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OD REDAKCJI

T
en numer „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”, po-
dobnie jak poprzedni, powstał w wyniku naszej współpra-
cy z redakcjami trzech zagranicznych czasopism: presti-
żowego czeskiego dwumiesięcznika „Listy” w Ołomuńcu, 
równie znakomitego słowackiego periodyku „OS” w Braty-

sławie i węgierskiego wydawnictwa internetowego „Észak- 
-Keleti Átjáró Egyesület” w Miszkolcu. Współpraca dziennikarzy 
tych czasopism zyskała uznanie Międzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego, który wsparł dotacją zainicjowany przez nas projekt 
pod nazwą Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów (Visegrad cities 
in the eyes of neighbors). Zgodnie z programem dwa kolejne nume-
ry „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” w dużej mierze mają 
dotyczyć tej tematyki.

Bieżący numer, poświęcony słowackim regionom Spiš i Šariš,  
to efekt kilkudniowego pobytu dziennikarzy z krajów wyszehradz-
kich w Spiskiej Nowej Wsi, Spiskiej Kapitule i Preszowie. Część 
artykułów zamieszczonych w kwartalniku w ramach programu 
wyszehradzkiego ukaże się w czasopismach naszych zagranicznych 
partnerów.

Redakcje uczestniczące w realizacji projektu 
Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów: 

„Listy”
Rodowód dwumiesięcznika „Listy” sięga lat 60. ubiegłego stulecia, 

kiedy „Literární noviny” i „Literární listy” wychodziły po okupacji 
radzieckiej od listopada 1968 do maja 1969 roku pod skróconą nazwą 
„Listy”. Rok później w Rzymie jeden z protagonistów Praskiej Wio-
sny Jiří Pelikán (1923–1999) wraz ze współpracownikami na emigra-
cji oraz krajową opozycją demokratyczną zdecydował się założyć 
periodyk, który by nawiązywał do tych działań. Pierwszy numer 
pojawił się na początku 1971 roku. „Listy” i „Svědectví” (które wyda-
wał w Paryżu Pavel Tigrid) stały się najważniejszymi czasopismami 
emigracyjnymi, skierowanymi przede wszystkim do czytelników 
w kraju. Publikowała w nich większość znaczących publicystów, 
polityków i pisarzy emigracyjnych, a także pozostających w kra-
ju, zmuszonych do milczenia. Czasopisma te, przemycane przez 
granicę, krążyły wśród ludzi, jednocześnie należały do najczęstszych 
celów ataków propagandy komunistycznej, a ich dystrybucja wiązała 
się z narażeniem na represje ze strony władzy. 

Po 1989 roku Jiří Pelikán przeniósł siedzibę czasopisma z Rzy-
mu do Pragi. W 2003 roku jego wydawania podjęli się redaktorzy 
z Ołomuńca – Václav Burian i Tomáš Tichák, redaktorem naczelnym 
jest od lat, zamieszkały w Pradze, czołowy czeski analityk polityczny 
Václav Žák. Od tego czasu zmieniła się forma graficzna czasopisma 
oraz powrócono do tematyki kulturalnej i literackiej, która po 1990 
roku pozostawała na drugim planie. Obecnie „Listy” publikują 
krajowe i zagraniczne analizy polityczne i historyczne, eseistykę 
i studia, a także felietony, oryginalne opowiadania, fragmenty prac 
literackich, recenzje nowych książek i wystaw. Można w nich znaleźć 
również cykle reportaży fotograficznych, prace znanych osobistości 
oraz nowej generacji czeskich, słowackich i polskich fotografów. 
W 2008 roku czasopismo postanowiło przywrócić na swych łamach 
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tradycję nieistniejącego już czechosłowackiego tygodnika „Mosty”, 
który ukazywał się w Bratysławie, i zwracać się również do jego 
czytelników. 

Redakcja „Listów” od 2004 roku przyznaje Nagrodę Pelikána, 
nazwaną tak po swym założycielu. Pierwszym laureatem został 
Tadeusz Mazowiecki, kolejnymi: czeska pisarka Alena Wagnerová, 
węgierski bohemista György Varga, Adam Michnik, czeski filozof 
Jaroslav Šabata, czeska politolożka Vladimíra Dvořáková, a w ubie-
głym roku niemiecki ksiądz katolicki Anton Otte. Część nagrody sta-
nowi miesięczny pobyt w Czechach zagranicznego studenta, młode-
go artysty lub naukowca wybranego przez laureata. 

Wydawnictwo Burian a Tichák wydaje również Bibliotekę „Listów” 
(Knihovna Listů) w trzech seriach: Poezja, Proza i Zapiski. Dotąd 
ukazało się siedem tomów. Oprócz tego wydaje książki o historii 
regionalnej. 

Strona internetowa: www.listy.cz.

„OS” 
Czasopismo „OS” – Forum Społeczności Obywatelskiej wydawa-

ne jest od 1997 roku w Bratysławie. Zamieszcza studia słowackich 
i zagranicznych autorów z zakresu politologii, nauk społecznych 
i humanistycznych, eseje, wywiady, recenzje i opinie. Redaktorem 
naczelnym jest antropolog społeczny doktor Juraj Buzalka. „OS” 
ukazuje się w ramach działalności wydawnictwa Kalligram. 

Kalligram od 1991 roku publikuje książki słowackich i światowych 
autorów: beletrystykę, eseistykę, pozycje z zakresu filozofii, historii 
i innych dziedzin. Rocznie ukazuje się ponad pięćdziesiąt tytułów. 
Od 2004 roku jest wydawcą czasopisma o tematyce humanistycznej 
i społecznej „Anthropos”, które tworzą znane osobistości słowac-
kiej filozofii i nauk społecznych. Od 2005 roku razem z Instytutem 
Literatury Słowackiej (SAV) wydaje w serii Biblioteka Literatury 
Słowackiej klasykę słowacką od epoki odrodzenia narodowego do 
współczesności. 

Kalligram jest przykładem dla intelektualistów z całej Europy 
Środkowej, jak suwerennie współpracować, według własnego uzna-
nia, bez uprzedzeń.

(Petr Pithart, czeski polityk, prawnik i naukowiec) 
Strona internetowa: www.kalligram.com.

„Észak-Keleti Átjáró Egyesület”
Wydawnictwo internetowe Północno-Wschodniego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Naukowego (Észak-Keleti Átjáró Egyesület) w Miszkolcu 
rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Pierwsza opublikowana 
seria wydawnicza nosiła tytuł Egyszer volt, hol nem volt… 
(Dawno, dawno temu…). Główne cele wydawnictwa to propagowanie  
XX-wiecznej historii Miszkolca, pokazywanie prawdziwego obrazu 
tego miasta, między innymi poprzez zwalczanie negatywnych ste-
reotypów dotyczących jego ekonomicznej degradacji, oraz wzbudza-
nie identyfikacji mieszkańców ze swoją miejscowością. Jedną z form 
działalności wydawnictwa jest także upowszechnianie wyników 
lokalnych badań antropologicznych.

Strona internetowa: www.atjarokhe.hu.
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Leo albus
Jak to możliwe, że byłem we wzniosłej, małej 
Spiskiej Kapitule po raz pierwszy? Przecież 
moim krajem jest bardziej Czechosłowacja 
niż Czechy, prawda? Zawsze kiedy słyszę 
czeski hymn kończący się słowami czeski 
kraj, mój dom… i nastającą po nim ciszę, 
myślę, że zepsuł się gramofon, pardon, jakiś 
odtwarzacz, ponieważ nie następuje słowac-
kie Nad Tatrami błyskawice.

8

Preszów – dobre 
miejsce do życia
Preszów nigdy nie miał ciężkiego przemysłu 
ani dużego skupiska fabryk. Ma tutaj siedzi-
bę wyższa szkoła humanistyczna. Są tu dwa 
teatry, szpital i supermarkety. Miejscowość 
ta leży na obrzeżach Słowacji. Tutaj każdy 
każdego zna, a jednocześnie jest to miasto 
ze wszystkimi atrybutami prawdziwego 
miasta. W pewnym okresie młodzi ludzie 
zaczęli stąd uciekać, teraz wracają, osiedla-
ją się, zakładają rodziny. Czy zatem Preszów 
jest dobrym miejscem do życia? 

15

Przeżegnaj się  
i… skacz!
Raz, kiedy wyjęłam zakwas z lodówki, a po 
zamieszaniu uniósł się jego skisły zapach – 
ktoś powiedział, że śmierdzi. Innym razem 
przyniosłam do domu wyrób wybitnie chle-
bopodobny, kładąc go obok zaczynionego 
mojego. I tamtego, i tego dnia ciasto nie wy-
rosło. Nie drgnęło nawet. A więc naprawdę 
chleba nie można obrażać.
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Spiš i Šariš

Ten numer został 
wydany dzięki dotacji 
z Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego.

SPROSTOWANIE

W	poprzednim	numerze	„Przemyskiego	Przeglądu	Kulturalnego”	do	podpisu	pod	zdjęciem	fortu	w	Siedliskach	na	stronie	25	wkradł	się	błąd.	Prawidłowa	nazwa	to	fort	I	„Salis	So-
glio”,	a	nie	–	jak	napisaliśmy	–	fort	XIII	„San	Rideau”.	Za	pomyłkę	przepraszamy.

Redakcja

Rysowanie Europy
W wyjazdach takich, jak słowacka eskapada „Przemyskiego Przeglądu Kul-
turalnego”, najważniejsze są nie jakieś wymierne korzyści, ale kontakty 
i rozmowy. Któregoś wieczoru jedna z nich niespodziewanie zeszła na układ 
monachijski z 1938 roku. Ponieważ zaś towarzystwo było międzynarodowe, 
wkrótce pojawiło się to, co najciekawsze – różnice wiedzy, różnice punktów 
widzenia. Okazało się między innymi, że w Polsce nie pamiętamy o mię-
dzynarodowej izolacji Czechosłowacji w tamtym czasie. To państwo, które 
konstytucję miało skądinąd modelową (zakazywała ona między innymi wy-
naradawiania mniejszości), politykę zagraniczną prowadziło z kolei taką, 
że w momencie gdy Hitler wysunął swoje żądania terytorialne, nie sposób 
było pośród sąsiadów znaleźć żadnego sojusznika.
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Ma łagodne oczy, ale grubo ciosane. 
Myślę, że Däniken widziałby w tym 
skafander. Nawet ja nie mogę się 
powstrzymać: oczy lwiątka ze Spiszu 
nawiązują i do Ewangelii, i do kosmosu.

»
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Kwiatek włożony między Krom-
pachy i Margecany, pomiędzy 
strony 486 i 487 Przewodnika 

po Republice Czechosłowackiej, to go-
ryczka. Ale nie wiem tego na pewno. 
Dziadek musiał go tam włożyć po-
między rokiem 1933, w którym prze-
wodnik został wydany, a 1938, kiedy 
minęła mu ochota na podróże. Wciąż 
jednak mały płomień na zielono-brą-
zowo-szarej pochodni jest głęboko 
niebieski. Nie jeżdżę na Słowację 
bez tego przewodnika. Do dziś nie 
znalazłem innej książki w wydaniu 
kieszonkowym, która by zawierała 
tyle informacji potrzebnych podróż-
nikowi. Wiele z nich jest już nieak-
tualnych lub obowiązuje w inny spo-
sób. 

Spiska Nowa Wieś jest (relatywnie) 
najbogatszym miastem na Słowacji – 
informuje przewodnik, uzasadniając 
to dużymi zasobami leśnymi, prze-
mysłem drzewnym i górnictwem; 
w 1930 roku w okolicach wydoby-
wano 50 000 wagonów rudy żelaza, 
6000 wagonów manganu, 5300 wa-
gonów miedzi, 2000 wagonów piry-
tu oraz 70 000 kg rtęci. W kolejnych 
latach nastąpił kryzys światowy, 
który dotknął również Spisz: W roku 
1932 (być może tymczasowo) wydo-
bycie spadło, a w wielu miejscach 

Leo albus
Václav Burian

Tłumaczyła z czeskiego Wioleta Marciniak

zupełnie je wstrzymano. Obecnie 
Spiska Nowa Wieś ma prawie trzy 
razy więcej obywateli, jest bardzo 
malownicza, a górnictwo nie ruszy-
ło ponownie. Również w Preszowie 
z pewnością 818 obywateli już nie 
deklaruje pochodzenia niemieckie-
go i na pewno obecnie nie miesz-
ka tam 1893 obywateli wyznania 
mojżeszowego. Z drugiej strony nie 
pisano by dziś o miejscowej synago-
dze, że nie jest szczególnie znacząca. 
Wówczas była to młoda budowla; styl 
orientalny nie był szczególnie cenio-
ny, a to, że gdzieś znajduje się syna-
goga, w której odbywają się regular-
nie nabożeństwa, nie było niczym 
wyjątkowym. 

*
Prawdopodobnie Spiską Kapitułę 
przepychem przyćmiewa Zamek 
Spiski; zapewne po 1948 roku nie 
przypominała za bardzo siedziby 
wielkiej diecezji, a biskup był uwię-
ziony. Musiałem sobie przypomnieć, 
że czytałem w swoim przewodni-
ku, iż kiedyś było to samodzielne 
romańskie, gotyckie, renesansowe 
i barokowe miasteczko biskupów 
i kanoników. Leo albus należy do 
najstarszych rzeźb romańskich; dziś 
mówi się już jednoznacznie: To naj-
starsza romańska rzeźba na Słowa-

cji. Pochodzi z przełomu XII i XIII 
wieku. Jej forma jest bardzo prosta, 
co świadczy o tym, że jest dziełem 
lokalnego artysty. Na przednich ła-
pach [lwa – przyp. red.] leży książ-
ka, prawdopodobnie Ewangelia, co 
może nawiązywać do świętego Mar-
ka Ewangelisty (Ewangelia święte-
go Marka zaczyna się od opowieści 
o działalności świętego Jana Chrzci-
ciela na pustyni, a symbolem pusty-
ni jest właśnie lew).

W centrum Spiskiej Kapituły, 
pomiędzy przysadzistymi doma-
mi kanonicznymi, pod dostojną, 
skromną katedrą, osadzone, wbite 
są dwa nowoczesne budynki pre-
zentujące szorstką elegancję. Jeden 
z miejscowych mówił, że postawili 
je komuniści. Ale nam przypomi-
nały ogromną przebudowę ołomu-
nieckiego seminarium, rozpoczętą 
w czasie pierwszej republiki przez 
arcybiskupa Leopolda Prečana. Są 
to zabytki z ostatniego jak dotąd 
okresu znacznego rozwoju Kościołów 
czeskiego i słowackiego. Przewod-
nik dziadka oraz strona internetowa 
potwierdzają: w czasach pierwszej 
republiki powstał tu nowy budy-
nek instytutu nauczycielskiego oraz 
przebudowane zostało seminarium, 
w latach 1932–1933, na wniosek bi-
skupa Jána Vojtaššáka. Obiekt ten 
zaprojektował architekt Jozef Šašin-
ka z Popradu. Ówczesna przebudowa 
wierzchniej części spiskiego semina-
rium była ostatnia. Wyburzono wieżę 
oraz dzwonnicę kaplicy, a budynek 
podniesiono o jedną kondygnację. 
W roku 1937 biskup Ján Vojtaššák 
nabył dla seminarium nowe organy 
z pedałami od firmy Rieger. Kiedy 
w roku 1937 wizytację spiskiego se-
minarium przeprowadzał wysłannik 
apostolski, profesor Wydziału Teo-
logii Katolickiej w Ołomuńcu, póź-
niejszy biskup ołomuniecki Jozef Ma-
tocha, był pod takim wrażeniem, że Spiskie Podgrodzie, synagoga 

odnowiona, lecz bez wiernych
Spiska Kapituła, ambitna 
międzywojenna zabudowa
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nazwał seminarium jasnym punk-
tem pomiędzy seminariami. 

Ale opowieści o strasznych komu-
nistach nie są zupełnie bezpodstaw-
ne: W budynku seminarium miała 
początkowo siedzibę wojskowa szko-
ła muzyczna, a następnie szkoła 
bezpieczeństwa publicznego. Obiekt 

najstarszej instytucji dydaktycznej 
na Węgrzech został przekształcony 
w centralne archiwum Urzędu Bez-
pieczeństwa. Oba budynki zostały 
w roku 1990 odzyskane przez spiskie 
seminarium duchowne.

Czy dziś Spiska Kapituła jest w sam 
raz? Jak gdyby powinna przypomi-

nać całą historię chrześcijaństwa 
i katolicyzmu na Słowacji. Upadek, 
nadzieje, dziś wraz z oświetlonym 
Zamkiem Spiskim jest celem piel-
grzymek i wycieczek. Zapewne ten 
zabytek UNESCO będzie nadal pod-
dawany renowacji, oby nie za bardzo, 
aby nie przypominał bombonierki.  

Spiska Kapituła, w tle Zamek Spiski
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Dwóch młodych księży pokazało 
nam, gdzie w katedrze znajduje się 
szlachetne lwiątko – leo albus. Nie 
było wokół niego wielkiego zgiełku. 
Jak można przeczytać na stronie 
internetowej seminarium, 18 czerw-
ca 2011 roku w katedrze Świętego 
Marcina w Spiskiej Kapitule dzie-
więciu kandydatów z diecezji spi-
skiej przyjęło z rąk swojego biskupa 
monsignore Františka Tondry świę-
cenia kapłańskie. Słowacki Kościół 
katolicki jest żywszy aniżeli Kościół 
czeski, ale jak na taką dużą diecezję 
nie jest to imponująca liczba nowo 
wyświęconych księży. 

*
Jak to możliwe, że byłem we wznio-
słej, małej Spiskiej Kapitule po raz 
pierwszy? Przecież moim krajem 
jest bardziej Czechosłowacja niż 
Czechy, prawda? Zawsze kiedy sły-
szę czeski hymn kończący się słowa-
mi czeski kraj, mój dom… i nastającą 
po nim ciszę, myślę, że zepsuł się 
gramofon, pardon, jakiś odtwarzacz, 
ponieważ nie następuje słowackie 
Nad Tatrami błyskawice. 

Kiedy w dzieciństwie, a potem tak-
że w wieku dorastania jeździłem na 
Słowację, wiedziałem, że przekro-
czyliśmy granicę po tym, że napis 
Niech żyje VŘSR! (Wielka Socjali-
styczna Rewolucja Październikowa) 
na fasadach budynków szkolnych 
i nad bramami fabryk zmieniał się 
na napis Niech żyje VOSR!. Szko-
da, że my, Czesi, nie mamy euro – 
głównie dlatego, że czeskie monety 
z godłem państwowym – lwem bez 
godła słowackiego – przypominają 
mi najbardziej monety z okresu Pro-
tektoratu Czech i Moraw; miałem je 
w swojej dziecięcej kolekcji. Podział 
Czechosłowacji w 1993 roku wywołał 
inne, równie uciążliwe skojarzenia: 
związane z trafieniem na urząd celny 
w zachodniokarpackiej dolinie, któ-
ry był tam ostatnio podczas wojny…

Może chodzi o to: Słowacja była 
zarówno ojczyzną, jak i zagranicą. 
Zagranicą bliską, ale z nieco innym 
językiem, z polami tytoniu, z plan-
tacjami papryki oraz ze skalnymi 
szczytami, jakich nie ma w Karko-
noszach. Wioski takie same, ale inne, 

i wiejskie kościoły: więcej lancetowa-
tego gotyku i renesansowej koronki. 
A w powiatach były dwujęzyczne 
napisy: na południu węgierskie, na 
wschodzie ukraińskie. Czechy straci-
ły tę różnorodność, jedynie na tere-
nie Śląska Cieszyńskiego prawo ze-
zwalało na napisy w języku polskim. 
Knajpy takie same, ale inne. Częściej 
stało się przy barze, piło się więcej 
mocnego alkoholu i zapijało go moc-
niejszym niż w Czechach piwem, ale 
również łatwiej było znaleźć nocleg 
w czasie jazdy na rowerach, kiedy 
ściemniało się i nie można już było 
podróżować. Tylko raz jedna pani 
się nas bała, nie chcąc nas przyjąć 
na nocleg; potem się jednak okazało, 
że miała obawy, czy wystarczy jej dla 
wszystkich pościeli. Kilka razy na-
wet dostaliśmy na drogę końcówkę 
boczku. Wieziony na rowerze stop-
niowo malał, kiedy pokonywaliśmy 
trasę na gorącym asfalcie od Sniny 
do Bumbálki. W węgierskiej wiosce 
na południu Słowacji, nad Hronem, 
spaliśmy w sali tradycji – ateistycz-
nej szkolnej kaplicy; dostaliśmy klu-
cze tak po prostu, i mieliśmy przez 
całą noc szkołę tylko dla siebie. W le-
cie 1981 roku w PGR-ze Grajciar pod 
Koszycami dobrotliwy zootechnik 
dał nam klucze do biura; kiedy rano 
obudziłem się w sali konferencyjnej, 
do mojego śpiwora zaglądał Lenin 
z brązu. W Starinie dostaliśmy klu-
cze do chaty. Państwo Drančákowie 
mieli ją po rodzicach, była pusta, po-
dobnie jak połowa wioski; dziś tam 
jest zapora. Wioska zaraz przed zato-
pieniem – to znany tkliwy motyw.

Jak to możliwe, że w tym roku wi-
działem spiskiego lwa po raz pierw-
szy?

*
Polacy również musieli odkryć Sło-
wację, wielu z nich dopiero po 1993 
roku, kiedy rozpadła się Czechosło-
wacja. Jeździli za południową grani-
cę Tatr, ale nie wiedzieli, że jeżdżą 
na Słowację. Kto wie, jak Polacy 
w Przemyślu rozumieją nazwę jed-
nej ze swoich długich ulic. Ulica 
Węgierska po czesku nazywałaby 
się Maďarská, czy raczej 
Uherská? W innym 
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Leo albus (biały lew), rzeźba romańska 
z XIII wieku, katedra Świętego Marcina 
w Spiskiej Kapitule
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galicyjskim mieście, w Nowym Są-
czu, ulica Węgierska jest wylotówką 
na Słowację? Jest to ulica Uherská 
i przypomina czasy, kiedy polska, 
polsko-austriacka Galicja sąsiado-
wała z Górnymi Węgrami, czy po 
prostu jest to ulica dla uczczenia po-
bliskiego narodu? Kiedy została tak 
nazwana? Odpowiedź na to pytanie 
wiele by wyjaśniła. Dziś Polacy nie 
myślą już, że południowa część Tatr 
leży na Węgrzech, a ci, dla których 
leżała na Górnych Węgrzech, już nie 
żyją…

W latach osiemdziesiątych jeździ-
liśmy z Czechosłowacji do Polski do 
kina: było lepsze. Jedno wydanie 
Polskiej Kroniki Filmowej, tygodni-
ka filmowego wyświetlanego przed 
wieczornym filmem, krytykowało 
złe traktowanie turystów w polskich 
Tatrach. Potem następowało zbli-
żenie na piękny hotel po słowac-
kiej części Tatr i komentarz, który 
brzmiał mniej więcej tak: Bracia 
Czesi inaczej dbają o… Na początku 

lat dziewięćdziesiątych musiałem 
często odpowiadać przyjaciołom Po-
lakom na pytania: czy Václav Havel, 
Aleksander Dubczek, Gustáv Husák 
są Czechami czy Słowakami, gdzie 
znajduje się granica językowa, czy 
mamy mieszane obszary, i wyja-
śniać, że ich ulubione piwo, złoty 
bażant, jest słowackie, a nie czeskie. 

*
Po 1918 roku z nami, Czechami, nie 
było dużo lepiej, mimo że mieliśmy 
kulturę nie wspólną, ale podwójną, 
i nie było tak, jak do dziś wielu Cze-
chów wierzy: że opóźnieni Słowacy 
potrzebowali nas, a my ich wcale, 
a w historii nigdy. Wielu Czechów 
i Słowaków myślało, że są jednym 
narodem czechosłowackim z dwo-
ma językami, co jest dyskusyjne, ale 
bezsporne jest to, że nigdy nie mie-
liśmy wspólnego państwa sięgające-
go od Koszyc na wschodzie po Cheb 
na zachodzie. (Czasami mówiło się 
dumnie: Od Szumawy do Tatr, nie-
kiedy nawet: Od Chebu po Jasiňę –

ale losy Rusi Zakarpackiej to już 
inna historia).

Jak my, Czesi, patrzyliśmy na Sło-
wację, bliską i odkrywaną po 1918 
roku? Z miłością, z dumą spowodo-
waną wielkością nowej republiki. 
Romantycznie, tak jak patrzymy na 
wschód, który jest bardziej dziki, ale 
również mniej zepsuty.  

Kiedy w 1933 roku – to jest w cza-
sie wydania mojego przewodnika – 
na wschód udawał się poeta i ateista 
Stanislav Kostka Neumann, pisał on 
o Pradze jak o nierządnicy: Wreszcie 
dość daleko od miasta już nieznośnie 
wstrętnego. Gdyby tak człowiek mógł 
powiedzieć do niewidzenia miastu 
przeżartemu tłuszczem trutni oraz 
zakłamanym papierem dziennika-
rzy, miastu zdziwaczałego drobno-
mieszczaństwa, miastu katolickich 
estetów i patriotycznych szczurów, 
miastu chrześcijańskich filozofów 
i wypacykowanych paniczyków, 
miastu wierszokletów, gwiazd i sno-
bów, miastu… długa by to była dziś 

Dziś Polacy nie myślą już, że południowa część Tatr leży na Węgrzech
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nomenklatura brzydoty… miastu 
straconemu przez kilkunastu spra-
wiedliwych. Więc może Praga jako 
Sodoma, a nie jako Babilon?

Ale Neumann wkrótce dotarł do 
Bratysławy i ulżyło mu: Pokocha-
liśmy Bratysławę od pierwszego 
wejrzenia przed czterema laty, kie-
dy byliśmy tu trzy dni, wracając ze 
Sliacza. Spodobała się nam wów-
czas wyjątkowość jej słonecznego 
zamku i dzielnicy żydowskiej, wy-
razistość niektórych zabytków archi-
tektury, życie miejskie i międzyna-
rodowy charakter. Już tacy jesteśmy, 
że czujemy się najbardziej wolnymi 
w niezamieszkałej przyrodzie lub 
w tłumie, który mówi wieloma ję-
zykami. Bardzo często wspomina-
my z tęsknotą widok, który ukazuje 
się człowiekowi siedzącemu w lecie 
w przybrzeżnym Au Cafe na Petržal-
ce: wodny szlak turystyczny na Du-
naju, w tyle z lewej strony majaczy 
góra zamkowa z symetrycznymi do 
niej ruinami, a z prawej przystań.

Petržalka: dziś na myśl przycho-
dzą przede wszystkim ogromne 
osiedla bloków oraz zamek, któ-
ry przestał być ruiną. Czy podo-
bałyby się temu dobremu poecie 
i ponuremu, ba, nawet posępnemu 
komuniście te petržalskie karto-
ny mieszkalne, a raczej maszyny 
do mieszkania, mieszkalnie, bo to 
przecież terminy awangardy? Czy 
podobałoby mu się, że to właśnie 
państwo komunistyczne odnowiło 
tę feudalną siedzibę nad Bratysła-
wą? Nie wiem. Cytaty dowodzą, że 
był również czeskim późnym ro-
mantykiem, zniesmaczonym Pragą 
i oczarowanym Bratysławą, o której 
wiedział znacznie mniej. 

*
Karel Čapek przeciwnie, nie był ko-
munistą, lecz państwowotwórczym 
demokratą. On by z pewnością tak 
nie napisał, ale to, co trzeba było zro-
bić wówczas ze Słowacją, było swe-
go rodzaju kolonizacją (zewnętrzną 
i wewnętrzną). Dla większości słowo 

to brzmi odpychająco, ale sam fakt 
odpychający nie był; my, Czesi, by-
liśmy sobie nawzajem potrzebni ze 
Słowakami, nie można jednak zu-
pełnie tego słowa odrzucać. Słowacy 
musieli dokończyć tworzenie elit, 
musieli stworzyć własną administra-
cję urzędniczą, teatry, szkoły wyższe 
i tym podobne. Nie obeszło się bez 
czeskiego poświęcenia, ale również 
bez czeskiej arogancji. Nawet szla-
chetny Czech Karel Čapek, kocha-
jący Słowację, przejęzyczył się, czy 
raczej nie mógł się przyzwyczaić do 
czechosłowackości. W 1919 roku ze 
swojej pierwszej po wojnie podróży 
na Słowację napisał: Na Słowacji, 
gdzie wcześniej był wrogo nastawio-
ny obcy kraj, a teraz jest nasz dom, 
wciąż widać blask cudu w jego pełnej 
młodości. Czeski żołnierz, czeskie ko-
leje, czeskie znaki – wszystko cieszy 
zupełnie inaczej niż u nas w domu. 
Zauważmy: czeskie koleje oraz cze-
skie znaki i u nas w domu – wciąż od-
noszą się do Czech i Moraw…
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Skoro już wypowiedziałem słowo 
kolonizacja… Karel Čapek w trak-
cie tej podróży martwił się losem 
słowackich uzdrowisk: Przede 
wszystkim słowackie uzdrowiska 
były w dużej mierze wyposażone 
w okresie węgierskim, po części rów-
nież luksusowo; na stu odwiedza-
jących przypadał zaledwie jeden 
Czech, poza tym bywali tu głównie 
węgierscy magnaci, węgierscy Ży-
dzi, bogaci mieszkańcy Wiednia, Po-
lacy, Niemcy z Rzeszy. […] Element 
słowacki ograniczał się do służby 
i portierów, ale również i tu nastą-
piło umocnienie wpływów węgier-
skich; kelnerzy Węgrzy, dominujący 
język niemiecki. Jednym słowem: 
słowackie uzdrowiska były luk-
susowymi węgiersko-żydowskimi 
wyspami pośród słowackiego ubó-
stwa. Wynikiem refleksji czeskiego 
liberalnego demokraty były słowa: 
Musimy zdecydowanie nalegać na 
upaństwowienie naturalnych zaso-
bów leczniczych Słowacji.

Udało się? Trzy lata później żalił 
się, i tu widać echa jednego z krytycz-
nych sporów granicznych czechosło-
wacko-polskich: W tym czasie ktoś 
podnosi rękę i woła na głos: Wydać 
Jaworinę? Nigdy! Tę najpiękniejszą 
część Tatr?!. Oczywiście Czesi wal-
czą o Jaworinę, ale – nie jeżdżą tam. 
Nawet upaństwowienie nic nie dało, 
nadal się nie jeździ tak, jak się nie 
jeździło do Łomnicy, Szczyrby, Lu-
bochni: A przecież są to państwowe 
uzdrowiska, własność państwowa. 
Wyobraźcie sobie, że Łomnica czy 
Szczyrbskie Pleso pozostałyby w rę-
kach węgierskich; jak by krzyczano, 
że te perły republiki, te klejnoty, 

drogocenne kamienie itd. są cudzym 
majątkiem! Ale świecą pustkami, nie 
reklamuje się ich: Zapewne uzdrowi-
ska państwowe muszą mieć deficyt 
jak państwowe koleje. Tymczasem 
niemiecko-węgierskie kurorty Smo-
kowiec, Matliary mają bardzo dobre 
obłożenie.

*
Dziś Czesi widzą Słowację podobnie. 
Sezon 2011 jest w Tatrach chyba do-
bry, dużo Czechów. Zmalała liczba 
spotkań czesko-słowackich, na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych zni-
kły wspólne stacje telewizyjne i ra-
diowe; nawet Wolna Europa miała 
wcześniej wspólną czechosłowacką 
redakcję. Znikła wspólna armia, in-
tymne miejsce poznania. 

W niewielkim Ołomuńcu jednak 
znowu słychać język słowacki na 
ulicach i w barach, głównie dzięki 
słowackim studentom. Komercyjne 
stacje radiowe i telewizyjne stwier-
dziły, że podwójna, ale wspólna prze-
strzeń kulturalna i językowa może 
zaoszczędzić pieniądze. Muzyka po-
pularna, mądrzejsza i głupsza, nie 
zarejestrowała podziału państwa. 
Przybywa coraz więcej formatów te-
lewizyjnych, jak się dziś mówi: show, 
kupowanych wspólnie – bo przecież 
rozumiemy się. 

*
Trzeba wrócić na Spisz i w Spiskiej 
Nowej Wsi zrobić więcej, aniżeli tyl-
ko wypić kawę. Znowu zgadywać, 
która wioska jest katolicka, która 
cerkiew jest unicka, a która prawo-
sławna, ponownie podziwiać rom-
skie osady z nędznymi chałupinami 
i wielkimi willami, jeszcze raz zga-
dywać, która miejscowość była nie-

miecka, skąd w środkowej Słowacji 
wzięła się niebrzmiąca słowacko na-
zwa wioski Bindt… 

Lwiątko odkryłem dopiero w tym 
roku. Ono nic nie straciło. Ja tak; 
powinienem był poznać je wcze-
śniej. Lwiątko (po słowacku levík) 
to delikatne słowo. Leo albus jest 
szlachetny, jaką więc inną książ-
kę niż Ewangelię miałby trzymać? 
Jest szlachetny w swej prostocie. 
Gdyby był wyrzeźbiony delikatniej, 
nie przypominałby tak bardzo, jak 
długo siedzi na Spiszu. Ma łagodne 
oczy, ale grubo ciosane. Myślę, że 
Däniken widziałby w tym skafander. 
Nawet ja nie mogę się powstrzymać: 
oczy lwiątka ze Spiszu nawiązują 
i do Ewangelii, i do kosmosu. Praw-
dopodobnie dzięki prostocie rzeźba 
lwa należy do wysokiej kultury, ale 
zarazem pozostaje nadal szorstkim 
kamieniem. 
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Preszów nigdy nie miał cięż-
kiego przemysłu ani dużego 
skupiska fabryk. Ma tutaj sie-

dzibę wyższa szkoła humanistyczna. 
Są tu dwa teatry, szpital i supermar-
kety. Miejscowość ta leży na obrze-
żach Słowacji. Tutaj każdy każdego 
zna, a jednocześnie jest to miasto 
ze wszystkimi atrybutami prawdzi-
wego miasta. W pewnym okresie 
młodzi ludzie zaczęli stąd uciekać, 
teraz wracają, osiedlają się, zakłada-
ją rodziny. Czy zatem Preszów jest 
dobrym miejscem do życia? 

