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Monarchia umarła, niech żyje 
Republika

Jesienią 1918 roku monarchia Habsburgów, 
spajająca dotychczas wiele zróżnicowanych 
kulturowo i językowo krain w jedno państwo, 
waliła się w gruzy. Zbiorowości, które wcze-
śniej funkcjonowały w jej ramach, powoli uzy-
skując świadomość narodową, nie mogły nie 
wykorzystać takiej szansy na utworzenie wła-
snych, suwerennych państw. Problem pole-
gał jednak na tym, że ten region Europy był 
wówczas w o wiele większym stopniu niż dziś 
przemieszany pod względem etnicznym, a po-
szczególne grupy często rościły sobie prawa 
do tego samego terytorium. Nierzadko rywali-
zacja prowadziła do wrogości.

Położony pośrodku Galicji Przemyśl zna-
lazł się w centrum właśnie takiego konfliktu. 
Na zachodzie prowincji panował żywioł polski, 
na wschodzie zaś – poza ośrodkami miejski-
mi – ukraiński, zwany wówczas rusińskim. Pre-
tensje do miasta wysuwały wówczas zarówno 
odradzające się państwo polskie, jak i nowo 
powstała Zachodnioukraińska Republika Lu-
dowa. W ostatnich dniach października 1918 
roku Rada Regencyjna mianowała generała 
Stanisława Puchalskiego, byłego komendanta 
Legionów Polskich, dowódcą Wojsk Polskich 
w Galicji i na Śląsku, a szefem sztabu – puł-
kownika Władysława Sikorskiego. Mimo ich 

obecności w Przemyślu nie udało się zapobiec 
„dzikiej demobilizacji” jednostek wojskowych 
ani zapanować nad poszczególnymi organi-
zacjami niepodległościowymi. Na wieść o tych 
nominacjach ukraińskie oddziały stacjonują-
ce w Żurawicy starały się uprzedzić zajęcie 
miasta przez Polaków. Zakończyło się to je-
dynie przejściowym sukcesem, gdyż wkrótce 
po zajęciu strategicznych punktów większość 
żołnierzy opuściła miasto i rozeszła się do do-
mów. 1 listopada przed świtem do Przemyśla 
przyjechał pociąg ze Lwowa, którego załoga 
przyniosła wiadomość o wybuchu walk polsko-
-ukraińskich w dawnej stolicy Galicji. Wobec 
tych wydarzeń Polska Organizacja Wojskowa 
postanowiła działać natychmiast, i po szybkiej 
mobilizacji już o poranku przystąpiła do roz-
brajania wart austriackich na dworcu kolejo-
wym i odsyłania żołnierzy austro-węgierskich 
pociągami do domów. Następnie, przy pomo-
cy ochotników, opanowano całe miasto. Dalszy 
rozwój wydarzeń był jednak niepewny, gdyż 
zależał od tego, kto pierwszy przyśle odsiecz. 
W związku z tym, aby zapobiec wybuchowi 
bratobójczych walk w Przemyślu i pokojowo 
zaczekać na wyjaśnienie sytuacji, rozpoczęto 
pertraktacje zmierzające do powołania Polsko-
-Ukraińskiej Komisji Rządzącej.

 Takie rozwiązanie wydawało się koniecz-
ne ze względu na skomplikowaną strukturę 

etniczną miasta. Według spisu ludności prze-
prowadzonego w 1921 roku, a więc najbliż-
szego omawianym wydarzeniom, ludność wy-
znania rzymskokatolickiego, identyfikowana 
przede wszystkim z Polakami, stanowiła blisko 
46 procent populacji miasta; grekokatolików, 
czyli w zdecydowanej większości Ukraińców, 
było niemal 16 procent, natomiast Żydów po-
nad 38 procent. Co ciekawe, dane dotyczące 
języka używanego w sytuacjach towarzyskich 
(a więc niekoniecznie ojczystego) nie pokry-
wają się z powyższymi, dając ponad 60-pro-
centową przewagę językowi polskiemu. Nale-
ży jednak pamiętać, że w wielu okolicznych 
wsiach proporcje ludności polskiej i ukraiń-
skiej były odwrócone. Biorąc pod uwagę te 
uwarunkowania, Komisja początkowo składała 
się z czterech członków ze strony polskiej oraz 
z czterech ze strony ukraińskiej, do których 
dokooptowano ostatecznie jednego przedsta-
wiciela ludności żydowskiej. Spokoju miała 
pilnować polsko-ukraińska milicja. Żydowska 
Rada Ludowa powołała zaś za zgodą Komi-
sji Rządzącej własne siły porządkowe mające 
patrolować dzielnicę żydowską, zachowujące 
neutralność w sporze Polaków z Ukraińcami. 

Niestety, w każdym konflikcie po obydwu 
stronach barykady oprócz zwolenników roz-
wiązań umiarkowanych zawsze znajdą się tak-
że radykałowie. Ci ze strony ukraińskiej zebrali 
się w Narodnym Domu na wiecu, podczas któ-
rego potępiono dotychczasową ugodową po-
litykę Ukraińskiej Rady Narodowej, wyrażono 

wobec niej wotum nieufności oraz powołano 
Komitet Dwóch, który zadecydował o podjęciu 
walki. W nocy z 3 na 4 listopada ukraińskie od-
działy zajęły miasto z zaskoczenia, a generał 
Puchalski został internowany wraz z grupą kil-
kunastu oficerów. Mimo to na Zasaniu, za spra-
wą między innymi księdza Józefa Panasia oraz 
młodzieży gimnazjalnej, nazwanej później 
„Orlętami Przemyskimi”, szybko zorganizowano 
opór i przejęto kontrolę nad lewym brzegiem 
rzeki. Na wniosek Hermana Liebermana ukon-
stytuowała się tam Polska Rada Narodowa.

Lieberman to nieco już zapomniana, choć 
niezwykle ciekawa i zasłużona postać, nie tylko 
dla Przemyśla, ale i dla całego kraju. Urodził 
się w Drohobyczu w rodzinie żydowskiej. Mimo 
że studiował prawo między innymi w Wiedniu 
i w Paryżu, po krótkim pobycie w Rzeszowie 
zdecydował się osiąść w Przemyślu, który zde-
cydowanie bardziej przypadł mu do gustu. 
Prowadził tu przez lata cenioną kancelarię 
adwokacką, tutaj był wybierany posłem do 
parlamentu w Wiedniu z ramienia partii socja-
listycznych. W czasie I wojny światowej walczył 
w Legionach Polskich, a następnie zasłużył się 
jako obrońca w procesach legionistów. Jako że 
był zwolennikiem asymilacji Żydów, w Komisji 
Rządzącej reprezentował stronę polską. Za-
nim został ministrem sprawiedliwości w trzecim 
rządzie Władysława Sikorskiego, był między 
innymi zasłużonym działaczem ruchów robot-
niczych, inicjatorem powstania Domu Robotni-
czego na Zasaniu i jego pierwszym dyrektorem. 

Od kilku lat obserwujemy w Europie nasilające się tendencje separatystyczne. We Włoszech Liga Pół-
nocna już w 1996 roku próbowała oderwać od kraju tak zwaną Padanię, nieco później uniezależni-
ły się Czarnogóra i Kosowo. Niedawno przeprowadzono referendum niepodległościowe w Szkocji, 
w ostatnich zaś miesiącach kontynent zelektryzowały wieści z Katalonii. Nie każdy z mieszkańców 
naszego miasta zdaje sobie jednak sprawę, że niemal 100 lat temu również w Przemyślu ogłoszono 
Republikę.

Wiek republik, 
czyli Przemyśl a sprawa katalońska
Mateusz Kołakowski

4 5PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 38–39 2017

WWiek riek r
czyli Przemyczyli Przem
Mateusz KołakowskMateusz Kołak

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA I POŁUDNIOWA

Obwieszczenie z 1918 roku 
ogłaszające powstanie 
Republiki Przemyskiej
Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, 
cz. 2, red. F. Persowski, A. Kunysz, 
J. Olszak, Kraków 1974,
fot. Archiwum Muzeum Ziemi 
Przemyskiej



7 listopada 1918 roku na przemyskim Ryn-
ku odbyło się wielkie zgromadzenie ludowe, 
na którym domagano się utworzenia Rady  
Delegatów Robotniczych. Ukraiński zarząd 
prawobrzeżnego Przemyśla odpowiedział na to 
groźbą użycia siły oraz napiętnował Lieberma-
na jako politycznego oszusta. Sam zaintereso-
wany po otrzymaniu wieści o tych wypadkach, 
wiele ryzykując, przekradł się na drugą stronę 
Sanu i wygłosił z okna ratusza do wiecujących 
płomienne przemówienie o potrzebie zgodne-
go współżycia narodów, podkreślając decydu-
jące znaczenie przyszłej konferencji pokojowej 
dla przynależności państwowej Przemyśla i ca-
łej ziemi przemyskiej. Na koniec swej mowy, 
przy uroczystej oprawie muzycznej zapew-
nionej przez orkiestrę kolejarzy sprowadzoną  
z Zasania mostem kolejowym, Lieberman pro-
klamował Republikę Przemyską. Został on 
okrzyknięty jej prezydentem, po czym zgodnie 
z wolą tłumu wybrano Radę Delegatów Robot-
niczych i sformowano pochód, który wyruszył 
do Domu Robotniczego na dalsze obrady. Pod 
koniec zebrania przybyli żołnierze, deklaru-
jąc chęć przyłączenia się do Rady, na skutek 
czego zmieniono jej nazwę na Polską Radę 
Robotniczo-Żołnierską. Lieberman przystał na 
to pod warunkiem, że nowo powstałe gremium 
będzie organem pomocniczym Polskiej Rady 
Narodowej i jej podległym. Za główne cele 
samozwańczej Republiki uznano zakończenie 
walki narodowej i obronę ludności przed gło-
dem, zimnem i anarchią, co ogłoszono na sto-
sownych obwieszczeniach.

Republika Przemyska okazała się tworem 
efemerycznym, który przestał istnieć po pięciu 
dniach, gdy walki o miasto weszły w decydu-
jącą fazę. Mimo to można ją uznać za symbo-
liczne urzeczywistnienie dążeń wielu przemy-
ślan do pokojowego rozwiązywania konfliktów 
i zgodnego współżycia narodów. Nie była 
to jedyna republika powstała w pogrążonej 
w chaosie Galicji czasów końca I wojny świa-
towej – 6 listopada została powołana do życia 
tak zwana Republika Tarnobrzeska pod wo-
dzą księdza Eugeniusza Okonia i radykalnego 
działacza politycznego Tomasza Dąbala. Tam-
to quasi-państwo zostało jednak ufundowane 
na resentymentach klasowych, co w praktyce 
doprowadziło do rabowania dworów, a nawet 
planów ataku na oddział wojskowy wierny Pol-
skiej Komisji Likwidacyjnej. Jego żywot został 
rychło zakończony przez interwencję siłową. 

Tysiąc lat podległości

Jak dzisiejsze ruchy dążące do utworzenia no-
wych państw mają się do tych sprzed niemal 
wieku? Czy śledzenie ich poczynań może nam 
pomóc zrozumieć motywacje sprzed prawie 
100 lat? Czy obserwując rozentuzjazmowane 
tłumy, manifestujące poparcie dla idei nowej 
republiki, możemy lepiej wyobrazić sobie ów-
czesne emocje tłumu z przemyskiego Rynku?

Miałem okazję podróżować po Katalonii 
w kilka dni po przeprowadzeniu przez lo-
kalne władze referendum niepodległościo-
wego, uznanego przez rząd w Madrycie 
za nielegalne. Hiszpański premier Maria-
no Rajoy mógł ogłosić, że nie ma ono mocy 
prawnej, i postarać się zbagatelizować jego 
znaczenie, co mogłoby przemówić do wielu 
niezdecydowanych w kwestii niezależności 
Katalończyków. Zdecydował się jednak użyć 
siły. Wobec niemożności posłużenia się 
miejscową policją, zwaną Mossos d’Esquadra, 
której niedawno mianowany szef opowiedział 
się za Generalitat, czyli katalońskim rządem, 
Madryt przysłał jednostki państwowe. Kataloń-
scy hotelarze nie chcieli ich jednak zakwate-
rować w swoich obiektach, dlatego policjanci, 
w liczbie czterech tysięcy, zostali rozlokowani 
po specjalnie wynajętych do tego celu ogrom-
nych statkach wycieczkowych stojących w bar-
celońskim porcie. W dniu referendum, 1 paź-
dziernika, świat obiegły obrazy dantejskich 
scen – skierowane do zablokowania głoso-
wania jednostki robiły naloty na lokale wybor-
cze w celu przejęcia urn, przy okazji pałując 
idących do wyborów i usuwając siłą pokojowo 
protestujących. Zostało przy tym poszkodowa-
nych kilkaset osób, w tym ludzie starsi i nasto-
latki. Wstyd Europy – orzekła telewizja CNN. 
Reszta największych światowych mediów była 
wyjątkowo zgodna w ocenie wydarzeń w Hisz-
panii, również ostro krytykując przemoc. Mimo 
to rząd centralny ogłosił, że mundurowi dzia-
łali bardzo profesjonalnie oraz że pozostaną 
oni w Katalonii aż do zakończenia kryzysu. Po-
nadto podniósł kilkukrotnie liczbę policjantów, 
którzy mieli ucierpieć w zajściach. 

