 
wkład własny wnioskodawcy: 9650 złotych.

Celem projektu jest stworzenie infrastruk-
tury technicznej oraz rozpoczęcie prac nad 
budową Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Zakupiono już wyposażenie pracowni digita-
lizacji: sprzęt komputerowy wraz ze specjali-
stycznym oprogramowaniem do opracowania 
graficznego i kompresji, skaner, dyski pamięci 
zewnętrznej do zarchiwizowania wytworzo-
nych obiektów, przeprowadzono szkolenia 
pracowników. Do końca 2016 roku zaplano-
wano digitalizację, opracowanie i udostęp-
nienie około 16 000 skanów z najcenniejszych 
zasobów biblioteki, to jest książek, czasopism, 
zbiorów specjalnych (listów, plakatów, folde-
rów, zaproszeń, fotografii, pocztówek, infor-
matorów), a także około 60 godzin nagrań 
audiowizualnych. Wśród wytypowanych do 
cyfryzacji pozycji (w uzasadnionych przypad-
kach poprzedzonej zabiegami konserwator-
skimi) znajdziemy między innymi: kolekcję 
wydań dzieł Ignacego Krasickiego z XVIII–XIX 

wieku, 21 listów rodziny Krasickich z pierwszej 
połowy XIX wieku, cenne i rzadkie wydaw-
nictwa przemyskie z XIX wieku, około 400 
pocztówek regionalnych z XIX–XX wieku, 
archiwalne numery „Przemyskiego Przeglądu 
Kulturalnego”, wydawanego przez bibliotekę 
od ponad 10 lat, najstarsze księgi pamiątko-
we i kroniki Przemyskiej Biblioteki Publicznej, 
kasety VHS dokumentujące najważniejsze 
imprezy literackie oraz około 70 fotografii 
o tematyce regionalnej. W ramach współpra-
cy partnerskiej z Przemyskim Centrum Kultury 
i Nauki ZAMEK zostanie przygotowana i udo-
stępniona cyfrowa edycja miesięcznika „Nasz 
Przemyśl”. Warto podkreślić, że zdigitalizo-
wane materiały będą dostępne w zasobach 
Europeany – projektu umożliwiającego dostęp 
do największej bazy obiektów cyfrowych ze 
zbiorów europejskich instytucji kultury. Unikal-
ne możliwości promocji zasobów w Internecie 
stworzy również przystąpienie biblioteki do 
serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych, zrze-
szającej polskie instytucje kultury i nauki.

Prezentacja efektów zadania pod nazwą 
Utworzenie Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej 
będzie wstępem do dalszych prac nad budo-
wą zasobów cyfrowych. Już dziś zapraszamy 
wszystkie osoby i instytucje zainteresowane 
współpracą w zakresie ochrony, utrwalenia 
i zwiększenia dostępu do dziedzictwa kulturo-
wego Przemyśla i regionu.

Projekt  
Przemyska Biblioteka 
Cyfrowa
Maciej Waltoś

VARIA
dem z Rzeszowa. Gdy wjeżdżałem na A4, 
usłyszałem w „dwójce” Dylana śpiewające-
go The Times They Are A Changin’. A więc 
jednak! Ucieszyłem się. W poprzednim „PPK” 
napisałem (Dylan i okolice): Ciągle słyszy się 
o tym, że jest zgłaszany do literackiego Nobla, 
co wiele osób dziwi, niektóre nawet oburza, 
ale od czasu obdarowania tą nagrodą bła-
znującego Dario Fo nie wydaje mi się to znów 
takie niedorzeczne. Przypomnijmy przy okazji, 
że Boba Dylana docenił jako poetę Stanisław 
Barańczak, umieszczając go w ułożonej przez 
siebie i na polski przetłumaczonej antologii 
poezji amerykańskiej Od Walta Whitmana do 
Boba Dylana. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności w tym sa-
mym dniu – 13 października – zmarł Dario Fo.

Któryś z noblistów powiedział po otrzyma-
niu nagrody (nie pamiętam jego nazwiska, 
co tylko świadczy o prawdziwości tych słów): 
dotąd byłem poetą nieznanym, teraz zostanę 
poetą zapomnianym. Dylanowi to nie grozi.
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Tadeusz Nuckowski (ur. 1948) – 
profesor sztuk plastycznych, absol-
went Wydziału Grafiki krakowskiej 
ASP. Uprawia grafikę warsztatową 
i projektową, jest nauczycielem 
akademickim, autorem wystaw 
indywidualnych w wielu galeriach 
krajowych i kilku zagranicznych, 
laureatem międzynarodowych 
i ogólnopolskich nagród graficz-
nych, uczestnikiem ponad 300 wy-
staw (Europa, Azja, obie Ameryki), 
organizatorem (1976) i dyrektorem 
(do 1996) Galerii Sztuki Współcze-
snej w Przemyślu.