To największe miasto regionu Šariš 
od zarania balansuje między dwoma 
biegunami. Nie jest ani metropolią, 
ani też prowincjonalnym miastecz-
kiem. W średniowieczu należało do 
największych osad na Węgrzech. 
Było miastem królewskim, z przy-
sługującymi mu przywilejami, roz-
winiętym samorządem (tak, to nale-
żało do przywilejów). Takich miast 
było więcej. Jednak podczas gdy 
Bardejów i Lewocza z upływem cza-
su stały się marginalnymi osadami, 
które dzisiaj pod względem wskaźni-
ków ekonomicznych i stopy życiowej 
nie przodują na Słowacji, Preszów 
wciąż się stara – z różnym powodze-
niem – utrzymać ten sam poziom 
atrakcyjności. 

Exodus się zatrzymał, 
statystyki nadal 
niekorzystne
Jeden z moich dobrych znajomych, 
mieszkaniec Gelnicy, wygłosił kie-
dyś w patetycznym tonie zdanie: My, 
gelniczanie! My się tutaj urodzili-
śmy! Za karę… Na taki żarcik miesz-
kańcy Preszowa raczej by sobie 
nie pozwolili. Mimo że wielu z nich 
przez lata żyje w innym mieście czy 
kraju i odnosi sukcesy w swoich 
zawodach, zawsze się przyznają do 
rodzinnego miasta. Ja w młodości 

również wyobrażałem sobie, że wy-
ruszę w świat… Zamiast tego osia-
dłem w rodzinnym Preszowie, mam 
rodzinę, stałą pracę – i jestem zado-
wolony. Jak na takiego obieżyświa-
ta – trochę to dziwne… Jednak jeśli 
ktoś myśli, że jestem odosobnionym 
przypadkiem, to się myli. Można się 
o tym przekonać na przykładzie ge-
neracji „dzieci Husáka”, która nawet 
po latach wraca do Preszowa i rozpo-
czyna nowe życie. Statystyki jednak 
nie potwierdzają tego trendu. Wręcz 
przeciwnie. Liczba preszowian spa-
dła poniżej 90 tysięcy [!].

W latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku nastąpił masowy odpływ mło-
dych ludzi z Preszowa i ogólnie ze 
wschodu Słowacji na zachód. Wów-
czas było to naturalne: otwarcie że-
laznej kurtyny, nowe możliwości, 
lepsze zarobki. Tak dzieje się i dzi-
siaj, ale w odróżnieniu od przeszłości 
obserwuje się również trend odwrot-
ny. Obiektywnie jednak, jak wska-
zują statystyki, populacja Preszowa 
w ostatnich latach maleje. Z drugiej 
strony przybywa ludzi w okolicz-
nych miejscowościach; widoczne 
jest to na przykład w pobliskim mia-
steczku Veľký Šariš. W 2000 roku do 
Preszowa przeprowadziło się 789 lu-
dzi, natomiast 916 osób się wyprowa-
dziło. Rok później przybyło rekordo-
wo 910 obywateli, ale wyprowadziło 
się aż 1117 mieszkańców. Najwięk-
szy spadek liczby ludności nastąpił 
w 2004 roku (ubyło 558 osób). W 2006 
roku liczba mieszkańców zmniejszy-
ła się o około 200 osób, a rok później 
w przybliżeniu o 300 osób. W żadnym 
wypadku saldo przyrostu i ubytku 
nie było dodatnie. Różnice w liczbie 
zawodowo aktywnych preszowian 
nie są jednak już tak dramatyczne. 
Podczas gdy w 2001 roku było ich  
77 845, w 2007 roku liczba ta spadła 
do 77 451 osób.

Ostatnie miasto 
przed Ukrainą
Dlaczego właśnie Preszów jest ciągle 
dość atrakcyjnym miejscem także 
dla pokolenia dzisiejszych trzydzie-
stolatków? Konkretny poważny po-
wód oczywiście nie istnieje, mniej-
szych jest za to sporo. Preszów jak 
na warunki słowackie jest stosun-
kowo dużym miastem, trzecim co 
do wielkości, po Bratysławie i Ko-
szycach. Jednocześnie zachowuje 
atrybuty (dobre i złe) małego miasta, 
gdzie każdy każdego zna. Możemy 
go uważać za metropolię, bo przyby-
wają do niego ludzie z mniejszych 
miast ze wschodu, są w nim siedziby 
regionalnych instytucji i przyciąga 
inteligencję nawet z odległych oko-
lic (również dzięki tradycji wyższej 
uczelni). Może się też jednak jawić 
jako prowincjonalne miasteczko 
przy granicy z Ukrainą. Preszów zna-
ny jest także ze swojego londyńskie-
go wyglądu, jak to w jednym eseju 
określił znajomy mojej rodziny – 
i miał bez wątpienia rację. Miejsco-
wość na krańcu Unii Europejskiej, 
ze sporym odsetkiem ubogiego spo-
łeczeństwa (głównie Cyganów, mimo 
że problemy we współżyciu nie są 
tu tak widoczne jak w miastach spi-
skich) oraz z własnymi „prawami”. 
To właśnie jest Preszów – wyjątkowe 
miasto sukcesu. 

Uniwersytet Šarišski
Preszów ma swoje genius loci 
i oczywistości, które w innych 
miastach są zjawiskami rzadki-
mi. Dzięki temu, że jest ośrod-
kiem akademickim, przybywają 
do niego młodzi i zdolni ludzie. 
Znajdująca się tu uczelnia jest te-
raz samodzielnym uniwersytetem, 
w nazwie mającym przymiotnik 
Preszowski (tego typu nazewnic-
two to cecha charakterystyczna 
słowackiej prowincji). Powstała 

Preszów – dobre miejsce do życia
Michal Frank

Tłumaczył ze słowackiego Aleksander Bujakowski

WYSZEHRAD
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przez odłączenie z Uniwersytetu 
Pavla Jozefa Šafárika w Koszy-
cach wydziałów humanistyczne-
go, filozoficznego, pedagogiczne-
go i dwóch teologicznych, które 
miały tutaj swoją siedzibę. Bez 
przesady można stwierdzić, że 
z jednej uczelni o średnim stan-
dardzie powstały dwie szkoły po-

niżej standardu. Świadczą o tym 
rankingi. Doszło do tego pomimo 
protestów studentów oraz części 
grona akademickiego, którzy nie 
życzyli sobie odłączenia od ko-
szyckiej uczelni, nie widząc ku 
temu specjalnego powodu. A Pre-
szów może być dumny z własne-
go uniwersytetu, który nosi pro-

wincjonalną nazwę Preszowski. 
Dzisiaj już mało kto pamięta, że 
pierwotna nazwa miała być su-
perprowincjonalna – Uniwersytet 
Šarišski. Ten szalony pomysł (po-
wstał w środowisku uniwersytec-
kim i był traktowany poważnie – 
wystarczy spojrzeć na ówczesną 
prasę) na szczęście nie przeszedł.
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Kościół Świętego Mikołaja w Preszowie

Centrum PreszowaWnętrze kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy w Preszowie
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Niezależnie od ram instytucjonal-
nych tradycja szkolnictwa wyższego 
w Preszowie jest już mocno zakorze-
niona. Poziom wykształcenia miesz-
kańców wzrasta. Podczas gdy w 1991 
roku w Preszowie mieszkało około 
10 000 osób z wyższym wykształce-
niem, dziesięć lat później było już 
11 185 ludzi z tytułem magisterskim, 

inżynierskim lub doktorskim. Nale-
ży podkreślić, że większość wykształ-
conych preszowian to humaniści. 
Pewnie dlatego miasto ma duży po-
tencjał kulturalny, a pozostaje w tyle 
w innych dziedzinach. W Preszowie 
nie ma wielkiego zakładu przemy-
słowego, który by mógł przyciągać 
mniej wykształconych pracowników 

z okolic. Nie ma hut ani kopalń. Na-
wet w okresie socjalizmu przeważał 
tu raczej lekki przemysł maszynowy. 
Największym pracodawcą w mieście 
nie jest żadna firma produkcyjna, 
ale szpital. Nawiasem mówiąc, rów-
nież jego istnienie pomaga utrzymy-
wać stopę życiową na pewnym stan-
dardzie.

Pa
w

eł
 K

oz
io

ł

Centrum Preszowa
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Zielone światło dla sztuki
Z poziomem wykształcenia wiąże 
się również poziom kultury. W mie-
ście mają swoje siedziby dwa teatry: 
klasyczny Teatr Jonáša Záborskiego 
i wyjątkowy pod względem renomy 
(spora liczba nagród i uczestnictwo 
w międzynarodowych wydarze-
niach) Teatr Aleksandra Duchno-
viča. Pomimo że wystawia głównie 
w języku rosyjskim, powszechnie 
odwiedzają go także Słowacy. Nie-
gdyś jego częścią była, obecnie nie-
zależna, grupa PUĽS. Na uwagę 
zasługuje również grupa teatralna 
z Wydziału Filozoficznego Uniwer-
sytetu Preszowskiego. Corocznie 
odbywa się tu też przegląd twór-
czości studenckiej Akademický 
Prešov. Zdobywało na nim ostrogi 
wielu znanych później artystów cze-

skich i słowackich, którzy jeszcze 
po latach wspominają jego atmosfe-
rę. Mimo swojej ugruntowanej po-
zycji i ustalonej marki preszowski 
teatr znajduje się w trudnej sytu-
acji finansowej. Najlepiej świadczy 
o tym fakt, że jeden z czołowych ak-
torów renomowanego Teatru Ale-
xandra Duchnoviča podczas teatral-
nych wakacji dorabia na budowach. 
W innym mieście prawdopodobnie 
byłoby to nie do pomyślenia.

Do oczywistości Preszowa należy sze-
roko pojmowana kultura alternatyw-
na. To, co gdzie indziej jest marginal-
ne, w tym mieście jest często stylem 
życia. Przez wiele lat z powodzeniem 
działał tutaj klub filmowy, który każ-
dego tygodnia prezentował wybit-
ne dzieła światowej kinematografii 

(tradycja ta jest teraz kontynuowana 
w innym miejscu). Obecnie młode 
pokolenie preszowian zaczęło kręcić 
filmy niezależne i długometrażowe. 
Na pewno jeszcze o nim usłyszymy 
i nie można wykluczyć, że wywoła 
ono falę, podobną do tej, którą wywo-
łali muzycy. Działają tu również doku-
mentaliści (Marko Škop), z Preszowa, 
z dzielnicy Nižná Šebastová, pocho-
dzi znany praski producent i reżyser 
Fero Fenič. Także pisarze (chociażby 
Jana Bodnárová) mają tu sprzyjający 
klimat. Z tym miastem związani byli 
dramatopisarka i scenarzystka Da-
niela Hivešová-Šilanová oraz pisarz 
i scenarzysta Ján Kalina.

W Preszowie działa duża grupa ar-
tystów. Znajduje się tu muzeum  
i galeria. Oprócz Šarišskiej Galerii 

Pałac Rakoczego i kamienice w Preszowie
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wystawia się w wielu innych miej-
scach, na przykład w prywatnych 
lokalach. Lista znanych (również 
w Europie) artystów z Preszowa jest 
długa – wymienię tylko część na-
zwisk, bo wszystkich nie sposów: 
Brezina, Čabala, Daňo, Dugas, Gaj, 
Gajdoš, Gajová, Gregorová, Guman, 
Hapák, Hausová, Pončák, Kocák, 
Očkovič, Patočka, Purdeš, Šafranko, 
Škatulár, Srvátka, Vico.

Słowackie Seattle 
Muzyka to osobny rozdział. Rzadko 
można spotkać się z sytuacją, kiedy 
to wielu różnych muzyków (i w ogó-
le artystów) działających w jednym 
mieście wspiera się nawzajem. Pre-
szów zyskał przydomek słowackie 
Seattle. I coś w tym jest. Fala suk-
cesów preszowskich wykonawców 

muzyki rozrywkowej, której po-
czątek może wyznaczać powstanie 
zespołu I.M.T. Smile w 1998 roku, 
trwa nadal – a to już ponad dzie-
sięć lat. Nie wspominając o jego 
poprzednikach, którzy już dawno 
przenieśli się do Bratysławy czy 
Pragi i są liderami gatunku. Jak 
kiedyś pisałem w magazynie mu-
zycznym „Hudba” (Muzyka), z jaz-
zem Słowakowi najbardziej kojarzy 
się nazwisko Peter Lipa, a z blu-
esem – Ján Litecký-Šveda (pocho-
dzący z Bardejowa, ale wykształco-
ny w Preszowie). Peter Nagy został 
(po Miroslavie Žbirce) drugim pio-
senkarzem pop, któremu udało 
się zmieść „boskiego Káju” [Kare-
la Gotta, przyp. red.] z piedestału 
sławy. Koniec lat dziewięćdziesią-
tych na Słowacji to okres sukcesów 

braci Táslerovców i Katki Knech-
tovej. Zwolennicy alternatywnej 
sceny na początku lat dziewięć-
dziesiątych  słuchali Ali ibn Ra-
chid, a kilka lat temu publiczność 
zdobył mainstreamowy Chiki liki 
tu-a. Najjaśniejszą praską gwiaz-
dą musicalową jest pochodząca ze 
wschodu Vanda Konečná. Wśród 
kompozytorów wyróżnia się Edo 
Klena. Nawet muzykę starej Bra-
tysławy tworzy grupa Požoň senti-
mentál, na której czele stoi pocho-
dzący z Preszowa Ľubo Burgr. Jest 
on założycielem wspomnianego 
już Ali ibn Rachid, w którym kie-
dyś grali Peter Zagar i Daniel Sa-
lontay, związani obecnie z muzyką 
awangardową. Metalowy undergro-
und grają zespoły, takie jak Wayd 
i Frown. Hard core reprezentuje  
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Starówka w Preszowie
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Saprophyte. Hip-hopowym produ-
centem i inżynierem dźwięku nu-
mer jeden na Słowacji jest DJ Jaz-
zy. Funky wykonuje Gapa i jego 
Groovin’ Heads, zabawną muzykę 
ludową – Mloci, którzy byli wzorem 
dla vranovskiej grupy Drišl’ak (ta 
jednak obsunęła się do prostej roz-
rywki, choć na dobrym poziomie). 
Gwiazdą jazzu jest AMC Trio, co-
raz większym uznaniem cieszy się 
gitarzysta David Kollár. Tych wy-
konawców jest o wiele więcej, cho-
ciażby Komajota, Hel’enine oči, 
Terminal State, Hrdza – sama śmie-
tanka w swoich gatunkach. Można 
by jeszcze dodać pierwszą słowac-
ką supergwiazdę, preszowiankę 
Katarínę Koščovą, wypromowaną 
w telewizyjnym show. Wszystko to, 
mówiąc krótko, to nie tylko fala, ale 
trwałe zjawisko, którego nie można 
zanegować. I dotyczy to nie tylko 
muzyki nowoczesnej, ale także kla-
sycznej czy ludowej.

Jak to się dzieje, że Preszów w sferze 
kultury (teatr, film, sztuki plastyczne, 
muzyka) jest miejscem wyjątkowym 
na mapie Słowacji? Z pewnością 
wpływa na to różnorodność etnicz-
na w mieście, które kiedyś leżało na 
skrzyżowaniu szlaków handlowych, 
poziom wykształcenia, mieszanka 
światowości i regionalności, mówiąc 
po prostu – połączenie tradycji, wa-
runków, atmosfery i przypadków. Na 
49 równoleżniku doszło więc do bar-
dzo ciekawej konstelacji.

Etniczna 
i wyznaniowa idylla?
Ducha miasta tworzą też inne elemen-
ty. Preszów jest siedzibą trzech diece-
zji: prawosławnej (ma tutaj siedzibę 
nawet głowa całej Cerkwi Republi-
ki Słowackiej i Republiki Czeskiej), 
greckokatolickiej (jest stolicą arcybi-
skupią) oraz ewangelickiej. Natomiast 
największy Kościół na Słowacji – 
rzymskokatolicki – nie ma w Preszo-
wie własnej diecezji, i nie miał, z wy-
jątkiem okresu wojennej Republiki 
Słowackiej, kiedy Koszyce, gdzie ma 
siedzibę biskup, zostały włączone do 
Węgier.

Wyznaniowa różnorodność wiąże 
się ze zróżnicowaniem etnicznym; 
od dziesięcioleci w Preszowie żyją 
obok siebie Słowacy, Czesi, Rosja-
nie, Ukraińcy, Cyganie i inne naro-
dowości. 

Idylla bezproblemowego współżycia 
jest jednak tylko pozorna, chociaż 
mam nawyk przy każdej okazji tę 
legendę rozpowszechniać. Dowodów 
na to jest wiele. Od konfliktów we 
współżyciu z mniejszością cygańską, 
co jednak nie jest tylko problemem 
lokalnym, przez trwający spór mię-
dzy Rosjanami i Ukraińcami o Ruski 
Dom, aż do napięć między wyzna-
niami. Pod koniec 1989 roku do-
szło do konfliktu o majątek między 
Cerkwiami greckokatolicką i pra-
wosławną. Grekokatolicy zażądali 
przede wszystkim zwrotu rezydencji 
biskupa i budynku Wydziału Teo-
logicznego, które należały do nich 
przed delegalizacją w 1950 roku. 
W końcu odzyskali je, a Cerkiew pra-
wosławna w zastępstwie otrzymała 
inne obiekty. Podczas gdy w Pre-
szowie spór ten został stosunkowo 
elegancko rozwiązany, na wsi były 
znacznie większe problemy, często 
połączone z interwencją policji.

Sytuacja polityczna 
w mieście
Opisując Preszów, nie można pomi-
nąć polityki. Wróćmy chociażby do 
niedawnej przeszłości. Zmiany, któ-
re zaszły w krajach socjalistycznych, 
nie ominęły również wschodniej 
Słowacji. Preszowianie, podobnie 
jak mieszkańcy Koszyc, od począt-
ku zaangażowali się w aksamitną 
rewolucję w listopadzie 1989 roku. 
Ponieważ oba miasta to skupiska 
inteligencji (wyższe uczelnie, in-
stytuty, teatry), informacje o tym, 
co się dzieje w stolicy, docierały do 
nich szybko. Co więcej, środowiska 
te kontaktowały się bezpośrednio 
z Pragą, gdyż w tamtym czasie Bra-
tysława dla wschodniosłowackich 
miast była politycznie bardziej od-
legła. Dlatego też ani w Preszowie, 
ani w Koszycach nie powstało VPN 
(Społeczeństwo Przeciwko Prze-

mocy), ale Forum Obywatelskie, na 
wzór czeski – dopiero później zostało 
przemianowane na VPN.

Sytuacja polityczna w Preszowie jest 
inna w porównaniu z resztą kraju. 
Analogię do niej można znaleźć ra-
czej w zachodnich demokracjach, 
gdzie o głosy wyborców konkurują 
ze sobą dwa silne bloki: prawicowy 
i lewicowy. W Preszowie tak było za-
wsze od początku istnienia samorzą-
du w 1990 roku, pomimo wielkiego 
rozgardiaszu na scenie politycznej 
na Słowacji. Na przykład przez po-
nad 20 lat w radzie miejskiej zasia-
dał jeden przedstawiciel Słowackiej 
Partii Narodowej, wybrany jeszcze 
w 1990 roku jako jeden z 60 (w owym 
czasie) członków rady. Nigdy nie 
było w niej radnego z Partii Węgier-
skiej Koalicji (w 2010 roku pierwszy 
raz przeszedł przedstawiciel partii 
Most-Híd, która jednak nie jest już 
uważana za czysto węgierską partię, 
a jej kandydat należał do prawico-
wej koalicji czterech ugrupowań). 
Radnych HZDS (Ruchu na Rzecz 
Demokratycznej Słowacji), swego 
czasu hegemona słowackiej polity-
ki, przez 20 lat można było policzyć 
na palcach dwóch rąk (w tym dwóch 
radnych, którzy przeszli do HZDS 
po rozpadzie VPN w 1991 roku).

W fotelach rady miejskiej w więk-
szości zasiadali przedstawiciele 
klasycznej, powiedzmy że standar-
dowej, lewicy i prawicy, plus kilku 
niezależnych. Dotyczy to również 
stanowiska burmistrza. Nowym 
zjawiskiem był wybór na ten urząd 
kandydata niezależnego Pavla Ha-
gyariego (w 2006 i 2010 roku), ale 
ogólna tendencja pozostaje jednak 
zachowana. Wprawdzie w ostatnich 
wyborach zgłosiło się więcej kandy-
datów niezależnych (również dzięki 
przykładowi burmistrza), jednak 
mają oni swój ograniczony elekto-
rat, a sukces odnosi lewica i prawica. 
Ciekawe, jak się rozwinie sytuacja 
w nadchodzących latach. Może przy-
będzie niezależnych, może odwrot-
nie: ubędzie „bezbarwnych”, jed-
nak na to, aby na scenie politycznej  
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zaistniały jakieś skrajne nurty, w tej 
chwili się nie zanosi.

Media: dwa niezależne 
dzienniki
Jeśli mówimy o swojskości i komplet-
ności miasta Preszowa, należy wspo-
mnieć również o mediach. Rzadko 
(jeśli w ogóle) się zdarza w Europie 
Środkowej, aby w jednym mieście 
wychodziły aż dwa dzienniki, które 
dodatkowo nie są dofinansowywane 
z publicznych środków. W Preszowie 
już od 1999 roku wychodzi „Prešov-
ský Korzár”, z którym później połą-
czyło się kilka periodyków („Korzo”, 
„Prešovské noviny”, „Východoslo-
venské noviny”, „Lúč”, „Prešovský 
denník”), a od 1990 roku ukazuje 
się „Prešovský večerník” (pierwsza 
prywatna gazeta w Czechosłowacji). 
„Korzár” jest regionalnym tytułem, 
w którym dominuje publicystyka, 
„Prešovský večerník” zaś nastawiony 
jest na informacje. Uzurpowanie so-
bie przez ratusz prawa do wydawania 
czasopisma, jak to się dzieje w innych 
miastach, jest w Preszowie o wiele 
bardziej skomplikowane. 

Ciekawym zjawiskiem są rozgło-
śnie radiowe. Powstała tutaj, jeszcze 
w 1993 roku, jedna z pierwszych ko-
mercyjnych stacji radiowych na Sło-
wacji – Rádio Flash. Później dołączyło 
do niej silne regionalne Rádio Východ 
(Wschód). Obie rozgłośnie zniknęły, 
jednocześnie w Preszowie przestała 
nadawać Główna Redakcja Narodo-
wo-Etnicznej Rozgłośni Słowackiej. 
Nie udało się, jak dotąd, zapełnić tej 
luki. W poprzednim okresie wybor-
czym powstało lokalne Rádio Prešov, 
przy ratuszu, jego zasięg jest jednak 
niewielki. W tym czasie w mieście za-
częło nadawać również lokalne Dobré 

rádio, ale jego przyszłość w obecnej 
sytuacji gospodarczej jest więcej niż 
wątpliwa. Nadaje tu również lokalna 
telewizja (nieregularnie, ostatnio nor-
malny obraz często zastępuje teletek-
stem), swoich korespondentów ma 
tutaj kilka ogólnokrajowych redakcji 
(dwie agencje informacyjne, wszyst-
kie telewizje, niektóre dzienniki). 
W Preszowie ma siedzibę także regio-
nalny oddział Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Słowackich.

Radości i smutki
Już wspominałem o szkolnictwie 
wyższym, różnych sferach kultury, 
mediach i polityce. Tak, to wszyst-
ko tworzy ducha Preszowa. Istnieje 
również bardziej przyziemna rzeczy-
wistość, która kształtuje charakter 
tego miasta. W Preszowie są centra 
handlowe, supermarkety, McDo-
nald’s, ale też małe sklepy, punkty 
usługowe i puby ze swoistą atmosfe-
rą – każdy z nich chce się czymś wy-
różnić: w jednych są galerie sztuki, 
w innych organizuje się koncerty; 
część z nich urządzona jest w specy-
ficznym stylu (jak metro, akwarium, 
w stylu filmowym, sportowym). Jest 
zbyt wiele pizzerii. Prawie trzydzie-
ści; tyle w przeliczeniu na liczbę 
obywateli nie ma nawet we Wło-
szech. W mieście są liczne zabytki, 
na przykład: gotycki kościół Święte-
go Mikołaja, niedawno podniesiony 
do godności konkatedry, Kalwaria 
z okresu baroku, zabytkowa warzel-
nia soli Solivar. Można tu spotkać 
piękne kobiety. Wielu artystów (na 
przykład czeskich) uważa, że są naj-
piękniejsze na świecie. Ja nie ośmie-
lam się tego oceniać, ale coś w tym 
jest. Może tutejsze panie nie są naj-
piękniejsze na świecie (na pewno 

nie wszystkie), ale faktem jest, że 
najbardziej znaną królową piękno-
ści, Miss Czechosłowacji 1989, była 
właśnie preszowianka – Ivana Chri-
stová. Niestety, Preszów nie jest wol-
ny od minusów, głównie komunika-
cyjnych. Nie ma lotniska ani dużej 
rzeki. Nie ma też węzła kolejowego 
(główny znajduje się we wsi Kysak). 
Stało się to za sprawą jednego z XIX-
-wiecznych starostów preszowskich, 
który zrezygnował z budowy linii 
kolejowej z obawy przed dostarcza-
niem taniego, a więc konkurencyj-
nego, mięsa z Orawy. Nawiasem mó-
wiąc, wiele niegdyś sławnych miast 
w środkowej i wschodniej Słowacji 
zapłaciło degradacją za niewykorzy-
stanie szansy na rozwój przez budo-
wę linii kolejowej i uprzemysłowie-
nie.  

Preszów to w każdym razie mia-
sto niezwykłe. Wśród jego miesz-
kańców spotkać można znaczące 
osobistości, utalentowanych pro-
fesjonalistów, ale nie brakuje też 
hochsztaplerów i drobnomieszczan 
funkcjonujących na różnych pozio-
mach życia społecznego. Preszów 
jest zbyt duży na wieś i za mały na 
wielkie miasto, ma swoje wady i za-
lety, radości i smutki, bywa nudny 
i zabawny, wyjątkowy i nieciekawy. 
Wielu ludzi stąd wyjeżdża, ale więk-
szość powraca. Często nie umieją 
oni wyjaśnić z jakich powodów. Ten 
artykuł to tylko moja subiektywna 
próba odpowiedzi na pytanie, dla-
czego właśnie Preszów – w zasadzie 
niczym niewyróżniające się miasto –
jest dobrym miejscem do życia. Pomi-
mo wszystkich braków, problemów, 
stereotypów – dla mnie taki właśnie 
jest. Przynajmniej jeszcze.

Michal Frank (ur. 1977 w Preszowie) – redaktor naczelny dziennika „Prešovský Korzár”. Ukończył kulturologię 
na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Preszowskiego. W 2005 roku opublikował książkę Gaučaňa o słowackiej 
gwieździe piosenki Katarínie Koščovej.
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Pozwólcie proszę, abym się 
przedstawiła. Jestem wieżą 
przy rzymskokatolickim ko-

ściele Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Spiskiej Nowej Wsi, 
najwyższą na Słowacji, mierzę 87 
metrów wraz z krzyżem na szczycie. 
Przypuszcza się, że moje fundamen-
ty zostały położone razem z kościo-
łem z XIV stulecia na miejscu star-
szego kościoła Świętego Władysława 
i budowali mnie ci sami rzemieślni-
cy, którzy postawili kościół Świętego 
Jakuba w niedalekiej Lewoczy. Na 
samym początku nie miałam takiej 
wysokości, w XVII stuleciu byłam 
ozdobiona cebulastą kopułą z mie-
dzianym pokryciem. Z 2 na 3 lutego 
1849 roku, w czasie pożaru wywo-
łanego walkami między wojskami 
austriackimi i powstańcami węgier-
skimi, została spalona, a wiszące 
dzwony, których dotychczas zgod-
nie używali katolicy i ewangelicy, 
uległy zniszczeniu. Już w 1857 roku 
odlano nowe dzwony i od 11 paź-
dziernika tego roku wybijają czas 
mieszkańcom miasta. Dzisiaj są za-
silane elektrycznym mechanizmem 
zegarowym i o każdej pełnej godzi-
nie przyjemne melodyczne kuranty 
tworzą dobry nastrój.

Niestety, w życiu zdarzają się rów-
nież takie sytuacje, w których jeden 
dzwon wybija rytm smutnego, poże-
gnalnego Marsza żałobnego za każ-
dym razem, gdy opuści nas rodak. 
Ten dzwon, pochodzący z 1486 roku, 
z okresu panowania Macieja Korwi-
na, jako jedyny nie został uszkodzo-
ny.

Swoją obecną formę w stylu neo-
gotyckim uzyskałam w latach 1893–
1894. Z tego powodu, że zostałam 
postawiona na rynku (o wrzecio-
nowatym kształcie), największym 
placu widokowym Europy Środ-

kowej (800 x 150 metrów), byłam 
świadkiem wielu sytuacji z życia 
obywateli mojego Iglova. Sławę 
i bogactwo miasto zyskało dzięki 
wydobywaniu minerałów w kopal-
niach i obfitości lasów. Rynek szcze-
gólnie ożywał w czasie targów, kiedy 
z bliska i daleka przybywali rze-
mieślnicy i handlarze, by obowiąz-
kowymi opłatami napełniać skarb 
miasta. Nastąpił wówczas rozwój 
cechów rzemieślniczych, powstały 
fabryki i rodzinne wytwórnie, roz-
wijał się handel. W drugiej połowie 
XIX wieku wybudowano koszycko-
-bogumińską kolej (1869–1871), co 
przyczyniło się do ogromnego prze-
mysłowego rozwoju miasta, a ko-
miny fabryk zaczęły konkurować 
z moją wysokością. Długość placu 
z kamienicami po obu jego stro-
nach (przy ulicach Letniej i Zimo-
wej) umożliwiła powstanie w nich 
sklepów oferujących różnorodne 
towary. Gospodarcze sukcesy Spi-
szu dokumentowała przemysłowa 
Podtatrzańska Wystawa, uroczy-
ście otwarta w naszym mieście 
5 lipca 1929 roku, która trwała 
do 14 lipca. Jak opisuje ówczesna 
prasa – odwiedziło ją 55 000 osób 
i była ona w tym roku jedyną wysta-
wą na Słowacji. 

Tam, gdzie kwitnie handel, zwy-
kle rozwija się szkolnictwo i kultu-
ra. Spiska Nowa Wieś zawsze była 
uznawana za jedno z największych 
centrów szkolnictwa na Spiszu. Lu-
dowe i mieszczańskie szkoły dla 
chłopców i dziewcząt, gimnazjum, 
instytut nauczycielski, szkoły prze-
mysłowe (drzewna, górnicza, ma-
szynowa) i uczelnie razem ze stu-
denckim życiem wniosły do miasta 
młodość i zabawę. W mieście za-
kładano instytucje kulturalne i ar-
tystyczne. Przed I wojną światową 

działało 20 stowarzyszeń, w okre-
sie międzywojennym już 87. Każda 
wojna depcze ludzką godność, nisz-
czy wszelkie wartości i dziedzictwo 
kulturowe. Mnie także to nie omi-
nęło. 

Już kilkaset lat spoglądam trzema 
zegarowymi tarczami na rynek. I cie-
szy mnie, że plac i park stopniowo 
otrzymują nowy wygląd. Oczywiście 
prace renowacyjne nabierają tempa 
zawsze tuż przed wyborami samorzą-
dowymi. Ale tak było również w prze-
szłości. Na przykład Teodor Konštan-
tín Lubomirský, ostatni starosta 
samorządu obejmującego 13 miast 
spiskich, rozkazał w latach 1724–1730 
w każdym z nich postawić rzeźbę 
Niepokalanej Marii Panny – Imma-
kulaty. Mówi się, że chciał przez to 
odkupić swoje grzechy. Przyjeżdżał 
do nas bardzo często i chętnie – miał 
tutaj swoją kochankę Katarzynę. 
W ubiegłym roku zarząd miasta 
i obywatele wspólnie sfinansowali 
renowację barokowego filaru. Nad 
wejściem na cmentarz umieszczono 
rzeźby czterech ewangelistów, któ-
re tajemniczo zniknęły w latach 70. 
i dopiero w 2010 roku zostały odna-
lezione i odkopane w parku marku-
szowskim. Mieszkańcy tęsknili za 
nimi 40 lat.

A za czym ja tęsknię? Za wszystki-
mi zburzonymi rzemieślniczymi dom-
kami, tak zwanym średnim rzędem, 
i „niespotykanym hotelem”, składają-
cym się z szesnastu jednakowych dom-
ków usytuowanych na prawym brzegu 
Hornádu. Wybudowano je dla burmi-
strzów Prowincji XVI miast spiskich, 
przyjeżdżających na posiedzenia do 
Spiskiej Nowej Wsi. Przestrzegano 
przy tym ściśle zasady równoupraw-
nienia tak, aby przedstawiciele więk-
szych i bogatszych miast nie wy-
wyższali się nad tych z mniejszych

Spiska Nowa Wieś
Iglov, Neudorf, Zipser Neudorf, Neuendorf, Nova Villa, Iglovia, Igló, Spišská Nová Ves 

Dana Rosová
Tłumaczyła ze słowackiego Monika Głąb

WYSZEHRAD
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i biedniejszych miejscowości. Rzad-
kie w Europie dowody demokracji. 

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku 
towarzysze chcieli wymazać pozo-
stałości kapitalizmu i feudalizmu. 
Pod pretekstem braku terenu pod 
budowę mieszkań wyburzono stare 
kamieniczki, choć było dużo działek 
budowlanych, o czym świadczą wiel-
kie osiedla powstałe na obrzeżach 
miasta. Tęsknię za rzeźbą generała 
Milana Rastislava Štefánika, któ-
ra była odsłonięta na wspomnianej 
Podtatrzańskiej Wystawie i dotrwała 
jedynie do lat 50. ubiegłego stulecia. 
Właśnie rzeźby przestały być wtedy 
artystycznymi dziełami i stały się 
ofiarą ideologii. Tęsknię za wszyst-
kimi zamkniętymi kopalniami, za 
industrialną architekturą, której nie 
potrafiliśmy przemienić na ośrodki 
kultury lub jak w sąsiadujących pań-
stwach przebudować na lofty (miesz-
kania w poprzemysłowych obiek-
tach). Ich miejsca zajmują centra 
handlowe i nikt nie pomyślał, żeby 
chociaż przez pamiątkową tablicę 
oddać hołd tym, którzy przyczynili 
się do rozwoju miasta w przeszło-
ści. Ale wyjątek potwierdza re-
gułę – możemy się pochwalić 
wykorzystaniem dawnej 
fabryki, gdzie szwalnie 
zostały zastąpione przez 

Wieża kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny
w Spiskiej Nowej Wsi
z XIV–XIX wieku
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sklepy, restauracje, a także miejsca 
rozrywki.