– To było naprawdę przerażające – mówiła 
Anna, która pracowała w jednej z małych komi-
sji wyborczych, ulokowanej w szkole w Gironie. 
– Było nas trzydzieścioro w całym budynku, gdy 
dowiedzieliśmy się o nadchodzącym 25-osobo-
wym oddziale policji. Nawet nie próbowaliśmy 

się barykadować, tylko szybko ukryliśmy urny. 
Gdy weszli, staliśmy z rękami do góry. Byli 
w sprzęcie po zęby, jak na bitwę uliczną. Prze-
szukali cały lokal, ale urn nie znaleźli i sobie 
poszli. Naprawdę się bałam – kończyła niemal 
ze łzami w oczach. 

Girona, oddalone niemal o 100 kilome-
trów od Barcelony około 100-tysięczne miasto 
ze wspaniale zachowaną starówką, to jeden 
z najsilniejszych ośrodków ruchu niepodległo-
ściowego w Katalonii. To stąd pochodzi Carles 
Puigdemont, obecny prezydent Generalitat 
i jeden z liderów independentystów, czyli zwo-
lenników suwerenności regionu. Zanim zdobył 
obecne stanowisko, był mało znanym w kraju 
burmistrzem Girony. 

Chodząc po uliczkach tego miasta, miało 
się wrażenie, że niemal z co drugiego okna 
i balkonu zwisała estelada, flaga w czerwono-
-żółte pasy z niebieskim trójkątem i białą gwiaz-
dą, symbol upragnionej przez wielu republiki. 
Do tego wszechobecne plakaty z napisami po 
katalońsku: Witaj, nowe państwo europejskie, 
Tak dla demokracji, Witaj, Republiko.

– Hiszpanie nie rozumieją, że kataloński to 
nasz język ojczysty, którego używamy w każdej 
sytuacji, a nie po to, żeby nas nie zrozumieli 
lub żeby im dokuczyć – dodała Anna. Rzeczy-
wiście, w przeciwieństwie do innych języków 
regionalnych w Hiszpanii kataloński jest w po-
wszechnym użytku. Ma się on tak świetnie tak-
że dzięki szkołom, w których jest głównym języ-
kiem nauczania. Na fali poszerzania autonomii 
poszczególnych regionów w okresie transi-
ción, czyli przejścia do demokracji po śmierci 
generała Franco, rząd centralny pozwolił na 
ograniczenie nauczania kastylijskiego, czyli 
oficjalnego języka Hiszpanii, do jednej godzi-
ny tygodniowo. W rezultacie wielu Katalończy-
ków w korespondencji po hiszpańsku przepra-
sza za błędy i przyznaje, że nie posługuje się 
perfekcyjnie urzędową mową Królestwa. 

Tydzień po referendum na ulicach Barce-
lony hiszpańską mowę można było usłyszeć 
częściej niż zwykle. W tym dniu na ulicę wy-
legły tłumy zwolenników pozostania Katalonii 
w Królestwie, manifestując także poparcie dla 
centralnego rządu i działań policji. – Zjechali 
się z całej Hiszpanii i w naszym mieście próbu-
ją się wypowiadać w naszym imieniu – zżymała 
się Maria, która, jak z dumą podkreślała, jest 
z Barcelony od urodzenia. – Samych Kataloń-
czyków było tam mało, tym, którzy byli niezde-

cydowani w kwestii niepodległości, działania 
policji pomogły zająć stanowisko. Zresztą sa-
mych policjantów też przysyłano z jak najdal-
szych prowincji. Potwierdziła to Patricia miesz-
kająca w andaluzyjskiej Maladze, na samym 
południu kraju: – Mnóstwo ich stąd wysłali. Tak 
się tym stresuję, jakby miała być wojna.

Język to jednak nie jedyne, co oddziela Ka-
talończyków od reszty Hiszpanów. Wydaje się, 
że jeszcze bardziej dzielą ich pieniądze. – Wy-
pracowujemy jedną piątą hiszpańskiego PKB, 
a wszystko zabiera Madryt. Dostajemy z po-
wrotem tylko to, czego nie przejedzą w reszcie 
kraju – stwierdził Nuria z Igualady, 40-tysięcz-
nego miasta na północny zachód od Barcelo-
ny. – Przez to nawet nasze autostrady muszą 
być płatne, a jak tylko wyjedziesz z Katalonii, są 
za darmo! Tak nas Hiszpania urządziła. Ja nie 
jestem Hiszpanką, dlatego w święto narodowe 
Hiszpanii otworzę swój sklep.

Owe święto, obchodzone 12 października, 
nazywane jest inaczej Dniem Hiszpańskości, 
Dniem Rasy Hiszpańskiej lub Dniem Kolum-
ba. Zostało ustanowione na pamiątkę odkry-
cia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 
roku. W ostatnich latach jednak, na fali odwro-
tu od dziedzictwa kolonialnego, popularność 
święta maleje, a ono samo staje się raczej sym-
bolem brutalności i wyzysku ze strony Korony 
Hiszpańskiej.

W Katalonii ta niechęć do spuścizny Króle-
stwa ma długą historię. We wczesnym średnio-
wieczu jej tereny były zorganizowane w mar-
chie i księstwa pod francuskim panowaniem. 
W 1137 roku zostały zjednoczone z Króle-
stwem Aragonii. Niewiele później rozkwitła ka-
talońska literatura, czerpiąca z tradycji francu-
skich i hiszpańskich, ale odrębna od nich obu. 
Na przełomie XV/XVI wieku Królestwa Arago-
nii i Kastylii łączyła unia zawarta poprzez mał-
żeństwo ich władców. Choć obydwa państwa 
weszły do tego związku na równych prawach, 
a ich instytucje pozostały odrębne, z czasem 
to Kastylia zdobyła hegemonię na Półwyspie 
Iberyjskim, a jej język stał się tym, który dziś na-
zywamy hiszpańskim. Podczas wojny francu-
sko-hiszpańskiej w XVII wieku Katalonia zbun-
towała się przeciwko uciążliwemu pobytowi na 
swoim terytorium hiszpańskich wojsk królew-
skich i po raz pierwszy stała się republiką pod 
francuskim protektoratem.

Obecność Francuzów okazała się jednak 
jeszcze bardziej rujnująca. Wkrótce Republika 
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Katalońska została odbita przez Hiszpanów, 
a jej ziemie podzielone. Podczas wojny o suk-
cesję hiszpańską Korona Aragonii opowiedzia-
ła się przeciwko Filipowi V Burbonowi, przez 
co po jego zwycięstwie utraciła swe odrębne 
instytucje oraz kataloński jako język dokumen-
tów. W XIX wieku region mocno ucierpiał pod-
czas wojen napoleońskich i karlistowskich, ale 
wkrótce zaczął się bardzo bogacić dzięki in-
dustrializacji. Wzrostowi zamożności towarzy-
szyły renesans literatury i sztuki oraz narodziny 
katalońskiego nacjonalizmu. W początkach XX 
wieku skrystalizowały się pierwsze poważne 
katalońskie towarzystwa polityczne, w siłę rósł 
także socjalistyczny ruch robotników kataloń-
skich. Rozkwit regionu, zarówno materialny, jak 
i kulturalny, mocno niepokoił władze central-
ne. W 1909 roku premier Antonio Mauro ogło-
sił pobór rezerwistów, którzy mieli być wysłani 
do Maroka w celu wsparcia armii hiszpańskiej. 
Katalończycy, mający opinię ludu pacyfistycz-
nego, nie godzili się na walkę w wojnie, która 
według nich motywowana była głównie chę-
cią wzbogacenia się Hiszpanii na eksploata-
cji nowo odkrytych kopalń w regionie Melilli. 
Wówczas, podobnie jak ostatnio, Madryt uciekł 
się do przemocy. W dniach 26 lipca–2 sierpnia 
1909 roku doszło do serii krwawych konfronta-
cji pomiędzy armią hiszpańską a robotnikami 
z Barcelony i innych miast Katalonii, w histo-
riografii regionu nazywanych „powstaniem 
barcelońskim” lub „tragicznym tygodniem”. 
W wyniku walk spora część Barcelony została 
zniszczona, zaaresztowano 1967 osób, a po-
nad 200 wysiedlono z Katalonii. Powołano sąd 
wojskowy, który wydał wyrok kary śmierci dla 
17 osób. Skazany został między innymi Fran-
cisco Ferrer Guardia, założyciel prestiżowej 
Szkoły Nowoczesnej, oraz inni aktywiści kultury 
katalońskiej. 13 października 1909 roku, mimo 
znaczących protestów opinii międzynarodo-
wej, znamienitych Katalończyków rozstrzelano 
na zamku Montjuïc. Zgorszenie wywołał fakt, 
iż działacze należeli do szanowanej inteligen-
cji katalońskiej, a żaden z nich nie był aresz-
towany bezpośrednio podczas walk. Po dzień 
dzisiejszy „tragiczny tydzień” jest ważnym ele-
mentem katalońskiej tożsamości. 

– Oni walczyli o nasz język i naszą kulturę. 
Już ponad 100 lat temu. Pomyśl, gdzie mogliby-
śmy być dzisiaj, gdyby wtedy odnieśli zwycię-

stwo… – ze smutkiem w głosie skwitowała Ma-
ria podczas niedzielnego spaceru po wzgórzu 
Montjuïc.

Mimo poważnego ciosu Katalonia nie prze-
stała dążyć do powiększenia zakresu swoich 
swobód. W 1914 roku cztery prowincje utwo-
rzyły Wspólnotę Katalońską, a w czasach Dru-
giej Republiki Hiszpańskiej przywrócono in-
stytucję Generalitat. Po zwycięstwie generała 
Franco odbierano autonomię wszystkim regio-
nom, by znów ją przywrócić po jego śmierci. 
Tymczasem gospodarka Barcelony oraz reszty 
Katalonii stała się jedną z najszybciej rosną-
cych w Hiszpanii, co przyciągało pracowników 
z nawet tak odległych części Hiszpanii, jak An-
daluzja. 

Dziś kataloński stan posiadania jest nie tylko 
kością niezgody pomiędzy władzami regionu 
a resztą kraju, ale i powodem do zmartwień dla 
Generalitat. Każdego dnia po referendum ko-
lejne wielkie firmy ogłaszały przeniesienie swo-
ich siedzib z Barcelony do innej hiszpańskiej 
metropolii, dzięki czemu natychmiast wzrasta-
ły ich notowania. Barcelońscy hotelarze obli-
czyli, że przez niepewną sytuację polityczną 
tracą nawet do miliona euro dziennie. Także 
FC Barcelona ucierpiałaby, gdyby ją usunięto 
z hiszpańskiej ligi, a to dla Katalończyków més 
que un club (więcej niż klub). FC Barcelona to, 
jak pokazują sondaże, także jeden z symboli 
regionalnej tożsamości.

W poniedziałek, 9 października długo wy-
czekiwane przez zwolenników ogłoszenia 
niepodległości posiedzenie katalońskiego 
parlamentu nie odbyło się, gdyż zostało pre-
wencyjnie zawieszone przez hiszpański Sąd 
Najwyższy. Uczynił on to w obawie przed ogło-
szeniem na tym zgromadzeniu wyników refe-
rendum, już wcześniej uznanego za nielegalne 
przez Trybunał Konstytucyjny, i proklamowa-
niem republiki. Gdy więc dotarłem do Barcelo-
ny dzień później, na ulicach wrzało już od rana. 
Park Ciutadella, w którym znajduje się kataloń-
ski parlament, został zamknięty i obstawiony 
przez oddziały Mossos d’Esquadra. Aleje wo-
kół niego wyłączono z ruchu. – Moja sąsiadka 
jest deputowaną i dziś nie mogła pojechać jak 
zwykle do parlamentu samochodem, odwiózł ją 
mąż – opowiadała Nuria we wtorek. – Kazano 
jej zabrać ze sobą walizkę z ubraniami i rze-
czami pierwszej potrzeby na wypadek, gdyby 
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nie mogła wrócić na noc do domu. Nikt nie jest 
w stanie przewidzieć, co się wydarzy, gdy Puig-
demont ogłosi niepodległość.

Tymczasem właśnie tego oczekiwał od szefa 
katalońskiego rządu zbierający się między par-
kiem a łukiem triumfalnym tłum. Po południu 
z pociągów przybywających z innych miast 
regionu wylewały się rzeki ludzi w czerwono-
-żółtych barwach. Ciągnęli oni na odcięte od 
ruchu samochodowego aleje Passeig de Lluís 
Companys, pośrodku których ustawiono telebi-
my. Relacjonowano na nich na bieżąco wyda-
rzenia w parlamencie oraz przypominano, co 
do nich doprowadziło. Gdy na ekranie ukazał 
się Donald Tusk, który wraz z innymi unijnymi 
politykami nawoływał do zachowania jedności 
Hiszpanii, w tłumie rozległy się gwizdy. Inde-
pendentyści oczekiwali bowiem, że Unia Euro-
pejska poprze ich prawo do samostanowienia, 
tak jak to zrobiła chociażby w wypadku Koso-
wa. Gdy tak się nie stało, mieli nadzieję przy-
najmniej na zdecydowane potępienie przemo-
cy hiszpańskich służb.