W czerwcu ukazała się publikacja Przemyśl. Tysiąc lat na styku 
zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa. Przewodnik, pod red. 
Grzegorza Klebowicza. Jest to wspólna inicjatywa wydawnicza 
Przemyskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Przemy-
ślu, podjęta z okazji ogólnopolskich obchodów 1050 rocznicy 
chrztu Polski. Przewodnik, opracowany przez zespół doświadczo-
nych znawców tematu, adresowany jest zarówno do turystów, 
którzy chcą poznać zabytki Przemyśla, jak i do mieszkańców 
miasta, tym bardziej że proponowana trasa spacerowa prowadzi 
przez najważniejsze miejsca związane z dziedzictwem kultury 
chrześcijańskiej Przemyśla. Publikacja uwzględnia najstarsze 
obiekty zachowane w formie reliktów oraz wskazuje na te, które 
przez zmianę przeznaczenia otrzymały nowy wizerunek. Zwięzłe 
opisy zabytków opatrzone zostały informacjami o instytucjach, 
postaciach i wydarzeniach istotnych dla dziejów miasta. Całość 
dopełnia bogaty materiał ilustracyjny.

Przewodnik można nabyć w Przemyskiej Bibliotece  
Publicznej oraz w przemyskich księgarniach.

Międzynarodowy Przemyski Festiwal „Salezjańskie Lato” 
jest jedną z ważniejszych imprez muzycznych miasta, or-
ganizowaną od 2001 roku. Koncerty tegorocznej, XVI edy-
cji festiwalu miały miejsce nie tylko w pięknych wnętrzach 
przemyskich kościołów, ale także w sali widowiskowej 
zamku oraz w sali reprezentacyjnej Przemyskiej Biblioteki 
Publicznej. Festiwal odbył się w dniach 1–12 sierpnia, 
a wykonawcami byli między innymi: zespół muzyki 
dawnej „Alta”, Wind Golden Quintet z Akademii Muzycz-

nej w Krakowie, Krzysztof Książek, uczestnik Konkursu Chopinowskiego 2015, oraz Międzynarodowa Orkiestra Symfoniczna 
(studentów Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej we Lwowie) wraz z Renatą Johnson-Wojtowicz (sopran), 
Katarzyną Drogosz (piano forte), Radosławem Kamieniarzem (koncertmistrz) i Tomaszem Ślusarczykiem (dyrygent).

Organizatorzy festiwalu: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Parafia Świętego Józefa – Salezjanie w Przemyślu. 
Dyrektor festiwalu: Renata Nowakowska. Dyrektor artystyczny: Tomasz Ślusarczyk. Honorowy patronat: Prezydent Miasta Prze-
myśla Robert Choma.

Od 21 do 28 sierpnia w Jarosławiu odbywał się XXIV Festiwal 
Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”. Tematem tegorocznej 
edycji był mit – rozumiany jako duchowa, społeczna i metafi-
zyczna rzeczywistość, którą uobecnia rytuał poprzez muzyczne 
i dramaturgiczne formy. Podczas tegorocznej edycji wystąpili 
między innymi: męski chór kameralny Sakhioba (Gruzja), 
Marcel Pérès z Ensemble Organum (Francja), zespoły Camerata 
Silesia (Polska) i Le Miroir de Musique (Szwajcaria). W programie 
znalazło się między innymi arcydzieło włoskiego baroku – Orfe-
usz Claudia Monteverdiego. Koncerty odbywały się w kościele 
Ojców Reformatów, kolegiacie Bożego Ciała, bazylice Matki 
Bożej Bolesnej i cerkwi Przemienienia Pańskiego. Oprócz kon-
certów można było wziąć udział w seminariach i warsztatach 
oraz spotkaniach z okazji 60 urodzin Marcela Pérèsa, honoro-
wego obywatela Jarosławia. Festiwalowi towarzyszył Jarmark 
Jarosławski (w dniach 25–27 sierpnia), nawiązujący do histo-
rycznych, XVII-wiecznych jarmarków, drugich co do wielkości 
w ówczesnej Europie. W czasie trzydniowej imprezy można 
było nabyć produkty orientalne (między innymi gruzińskie, 
syryjskie, marokańskie, ormiańskie, węgierskie) oraz obejrzeć 
występy muzyków, kuglarzy, lalkarzy i wędrownych aktorów.