Jest mi smutno, gdy widzę, jak 
matki wyjeżdżają do Austrii i Nie-
miec opiekować się starszymi ludź-
mi. Przywożą więcej pieniędzy, niż 
potrafiłyby zarobić w kraju, dzięki 
czemu modernizują swoje gospo-
darstwa domowe i kupują 
nowe auta. Ich latorośle 
zaś, często zdane na 
dziadków lub na sa-
mych siebie, uprzy-
krzają życie 
mieszkańcom.
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Jest mi smutno, że z mieszczań-
skich domów znikają historyczne 
bramy i drzwi z kutymi klamkami, 
które zostają zastąpione plastiko-
wymi. Smutno mi, że przestano 
wydawać „Spišské hlasy”. O miesz-
kańcach Spiskiej Nowej Wsi mówi 
się, że są ślepymi mieszkańcami 
Spiszu, ponieważ dosięgają wzro-
kiem jedynie moich dolnych cyfer-
blatów. Przezywano ich skwarkami, 
ponieważ gdy miejscowi rzeźnicy 
nie mieli świeżego mięsa na targu, 
zastępowali go dużą ilością skwa-
rek, które kupowali zwłaszcza bie-
dacy, i latem sprzedawali je jako 
surowiec do wyrobu mydła. Właśnie 
tymi dolnymi cyferblatami spoglą-
dam na miasto i cieszy mnie, że na 
placu wciąż coś się dzieje. Od wie-
lu lat w mieście organizowane są 
spiskie targi. W sierpniu, podczas 
Dni Miasta, odbył się już XVI Targ 

Rzemiosła Ludowego. W maju, wraz 
z otwarciem sezonu turystycznego, 
zaczyna się Kulturalne Lato, które 
oferuje wiele atrakcji. Spiska Nowa 
Wieś staje się mekką słowackiego 
graffiti i udowadnia, że to również 

jest sztuka (dobrze gdy tworzona we 
właściwym miejscu).

Zima to czas muzyki popularnej 
i poważnej, której można posłuchać 
w sali koncertowej w Reducie i w ko-
ściele ewangelickim (tu odbywają 
się koncerty organowe). Działa rów-
nież teatr, który w ofercie ma też 
przedstawienia – w każde niedzielne 
popołudnia – skierowane do małego 
widza. Kamienne kulturalne stra-
gany – muzeum i galeria – dzięki 
swoim ekspozycjom i okazjonalnym 
wystawom dopełniają kulturalnego 
krajobrazu miasta. 

Cieszy mnie, że w tym roku szkol-
nym uczniowie będą się uczyć w sze-
ściu wyremontowanych szkołach pod-
stawowych. Że gimnazja i szkoły 
przemysłowe zachowały tradycję 
i poszerzono możliwość studiowania 
w oddziałach słowackich uniwersy-
tetów. Cieszy mnie, że w mieście nie 

Kościół ewangelicki 
w Spiskiej Nowej Wsi z XVIII wieku
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Panorama Spiskiej Nowej Wsi
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Dana Rosová (ur. 1948) – pracuje w Muzeum Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi. Zajmuje się dziejami regionu 
i fotografią historyczną na Spiszu. Jest autorką wielu publikacji. Współpracuje z Muzeum w Kieżmarku –
głównym koordynatorem projektów polsko-słowackiej współpracy w ramach Euroregionu „Tatry” w Kież-
marku i Nowym Targu.

brakuje mieszkań, są nowoczesne 
budynki mieszkalne. Rozwija się sieć 
sklepów. Polepszyła się jakość usług, 
pomyślnie kończą się remonty dróg 
i budowa bezpiecznych rond. Jeste-
śmy dumni z najmniejszego ogrodu 
zoologicznego na Słowacji i przygoto-
wujemy się do modyfikacji budowni-
czej gafy – ossarium przed wejściem 
do kościoła, które ja nazywam naj-
mniejszym ogrodem botanicznym lub 
cieplarnią na Słowacji.

Nie jestem już ślepą mieszkanką 
Spiszu, ponieważ swoimi górnymi 

cyferblatami spoglądam na wszystkie 
strony świata i witam nimi odwiedza-
jących. Cieszę się, że razem ze mną 
mogą to uczynić wszyscy, którzy w to-
warzystwie przewodniczek z Centrum 
Informacji Turystycznej pokonują 160 
schodków, dostają się pod wspomnia-
ne dzwony, oglądają u mnie historycz-
ne fotografie i porównują je z tym, 
co widzą z moich czterech balkonów. 
A jest co oglądać i podziwiać!

Wszyscy, z bliska i daleka, jeste-
ście u mnie, i u nas, w Spiskiej No-
wej Wsi, mile widziani!

Reduta – pałac sztuki w Spiskiej 
Nowej Wsi z XIX–XX wieku
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W wyjazdach takich, jak sło-
wacka eskapada „Prze-
myskiego Przeglądu Kul-

turalnego”, najważniejsze są nie 
jakieś wymierne korzyści, ale kon-
takty i rozmowy. Któregoś wieczoru 
jedna z nich niespodziewanie zeszła 
na układ monachijski z 1938 roku. 
Ponieważ zaś towarzystwo było 
międzynarodowe, wkrótce pojawi-
ło się to, co najciekawsze – różnice 
wiedzy, różnice punktów widzenia. 
Okazało się między innymi, że 
w Polsce nie pamiętamy o między-
narodowej izolacji Czechosłowa-
cji w tamtym czasie. To państwo, 
które konstytucję miało skądinąd 
modelową (zakazywała ona między 
innymi wynaradawiania mniejszo-
ści), politykę zagraniczną prowa-
dziło z kolei taką, że w momencie 
gdy Hitler wysunął swoje żądania 
terytorialne, nie sposób było po-
śród sąsiadów znaleźć żadnego so-
jusznika.

Co było dalej, mniej więcej wie-
my. Czechosłowacja najpierw 
oddała Niemcom Sudety wraz 
z całym tamtejszym systemem for-
tyfikacji, a potem i tak rozpadła się 
na okupowane tereny czeskie oraz 
pozornie niezależne państwo sło-
wackie księdza Tiso. Dla niektó-
rych grup etnicznych znalezienie 
się po jednej bądź drugiej stronie 
granicy stanowiło kwestię życia 
lub śmierci. Ponury paradoks sta-
nowi na przykład selekcja nega-
tywna w społeczności słowackich 
Cyganów – w latach 30. najaktyw-
niejsi spośród nich szukali szczę-
ścia właśnie w Pradze, by kilka lat 
później dostać się w tryby machiny 
Holocaustu.

Ciekawie zrobiło się wtedy, gdy 
próbowaliśmy ocenić ówczesne po-
stępowanie władz Czechosłowacji. 
Pytanie, czy Czesi zachowali się 
tchórzliwie (stereotypowi temu prze-
czą późniejsze, okupacyjne już stra-
ty wśród korpusu oficerskiego oraz 
uwieńczony sukcesem zamach na 
Heydricha), czy mieli wówczas ja-
kąkolwiek możliwość manewru i co 
ewentualnie mogliby zyskać, oka-
zało się jednym z tych „gorących” – 
może dlatego, że blisko od niego do 
polskich stereotypów o bohaterstwie, 
oporze i przede wszystkim o wartości 
ofiary z krwi czy choćby symbolicz-
nego przeciwstawienia się dziejowej 
katastrofie. 

Wiadomo, że zasadniczą korzyścią 
z takich rozmów jest szkicowanie 
mapy różnic, a nie dojście do jakichś 
ogólnie słusznych wniosków – te, 
jak wiadomo, historia znosi nie naj-
lepiej. A gdyby mapę taką tworzyć 
w sposób bardziej systematyczny? 
Można sobie wyobrazić następują-
cy projekt: typuje się powiedzmy 
dziesięć wzbudzających emocje wy-
darzeń ze środkowoeuropejskiej hi-
storii najnowszej. Do wzięcia byłby 
właśnie układ monachijski, który 
tak niespodziewanie zagrał w naszej 
rozmowie, czy powstanie warszaw-
skie. Można zresztą przywoływać 
nie tylko kwestie dające się opatrzyć 
konkretną datą, ale także zjawiska 
z poziomu nastrojów społecznych. 
Dobrym kandydatem byłaby tu na 
przykład przedwojenna brytyjska 
sympatia do reżimu hitlerowskiego, 
istnienie w Wielkiej Brytanii insty-
tucji, takich jak Towarzystwo Euge-
niczne. Później należałoby spraw-
dzić – na początek powiedzmy wśród 

studentów, bo to logistycznie byłoby 
pewnie najłatwiejsze – co w którym 
kraju o takich wydarzeniach się pa-
mięta. Gdzie jeszcze pojawiają się 
takie luki w polskiej wiedzy, jakie 
ujawniły się w rozmowie na temat 
Monachium?

Potem, po nieco większej ilości 
tak zwanej hruszki (to coś jak śli-
wowica, tylko – jak nazwa wska-
zuje – z innych owoców), pojawił 
się pomysł na jeszcze jedną wersję 
eksperymentu, podobną bardziej 
do gry towarzyskiej aniżeli do ba-
dania spełniającego socjologiczne 
standardy. Polegałoby to po prostu 
na rysowaniu z pamięci mapy kon-
tynentu. Wiadomo, że takim mapom 
wiele by brakowało do doskonałości – 
chodzi jednak o to, gdzie błędy za-
czynałyby się zagęszczać. Nasz cze-
ski rozmówca stwierdził, że kilka lat 
temu zgubiłby się zaraz za wschod-
nią granicą Polski, nie wychwytując 
różnic w obszarze postradzieckim. 
Sam bym pewnie dość dobrze wy-
modelował Zachód, gubiąc się za to 
w okolicach drugiej strony granic 
wschodnich sąsiadów oraz – tym ra-
zem spektakularnie – na południu. 
Orientację w kwestii byłych repu-
blik Jugosławii zwiększyły w swoim 
czasie wieści z frontu – ciekawie by-
łoby sprawdzić, gdzie w Europie zo-
stały one lepiej przyswojone. A co na 
przykład z Irlandią? Czy pamiętanie 
o niej byłoby jakoś sprzężone ze sta-
tystykami o emigracji?

Potem zaś pewnie należałoby wy-
dać cały album takich okulawionych 
przez pamięć map i kłaść go na stole, 
ilekroć rozmowa schodzi na przykład 
na Monachium, aby nikt nie mógł 
mówić, że jego pamięć lepsza.

Rysowanie Europy
Paweł Tomasz Kozioł
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Tadeusz Nuckowski, Plan tajemnego powrotu, kolaż, 1987
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W dzieciństwie poznałem le-
gendę o trzech braciach: 
Lechu, Czechu i Rusie. 

Znają ją chyba wszyscy, więc nie 
będę jej streszczać. Wspomniana le-
genda spowodowała we mnie utrwa-
lenie przekonania, że na wschód od 
nas są Ruscy, a na południe – Czesi. 
Wschodnim sąsiedztwem nie zaj-
mę się teraz, gdyż przedmiotem 
niniejszej rozprawy jest znacznie 
mi bliższy kierunek południowy. 
A na południu graniczyliśmy zawsze, 
w dostępnym mi cza-
sie, z Czechosłowacją. 
Myślałem sobie: jeśli 
w Polsce mieszkają 
Polacy, to w Czecho-
słowacji – Czechosło-
wacy. Opowiedziałem 
kiedyś o tym znajo-
memu Czechosłowa-
kowi, który okazał się 
Słowakiem i którego 
moja niegdysiejsza 
nieświadomość moc-
no dotknęła. Sam się 
dziwię, że w szkole 
podstawowej nie na-
uczono mnie tego, 
co powiedział mi po 
powrocie z Czechosło-
wacji mój najstarszy 
brat: Tam są dwa róż-
ne narody, a gdybyś 
Czechowi powiedział, 
że jest Słowakiem, to 
tak, jakbyś powiedział Polakowi, że 
jest Ukraińcem.

Jest taka opowieść o tym, jak Cze-
chosłowacja rozpadła się na Czechy 
i Słowację. Otóż Słowaków niesły-
chanie drażniło, że w nazwie Cze-
chosłowacja małą literą pisana była 
Słowacja. Ktoś zaproponował, aby 
pisać od małej litery czechosłowacja, 
żeby zrównać oba narody, ktoś inny, 
żeby pisać CzechoSłowacja, kolejny 
pomysł to Czecho-Słowacja. W koń-
cu uznano, że jedynym sposobem 

na rozwikłanie tego problemu bę-
dzie stworzenie odrębnych państw. 
Rozpadł się Związek Radziecki, dla-
czegóż by nie miała się rozpaść Cze-
chosłowacja. Tylko dwa niemieckie 
państwa się zjednoczyły – w myśl 
modnego niegdyś hasła: Ein Volk, 
ein Reich, ein… i tak dalej.

Gdy mówi się o południowych są-
siadach, nie sposób uniknąć sprawy 
podobieństw i różnic w naszych języ-
kach, a przede wszystkim stereoty-
pów we wzajemnych osądach. Usły-

szałem kiedyś na Słowacji, że język 
polski jest zabawny, bo wszystko 
wymawiane jest bardzo twardo, 
w bardzo dziecinny sposób, że peł-
no w nim dziwnych nazw. Czyż nie 
śmieszne jest to, że Polacy mówią 
na počítač – komputer, na kalkula-
čkę – kalkulator, na Rakúsko – Au-
stria, a na Benátky – Wenecja?

Mówiło się o Czechosłowacji, że le-
piej się tam żyje niż w Polsce, choć 
reżim bardziej srogi. Najlepiej od-
dawało ten stan powiedzenie: Pol-

skie psy chciałyby pojechać do Cze-
chosłowacji, żeby pojeść kiełbasy, 
a czechosłowackie do Polski, żeby 
sobie poszczekać. Rzeczywiście, ni-
gdy nie było tam tak tragicznie jak 
u nas z początkiem lat 80., kiedy na 
książeczkę zdrowia dziecka można 
było kupić 25 deka żółtego sera (że 
wspomnę tylko jeden z najzabaw-
niejszych elementów ówczesnej 
reglamentacji żywności). Ale za to 
u nas nikomu nie przyszłoby do gło-
wy, żeby w centrum stolicy umieścić 

neonowy napis: ze 
Związkiem Radziec-
kim na wieczne cza-
sy (taki napis sfoto-
grafowałem kiedyś 
w Pradze na placu 
Wacława, niedaleko 
miejsca, gdzie stu-
dent Jan Palach, mój 
rówieśnik, spalił się 
w proteście przeciw 
inwazji wojsk Ukła-
du Warszawskiego 
na Czechosłowację). 
Te wieczne czasy na 
szczęście dość szybko 
się skończyły. 

Lubię Słowaków 
bardziej niż Polaków. 
To stwierdzenie dość 
ryzykowne, mało pa-
triotyczne, a jednak 
prawdziwe. Spróbuję 
się wytłumaczyć. Sło-

wacy, których poznałem, to artyści 
graficy, malarze, historycy i krytycy 
sztuki (był też wśród nich jeden poli-
tyk – prezydent Koszyc, który wkrót-
ce został prezydentem Słowacji). 
Poznałem ich albo podczas moich 
pobytów na Słowacji, albo ich byt-
ności w Polsce. A Polacy? Też znam 
wielu przedstawicieli wyżej wymie-
nionych zawodów, choć niektórych 
wolałbym nie znać. Znam też wielu 
Polaków, którzy są złymi ludźmi: 
degeneratami, pijakami, głupkami,  

Lubię Słowację
Tadeusz Nuckowski
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zboczeńcami. A to tylko dlatego, 
że mieszkam w Polsce. Gdybym 
mieszkał na Słowacji – z pewnością 
spotkałbym im podobnych. Rów-
nie dobrze mógłbym powiedzieć, że 
najbardziej lubię Eskimosów, bo nie 
znam żadnego. Należałoby też na 
koniec stwierdzić, trawestując zna-
ne powiedzenie: cudze chwalicie, bo 
swoje znacie.

Ten tekst piszę, nie korzystając 
z pomocy internetu (do niedawna 
jeszcze pisanego od dużej litery, co 
mnie zawsze drażniło), a w obecnej 
dobie nie jest to takie częste; nie 
korzystam też z żadnych publika-
cji, stąd brak przypisów. Staram się 
też nie cytować żadnych materiałów 
źródłowych, przestrzegając zasły-
szanej gdzieś maksymy: nie cytuj, 
mów to, co sam wiesz. Może dlate-
go przedstawiam tu zestaw luźno 
powiązanych wspomnień i refleksji 
związanych zarówno z Czechosło-
wacją, jak i Słowacją, która była, 
w moim odczuciu, zawsze uboższą 
i mniej znaną w świecie jej częścią. 
Na takie stwierdzenie z pewnością 
oburzyłby się każdy Słowak, zarzu-
cając mi ignorancję. Miałby rację, 
bo choć w Czechach byłem tylko 
raz, a na Słowacji wiele razy, nie 
znam – w odróżnieniu od czeskich – 
żadnego słowackiego pisarza, reży-
sera, aktora, kompozytora, ani na-
wet piosenkarza. Znam za to wielu 
wspaniałych słowackich grafików. 
Ot, skaza zawodowa, głównie w ich 
kręgach się obracałem. Wiele dobre-
go mógłbym o nich napisać, z powo-
du braku miejsca nie zrobię tego.

Słowacką granicę przekracza się 
niemal niezauważalnie, to już nie te 
czasy, kiedy czechosłowacka celnicz-
ka dokładnie sprawdzała, czy nie 
wywozimy owoców południowych 
i wędlin. Opowiadał mi kolega, że 
kiedyś skrupulatny celnik kazał mu 
wyrzucić szynkę z przewożonej ka-
napki. Z Czechosłowacji, a później 
ze Słowacji, przywoziło się tańszy 
niż u nas alkohol znanych zachod-
nich marek. Trunki te miały iden-
tyczne z zachodnimi opakowania, 
ale zawartość w powszechnej opi-
nii była zdecydowanie wschodnia. 

Dlatego zawsze wolałem przywieźć 
gwarantowane autentyki: czeską be-
cherovkę lub słowacką demänovkę. 
Oba te specyfiki to raczej świństwo 
dające się spożyć w aptecznej zaled-
wie ilości.

Ta pani tutaj nie wejdzie – po-
wiedział ksiądz biskup do premiera 
Vladimíra Mečiara, wskazując na 
jego frajerkę, z którą chciał wejść 
do biskupiego pałacu w Bańskiej 
Bystrzycy. Frajerka to po słowac-
ku kochanka, a rzecz miała miejsce 
w 1995 roku. Byłem wtedy na dwuty-
godniowym sympozjum graficznym 
organizowanym przez tamtejszą 
galerię, a ta wiadomość była sensa-
cją. Ówczesny premier sięgał wte-
dy szczytów niepopularności i był 
przez wszystkich, których tam spo-
tkałem, znienawidzony i wyśmie-
wany. Następne wybory przegrał, 
choć w kampanii wyborczej starał 
się bardzo. Nie pomogło mu nawet 
wynajęcie Gérarda Depardieu, któ-
ry go miał popierać. Tak przy okazji: 
aktorstwo to bardzo niewdzięczny 
zawód – za pieniądze odgrywa się 
kogoś, kim się nie jest.

Podczas mojego pobytu w Bań-
skiej Bystrzycy (miasto bardzo ład-
ne, sympozjum i wystawa udane) 
zdarzył się niemiły wypadek: jeden 
ze słowackich artystów został wy-
rzucony z restauracji i dotkliwie 
pobity przez kilku osiłków. Pech 
chciał, że miał czarne włosy i śnia-
dą cerę. Znacznie później dowie-
działem się, że podobny przypadek 
spotkał w Bratysławie syna mojego 
kolegi – młodego grafika o podob-
nej aparycji. Okazuje się, że ten typ 
męskiej urody jest (a może tylko 
wtedy był) na Słowacji w pewnych 
kręgach niezbyt popularny.

Wszyscy lubimy wspominać mło-
de lata. Ja nie jestem oryginalny, 
też lubię. W słoneczny sierpniowy 
dzień roku 1968 wracałem do domu 
z rowerowej wycieczki. Jechałem 
ulicą Słowackiego w dół, zamierza-
łem dojechać Jagiellońską do mostu 
i skręcić w lewo w kierunku rynku, 
żeby przez Fredry dojść do Kate-
dralnej (czasowo zwanej wtedy uli-
cą Sanockiego), gdzie mieszkałem. 

Zdołałem dojechać tylko do placu 
Na Bramie. Z ulicy Mickiewicza, od 
strony Medyki, ciągnęły nieprzerwa-
nym sznurem radzieckie czołgi i po-
jazdy pancerne. Z otwartych włazów 
wyglądali żołnierze z egzotycznych 
azjatyckich republik. Jechali przez 
most na Sanie, ulicą Grunwaldzką, 
kierowali się na Domaradz, Barwi-
nek, do Czechosłowacji. Jechali tak 
przez dzień, noc, może jeszcze jeden 
dzień. Kiedy zamilkło Radio Pra-
ga na długich falach, gdzie czasem 
słuchaliśmy Bitelsów i Rolling Sto-
nesów, dowiedzieliśmy się, że to nie 
żadne manewry, jak się z początku 
wydawało, ale najazd wojsk Układu 
Warszawskiego, w którym wzięły 
udział również wojska Polski, Bułga-
rii, NRD i Węgier.

Niepostrzeżenie minęło czterdzie-
ści lat, i w rocznicowej audycji ra-
diowej usłyszałem, że polskie społe-
czeństwo dość obojętnie przyjęło to 
wydarzenie. Owszem, był przypadek 
Ryszarda Siwca, ale spora część Pola-
ków tę zbrojną interwencję akcepto-
wała. Opinię tę wygłosił naukowiec 
z Instytutu Pamięci Narodowej, dość 
często występujący w radiu i telewi-
zji. Widać opierał się na materiałach 
tworzonych przez Służbę Bezpie-
czeństwa, sam nie sięgając pamięcią 
tamtych czasów (jak ustalił mój pion 
śledczy, naukowiec ów miał wtedy 
cztery lata). Prawda znacznie odbie-
gała od obrazu z archiwów IPN-u. 
Przeżywaliśmy tę inwazję bardzo 
emocjonalnie, słuchaliśmy relacji 
nadawanych przez Wolną Europę, 
BBC i Głos Ameryki. Aż kiedyś z Ant-
kiem i Zbyszkiem postanowiliśmy 
wyrazić swój sprzeciw i nocą rozrzu-
ciliśmy w mieście ulotki. Przytoczę 
tu tylko jeden z tekstów wypisanych 
przeze mnie czarnym tuszem: WĘ-
GRY – 1956, CZECHOSŁOWACJA – 
1968, POLSKA – ?. Inne były bardzo 
obraźliwe dla „przyjaciół Moskali”.

Jakoś się zagalopowałem i zamiast 
poprzestać na wspomnieniach przy-
jemnych chwil spędzonych na Sło-
wacji, skupiłem się na tkwiących 
w pamięci niewesołych wydarzeniach 
z przeszłości. A pamięć nie jest tak 
miła jak wspomnienie, niestety. 
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Słowacja do II wojny światowej przystąpiła jako sojusznik hitlerowskich Niemiec. Mało kto dziś pamięta,  
że w kampanii 1939 roku przeciw Polsce wojska niemieckie nie były jedynym agresorem. Pomijając Armię Czer-
woną (co stanowi osobny rozdział zagłady II Rzeczypospolitej), prócz kadłubowego raczej Legionu Ukraińskiego 
wzięła w niej udział armia słowacka. Kiedy jednak losy wojny się odwróciły, powstanie słowackie zdawało się eks-
piacją za zbrodnicze rządy księdza Jozefa Tisy. Słowacy kończyli swój udział w II wojnie światowej jako uczestnicy 
działań koalicji antyhitlerowskiej. Stąd też szczególny wyraz przybrały formy upamiętnienia zwycięstw Armii Czer-
wonej (na zdjęciu przykład z rejonu Przełęczy Dukielskiej). Zagmatwana historia najnowsza Słowaków sprawia, że 
również obecnie, w dobie postkomunistycznej, upamiętnienia te otaczane są troskliwą opieką. Jakkolwiek jednak 
by na to patrzeć, jest to też wyraz dbałości o historię, niezależnie od jej aktualnej oceny. Dbałości, której Polacy, 
często poddani selektywnemu – w duchu IPN-owskim – nauczaniu o przeszłości, mogliby się od Słowaków uczyć

Preszów. Gotycka katedra, secesyjne ornamenty jako element oprawy architektonicznej pobliskiego skweru, 
pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, a do tego reklama internetu. Trudno w tym nie dostrzec symbolicznego 
podsumowania historii Słowaków
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Mimo przykrych doświadczeń z września 1939 roku sympatia Polaków 
wobec Słowaków była zawsze wyraźniejsza niż na przykład względem 
Czechów. Powodów takiego stanu rzeczy należy szukać w swego rodzaju 
wspólnocie kulturowej łączącej oba narody. Silniejsze przywiązanie Słowa-
ków do Kościoła (zwłaszcza rzymskokatolickiego) wyrażają i dzisiaj ukwie-
cone przydrożne krzyże i zadbane wiejskie świątynie. Obrazki niczym 
żywcem wyjęte z polskiego krajobrazu kulturowego
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Widok z Zamku Spiskiego na Spiskie Podgrodzie (Spišské Podhradie). W oddali Spiska Kapituła. 
Dzisiaj o rosnącej ponownie roli katolicyzmu w społeczeństwie słowackim świadczy chociażby przywracanie 
pierwotnej funkcji słynnego ongiś „kościelnego miasta”. Spiska Kapituła, ogrodzone w całości murami obronnymi 
niegdysiejsze katolickie centrum administracyjne, nazywane też słowackim Watykanem, roi się na powrót 
od postaci w sutannach i różnego rodzaju zorganizowanych grup szukających tu duchowego natchnienia
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Położony nieopodal Spiskiej Kapituły zamek (Spišský hrad), w przeszłości strzegący również spokoju (naturalnie 
nieodzownego) owego kościelnego centrum administracyjnego, jako atrakcja turystyczna (uchodzi za jedną z naj-
okazalszych środkowoeuropejskich warowni) przyciąga rzesze turystów do pobliskiego kościelnego miasteczka
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Pejzaż architektoniczny Lewoczy. Podobny można spotkać w wielu mało-
polskich miastach
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Dawna architektura Słowacji świadczy o bliskich związkach kulturowo-artystycznych z Polską. Wystarczy spojrzeć 
na gotyckie sklepienia (na zdjęciu sklepienie sieciowe z kościoła Świętego Mikołaja w Preszowie), by odnaleźć 
analogie chociażby do budownictwa sakralnego Małopolski. Nie inaczej jest z popularnością renesansowych attyk 
mieszczańskich kamienic czy dekoracji sgraffitowych. Te ostatnie, zachowane na przykład na preszowskich kamie-
nicach (na zdjęciu), wykazują bliskie powinowactwa stylistyczne i ikonograficzne chociażby z wykonanymi w tej 
technice dekoracjami zamku w Krasiczynie
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Północno-wschodnie regiony Słowacji, tak jak nasze Podlasie, za sprawą kiczowatych amerykańskich horrorów 
(vide Hostel i jego klony) przybyszom z Zachodu jawią się jako kraina tyleż tajemnicza, co dzika i niebezpieczna. 
Wrażenia tego typu na szczęście okazują się ulotne. O wiele trwalszy jest za to czar jak na razie nieskażonych wy-
tworami cywilizacji górzystych przestrzeni. Takie właśnie ścieżki prowadzą na przykład do leśnych jaskiń, uznawa-
nych za jedne z ciekawszych atrakcji regionu
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Był święty Wacław dobrym 
władcą Czech. Właściwie na-
wet odrobinę za dobrym, bo 

litość oraz inne cnoty chrześcijań-
skie źle przystawały do polityki. On 
jednak, wyraźnie głuchy na średnio-
wieczną rację stanu, wymagającą 
strachu przed suwerenem, miast 
po królewsku sądzić i skazywać na 
ścięcie czy chociaż oślepienie, noca-
mi się wykradał z praskiego zamku 
aż do wsi okolicznych, by żąć zboże 
na hostie. Legendy mówią, że sam 
je potem wypiekał. Takie coś sobie 
wyobraź: monarchę, który właściwie 
wolałby rolę kapłana, czy może za-
konnika, a nawet pracę jeszcze niżej 
u podstaw – przecież ktoś w końcu 
musi obsługiwać piec do wypieku 
opłatków i troszczyć się o ciasto bez 
zakwasu. Wacław z żywotów świę-
tych wychodzi więc na człowieka, 
którego życie wrzuciło w całkiem 
niewłaściwy scenariusz – nie ten 
stan znaczy, nie to urodzenie. I brat 
to zauważył, zły człowiek, później 
nazwany Bolesławem Srogim – ksią-
żę nie tylko z krwi odziedziczonej, 
ale i z własnej dumy, która w żyłach 
płynie. Człowiek słowem bezwzględ-
ny, a przy tym święcie przekonany, 
że lepiej by się sprawdził w trudnej 
roli władcy.

Taki cel, oczywiście, uświęca wszel-
kie środki, zaprosił więc Bolesław 
brata swego na ucztę, podczas któ-
rej zamierzał go dyskretnie sprząt-
nąć. Wacław był jednak w dobrych 
stosunkach z niebem, przeto po 
drodze spłynęła na niego łaska – 
a ściślej anioł, który w krótkich, 
żołnierskich słowach zapowiedział, 
że coś grubszego się przeciw niemu 
szykuje. Nasz święty jednak uznał 
widać anioła za nie dość wysokiego 
stopniem, bo mruknął tylko, że wola 
Boska nad wszystkim, w czym znać 
było wyraźną pogardę dla wysłanni-
ka. Anioł obrócił się na pięcie, mach-

nął skrzydłami mocno, ale tak, aby 
świętemu wiatr przypadkiem nie 
uniósł opończy, i tyle go widzieli. Wa-
cław zaś westchnął ciężko i Bogu się 
poleciwszy jako temu, który o życiu 
i śmierci decyduje, żwawo podążył 
na ucztę.

Było to, sądząc z przekazów, pijań-
stwo w epickiej wręcz skali, bo kiedy 
w końcu Bolesław rozkazał swoim 
sługom, aby skończyli z jego dostoj-
nym gościem, żaden już nie zdołał 
stanąć prosto a z orężem w garści. 
Chcąc nie chcąc, książę musiał ude-
rzyć sam. Ostrze opadło z głośnym 
szumem (co, jak wiadomo, nie jest 
szczególnym dowodem umiejętno-
ści szermierza), po czym bezsilnie 
osunęło się po gęstych oczkach kol-
czugi, którą ów święty, pogodzony 
z losem Wacław nosił tamtego dnia 
pod opończą.

Natenczas przyszły męczennik wy-
szedł z roli, to znaczy rzucił się na 
Bolesława, nad którym znacznie gó-
rował ćwiczeniem rycerskim, wyrwał 
mu miecz, lewą dłonią chwytając za 
ostrze (co w walce czyni się czasem, 
tyle że w rękawicach) i przystawił do 
szyi. Dopiero w tym momencie do-
tarł do niego cały absurd sytuacji: oto 
on, który poddaniem się woli Bożej 
upokarza anioły, nagle wziął sprawę 
w swoje, krwawiące teraz ręce, jak 
człowiek ciała, a przede wszystkim 
miecza. Zawstydził się tedy Wacław 
ludzkiego odruchu i zwrócił miecz 
osłupiałemu Bolesławowi, a potem 
odszedł, zranioną dłoń owijając 
płaszczem tak, by ją prowizorycznie 
ścisnąć powyżej nadgarstka. Światło 
księżyca ślizgało się po kółeczkach 
odsłoniętej kolczugi.

Bolesław, o którym wiemy, że miał 
zadatki na władcę, a zatem musiał 
posiadać między innymi zdolność 
do podejmowania błyskawicznych 

decyzji, otrząsnął się po paru se-
kundach. Krzyknął na sługi głosem 
tak wielkim, że co niektórzy od razu 
uczuli się trzeźwymi, a więc także 
zdolnymi do wypełnienia zadania. 
Pobiegli za Wacławem. Zatłukli go 
nieomal w ostatniej chwili, gdy się 
mocował z bocznymi drzwiami po-
bliskiego kościoła, w którym rozle-
wać krew byłoby już niepolitycznie. 
Ze zdrową lewą ręką zapewne by 
zdążył, lecz kto by szedł na ucztę 
w rękawicach od zbroi?

Teraz wyobraź sobie trzęsących się 
wojów, jak się po fakcie zwracają 
do Bolesława: szlachetny książę, 
nie taka była umowa, my nie ryce-
rza strasznego mieli przecież ubić, 
a męczennika. To inna robota. Ksią-
żę, milcząc, dopłaca do uzgodnionej 
sumy.

To ostatnie już zmyślam bezczelnie, 
wiadomo, ale na resztę jest pokrycie 
w źródłach. Historia kolczugi i mie-
cza wzięta jest bezpośrednio ze śre-
dniowiecznych żywotów. Ktokolwiek 
zaś je pisał, miał zapewne pod górkę, 
bo się nie dało milczeniem pokryć 
krwawych szczegółów, o których 
czytelnicy musieli pamiętać. Zatem 
Wacław nie został jednoznacznym 
męczennikiem, jak ten błogosławio-
ny Gleb prawosławny, który gorliwie 
odmawiał psalmy, kiedy już słyszał 
zbliżających się skrytobójców, czy 
jak nie przymierzając nasz święty 
Stanisław. Nawet jeżeli w jego z kolei 
legendzie, która stanowi tak piękny 
przykład imitatio Christi, że wyparo-
wały z niej wszystkie konkrety doty-
czące potężnego zapewne konfliktu 
politycznego, mamy króla-zabójcę, 
który także sromotnie zawiódł się na 
sługach i musiał własnym mieczem 
przelać krew biskupa.

Wacław zaś do tej pory wychodzi 
z roli przypisanej mu przez proces 

Legenda o świętym Wacławie
Paweł Tomasz Kozioł
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David Černý, Koń, 1999, pałac Lucerna przy placu Wacława w Pradze

w
w

w
.w

ik
ip

ed
ia

.p
l



40 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY

kanonizacyjny. O męczenniku nie 
powiada się legend, że dnia które-
goś powróci na czele wojska, przez 
całe wieki śpiącego w jaskiniach 
góry Blaník, aby ratować uciśnio-
ną ojczyznę albo po prostu zrobić 
w niej porządek. Nie daje mu się do 
ręki miecza innego legendarnego 
bohatera – a broni, z którą Wacław 
miałby powrócić na czele zaklętych 
zastępów, używał kiedyś Bruncvík, 
czeski Odyseusz. Nie stawia się mu 
wreszcie konnych pomników. 