– Nie było na to szans, gdyż koalicja, do 
której w Parlamencie Europejskim należy Parti-
do Popular (Partia Ludowa) premiera Mariano 
Rajoy’a, ma tam znaczną przewagę – doda-
ła Nuria. Przez te wydarzenia kataloński ruch 
narodowy ze zdecydowanie proeuropejskiego 
dryfuje raczej ku obojętności lub wręcz wrogo-
ści względem Unii.

Przed godziną osiemnastą, na którą zapo-
wiedziano wystąpienie Puigdemonta, emocje 
sięgały zenitu. Oprócz grupek ludzi młodych, 
nierzadko noszących na swych ubraniach 
znaczki anarchistyczne i antymonarchistyczne, 
najwięcej było ludzi w średnim wieku, a nawet 
starszych. Wśród tłumu krążyły osoby rozdają-
ce róże, od czasu do czasu ktoś zaintonował 
na jakimś instrumencie miejscową pieśń. Pa-
nowała atmosfera radosnego oczekiwania, 
z rzadka tylko przerywana wygwizdywaniem 
nielubianych polityków. Gdy jednak ogłoszo-
no, że wystąpienie zostało przesunięte o go-
dzinę, czuć było wyraźny zawód. Sporo osób 
skorzystało jednak z okazji, by wyskoczyć do 

jednego z okolicznych barów na kolejną kawę 
lub kieliszek wina i tapas. Ja także. 

Po godzinie już nie udało mi się wrócić na 
moje poprzednie miejsce pod samym telebi-
mem. Stanąłem metr dalej i obserwowałem 
zmieniające się twarze ludzi. Uczucie zniecier-
pliwienia ustąpiło radosnemu uniesieniu, gdy 
w końcu rozpoczęła się sesja parlamentu. Na 
początku obrad poświęcono kilka słów ofiarom 
niedawnego zamachu w Barcelonie, co przez 
oglądających zostało przyjęte z powagą, której 
ciężko by się spodziewać po tak wielkim zgro-
madzeniu. Później w napięciu śledzono każde 
słowo padające z ust Carlesa Puigdemonta. 
Gdy w końcu prezydent Generalitat zadekla-
rował, że w wyniku wygranego referendum 
Katalonia powinna stać się niepodległym pań-
stwem, a on przyjmuje mandat do ogłoszenia 
suwerenności, emocje eksplodowały. Ludzie 
cieszyli się, jakby właśnie Barça strzeliła gola 
Realowi: wiwatowali, krzyczeli z radości, padali 
sobie w ramiona. W ogólnej ekstazie niemal 
niezauważona przeszła deklaracja o czaso-
wym zawieszeniu skutków niepodległości, któ-
ra właściwie stawiała pod znakiem zapytania 
powstanie Republiki.

– Proszę pamiętać, że jesteśmy królami tak, 
ale nie – mówił tego dnia w porannym wy-
wiadzie znany kataloński dziennikarz. Chciał 
przez to podkreślić, że choć uczucia Kataloń-
czyków są szczere i zdecydowane, lubią się 
oni pragmatycznie asekurować przed skutkami 
swoich decyzji. Wygląda na to, że tym razem 
ta narodowa cecha dała o sobie znać. Zupeł-
nie inaczej zabiegali o swoje prawa Baskowie, 
których kraj odwiedzałem kilka dni później.  
– Jesteśmy znacznie bardziej zdecydowani, 
a do uznania naszych racji wolimy dążyć siłą. 
Katalończycy zawsze preferowali drogę demo-
kratycznych negocjacji, która w realiach Hisz-
panii nigdy się nie sprawdza – opowiadała 
Anabel z San Sebastián.

Kraj Basków rzeczywiście cieszy się wyjąt-
kowymi przywilejami jako wspólnota autono-
miczna Hiszpanii. Jego mieszkańcy wymogli 
na rządzie korzystną umowę, która pozwala 
na zachowanie dochodów w regionie. Do bu-
dżetu centralnego przekazywana jest jedynie 
ustalona kwota na finansowanie obronności, 
sądownictwa czy dyplomacji.

– To, czego żaden Katalończyk ci nie powie, 
to fakt, że w momencie tworzenia autonomicz-
nych regionów oni również mieli możliwość 

wyboru niezależności ekonomicznej. My, Ba-
skowie, woleliśmy odpowiadać za siebie także 
w sferze finansowej, a Katalończycy przekazali 
te kompetencje Madrytowi. Dzisiaj, gdy stali 
się drugim najbogatszym regionem, mają pre-
tensje o niesprawiedliwy podział bogactwa 
kraju – kontynuowała Anabel. – Mają za to 
prężną telewizję regionalną, która ukazuje rze-
czywistość w ich języku i z ich punktu widze-
nia. Często zupełnie innego niż ten w telewizji 
hiszpańskiej. 

Choć więc Baskowie byli twardsi wobec 
hiszpańskiego rządu, jeśli chodzi o kwestie eko-
nomiczne, Katalończycy lepiej potrafili obronić 
swoją kulturę. Język catalá jest powszechnie 
używany w regionie w sytuacjach oficjalnych 
i prywatnych, podczas gdy tylko około jed-
na piąta Basków w różnym stopniu posługuje 
się swoją mową – euskera. Jest to jednak je-
den z niewielu mniejszościowych języków na 
świecie, który z roku na rok powiększa grono 
swoich użytkowników. Dzieje się tak głównie 
dzięki świadomej polityce władz regionu, która 
ułatwia edukację w tym języku, dając szkołom 
elastyczność w wyborze profilu językowego. 
Dzieci Hiszpanów pochodzących z innych re-
gionów są stopniowo włączane w baskijski sys-
tem edukacji, podczas gdy w Katalonii osoby 
posługujące się wyłącznie językiem kastylijskim 
mają możliwość zdobycia wykształcenia tylko 
w placówkach prywatnych. W tym wypadku to 
Katalończycy okazali się nieprzejednani.

Mimo powierzchownych różnic regionalne 
ruchy separatystyczne wzajemnie się wspiera-
ją i inspirują. Przed łukiem triumfalnym w Bar-
celonie powiewała baskijska czerwona flaga 
z białym i zielonym krzyżem, a w Bilbao widy-
wało się czerwono-żółte pasy i napisy po kata-
lońsku. Co więcej, lider andaluzyjskich sepa-
ratystów, który do tej pory wydawał się raczej 
nieszkodliwym fantastą marzącym o państwie 
obejmującym także Afrykę Północną, niedługo 
po katalońskim referendum zgłosił pomysł or-
ganizacji własnego. Zapewne będą pojawiać 
się jeszcze kolejne. 

Republika marzeń 

Czy więc tworząca się na naszych oczach Re-
publika Katalońska da się porównać do efeme-
rycznej Republiki Przemyskiej sprzed niemal 
100 lat? A może kontekst historyczny jest już 
na tyle inny, że mimo tej samej postulowanej 
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formy ustrojowej nie ma mowy o żadnych po-
dobieństwach?

Katalonia walcząca o swoją suwerenność 
bardziej przypomina powstające przed wie-
kiem na gruzach Austro-Węgier państwa naro-
dowe. Tak jak i one Republika Katalońska miała-
by być ufundowana na niechęci do monarchii, 
do której wcześniej przynależała i z którą 
współpraca bywała często dość owocna. War-
to w tym kontekście przypomnieć stylizowane 
na klepsydrę obwieszczenie, w którym różne 
narody słowiańskie zawiadamiały o śmierci Au-
stryi-Wiedźmy. W jej ramach miały one jednak 
nieporównanie większą niż w jakimkolwiek in-
nym ówczesnym państwie europejskim swobo-
dę rozwoju kulturalnego i uczestnictwa w ży-
ciu politycznym. Na pierwszy plan wysunęły 
się jednak w tamtym czasie kwestie kulturowe; 
rodzące się wtedy nowoczesne narody dążyły 
do stworzenia własnych organizmów politycz-
nych według kryterium językowego i etniczne-
go. Dziś niemal nikt nie potępia tych dążeń. 
W Katalonii świadomość odrębności pielęgno-
wana jest od dawna, a dziś jej ochrona i rozwój 
stają się koronnymi argumentami zwolenników 
secesji. Oliwy do ognia dolewa poczucie okra-
dania regionu przez władze centralne. Różni-
ca w stosunku do procesów sprzed wieku jest 
jednak taka, że Barcelona uznaje się za ośro-
dek kulturotwórczy i finansowy co najmniej 
równy Madrytowi, podczas gdy 100 lat temu to 
raczej peryferia oddzielały się od metropolii. 
Impulsem do rozpadu monarchii Habsburgów 
była wojna – na nic takiego, na szczęście, na 
razie się w Hiszpanii nie zanosi, ale stabilność 
polityczna Królestwa została zachwiana przez 
ostatni kryzys ekonomiczny, skandal z udziałem 
panującego do niedawna Juana Carlosa oraz 
zamachy terrorystyczne. Moment historyczny 
znów zdaje się sprzyjać secesjonistom. Jakie 
jednak szanse na przetrwanie ma Republika 
Katalońska? Trudno powiedzieć. Zarówno de-
terminacja katalońskich independentystów, 
jak i zacietrzewienie niektórych hiszpańskich 
polityków nie wróżą szybkiego rozstrzygnięcia 
kwestii samozwańczego „najmłodszego pań-
stwa europejskiego”.

Przypadek Republiki Przemyskiej jest szcze-
gólny, trudno go wpisać w powyższe schematy. 
Choć źródła mówią bardzo mało na jej temat, 
możemy pokusić się o odtworzenie motywacji 
stojącej za jej utworzeniem. Nie wydaje się, 
żeby Republika Przemyska miała mieć ambi-

cję zostania trwałym organizmem politycznym, 
od początku zakładano jej tymczasowość. 
Można powiedzieć, że powstała na polu wal-
ki pomiędzy dwoma narodami, dążącymi do 
zbudowania zgodnych z ich interesami państw 
i poszerzenia ich terytorium. Głównym celem 
Republiki było zakończenie tej walki i ochro-
na ludności, która cierpiała w jej wyniku. Kwe-
stie przynależności etnicznej poszkodowanych 
były drugorzędne. Oprócz Polaków i Ukra-
ińców swoje miejsce mieli mieć w niej także 
Żydzi; zasymilowanym Żydem był wszakże jej 
prezydent, Herman Lieberman. Choć Repu-
blika Przemyska związana była z Polską Radą 
Narodową, jej zabarwienie ideowe było raczej 
socjalistyczne i większy nacisk kładziono na 
kwestie społeczne niż kulturowe. Nie pozwo-
lono jednak, aby resentymenty klasowe wzięły 
górę i zepchnęły nowy twór polityczny w ot-
chłań brania odwetu za krzywdy prawdziwe 
i urojone, jak to się działo w wypadku Repu-
bliki Tarnobrzeskiej. Podczas gdy wojna i nie-
stabilność często były i wciąż są dla secesjo-
nistów upragnionym katalizatorem zmian, dla 
prezydenta Liebermana i jego współpracow-
ników były to nieszczęścia, które należało jak 
najszybciej powstrzymać. Środkiem do tego 
miało być właśnie powołanie Republiki, którą 
bardziej niż jako rzeczywiste państwo możemy 
potraktować jako symboliczne ucieleśnienie 
idei pokojowego współżycia narodów. War-
to wciąż o niej pamiętać i być z niej dumnym 
w czasach, w których świat niekiedy wydaje się 
rozpadać na naszych oczach. 

Imiona niektórych osób zostały zmienione.
Dziękuję Kindze, Maciejowi oraz Ryszardo-
wi za ich wkład w powstanie artykułu.
Autor
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Summary

A Century of Republics. The Przemyśl 
Republic and the Catalonia Question

On 7 November 1918, an unusual political 
entity named the Republic of Przemyśl came 
into existence. It was founded on the notion of 
providing a peaceful solution to the Polish and 
Ukrainian nations who were then fighting to se-
cure territory from the collapsing Austro-Hun-
garian Empire. The Republic’s purpose was to 
protect those suffering from the consequences 
of war regardless of their ethnicity. The Jew-
ish population of Przemyśl played an important 
role in the process, with statesman Herman  
Lieberman, an assimilated Polish Jew, serving 
as the president of the Republic. 

Almost a century later we can still observe 
attempts to create new states in Europe, with 
the Republic of Catalonia being the most no-
table example. Is this new generation of inde-
pendence movements in any way similar to 
those active during World War I? Do these self-
proclaimed Republics – one historical, one 
contemporary – bear any resemblance to each 
other? Or perhaps the modern context is too 
different to make such comparisons relevant?

The author tries to address these questions 
based on the experience of traveling in Cata-
lonia just days after the region’s independence 
referendum.