Organizator festiwalu: Stowarzyszenie „Muzyka Dawna  
w Jarosławiu”. Dyrektor artystyczny: Maciej Kaziński.

10 września na placu Dominikańskim przy przemyskim rynku, przed wejściem do Bramy Rycerskiej, odsłonięte zostały figury 
polskiego ułana (beliniaka) i węgierskiego huzara (honweda). Mają one przypominać wydarzenia z I wojny światowej, kiedy 
w Przemyślu stacjonowali węgierscy żołnierze. Figury naturalnej wielkości wykonane są z brązu, obok nich stoją dwa konie oraz 
skrzynka pocztowa, do której huzar wrzuca list do rodziny pozostawionej w ojczyźnie. Rzeźby ułana wykonali Piotr Zbrożek 
i Elżbieta Zając-Zbrożek, figurę węgierskiego huzara – Sándor Györfi. Odsłonięcia figur dokonali marszałek Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej Marek Kuchciński oraz przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér. Pośród uczestników 
uroczystości obecni byli także prezydent Przemyśla Robert Choma oraz biskup polowy armii węgierskiej László Bíró.

W dniach 29 września oraz 1–2 października odbywały się w Przemyślu wydarzenia związane ze Światowym Dniem Turystyki. 
W ramach obchodów w Przemyskiej Bibliotece Publicznej miały miejsce seminarium warsztatowe Klastry w turystyce – wiedza, 
innowacyjność, rozwój, a także wystawa Przemyśl w odznakach rajdowych, z kolekcji Janusza Motyki. Ponadto z okazji 80-lecia 

przemyskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno- 
-Krajoznawczego oraz 100 rocznicy 
pobytu w Przemyślu dr. Mieczy-
sława Orłowicza odsłonięto na 
ścianie budynku siedziby PPTK 
pamiątkową tablicę. Odbyło się 
także kilka innych wydarzeń, wśród 
nich Kiermasz Turystyczny na Rynku 
Starego Miasta.

Organizatorzy i partnerzy 
obchodów: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Polska Organizacja 
Turystyczna, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, Pre-
zydent Miasta Przemyśla, przemyski 
Oddział PTTK, Przemyski Klaster  
Turystyczny oraz Przemyska Biblio-
teka Publiczna.
 

                        Opracowanie redakcja

ODNOTOWANO

Seminarium Klastry w turystyce – wiedza, innowacyjność, rozwój w ramach Światowego 
Dnia Turystyki
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Figury polskiego ułana 
(beliniaka) i węgierskiego 
huzara (honweda)  
na placu Dominikańskim

Wind Golden Quintet z Akademii Muzycznej w Krakowie
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Marcel Pérès i Ensemble Organum (Francja)
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Rosa Tarruella Planas, Bławatki, 2016, papier japoński „mitsugata” x 4, tempera, 143,5 x 299 cm (fragmenty pracy)

ROSA TARRUELLA PLANAS urodziła się w 1947 roku w Barcelonie. Studiowała projektowanie graficzne, 
grafikę warsztatową oraz historię sztuki. Od 1976 roku pracuje jako wykładowca akademicki oraz zajmu-
je się własną twórczością artystyczną. Swoją pracę doktorską poświęciła współczesnej grafice polskiej. 
Przez wiele lat uczyła edukacji artystycznej w zakresie sztuk wizualnych na Uniwersytecie w Barcelonie. 
Pracowała również w barcelońskiej EINA School of Design and Art, prowadząc zajęcia z grafiki warsztato-
wej. Od sześciu lat jest profesorem emerytowanym współpracującym ze swoją macierzystą uczelnią.

Oprócz grafiki warsztatowej, rysunku i instalacji zajmuje się również książką artystyczną. Jej książki 
znajdują się w wielu znaczących kolekcjach (kilka lat temu mieliśmy możliwość oglądać próbkę tych 
działań w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu). Zorganizowała ponad 20 wystaw indywidualnych, 
głównie w Hiszpanii i w Polsce. Brała też udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w wielu zakątkach 
świata. Swój czas dzieli pomiędzy Barcelonę i Zalesie koło Przemyśla. W Zalesiu zbiera i notuje inspiracje 
do nowych prac, tu też ma pracownię w starej królikarni. 

W dniach 16 września–18 października 2016 roku w Galerii Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki 
ZAMEK można było obejrzeć wystawę artystki pod tytułem RES DE NOU (kataloński) / NIC NOWEGO.
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