Ostatni z nich wykonał David Čer-
ný w samej końcówce dwudziestego 
wieku. W połowie jest to wierna ko-
pia figury stojącej na pobliskim pla-
cu imienia naszego dwuznacznego 
bohatera, w drugiej połowie – rzeź-
biarska, a w konsekwencji także psy-
chologiczna przewrotka wzorca figu-
ry konnej z tryumfatorem w siodle. 
W tej niekanonicznej wersji martwe 
zwierzę z malowniczo wywalonym 
jęzorem zwisa przyczepione za nogi 
do sufitu, zaś święty Wacław, wypro-
stowany i w pełnej zbroi, której tym 
razem nie przesłania żaden płaszcz, 
siedzi mu na brzuchu. Prawda, że 
mogłoby to w jakiś sposób nawiązy-
wać do osobliwego złączenia dwóch 
sprzecznych postaw, o jakich opo-
wiada kłopotliwa legenda: instynktu 
walki i wiary w zbawczą moc podda-
nia? Jak najbardziej. Darujmy sobie 
zatem oficjalne wytłumaczenie, że to 
po prostu słynna czeska autoironia 
wobec dumnej, rycerskiej figury, na-
rodowego symbolu, który poniekąd 
przestał pasować do narodu. Jak to 
w ogóle byłoby na nasze? W fontan-
nie, na opuchłym, utopionym bydlę-
ciu, szabelką salutuje książę Józef 
Poniatowski? To da się przetłuma-
czyć. Wacława – już nie.

Ażeby z niego cokolwiek zrozumieć, 
darujmy sobie w ogóle wersje jed-
noznaczne. Żywot świętego nie miał 
szans się złożyć w prostą historię, 
zwłaszcza że ci, którzy go zapisywali, 
mieli do pogodzenia zbyt wiele 
sprzecznych celów. Przede wszyst-
kim oprawcę należy zohydzić, zatem 
Bolesław stał się nie tylko okrutny, 

ale i słaby, bo nawet mieczem mach-
nąć porządnie nie umiał. A z dru-
giej strony – właśnie okrucieństwo 
jest pierwszą rzeczą, która się śre-
dniowiecznym Czechom kojarzyła 
z władzą monarszą. Łatwo się o tym 
przekonać, zaglądając do krwawych 
legend kanonika praskiego Kosma-
sa. Posłuchać, co Libusza, siostrzyca 
naszej Wandy, mówi swemu ludo-
wi, gdy mu się król zamarzył. Więc 
zły Bolesław w chwili, gdy zabija, 
w jakimś sensie naprawdę potwier-
dza swoją rolę przyszłego monarchy, 
konsolidatora czeskiej państwowo-
ści i tak dalej. Współcześni history-
cy mówią o nim dobrze. Dziwnie się 
plecie ta historia.

Dziwnie i jeszcze dziwniej, bo nie 
sposób skończyć w chwili, gdy cia-
ło Wacława złożono do ziemi. Tej 
samej nocy Bolesławowi urodził się 
syn. Książę, wstrząśnięty, ale nie 
zmieszany, zrobił to, co uważał za 
najstosowniejsze: z góry przezna-
czył chłopca do stanu duchownego, 
zaopatrując go jeszcze w złowróżb-
ne imię Strachkwas, mające po-
noć oznaczać straszną ucztę. Imię 
i narzucone powołanie wspomagają 

się: żeby nie wiem jak lubić wersje 
alternatywne dziejów, w dalszym 
ciągu historii zupełnie nie zmieści 
się wiotka narzeczona, dajmy na to 
z drugiego szeregu książąt niemiec-
kich, blednąca na myśl o uczcie z ko-
lei weselnej. Wody, umieram, tak by 
się to skończyło, reszty dopełniłby 
medyk, upuszczając zbyt dużo krwi, 
i już gotowy jest pretekst do feudal-
nej wojenki. 

Syn staje się poniekąd drugą ofiarą 
rodzica. Że zaś cała legenda ma do 
siebie to, iż w niej także ofiary po-
trafią ugodzić, przeto i Strachkwas, 
doszedłszy lat swoich, całkiem sku-
tecznie na ojca się zamachnął – co 
prawda mieczem słowa, nie mie-
czem zniszczenia. 

Tak przynajmniej wynika z całkiem 
uprawnionej hipotezy odnośnie do 
jednej z wersji żywota Wacława, 
nazywanej Legendą Krystianową. 
Autor podpisał się naprawdę pięk-
nie: łacińskie nomine solo Christia-
nus oznacza bowiem jednocześnie 
z imienia tylko Krystian i z nazwy 
jedynie chrześcijanin. Strachkwas 
zaś przyjął zakonne imię Krystian, 
więc wielu historyków przyjmuje, 
że pełną krwi legendę, ojca zohydza-
jącą, spisywał właśnie syn oprawcy, 
postać nietuzinkowa, a przy tym 
człowiek, który także ten padół opu-
ścił bardzo efektownie.

Było tak: Krystian pojechał do Rzy-
mu w niezmiernie delikatnej misji – 
by sprowadzić do kraju, na samo 
biskupstwo praskie, uciekiniera 
nie byle jakiego, bo władzą, tym ra-
zem duchową, gardzącego równie 
jak święty Wacław. Szło o pielgrzy-
ma, który wszystkie dwory Europy 
przedkładał ponad czeską ojczyznę, 
a wreszcie zginął, próbując nawracać 
pogańskich Prusów. Komiks o tym, 
co prawda odlany z brązu, można 
dotąd obejrzeć na drzwiach katedry 
gnieźnieńskiej.

Święty Wojciech, bo o nim mowa, 
podczas rozmowy z Krystianem 
wzniósł się jednak na wyżyny  

Zabójstwo, scena na drzwiach 
katedry gnieźnieńskiej
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kaznodziejskiego natchnienia. Bra-
cie, ty nie patrz na mnie jak na bi-
skupa, a raczej spojrzyj w zwier-
ciadło jakie, czy choćby w puklerz 
polerowany któregoś z towarzyszy. 
Ja jestem wiatrem Bożym na zatra-
tę niesiony, ziarno dla dzikich na-
rodów. I da Bóg, to miejsce w ziemi 
znajdę łatwo, a nie będę miotać się 
przed samym w grunt zapadnięciem 
w prochu oraz kurzawie. I nie prze-
to to mówię, by się wywyższyć nad 
owego świętego, o którym, wbrew 
rodzinnym koligacjom, tak pięknie 
pisałeś. Krew jest krwi równa, kiedy 
przelana za wiarę, a my zaś nie po-
ganie, by wróżyć ze sposobu, w jaki 
strumyki jej wsiąkają w ziemię. Jest 
krew, i to jest kwestia pierwsza, na-
tomiast sama jej droga w ziemię już 
mniej waży. I daruj, że wspomniałem 
ojca twego zbłądzenie, ale tu o nim 
właśnie trzeba mówić. Jesteś syn 
książąt, sam o strasznym imieniu, 
łatwiej ci będzie trzymać w karbach 
hardych mieszkańców Pragi. Wróć 
tam, Krystianie, mnie poniechaj, 
bo ja już cały dla wiatru, sam osiądź 
jako biskup.

Krystian odmówił. A trzeba tu wie-
dzieć, że ilekroć w tamtych czasach 
opowiadano o człowieku, który do 
jakiejś roli był przeznaczony, to za-
wsze musiał pojawić się moment, 
kiedy on stanowisko i zaszczyt od-
trąca. I towarzysze zapamiętali, że 
Krystian tak uczynił, a po powrocie 
do Pragi dalej tę wieść rozgłaszać. 
Nie upłynęło wiele czasu, a do nie-
szczęśnika przybyło poselstwo, by 
go nakłonić do przyjęcia biskup-
stwa. Tym razem ugiął się syn Bole-
sława i zarządzono przepisane pra-
wem uroczystości.

W takim momencie Krystian, daw-
niej Strachkwas, umarł. Może krew 
rodu skażonego zbrodnią ważniejsza 
była w oczach Boga od osobistej po-
kuty, a dobro, które skromny i uczo-
ny mnich z pewnością mógłby uczy-
nić w swojej diecezji, nie ważyło dla 
Niego absolutnie nic. A może Bóg 
był miłosierny i w ten sposób chciał 
go zwolnić z funkcji naprawdę nie-

chcianej? Koniec w każdym razie 
przypadł Krystianowi chyba nie 
mniej malowniczy, chociaż inaczej 
aniżeli ofierze jego ojca. I tylko szko-

da, że naturalną koleją rzeczy jako 
umarły nie mógł już spisać o tym ko-
lejnej legendy. Ciekawe, jak i kogo 
by ugodziła.

Drzwi katedry gnieźnieńskiej
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Uličské Krivé, cerkiew  
Michała Archanioła z 1718 roku                                 
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Wkonsekwencji II wojny 
światowej Europa Środko-
wo-Wschodnia znalazła się 

pod kuratelą radziecką. Przejmujący 
tam władzę komuniści, często w naj-
drobniejszych decyzjach zależni od 
moskiewskiego centrum, tworzyli 
systemy totalitarne, w których nie 
było miejsca dla swobodnej działal-
ności jednostek i społeczeństw. Pra-
gnąc doprowadzić do całkowitego 
zniewolenia umysłów, ze szczególną 
konsekwencją przystąpiono do walki 
z religią. Moskwa, całkowicie pod-
porządkowawszy sobie Kościół pra-
wosławny w ZSRR, dążyła do tego, 
aby według jej wzoru postąpiono we 
wszystkich krajach tak zwanej de-
mokracji ludowej. Starano się przede 
wszystkim o odizolowanie tam Ko-
ścioła katolickiego od Stolicy Apo-
stolskiej, a następnie pozbawienie go 
wpływu na życie społeczne oraz pod-
danie całkowitej kontroli organów 
państwowych. Ze szczególną bru-
talnością zaatakowano Kościoły ka-
tolickie obrządku wschodniego. Po-
stanowiono je zlikwidować, poprzez 
przymusowe połączenie z miejsco-
wymi Kościołami prawosławnymi1. 
W zastosowanych metodach zupełnie 
nie różniło się to od polityki prowa-
dzonej w przeszłości przez carat.

Dlatego też z całą konsekwencją 
przystąpiono już w 1946 roku do li-
kwidacji Kościoła greckokatolickie-
go najpierw na Ukrainie Radziec-
kiej, a następnie w Czechosłowacji, 
na Węgrzech, w Jugosławii, Rumunii 
i Bułgarii2.

1	 S.	Stępień,	Represje wobec Kościoła 
greckokatolickiego w Europie Środ-
kowo-Wschodniej po II wojnie świa-
towej,	[w:]	Polska – Ukraina. 1000 
lat sąsiedztwa,	t.	2,	Przemyśl	1994,	
s.	195–262.

2	 W	 Polsce	 natomiast	 kwestię	 greko-

Między Wschodem a Zachodem.
Grekokatolicy na Słowacji

Stanisław Stępień

*
Dzieje Kościoła greckokatolickiego 
na Słowacji sięgają 1646 roku, kie-
dy to miejscowy Kościół obrządku 
wschodniego zawarł w Użhorodzie 
unię z Rzymem. Wierni tegoż Ko-
ścioła uważają jednak, że ich trady-
cja religijna sięga wieku IX, kiedy 
zostali ochrzczeni przez słowiań-

katolików	 postanowiono	 rozwiązać	
przez	 wysiedlenie	 ludności	 ukraiń-
skiej	do	ZSRR.	Ponieważ	akcja	prze-
siedleńcza	 wskutek	 oporu	 ludności	
trwała	 dłużej	 niż	 się	 spodziewano,	
postanowiono	pozbawić	grekokatoli-
ków	hierarchii	kościelnej,	deportując	
25	 czerwca	 1946	 roku	 ordynariu-
sza	biskupa	Jozafata	Kocyłowskiego	
(1876–1947),	a	w	dniu	następnym	
jego	 sufragana	 biskupa	 Grzegorza	
Łakotę	 (1883–1950)	 oraz	 człon-
ków	 Kapituły.	 Zob.	 Ibidem,	 oraz	
D.	Iwaneczko,	Biskup Jozafat Kocy-
łowski,	[w:]	Polska – Ukraina. 1000 
lat sąsiedztwa,	t.	3,	Przemyśl	1996,	
s.	 247–260;	 L.	 Derdziak,	Uwięzie-
nie, katorga i męczeńska śmierć 
ks. Hryhorija (Grzegorza) Łakoty 
biskupa pomocniczego greckokato-
lickiej diecezji przemyskiej,	 „Biule-
tyn	 Ukrainoznawczy”	 2002,	 nr	 8,	
s.	 130–145.	 Obaj	 biskupi	 zostali	
w	 2003	 roku	 beatyfikowani	 przez	
papieża	Jana	Pawła	II.	

skich apostołów Cyryla i Metodego 
podczas ich misji na Morawach. Do 
tego faktu chętnie nawiązują zarów-
no żyjący tam Rusini (Ukraińcy), jak 
i rdzenni Słowacy. 

Gdy po II wojnie światowej ode-
rwane od Czechosłowacji Zakarpa-
cie włączono do Ukraińskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej, 
pozostała tam tylko jedna diecezja 
greckokatolicka z siedzibą w Preszo-
wie. Wówczas to Stolica Apostolska 
dekretem z dnia 15 stycznia 1946 
roku podporządkowała jej wszyst-
kie parafie greckokatolickie na te-
rytorium Czechosłowacji. Na czele 
diecezji stał od 1926 roku biskup 
Pavol Gojdič, początkowo jako ad-
ministrator, a od 1940 roku już jako 
ordynariusz3. Po zakończeniu II woj-
ny światowej diecezja ta administro-
wała 241 parafiami i liczyła ponad 
305 tysięcy wiernych. W przeciwień-
stwie do grekokatolików na Ukra-
inie i w Polsce byli oni zróżnicowani 
narodowo. Większość katolików rytu 
wschodniego w Czechosłowacji sta-
nowiły bowiem osoby uważające się 
za Słowaków – ponad 233 tysiące, 

3	 P.	 Šturák,	 Blahoslavený Pavol Pe-
ter Gojdič, OSBM a jeho činnost’ 
v obdobi rokov 1927-1960,	 [w:]	
Blaženený biskup Pavol Peter Gojdič 
(1888-1960) v súradniciach času 
a doby,	red.	V.	Boháč,	Prešov	2007,	
s.	10–32.	
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Preszów, katedra grecko-
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wiernych narodowości rusińsko- 
-ukraińskiej4 było jedynie około 65 
tysięcy, a ponad 7 tysięcy to Węgrzy 
obrządku greckokatolickiego5.

Dobrze rozwinięte było na Sło-
wacji życie zakonne obrządku 
greckokatolickiego. W 1948 roku 
bazylianie mieli 4 klasztory z 27 zakon-
nikami (w Preszowie, Trebišovie, Me-
dzilaborcach i Pradze), redemptoryści  
3 klasztory z 29 zakonnikami (w Mi-
chalovcach, Stropkovie i Sabinovie), 

4	 Na	 oznaczenie	 tej	 społeczności	
umownie	 używam	 określenia	 dwu-
członowego	 Rusini-Ukraińcy,	 bo-
wiem	 znaczna	 część	 tamtejszej	
„społeczności	ruskiej”	zdecydowanie	
zaprzecza	 swej	 przynależności	 do	
narodu	ukraińskiego	i	pragnie	pozo-
stać	przy	starej	nazwie	Rusini,	bądź	
obecnie	coraz	częściej	używa	nazwy 
Karpatorusini.

5	 M.	Lacko, Przymusowa likwidacja unii 
użhorodzkiej,	Miensk	1993,	s.	19.

bazylianki posiadały domy zakonne 
w Preszowie, Medzilaborcach, Strop-
kovie, Sečovcach, Svidníku, Tepli, 
w których żyło 28 mniszek; służebni-
ce Najświętszej Marii Panny liczące 
27 sióstr miały klasztory i instytucje 
w Preszowie, Michalovcach, L’utinie, 
Trebišovie, Libějovicach i miejscowo-
ści Uherské Hradiště6. Ze względu na 
rozległość diecezji obejmującej całe 
terytorium państwa, Stolica Apostol-
ska dodała biskupowi Gojdičowi do 
pomocy sufragana, którym w styczniu 
1947 roku został ksiądz Vasil’ Hopko7.

Mimo iż komuniści czechosłowac-
cy od początku swej zależności od 

6	 Ibidem,	s.	20.	
7	 S.	 Nabywaniec,	 Losy hierarchów 

unickich na Ukrainie, Słowacji  
i w Polsce po II wojnie światowej, 
„Premislia	 Christiana”	 1990/1991,	
t.	IV,	s.	366;	I.	Nahajewśkyj,  Istorija 
rymśkych wsełenśkych archyjerejiw,	
cz.	3,	Rym	1979,	s.	424.

Potoky, cerkiew Świętej Paraskewy z 1773 roku

Dobroslava, cerkiew Świętej Paraskewy z 1705 roku
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Moskwy postanowili zlikwidować 
Kościół greckokatolicki, sytuacja 
była tam początkowo dość skompli-
kowana. Otóż społeczność greckoka-
tolicka na Słowacji w okresie wojny 
dała przykłady ofiarnej walki z oku-
pantem hitlerowskim. Była licznie 
reprezentowana w oddziałach sło-
wackiej partyzantki, a po zakończe-
niu działań wojennych aktywnie 
angażowała się w odbudowę pań-
stwa czechosłowackiego. Dlatego też 
bezpośrednie uderzenie w Kościół 
greckokatolicki w pierwszych la-
tach powojennych było niemożliwe.  
Dopiero stopniowa stabilizacja re-
żimu stalinowskiego pod koniec lat 
czterdziestych, wiążąca się z napły-
wem radzieckich doradców do apa-
ratu państwowego, a szczególnie 
resortu spraw wewnętrznych, osta-
tecznie przeważyła szalę na nieko-
rzyść katolików obrządku wschod-
niego. Podobnie jak na Ukrainie 
Radzieckiej do likwidacji struktur 
Kościoła greckokatolickiego wyko-
rzystano istniejącą w Czechosłowa-
cji, choć bardzo nieliczną, Cerkiew 
prawosławną. W 1946 roku wyszła 
ona spod zwierzchnictwa patriar-
chatu serbskiego i podporządkowała 
się patriarsze moskiewskiemu. Pa-
triarcha Aleksiej powołał w Pradze 
egzarchat, na którego czele posta-
wił Rosjanina księdza Eleuteriusza 
Woroncowa z tytułem arcybiskupa 
Pragi i Czechosłowacji. W tym czasie 
na terenie całego państwa było jedy-
nie około 30 tysięcy prawosławnych, 
w tym około 10 tysięcy Czechów, któ-
rzy przeszli na prawosławie w XIX 
wieku na Wołyniu, skąd powrócili do 
ojczyzny w 1947 roku8.

W 1949 roku władze usiłowały 
znaleźć odpowiednich „inicjatorów” 
połączenia Kościoła greckokatolic-
kiego z Cerkwią prawosławną. Po-
nieważ żaden z biskupów ani nikt ze 
znaczniejszego duchowieństwa nie 
podjął się takiej roli, przystąpiono 
do represji. Na początek uderzono 
w klasztory bazyliańskie, aresztując 
zakonników. Następnie rozpętano 
kampanię prasową, w której pra-

8	 M.	Lacko,	op.	cit.,	s.	21.

wosławie, religię wielkiego narodu 
rosyjskiego, przedstawiano jako Ko-
ściół ludu i postępu, a grekokatoli-
cyzm napiętnowano jako narzędzie 
imperialistycznych mocarstw za-
chodnich i wroga narodów czeskiego 
i słowackiego9. W celu rozwijania tej 
propagandy przed Wielkanocą 1950 
roku założono czasopismo „Svetlo 
Pravoslávia”, które na swych łamach 
krytykowało papiestwo, Kościół 
katolicki, zaś katolików oskarżało 
o współpracę w czasie wojny z hi-
tlerowcami i zachęcało ludzi praw-
dziwej wiary do przechodzenia na 
prawosławie. W tym też czasie pa-
triarchat moskiewski nie ukrywał 
już swych prawdziwych intencji. 
Na początku tegoż roku patriarcha 
Aleksiej mianował dwóch bisku-
pów dla Czechosłowacji: Czecha 
księdza Czestomira Kračmara dla 
diecezji w Ołomuńcu i Rosjanina 
księdza Aleksego Diechtierowa dla 
diecezji w Preszowie. Pierwszego 
konsekrowano 5 lutego 1950 roku, 
drugiego zaś kilka dni później – 13 
lutego. Jednocześnie posłuszne 
Moskwie czechosłowackie służby 
bezpieczeństwa 28 marca 1950 roku 
aresztowały obu greckokatolickich 
biskupów – Gojdiča i Hopkę. Mimo 
to niepowodzeniem zakończyła się 
akcja pozyskania dla prawosławia 
duchowieństwa greckokatolickiego. 
Udało się do tego nakłonić jedynie 
kilkunastu księży10, i to niektórych 
głównie groźbą i szantażem. 

Po takich przygotowaniach datę 
„synodu zjednoczeniowego” wy-
znaczono na dzień 28 kwietnia 1950 
roku. Odbył się on w wielkiej sali ho-
telu Cerny orel w Preszowie. W prze-
ciwieństwie do zorganizowanego 
na Ukrainie pod koniec marca 1946 
roku tak zwanego synodu lwowskie-
go, na Słowacji nie udało się nadać 
mu kościelnego charakteru; był ra-

		9	 Ibidem.
10	 Sukcesem	 nie	mogły	 się	 pochwalić	

nawet	 wydawane	 tam	 czasopisma	
prawosławne.	 Zob.	 „Mas	 Pravo-
slávia”	 1950,	 nr	 IV,	 s.	 107–108,	
„Svetlo	 Pravoslávia”	 1950,	 nr	 1–2,	
s.	27–28	i	48.

czej dobrze wyreżyserowaną propa-
gandową imprezą świecką. Wzięło 
w nim udział około 300 osób, w tym 
blisko 80 księży, z których tylko kil-
kunastu wiedziało o tym, że jest to 
„akcja zjednoczeniowa”, większość 
myślała, że udaje się do Preszowa 
na jakąś uroczystość o charakterze 
państwowym. W tej sytuacji obra-
dom przewodniczyli ludzie świeccy, 
do nich też należało wygłoszenie 
programowych referatów11. W żad-
nym z wystąpień nawet nie silono 
się na podanie teologicznych powo-
dów zerwania unii z Kościołem ka-
tolickim, koncentrowano się wyłącz-
nie na argumentach politycznych. 
Ponadto wszyscy mówcy starali się 
podkreślać dziejową misję narodu 
rosyjskiego i rosyjskiego prawosła-
wia. Jak daleko posuwano się w owej 
służalczości, może świadczyć na 
przykład wystąpienie jednego „z po-
zyskanych” wcześniej duchownych, 
księdza-apostaty Eliáša Kačura. Mó-
wił on między innymi: 

Dziś wysychają łzy 300 lat. Próbo-
wano przez wojnę zniszczyć Rosję 
i cały naród radziecki. Niemiecki 
nazizm chciał zwycięstwa. Cerkiew 
prawosławna z Jego Świątobliwo-
ścią Patriarchą Sergiuszem na czele 
nie uległa atakom, ale podarowała 
państwu sowieckiemu setki czołgów 
do walki ze wspólnym wrogiem. 
W Rzymie, w tzw. rosyjskim semi-
narium „Russicum”, wychowywa-
no tych, którzy błogosławili broń 
przeznaczoną na zniszczenie Cer-
kwi prawosławnej w ZSRR! Prawo-
sławny lud rosyjski wraz z resztą 
narodu chwycił za broń przeciwko 
wspólnym wrogom i odniósł zwy-
cięstwo. Nasz lud kocha tę heroicz-
ną Cerkiew prawosławną, jesteśmy 

11	 Zob.	 B.	 Cywiński, 	 Ogniem próbo-
wane. „I was prześladować będą...”. 
Z dziejów najnowszych Kościoła 
katolickiego w Europie Środkowo- 
-Wschodniej,	 t.	 II,	 Lublin	 1990,	
s.	 258;	 o.	 K.	 Panas, 	 Istorija ukra-
jinśkoji Cerkwy, Lwiw	1952,	s.	147;	
M.	 Lacko, 	 op.	 cit.,	 s.	 23–43.	 Ten	
ostatni	szczegółowo	opisuje	przebieg	
zjazdu.
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świadkami masowego powrotu do 
prawosławia. To prawda, że część 
naszych duchownych nie dostrzega, 
lub nie chce dostrzec, tego powszech-
nego trendu i lekceważy wolę ludu. 
Ich stosunek do ludzi pragnących 
powrotu do prawosławia jest gor-
szy od stosunku do zwierząt. Mają 
śmiałość oskarżać nas – księży po-
dążających wraz z ludem, nazy-
wając nas Judaszami i zdrajcami. 
Ale my, którzy jesteśmy z ludem, 
od którego pochodzimy, z którym 
żyjemy i umieramy, nie zdradzili-
śmy Chrystusa; wręcz przeciwnie – 
to oni, ci, którzy opuścili  
trzodę, są Judaszami i zdrajcami 
Chrystusa. [...] Wierni nam ufają, 
księża muszą być przewodnikami; 
muszą doprowadzić do prawdzi-
wej wiary prawosławnej, a nie do 
niewiary. Wybraliśmy obóz pokoju, 
centrum, którego jest Moskwa, a nie 
obóz wojny i krwi, w którym znaj-
duje się Rzym12.

Po takich wystąpieniach, często 
przerywanych sterowanymi okla-
skami,  potakiwaniem bądź nawet 
okrzykami w rodzaju Precz z Rzy-
mem!, przyjęto przez aklamację re-
zolucję, w której informowano, że 
„synod” postanowił:

[...] unieważnić decyzję o Unii 
Użhorodzkiej z 1646 r.; zerwać więzy 
z Rzymem i powrócić na łono Świę-
tej Wiary Prawosławnej; zjednoczyć 
się z Rosyjską Cerkwią Prawosław-
ną.

Postanowiono przy tym wysłać 
depesze informacyjne do patriarchy 
Moskwy i całej Rusi Aleksieja, do 
jego egzarchy Eleuteriusza, metro-
polity Pragi i całej Czechosłowacji, 
do komunistycznego prezydenta 
Czechosłowacji Klementa Gottwal-
da, wicepremiera i ministra do spraw 
wyznań Zdenka Fierlingera oraz do 
komisarza do spraw religii Ladislava 
Holdoša13.

Następnie uchwalono Manifest do 
greckokatolickiego kleru i wiernych 
w Republikach Czeskiej i Słowac-
kiej, który zawierał ostry atak na Ko-

12	 Cyt.	za	M.	Lacko,	op.	cit.,	s.	26–27.
13	 Ibidem,	s.	30.

ściół katolicki oraz w sposób uzurpa-
torski informował o zerwaniu unii, 
a także przejęciu całego dotychcza-
sowego majątku Kościoła greckoka-
tolickiego w Czechosłowacji. Pisano 
w nim między innymi:

Jako upełnomocnieni przedsta-
wiciele wszystkich wiernych, którzy 
byli członkami Kościoła greckokato-
lickiego w Czechosłowacji, zawiada-
miamy, że Unia z Watykanem zosta-
ła zniesiona i w konsekwencji tego 
aktu Kościół greckokatolicki zakoń-
czył swe istnienie w Czechosłowacji. 
Jego wierni oraz kler, wraz z kościo-
łami i kaplicami, od dziś należą do 
Świętej Cerkwi Prawosławnej14.

Obrady „synodu” zakończono 
odśpiewaniem czechosłowackiego 
hymnu państwowego. Już niejako 
poza oficjalnym punktem „synodu” 
było przejęcie preszowskiej kate-
dry greckokatolickiej. Gdy część 
uczestników owego zgromadzenia 
udała się przed świątynię, zastała ją 
oczywiście zamkniętą, a w kurii od-
mówiono wydania kluczy. Wówczas 
włamano się do katedry siłą i zwró-
cono do biskupa Aleksego Diechtie-
rowa o przejęcie jej w posiadanie. 
Ten po przybyciu poinformował, że 
akurat przez przypadek w Preszowie 
jest obecny egzarcha Eleuteriusz 
Woroncow, metropolita Pragi i całej 
Czechosłowacji. Wysłano więc dele-
gację, by i jego zaprosić do świątyni. 
Następnie obaj hierarchowie po wej-
ściu do katedry odmówili modlitwy 
dziękczynne za zjednoczenie i me-
tropolita praski pobłogosławił zebra-
nych15.

Sposób przeprowadzenia likwi-
dacji unii był tak prymitywny, że 
władze państwowe przez pewien 
czas zastanawiały się, jak wyjść 
z kompromitującej sytuacji. Do-
piero po upływie miesiąca od za-

14	 Ibidem,	s.	30–31.
15	 Warto	zaznaczyć,	że	gdy	w	Moskwie	

uznano,	iż	biskupi	Eleuteriusz	i	Alek-
sy	wypełnili	 swoją	misję	 na	 terenie	
Czechosłowacji,	 obaj	 w	 1955	 roku	
powrócili	 do	 ZSRR.	 Pierwszy	 został	
tam	metropolitą	Leningradu,	a	drugi	
Wilna.

kończenia „synodu” zdecydowano 
się zatwierdzić powstałą sytuację, 
z tym że sam proces likwidacji 
struktur Kościoła greckokatolic-
kiego realizowano stopniowo. Jesz-
cze w sierpniu 1950 roku istniało 
na Słowacji 101 czynnych parafii 
greckokatolickich. Niestety, w cią-
gu kolejnych miesięcy liczba ich 
stopniowo zmniejszała się, a na du-
chownych greckokatolickich spa-
dały represje i aresztowania, ale 
nawet gdy wszystkie parafie prze-
stały istnieć, ci z kapłanów, którzy 
pozostawali na wolności, nadal sta-
rali się pełnić posługi duszpaster-
skie w podziemiu16.

W zamierzeniach władz dyskredy-
tacją Kościoła katolickiego w Cze-
chosłowacji miał być proces bisku-
pa Gojdiča, sądzonego w dniach 
11–15 stycznia 1951 roku razem ze 
słowackimi biskupami łacińskimi: 
Michalem Buzalką17, administra-
torem apostolskiej diecezji Trnava, 
oraz Jánem Vojtaššákiem18, ordy-
nariuszem spiskim. Razem z nimi 
sądzono także kilkunastu działaczy 
świeckich publicznie deklarujących 
swoje przywiązanie do katolicyzmu. 
Stawiane im zarzuty i sam przebieg 
procesu kompromitowały czechosło-
wacki wymiar sprawiedliwości. Or-
dynariuszowi greckokatolickiemu  

16	 The tragedy for the Greek Catholic 
Church in Czechoslovakia, New	York	
1971,	s.	46.

17	 Biskup	Michal	Buzalka	(ur.	18	wrze-
śnia	1885)	został	skazany	na	doży-
wocie.	 Zwolniono	 go	w	 1956	 roku	
ze	względu	na	pogarszający	się	stan	
zdrowia,	z	zakazem	powrotu	na	Sło-
wację.	Został	umieszczony	w	Domu	
Starców	w	mieście	Tabor	na	terenie	
południowych	 Czech,	 gdzie	 zmarł		
7	grudnia	1961	roku.

18	 Biskup	 Ján	 Vojtaššák	 (ur.	 14	 li-
stopada	 1877)	 mimo	 poważnego	
wieku	 został	 skazany	 na	 24	 lata	
ciężkiego	 więzienia.	 Zwolniony	 na	
mocy	amnestii	5	października	1963	
roku,	miał	zakaz	powrotu	na	Słowa-
cję.	 Zmarł	 wkrótce	 po	 zwolnieniu		
5	 sierpnia	 1965	 roku	 w	 Říčanach	
koło	Pragi.
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zarzucano między innymi, że utrzy-
mywał kontakty z Watykanem 
i nuncjaturą w Pradze, przyjmo-
wał wsparcie finansowe ze Stolicy 
Apostolskiej i międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, a podczas woj-
ny wysłał kilku księży na misję na 
Ukrainę. Na podstawie tych oskar-
żeń prokuratura postawiła bisku-
powi Gojdičowi zarzut wywrotowej 
działalności przeciwko państwu, 
za co otrzymał wyrok dożywotnie-
go więzienia19. Chory na raka płuc 
zmarł w więzieniu w Leopoldovie 
17 lipca 1960 roku20. Natomiast 

19	 O	 przebiegu	 procesu	 informuje	
M.	 Lacko, 	 op.	 cit.,	 s.	 37–39.	 Por.	
także	 opis	 prześladowań	 Kościoła	
katolickiego	 w	 Czechosłowacji	 –	
B.	Cywiński, 	op.	cit.,	s.	217–274.

20	 Biskup	Pavol	Gojdič	został	4	listopa-
da	2001	roku	beatyfikowany	w	Rzy-
mie	przez	Jana	Pawła	 II.	Pośmiert-
nie	w	2008	 roku	 uhonorowano	 go	
za	ratowanie	w	czasie	wojny	Żydów	
medalem	 „Sprawiedliwy	 wśród	
Narodów	 Świata”.	 Zob.	 P.	 Šturák,	

jego sufragan biskup Vasil’ Hopko 
został zesłany do obozu pracy i za-
ocznie skazany na 15 lat pozbawie-
nia wolności21. Zwolniony w 1964 
roku, po odbyciu niemal całej kary, 
został umieszczony w klasztorze 
w Osieku na Morawach pod ścisłym 
nadzorem czechosłowackich służb 
bezpieczeństwa. Wolność odzyskał 
dopiero w czasie Praskiej Wiosny 
w 1968 roku i od razu przystąpił 
do działań mających na celu zale-
galizowanie Kościoła greckokato-
lickiego w Czechosłowacji. Stanął 
wówczas na czele komitetu składają-
cego się z pracujących w podziemiu  

Otec Pavol Gojdič,	 OSBN,	 Prešov	
1997,	 s.	 30–35;	 A.	 Slodička,	 Ži-
vot blaženého hieromučrnika Pavla 
sub species aerernitatis,	 [w:]	 Bla-
ženený biskup Pavol Peter Gojdič 
(1888-1960) v súradniciach času  
a doby,	red.	F.	Dancak,	Prešov	2006,	
s.	5–6.