Translated by Mateusz Kołakowski 

Mateusz Kołakowski (ur. 1989) – przemyślanin, 
absolwent kulturoznawstwa i amerykanistyki na 
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stralii i Chile, naukowo zajmował się migracjami 
oraz społecznościami polskimi w Europie, Australii 
i Ameryce Łacińskiej. Prowadzi blog podróżniczy: 
kolodrogi.blogspot.com, udziela się w zespołach 
muzyki tradycyjnej oraz w grupie teatralnej „Gar-
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12 13PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 38–39 2017



P
Ziemia przemyska była jedną z pięciu, 

obok chełmskiej, halickiej, lwowskiej i sa-
nockiej, wchodzącą w skład województwa 

ruskiego, utworzonego w 1434 roku. Położona 
w jego północno-zachodniej części obejmo-
wała obszar 12 070 kilometrów kwadratowych. 
W szczytowym, „złotym” okresie swojego roz-
woju, przypadającym od XV do pierwszej po-
łowy XVII wieku, odgrywała doniosłą rolę na 
arenie państwowej. O jej znaczeniu w okresie 
Rzeczypospolitej szlacheckiej Władysław Ło-
ziński w swoim dziele Prawem i lewem pisał: 
Ziemia przemyska górowała w województwie 
ruskim […]. Sanocka ziemia jest tylko satelitą 
przemyskiej, tyle w niej tylko świetności, o ile 
przemyskie rody i w niej posiadają także ma-
jątki, lwowska zdobi się także jej nazwiskami, 
z niej ma Mniszchów, Herburtów, Sienieńskich.

Opis ziemi przemyskiej przedstawiła rów-
nież w opracowaniu zatytułowanym Rola ziemi 
przemyskiej w kulturze polskiej XVI i XVII wieku 
Janina Królińska: Piękna, żyzna i bogata jest 
ziemia, rozłożona w dorzeczu bystrego jeszcze 
Sanu i Dniestru, ozdobiona wieńcem wzgórz 
karpackich, zasobna w zboże, sól i lasy, pełna 
pamiątek i wspomnień. Różne to bywają wspo-
mnienia: jedne z nich budzą podziw i dumę, 
inne smutek i żal. Powyższe słowa, a szczegól-
nie końcowe, bardzo trafnie charakteryzują 
interesujący nas obszar pod względem jego 
mieszkańców, a dokładnie stanu szlacheckie-
go, słynącego z wielkich i zacnych czynów, ale 
też często z nagannej postawy wynikającej z ła-
mania ówczesnego prawa. To właśnie z tego 
terenu wywodziły się lub tu zakładały swoje 
rezydencje najznakomitsze rody szlacheckie 
charakteryzujące się zamożnością, elegancją, 
ale też butnością czy gwałtownością w swoim 

postępowaniu, o czym było głośno w całej Rze-
czypospolitej. Wiele funkcjonujących majątków 
szlacheckich z czasem dało początek wielkim 
fortunom magnackim: Lubomirskich, Zamoy-
skich czy Sieniawskich. W latach dwudziestych 
XVII wieku w ziemi przemyskiej funkcjonowa-
ło 30 miast i 1120 wsi o różnej strukturze wła-
sności: królewskiej, duchownej i szlacheckiej. 
W skład starostwa przemyskiego w XVII wieku 
wchodziły 2 miasta: Przemyśl i Niżankowice, 
a także 26 wsi. Dlatego też urząd starosty był 
jednym z bardziej intratnych stanowisk w tam-
tych czasach i cieszył się powodzeniem wśród 
szlachty.

To spore zainteresowanie tym właśnie urzę-
dem wynikało z łatwości jego sprawowania, 
gdyż pełniący go nie wypełniali do końca 
swoich obowiązków. Starosta na danym obsza-
rze pozostawał jedynym organem wykonaw-
czym, ale często bezczynnym. Ten stan rzeczy 
w większości wypadków nie wynikał z braku 
kompetencji ani środków, przeciwnie – zakres 
uprawnień pod względem sądowym, wyko-
nawczym i administracyjnym był szeroki, a ów 
urząd – hojnie opłacany, jednak rzadko który 
starosta sumiennie wykonywał swoje obowiązki. 
Z czasem urząd ten traktowano wśród szlachty 
jako osobiste źródło stałego dochodu. W wielu 
wypadkach wiązało się to z dożywotnim pełnie-
niem tego stanowiska (sytuacja taka wykształci-
ła się w XVI wieku), a nawet z jego dziedzicz-
nością z ojca na syna, co również miało miejsce 
w wypadku starostwa przemyskiego. 

Powyższą sytuację krytykował Wacław Po-
tocki, w następujących słowach pisząc do kró-
la: Przyczyna częstych w państwie Twoim kłótni, 
kiedy hetman, marszałek, kanclerz dożywotni; 
Tu intratne starosty, tu licz ekonomy, którzy sie-
bie i swoje chcą wystawić domy czegoś więcej 
sięgają, nad równych się niosą, a wiedząc, 
że im tylko śmierć odbierze kosą, na co mają 
przywilej, prawo w swojej woli założą. Tak więc 
wprowadzony przez Wacława II na wzór Czech 
urząd, mający ułatwić władcy sprawowanie 

rządów w państwie, stał się z czasem intratnym 
źródłem dochodów i przyczyną sporów, awan-
tur i prywatnych wojen, które nie ominęły ziemi 
przemyskiej.

Starostowie mieli sprawować funkcję na-
miestników z pełnią władzy administracyjnej 
i wojskowej, powoływani byli i odwoływani 
przez króla i nie musieli pochodzić z danej zie-
mi. Niewątpliwie starosta pozostawał zaufaną 
osobą monarchy. To on reprezentował i wyko-
nywał funkcję w imieniu władcy, z wyjątkiem 
nadawania przywilejów, a w razie niebezpie-
czeństwa miał prawo zwołania pospolitego 
ruszenia, dlatego nazywano go „ramieniem 
królewskim”. Stąd też za zranienie lub wydo-
bycie miecza w obecności starosty winny pod-
legał takiej karze, jakby dokonał tego w obli-
czu króla. Obowiązywał także zakaz łączenia 
urzędów, na przykład kanclerza, gdy było się 
starostą. Z upływem czasu doszło do zatarcia 
się pierwotnego obrazu niniejszego urzędu, co 
zostało wyżej nadmienione. Najczęściej staro-
sta nie zajmował się sprawami swojego urzę-
du, lecz oddawał je podstaroście, byli jednak 
i tacy, którzy swoją pozycję wykorzystywali do 
własnych rozgrywek, niekoniecznie zgodnych 
z prawem. Nie brakowało też osób krytykują-
cych sprawujących ten urząd z powodów poli-
tycznych czy osobistych, ale mających jedynie 
na celu nadanie rozgłosu i skompromitowanie 
tej rangi urzędnika. 

Przyjrzyjmy się zatem w zarysie, jak spra-
wowany był ów urząd w ziemi przemyskiej, na 
przykładzie kilku wybranych starostów, z któ-
rymi niejednokrotnie związane były wydarze-
nia przynoszące zarówno ujmę im samym, jak 
i pełnionemu stanowisku. 

Z pewnością na uwagę zasługuje postać 
Piotra Kmity (1477–1553). Tego wybitnego 
dostojnika ówczesnej Rzeczypospolitej i naj-
bardziej wpływową osobistość w Małopolsce 
krytykował za sposób sprawowania urzędu 
starosty znany w całej ziemi przemyskiej Sta-
nisław Orzechowski. W swoich listach adreso-
wanych do Jakuba Przyłuskiego skarżył się, iż 
z powodu bezkarności i niewykonywania de-
kretów wzrosła tak straszliwie zuchwałość mę-
żobójców, że w ziemi przemyskiej już nikt nie 
jest pewny życia. Zarzut poważny, gdyż fak-
tycznie w tamtych czasach bez odpowiedniej 
siły zbrojnej bardzo trudno było strzec bezpie-
czeństwa publicznego i egzekwować wyroki, 
ale na ten cel były przeznaczane odpowiednie 
środki. Najczęściej jednak starosta nie utrzy-
mywał stałej straży bezpieczeństwa, a zdarzało 
się, że wykorzystywał ją do prywatnych celów. 
Ponadto Piotrowi Kmicie, który przejął staro-
stwo przemyskie w 1512 roku (podawany też 
jest rok 1511) po swoim ojcu Stanisławie, au-
tor listów (jeśli mu wierzyć) wytykał nadużycia, 
bezprawie, arbitralność i chciwość. Faktem 
jednak w rodzinie Kmitów pozostaje dziedzicz-
ność niniejszego urzędu z ojca na syna. 

Inną należącą do grona starostów przemy-
skich interesującą osobą prowadzącą prywat-
ne wojny był Jan Tomasz Drohojowski, urodzo-
ny w 1535 roku. Godność starosty piastował 
od 1578 roku. Władysław Łoziński pisał o nim: 
Mężny świetny, na swój czas wysoce wykształ-
cony, […], bywalec po całej niemal Europie, 
[…], zawołany żołnierz, jeden z najdzielniej-
szych towarzyszy broni Zamoyskiego, zasłużo-
ny uczestnik wszystkich współczesnych sobie 
wypraw wojennych: gdańskiej, moskiewskiej, 

Przemyskich starostów 
przypadki

Marcin Duma

HISTORIA
Zamek przemyski był 
siedzibą starosty, peł-
nił funkcję obronną. 
Jego odbudową w la-
tach 1759–1762 starał 
się zająć jeden z ostat-
nich starostów prze-
myskich, późniejszy 
król Polski Stanisław 
August Poniatowski. 
Rys. K.W. Kielisińsk ie-
go z 1837 roku
Władysław Łoziński, 
Prawem i lewem, 
Kraków 1957
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wołoskiej […], był przecież całkowicie dziec-
kiem swego czasu, swego kraju, a przede 
wszystkim swojej warstwy społecznej i miał 
wszystkie cnoty i wady swego środowiska. 
I on chętnie szedł lewem, kiedy trudniej by-
wało i prawem i on nie wahał uciekać się do 
szabli, kiedy mu nie wystarczył statut. Cięż-
ki ludziom, którzy mu się nie podobali, ciężki 
miastu Przemyślowi, które ciągle występowało 
przeciw niemu ze skargami, w ciągłych zwa-
dach to z Ligęzami, to z ruskimi władykami, to 
z kniaziami […]. Do tej listy doszedł spór o do-
bra ziemskie z kasztelanem przemyskim Sta-
nisławem Stadnickim z Leska, któremu swoje 
zadłużone dobra odstąpił ich właściciel, cho-
rąży ziemi sanockiej, Stanisław Tarnawski. Były 
to między innymi: Zagórz, Smolnica, Uherce, 
Poraż, Tarnawa i prawdopodobnie Bachów, le-
żący w ziemi przemyskiej. Drohojowski wystą-
pił w tym sporze w roli wierzyciela powyższych 
dóbr. Do pierwszego starcia doszło w 1601 
roku, kiedy to ludzie Drohojowskiego przygo-
towali zasadzkę na Stadnickiego, znajdujące-
go się w drodze między Chyrowem a Suszy-
cą. Tylko waleczna postawa ludzi kasztelana, 
z których jeden zginął, a kilku odniosło rany, 

przyczyniła się do tego, że mógł on ratować 
się ucieczką, tracąc cały dobytek w postaci 
wypełnionych kosztownościami wozów i ka-
rety. Do drugiej potyczki doszło w Przemyślu, 
a stroną atakującą ponownie był starosta. To 
on prawdopodobnie rozkazał strzelać z zam-
kowych armat do ludzi Stadnickiego będących 
w mieście. Przyjęta taktyka ataku doprowadziła 
do uszkodzenia przemyskiej katedry i znajdu- i znajdu-
jącego się obok cmentarza. Stanowisko bisku-
pa Macieja Pstrokońskiego było jednoznacz-
ne: zniszczenia katedry przemyskiej uznał za 
profanację i nakazał ją zamknąć, a starostę 
obłożył interdyktem. Początkowo Drohojowski 
zlekceważył karę, ale w ostateczności poddał 
się ekspiacji, klękając w obecności biskupa 
przed progiem katedry przemyskiej i prosząc 
go o absolucję. Po tych zajściach nastąpiły ko-
lejne, prywatna wojna między starostą a Stad-
nickim dopiero teraz wchodziła w decydującą 
fazę. Drohojowski trzykrotnie najechał Tarna-
wę, którą ostatecznie zajął, ale nie na długo; 
po kilku dniach Stadnicki z licznym oddziałem 
odbił ją. Kolejne potyczki nie przyniosły rezul-
tatu żadnej ze stron, choć nawet interweniował 
w tej sprawie sam król. Tragiczny koniec tej 
awantury nastąpił w 1605 roku: w wyniku bi-
twy stoczonej w Bachowie Drohojowski poniósł 
śmierć na skutek odniesionych ran (zmarł na 
zamku w Przemyślu). Zwolnione w ten sposób 
starostwo przemyskie przeszło za zgodą kró-
la w 1606 roku w ręce Adama Stadnickiego, 
brata Stanisława mordercy Drohojowskiego, 
wbrew oczekiwaniom Jana Szczęsnego Her-
burta, właściciela Dobromila (zamordowany 
Drohojowski dla Herburta był wujem). 