21	 Zob.	P.	Borza,	Blahoslavený Vasil’ Hop-
ko – prešovský pomocný biskup (1904-
1976),	Prešov	2003,	s.	41–43.

Krajné Čierno, cerkiew Świętego Bazyla Wielkiego z XVII wieku

Hrabová Roztoka, cerkiew Świętego Bazyla Wielkiego z XVIII wieku
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duchownych greckokatolickich 
oraz wiernych, i przy wydatnym 
poparciu prymasa Czech kardyna-
ła Františka Tomáška udało mu się 
13 czerwca 1968 roku uzyskać de-
cyzję rządu Aleksandra Dubčeka 
przywracającą oficjalnie obrządek 
greckokatolicki. Na polecenie władz 
w dotychczasowych parafiach pra-
wosławnych przeprowadzono głoso-
wanie wiernych, czy chcą pozostać 
przy prawosławiu, czy powrócić na 
łono Kościoła greckokatolickiego. 
W efekcie 205 parafii wróciło do 
grekokatolicyzmu, a tylko 5 zostało 
przy prawosławiu. Nie chcąc zbyt-
nio zaogniać sytuacji z Kościołem 
prawosławnym, na tymczasową sie-
dzibę diecezji preszowskiej 17 lip-
ca 1968 roku wyznaczono Koszyce. 
Początkowo była ona zarządzana 
przez trzyosobowy komitet. Sytu-
acji nie zdołało odwrócić nawet za-
łamanie procesu demokratyzacji 
państwa i wkroczenie w sierpniu 
tegoż roku wojsk Układu Warszaw-
skiego do Czechosłowacji22. Stolica 
Apostolska 2 kwietnia 1969 roku 
ogłosiła tymczasowym administra-
torem diecezji księdza Jána Hirkę. 
Władze państwowe nie wyraziły 
jednak zgody na mianowanie go 
biskupem. W administrowaniu die-
cezją początkowo pomagał mu stary 
i schorowany biskup Vasil’ Hopko. 
Największym problemem odradza-
jącego się obrządku był brak kapła-
nów, których kształcenie rozpoczęto 
w rzymskokatolickich seminariach 
duchownych. Po śmierci biskupa 
Hopki (23 lipca 1976 roku)23 święceń 
kapłańskich musieli udzielać im bi-
skupi z Križevci w Jugosławii24. 

22	 Szerzej	 o	 działalności	 Kościoła	 grecko-
katolickiego	na	Słowacji	pisze	P.	Siwicki,	
Grekokatolicyzm ukraińsko-słowacki 
na Zakarpaciu i Preszowszczyźnie,	
Warszawa	1993,	s.	56–62.

23	 Biskup	 Vasil’	 Hopko	 został	 14	
września	 2003	 roku	 beatyfikowany		
w	 Bratysławie	 podczas	 wizyty	 Ojca	
Świętego	Jana	Pawła	II	na	Słowacji.

24	 M.	Szegda, 	Czechosłowacja. Kościół 
unicki, [w:]	Encyklopedia katolicka, 
t.	3,	Lublin	1989,	s.	786.

Sytuacja w Kościele greckoka-
tolickim na Słowacji zmieniła się 
po upadku władzy komunistycznej 
w Czechosłowacji. Ksiądz Ján Hir-
ka został przez Stolicę Apostolską 
mianowany 21 grudnia 1989 roku or-
dynariuszem diecezji preszowskiej, 
a jego konsekracja na biskupa odby-
ła się uroczyście w Preszowie 17 lu-
tego 1990 roku. Jako ordynariusz po-
łożył ogromne zasługi w rozbudowie 
greckokatolickiej sieci parafialnej, 
odzyskaniu skonfiskowanego przez 
państwo w 1950 roku majątku ko-
ścielnego i odbudowie zniszczonych 
cerkwi. Wznowił działalność dobro-
czynną i kulturalną. Dzięki jego za-
biegom otwarto Greckokatolickie 
Seminarium Duchowne w Preszo-
wie, które po krótkim czasie włączo-
no do Uniwersytetu Preszowskiego 
jako Wydział Teologii. 

Nowa epoka Kościoła greckokato-
lickiego w Czechosłowacji powstała 
po rozpadzie państwa 1 stycznia 1993 
roku. Wprawdzie jeszcze przez 3 lata 
grekokatolicy w Czechach nadal pod-
legali pod diecezję preszowską, obej-
mującą wcześniej całe terytorium 
dawnego państwa, jednak 18 stycznia 
1996 roku Stolica Apostolska wydzie-
liła z niej terytorium Czech i Moraw, 
powołując odrębny egzarchat apo-
stolski dla czeskich grekokatolików. 
Kolejny podział diecezji nastąpił 27 
stycznia roku następnego, kiedy to 
ze względu na pojawiające się coraz 
większe wyzwania społeczne i proble-
my językowe wiernych tegoż Kościo-
ła wydzielono południowo-wschodnią 
część diecezji, tworząc egzarchat 
apostolski w Koszycach. Do pełnego 
ustabilizowania Kościoła greckokato-
lickiego na Słowacji doszło 30 stycz-
nia 2008 roku; wówczas to decyzją 
Ojca Świętego Benedykta XVI usta-
nowiona została tam prowincja ko-
ścielna, czyli metropolia preszowska, 
w której skład weszły archidiecezja 
preszowska oraz podniesiony do ran-
gi diecezji dotychczasowy egzarchat 
w Koszycach, a także nowo utworzo-
na diecezja w Bratysławie. Na czele 
metropolii stanął jako jej rządca je-
zuita obrządku wschodniego arcy-
biskup Ján Babjak, wcześniej, od 10 

grudnia 2002 roku, biskup preszow-
ski (zastąpił na tym stanowisku bi-
skupa Jána Hirkę, który przeszedł na 
emeryturę). Jurysdykcji metropolity 
preszowskiego, prócz wspomnianych 
diecezji, podlegają także pochodzą-
cy ze Słowacji grekokatolicy w Ka-
nadzie, należący do funkcjonującej 
tam diecezji imienia Świętych Cyryla 
i Metodego z siedzibą w Toronto.

*
Mimo licznych represji Kościół 
greckokatolicki na Słowacji prze-
trwał i umocnił swe struktury. In-
formacje o jego prześladowaniu po 
II wojnie światowej docierały cały 
czas do Watykanu. Już papież Pius 
XII, zaniepokojony wytworzoną po 
wojnie przez komunistów sytuacją, 
w przeddzień Wigilii 1945 roku ape-
lował do grekokatolików, pisząc mię-
dzy innymi: 

Stójcie, proszę was, w owych bo-
lesnych czasach mocni i nieugięci 
w swej wierze; podtrzymujcie słab-
szych, umacniajcie chwiejnych25.

Bardzo ostro zareagowała Stolica 
Apostolska na prześladowania reli-
gijne w okresie nasilania się represji 
stalinowskich na początku lat pięć-
dziesiątych. W lipcu 1952 roku pa-
pież wydał list Sacro vergente anno, 
iż łączy się duchowo ze wszystkimi 
prześladowanymi ze względów re-
ligijnych. Do kwestii tej powrócił 
w wygłoszonym 14 listopada tegoż 
roku przemówieniu z okazji 20-le-
cia fundacji greckokatolickiego 
Kolegium Świętego Jozafata w Rzy-
mie. Z całą ostrością potępił prze-
śladowania katolików wschodnich 
w encyklice Orientales Ecclesias z 15 
grudnia 1952 roku26. Wzorem Piusa 
XII szli jego następcy: Jan XXIII,  
Paweł VI, a zwłaszcza Jan Paweł II, 
który sam doświadczył życia pod re-
żimem komunistycznym.

25	 Encyklika	 Orientales omnes Eccle-
sias	–	zob.	„Acta	Apostolicea	Sedis”	
z	25	stycznia	1946	roku.

26	 Całość	 tekstu	 encykliki	 Orientales 
omnes Ecclesias	 –	 zob.	 „Acta	Apo-
stolicea	Sedis”	 z	16	 stycznia	1953	
roku.
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Kariera 
Słowacji
Michał Jagiełło

Sytuacja	 wydawała	 się	 beznadziejna.	Na	 początku	 XX	 wieku	 inteligencja	
słowacka	 liczyła	 zaledwie	 około	 1200	
osób.	 Według	 historyka	 L’ubomíra	 Lip-
táka:	W 1910 roku na Węgrzech w służ-
bach państwowych było 230 000 osób, 
w tym tylko 2911 Słowaków […]. W ad-
ministracji w Słowacji pracowało 6185 
osób, w tym 154 Słowaków.	A	dziś?	Su-
werenne	państwo,	 członek	Unii	 Europej-
skiej,	należące	do	strefy	euro,	zdumiewa-
jąco	 dobrze	 radzące	 sobie	 z	 aktualnym	
kryzysem	 finansowym	 i	 gospodarczym.	
A	przecież	przez	blisko	tysiąclecie	to	były	
Górne	Węgry	z	wynikającymi	z	tego	faktu	
rozlicznymi	skutkami,	jak	choćby	pojawie-
nie	 się	 tak	 zwanych	 madziaronów,	 czyli	
zmadziaryzowanych	 etnicznie	Słowaków.	
Z	drugiej	zaś	strony	nie	brakowało	takich,	
którzy	głosili	istnienie	jednego	narodu	cze-
chosłowackiego.	
O	 tej	 wielkiej	 karierze	 małego	 liczebnie	

narodu	opowiada	wybitny	historyk	profesor	
Jerzy	 Tomaszewski,	 bodaj	 najlepiej	 u	 nas	
do	 tego	 przygotowany,	 autor	 całościowych	
opracowań:	 Czechosłowacja (1997), Cze-
chy i Słowacja	(2006,	2008)	oraz	rozpraw	
szczegółowych	 (na	 przykład:	 Struktura 
narodowościowa ludności Czechosłowacji 
1918–1938,	„Przegląd	Historyczny”	1970,	
nr	4;	Židovská otázka na Slovensku v roku 
1919,	 w	 dziele	 zbiorowym,	 Bratislava	
2000).	Jego	znakomicie	napisana	Słowacja	
(wydana	w	uznanej	już	popularnonaukowej	
serii	Historia	Państw	Świata	w	XX	i	XXI	wie-
ku)	zawiera	między	 innymi	 treściwe	wpro-
wadzenie	Górne Węgry,	po	którym	idą	na-
ładowane	 informacjami	 rozdziały	 o	niemal	
emblematycznych	tytułach:	Między dwiema 
wojnami (1918–1938),	 Niespodziewana 
autonomia (1938–1939),	 Państwo sło-
wackie (1938–1945),	Nowa demokracja? 
(1945–1948),	 Uczniowie Stalina (1948–
1968),	Krótka wiosna i nadejście mrozów 
(1968–1989),	 Na drodze ku demokra-
cji (1989–1992),	 Republika Słowacka 
(1993–2005),	 i	wreszcie	 kilkunastostroni-
cowy	 szkic	 Słowacy obywatelami Europy,	

doprowadzony	aż	do	bieżącego	roku.	Mamy	
tu	 również	 jakże	przydatne	w	 lekturze	Ka-
lendarium,	 wykaz	 prezydentów	 i	 premie-
rów,	począwszy	od	1918	roku,	oraz	cenne	
same	 w	 sobie	 Wskazówki bibliograficzne	
z	 mocną	 reprezentacją	 prac	 słowackich	
(z	 naszych	warto	 dodać	 Lecha	 Kościelaka	
Historię Słowacji,	Wrocław	2010).
Narracja	 prowadzona	 jest	 w	 pierwszej	

osobie,	 co	 uważam	 za	 dodatkowy	 wa-
lor	 tej	 doprawdy	 fundamentalnej	 książki	
o	złożonych	dziejach	Słowacji	co	najmniej	
ostatnich	 stu	 lat,	w	 których	 „słowackość”	
uwikłana	była	w	konteksty:	węgierski,	cze-
ski	(czechosłowacki),	niemiecki,	poniekąd	
rosyjski,	 i	 także	 polski.	 Dobrze	 jest	 więc	
mieć	przed	sobą	 rzetelny	przegląd	 faktów	
politycznych,	 sytuacji	 społecznej	 i	 gospo-
darczej	na	ziemiach	słowackich	w	danym	
czasie,	ale	nie	zawadzi	znać	opinię	o	wy-
branym	 zagadnieniu	 tak	wybitnego	histo-
ryka	i	mądrego	człowieka,	jakim	jest	Jerzy	
Tomaszewski:	 Nie mam wątpliwości, że 
Czesi po roku 1918 odegrali ważną, po-
zytywną rolę w kształtowaniu niezależności 
politycznej, kulturalnej i gospodarczej Sło-
wacji, zwłaszcza dzięki udziałowi w wycho-
waniu słowackiej inteligencji. Napływ Cze-
chów wywoływał jednak liczne problemy.	
I	 następnie:	 Przypominam, że określenie 
naród	czesko-słowacki znalazło się w de-
klaracji martinskiej, którą podpisał Hlinka, 

a uchwalona 29 lutego 1920 r. konsty-
tucja Republiki uznała za urzędowy język	
czechosłowacki; spory o pisownię, z kreską 
[…] czy bez niej, nie dotyczyły ortografii, 
lecz polityki. Później jeden ze słowackich 
publicystów pytał ironicznie: dlaczego nikt 
nie mówi, że Czesi są gałęzią narodu cze-
chosłowackiego?.	Autor	zapewne	najchęt-
niej	widziałby	powstanie	pod	koniec	1918	
roku	 jakiejś	 rzeczywiście	 równoprawnej	
Czeskiej	 i	Słowackiej	Republiki	Federacyj-
nej,	 ale	 –	 przy	wszystkich	 zastrzeżeniach	
do	 realnej	 ówczesnej	 Czechosłowacji	 –	
stwierdza:	Dorobkiem pierwszego dwudzie-
stolecia było utrwalenie demokratycznych 
obyczajów, scalenie gospodarcze obszaru 
państwa, a także rozwój kultur obu „tytu-
łowych” narodów – czeskiego i słowackie-
go.	Słowem:	W	latach tych we wszystkich 
dziedzinach życia społeczeństwa słowac-
kiego nastąpiły olbrzymie, korzystne zmia-
ny, którym sprzyjała państwowa wspólnota 
z Czechami.	
Na	 zakończenie	 powiedzmy,	 że	 wciąż	

otwarta	 jest	 kwestia	 fatalnego	 spadku	 po	
rządach,	które	sprawował	ksiądz	Jozef	Tiso	
i	jego	obóz.	W	omawianej	książce	spotyka-
my	wypowiedzi	dwóch	współczesnych	au-
torów	słowackich.	Historyk	Ivan	Kamenec	
przypomina:	 Państwo słowackie stało się 
podczas wojny jedynym krajem, nieoku-
powanym bezpośrednio przez wojsko nie-
mieckie, który w 1942 r. zrealizował wła-
snymi siłami deportacje Żydów.	A	socjolog	
i	polityk	Fedor	Gál	powiada	w	2009	roku:	
[…]	wiem, że tych, co w Słowacji nie chcą 
Węgrów, Żydów, Romów, kosmopolitów… 
jest mniejszość. Jest to jednak mniejszość 
nienawidząca, agresywna i potencjalnie 
skłonna do przemocy. Konfrontacja z tymi 
ludźmi zakłada pełne zaangażowanie, 
konflikt, walkę. Czy warto, kiedy nie chodzi 
o życie? A kiedy już pójdzie o życie, czy 
tak zwana milcząca większość nie zacho-
wa się podobnie, jak podczas Słowackiej 
Republiki czasu wojny, lub później, pod-
czas komunizmu?	 Jerzy	Tomaszewski	 tak	
to	komentuje:	Pytania te, ważne nie tylko 
w Słowacji, pozostają do dziś bez odpowie-
dzi w niejednym kraju, nie tylko w Europie 
Środkowej.	Ważne	jest	jednak	już	samo	ich	
zadawanie.

Artykuł	 ten	 to	 skrócona	 wersja	 tekstu	 pod	 tym	
samym	tytułem,	który	ukazał	się	w	miesięczniku	
„Nowe	Książki”	2011,	nr	10.

Jerzy	Tomaszewski

Słowacja

Wydawnictwo	TRIO,	
Warszawa	2011

WYSZEHRAD
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Magda 
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Urodzona	w	 pełnej	 zabytków	 i	ważnej	
dla	 dziejów	 kraju	 Bańskiej	 Szczaw-

nicy,	 swej	małej	 ojczyźnie	poświęciła	 tom	
esejów	Krátke listy	jednému mestu	(1988).	
Na	ekranie	zadebiutowała	 jako	szesnasto-
latka,	 by	 rychło	 stać	 się	 znaną	 aktorką	
teatralną	 i	 filmową,	 co	 przyniosło	 jej	 na	
przykład	 rolę	Marii	w	Postrzyżynach	 Jiřie-
go	Menzla	według	prozy	Bohumila	Hraba-
la.	 Z	 wykształcenia	 socjolog	 po	 Wydziale	
Filozoficznym	 Uniwersytetu	 Jana	 Amosa	
Komeńskiego	w	Bratysławie.	Magda	(Mag-
dalena)	Vášáryová	–	aktorka,	polityk	o	po-
glądach	demokratycznych	i	liberalnych,	dy-
plomata.	 Była	 ostatnim	 ambasadorem	
Czechosłowacji	 w	 Austrii	 (1990–1993)	
i	 jednym	z	pierwszych	ambasadorów	Sło-
wacji	w	Polsce	(2000–2005).	Jak	słusznie	
podkreśla	 Andrzej	 Krawczyk,	 ambasador	
RP	na	Słowacji:	Była dyplomatą bardzo ak-
tywnym i popularnym w Warszawie, znała 
po prostu wszystkich i bywała wszędzie… 
a jeszcze dodatkowo prezesowała klubowi 
„ambasadorów mówiących po polsku”. Nic 
dziwnego, że my Polacy mamy do niej spe-
cjalny stosunek i kibicujemy jej w dalszych 
rozdziałach jej politycznego życia.	Nie	tylko	
politycznego…	Trzy	 lata	 temu	ukazała	 się	
jej	 książka	Polnočný sused	 (2008)	 i	 dziś	
mamy	ten	tom	po	polsku	w	przekładzie	Jo-
anny	Bakalarz	i	z	Przedmową	cytowanego	
wyżej	ambasadora,	który	zauważa,	że	nie 
sięgamy po tę książkę, by studiować histo-
rię Polski, ale by dowiedzieć się, jak nas 
widzą inni. Bądźmy wdzięczni Magdzie 
Vášáryovej, że chciała się z nami podzielić 
„zawartością” swojej świadomości.	I	że	au-
torka	swoją książką wykonała swoje ostat-
nie – ochotniczo i dodatkowo – zadanie na 
stanowisku ambasadora Słowacji w Polsce, 
bo przecież misją ambasadora nie są czyn-
ności biurokratyczne, ani nawet protoko-
larne, ale jej celem jest przybliżać sobie 
narody.	Sąsiad o północy to	 barwna	oso-
bista	 opowieść	 Słowaczki	 o	 jej	 postrzega-
niu	Polski,	oglądanej	z	życzliwością	z	tego	

Magda	Vášáryová

Sąsiad o północy

Przełożyła	ze	słowackiego	
Joanna	Bakalarz,	
UNIVERSITAS,	
Kraków	2011

specyficznego	punktu	obserwacyjnego,	 ja-
kim	jest	stanowisko	ambasadora;	opowieść	
skierowana	przede	wszystkim	do	rodaków	
autorki,	ale	interesująca	także	dla	polskiego	
czytelnika.	 We	Wstępie	 czytamy:	 Książka 
zawiera opis pewnych relacji i zasadniczych 
aspektów integracji, dotyczących Słowa-
cji i Polski w latach 2000–2005, a także 
wydarzeń międzynarodowych, które w tym 
czasie wywarły wpływ na nasze kraje. A po-
nieważ chcę, aby książka była zrozumiała 
także dla zwykłego czytelnika, starałam się 
niektóre fragmenty przełożyć na prostszy 
język. […]	Wreszcie, po chwili zastanowie-
nia, wybrałam także niektóre zapiski z mo-
jego prywatnego dziennika dyplomaty.
Nawiązując	 do	 tytułu	 wystawy	 Sło-

wacja znana i nieznana,	prezentowanej	
w	 2001	 roku	 w	 Bibliotece	 Narodowej	
w	 Warszawie	 i	 ukazującej	 polskie	 po-
strzeganie	 południowego	 sąsiada,	Mag-
da	Vášáryová	wyjaśnia:	Bądźmy jednak 
szczerzy: co my sami wiemy o tym „pół-
nocnym” kraju? Dlaczego północnym? 
Bo wciąż panują tam ciemności? Nie, 
ale chcąc określić kierunek, który my 
nazywamy sever, Polacy mówią ‘północ’. 
Nasz sever i juh to polskie ‘północ’ i ‘po-
łudnie’. […] Jakże mamy się zrozumieć, 
skoro nazywając strony świata, my, Sło-

wacy, musimy dobrą chwilę pomyśleć, 
jak to się właściwie mówi… Stąd w tytule 
ten Sąsiad	 o	 północy, jako symbol bli-
skości, a zarazem zagadkowych perype-
tii, z którymi musimy sobie poradzić, by 
rozumieć się z Polakami.
W	 bodaj	 osiemdziesięciu	 migawkach	

autorka	 przybliża	 wybrane	 zagadnienia	
z	zamierzchłych	dziejów	Słowacji	i	z	okresu	
tworzenia	 się	 nowoczesnego	 słowackiego	
narodu,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
relacji	 słowacko-polskich	 i	 polsko-słowac-
kich	 w	 burzliwym	 XX	 wieku	 aż	 po	 lata	
ostatnie.	 Nie	 pomija	 zdarzających	 się	 on-
giś	 narodowościowych	 napięć	 na	 spiskim	
i	orawskim	pograniczu,	ale	nie	nadaje	im	–	
i	słusznie	–	zbyt	dużej	rangi.	Jednak	szko-
da,	 że	 zabrakło	 choćby	 zdania	 o	 niechęt-
nym	stanowisku	kurii	krakowskiej	Kościoła	
rzymskokatolickiego	 –	 zarówno	 kardynała	
Adama	 Stefana	 Sapiehy,	 jak	 i	 kardynała	
Karola	 Wojtyły	 –	 w	 sprawie	 nabożeństw	
w	rodzimym	języku	dla	mniejszości	słowac-
kiej	na	południu	Polski,	na	co	wyraził	zgodę	
dopiero	 kardynał	 Franciszek	Macharski	 na	
przełomie	1991/1992	roku	(por.	Józef	Cią-
gwa,	Kościół krakowski a prawa językowe 
mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 
1920–2005,	[w:]	Cuius regio, eius religio?,	
II,	Lublin	2008).	W	wyważonej	części	pod	
tytułem	 Z notatnika dyplomaty. Słowacy 
w Polsce	autorka	pisze	o	źle	kojarzącym	się	
Słowakom	Józefie	Kurasiu	„Ogniu”,	którego	
legenda	na	Podhalu	dziś	jakby zadziwiająco 
odżywała. Jak gdyby każdy niekomunista 
zasługiwał na to, by okrzyknąć go bohate-
rem bez względu na to, jakie metody walki 
stosował i jakie naprawdę były jego cele.	
Ale	ma	 także	 odwagę	wytknąć,	 że	 pewne	
słowackie	 małżeństwo	 ze	 Słowacji	 w	 ku-
luarach	 krakowskiego	 Zjazdu	 Towarzystwa	
Słowaków	w	Polsce	rozłożyło	na korytarzu 
stoisko z książkami i publikacjami Macierzy 
[Słowackiej], opiewającymi Tisę i faszystow-
ski reżim Państwa Słowackiego.	 Słowem,	
autorka	wzmiankuje	o	sprawach	trudnych,	
choć	 –	 jak	 się	wydaje	 –	wręcz	 programo-
wo	nastawiona	jest	na	ukazywanie	tego,	co	
nas	już	dziś	łączy,	i	tego,	co	łączyć	powinno	
w	najbliższej	przyszłości.	Bo	przecież	–	jak	
radzi	 w	 Zakończeniu	 –	 wystarczy przejść 
przez przełęcz.	

Artykuł	ten	to	skrócona	wersja	tekstu	pod	tytułem	
Słowaczka i Polska,	który	ukazał	się	w	miesięcz-
niku	„Nowe	Książki”	2011,	nr	9.
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Skarby 
świata całego
Andrzej Juszczyk

Listy z podróży	 to	 wydany	 niedawno	
w	 Polsce	 zbiór	 korespondencji	 pra-

sowych	 Karela	 Čapka,	 jakie	 pisał	 dla	
czeskich	 gazet:	 „Národni	 listy”	 i	 „Lido-
vé	 noviny”	w	 latach	 1923–1936.	 Są	 to	
właściwie	 podróżnicze	 felietony,	 które	
powstały	podczas	jego	kilku	wielkich	po-
dróży:	do	Włoch,	Anglii,	Szkocji,	 Irlandii,	
Hiszpanii,	Holandii	i	Skandynawii.
W	pierwszej	chwili	bardzo	się	ucieszy-

łem,	że	ta	książka	ukazała	się	po	polsku:	
opis	 świata	 dokonany	 przez	 wielkiego,	
nowoczesnego	pisarza	(w	dodatku	Cze-
cha!)	 zapowiadał	 się	 dla	 mnie	 atrak-
cyjnie	 jak	 dobra	 uczta	 w	 czeskiej	 go-
spodzie.	Właściwie	 to	nawet	nie	wiem,	
dlaczego	 tak	 wiele	 sobie	 obiecywałem	
po	tej	książce,	być	może	–	trochę	wstyd	
przyznać	–	jakiś	wpływ	na	to	miała	do-
skonała	szata	graficzna,	ale	myślę,	że	to	
raczej	kompleks	kilku	 intuicyjnych	sko-
jarzeń	 z	 autorem,	 tematem,	 gatunkiem	
i	tym	podobnymi.	
Dlatego	 też	 sporo	 kosztowała	 mnie	

pierwsza	 część	 książki:	 opis	 podróży	
do	Włoch.	Od	prawie	200	 lat	był	 to	 te-
mat	 eksploatowany	 przez	 największych	
(i	 najmniejszych)	 pisarzy,	 toteż	 napi-
sać	 o	 takiej	 wyprawie	 coś	 oryginalnego	
i	 poruszającego	 jest	 dość	 trudno.	 Ča-
pek	 pojechał	 tam	w	 1923	 roku,	 gotów	
opisywać	 architekturę	 i	 sztukę,	 zatem	
w	 pierwszych	 swoich	 listach	 stara	 się	
ukazać	czeskiemu	czytelnikowi	wszystkie	
arcyważne	 arcydzieła	 Italii.	 I	 jakkolwiek	
stara	się	pisać	żywo	i	ciekawie,	to	jednak	
te	jego	opisy	nużą	już	po	kilku	stronach.	
Na	szczęście	nie	 tylko	wielka	sztuka	go	
zajęła	 i	 te	 swoje	 relacje	 z	 galerii	 i	 mu-
zeów	zaczyna	uzupełniać	o	obrazy	ludzi	
i	przyrody,	pokazując	niezwykły	talent	do	
obserwacji	świata.
To,	co	jest	niejako	tematem	pobocznym	

w	 listach	 włoskich,	 wysuwa	 się	 na	 plan	
pierwszy	 w	 pozostałych	 koresponden-
cjach,	i	jakoś	tak	niepostrzeżenie	czytelnik	
wchodzi	 coraz	 głębiej	 w	 świat	 ze	 swoim	
czeskim	przewodnikiem.	Coraz	więcej	po-

Karel	Čapek

Listy z podróży

Przełożył	z	czeskiego	Piotr	Godlewski,	
Wydawnictwo	W.A.B.,	
Warszawa	2011

jawia	się	opisów	rzeczy,	których	nie	znaj-
dzie	 się	w	 przewodnikach	 turystycznych,	
takich	 jak	 typy	urody	 ludzkiej	 i	wrażenie,	
jakie	 ona	 na	 autorze	 wywiera,	 czy	 na	
przykład	porównanie	wyglądu	krów	i	koni	
(pisze	 o	 nich	 podczas	 wszystkich	 swych	
podróży)	i	–	co	ciekawe	–	te	niby	nieważne	
obserwacje	sprawiają,	że	owe	obce	miej-
sca	stają	nam	żywo	przed	oczami.	W	tym	
ujawnia	się	niezwykły	talent	Čapka,	który	
opisuje	 świat	 właściwie	 jako	 naiwny	 ob-
serwator,	nie	stara	się	wniknąć	w	mecha-
nizmy	historyczne	i	społeczne.	Jego	posta-
wą	wobec	świata	(i	ludzi)	jest	zachwyt	nad	
wszystkim,	co	widziane,	i	właśnie	ten	stan	
stara	 się	 oddać	w	 swych	 tekstach,	 spra-
wić,	by	czytelnik	trwał	w	zachwycie	razem	
z	 nim.	 Podstawowym	 narzędziem,	 jakim	
się	tu	posługuje,	jest	imaginacyjna	funkcja	
słowa.	Paradoksalnie,	Čapek	nie	 tyle	 jest	
bardzo	dokładny	w	opisie,	 ile	za	pomocą	
słów	wywołuje	w	nas	wrażenie,	że	wiemy	
i	czujemy,	jak	jest	tam,	gdzie	on	był.	
Čapek	jest	podróżnikiem,	który	chłonie	

obcy	świat	i	uwielbia	go	za	to,	że	jest	obcy.	
Nie	bierze	ze	sobą	nieporęcznego	bagażu	
czeskich	stereotypów,	nie	stara	się	schle-
biać	 poglądom,	 wartościom	 i	 wyobraże-
niom	czytelników.	Z	rzadka	tylko	odwołuje	
się	do	doświadczeń	Czechów,	jako	punktu	

odniesienia,	 dlatego	 też	 polski	 czytelnik	
bez	trudu	może	odnaleźć	się	w	jego	zapi-
skach.	Čapek	nie	stara	się	być	mądrzejszy	
od	ludzi,	do	których	pisze,	wciąż	zwraca	
się	z	sympatią	do	czytelnika	i	dba,	by	jak	
najmocniej	 rozkołysać	 jego	 wyobraźnię.	
Nie	 chce	 być	 też	 mądrzejszy	 od	 ludów,	
które	odwiedza,	niczego	nie	wyjaśnia,	ni-
czego	nie	narzuca.	Jest	trochę	jak	dziecko	
w	cudownym	świecie	bajki,	gdzie	wszyst-
ko	cieszy	jego	oko,	a	po	cokolwiek	by	się-
gnął	–	jest	czarodziejskim	darem.	Z	tym	że	
dzieckiem	jest	tu	genialny	pisarz	u	szczytu	
swych	możliwości,	a	bajkowy	świat	to	An-
glia,	 Szwecja,	Hiszpania,	Dania,	Norwe-
gia	i	tak	dalej.	
Najdoskonalszym	 tekstem	 w	 całym	

zbiorze	 jest	 chyba	 opis	 podróży	 skandy-
nawskiej,	w	którym	tkliwość	autora	wzglę-
dem	ludzi,	zwierząt,	przyrody	i	przedmio-
tów	widoczna	jest	najmocniej.	A	zarazem	
tekst	 ten	 skonstruowany	 jest	 prawie	 jak	
fabuła,	w	której	wszystko	zmierza	do	mo-
mentu	 kulminacyjnego	 doświadczenia,	
jakim	 jest	widok	 słońca	nad	morzem	na	
krańcu	 Europy	 –	 przylądku	 Nordkapp.	
Sam	nie	wiem,	jak	to	się	stało,	ale	dałem	
się	 uwieść	 sile	 opowieści	 Čapka,	 a	 gdy	
jego	zapiski	skończyły	się,	poczułem	tro-
chę	smutku	i	żalu,	że	ta	wspólna	podróż	
dobiegła	końca.	
Poza	urokiem	narracji	czeskiego	pisa-

rza,	książka	ta	ma	jeszcze	trochę	innych	
zalet,	 z	 których	 najciekawszą	 wydaje	
się	czas	jej	powstania:	otrzymujemy	bo-
wiem	opis	Europy,	która	już	nie	istnieje,	
która	jest	dla	nas	trochę	mityczna,	bajko-
wa.	Wiele	z	obrazów,	 jakie	przedstawia	
nam	Čapek,	potrafimy	co	prawda	skoja-
rzyć	 z	 własnymi	 doświadczeniami:	 my	
też	widzieliśmy	 tłum	na	ulicy	Londynu,	
ludzi	 tańczących	 flamenco	 na	 ulicach	
Sewilli,	majestatyczną	przyrodę	Północy;	
ale	 wszystko	 to	 u	 niego	 wydaje	 się	 ja-
kieś	 prawdziwsze,	 lepsze,	 nieudawane.	
Inna	zaleta	Listów z podróży	to	ilustracje	
autora	–	proste,	schematyczne	przedsta-
wienia	 osób,	 krajobrazów,	 architektury,	
które	 o	 wiele	 lepiej	 oddają	 istotę	 tych	
zjawisk	 niż	 realistyczna	 fotografia.	 No	
i	 przede	wszystkim	atmosfera	 łagodnej,	
przyjaznej,	 ciepłej	 ironii,	 która	 nikogo	
nie	wyszydza	 –	 na	 pewno	nie	 żadnego	
mieszkańca	 opisywanych	 miejsc.	 Co	
najwyżej	czytelnika,	który	zbyt	kurczowo	
trzyma	się	stereotypów.	
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Człowiek 
się dusi
Jan Musiał

W	drugim	 tomie	 swego	 Dziennika,	
obejmującym	 lata	 1957–1963,	 Jan	

Józef	 Szczepański	 objawia	 się	 także	 jako	
podróżnik	 niebanalny	 (polityczny	 przełom	
październikowy	 1956	 roku	 uniósł	 nieco	
żelazną	kurtynę):	Spitsbergen,	Węgry,	Fran-
cja,	Zatoka	Perska,	 Indie,	Afryka	Południo-
wa…	Oczywiście	 na	 co	 dzień	 i	 od	 dawna	
jego	 szlaki	 podróżnicze	 prowadzą	 swojsko	
przez	Beskidy	oraz	Tatry,	a	teraz	i	Bieszcza-
dy,	dopiero	przezeń	odkrywane.	Obrodzą	te	
wyprawy	dwiema	książkami	(między	innymi	
Zatoką Białych Niedźwiedzi)	i	kilkunastoma	
reportażami	–	średnich	lotów.	Dziennik daje	
świadectwo	 zmagania	 się	 pisarza	 z	 repor-
terską	materią	doznań,	opisów	i	refleksji	już	
właściwie	eseistycznych,	i	miejscami	są	to	–	
paradoksalnie	właśnie	w	tych	zapiskach	ad 
hoc	–	wysokie	wzloty	myśli,	stylu…	Najwyż-
sze	 tam,	 gdzie	 podróżnik	 dostrzega	 żywe,	
odczuwające	drugich	człowieczeństwo	–	jak	
w	 podsumowaniu	 jazdy	 po	 Bieszczadach	
psującym	się	co	chwila	motocyklem:

Cała ta jazda była jedną lekcją pokory, 
bo wszystkich dobrodziejstw doznawałem 
od skromnych ludzi, na których mimo 
woli patrzy się z góry. Każdy był chętny, 
każdy uważał za rzecz normalną, że tra-
ci dla mnie czas. Jeszcze i w Komańczy, 
kiedy żonie gospodarza, gdzie zostawiłem 
motor, dałem 20 zł, chłop dogonił mnie 
na drodze, żeby mi te pieniądze oddać. 
– To nie koń – powiedział – siana nie żarł.
Człowieczeństwo	–	i	zaprzeczające	mu	

odruchy	 ludzi	 „cywilizacyjnie	 wyższych”,	
jak	w	Dżibuti,	gdzie	–	pisze	–	byłem świad-
kiem kolonialnej scenki. Rozmawialiśmy 
na nabrzeżu ze stevedorem, Włochem. 
Podszedł jakiś Murzyn z gangu, żeby za-
meldować, że nie przyjechała ciężarówka 
po ludzi. Stevedor, wprost z uśmieszków 
i dowcipuszków, przeszedł w ryk: 

– Jak śmiesz mi przerywać, kiedy roz-
mawiam z kapitanem! 

Pogróżki, wygrażania pięściami, omal 
nie rękoczyny.	 […]	 A później obleśnie 
wyrozumiały komentarz, że: – Wiecie, 
państwo, oni są zupełnie jak zwierzątka. 

Żadnego szacunku, żadnego zrozumie-
nia. Tylko krzyk do nich dociera.
Człowieczeństwo	 próbowane	 nie	 tylko	

w	podróżach	bliskich	czy	zamorskich,	ale	
i	w	środowisku	literackim,	i	w	domu.	Na	
co	 dzień	 –	 w	 pospolitości,	 o	 której	 taka	
myśl,	 zanotowana	 lipcowego	 wieczoru	
1959	 roku:	Najbardziej zaś urzekające, 
że można tak odkrywać coś, co uważało 
się za rzecz najbardziej pospolitą.
Twórczość	Jana	Józefa	Szczepańskiego	

jest	też	tych	prób	człowieczeństwa	polem	
stałej	 uprawy.	 W	 latach	 obejmowanych	
drugim	tomem	Dziennika	pisze	on	i	publi-
kuje	(z	kłopotami)	między	 innymi	Polską 
jesień,	Ikara	i	Wyspę	oraz	nowe	opowia-
dania,	wśród	nich	Motyla	–	wszystkie	na	
najwyższej	 nucie	 aksjologicznej.	Nie	 jest	
to	proste	w	systemie	programowych	anty-
wartości	i	programowego	kłamstwa,	które	
można zrozumieć	 (nie akceptować) […]	
w polityce, ale kiedy nie istnieje wolna 
prasa, i kłamstwo może rozbrzmiewać 
tylko własnym echem, wtedy żadne rozu-
mienie nie pomoże. Człowiek się dusi.
Polska	 ówczesna	 chyliła się ku socjali-

zmowi	 –	 przytacza	 Szczepański	 dowcip-
ną	 diagnozę	 Kisiela	 i	 daje	 również	 upust	
swemu	 sarkazmowi.	 Szczególnie	 cenzura	
państwowa	 –	 wszechobecna,	 a	 oficjal-

nie	 nieistniejąca	 –	 jest	 tegoż	 przedmiotem	
wdzięcznym.	Notuje	autor	w	grudniu	1957	
roku,	 jak	 to	 Vogler,	 redaktor	 naczelny	Wy-
dawnictwa	 Literackiego,	 poprosił	 go,	 aby	
uświadomił	Miłoszowi,	że	to	cenzura,	a	nie	
wydawnictwo	 uniemożliwia	 wydanie	 ksią-
żek,	na	które	zawarł	umowy;	i	że	kiedy	od-
wołał	się	(Vogler)	do	Komitetu	Centralnego	
PZPR,	oświadczono	mu,	że	nie	ma	żadnego	
cenzorskiego	zakazu,	a	jednocześnie	cenzor	
został	zbesztany,	że	się	wygadał	i	polecono	
mu,	 żeby	nadal	 absolutnie	nie	puszczał…	
Środowisko	broniło	się	przed	takimi	prakty-
kami	 humorem	 cokolwiek	 wisielczym,	 jak	
ten	zanotowany	w	lutym	1960	roku	o	no-
wych	trendach	w	sztuce	polskiej	ówczesnej:	
fornalizmie,	 ubizmie	 i	 neorepresjonizmie.	
Obśmiewanie	rzeczywistości	jednak	mu	nie	
wystarczało.	 Do	 szewskiej	 pasji	 doprowa-
dzały	 Szczepańskiego	 urzędy	 bezduszne,	
co	kwitował:	W takich miejscach zawsze po 
pewnym czasie marzę, żeby mieć siekierę 
i rąbać nią po meblach, wybijać szyby, nisz-
czyć co się da.
Świeże,	jak	tamten	atawizm	nieskrywa-

ny,	 są	 też	 jego	notatki	 z	 lektur	 (w	orygi-
nale),	z	Apollinaire’a,	Pasternaka,	Butora.	
Ten	 ostatni	 paryżanin	 swymi	 ekspery-
mentami	prozatorskimi	wyznaczał	 akurat	
drogę	 nouveau roman,	 którą	 za	 szczyt	
kunsztownej	 nowoczesności	 uzna	 w	 la-
tach	 sześćdziesiątych	 europejska	 krytyka	
literacka.	 Szczepański	 jeszcze	 o	 tym	 nie	
wie,	 więc	 to,	 co	 pisze	 o	 Butorowskich	
Odmianach czasu,	brzmi	właśnie	świeżo	
i	przekornie:	[…]	bardzo mnie to zirytowa-
ło. W tym właśnie jest minoderia. Wymy-
ślanie na zimno genre’u, koncypowanie 
sobie stylistycznej indywidualności nie na 
zasadzie odrębnego czucia świata, ale na 
zasadzie postanowienia, żeby spreparo-
wać „kreację”. To jest bardzo francuskie. 
Oziębłość i wyrachowanie.
Właśnie	przed	oziębłością	i	wyrachowa-

niem	broni	się	najsilniej	prozaik	krakow-
ski,	 a	 czyni	 to	 w	 takiej	 polszczyźnie,	 że	
z	 górą	 ośmiusetstronicowy	 tom	 czyta	 się	
jednym	 tchem	 i	 –	 nie	 nasyciwszy	 się	 –	
czeka	na	tomy	dalsze,	choćby	najdłuższe.	
Muszę	powtórzyć	z	większą	jeszcze	pew-
nością	 puentę	 recenzji	 tomu	 pierwszego	
Dziennika	 Jana	 Józefa	 Szczepańskiego	
(„PPK”	2010,	nr	1/16):	bez	uwzględnie-
nia	 tych	 zapisków	 nie	 można	 już	 sobie	
wyobrazić	 historii	 literatury	 polskiej	 dru-
giej	połowy	XX	wieku.
 

Jan	Józef	Szczepański

Dziennik. Tom II: 1957–1963

Wydawnictwo	Literackie,	
Kraków	2011
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W dniu 9 sierpnia 2011 roku 
w wieku 60 lat zmarł Sta-
nisław Turek, dyrektor 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie.

Z wykształcenia polonista, absol-
went rzeszowskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, z zamiłowania bi-
bliofil, zbieracz, miłośnik książek 
i ich namiętny czytelnik, większość 
swego zawodowego życia spędził 
w rzeszowskiej książnicy. Po zakoń-
czeniu studiów związał się z macie-
rzystą uczelnią, pracując tam do 1983 
roku jako asystent, na przełomie lat 
80. i 90. zatrudniony był w Krajowej 
Agencji Wydawniczej, natomiast lata 
1983–1988 i okres od 1991 roku wypeł-
niła mu praca bibliotekarska. Przez 

Będzie Go brakowało

21 lat był dyrektorem WiMBP, dając 
się poznać zarówno jako świetny or-
ganizator, jak i animator życia kultu-
ralnego, wychodzący naprzeciw naj-
szerszym potrzebom czytelniczym. 
Pod Jego kierownictwem biblioteka 
rzeszowska znakomicie wypełniała 
swoje zadania jako instytucja prężna, 
służąca tysiącom mieszkańców mia-
sta, w tym środowiskom naukowym, 
literackim i artystycznym, a zarazem 
pomyślnie odpowiadała na wyzwania 
stawiane bibliotekarstwu przez naj-
nowsze technologie. Dyrektor żywo 
interesował się także rozwojem bi-
bliotek samorządowych na obszarze 
województwa podkarpackiego, obję-
tych przez WiMBP opieką szkolenio-
wą i doradczą. 

Stanisław Turek był aktywnym 
członkiem Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich. Przez ostatnie dwie 
kadencje, od 2001 roku, wchodził 
w skład Zarządu Głównego SBP, 
reprezentując tam nasze środowi-
sko. Właśnie w tej roli po raz ostat-
ni odwiedził Przemyską Bibliote-
kę Publiczną w lutym 2009 roku, 
uczestnicząc w walnym zebraniu 
przemyskiego Oddziału Stowarzy-
szenia.

Mógł jeszcze długo pracować, 
mógł zdziałać wiele dobrego, ale 
przegrał z ciężką chorobą. Odszedł 
prawdziwy bibliotekarz, dobry kole-
ga, mądry, wrażliwy człowiek. 

Będzie Go brakowało.
Ewa Lis
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Może Przemyśl pozazdrościć 
Kazimierzowi Dolnemu. To 
urokliwe miasteczko nad Wi-

słą od wielu lat, ba – od pokoleń, jest 
wręcz oblegane przez plastyków. Cią-
gną oni do Kazimierza jak pszczoły 
do miodu, różnymi sposobami kreu-
jąc artystyczny portret tego magicz-
nego zakątka. 

Z Przemyślem jest inaczej. Walory 
estetyczne miasta i okolic wykorzy-
stywane są przez twórców w dość 
ograniczonym zakresie. Jak dotąd 
nie udało się wywołać mody (albo 
chociażby pozytywnego snobizmu) 
przyciągającej tłumnie plastyków 
na plenerowe wypasy. Artystyczna 
ikonografia Przemyśla – wbrew po-
wszechnemu mniemaniu – nie jest 
nazbyt bogata. Z tym większą satys-
fakcją przyjąć należy projekt Mar-
ka Mikruta Tutaj żyję, realizowany 
w ramach Stypendium Twórczego 
Prezydenta Miasta Przemyśla, przy-
znanego mu we wrześniu 2010 roku.

Marek Mikrut jest rodowitym kra-
kowianinem od dwudziestu kilku lat 
zamieszkałym w Przemyślu. Kiedy 
pierwszy raz przyjechał w te strony, 
zauroczył go – co sam wielokrotnie 
podkreśla – oryginalny, fascynują-
cy, szczególny koloryt tego miejsca. 
A kolor jest w jego twórczości czyn-
nikiem zasadniczym. Maluje on bo-
wiem przede wszystkim kolorem. 

Autor, przystępując do realizacji pro-
jektu Tutaj żyję, zakładał, iż namaluje, 
w cyklu rocznym (a więc uwzględnia-
jącym koloryt wszystkich pór roku), 
około 50 obrazów olejnych. Składając 
wniosek o stypendium, deklarował: 
Uważam, że projekt Tutaj żyję do-
brze wpisałby się w rozpoczęcie akcji 
promocyjnej naszego terenu, miasta 
wtopionego w zalesione wzgórza, prze-
ciętego wstęgą Sanu. Prace plastyczne 
powstaną w wyniku serii wyjazdów do 
wcześniej wybranych miejsc charakte-
ryzujących się specyficznymi cechami 
krajobrazowymi, geologicznymi, przy-

Tutaj żyję, tutaj maluję
Zdzisław Szeliga

PLASTYKA

rodniczymi i kolorystycznymi. Miejsca 
te są w obrębie lub na obrzeżach mia-
sta, i mimo że są bardzo blisko, nie są 
tak powszechnie znane, jak ich wartość 
wizualna mogłaby to sugerować. A jeśli 
są znane, to na tyle spowszedniały, że 
pragnę na nowo zaakcentować ich wi-
zualną atrakcyjność.

Do realizacji projektu Tutaj żyję 
niezbędne były (oprócz talentu, wy-
obraźni i solidnego warsztatu) naj-
rozmaitsze akcesoria malarskie, 
a także… rower. Ten środek loko-
mocji okazał się wyjątkowo przydat-
nym sprzymierzeńcem zamierzeń 
twórczych, umożliwiał bowiem bliski 
kontakt z naturą, pozwalał dotrzeć do 
ciekawych, niedostępnych dla zmo-
toryzowanych, miejsc, które warto 
było utrwalać w malarskim kadrze.

Z perspektywy minionych dwu-
nastu miesięcy widać, że artysta nie 
zmarnował, wyznaczonego stypen-
dialnym zadaniem, czasu i zbliża 
się do finału całego przedsięwzięcia. 
Będzie nim wystawa w Muzeum Na-
rodowym Ziemi Przemyskiej.

Przemyskie i podprzemyskie pej-
zaże Mikrutowego cyklu są jedno-
rodną, bardzo konsekwentną propo-
zycją artystyczną. Ujawnia się w nich 
cała gama emocji, różnorodność na-
strojów, bogactwo klimatów. W jed-
nych dominuje sielska baśniowość, 
w innych dostrzec można napięcie 
i niepokój. Marek Mikrut ma bar-
dzo poważny, uczciwy i, można by 
rzec, nieco staroświecki stosunek do 
sztuki. Nie boi się mówić o natchnie-
niu, o swoich fascynacjach przyro-
dą. Bardzo bliska jest mu postawa 
oraz twórczość Vincenta van Gogha. 
Realizuje swoją artystyczną misję, 
nie bacząc na przeciwności i skrze-
czącą rzeczywistość. Nie ma w nim 
koniunkturalizmu i wyrachowania. 
Kiedy mówi, że dobry obraz jest 
w stanie zmienić świat, to należy mu 
wierzyć, że tak właśnie jest.

Cykl Tutaj żyję to nie tylko kilka-
dziesiąt obrazów; to również mate-
riał fotograficzny i audiowizualny. 
Autor skrzętnie dokumentował po-
szczególne etapy powstawania prac 
plastycznych, wzmacniając tym spo-
sobem wartość dydaktyczno-poglą-
dową projektu.

Czy projekt Tutaj żyję pobudzi 
twórców, zachęcając ich do penetra-
cji artystycznej, inspirowanej krajo-
brazowym usytuowaniem Przemyśla 
i okolic? Czy wywoła odzew zarówno 
wśród odbiorców, jak i twórców? Czy 
wytworzy modę na twórczość pla-
styczną bazującą na tematyce naj-
bliższego otoczenia? Na razie trzeba 
te pytania pozostawić bez odpowie-
dzi. Trudno jednak przypuszczać, że 
Przemyśl stanie się nagle tak przez 
plastyków obleganym miastem jak 
nadwiślański Kazimierz. Na razie za-
dowolić się więc trzeba tymi nielicz-
nymi, indywidualnymi pejzażystami. 
A jeżeli zdarzy się komuś spotkać 
faceta z rowerem, malującego jakiś 
podprzemyski pejzaż, to nie należy 
mu przeszkadzać. Niech maluje.
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Marek Mikrut, Chołowice, olej, płótno, 50 x 50 cm, 2010

Marek Mikrut, Na Kmieciach, olej, płótno, 50 x 50 cm, 2011
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WYSZEHRAD

Poza opuszczoną szkołą i cerkwią we wsi najwyraźniej widać… pustkę. 
Stara zabudowa ciągnęła się sznurem wzdłuż drogi, przetrwały jedynie 
domy na końcach sznurka, środek zarasta krzakami kryjącymi ruiny.

»
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Olga Hryńkiw

Marina jest śliczna: śniada 
cera, kruczoczarne włosy, 
szczupła, wysoka. Od razu 

widać, że nie nasza krew. Zresztą, 
mówi ze wschodnim akcentem. Mar-
cin, jej mąż, też ciemny, śniady, ale 
już nie tak. Mieszka pod Tomaszo-
wem Lubelskim, właściwie pocho-
dzi stamtąd, bo większą część roku 
pracują z Mariną w Irlandii. W Go-
rajcu, wymierającej wioseczce na 
Roztoczu, kupili starą szkołę i kawa-
łek pola. Budynek stoi naprzeciwko 
drewnianej, wiekowej unickiej cer-
kwi – jednej z najstarszych w Polsce, 
z wyjątkowo cennym XVII-wiecz-
nym ikonostasem. Poza opuszczoną 
szkołą i cerkwią we wsi najwyraźniej 
widać… pustkę. Stara zabudowa 
ciągnęła się sznurem wzdłuż drogi, 
przetrwały jedynie domy na koń-
cach sznurka, środek zarasta krza-
kami kryjącymi ruiny. Pustka to nie 
tylko skutek wysiedleń dawnych, 
w większości ukraińskich miesz-
kańców. Szkołę budowano przecież 
po wojnie i wcale nie jest mała.  
Powojennych osadników trochę  

Zapełnić 
pustkę

Jak Lach z żoną Stalina 
ukraińskie klimaty 

w Gorajcu wskrzeszali

Marcin Piotrowski: – Nie działamy 
wbrew mieszkańcom wsi. W tak 
małej społeczności człowiek  
w pojedynkę nie ma szans. Sołtys 
jest fajny gościu, wójt – rewelacja! 
Takiego samorządowca każda gmi-
na powinna mieć! Nasza impreza 
bez ich pomocy pewnie by nie 
wypaliła. Namioty, ławy, scena – 
chcecie? Bierzcie! 

Marina jest śliczna: śniada cera, 
kruczoczarne włosy, szczupła, 
wysoka. Od razu widać, 
że nie nasza krew

M
ar

iu
sz

 K
oś

ci
uk

SPOŁECZEŃSTWO



63KWARTALNIK q 3 (22) 2011

M
ar

iu
sz

 K
oś

ci
uk



64 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY

musiało być, tym bardziej że i tu 
wówczas – jak w wielu opustoszałych 
wioskach wschodniej Polski – utwo-
rzono Państwowe Gospodarstwo 
Rolne. Dzisiaj w Gorajcu mieszka 
dwanaście rodzin. Więcej, zdaje się, 
przyjeżdża do Gorajca turystów – 
żeby zobaczyć jedyny, ale za to coraz 
popularniejszy zabytek. 

Zaczęło się od wesela
W lipcu tego roku w swoim niewyre-
montowanym jeszcze domu – z nawią-
zującym do wschodnich gospodarstw 
szyldem „Chutor Gorajec” – Marina 
i Marcin zorganizowali imprezę. Nie 
grilla dla kilku podobnych do siebie 
pasjonatów klimatów Roztocza, ale 
prawdziwy festiwal. Nazwali go „Fol-
kowisko”. Przez dwa dni przez wieś 
przewinęło się kilkaset osób. Był 
wieczór opowiadaczy – z polskimi 
i ukraińskimi bajarzami, a także 
z zaprzyjaźnionym z gospodarzami 

Andrzej Fil, organizator rajdu „Kar-
paty”, wnuk Eudokii Fil, mieszkanki 
Gorajca, która uratowała się  
z pacyfikacji i w 2010 roku dopro-
wadziła do upamiętnienia ofiar:  
– Coraz mniej nas chodzi, w tym 
roku tylko dziesięć osób, a kiedyś 
i po trzysta było… Ale to fajnie, że 
można zacząć rajd wspólnie  
z polskimi przyjaciółmi. Super 
robotę tu robią! 

Ludwik Kudyba jest sołtysem Go-
rajca od dwudziestu lat: – Rok temu 
odzyskaliśmy ikonostas. Odzyska-
liśmy, bo długo był w konserwacji 
i nie było jasne, czy wróci tu, czy 
może do muzeum. Nasze rzymsko-
katolickie nabożeństwa odprawia-
ne są w cerkwi. Więc musimy o nią 
dbać, opiekować się. Wiara nasza 
jedna i Bóg jeden. Poza tym czasy 
teraz inne. Lepsze. A cerkiew to 
taki magnes, co przyciąga ludzi. 
Place są wolne, może wieś jeszcze 
odżyje?

Andrzejem Stasiukiem w roli gwiaz-
dy. Było zwiedzanie cerkwi, spływ 
kajakowy, eksploracja umocnień 
linii Mołotowa, szukanie leśnych 
schronów Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, zwiedzanie starego cmenta-
rza w Radrużu. I oczywiście folk – 
nie tylko amatorski, w podgrupach 
ogniskowych, ale też estradowy, 
w wykonaniu zawodowych kapel, 
w tym ukochanego przez gospo-
darzy rzeszowskiego zespołu Żmi-
je.  – Bo to wszystko zaczęło się od 
naszego wesela, na którym grały 
właśnie Żmije – uśmiecha się Mari-
na. – Oboje studiowaliśmy kulturo-
znawstwo. Marcin pochodzi z tych 
okolic, tu chcemy mieć dom. Wesele 
miało być w stylu folkowym i wła-
śnie tutaj, więc klimaty ukraińskie, 
nawiązujące do przeszłości tej wsi, 
nasuwały się same. Ja jestem z Es-
tonii, rodzinę mam rozrzuconą po 
całym byłym Związku Radzieckim. 
Pomyśleliśmy, że ukraińska kultu-
ra jest tak jakby pośrodku, między 
polską a rosyjską. I że to nasz łącz-
nik taki. 

Stu siedemdziesięciu 
czterech
To, co mówi Marina, z boku pa-
trząc, wydaje się naturalne. Powin-
no się takie wydawać, prawda? Ale 
nie w Gorajcu i nie w wielu innych 
tutejszych wsiach i miastach. Bo 
wyobraźmy sobie: ubieramy wy-
szywanki – jak gospodarz – i w or-
ganizatorskim ferworze zachęcamy 
sąsiadów, by razem z nami uczyli 
się słów Oj, czorna, ja sy czorna, 
Ridna maty moja i podobnych 
ukraińskich przyśpiewek. Albo – 
jak młodszy brat Marcina, Maciek – 
w tejże wyszywance prowadzimy 
wycieczkę po pounickich cmenta-
rzach. Jakoś tak jakby niezręcznie. 
I co sobie ludzie pomyślą. A Maciek 
pokazuje zbiorową mogiłę w gora-

jeckim lesie. Legalną – uzgodnioną 
z Radą Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, więc co do liczby ofiar 
i samego faktu bezdyskusyjną. 
Leży w niej stu siedemdziesięciu 
czterech mieszkańców wsi, zabi-
tych w kwietniu 1945 roku przez II 
Samodzielny Batalion Operacyjny 
Wojsk Wewnętrznych z pomocą cy-
wilnej polskiej ludności z okolicz-
nych wsi. Grupa mężczyzn, kobiet 
i dzieci zgromadzona została w za-
grodzie sołtysa Grzegorza H. Żoł-
nierze otworzyli do zgromadzonych 
ogień z karabinu, a rannych dobi-
jali pojedynczymi strzałami z bli-
skiej odległości, ograbiając ciała 
z odzieży i obuwia – to fragment ra-
portu ze śledztwa Instytutu Pamię-
ci Narodowej. Maciek ironizuje: 
– A na koniec śledczy stwierdzili, 
że akcja była samowolnym działa-
niem żołnierzy i nie nosi znamion 
zbrodni komunistycznej! 
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Dlaczego ubrali 
wyszywanki?
Chłopak mówi też i o działającej w oko-
licy UPA. – Wojsko dostało rozkaz zli-
kwidowania ich sztabu. Ale w trakcie 
akcji na Gorajec żaden sztab UPA we 
wsi nie stacjonował. Byli cywile i wiej-
ska samoobrona – dodaje. – Dlaczego 
o tym mówię? Interesuję się historią. 
Tu była taka. Mam udawać, że jej nie 
ma? Uważam, że zawsze trzeba sta-
wać po stronie ofiar. Owszem, można 
powiedzieć, że ogólnie działania UPA 
przyczyniły się do pacyfikacji Goraj-
ca. To z pewnością była jedna z przy-
czyn. Ale tylko jedna. A pozostałe? 
Nie odpowiada mi czarno-biała wer-
sja historii. Czy psychologicznie moż-
liwe jest, by grabili i mordowali tylko 
jedni, skoro byli to ludzie, którzy żyli 
w jednej kulturze i mieli podobną, 
jeśli nie identyczną, moralność? Ko-
ściół, do którego chodziliśmy w dzie-
ciństwie, to dawna cerkiew. Ci święci 
wschodni patrzyli na nas z polichro-
mii, więc to chyba naturalne, że pyta-
liśmy „dlaczego?”… 

A więc to w takim miejscu Marcin, 
Marina i Maciek ubrali wyszywanki. 

Ruska, ruscy…
Marina: – Wychowywaliśmy się 
w domach otwartych na innych. 
Chyba to zasługa naszych rodziców. 
Zamiast uprzedzeń odziedziczyli-
śmy po nich ciekawość świata, ludzi, 
zwyczajów. Rodzice Marcina mają 
mnóstwo zainteresowań. Kiedy 
przyjeżdżaliśmy do nich na week-
end, zawsze padało hasło: jedziemy 
do tej czy tamtej wsi, bo tam cieka-
wy dwór jest, spichlerz, cerkiew… 
Ja też staram się nie myśleć stereo-
typami i chyba sama jestem na nie 
odporna. Gdybym się przejmowała 
częstymi w Polsce określeniami ru-
ska, ruscy…, pewnie bym nie pozna-
ła wielu fajnych Polaków. Wiem, że 
niektórzy mieszkańcy dzisiejszego 

Maciek Piotrowski, student kul-
turoznawstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim: – A jaką mieliśmy 
imprezę w Gorajcu zrobić, kiedy 
my jesteśmy Polakami, a rodzina 
Mariny to mieszanka rosyjsko- 
-estońsko-gruzińska? Że ja  
w wyszywance chodzę? Z pogra-
nicza jestem, to chodzę. Tu nie 
ma jednej kultury, wbrew temu, 
co piszą przewodniki. Wiem, że 
niektórzy dziwnie na mnie pa-
trzą, ale większość zachowuje się 
sympatycznie. To tylko i wyłącznie 
kwestia otwartości

Gorajca, kiedy się tu pojawiliśmy, 
podchodzili do naszych pomysłów 
nieufnie, a nawet niechętnie. Teraz 
chyba widzą, że nie uprawiamy poli-
tyki, a po prostu się bawimy. Są też 
ludzie, których przekonać się nie 
da. To nic. My chcemy robić swoje. 
Chcemy stworzyć miejsce do spo-
tkań. Dostaliśmy nawet unijną dota-
cję i być może remont przestanie się 
w końcu ślimaczyć. 

Kto byłby moim sąsiadem?
Marcin: – Czysto polskie te okolice 
są od 1947 roku. Mimo to ludzie, 
którzy się stąd wywodzą, wciąż 
przyjeżdżają. Nie można lekcewa-
żyć czy przemilczać kilkusetlet-
niej przeszłości tego miejsca. Może 
drażnimy ludzi zranionych w czasie 
wojny, ale nie to jest naszym celem. 
Członkowie mojej rodziny też wal-
czyli i ginęli w konflikcie polsko-
ukraińskim. Czy to znaczy, że mam 

kultywować pamięć o trzech–czte-
rech latach krwawych waśni, czy 
może lepiej wiekowy dorobek kultu-
rowy pogranicza? W organizacji Fol-
kowiska bardzo pomogła nam rada 
sołecka i wójt gminy. Myślę więc, że 
nie tylko my chcemy pamiętać o la-
tach dobrej, wspólnej przeszłości. 
Mnie osobiście ciekawi, kto byłby 
moim sąsiadem, gdyby historia po-
toczyła się inaczej. Dlatego zaprosi-
liśmy młodych Ukraińców z rajdu 
„Karpaty”. Oni są rozrzuceni po 
całej Polsce, ale co roku zbierają 
się albo w Bieszczadach, albo w Be-
skidzie Niskim, żeby wędrować po 
swoich dawnych wsiach. Tym razem 
ruszą stąd, z Roztocza. Jest z nimi 
wnuk jednej z mieszkanek Gorajca, 
są ludzie rodem z Lublińca i sąsied-
nich miejscowości. 

Ładna i grzeczna, 
choć żona Stalina…
Goście „Chutoru”, w większości mło-
dzi ludzie, to przyjaciele i znajomi 
gospodarzy. Jedni studiują, inni pra-
cują, wszyscy interesują się klimata-
mi polsko-ukraińskiego pogranicza – 
od rusińskich dumek, nieporadnie 
i nie zawsze ze zrozumieniem wy-
uczonych na pamięć, po specyfikę 
bruśnieńskich kamiennych nagrob-
ków. Słowem – pasjonaci. 

Ale są też miejscowi, gorajeccy 
gospodarze. Trochę onieśmieleni, 
jakby nie na miejscu w tym studenc-
kim rozgardiaszu, trochę ciekawi, 
co te Piotrowskie na swym polu wy-
czyniają. – Oj, dobre one ludzie, do-
bre! – chwali organizatorów babina 
w chustce. – Szkoła nasza pusta sta-
ła, straszyła, że w ruinę pójdzie, a te 
wzięły i robią coś! No i jak tylko sta-
re Piotrowskie przyjeżdżają, to w ko-
ściele są! Ta młoda taka ładna, choć 
ona, zda się, z pochodzenia żona Sta-
lina. Ale grzeczna i po naszemu do-
brze już gada…
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Marcin i Marina zaprosili na swoją 
imprezę także sąsiednią wioskę, Dą-
brówkę. Stawiło się miejscowe koło 
gospodyń: ze swojskim chlebem, 
ogóreczkami i smalcem: – No i do-
brze, niech będzie raz po ukraińsku, 
raz po polsku, raz po żydowsku! Czas 
teraz lepszy na to niż kiedyś! W Go-
rajcu starych już mało, poumierali. 
A młodzi chcą w zgodzie żyć. I chyba 
dobrze – nie trza być rasistą, praw-
da? – mówią gospodynie. 

Bunkry UPA – 
słynne czy nie?
W programie Folkowiska była też 
projekcja filmu Ostatnia podróż do 
domu. To reportaż dokumentujący 
losy wysiedlonych Ukraińców. Mari-
na wie, że i ten temat to dla miejsco-
wych Polaków kwestia drażliwa. Bo 
słusznie ich wywieźli czy nie? A my 
w ich domach słusznie osiedleni?… 
Jedna ze starszych sąsiadek Mariny 
i Marcina zapytała, czy może film 
obejrzeć sama, w spokoju, poza pu-
bliczną prezentacją. 

Dziennikarzom organizatorzy nie 
zdradzają szczegółów, ale uczestni-
cy imprezy szepcą między sobą, że 
nad przebiegiem i charakterem im-
prezy czuwają odpowiednie służby. 
– Wzywali ich na posterunek, żeby 
się wytłumaczyli, dlaczego proponu-
ją w programie zwiedzanie słynnych 
bunkrów UPA. Chodziło konkretnie 
o słowo słynnych. No, ale jakby one 
nie były słynne, to pies z kulawą 
nogą by do nich nie łaził… – mówią 
festiwalowicze. 

Za wstęp na Folkowisko i udział 
w atrakcjach trzeba płacić. Marina 
i Marcin nie kryją, że w ten sposób 
promują swoje przyszłe miejsce pra-
cy. Przyszłe, bo na razie w „Chutorze” 
jako tako gotowy jest ogród. Rozbu-
dowywana stara szkoła dobrnęła 
do etapu „stan surowy zamknięty”. 
– W życiu chyba chodzi o to, żeby 
robić to, co ci się podoba – mówi 
Marina. – Dlatego nie stawiamy na 
czystą komercję. Nie potrzebujemy 
spędzić tu maksymalnej liczby ludzi 
i usadzić ich na plastikowych krze-
sełkach. Chcemy tu stworzyć klimat 
jak sprzed lat.
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Żeby wydarzył się chleb

Przeżegnaj się i… skacz!

Olga Hryńkiw

Raz, kiedy wyjęłam zakwas z lodówki, a po zamieszaniu uniósł się 
jego skisły zapach – ktoś powiedział, że śmierdzi. Innym razem 
przyniosłam do domu wyrób wybitnie chlebopodobny, kładąc go 

obok zaczynionego mojego. I tamtego, i tego dnia ciasto nie wyrosło. 
Nie drgnęło nawet. A więc naprawdę chleba nie można obrażać.

SPOŁECZEŃSTWO
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Kto nie tęskni za smakiem żyt-
niego chleba z babcinego pie-
ca? Jego smak i zapach, choć 

z realiami biednych starych czasów 
niewiele zapewne ma wspólnego, 
wspominamy niczym mityczną am-
brozję. A potem kupujemy sklepo-
we pieczywo – zapakowane w folię, 

z metką informującą o przedłużonej 
trwałości i z wykazem E dodatków. 
– Chleb spowszedniał, nie darzymy 
go szacunkiem, nie podnosimy z na-
bożnością okruszynki. Może dlate-
go, że nikt już w domu nie piecze 
i nikt nie wie, ile to zachodu wyma-
ga… – powiedział pewien stary pie-

karz, pytany, dlaczego dzisiaj chleb 
nie pachnie tak jak kiedyś. 

*
O nabożności względem podstawo-
wego niegdyś pożywienia człowieka 
najlepiej świadczy ogrom przesądów 
i rytuałów związanych z pieczeniem. 
Pamiętają je jeszcze wiejskie kobiety. 
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– Kiedyś ktoś zwrócił mojej ciotce uwa-
gę, że nie rozpala się w chlebowym pie-
cu, kiedy w domu jest zmarły… – mówi 
jedna z gospodyń w Woli Krzywieckiej. 

Dlaczego? Może dlatego, żeby nie 
dręczyć duszy nieboszczyka: w kul-

turze ludowej w niektóre dni, na 
przykład w Zaduszki, właśnie z tego 
powodu obowiązywał zakaz palenia 
w piecu. Pewne obyczaje i przesądy, 
którymi obrósł chleb i akcesoria do 
wypieku, są aż zadziwiające i trud-

no już dziś dojść, skąd się wzięły: 
bednarz nie powinien robić dzieży 
w ciągu jednego dnia, bo wtedy cia-
sto rosłoby tak szybko, że się w piecu 
nie zdąży napalić, dzieży nie nale-
żało też pożyczać, bo łatwo było ją  

Dzieża Heleny Rogosz, wykonana przez jej teścia, stoi w starej chałupie nieużywana. Gospodyni piecze jeszcze 
chleb, ale ciasto zaczynia już w misce
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Poznałem kiedyś Islandkę. 
Rozumieliśmy się słabo. 