Nowy starosta i jego brat już na samym po-
czątku swojego urzędowania popadli w kon-
flikt, od tej pory toczyła się dalsza prywatna 
wojna, tyle że między Stadnickimi a Herbur-
tem. Za uwięzienie brata (dzięki mediacjom 
ostatecznie został wypuszczony po 10 dniach 
więzienia) przez Herburta, Adam Stadnicki 
jako starosta zwołał szlachtę i ruszył za nim 
w pościg do Dobromila, a następnie do Lwo-
wa, gdzie ukrył się Herburt, tam niewpusz-
czony do miasta otoczył je swoimi ludźmi. 
Po trzech tygodniach odjechał spod Lwowa 
z niczym, wówczas do ofensywy przeszedł 
Herburt. Wraz z 700-osobowym oddziałem 
w 1607 roku uderzył na Niżankowice należące 
do starosty przemyskiego, gdzie rozbił oddzia-
ły Stadnickiego. Na wieść o tym starosta ukrył 

się w zamku przemyskim, a o świcie Herburt 
obsadził swoimi ludźmi Zniesienie i z górują-
cego nad zamkiem stanowiska rozpoczął jego 
sześciogodzinne ostrzeliwanie. W rezultacie 
uszkodził jedną z baszt, zniszczył drewniany 
wykusz i podziurawił dach, a jedna z kul wpa-
dła do pomieszczenia sąsiadującego z poko-
jem, w którym przebywał starosta. Tym sposo-
bem jednak nie odniósł zamierzonego celu 
i zawrócił do Niżankowic, które z zemsty oddał 
w ręce swoich żołnierzy. Ta mściwa prywatna 
wojna zakończyła się więzieniem i przegraną 
Herburta. Zmuszony podpisał upokarzającą 
ugodę. Zmarł w 1616 roku, pozostawiwszy ro-
dzinie majątek w zupełnej ruinie. Natomiast 
starosta Stadnicki jeszcze kilkakrotnie uczest-
niczył w sporach i awanturach między innymi 
z Fredrami czy Konstantym Korniaktem. Nie lu-
biąc swojego kuzyna Stanisława Stadnickiego 
„Diabła” z Łańcuta, wspierał Łukasza Opaliń- z Łańcuta, wspierał Łukasza Opaliń-, wspierał Łukasza Opaliń-
skiego w przygotowaniach do rozprawy z nim. 
Skończyła się ona śmiercią „Diabła” w 1610 
roku. Starosta Adam Stadnicki zmarł w 1615 
roku, pochowany został w kościele Ojców 
Franciszkanów w Przemyślu.

Kres dotychczasowej anarchii i powagę 
urzędu przywrócił dopiero Marcin Krasicki, 
właściciel Krasiczyna i fundator kościoła Ojców 
Karmelitów w Przemyślu, dobrze znany prze-
myślanom z wielu publikacji. Urząd starosty 
przemyskiego objął w 1616 roku i sprawował 
go do śmierci, to jest do 1631 roku. Z uwagi 
na fakt, że o Krasickim i jego rodzie publiko-
wane były już liczne prace, przytoczę jedy-
nie kilka słów wspomnianego już Władysława 
Łozińskiego na temat jego osoby: Krasicki ten 
jest może najpodatniejszą postacią ziemi prze-
myskiej w tym czasie. Jemu to ziemia przemy-
ska zawdzięcza ostateczne swoje uspokojenie 
i powrót publicznego bezpieczeństwa. Niestety 
spokój odszedł wraz z Krasickim, a wręcz moż-
na powiedzieć, że zbliżały się czasy ponowne-
go zamętu i walki o ten lukratywny przemyski 
urząd. 

Nowym starostą został Jan Mikołaj Daniło-
wicz, podskarbi wielki koronny, który dzierżył 
władzę do śmierci w 1650 roku. Zmarł bez-
dzietnie, a starostwo przemyskie powędrowało 
w tym samym roku w ręce Jeremiego Michała 
Wiśniowieckiego, wojewody ruskiego. Od tego 
momentu przez szereg lat stało się ono przykła-
dem wyzysku w jeszcze większym stopniu niż 
miało to już miejsce. W związku z tym, że pra-

wo zabraniało łączyć urząd starosty z urzędem 
wojewody w jednym województwie, Wiśnio-
wiecki przekazał obowiązki sądowe staroście 
jurydycznemu, którym został Marcin z Nie-
dzielska Madaliński. Śmierć Wiśniowieckiego 
w 1651 roku stała się początkiem kilkuletniego 
sporu między Madalińskim a kolejnymi pose-
sorami starostwa przemyskiego, które począt-
kowo miało przejść na małoletniego syna Wi-
śniowieckiego, Michała. 

Pierwszym z nich był hetman wielki koronny 
Marcin Kalinowski, który sprawował tę funk-
cję w latach 1651–1652, zginął wraz z synem 
Samuelem w bitwie z Kozakami pod Batohem 
w 1652 roku. Od 1652 roku do 1653 roku staro-
stwo dzierżył Jerzy Sebastian Lubomirski, a na-
stępnie przeszło ono w ręce Władysława Do-
minika Ostrogskiego-Zasławskiego, żonatego 
z Katarzyną Sobieską. Zasławski zmarł w 1656 
roku, a dochody ze starostwa pobierała jego 
żona, która ponownie wyszła za mąż w 1658 

Kasztelan przemyski Stanisław Stadnicki z Leska. 
Zmarł w 1610 roku. Przeciwnik rokoszu Zebrzy-
dowskiego, który poparł jego kuzyn Stanisław 
Stadnicki „Diabeł” z Łańcuta
Władysław Łoziński, Prawem i lewem, Kraków 1957

Adam Stadnicki, według malowidła ściennego  
w kościele Ojców Franciszkanów w Przemyślu
Władysław Łoziński, Prawem i lewem, Kraków 1957
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roku za księcia Michała Radziwiłła, wnosząc 
mu starostwo przemyskie. Trwające już przez 
kilka lat spory przybrały jeszcze na sile. Mada-
liński nie chciał ustąpić z jurysdykcji i stawiał 
opór zarówno Zasławskiemu, jak i Radziwiłło-
wi. Temu ostatniemu wytoczył proces sądowy 
za niepłaconą przez szereg lat pensję za spra-
wowanie funkcji starościńskich, który wygrał. 
Radziwiłł w zamian za umorzenie wszelkich 
pretensji oddał Madalińskiemu za niską rocz-
ną opłatę w dzierżawę całe starostwo. Jednak 
bardzo szybko zorientował się, jak wielki błąd 
popełnił, ponieważ przy najgorszym zarządza-
niu nim dawało ono znaczny dochód roczny, 
w 1664 roku było to 18 970 złotych polskich. 

Tak więc walka w ziemi przemyskiej rozgo-
rzała na nowo, a jej głównym aktorem, który 
pojawił się niespodziewanie, był Ludwik Nie-
zabitowski, rotmistrz, kasztelan bełski, pocho-
dzący z niezamożnej rodziny z Niezabitowa 
(województwo lubelskie). W ziemi przemy-
skiej należały do niego Sierakośce. Poparty 

przez Radziwiłła i mający do dyspozycji kilka 
chorągwi kozackich i wołoskich wypowiedział 
wojnę szlachcie przemyskiej. Najechał dobra 
biskupa przemyskiego Sarnowskiego Brzozów 
i Jaśliska, ograbił i spalił Radymno, a także 
wyprawił się na Żurawicę i Dobromil w 1661 
roku, w czym pomagał mu jego syn Krzysztof. 
Wcześniej, bo już w 1656 roku, zerwał sejmik 
w Sądowej Wiszni i w ten sposób nie dopuścił 
do wyboru marszałka. Zresztą na osobę Nie-
zabitowskiego zwrócił uwagę w trakcie trwa-
nia sejmiku sam kasztelan lwowski, Aleksander 
Maksymilian Fredro: Co za pycha tego czło-
wieka, który tu niedawno do nas przyjechał, 
kontynuując chwycił za szablę i krzyknął: Roz-
siekać go trzeba, rozsiekać! Pierwsi z szablami 
doskoczyli Madaliński i szlachcic Truskolawski, 
jednak Niezabitowski był szybszy i uratował 
się ucieczką. W trzy lata później, dowodząc 
piechotą Radziwiłła, biorąc odwet, zerwał sej-
mik w Sądowej Wiszni zwołany przez króla. 
Po tych wszystkich zajściach i wyrządzonych 
szkodach, które oszacowano na 200 tysięcy 
złotych polskich, szlachta całego wojewódz-łotych polskich, szlachta całego wojewódz- szlachta całego wojewódz-
twa ruskiego wystąpiła z protestem przeciwko 
Niezabitowskiemu, w co także włączył się król. 
Na tym się jednak nie skończyło. Radziwiłł nie 
mógł pogodzić się ze stratą starostwa, a same-
go Madalińskiego uważał jedynie za krnąbrne-
go sługę. Nie dając za wygraną, wysłał Nieza-
bitowskiego, aby rozprawił się z Madalińskim, 
do starcia doszło na Bakończycach pod Prze-
myślem, gdzie Madaliński w swoim dworze 
bronił się dzielnie przez pięć dni, a szóstego 
ratował się ucieczką. Niezabitowski zdobył nie 
tylko Bakończyce, ale też zamek przemyski. 
Zaistniała sytuacja doprowadziła do stanu, iż 
nie było wiadomo, kto jest ostatecznie staro-
stą przemyskim: Niezabitowski czy Radziwiłł, 
a może Madaliński. Zachowane dokumenty 
sejmiku wiszeńskiego z 1666 roku stwierdza-
ły jedynie, że: Wskutek awulsji dóbr starostwa 
takie nastąpiło srogie ogołocenie, że i jednego 
chłopa, który by bramę zamknął, nie ma, przez 
co zamek upadł […]. Ten smutny obraz wyła-
niający się z dokumentu jednoznacznie ukazał 
upadek urzędu starosty. Tymczasem Ludwik 
Niezabitowski nadal brał udział w wyprawach 
wojennych, a także w działaniach przeciw ro-
koszanom. Król Michał Korybut Wiśniowiecki 
mianował go kasztelanem bełskim. Niezabi-
towski współpracował z Sobieskim, przyszłym 
królem Polski, zmarł w 1675 roku. Natomiast 

starostwo przemyskie, po śmierci Marcina 
Madalińskiego w 1668 roku, otrzymał Marcin 
Kątski, generał artylerii koronnej, i miał je do 
swojej rezygnacji, do której doszło w 1678 
roku. Ponieważ był tylko starostą jurydycznym, 
całość dochodów przypadała Michałowi Ra-
dziwiłłowi, który po Kątskim przejął jurysdyk-
cję i sprawował urząd starosty aż do śmierci 
w 1680 roku. 

W kolejnych latach nie udało się odre-
montować podupadającego zamku przemy-
skiego – siedziby starosty, a w niecałe 100 lat 
później zaborcy zlikwidowali niniejszy urząd. 
Zachował się on tylko w Galicji, ale i tu został 
zastąpiony funkcją naczelnika cyrkułu.

Bibliografia

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Hi-
storia państwa i prawa polskiego, PWN, War-
szawa 1985.

J. Drohojowski, Kronika Drohojowskich, Kra-
ków 1904.

J. Królińska, Rola ziemi przemyskiej w kultu-
rze polskiej XVI i XVII wieku, Komitet Organiza-
cyjny Zjazdu, Lwów 1936.

W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na 
Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wie-
ku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.

K. Niesiecki, Herbarz polski, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979.

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 
roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Rzeszów 
1997.

Summary

Cases of starostas from Przemyśl 

The topic of article is the office of starosta in-
troduced in the Republic of Poland during the 
reign of Wacław II. Extensive judicial and ad-
ministrative powers and considerable revenue 
associated with this function gave it conside-
rable interest among a noblemen. Similarly 
in the land of Przemyśl, where starostas were 
the representatives of such families as: Kmita, 
Drohojowscy, Stadniccy, Wiśniowieccy or Ra-
dziwiłł.

Jan Szczęsny Herburt, według kopii 
portretu w zbiorach biblioteki Pawli-
kowskich
Władysław Łoziński, Prawem i lewem, 
Kraków 1957

Marcin Krasicki (1574–1631), kasztelan lwowski, 
wojewoda podolski. Człowiek światły, zwalczał 
w ziemi przemyskiej bezprawie i samowolę wśród 
szlachty
Władysław Łoziński, Prawem i lewem, Kraków 1957

Unfortunately, over time the original func-
tion of this office obliterated, becoming not 
only hereditary, but also treated as a perma-
nent source of income and often used for pri-
vate purposes. It is illustrated by the examples 
of several starostas elected in Przemyśl, whose 
activity is described in general or fragmentary. 
Moreover, very often it had nothing to do with 
lawmaking and law enforcement on behalf of 
the king, even vice versa, which led to the col-
lapse of this main office.

Translated by Sylwia Mikuła

Marcin Duma (ur. 1977) – absolwent historii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracownik oświaty, 
nauczyciel dyplomowany. Członek Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu, współredaktor mie-
sięcznika „Nasz Przemyśl”. Zainteresowania ba-
dawcze: demografia historyczna. Autor artykułów 
naukowych i popularnonaukowych z dziejów Prze-
myśla i regionu.
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WWidoki Przemyśla
z przełomu XVII i XVIII wieku

HISTORIA

W izualizacje trójwymiarowe to dzisiaj 
bodaj najbardziej pożądany pro-
dukt na rynku, jaki może dostarczyć 

współczesna grafika cyfrowa. Anna Kamycka 
w swojej pracy dyplomowej, zrealizowanej na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
w pracowni projektowej prowadzonej przez 
prof. Tadeusza Nuckowskiego i dr. Piotra Kisie-
la, postanowiła użyć nowoczesnych technolo-
gii, ażeby ożywić przeszłość. Na warsztat został 
wzięty Przemyśl w swoim kształcie z przełomu 
XVII i XVIII wieku. Studiowanie starych map, 
liczne konsultacje ze specjalistami z dziedziny 
historii miasta, w szczególności z prof. Jerzym 
Motylewiczem, oraz setki, o ile nie tysiące, go-
dzin spędzone na tworzeniu geometrii miasta 
zaowocowały filmem w technologii 360 stop-
ni. Dzięki temu widz może „wejść” do wnętrza 
ówczesnego miasta i sam wybrać perspektywę, 
z której chce oglądać zabudowania (film do 
obejrzenia na: https://youtu.be/T0t2n6vz3EU). 

Oczom naszym ukazuje się szereg budynków, 
które zniknęły w mrokach historii, jak też i te, 
które nie zmieniły się od setek lat. Rozmiesz-
czenie obiektów zgodne jest z mapami zacho-
wanymi z interesującego nas przedziału dzie-
jów, to samo tyczy się ukształtowania terenu 
oraz koryta rzeki San. Obraz, który powstał, 
utrzymany jest w skali szarości, by maksymal-
nie zwrócić uwagę widza na kształty budowli
i nie rozpraszać go nadmierną ilością infor-
macji. Światło zastosowane w obrazie jest 
zgodne z prawdziwym położeniem słońca na 
nieboskłonie. Sporym utrudnieniem w powsta-
niu tego filmu były ograniczenia sprzętowe. 
Niestety do tego typu animacji, szczególnie 
w technologii 360 stopni, potrzebna jest do 
renderingu, czyli procesu powstawania obrazu 
rastrowego, bardzo duża moc obliczeniowa, 
którą – niestety – pracownia komputerowa na 
uczelni podczas powstawania filmu nie dyspo-
nowała. Dlatego też czas potrzebny na uzyska-

nie pewnych efektów w filmie był tak duży, że 
autorka zrezygnowała z części ujęć. Na szczę-
ście model, który został stworzony, może zostać 
użyty wielokrotnie, toteż w przyszłości możliwe 
będzie na bazie tej pracy wykonanie innych 
scen i animacji. Przykładem są prezentowane 
sceny. Jest to niewątpliwa zaleta tej techniki. 

Zaletą jest również to, że model można edy-
tować, zwłaszcza w wypadku, kiedy badane 
źródła historyczne wskazywałyby na potrzebę 
zmiany pewnych rozwiązań, co czyni cały pro-
jekt bardzo elastycznym. Zadanie realizowane 
było we współpracy z Muzeum Narodowym 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
              Piotr Kisiel
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HISTORIA

JJak ucztowali 
przemyscy rajcy

O ucztach rady miejskiej w Przemyślu  
w połowie XVI wieku
Ewa Grin-Piszczek

W miastach lokowanych na prawie 
magdeburskim samorząd tworzyły 
rada miejska oraz grono ławników 

z wójtem sądowym na czele. Za ukoronowanie 
kariery urzędniczej w mieście uważano dosta-
nie się do kolegium radzieckiego. Członkowie 
tego grona cieszyli się wieloma przywilejami, 
z których najbardziej istotnym była dożywot-
ność sprawowanego urzędu. Coroczny wybór 
rady był więc doniosłym momentem nie tyl-
ko dla nowo wybranych rajców, ale i dla ca-
łej gminy miejskiej. W Przemyślu początkowo 
w urzędującej radzie zasiadały cztery osoby1. 
W 1551 roku (24 I) król Zygmunt August ze-
zwolił miastu Przemyśl na wybór ośmiu rajców, 
zatwierdzany przez starostę przemyskiego. Od 
tego roku aż do roku 1602 elekcje ośmiooso-
bowej rady miejskiej odbywały się w różnych 
terminach2. W 1602 roku Zygmunt III (27 IX) 
wydał przywilej, na mocy którego wyborów 
rady miano dokonywać w wigilię Bożego Cia-
ła. Skład rady miejskiej był ustalany przez (ma-
jących po 2 głosy) starostę, wójta i ławników, 
cechmistrzów, reprezentację pospólstwa – Ko-
legium 24 Mężów. Na roczną kadencję wybie-
rano czterech burmistrzów, z których każdy 
sprawował urząd przez jeden kwartał. Jeden 
z nich był wybierany przez starostę, natomiast 
trzech pozostałych – przez 24 Mężów. Na-
zajutrz po święcie wybierano ławników oraz 
24 reprezentantów pospólstwa. 

Elementem ceremoniału elekcyjnego były 
uczty, mające prestiżowy charakter, zarezer-
wowane dla wyższych warstw społeczności 
miejskiej oraz gości3. W Przemyślu i w innych 
miastach, gdzie wybór rady był zależny od 
starosty, zazwyczaj na biesiadę zapraszano go 
jako urzędnika zatwierdzającego wybór rady. 
W zasobie Archiwum Państwowego w Prze-
myślu, w Aktach miasta Przemyśla zachowały 
się rachunki miejskie, w których zapisano wy-
datki poniesione przez miasto na organizację 
uczt elekcyjnych zwanych również ucztami 
radzieckimi. Zapisy te pochodzą z lat 1558, 
1560 i 15644.

W 1558 roku elekcja rajców oraz następują-
ca po niej uczta miały miejsce w wigilię święta 
Świętego Michała, a więc 28 września. Do rady 
zostali wybrani wówczas: Stanisław Lisek, Ste-
fan Wiszeński, Maciej Czechowicz, Jan Gaga-
tek, Marcin Wietnik, Jakub Wargocki, Stanisław 
Rogala oraz Adam Młynarz. Należeli oni do 
najbogatszych mieszczan w Przemyślu w poło-
wie XVI wieku, zajmujących się w większości 
handlem (głównie suknem, winem, piwem). 
Wśród tego grona jedynie Maciej Czechowicz 
był określany jako krawiec, a przydomek Ada-
ma Młynarza wskazuje na jego zawód.

Pierwsze wzmianki o rajcach przemyskich po-
chodzą z lat 1353, 1366, 1385, 1391, 1400.
W 1558 r. elekcja rady odbyła się 28 IX, 
w 1559 – 26 IX, w 1560 – 3 XII, w 1563 – 
16 IX, w 1564 – 19 XII, w 1569 – 1 XII, 
w 1579 – 7 VII, 1585 – 7 VIII.

1

2

Vide: M. Wyżga, Ceremonie na ratuszu kra-
kowskim w XV–XVIII wieku, „Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych” 2014, t. 74, 
s. 145–148; Z. Noga, Krakowska rada miej-
ska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, 
Kraków 2003, s. 23–26.
Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: 
APP), Akta miasta Przemyśla (dalej: AmP), 
sygn. 303, s. 123–125; sygn. 306, s. 60–61; 
sygn. 309, s. 126.

3

4
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Rachunki miejskie – wydatki na ucztę odbywającą się po elekcji rajców w 1558 roku 
Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 303, s. 123
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Rachunki miejskie w 1558 roku, w tym wy-
datki na ucztę radziecką, zostały spisane ręką 
Jakuba Wargockiego, który pełnił wówczas 
funkcję szafarza miejskiego, odpowiedzialnego 
za finanse miasta. W latach 1558–1574 zasia-
dał w radzie miejskiej. Wiadomo, że był osobą 
wykształconą, o szerokich horyzontach intelek-
tualnych, o czym świadczyć może to, że posia-
dał cenny rękopis Godzinek Wargockiego5. 

Na collatio w 1558 roku został zaproszony 
starosta przemyski Spytek Wawrzyniec Jordan 
z Zakliczyna wraz z innymi dostojnikami. Notu-
jący rachunki Wargocki nie wymienił dokład-
nie tych osób, nazywając je ceteris noblilis 
(inni dostojni). W czasie uczty jedzono drób 
(ponad 15 kapłonów6, młode kury, kaczki) 
oraz woła i ryby. Na poczęstunek zakupiono 
również owoce i warzywa: jabłka (które na-
stępnie smażono, a część z nich służyła jako 
nadzienie do innych potraw), gruszki, orzechy, 
rzepę, cebulę i pietruszkę. Na stole znalazły 
się także: tatarka7, chleb czarny i biały, sery, 
powidła. Na koszt miasta dostarczono ponad-
to żemły na kaszę8 oraz nabiał: masło, mleko 
i sery. Najwięcej zakupiono napitków: piwa, 
małmazji, którą sprowadził Stanisław Roga-
la ze Lwowa9, i miodu pitnego. Piwo zosta-
ło dostarczone przez rajców: Jana Gagatka, 

Marcina Wietnika, Jakuba Wargockiego oraz 
niejakiego Parzyjajka (jemu opłacono szrotar-
ne10). Okazało się, że w trakcie uczty jednak 
piwa zabrakło (niedostało) i sługa Marcin mu-
siał się fatygować (oczywiście za odpowiednią  
zapłatą – 1 floren), aby je donieść. Piwo, a tak-
że okowitę (aquavita) wręczono jako zapłatę 
kucharzom i służebnikom usługującym przy 
uczcie. Stosunkowo dużo, bo aż 6 florenów, 
zapłacono za przyprawy (korzenie weneckie), 
których kupiono szklanicę. Wśród tych przy-
praw zapewne znalazły się cynamon, pieprz 
czy gałka muszkatołowa. Przyprawy korzenne 
należały wówczas do artykułów luksusowych 
i kosztownych. Wystarczy dokonać porówna-
nia – szklanica przypraw kosztowała 6 flore-
nów, podczas gdy na przykład cały wół kosz-
tował 8 florenów. Luksusowym trunkiem była 
małmazja, za którą zapłacono aż 10 florenów. 
Rajcy opłacili również mszę wotywną. 

3 grudnia 1560 roku rajcami zostali wybra-
ni: Stefan Wiszeński, Maciej Czechowicz, Sta-
nisław Lisek, Jakub Wargocki, Jan Grzegorzko-
wicz, Jan Radzimski, Jan Cegiełka oraz Adam 
Młynarz. W tym roku prowadzący rachunki 
miejskie bardzo ogólnie zapisał, że wydano 
pro colacione temporis electionis consulum 
(na ucztę w czasie elekcji rajców) 12 florenów 
i 21 groszy. Przeznaczono je na zakup piwa, 
dziczyzny i kapłonów, pieczywa i innych po-
trzebnych produktów. Osobną pozycję w wy-
datkach na ucztę (2 floreny) stanowił zakup 
pieprzu, szafranu i imbiru oraz innych przy-
praw. Ich dostawcą był Aleksy Aptekarz.

W 1564 roku elekcja rady miejskiej odbyła 
się 19 grudnia. Rajcami zostali wybrani: Ste-
fan Wiszeński, Jakub Wargocki, Maciej Kaspro-
wicz, Stanisław Sheman Rydłowicz, Stanisław 
Malarz, Stanisław Sulikowski, Wojciech Dobre-
słowo i Wojciech Krownicki. Zgodnie ze zwy-
czajem na ucztę elekcyjną zaproszono staro-
stę przemyskiego, którym był wówczas Spytek 
Wawrzyniec Jordan z Zakliczyna. Z rachunków 
wynika, że menu było bardziej urozmaicone 
niż na uczcie wyprawianej sześć lat wcześniej, 
w 1558 roku. Goście spożywali mięsa: cielę, 
prosiaki, barany i owce, dziczyznę (sarnę, za-
jące) oraz drób (kapłony, gęsi). Przygotowano 
również powidła, ocet, miód, owoce i orze-
chy oraz warzywa: groch, cebulę, pietruszkę, 
a także masło, sery i śledzie. Ponadto paniom 

W lutym 2017 r. Biblioteka Narodowa zaku-
piła rękopis Officium Beatae Mariae Virginis 
secundum usum Romanum. Wykonany ok. 
1470–1500 r. we Florencji dla rodu Guccich 
luksusowy, bogato iluminowany rękopis trafił 
do Polski jako własność Carla Calvanusa 
Gucciego (zm. 1551), pełniącego urząd 
żupnika ruskiego. Jego następnym właścicie-łaścicie-
lem był Jakub Wargocki, vide: E. Grin-Pisz-Wargocki, vide: E. Grin-Pisz-
czek, Przemyskie „Godzinki Jakuba Wargoc-
kiego”, „Nasz Przemyśl” 2017, nr 4, s. 12–13. 
Kapłon – wykastrowany i specjalnie tuczony 
kogut; jego mięso było uważane za rarytas 
w kuchni staropolskiej. 
Tatarka – kasza gryczana, zwana także kaszą 
tatarczaną. 
Żemła – bułka pszenna; chleb pszenny. 
Kaszą nazywano w kuchni staropolskiej po-
trawy z różnorodnych składników, niekiedy 
niezawierające kaszy, ale przypominające ją 
konsystencją i wyglądem. 
Małmazja – słodkie wino południowe. Naj-
większe składy małmazji znajdowały się we 
Lwowie.  Szrotarne – opłata od piwa i wina.