Miała około pięćdziesiątki, była 
najstarsza z rodzeństwa. Od 
kiedy pamięta, wstawała codzien-
nie o czwartej rano i piekła chleb 
dla rodziny. Nie zmieniło tego 
nic – ani życie w Meksyku, ani 
wieczne pomieszkiwanie kątem 
u znajomych. Jeździła po całym 
świecie z własnym zakwasem. 
Jej chleb był ciemny i niesmacz-
ny; nie udał się, powiedziała 
spokojnie, czasem nie wychodzi. 
Jadła ten swój wielokilogramowy 
bochen przez dwa tygodnie, 
pracowicie, na każdy posiłek. Jej 
wiejskie dzieciństwo musiało być 
jak tresura, i ona za tę tresurę 
była czemuś wdzięczna. Kiedy 
miała nastrój mroczny, wstawała 
znów o czwartej i piekła. Nie 
rozumiałem prawie, co do mnie 
mówi, ale wiedziałem dobrze, co 
nią powoduje.
(Wojciech Nowicki, Piętka z masłem, 

„Tygodnik Powszechny” 2011, 24 kwietnia) 

zauroczyć i wówczas z chleba nici. 
Jeśli już dzieżę pożyczano, to ko-
niecznie przed zachodem słońca, 
a oddająca gospodyni nie mogła od-
nieść jej pustej. Kiedy jednak do nie-
szczęścia, to jest zauroczenia, doszło, 

należało dzieżę obrócić dnem do 
góry i bić ją miotłą, krzycząc: a pa-
miętaj, żebyś mi się sprawiła!… Do 
dziś przetrwało jedynie rytualne wy-
korzystanie dzieży podczas wesela 
(sadzanie panny młodej i obcinanie 
jej włosów). 

Podobne magiczne właściwości 
miała łopata służąca do wsuwania 
chleba do pieca: wierzono, że odpę-
dza zło, więc w czasie gradobicia czy 
burzy z piorunami wystawiano ją 
przed próg. Najwięcej rytuałów do-
tyczyło pieca: kiedy kobiety rodziły, 
otwierano drzwiczki paleniska, wie-
rzono też, że poród w pobliżu pieca 
ułatwi rozwiązanie. Występował on 
także w rytuale uznania dziecka 
przez ojca. Akuszerka, kładąc nie-
mowlę w pobliżu pieca, mówiła: kto 
posiał, niech zbiera. Jeśli mężczyzna 
wziął dziecko na ręce – uznawał je. 

Samo pieczenie – poza umiejęt-
nościami – wymagało wykonania co 
najmniej kilkunastu magicznych 
ruchów i unikania niewskazanych: 
nie mogło w tym czasie być w domu 
obcego mężczyzny, przy rozpalaniu 
i wygaszaniu ognia czyniono znak 
krzyża, nie należało się odwracać 

Dzieża Stanisławy Rogosz po zniesieniu ze stryszku rozpadła się na stertę 
klepek. Ożóg za to ma się dobrze, bo jest stalowy, a nie – jak dawniej – 
drewniany. W lipowej niecce Rogoszowie kąpali swoje dzieci
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tyłem do paleniska, znak krzyża 
czyniono też na wkładanym chlebie, 
a potem przed jego rozkrojeniem. 
Niedoświadczone gospodynie, oba-
wiając się o rezultat swojej pracy, 
podrzucały do góry łopatę i same też 
podskakiwały – wówczas chleb do-
brze rósł… 

*
Kto dziś to pamięta? – My jeszcze 
takie stare nie jesteśmy, żeby to 
wszystko wiedzieć… – krygują się 
kobiety z Woli Krzywieckiej. – Ale 
chleb czasami pieczemy. Nie miesi-

my już ciasta w dzieżach, bo to drew-
niane, drzazgi za paznokcie wcho-
dzą. W miskach robimy po prostu. 

Gospodynie mają swoją mąkę. 
W każdym domu jest tu jeszcze 
kuchnia kaflowa z wbudowanym 
chlebowym paleniskiem. 

– Mamo, upieeeczesz?… 
– No dobra, upiekę – śmieje się 

Danuta Depciuch. – Na blaszce pie-
kę, nie luzem łopatą wsadzany… 
Pszeniczny na drożdżach. Mama 
zawsze mówiła, że jak ciasto odstaje 
od naczynia i od ręki, to jest dobrze 

wyrobione. Ja dodaję też kwaśnego 
mleka, pulchniejszy chleb wycho-
dzi. 

– A jak sprawdzić, czy temperatu-
ra w piecu jest dobra, kiedy nie ma 
termometru?

– Mama mówiła, że jak sklepienie 
ładnie pobieleje, to czas wkładać… 

Przepisy gospodynie wyniosły 
z domu. Starym zwyczajem żegnają 
chleb przed rozkrojeniem, ale in-
nych rytuałów już nie czynią. 

Dzieże leżą na strychach albo 
w starych drewnianych domach, 

„Kysy” na przemyskim „zieleniaku” nie narzeka na brak klientów. Sprzedaje wielkie bochny na ćwiartki 
i zachwala swój towar wierszem
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obok których postawiono murowań-
ce. – O, wiedziałam, że ona tu jest! – 
cieszy się ze znaleziska Helena Ro-
gosz. – Teściu ją robił, zajmował się 
tym. 

Dzieża Rogoszowej jest w bardzo 
dobrym stanie, spora, z jodłowego 
drewna, cztery dłuższe niż pozostałe 
klepki tworzą nóżki. 

Stanisława, szwagierka Hele-
ny, więc też Rogoszowa, ma dzieżę 
na stryszku drewutni. Znosimy ją 
w celu dokładnych oględzin, ale 
zaraz po ustawieniu na podwórku 

niczym domino, klepka po klepce, 
naczynie się rozsypuje. Niecka jest 
za to w całkiem dobrej kondycji.  
– Lipowa! – mówią gospodarze. – Ką-
pano nas w niej, a i my swoje dzieci 
kąpali, póki wanienkę kupili!

Tak naprawdę niecka, zwana też 
kopańką, była przede wszystkim 
naczyniem do wyrabiania zakwa-
szonego w dzieży chlebowego ciasta, 
a wanienką dla niemowląt bywała 
w drugiej kolejności.

Znajdujemy jeszcze ożóg (inne 
nazwy: hak, koczega, dziabka, ko-

ciuba), służący do rozgarniania żaru 
w piecu. To już współczesny wyrób, 
bo stalowy. Gospodarze pamiętają, 
że mamine ożogi były drewniane. 
Rozbawieni „wykopaliskami”, przy-
pominają sobie inne dawne nazwy 
tego narzędzia: 

– U nas mówili kaciuba! 
– A u nas ciasek! I wiadro z wodą 

koło niego stało, żeby po wyjęciu 
z pieca ciasek ostudzić…

*
Tyle zostało z dawnych zwyczajów 
na współczesnej wsi. 

W przemyskim młynie
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Na przemyskim zieleniaku w piąt-
ki i soboty można spotkać człowieka 
z wielkimi rumianymi bochnami. 
Przywozi je z okolic Wiśniowej, od 
tamtejszych gospodyń. Chleb jest 
naprawdę piękny i – jak zapewnia 
sprzedawca – pieczony wedle sta-
rych receptur: – Bez konserwantów 
i ulepszaczy! – zachwala. – Tylko jak 
przyszła Unia do Wiśniowej, zakaza-
ła dymić i stary piec, drewnem opa-
lany, kobity przerabiać na grandę 
musiały i teraz w gazowym wypie-
kają, tyle że ciągle na starym przepi-
sie… – przyznaje na boku. 

Do „Kysego” (bo tak wszyscy mó-
wią na Krzysztofa Szczurko) ustawia 
się kolejka klientek, choć ćwiartka 
wielkiego bochna kosztuje pięć zło-
tych. Sprzedawca jest dość egzotycz-
ny – zachęcając klientów do zaku-
pów, mówi wierszem: 

Raz tu przyszła starsza pani,
Zdrowie miała coś do bani. 
Troszkę chleba skosztowała
Co się stało? Nie wiedziała!

Bo choroby ustąpiły, 
Chleb jej dodał zaraz siły, 
Zeszły ślady jej starości
I nie łupią ją też kości. 

Zeszły z oczu katarakty,
Serce ma równiejsze takty, 
Już nie boli ją wątroba,
Ustąpiły guzy oba. 

Nerki zdrowe, i to obie, 
Flaszkę może wypić sobie!
Dziś nikt nie wie, co się stało, 
To pieczywo zdrowie dało!

„Kysy” ma zasadę, że niesprzeda-
ny chleb rozdaje następnego dnia za 
darmo.

*
Od kilku lat moda na domowy wy-
piek chleba rozpowszechniła się też 
wśród miastowych. Czy to dla ekoen-
tourage’u, czy w proteście przeciwko 
wyrobom chlebopodobnym dostęp-
nym w sklepach, ludzie zaczynają 
piec w elektrycznych i gazowych ku-
chenkach albo w całkiem współcze-
snym wynalazku: maszynie do pie-

Słowniczek 
chlebowych pojęć
Zakwas – mąka, najczęściej żytnia 
razowa, ukiszona na wodzie, kon-
systencja gęstej śmietany. Im star-
szy zakwas, tym lepszy, mocniejszy, 
więc nie robi się go za każdym wy-
piekiem od nowa, a przetrzymuje 
w chłodnym miejscu lub w formie 
ususzonej. 

Dzieża – drewniane okrągłe naczy-
nie wykonane z klepek, służące do 
zaczyniania ciasta na chleb. Zaczy-
nianie polega na wymieszaniu czę-
ści mąki z wodą i niewielką ilością 
zakwasu. 

Niecka, kopańka – prostokątne 
drewniane naczynie z litego drew-
na w formie płytkiej wanienki, słu-
żące do wyrabiania chlebowego 
ciasta.

Łopata, wiosło – drewniane narzę-
dzie służące do wkładania wyro-
śniętego bochenka do nagrzanego 
pieca (stosowane najczęściej przy 
chlebach pszennych, które łatwo 
utrzymują kształt bochenka, chleby 
żytnie pieczone są raczej w forem-
kach, bo struktura żytniego ciasta 
nie zawsze pozwala na uformowa-
nie i utrzymanie kulistego kształtu).

Hak, kociuba, koczega, ożóg, 
dziabka – drewniane lub stalowe 
narzędzie w kształcie przypomina-
jącym motyczkę, służące do rozgar-
niania i wygarniania żaru z pieca. 

czenia chleba [!]. Tak, rynek nie znosi 
próżni, a chlebowy automat jest wła-
śnie odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie. W sieci powstało mnóstwo stron 
z praktycznymi poradami: jak zrobić 
zakwas, jak w elektrycznym piekar-
niku stworzyć warunki podobne do 
warunków z pieca chlebowego, jak 
skonstruować miniłopatę i gdzie 
kupić koszyk do wyrastania ciasta 
i ewentualnie czym go zastąpić (na 
przykład durszlak wyścielić ście-
żeczką i podsypać mąką). Zapaleńcy 
szukają schematów dawnych pieców 
chlebowych, budują je w piwnicach 
albo – co też się niegdyś praktykowa-
ło – w ogródkach. Bardziej doświad-
czeni pouczają początkujących: żeby 
upiec dobry chleb, trzeba go piec. Ale 
właściwie co ta oczywistość znaczy?

W internecie można też kupić 
prawdziwy żytni bochenek. W zależ-
ności od wagi kosztuje od dziesięciu 
do czternastu złotych. Plus koszty 
przesyłki. 

*
– Pani, tych domowych piekarzy to 
i u nas dostatek! – śmieje się Wie-
sław Lach, właściciel przemyskiego 
młyna. – I to nie byle kto, a lekarze, 
urzędnicy, dyrektorzy, kierownicy 
sami sobie chlebuś pieką! Moda taka 
nastała. No i co swój chleb, to swój… 
Pięć kilo? Proszę bardzo! 

Młynarz odważa: trochę żytniej, 
trochę pszennej. Worki musimy pod-
pisać, bo kto by dziś na oko poznał, 
z czego mąka jest. Zakwas już czeka. 
Nastawiony wedle instrukcji z inter-
netu, wygląda, że skisł prawidłowo. 
Zrobimy od razu pięć bochenków, 
nie – lepiej osiem: żytni, pszenny, 
mieszany!…

Klops. Osiem smętnych dowo-
dów porażki, nijak nietrzymają-
cych kształtu bochna, potwierdza 
przestrogę bardziej w temacie za-
prawionej przyjaciółki: chleb uczy 
cierpliwości. I już wiadomo, co zna-
czy żeby upiec dobry chleb, trzeba go 
piec. I skoroś się nie przeżegnała, to 
masz! 

Więc pokory, babo! Pokory i cier-
pliwości! Nie osiem, ale jeden, nie 
luzem formowany i z łopaty do pie-
ca, ale w blaszce… 

Póki nie wierzyłam w chlebowe 
przesądy, póty pękał, przypalał się, 
nie rósł. OK. Łopatę w górę i skacze-
my. W końcu tylko wróble zza okna 
widzą. Kiedy zdarza mi się przynieść 
do domu kupny chleb, chowam go 
tak, żeby ani zakwas, ani domowy 
bochenek konkurenta nie widział. 
Klnę jak szewc, ale nie przy wyrabia-
niu ciasta. I niech no się ktoś tylko 
skrzywi na skisły zapach zakwasu. 
Łopatą go i za drzwi!… 
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Festiwali ci u nas dostatek! 
W dodatku są interesujące 
dla melomanów, a nawet wię-

cej – potrafią sprostać wymaganiom 
miłośników określonego nurtu, wy-
cinka z muzycznych dziejów. A jeśli 
jeszcze są w wakacje, dają możliwość 
zaplanowania doprawdy nietuzinko-
wego urlopu. 

Od lat w sierpniu odbywają się fe-
stiwale w trzech tak atrakcyjnych 
miejscach, jak Przemyśl, Jarosław 
i Narol. Mimo że ich terminy częścio-
wo się zazębiają, stosunkowo bliskie 
sąsiedztwo tych miast umożliwia 
wysłuchanie koncertów wybranych 
z bogatej oferty programowej. Kon-
certy organizowane w Przemyślu 
i Narolu mają jeszcze i tę zaletę, że są 
darmowe. To plus, który wielu ludzi 
zachęca do udziału. Ale to, że na im-
prezę w Jarosławiu wstęp był płatny, 
wcale nie spowodowało, że publicz-
ność nie dopisała. Można już mówić 
o pewnej stałej liczbie słuchaczy, któ-
ra od lat przyjeżdża na ten festiwal. 
Zatem rzecz będzie o trzech festiwa-
lach wieńczących lato 2011 roku. 

*
W tym roku XI Międzynarodowy 
Przemyski Festiwal „Salezjańskie 
Lato” odbywał się od 3 do 18 sierp-
nia, IV Festiwal Narol.Arte im. Pana, 
Wójta i Plebana w dniach 20–27 
sierpnia, a XIX Festiwal Muzyki 
Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” 
w Jarosławiu od 21 do 28 sierpnia. 
Wspomniane trzy miasta mają do za-
oferowania unikatowe zabytki archi-
tektury, po których koncerty wędru-
ją, a także wspaniałe widoki będące 
arcydziełami matki natury. Archi-
tektura kościołów, cerkwi i innych 
miejsc nadaje koncertom swoisty 
urok, ponieważ w każdym wnętrzu 
ten sam utwór brzmi inaczej, o czym 
doskonale wiedzieli kompozytorzy 
minionych stuleci. 

Najmniej atrakcyjny wizualnie 
jest jarosławski kościół Ojców Refor-

matów, ale akustykę ma na szczęście 
znakomitą, co pozwoliło samotnej 
niewieście dać tam recital wokalny 
z własnym akompaniamentem. Aku-
styka nieco ułatwiała jej zadanie, 
ale i tak wszyscy słuchacze docenili 
to, jakiego morderczego zadania się 
podjęła. Włoszka Biffi, o pięknych 
i znaczących imionach Viva Bianca-
luna, wypełniła kościół cudownym 
anielskim głosem, nie forsując go 
ani też nie udziwniając jego bar-
wy. Śpiewała tak fantastycznie, że 
słuchacze nie chcieli jej wypuścić. 
Dłuższy występ groziłby pewnie jej 
zasłabnięciem od ogromnego wy-
siłku. Niezwykle rzadko zdarza się 
bowiem, że artystka śpiewa i akom-
paniuje sobie na instrumencie 
smyczkowym, na którym gra jest 
już sama w sobie fizycznie absor-
bującą sztuką. Biffi zupełnie oszo-
łomiła słuchaczy, dając z pewnością 
najbardziej niezwykły koncert na 
jarosławskim festiwalu. Był to jedy-
ny występ kobiety (pomijając trady-
cyjny Chór Festiwalowy, w którym 
mimo zgoła innych tradycji dziew-
częta na szczęście mogą śpiewać). 
Śpiewając renesansowe utwory po-
etyckie, między innymi Niccola Ma-
chiavellego, Francesca Petrarki, An-
gela Poliziana, sprawiła słuchaczom 
błogą radość, choć tematyka nie 
była rozrywkowa, ale raczej filozo-
ficzna, przy czym rzucane na ekran 
tłumaczenia tekstów pozwalały ją 
lepiej zrozumieć. Artystka tak uło-
żyła swój program, że stworzyła coś 
na kształt małej opery pod tytułem 
Przechodniu, wstrzymaj krok!. Tym 
poetyckim zawołaniem zwróciła się 
do słuchaczy, by wykorzystali czas 
koncertu na przemyślenia związane 
z przemijaniem, nieuchronnością 
śmierci i łagodzącą nieco te smutne 
myśli wiarą w miłość dającą nadzie-
ję (choć nie zawsze, niestety). Swoim 
operowym monodramem przeniosła 
słuchaczy w czasy renesansu, miło-

Rzecz o trzech festiwalach
Iwona A. Siedlaczek

ści do kultury antycznej, który za-
owocował wszystkimi późniejszymi 
zdobyczami kultury europejskiej (na 
przykład operą). A niebywałe walory 
głosowe i instrumentalne wykonaw-
czyni, wielka wrażliwość muzyczna 
i wyczucie ducha epoki sprawiły, że 
występ z pewnością zadowolił na-
wet najwybredniejszych słuchaczy. 
Koncert Biffi stanowił odmienny, 
świecki wtręt do programu jarosław-
skiej imprezy. Festiwal ma bowiem 
swoje niezmienne preferencje, które 
kultywowane od lat stanowią o jego 
odmienności, a nawet jedyności. Tą 
specyfiką jest prezentowanie róż-
nych tradycji śpiewu liturgicznego, 
tego rodzimego, jak i wschodniego. 

Ma to ogromne wzięcie u całkiem 
sporej grupy młodzieży, która przy-
jeżdża rokrocznie na warsztaty fe-
stiwalowe, organizowane planowo 
i z namysłem, a nie tylko okazjonal-
nie. A oferta ta jest nęcąca, ponieważ 
adepci pracują pod okiem mistrzów, 
takich jak Marcel Pérès (w ostatnich 
latach), Marcin Bornus-Szczyciński, 
członkowie zaproszonych zespołów 
(w tym roku byli to Adam Strug 
i kantorzy ukraińscy). Mogą ich 
także spotkać po koncertach. Przy 
kieliszku dobrego, szlachetnego 
wina – którego to zwyczaju prze-
strzega z należytą estymą sam Bor-
nus-Szczyciński – spotkania te stają 
się mniej oficjalne, co nie znaczy, że 
mniej interesujące. 

Zespoły męskie wykonujące daw-
ną i bardzo dawną muzykę religij-
ną są specjalnością festiwalu. Przez 
dwa lata występował fantastycznie 
śpiewający rosyjski zespół Sirin. 
W tym roku obecna była, nie po raz 
pierwszy (choć w innym składzie), 
grupa z Gruzji. Tworzy ją dziesięciu 
pięknych mężczyzn ubranych we 
wspaniałe czarne i beżowe „sukma-
ny”, które w kroju kojarzą się raczej 
z XVIII-wiecznymi strojami osetyj-
skimi niż z gruzińskimi tunikami 

MUZYKA
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(które nazywa się chokha i mają one 
zwykle kolor czerwony). Gruzini nie 
ustępowali Rosjanom; operowanie 
przez nich głosami dawało efekt 
nie mniej spektakularny. Śpiewy 
sirinowców brzmią bardziej surowo 
i archaicznie, a w religijnej muzyce 
Gruzinów słyszało się zaśpiew ludo-
wy, podobny do śpiewów kozackich 
(tych można było posłuchać dwa dni 
później). Nazwa zespołu Sakhioba, 
oznaczająca w języku starogruziń-
skim bezpośrednio oddziałującą, 
słodkobrzmiącą muzykę, wybrana 
została świadomie i miała swe prze-
łożenie na wykonanie koncertu. 
W jarosławskiej cerkwi greckokato-
lickiej, we wnętrzu pełnym odcieni 
zieleni, po miłym przyjęciu gospo-
darza księdza proboszcza Bogdana 
Kruby, gruziński chór dał mistrzow-
ski pokaz i chętnie bisował. 

Także wielkim bisowaniem za-
kończył się występ zespołu Kozaczyj 
Krug z Rosji, chociaż sam koncert 
trwał naprawdę długo i część wi-
downi, zmęczona jakże twardymi, 
prawdziwie pokutnymi ławkami 
dominikańskiej świątyni, opuściła 
tę część występu. Pieśni kozactwa 

rosyjskiego zachwyciły słuchaczy. 
Niektórym zapewne kojarzyły się 
z Cichym Donem, wszystkim zaś ich 
charakterystyczne zaśpiewy dały 
asumpt do wyobrażania sobie ste-
powej przestrzeni i przyrody oraz 
kozackiej swobody. No, może ta swo-
boda to przesada, ponieważ każdy 
Kozak był żołnierzem i awanturni-
kiem. Koncert obfitował więc w pie-
śni wojenne, historyczne i takie, któ-
re opowiadały o wcielaniu Kozaka do 
wojska. Melodia niosła słuchających 
do jakichś chutorów, na stepy i roz-
lewiska, gdzie od XVI wieku żyli Ko-
zacy. Mimo że koncert był długi, zdo-
łano w nim zawrzeć tylko melodie 
Kozaków dońskich, grebieńskich, 
kubańskich, terskich i niekrasow-
skich – a to jedynie wycinek tej nie-
zwykłej sztuki. Dało to jednak dość 
wierny obraz bogactwa kultury tych 
ludów, z którymi Polacy, niestety, nie 
potrafili przez całe stulecia współżyć 
pokojowo. 

W ścisłym nurcie muzyki litur-
gicznej zaprezentowano coś abso-
lutnie niezwykłego – Akatyst ku 
czci Bogarodzicy. Ten rodzaj hymnu 
liturgicznego (od greckiego akathi-
stos – zaprzeczenie siedzenia, czegoś 
statycznego), typowy dla Kościołów 
wschodnich, zafascynował księdza 
Józefa Romana Maja, autora tekstu, 
i Marcina Abijskiego, muzykologa 
bizantyjskiego i kantora z Klasztoru 
Męskiego Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny w Supraślu, który 
podjął się napisania archaizowanej 
kompozycji. Utwór określony przez 
księdza Maja jako ponadpółtora-
godzinne modlitewne westchnienie 
został zaprezentowany pod kopią 
prototypowej ikony maryjnej, przy-
pisywanej przez tradycję świętemu 
Łukaszowi. Koncert ten był drugą 
po warszawskiej prezentacją tego 
dzieła i po raz wtóry został wyko-
nany przez zespół Bornus Consort 
wraz z kompozytorem Marcinem 
Abijskim w roli protopsalty, dającym 
piękną basową podstawę całości. 
Marcin Abijski to postać niezwykła. 
Kształcił się w Atenach, pod okiem 
Wielkiego Melodosa Patriarchatu 
Konstantynopola – Georgiosa Chat-

zichronoglou. I choć nikt z przecięt-
nych zjadaczy chleba nie ma pojęcia, 
o kim mowa, to brzmi to tak, jakby-
śmy się przenieśli w czasy Konstan-
tyna. Sam akatyst, wyśpiewany, czy 
raczej wymodlony wieczorem czwar-
tego dnia festiwalu, brzmiał zresztą 
podobnie archaicznie. I choć pewne 
tradycje zanikają na zawsze, okazu-
je się, że niektóre mają taką siłę, że 
znajdują orędowników ich przywró-
cenia. To piękna idea, zwłaszcza że 
w polskich kościołach jest tak wiele 
złej muzyki, niepasującej do sacrum 
tych miejsc. Pojawienie się śpiewów 
z doskonałej, przemyślanej i wypra-
cowanej tradycji wczesnochrześci-
jańskiej napawa więc nadzieją na 
zmianę. 

Dla odmiany śpiew religijny pol-
skiej tradycji chłopskiej zaprezento-
wał na festiwalu Adam Strug. Na co 
dzień para się etnomuzykologią sa-
kralną, a co istotniejsze – sam również 
wydobywa pieśni z niebytu, wykonuje 
je i nagrywa. Melodie XVIII-wiecz-
nych pieśni pokutnych i pogrze-
bowych, w opracowaniu organisty 
bazyliki Świętego Jana Chrzciciela 
w Brochowie pod Warszawą (w któ-
rej chrzczony był Fryderyk Chopin),  
zabrzmiały na przedostatnim koncer-
cie festiwalowym. A że był to piątek, 
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w tradycji nie tylko chrześcijańskiej 
dzień pokutny i postny, artysta posta-
nowił zaśpiewać najsmutniejsze pie-
śni religijne, o tematyce grzechu i po-
kuty, śmierci i pogrzebu. Co prawda 
na forum internetowym można było 
spotkać takie zdanie: Jednak Festi-
wal zupełnie nie sprostał wymogom 
roku liturgicznego, zapominając, że 
w ten akurat piątek wypadła Uroczy-
stość Matki Boskiej Częstochowskiej 
znosząca post. Nie wiem, czy festiwal 
powinien kierować się rokiem litur-
gicznym, ale piątek i tak najbardziej 
pasował do wykonania tych pieśni, 
więc organizatorów ganić nie ma po-
trzeby.

Dojmujący smutek tych utworów 
skłania do zadania sobie pytania: jacy 
to prawdziwi chrześcijanie, skoro za-

miast cieszyć się śmiercią jako przej-
ściem do innego, nowego i znacznie 
wspanialszego życia, są zdruzgotani, 
płaczą i zawodzą? Pieśni te jednak 
przede wszystkim pokazują ludzki wy-
miar tragedii, jaką przeżywają ci, któ-
rzy tracą kogoś bliskiego. Zawodzenie, 
tak charakterystyczne dla wszystkich 
pieśni tego typu, niezależnie od miejsca 
ich powstania, to naturalne rozładowa-
nie strasznego napięcia w tak trudnym 
i szokującym czasie po śmierci bliskie-
go. Śpiewem także łatwiej wyrazić doj-
mujący ból i w gruncie rzeczy pieśni te 
to swoiste katharsis. 

Adam Strug mocą swego głosu 
najprostsze i najsmutniejsze słowa 
podniósł do rangi artystycznej. Nie 
mamy złudzeń, że to nie śpiewak 
ludowy, ale profesjonalny artysta, 

który świadomie i według własne-
go klucza wybiera pieśni, pragnąc 
zachować je od zapomnienia. Towa-
rzyszący śpiewakowi na organach 
Bartosz Izbicki doskonale wpisał 
się w kontekst prostej, powtarzalnej 
melodyki śpiewu, choć zaopatrzył 
ją w niekoniecznie najprostszą har-
monię i wprowadził interesujące 
wstępy oraz zakończenia, inspiro-
wane muzyką Jana Sebastiana Ba-
cha. Naturalność tego akompania-
mentu i samo brzmienie organów 
sprawiły, że ten duet odbierało się 
jako jednolitą całość. W intymnym, 
kameralnym wnętrzu barokowego 
kościoła Świętego Mikołaja i Stani-
sława biskupa swego lidera Adama 
Struga wsparł męski zespół Mono-
dia Polska. Na szczęście kiedyś nie 

Bornus Consort i Marcin Abijski
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śpiewano tych wszystkich pieśni 
w jednym czasie. Po takiej dawce 
smutku, rozpaczy, ujmowania świata 
jako wyłącznie padołu łez, można by 
popaść w depresję. A przecież chło-
pi umieli i chcieli cieszyć się życiem 
i światem, choć to życie nie było dla 
nich łaskawe. Uczestnicy festiwalu 
mogli się o tym przekonać podczas 
koncertu rozpoczynającego imprezę. 

Pierwszy koncert festiwalowy 
można by nazwać koncertem „muzy-
ki dziadowskiej” gdyby nie fakt, że 
ubrał ją w swoich notatkach w nuty 
sam Georg Philipp Telemann (1681–
1767). Polacy mogą być dumni, że to 
ich plebejskie melodie zachwyciły 
tego znakomitego kompozytora i sta-
ły się dla niego inspiracją. Barba-
rzyńskie piękno tej muzyki, jak sam 
je określił – zapisanej przez kompo-
zytora w przydrożnych karczmach, 
zajazdach i innych podobnych miej-
scach, które odwiedzał jako kapel-
mistrz księcia Erdmanna II von 
Promnitz-Sorau, przyjaciela i mini-
stra króla Augusta II Mocnego, po-
dróżując z nim po Polsce – przedsta-
wiła Orkiestra Czasów Zarazy. Taką 
wymowną nazwę przybrał pięciooso-
bowy zespół, aby przypomnieć, jak 
wyglądała rzeczywistość w okresie, 
kiedy Telemann chwytał na gorąco 
i szkicował tańce. Były to lata 1717–
1722, czasy okrutne, bo wojny i zara-
za pustoszyły Europę. Zespół kon-
certował na pięknym i dodatkowo 
efektownie podświetlonym rynku 
jarosławskim, na wolnym powietrzu, 
więc ucztę miały również komary…

Muzycy celnie odczytali słowa Te-
lemanna: Trudno wprost uwierzyć, 
jak cudowne pomysły mają tacy 
dudziarze czy skrzypkowie, kiedy 
podczas przerwy w tańcach zaczną 
fantazjować. Zarówno skrzypek Ja-
nusz Prusinowski, który na co dzień 
wykonuje taką muzykę, określając 
ją jako zgodną z najlepszymi wiej-
skimi kanonami wykonawczymi, 
jak i dudziarz Paweł Iwaszkiewicz, 
grający także na fletach prostych 
i szałamajach i z powodzeniem uczą-
cy tej sztuki, dodali do tańców z rę-
kopisu Telemanna tak interesujące 
improwizacje, że wzbudzili w części 

publiczności ochotę do tańców. Jed-
nak zapomnieliśmy już trochę, jak 
to się robi, i to, co pokazali na rynku 
spontaniczni tancerze, było raczej 
jakąś stylizacją uładzonych tańców 
dworskich niż autentycznym chłop-
skim żywiołem tanecznym. Dziś 
uczniom szkół muzycznych niezwy-
kle trudno jest oddać istotę granego 
oberka czy kujawiaka, a przecież 
szkoda by było, gdyby przepadła 
ta ogromna tradycja. Nie wiem, czy 
trend folkowy, przeżywający dziś 
swój boom, zdoła ten fatalny proces 
zahamować. 

Finał festiwalu tradycyjnie już 
przyjął formę wspólnego muzykowa-
nia mistrzów i czeladników. Podczas 
liturgii w cerkwi greckokatolickiej 
wystąpił Chór Festiwalowy, złożony 
z uczestników warsztatów chorału bi-
zantyjsko-ruskiego trwających przez 
cały czas festiwalu. Za jakość śpiewu 
tak jak w tradycyjnej ławrze odpo-
wiadało aż dwóch regentów z Ukra-
iny: Andrij Szkrabiuk i Maksym 
Tymo, na co dzień lwowscy kanto-
rzy. Oni też przez cały tydzień (dwa 
razy dziennie) na warsztatach wpro-
wadzali młodych adeptów w taj-
niki śpiewu liturgicznego tradycji 
ruskiej. Nabożeństwu przewodni-
czył ksiądz proboszcz Bogdan Kru-
ba, który ujął festiwalowych gości 
pięknym zaśpiewem mówionego 
polskiego, gdy witał ich przed kon-
certami. Zaproszono więc słucha-
czy do uczestnictwa w nieszporach 
Uroczystej Wigilii Zaśnięcia Bo-
garodzicy, wykonanych w tradycji 
śpiewu halickiego i kijowskiego. Ci, 
którzy pozostali do końca festiwalu, 
nie żałowali, że wzięli udział w tak 
interesującym (dla laickiej części 
publiczności) i tak żarliwym (dla 
praktykującej) nabożeństwie. Dla 
wszystkich takie chwile wewnętrz-
nego skupienia, oczyszczenia i wy-
gładzenia pomarszczonej codzienno-
ścią duszy są bez wątpienia istotne. 
Być może pozwalają nawet zrobić 
krok ku wieczności…

*
Przemyski festiwal miał wielkie 
otwarcie. 3 sierpnia w kościele Oj-
ców Karmelitów zabrzmiały wieczor-

ne Nieszpory Polskie w znakomitym 
wykonaniu Polskiej Orkiestry XVIII 
wieku i Cantores Minores Vratisla-
vienses pod batutą Paula Esswooda. 
Dyrygent to artysta niezwykły, dys-
ponujący również rzadkim głosem – 
kontratenorem, którym zawojował 
największe estrady, podbijając serca 
publiczności. Od niedawna, z dosko-
nałym skutkiem, para się dyrygen-
turą, co w jego wieku (ur. 1942) jest 
sensownym wyjściem. Modlitwa 
wieczorna nie była uciążliwa, ale 
bardzo piękna. Wypełniły ją antyfo-
ny, psalmy i hymny chóralne, sonaty 
na orkiestrę i wspólny finał – Ma-
gnificat a 32 voci Heinricha Ignaza 
Franza von Bibera. Po takim po-
czątku nie powinno być gorzej. I nie 
było.

Odbył się bowiem koncert jazzo-
wy grupy Ślusarczyk & Tramowski 
Quartet, który wzbudził zaintereso-
wanie zwłaszcza wśród młodych lu-
dzi. Jazz przysporzył festiwalowi no-
wych słuchaczy, bo na jego fali udali 
się na następne koncerty. 

Tradycyjnie nie mogło obyć się 
bez recitali organowych, które są 
wizytówką „Salezjańskiego Lata”. 
Tym razem występowało dwóch mu-
zyków młodego pokolenia: Daniel 
Prajzner i Kamil Wątroba. Obaj są 
świetnie rozwijającymi się artysta-
mi, laureatami konkursów. Prajzner 
odwiedził miejsce, z którego wyru-
szył w świat artystyczny. Obydwaj 
wykonawcy mieli interesujące pro-
gramy, między innymi Preludium 
i fugę g-moll Johannesa Brahmsa 
oraz świetną, ale niezwykle trudną 
i rozwichrzoną brzmieniowo Fanta-
zję i fugę d-moll op. 135 b Maxa Re-
gera (Prajzner) i bardzo efektowną, 
w Polsce mało znaną I Sonatę d-moll 
op. 42 Feliksa Aleksandre’a Guil-
manta (Wątroba). 

Trzeci recital to dzieło znanego 
i rozpoznawalnego Marka Kudlickie-
go, który przed laty zaczynał w Lu-
blinie, a teraz jest artystą o światowej 
recepcji, zamieszkałym w Austrii. 
Kudlicki zagrał także utwory przy-
pominające o rocznicach: Scherzo 
g-moll op. 49 nr 2 Marca Enrica Bos-
siego (150. rocznica urodzin) i Fugę 
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D-dur Feliksa Aleksandre’a Guil-
manta (100. rocznica śmierci). 

Jak grzyby po deszczu wyrastają 
ostatnio różne formacje barokowych 
instrumentów. W Przemyślu wystą-
pił Starck Compagnay – zespół trą-
bek barokowych, który kontynuuje, 
jak mówią sami jego członkowie, 
400-letnią tradycję Jasnogórskiego 
Korpusu Trębaczy. Nazwa zespołu 
wywodzi się od nazwiska Hierony-
musa Starcka, twórcy XVII-wiecznej 
trąbki zachowanej na Jasnej Górze. 
Na festiwalu zespół zabrzmiał w wy-
konaniach wczesno- i późnobaroko-
wych utworów zaadaptowanych na 
ten skład, z kotłami i organami, do-
pełniającymi ich konstrukcji harmo-
nicznej. A jak dobrze w tym składzie 
brzmią te wszystkie fanfary, wejścia, 
arie triumfalne, aż po arcydzieło Geo-

rga Friedricha Haendla Muzyka na 
wodzie, wie najlepiej ten, kto zna je 
już z innych wersji wykonawczych. 
Plakat tegorocznej edycji (jak zawsze 
bardzo dobry!) wykorzystuje w spo-
sób interesujący element trąbki wła-
śnie. 

Festiwal miał równie wielki finał 
co początek. 18 sierpnia kościół Sa-
lezjanów wypełnił bez reszty Głos 
dawnej Rusi w wykonaniu znanego 
już przemyskiej publiczności Chóru 
Kameralnego „Kijów” pod dyrekcją 
Mykoły Hobdycza. Było to swoiste 
dokończenie ubiegłorocznego wystę-
pu pod tym samym tytułem, w czasie 
którego chór wydobył z zapomnienia 
cerkiewną muzykę z Irmołogionu 
Przemyskiego. W tym roku zaprezen-
tował fragment Anonima z XVI wie-
ku, z tego bezcennego zbioru muzyki 

nieistniejących cerkwi, oraz liturgicz-
ne utwory zapomnianych kompozy-
torów ukraińskich: Mykoły Dylec-
kiego (1630–1681) i księdza Michała 
Werbyckiego (1815–1870). Dylecki to 
również dużego formatu teoretyk mu-
zyki (warto byłoby przetłumaczyć na 
język polski jego zachowaną w staro- 
-cerkiewno-słowiańskim Gramatykę
muzyczną). Werbycki natomiast jest 
autorem muzyki do pieśni Szcze ne 
wmerła Ukrajina z 1864 roku, do 
słów Pawła Czubyńskiego, która stała 
się hymnem Ukrainy. Aż wstyd po-
wiedzieć, jak mało w Polsce wiemy 
o kulturze naszych bliskich sąsiadów. 
Dobrze, że Przemyśl i Jarosław zapra-
szają na swoje festiwale wykonawców 
zza wschodniej granicy, aby przybli-
żali nam swoje dziedzictwo kulturo-
we. Koncert wieńczący „Salezjańskie 

Polska Orkiestra XVIII wieku i Cantores Minores Vratislavienses pod batutą Paula Esswooda
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Lato” był tak gorąco przyjęty przez 
publiczność, że zakończył się bisami 
i wspólnym gromkim odśpiewaniem 
Mnohaja Lita. Tego należy zawsze ży-
czyć organizatorom festiwalu i wier-
nej mu publiczności, współtworzącej 
klimat tej imprezy. 

*
Pałacem w Narolu naprawdę można 
się zachwycić. Nic więc dziwnego, 
że wybitny klawesynista, profesor 
Władysław Kłosiewicz, zapragnął 
wskrzesić jego świetność, jaką cie-
szył się za czasów hrabiego Feliksa 
Antoniego Łosia (1737–1804). A przy 
dzisiejszym stanie wiedzy i techno-
logii pewnie uda się nawet zwiększyć 
okazałość kulturalną tego ośrodka. 
Po remoncie będzie on miejscem 
spotkań twórców, wymiany doświad-
czeń między przedstawicielami róż-
nych dyscyplin sztuki, miejscem 
międzynarodowych warsztatów dla 
młodych artystów muzyków, plasty-
ków, historyków sztuki i literatury, 
muzykologów, teatrologów i konser-
watorów zabytków. Te bogate plany 
już od kilku lat stopniowo wcielane 
są w życie dzięki Fundacji Pro Aca-

demia Narolense, założonej w 1999 
roku właśnie przez profesora Kło-
siewicza. Najbardziej widocznym 
przedsięwzięciem jest oczywiście 
Festiwal Narol.Arte im. Pana, Wójta 
i Plebana, którego czwarta edycja 
odbyła się w tym roku. Jego nazwa 
sugeruje zainteresowanie organiza-
torów wytworami kultury również 
niższych klas społecznych, a nie tyl-
ko elit. To bardzo cenne. Pałac jest 
w remoncie, więc na razie do celów 
koncertowych wykorzystywane są 
wszystkie inne możliwe obiekty. 
Przywrócona do życia jako sala kon-
certowa (znakomita!) i wystawien-
nicza cerkiew Złożenia Szat Matki 
Boskiej w Narolu – Krupcu gościła 
trzy koncerty festiwalowe, pozosta-
łe odbyły się w kościele Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. Wykłady 
będące integralną częścią festiwalu 
zorganizowano w miejscowej restau-
racji o adekwatnej nazwie Sakra. 

Jednym z koncertów w cerkwi 
był ten w wykonaniu połączonych 
zespołów Sabionetta i Tempus, pre-
zentujących utwory wokalne, in-
strumentalne i wokalno-instrumen-

talne z Kancjonału zamojskiego. 
Kancjonał pochodzi z XVI wieku 
i zawiera wspaniałe dzieła muzyki 
protestanckiej. Wykonane w sposób 
wdzięczny i pełen uniesienia przez 
młodych artystów na kopiach baro-
kowych instrumentów zachwyciły 
słuchaczy. Barwa, precyzja i mło-
dzieńcza werwa stanowią główne 
atuty tych zespołów. Nastrojowe 
i o świetnej akustyce wnętrze cer-
kwi jest jakby stworzone do tego 
typu działań. 

Program całości festiwalu był nie 
mniej interesujący niż ten koncert 
24 sierpnia. Dzień później pojawił 
się i sam mistrz Władysław Kło-
siewicz z własnym Narol Baroque 
i zespołem Trombastic z muzyką in-
strumentalną Adama Jarzębskiego, 
którego Tamburettę i inne tańce ze 
zbioru Canzoni e concerti rozsławiła 
na początku swej kariery orkiestra 
Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Je-
rzego Maksymiuka. Był recital kla-
wikordowy Marii Erdman – utalen-
towanej młodej artystki, uznanej za 
niezwykłe odkrycie ostatnich lat – 
i koncert poświęcony pamięci matki 

Chór Kameralny „Kijów” pod dyrekcją Mykoły Hobdycza
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polskiej klawesynistyki Wandy 
Landowskiej w wykonaniu Chri-
stine Gevert, organistki, chórmi-
strzyni i znanej teoretyk hilijskiej, 
zamieszkałej w USA. Takie znako-
mitości przyciąga nazwisko profe-
sora Kłosiewicza. 

Na dobry początek dano na festi-
walu piękny przykład spotkania 
kultur. Instrumentaliści ze Scholi 
Teatru Węgajty w międzynarodo-
wej obsadzie: Johann Wolfgang Ni-
klaus (Austria), Sergiej Petrychenko 
(Ukraina), Maciej Kaziński (znany 

doskonale bywalcom spotkań jaro-
sławskich) oraz perscy artyści Mohs-
sen Hosseini i Mohammad Rasouli – 
zagrali odmienne brzmieniowo i sty-
listycznie utwory. Zawodzenie trzci-
nowego fletu nej i nieco brzęczący 
dźwięk sześciostrunnego instrumen-
tu szarpanego tar w klasycznej mu-
zyce perskiej, znakomicie rezonując 
pod kopułą cerkwi, dało niejednemu 
słuchaczowi powód do wewnętrznej 
orientalnej podróży. Czymże bo-
wiem jest muzyka, jeśli nie także 
swoistą podróżą.

Festiwale odbywające się na połu-
dniowo-wschodnich krańcach Pol-
ski pokazują ten aspekt muzyki ze 
szczególnym upodobaniem. Prze-
noszą słuchaczy w krainy Orientu 
i Okcydentu (takim tytułem opa-
trzono koncert otwierający festiwal 
w Narolu). 

Więc festiwale, trwajcie! Choćby 
po to, by nadal dawać słuchaczom 
jakże miłe estetyczne złudzenie, że 
słuchając muzyki – przenoszą się 
w czasie i przestrzeni.

Schola Teatru Węgajty
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PŁYTY
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Moda na retro rocka / hard rocka wydaje 
się podobnie męcząca jak metalowiec 
zakochany w rock and rollu… Ale słu-

chanie Hisingen Blues to przyjemność największa! To 
lepsze niż seks… No, czasami… Rys historyczny: 
gdy rozpadła się grupa Norrsken, jeden z muzyków 
założył fenomenalny Witchcraft, a pozostali dołączyli 
do Albatros. Gdy Albatros ich znudził, powołali do ży-
cia Graveyard. Hisingen Blues jest ich drugą płytą, 
a pierwszą wydaną pod sztandarem Nuclear Blast. To 
tak w wielkim skrócie. Do rzeczy, Bałajan! Nowa płyta 
Szwedów przenosi nas w lata 60. i 70. Gdy słucham 
tych 10 numerów, myślę sobie, że już bardziej kla-
sycznym być nie można. Ten zespół brzmi tak, jakby 
panowie Joakim, Rikard, Axel i Jonatan całe życie 
słuchali tylko klasycznego rocka, hard rocka, bluesa, 
folk rocka, psychedelic rocka… Oni są przesiąknięci 
muzyką ze starych płyt Led Zeppelin, Black Sabbath, 
Blue Cheer, Atomic Rooster, Pink Floyd, Deep Purple, 

Jimiego Hendriksa, The Doors, Cream, Pentagram, 
Coven… Mogę się mylić, ale ja po prostu nie odnoszę 
tego denerwującego wrażenia w stylu: kolejni Heath /
black metalowcy odkryli Led Zeppelin… Pewnie 
dlatego, że muzycy Graveyard chyba nie mają z tymi 
gatunkami nic wspólnego.

Hisingen Blues zawiera utwory dynamiczne, za-
grane z pazurem, przemieszane z balladami. Ale te 
ballady to żadne ckliwe pierdoły, tylko potężne, oparte 
na bluesie kompozycje. Dzięki nim płyta jest odrobinę 
melancholijna. Chcę wyróżnić No Good, Mr Holden, 
który rozpoczyna się od puszczonego od tyłu głosu, 
co sprawia, że piosenka ma nieco mroczny charakter. 
Może to jakaś demoniczna podprogowa wiadomość, 
a może żart w stylu Ozzy’ego, który na swoich pły-
tach zamieszczał przekaz typu: Przewietrz kwiat, 
ciurlaj, ciurlaj, ciurlaj lub Twoja matka sprzedaje 
trąbiki w Hull… Jest tu pięknie wyeksponowana 
gitara basowa. Wspomnieć muszę także o Longing –

instrumentalnym numerze, z gwizdanym motywem 
i organami Hammonda w tle. To utwór przywołujący 
klimat filmów Sergio Leone. Choć myślę, że i mistrz 
Tarantino zakochałby się w tych kilku minutach mu-
zyki. Z kolei sześciominutowy The Siren nawiązuje 
do ciężkiego, klimatycznego bluesa. To wielki finał 
tej płyty. Są też utwory ostre, dynamiczne, żywioło-
we i zadziorne. Genialnie zaśpiewane, momentami 
hałaśliwe, ze świetnymi refrenami, a dźwięk wydaje 
się przesterowany. Nadaje to smak tej płycie. Ain’t 
Fit To Live Here to zastrzyk energii. Zwróćcie uwagę 
na gęste partie perkusji w tym numerze. Hit albumu? 
Kompozycja Rss – przebojowa, bujająca i zaraźliwie 
melodyjna! Płyta tak naprawdę jest prosta, ale od-
najdziecie na niej sporo smaczków, pogłosów, rewela-
cyjnych chórków, smakowitych solówek… To muzyka 
stworzona, by wydać ją na płycie winylowej. Do tego 
stylowa okładka, która w idealny sposób podkreśla 
zawartość i wartość całości.

Wokalista Anthony Kiedis wymarzył sobie 
rewelacyjny funkowy zespół, w którym 
wszystko miało się łączyć z tańcem, 

energią i seksem. Dodać należy, że funk doskonale 
połączył się z rockiem, wpływami muzyki punkowej, 
a nawet metalowej. Po latach istnienia grupy do głosu 
także zaczęły dochodzić wpływy muzyki pop. Krzywi-
cie się? No cóż, ja jestem już przyzwyczajony do tego, 
że RHCP od jakiegoś czasu nagrywają płyty wypeł-
nione po prostu ładnymi piosenkami. I’m With You 
jest właśnie taką płytą. 14 utworów, godzina muzyki. 
Uwielbiam ten krążek! Zdaję sobie sprawę z tego, 
że jeśli przepadacie tylko za takim RHCP, który jest 
zbuntowany, głośny, krzyczący i z brudnym brzmie-
niem, to od kilku lat sięgacie po ich nowe płyty chyba 
tylko z przyzwyczajenia i chęci sprawdzenia, czy dali 
tym razem czadu czy nie… I pewnie minusem dla 
wiecznie niezadowolonych jest także nowy gitarzysta 
Josh Klinghoffer. Że nie gra jak Frusciante? Frusciante 
był inny, Navarro grał inaczej, Slovak także… Moim 
zdaniem Josh rewelacyjnie wpasował się w grupę. 
Gra oszczędnie, wspaniale się uzupełnia z mistrzem 

Flea, dba o tło i klimat kompozycji, nie szarżuje, wy-
konuje proste solówki, czasem sięga po przesterowa-
ne brzmienia, pokazuje mistrzostwo i swoją wielkość 
w takich utworach, jak Even You Brutus?. To jedna 
z najwspanialszych piosenek na płycie – z rapującym 
Anthonym, pianinem i fantastycznym refrenem. Josh 
dysponuje arcyciekawą barwą głosu. Gdy słucham 
drugiego wokalu w takich utworach, jak Meet Me At 
The Corner (klimat bossa novy) i Did I Let You Know 
(rewelacyjną partię trąbki zagrał Mike Bulger), mam 
wrażenie, że zespół zatrudnił jakąś wokalistkę. Tym-
czasem okazuje się, że to Josh. Z błędu wyprowadziła 
mnie pani Joanna, która napisała do mnie: Damski 
głos to nowy gitarzysta, wiem – widziałam na żywo. 
Skoro o wokalu mowa, muszę napisać, że pod tym 
względem mamy do czynienia z najlepiej zaśpiewaną 
płytą RHCP. Anthony jest w doskonałej formie. Śpiewa 
rewelacyjnie, melodie są fantastyczne! I właśnie nad 
melodiami wokalista skupia się najbardziej. Chyba 
tylko raz wyrzuca z gardła ten typowy dla siebie potok 
słów (fragment Look Around). Facet kiedyś praco-
wał z ludźmi, którzy dbali o kondycję wokalną Axla 

Rose’a, Michaela Jacksona. Trafił mu się także Ron 
Anderson – nauczyciel muzyki klasycznej. Nie wiem, 
kto teraz zajmuje się głosem Anthony’ego, ale jeśli 
chodzi o wokal, mamy tu do czynienia ze wspaniałą 
robotą. Dojrzałość – to słowo klucz, nie tylko w tym 
wypadku. Odnosi się ono do całej płyty. Oczywiście 
nie można zapomnieć o sekcji rytmicznej. Jest ona 
czymś znacznie więcej niż tylko fundamentem. Chad 
Smith jest wybornym perkusistą, doskonale radzi so-
bie w delikatniejszych formach, jak i w tych bardziej 
czadowych utworach. Bohaterem płyty po raz kolejny 
jest basista – Flea. Mistrz! Bas pulsuje z przodu; 
często odnosi się wrażenie, że to właśnie na tym in-
strumencie opiera się całość, a partia solowa gitary 
basowej w ognistym i najmocniejszym na płycie Go-
odbye Hooray posyła słuchacza na kolana. Płyta jest 
pełna energii, świetnych melodii, nastrojowe utwory 
nie nudzą, tylko wprowadzają piękny klimat. Jest tu 
także kilka murowanych hitów. Zdecydowanie jedna 
z najważniejszych premier tego roku! 

Piotr Bałajan

Red Hot Chili Peppers
I’m With You
Warner	Bros

******

Graveyard
Hisingen Blues (2011)
Nuclear	Blast	/	Warner	Music	Poland

******
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FELIETONY

Spacerki 
osobiste

Czy 
Lieberman 

spojrzy 
na Dziadka?

Zdzisław Szeliga

Dobrze się stało, że na ścianie 
siedziby Wyższej Szkoły Pra-
wa i Administracji w Prze-

myślu umieszczono tablicę poświę-
coną Hermanowi Liebermanowi, 
człowiekowi, dzięki któremu gmach 
ten wybudowano przed stu laty jako 
Dom Robotniczy. Trochę szkoda, że 
tablica taka skromna, ograniczająca 
się jedynie do lapidarnego napisu. 
Szkoda, że oprócz napisu nie znalazł 
się na niej konterfekt Liebermana. 
Po przeciwnej stronie Sanu ma bo-
wiem swoją tablicę (z konterfektem, 
a jakże) Józef Piłsudski. Gdyby po-
myślano o obliczu Liebermana, to 
wówczas obaj panowie mogliby spo-
glądać sobie w oczy. A łagodnie pły-
nący San łagodziłby ich przenikliwe 
spojrzenia.

Piłsudski i Lieberman – dwaj po-
litycy, których życiowe drogi raz po 
raz splatały się w dość dziwaczny 
sposób. Na różnych etapach swoje-
go życia byli wspólnie: socjalistami 
(Piłsudski tylko do przystanku „Nie-
podległość”, Lieberman – przez całe 
życie), patriotami walczącymi ra-
mię w ramię w Legionach Polskich 
o wolną Rzeczpospolitą; wreszcie 

przeciwnikami politycznymi. Obaj 
idealiści, realizujący z żelazną kon-
sekwencją swoje życiowe misje. Gdy 
Piłsudski ukrywał się pod pseudoni-
mem Wiktor – byli razem; gdy przy-
lgnął do niego przydomek Dziadek, 
stali naprzeciw siebie.

Piłsudskiemu już za życia stawia-
no w Przemyślu pomniki, fundo-
wano tablice pamiątkowe, a w 1929 
roku nadano mu godność honoro-
wego obywatela miasta. Z Lieber-
manem było inaczej – sam wystawił 
sobie pomnik, jeszcze za czasów sę-
dziwego cesarza Franciszka Józefa. 
Tym pomnikiem jest właśnie gmach 
Domu Robotniczego.

Hasło budowy domu, w którym 
znaleźliby swoje miejsce nie tylko 
socjaliści, ale także najróżniejsze, 
związane z tym nurtem organizacje, 
związki i stowarzyszenia, wysunął 
Lieberman w 1905 roku. Choć niemal 
wszyscy z jego środowiska przyjęli 
ten pomysł z aplauzem, to chyba nic 
by z tego nie wyszło, gdyby nie jego 
osobiste zaangażowanie. Zabiegał 
o sprzymierzeńców, o kredyty; wy-
korzystywał swoje koneksje, w tym 
mandat posła do parlamentu Austro- 
-Węgier. A gdy pieniędzy na budowę 
brakowało, nie wahał się sięgnąć po 
uskładany dla córki posag – 40 tysię-
cy koron. Nigdy już tych pieniędzy 
nie odzyskał.

Dom Robotniczy stanął w rekordo-
wym tempie; 11 września 1911 roku 
położono kamień węgielny, a 8 grud-
nia 1912 roku z wielką pompą otwar-
to okazały przybytek, którego chlubą 
była sala teatralna z kurtyną namalo-
waną przez Feliksa Wygrzywalskiego. 
Odtąd Dom Robotniczy aż do dru-
giej wojny światowej promieniował 
na całą Galicję, a później na znacz-
ne tereny Drugiej Rzeczypospolitej. 
Były adiutant Piłsudskiego, Bole-
sław Wieniawa-Długoszowski, kiedy 
przyjechał w latach dwudziestych do 
Przemyśla, widząc Dom Robotniczy, 
rzucił z przekąsem: Szelma Lieber-
man postawił sobie za życia pomnik.

Lieberman miał życiorys, który 
mógłby być kanwą pasjonującej 
opowieści. Odbył imponującą dro-
gę z Drohobycza, z wielodzietnej 
rodziny kierownika kopalni wosku 
ziemnego, aż do stanowiska mi-
nistra sprawiedliwości w rządzie  
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Władysława Sikorskiego w Londy-
nie, gdy 21 października 1941 roku 
dosięgła go śmierć. Żegnali go wszy-
scy najwyżsi przedstawiciele pol-
skich władz, a prezydent Władysław 
Raczkiewicz udekorował jego trum-
nę Orderem Orła Białego.

Był Lieberman postacią nadzwy-
czaj barwną; o takich zwykło się 
mówić – z krwi i kości. Zdobył sławę 
jako znakomity adwokat, obrońca 
w licznych procesach politycznych; 
był świetnym mówcą i aktywnym 
posłem; odważnie występował prze-
ciw nadużyciom władzy. W 1930 roku 
został osadzony w twierdzy brze-
skiej, a trzy lata później zmuszony 
do emigracji. Kiedy przebywał na 
wygnaniu, Dom Robotniczy nazwa-
no w 1937 roku jego imieniem.

Żył pełnią życia. Rozliczne obo-
wiązki i ustabilizowana sytuacja ro-
dzinna nie przeszkodziły mu w ro-
mansach. Głośny był w Przemyślu 
jego romans z młodziutką Heleną 
Rosenbach, która w 1911 roku zerwa-
ła ten związek, by wyjść za mąż za 
Feliksa Deutscha i zrobić światową 
karierę jako psychoanalityczka. Póź-
niej przez lata pozostawał w związku 
ze Stefanią Sigalin, z którą ożenił się 
w 1940 roku, po otrzymaniu wiado-
mości, że w kraju zmarła jego żona, 
Gustawa.

Wojna zmiotła przemyskie pomni-
ki Piłsudskiego; Dom Robotniczy 
ocalał. Tuż po wojnie postawiono na 

cmentarzu żydowskim w Przemyślu 
symboliczny nagrobek Liebermana, 
choć jego tożsamość wyznaniowa 
nigdy nie została do końca jedno-
znacznie określona. W 1947 roku 
uhonorowano też Liebermana, prze-
mianowując ulicę Serbańską na uli-
cę jego imienia i umieszczając przy 
tej okazji stosowną tablicę. Nowa na-
zwa jednak się nie przyjęła. Zresztą, 
rok później Polska Partia Socjali-
styczna przestała istnieć, wchłonię-
ta przez marksistowsko-leninowską 
PZPR. Postać Liebermana, jak i całe 
PPS, odłożono do lamusa. W nowej 
rzeczywistości kreować zaczęto no-
wych bohaterów, a dopiero po 1989 
roku przyznano oficjalnie, że często 
były to kreatury, typy spod ciemnej, 
bolszewickiej gwiazdy.

Lieberman nie był ani bolszewi-
kiem, ani komunistą. Był ideowym 
socjalistą. Ciekawe, jak by się czuł, 
gdyby przyszło mu żyć w powojen-
nej, pojałtańskiej Polsce, zdomino-
wanej przez komunistów. Zapewne 
nie przypadłaby mu do gustu nowa 
rzeczywistość. Jemu, człowiekowi, 
który walczył o poszanowanie ładu 
demokratycznego, o prawa jednost-
ki, na pewno nie podobałby się przy-
wleczony przez Sowietów system, 
niemający nic wspólnego z praw-
dziwą demokracją. Na pewno nie 
podobałoby mu się to, że w zwasa-
lizowanym, zależnym od Sowietów 
państwie, pod drogim mu hasłem 

socjalizm, wprowadzano brutalny 
komunizm.

Są to jednak spekulacje. Herman 
Lieberman, spoczywający w skrom-
nej mogile na londyńskim cmentarzu 
Highgate, ma w Przemyślu swój sym-
boliczny nagrobek i ową niefortunną 
tablicę na ulicy Serbańskiej (oby tyl-
ko jakiemuś cieciowi od poprawiania 
historii nie wpadło do głowy, by ją ze 
ściany wydłubać). Ma wreszcie swój 
pomnik – Dom Robotniczy z wmuro-
waną niedawno tablicą.

Szkoda, że nie ma na niej jego wi-
zerunku; że nie może się zmierzyć 
wzrokiem z Piłsudskim zza drugie-
go brzegu Sanu. A może jeszcze nie 
wszystko stracone? Może uczelnia, 
która się w tym gmachu mieści, 
fundnie kiedyś Liebermanowi po-
rządną płaskorzeźbę? Swoją wiel-
ką karierę rozpoczynał Lieberman, 
przenosząc się w 1896 roku z zapy-
ziałego Rzeszowa do wielkiego wów-
czas Przemyśla. Utworzona w 1995 
roku w Przemyślu pierwsza niepu-
bliczna szkoła wyższa w południowo- 
-wschodniej Polsce obrała odwrot-
ny kurs, czyniąc potężne inwesty-
cje w mocarnym Rzeszowie, a mar-
ginalizując rolę Przemyśla. Może 
więc uczelnia (a nie jakiś społeczny 
komitet) zafunduje Liebermanowi 
spiżowy konterfekt? Panie rektorze, 
sypnij pan na ten cel trochę grosza. 
Niech budowniczy Domu Robotni-
czego spojrzy sobie na Dziadka.

 

Dom Robotniczy w Przemyślu, fragment widokówki, około 1913
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Od	3	do	17	lipca	w	Przemyślu	odbywały	się	zajęcia	Polsko-Ukra-
ińsko-Białoruskiej Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskie-

go,	zorganizowanej	przez	Południowo-Wschodni	 Instytut	Naukowy	
przy	współpracy	z	Państwową	Wyższą	Szkołą	Wschodnioeuropejską.	
Oprócz	intensywnej	nauki	języka	polskiego	program	obejmował	wy-
kłady	z	polskiej	historii	i	kultury,	problematyki	europejskiej	oraz	co-
dzienną	prezentację	filmów	z	klasyki	polskiej	kinematografii,	a	także	
wycieczki,	między	 innymi	 do	 Kazimierza	 Dolnego	 i	 Sandomierza.		

Po	ukończeniu	zajęć	studenci	otrzymali	certyfikaty	znajomości	języ-
ka	w	stopniu	podstawowym.	Realizacja	projektu,	którego	pomysło-
dawcą	i	koordynatorem	jest	doktor	Stanisław	Stępień,	była	możliwa	
dzięki	dofinansowaniu	przez	Kolegium	Europy	Wschodniej	im.	Jana	
Nowaka-Jeziorańskiego.	W	tegorocznych	zajęciach	uczestniczyło	25	
studentów	z	Białorusi	(Grodzieński	Uniwersytet	Państwowy	im.	Janki	
Kupały)	 i	Ukrainy	(Czerniowiecki	Uniwersytet	Narodowy	im.	Jurija	
Fedkowycza).

Koncert	 zespołu	 West	 Brass	 Quintet,	
złożonego	 z	 muzyków	 z	 Filharmonii	

Lwowskiej,	 oraz	wernisaże	wystaw	 foto-
grafii:	Sebastiana	Bielaka	Alaska – pięk-
no dzikiej natury	 i	Dagmary	Biernackiej	
Alaska	 stanowiły	 oprawę	 artystyczną	
spotkania z okazji rocznicy Dnia Nie-
podległości Stanów Zjednoczonych.	
Udział	w	nim	wzięli	między	innymi:	Allen	S.	
Greenberg	–	konsul	generalny	USA	w	Kra-
kowie	wraz	z	Benjaminem	Ousley’em	Na-
semanem	–	konsulem	ds.	prasy	i	kultury,	
Oleh	Horbenko	–	konsul	generalny	Ukra-
iny	 w	 Lublinie,	 Henryk	Wujec	 –	 dorad-
ca	prezydenta	RP,	Oleksij	Radziewskij	 –	
mer	miasta	Drohobycza	oraz	Robert	Cho-
ma	–	prezydent	miasta	Przemyśla	(8	lip-
ca,	zamek	przemyski).

9	lipca	 nad	 Sanem	 w	 pobliżu	 ho-telu	 Gromada	 przemyski	 oddział	
Związku	 Ukraińców	 w	 Polsce	 zorgani-
zował	 Nicz na Iwana Kupała	 (w	 tra-
dycji	 polskiej	 zwaną	 nocą	 świętojańską	
lub	 sobótką).	 Po	 zakończeniu	 części	

obrzędowej	 wystąpił	 znany	 ukraiński 
zespół Perkałaba	 (na	zdjęciu)	z	 Iwano-
-Frankiwska,	grający	folk	i	reggae.	Nazwa	
tej	powstałej	w	1998	roku	grupy	nawią-
zuje	do	nazw	niewielkiej	rzeki	i	miejsco-
wości	we	wschodnich	Karpatach.	

Po	 raz	 pierwszy	 w	 Przemyślu	 zorgani-zowano	 Dzień Kultury Romskiej 
(10	lipca).	W	programie	znalazły	się	między	
innymi	pokaz	cygańskiego	taboru,	wspólne	
ognisko	oraz	występy	zespołów:	Nerodrom	
z	 Tarnowa,	 prezentującego	 oprócz	 rom-
skich	 także	 tańce	 hinduskie,	 i	 Ciercheń	
Tabor	z	Zawiercia.	Wśród	gości	imprezy	był	
ksiądz	Stanisław	Opocki	–	krajowy	duszpa-
sterz	Romów.	
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Od lewej: Oleksij Radziewskij – mer miasta Drohobycza, Allen S. Green-
berg – konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie z żoną Haruko 
Ando Greenberg, Robert Choma – prezydent miasta Przemyśla
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Jean-Yves Potel,	 Koniec niewinno-
ści. Polska wobec swojej żydowskiej 

przeszłości,	 tłumaczenie	 z	 francuskiego	
Julia	 Chimiak,	 Wydawnictwo	 Znak,	 Kra-
ków	2010.

Opr. A.S.

Od	26	do	28	sierpnia	odbywał	się	w	Prze-
myślu	 I Międzynarodowy Festiwal 

Sztuki Sakralnej Pogranicza.	Na	program	
festiwalu	złożyły	się	między	innymi	konferen-
cje	 naukowe,	 wystawy,	 warsztaty	 ikonogra-
ficzne	oraz	koncerty.
Konferencje	naukowe:

q Skarby sztuki sakralnej pogranicza	
q Twórcze poszukiwania w sztuce 
    współczesnej	
q Ikony z pogranicza Polski i Ukrainy	
q Ikony w sztuce współczesnej 
Wystawy:

q Credo na dwa głosy. Sztuka religijna ze 
zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej (Muzeum	 Narodowe	 Ziemi	
Przemyskiej)

q IN EFFIGIE. Nowa chrześcijańska ikono-
grafia. Malarstwo Aldony Mickiewicz i Ta-
deusza Boruty	(Muzeum	Narodowe	Ziemi	
Przemyskiej)

q  Artystyczne rozważania ikonowe Zbignie-
wa Błaszczyszyna	(Muzeum	Historii	Mia-
sta	Przemyśla)

q Ikony cienie Małgorzaty Dawidiuk	 (Mu-
zeum	Narodowe	Ziemi	Przemyskiej)

q Skarby sztuki sakralnej pogranicza. Foto-
grafie Marii Bator	 (Przemyska	 Biblioteka	
Publiczna)

q Ikony współczesne Kurta Eislera (Muzeum	
Archidiecezjalne	w	Przemyślu)

20	września	w	Przemyskiej	Bibliotece	Publicznej	 odbyło	 się	 spotkanie	
z	Bogumiłą Żongołłowicz, prozaiczką, 
poetką i dziennikarką (na	zdjęciu),	pre-
zentującą	 swoją	 najnowszą	 książkę	 Jego 
były „Czerwone maki”… Życie i kariera 
Gwidona Boruckiego – Guido Lorraine’a. 
Bogumiła	 Żongołłowicz	 (ur.	 1955	

w	Słupsku)	od	1991	roku	mieszka	w	Au-
stralii	(Melbourne).	W	2003	roku	uzyskała	
doktorat	 ze	 slawistyki	 na	Macquarie	 Uni-
versity	w	Sydney.	Jest	autorką	między	inny-
mi	zbioru	poezji	Lato w Surrey	(1894),	bio-
grafii	Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów	
(1999)	oraz	pracy	O pół globu od domu. 
Obraz Polonii australijskiej w twórczości An-
drzeja Chciuka	(2007).	

Muzeum	Narodowe	Ziemi	Przemyskiej	
zaprasza	 od	 23	 września	 na	 stałą 

wystawę Twierdza Przemyśl.	 Ekspozy-
cja	powstała	przy	współpracy	z	Instytutem	
i	Muzeum	Wojskowości	Węgierskiej	w	Bu-
dapeszcie.

1września	 na	Uniwersytecie	 im.	 Iwana	Franki	we	Lwowie	odbyła	się	uroczy-
stość nadania tytułu doktora honoris 
causa prof. dr. hab. Markowi Bojarskie-
mu, rektorowi Uniwersytetu Wrocław-
skiego (na	zdjęciu).
Marek	Bojarski	urodził	się	w	1946	roku	

w	Przemyślu,	 gdzie	ukończył	 szkołę	 śred-
nią.	 Po	 studiach	 prawniczych	na	Uniwer-
sytecie	 Wrocławskim	 rozpoczął	 pracę	 na	
macierzystej	 uczelni.	 Tytuł	 profesora	 zwy-
czajnego	otrzymał	w	1992	roku.	Od	2008	
roku	 jest	 rektorem	Uniwersytetu	Wrocław-
skiego.
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Marek Mikrut, Winna Góra, olej, płótno, 50 x 50 cm, 2011

Marek Mikrut 
urodził się w 1958 roku w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1984 roku 

w Pracowni Drzeworytu prof. Franciszka Bunscha. Od 1985 roku mieszka w Przemyślu. Jest członkiem-założycielem, 
utworzonego w 1994 roku, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę warsztatową 

(akwafortę, akwatintę, mezzotintę, drzeworyt i linoryt) oraz zajmuje się projektowaniem graficznym. 
Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 
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