5

6

7

8
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Rachunki miejskie – wydatki na ucztę odbywającą się po elekcji rajców w 1564 roku 
Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 309, s. 126
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Szymkowej i Grzegorzowej zapłacono za na-
czynia wykorzystywane w czasie uczty. Najwię-
cej pieniędzy wydano na wino, które dostarczył 
Wojciech Dobresłowo (17 ½ garnca) i pani 
Rogalinowa (7 garnców). Od niej zakupiono 
również 2 garnce małmazji. Oprócz wina na 
uczcie spożywano piwo – zakupiono 3 achtele 
tego napitku. Niemało kosztowały także przy-
prawy: szafran, pieprz, skórka gałki muszkato-
łowej i cynamon (4 floreny i 24 grosze). Uczta 
mogła odbywać się wieczorem, o czym świad-
czy zakup świec na tę okazję. Całość przygo-
towywało czterech kucharzy, którym zapłacono 
za pracę 12 groszy. Łączny koszt wydatków na 
ucztę wyniósł ponad 30 florenów.

Uczty radzieckie urządzane przez przemy-
skich rajców nie były tak wystawne i kosztowne, 
jak chociażby w stołecznym Krakowie. Przykła-
dowo w 1583 roku w trakcie przygotowań do 
uczty, na polecenie krakowskich rajców, przy-
wieziono na trzech saniach zamówione ryby, 
w tym 60 szczupaków. Oprócz dziczyzny po-
dawano między innymi oliwki, kapary, szpinak, 
ryż, a także ciasta, powidła, pierniki norym-
berskie i obwarzanki. Kucharze dniem i nocą 
zdobili torty, które przy dźwiękach muzyki po-
dawano na deser. Po ciastach goście mogli się 
częstować pomarańczami oraz cukrami (loda-
mi): cynamonowymi, imbirowymi, migdałowy-
mi, kolendrowymi i farbowanymi11.

Gdzie mogły odbywać się owe uczty 
w Przemyślu w połowie XVI wieku? Zazwyczaj 
takie uroczystości organizowano w najbar-
dziej reprezentacyjnym gmachu miasta, jakim 
był ratusz miejski12. W Przemyślu w 1557 roku 
rozpoczęto gruntowną przebudowę ratusza 
miejskiego, uwzględniającą adaptację sta-
rych murów. W 1558 roku do wykonania prac 
przy remoncie ratusza zwieziono 281 fur pia-
sku i 167 wozów cegieł13. Nowe renesansowe 
praetorium skończono budować w 1563 roku, 
ale prace wykończeniowe prowadzono jeszcze 
w 1568 roku14. Czy uroczysty poczęstunek, na 
który zapraszano starostę wraz z innymi dostoj-

nikami, mógł być organizowany w budynku 
poddanym tak gruntownej przebudowie? 
Wiadomo, że pomimo zaawansowanych robót 
w 1560 roku (przetransportowano 2 stosy 
kamieni, 68 fur piasku, przywieziono 20 tysięcy 
sztuk cegieł z cegielni Stanisława Sulikowskie-
go) 18 grudnia w ratuszu gościli wicewojewo-
da i wicestarosta przemyski. Przygotowano dla 
nich poczęstunek, na który zakupiono szczu-
paki, 2 kapłony, piwo, 3 kwarty wina, pieczywo 
oraz śledzie15. Z wielu wzmianek – a przede 
wszystkim z zapisów czynszów opłacanych za 
dzierżawę pomieszczeń w ratuszu – wiadomo, 
że budynek funkcjonował nieprzerwanie w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVI stu-
lecia, a także później16. Założyć więc można, 
że uczta radziecka na początku grudnia tego 
roku (elekcja rajców odbyła się 3 grudnia), jak 
i uczty w latach 1558–1560 także odbywały się 
w budynku ratusza.

Summary
How the councillors celebrated a feast. 
About banquets of the city council in 
Przemyśl in the mid-16th century

In the middle of the sixteenth century, elec-
tions of municipal authorities in cities based 
on the Magdeburg law (city council) were 
usually associated with the so-called elective 
feasts. These were prestigious receptions, to 
which the city elite was invited, including sec-
ular and church officials. The article is based 
on the preserved city accounts of the years 
1558, 1560 and 1564 in the State Archives 
in Przemyśl in the group of documents called 
Files of Przemyśl city. The author describes, 
among others, ingredients of dishes consumed 
at these feasts.

Translated by Sylwia Mikuła

Ewa Grin-Piszczek (ur. 1979) – doktor nauk huma-
nistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu), pracownik Archiwum Pań-
stwowego w Przemyślu. Autorka prac dotyczących 
dziejów Przemyśla w okresie staropolskim, między 
innymi Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV–XVIII 
wieku (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012), 
oraz artykułów z zakresu archiwistyki i biografistyki.

Z. Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku. 
Studium o elicie władzy, Kraków 2003, s. 25. 
M. Wyżga, op. cit., s. 145–148. 
J.T Frazik, Ratusz w Przemyślu [w:] Sztuka 
Przemyśla i ziemi przemyskiej. Zbiór studiów, 
red. M. Dłutek, J. Kowalczyk, Przemyśl–War-
szawa 2004, s. 69. 
Ibidem, s. 79. 

APP, AmP, sygn. 306, s. 60. 
J.T. Frazik, op. cit., s. 68.
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HISTORIA

W
Węgierscy żołnierze-poeci 
w Twierdzy Przemyśl

Tomasz Pomykacz

W poprzednim numerze „Przemyskiego 
Przeglądu Kulturalnego” przybliżono 
sylwetkę Gézy Gyóniego, węgierskie-

go poety, który sławę zdobył dzięki wierszom 
napisanym w Twierdzy Przemyśl i wydanemu 
w grudniu 1914 roku w Przemyślu tomikowi 
poezji Lengyel mezőkön, tábortűz mellett1.

Wiersze Gyóniego nie były jedynymi, któ-
re wyszły spod pióra pochodzących z Węgier 
obrońców Twierdzy Przemyśl i opublikowane 
zostały na łamach „Tábori Ujság”. Pierwszy, 
pod tytułem Világháború (Wojna światowa), 
autorstwa Antala Nagya, honweda z 10 kom-
panii 5 Pułku Piechoty Honwedu, ukazał się 
w numerze 9 z 15 października. Towarzyszyła 
mu zachęta redakcji do nadsyłania przez żoł-
nierzy dalszych prób poetyckich2.

Wezwanie to nie pozostało bez echa i odtąd 
w niemalże każdym numerze pojawiały się ko-
lejne wiersze. Nie zachowało się wiele informa-
cji na temat autorów większości z nich. Utwory 
te zazwyczaj podpisane były imieniem i nazwi-
skiem autora, czasem opatrzone informacją 
o jego stopniu wojskowym lub zajęciu w cywi-
lu. W ujęciu alfabetycznym lista autorów wier-
szy zamieszczonych na łamach „Tábori Ujság” 
przedstawia się następująco3: Miklós Bernáth, 
szeregowy pospolitego ruszenia; Ignác Blum; 
Albert Boldizsár, zbrojmistrz; László Czenczik; 
Konrád Demeter; István Dencsi4, honwed, sztab 
23 Piechoty Honwedu; Sámuel Duzs, kanonier; 
Imre Fatalin (ur. 1885 w Kőszeg, z zawodu mę-
ski krawiec5), w Przemyślu służący jako pionier 
w Pułku Kolejowym6; Sándor Flóhr, plutonowy; 
István Holczer (ur. 1878 w Komárom7), I od-
dział (roboczy) 31 Pułku Pospolitego Rusze-
nia, podoficer rachunkowy; Béla Horkay (ur. 
1889), jednoroczny ochotnik sierżant, w Prze-

myślu służył w Szpitalu Fortecznym nr 68; Lajos 
Kádár, plutonowy, 3 Pułk Marszowy Honwedu; 
Miklós Kobulniczky, porucznik, 2 Pułk Piecho-
ty Honwedu; Béla Koller; Imre Lánczy, pluto-
nowy, 10 Pułk Pospolitego Ruszenia; Sándor 
Lehocky, żołnierz pospolitego ruszenia, 9 Pułk 
Pospolitego Ruszenia, 6 kompania, przed 
wojną nauczyciel pełniący funkcję dyrekto-
ra w szkole państwowej w Felsőgagy9; Károly 
Lovas; sierżant Sándor J. Makkay, 2 Oddział 
Kolejki Polowej10; Kodi [Károly?] Medgyesi11; 
Mihály Mészáros Csordás, sierżant, 5 Pułk Pie-
choty Honwedu12; Antal Nagy, honwed, 5 Pułk 
Piechoty Honwedu; Dezsö F. Poroszlai; Ferenc 
Prattinger, podporucznik prowiantowy, przed 
wojną księgowy w szpitalu okręgowym w Gy-
uli13; Simon Radó, starszy szeregowy; Arthur 
Róna; Fe renc Szabady, rachmistrz pułkowy, 
2 Pułk Armat Polowych Honwedu; János Szabó, 
IV oddział roboczy 31 Pułku Pospolitego Ru-
szenia, przed wojną nauczyciel pełniący funk-
cję dyrektora szkoły w Udvar14; Mihály Szabó, 
przed wojną nauczyciel w Pölöskefalva15; Józ-
sef Vida z Budapesztu16, sierżant rachunkowy, 
Dywizjon Huzarów Pospolitego Ruszenia 6 Puł-
ku Huzarów Honwedu17.

Ukazały się też wiersze anonimowe lub pod-
pisywane pseudonimami bądź inicjałami: Á…d 
G…r z kolumny amunicyjnej 23 Dywizji Pie-
choty, Cz., E. B., Kokó Ecsedi, ktb., M. R., P. V., 
Sulyzó. Z jednym wyjątkiem – ktb. – nie udało 
się ustalić, kto krył się pod tymi inicjałami bądź 
pseudonimami.

Pod akronimem ktb. krył się Tibor Béla Kac-
skovics (niekiedy nazwisko to pisano w formie 
Kacskovich). Wedle redaktora „Tábori Ujság” 
Kálmána Molnára był to co prawda mniej zna-
ny, ale nie mniej utalentowany od Gézy Gyó-
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niego poeta przebywający w Przemyślu18. Uro-
dzony w 1892 roku19, był zawodowym oficerem 
artylerii. Kształcił się w Artillerie-Kadettenschu-
le w Traiskirchen (Austria Dolna)20. Od 1 listo-
pada 1913 roku był podporucznikiem w cesar-
skim i królewskim 6 Pułku Artylerii Fortecznej21. 
Jeszcze przed wybuchem wojny publikował 
swoje utwory. Przynajmniej od 1912 roku jego 
nowele (Balogh Laci, a kis kadét22 – Laci Ba-
logh, mały kadet), felietony (Caesar halála23 – 
Śmierć Cezara), a przede wszystkim wiersze 
ukazywały się w wychodzącym w Pozsony (Bra-
tysława) „Nyugatmagyarországi Híradó”, tym 
samym tytule, z którym w latach 1903–1905 
współpracował Géza Gyóni. Pod koniec 1912 
roku jego wiersz zamieszczono też w półrocz-
niku literackim „A Holnap”24, a tuż przed wy-
buchem wojny, w pierwszej połowie 1914 roku, 
wydał tomik wierszy Szomorú mostan minden 
erre: versek (Obecnie wszystko jest smutkiem). 
O tomiku tym bardzo ciepło wyraził się na ła-
mach prestiżowego literackiego periodyku 
„Nyugat” jeden z najważniejszych krytyków lite-
rackich ówczesnych Węgier, Endre Ady25.

Po wybuchu wojny Kacskovics jako podpo-
rucznik 6 Pułku Artylerii Fortecznej znalazł się 
w Przemyślu. Tu skontaktował się z redakcją 
„Tábori Ujság”. Kálmán Molnár wspominał po 
latach, że Kacskovics nie był płodnym poetą, 
toteż niewiele wierszy dostarczył do redakcji; 
zdawał sobie też sprawę, że ich realizm i we-
ryzm nie współgrał z duchem „Tábori Ujság”, 
która starała się podtrzymywać ducha walczą-
cych w ciężkich warunkach żołnierzy26.

Wbrew stanowisku Istvána Csaplárosa, iż 
utworów Kacskovicsa właśnie ze względu na 
ich pesymistyczny ton w Przemyślu w ogóle nie 
publikowano27, w „Tábori Ujság” można zna-
leźć cztery jego wiersze, wszystkie sygnowane 
ktb. Pierwszy z nich, Lapok a történelemböl28

(Kartki z historii), napisany został 10 paździer-
nika 1914 roku pod wrażeniem rosyjskiego 
szturmu, który Rosjanie przypuścili na twierdzę 
w dniach 5–7 października. Tego samego dnia, 
co w „Tábori Ujság” (8 listopada), wiersz ten 
wydrukowano pod pełnym nazwiskiem autora 
w „Nyugatmagyarországi Híradó”29. Pozostałe 
utwory Kacskovicsa napisane w Przemyślu to 
Kórházban30 (W szpitalu), Tavasz31 (Wiosna), 
Üzenet32 (Wiadomość). Ten ostatni, zatytułowa-
ny Üzenet Przsemyslből (Wiadomość z Prze-
myśla), nieco zmodyfikowany ukazał się pod 
koniec lutego 1915 roku pod jego pełnym na-
zwiskiem w „Nyugatmagyarországi Híradó”33. 
Wiersz dedykowany Gézie Gyóniemu, pod ty-
tułem Este a kazamatákban (Wieczór w kaza-
matach), został przesłany do redakcji „Tábori 
Ujság” w przeddzień poddania twierdzy i już 
nie został opublikowany34.

Pod koniec wojny Kacskovics wrócił z nie-
woli w Rosji w ramach wymiany inwalidów 
wojennych35 (pod tym pojęciem rozumiano 
nie tylko inwalidów w ścisłym tego słowa zna-
czeniu, ale też jeńców, którzy w wyniku chorób 
w znaczny i nieodwracalny sposób ponieśli 
uszczerbek na zdrowiu). Nie są znane jego po-
wojenne losy. W 1924 roku jeden z jego wier-
szy ukazał się w wydanej w Egerze publikacji 
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 Datowany na 10 października 1914 roku wiersz Lapok a történelemböl (Kartki z historii) Tibora Béli 
Kacskovicsa, zamieszczony w „Nyugatmagyarországi Híradó” 1914, nr 261, 8 listopada, s. 3. Wiersz ten 
tego samego dnia ukazał się w „Tábori Ujság”
Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie 



T. Pomykacz, Géza Gyóni – węgierski poeta, żoł-
nierz przemyskiej twierdzy, „Przemyski Przegląd 
Kulturalny” 2016, nr 36–37, s. 67–72.
„Tábori Ujság” 1914, 9. sz., október 15., s. 2.
Wykaz przygotowano na podstawie egzemplarzy 
„Tábori Ujság” przechowywanych w zbiorach 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Prze-
myślu. Muzeum nie posiada wszystkich egzem-
plarzy, wobec czego nazwiska niektórych autorów 
wierszy zaczerpnięto z pracy Węgrzy w twierdzy 
przemyskiej w latach 1914–1915, red. I. Lagzi, 
Warszawa–Przemyśl 1985, przypis na s. 82.
Być może István Dencsi z 5 Pułku Piechoty Hon-án Dencsi z 5 Pułku Piechoty Hon- Dencsi z 5 Pułku Piechoty Hon-
wedu, ur. w 1890 r., „Verlustliste” 1917, Nr. 625,  
6. November, s. 14.
A magyar ipar almanachja, II. rész., Az iparos 
társadalom [Névjegyzék], Budapest 1929,  
s. 207–208. Kőszeg – niewielkie miasto leżące 
w zachodnich Węgrzech, przy granicy z Austrią. 
„Verlustliste” 1917, Nr. 514, 18. Januar, s. 18.
A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914–
1918, szerk. Caesar de Sgardelli, Budapest 
1940, s. 351. Komárom – miasto w północnych 
Węgrzech, tuż przy granicy ze Słowacją.
„Verlustliste” 1918, Nr. 668, 19. April, s. 5.
„Tábori Ujság” 1914, 67. sz., deczember 23., s. 2. 
Wieś Felsőgagy leży w północno-wschodnich 
Węgrzech, przy granicy ze Słowacją. 
„Tábori Ujság” 1914, 44. sz., november 26., s. 2.
Z wykazu żołnierzy publikujących wiersze na 
łamach „Tábori Ujság”, zamieszczonego w pra-
cy Węgrzy w twierdzy przemyskiej (wykaz ten 
prezentował nazwiska uszeregowane według ko-
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A Gárdonyi-Társaság Első Évkönyve 1925-ös 
naptárral (Pierwszy Rocznik Towarzystwa Gár-
donyiego wraz z kalendarzem na 1925 rok), 
ale nie oznacza to, że Kacskovics wówczas żył; 
w tym samym wydawnictwie zaprezentowano 
też wiersz zmarłego w 1917 roku w Krasnojar-
sku Gézy Gyóniego36.

Także szczególne miejsce wśród wyżej wy-
mienionych żołnierzy-poetów Twierdzy Prze-
myśl zajmował Károly Lovas, dyplomowany 
nauczyciel szkoły wydziałowej w komitacie 
Somogy (południowo-zachodnie Węgry), który 
w Przemyślu służył jako rezerwista37. Pod ko-
niec stycznia 1915 roku ukazał się tomik jego 
wierszy pod tytułem Karácsonyi tűz a gráni-
con38 (Bożonarodzeniowy ogień na granicy). 
W styczniu jako zapowiedź przygotowywanego 
tomiku opublikowane zostały wiersze A 11-es 
magyar népfelkelőkhőz (Do żołnierzy węgier-
skiego pospolitego ruszenia z 11 Pułku)39 oraz 
A levél40 (List). Tomik Karácsonyi tűz a gráni-
con nie spotkał się z takim odzewem, jak wy-
dany wcześniej Lengyel mezőkön, tábortűz 
mellett Gyóniego. Brak też dokładniejszych 
informacji o osobie Károlya Lovasa i dalszych 
jego losach.

Nie miejsce tu na ocenę walorów literac-
kich wierszy pozostałych autorów publikowa-
nych na łamach „Tábori Ujság”; nie te były 
zresztą najważniejsze. Utwory te były reakcją 
zwykłych ludzi wyrwanych z codziennego ży-
cia i rzuconych w wir krwawych, wojennych 
zmagań o Przemyśl. I przede wszystkim prze-
życia wojenne stanowiły główny temat tych 
wierszy, których treść znakomicie oddają tytu-
ły41: Öreg harcosok (Starzy wojownicy) Miklósa 
Bernátha; Névtelen hősök (Bezimienni bohate-
rowie), Csak előre! (Tylko naprzód!) Alberta 
Boldizsára; Este a várban (Wieczór w twierdzy) 
Imre Fatalina; Öreg népfelkelők (Starzy pospo-
litacy) Istvána Holczera; Temetőben (Na cmen-
tarzu) Lajosa Kádára; Hősök sírjánál (Przy 
grobie bohaterów), Az őrszem (Wartownik), 
Elesett bajtárs… (Poległy towarzysz broni…) 
Imre Lanczyego; Velünk az Isten! (Bóg z nami!) 
Sándora Lehoczkyego; Przemyślből (Z Prze-
myśla), Honvéd roham (Atak honwedów), Prze-
mysli hősök karácsonyestéje (Wieczór wigilijny 
przemyskich bohaterów), A haldokló magyar 
vitéz (Konający węgierski bohater) Sándora J. 
Makkaya; Csatatéren (Na polu bitwy) Mihálya 
Csordása Mészárosa; Világháború (Wojna 
światowa) Antala Nagya (pod takim samym ty-

tułem wiersz opublikował Arthur Róna); Csak 
előre fiúk! (Tylko naprzód, chłopcy!), Przemyśl 
hős vára! (Przemyśl bohaterska twierdza!), 
A háború (Wojna), Csillagtalan fázós szomorú 
északa (Bezgwiezdna, mroźna, smutna pół-
noc) Dezső F. Poroszlaia; A honvéd… (Hon-
wed…), A kadett (Kadet) Ferenca Prattingera; 
Kitartunk (Wytrwamy) Ferenca Szabadyego; 
Előre katonák! (Naprzód żołnierze!) Mihálya 
Szabó czy Emlékezés december 15-18-ikára 
(Wspomnienie 15–18 grudnia) Józsefa Vidy. 
Wiersz ten odnosił się do największego wypa-
du załogi twierdzy, przeprowadzonego w tych 
właśnie dniach w kierunku Birczy. Niewyklu-
czone, że Vida też wziął w nim udział, bowiem 
jego jednostka (Dywizjon Huzarów Pospolitego 
Ruszenia 6 Pułku Huzarów Honwedu) także 
uczestniczyła w tych działaniach bojowych.

Spora część wierszy odzwierciedlała tęsk-
notę za domem rodzinnym i najbliższymi: Otto-
nom (W moim domu) László Czenczika42; Any-
ám (Moja matka) Ferenca Prattingera; Vágy… 

(Tęsknota), Otthon… (W domu…) Arthura Ró-
nya; Édes anyám imádsága (Modlitwa mojej 
kochanej matki) Mihálya Szabó.

Kilka wierszy było dedykowanych okre-
ślonym osobom: Károlya Lovasa A levél (List) 
chorążemu Antalowi Reichowi43 i A gépmadár 
(Samolot) Bertalanowi Geőcze44 oraz Jánosa 
Szabó Üzenet Komáromba (Wiadomość do 
Komárom) Károlyowi Ferenczyemu45.

Niejednokrotnie utwory publikowane na ła-
mach „Tábori Ujság” były przedrukowywane 
przez węgierskie gazety. Oprócz wierszy Gy-
óniego i Kacskovicsa na łamach węgierskiej 
prasy na przełomie 1914/1915 roku ukazały 
się między innymi: 8 listopada w „Kővárvidék” 
wspomniany już wiersz Károlya Medgyesie-
go Przemysl-i csatadal46 (Przemyska pieśń 
bitewna); 8 grudnia w „Nagybányai Hírlap” 
wiersz Lesz még Lengyelország!47 (Będzie 
jeszcze Polska!) Béli Horkaya; 7 lutego 1915 
roku w wydawanym w Segedynie dzienniku 
„Délmagyarország” wiersz Honvedék har-
ca48 (Walka honwedów) Mihálya Csordása 
Mészárosa. Zamieszczając ten utwór, redakcja 
napisała: Leży przed nami przemyska „Tábo-
ri Ujság”. I w tej niedużej węgierskiej gazecie 
znajdujemy wiersz, wiersz, który wkrada się 
w nasze serce swymi rymami. Autor nie jest 
profesjonalnym poetą, lecz synem Segedyna 
opiewającym chwałę i ducha segedyńskiego 
pułku. O segedyńskim pułku jak dotąd mo-
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gliśmy usłyszeć wyłącznie dobre rzeczy. Spo-
śród licznych naszych krewnych wielu walczy 
w Przemyślu, z sukcesem, święcie wierząc 
w ostateczne zwycięstwo49.

Nie są też znane losy przeważającej więk-
szości wspomnianych powyżej żołnierzy-po-
etów walczących w obronie Twierdzy Prze-
myśl. Naturalnie, wraz z upadkiem twierdzy 
22 marca 1915 roku ci, którzy przeżyli oblę-
żenie, dostali się do niewoli rosyjskiej. Kilku 
z nich udało się wrócić do domu: István Hol-
czer w marcu 1918 roku zbiegł z obozu je-
nieckiego w Taszkiencie w Turkiestanie i zdą-
żył jeszcze zostać wcielony do wojska przed 
zakończeniem wojny50. Także jeszcze w czasie 
wojny do domu wrócił Ferenc Prattinger. Z re-

lacji prasowych wiadomo, że w kwietniu 1915 
roku w drodze na Syberię przebywał w Kaza-
niu51, po wybuchu rewolucji w Rosji uciekł  zaś 
z niewoli przez Finlandię i dotarł latem 1918 
roku do rodzinnej Gyuli52. Również przed 
końcem wojny wrócił z niewoli – w drodze wy-
miany inwalidów wojennych – Béla Horkay53. 
Nieznane są dalsze losy jego związku z Pau-
lą Poznalską, z którą zaręczył się w Przemyślu 
w grudniu 1914 roku54. Już po wojnie, w lipcu 
1920 roku, do ojczyzny wrócił Mihály Mészáros 
Csordás55. Udało się wrócić (niestety w niezna-
nych okolicznościach i niesprecyzowanym ter-
minie – na pewno jednak przed 1922 rokiem) 
także Imremu Fatalinowi56.
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lejności publikacji pierwszego wiersza), wynika, 
że starszy szeregowy Kodi Medgyesi opublikował 
pierwszy wiersz jeszcze jesienią 1914 r. Vide: Wę-
grzy w Twierdzy…, op. cit. przypis na stronie 82. 
Niestety autorowi niniejszego artykułu nie udało 
się dotrzeć do numeru „Tábori Ujság”, w którym 
pierwszy wiersz Medgyesiego został opubliko-
wany. Natomiast 8 listopada 1914 r. w wydawa-
nym w Nagysomkút czasopiśmie „Kővárvidék” 
ukazał się wiersz starszego szeregowego Károlya 
Medgyesiego Przemysl-i csatadal (Przemyska 
pieśń bitewna), przedrukowany z „Tábori Újság”, 
z czego wynika, że ten wiersz ukazał się przed tą 
datą. Vide: „Kővárvidék” 1914, 45. sz., november 
8., s. 2.
„Délmagyarorszag” 1915, 34. sz., február 7., 
 s. 2.
„Békés” 1915, 17. sz., április 15., s. 4. Gyula – 
miasto we wschodnich Węgrzech, leżące przy 
granicy z Rumunią. 
Udvar – wieś w południowych Węgrzech.
Pölöskefalva – obecnie wieś Ple�cuta we wschod- – obecnie wieś Ple�cuta we wschod-
niej Rumunii. Wieś znajduje się na terenie, na 
którym uzupełniany był 2 Pułk Piechoty Honwe-
du; być może Mihály Szabó był żołnierzem tego 
pułku, ewentualnie 3 Pułku Marszowego Honwe-
du, który został utworzony na bazie 2 Pułku 
Piechoty Honwedu. 
„Fővárosi Hírlap” 1914, 52. sz., deczember 23., 
s. 4.
Vida odznaczył się w czasie rosyjskiego szturmu 
7 października 1914 r., gdy udało mu się dotrzeć 
z meldunkiem dowództwa VI obwodu obronnego 
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do fortu I/1 „Łysiczka”, na który wdarli się Rosja-Łysiczka”, na który wdarli się Rosja-”, na który wdarli się Rosja-
nie. Został za to udekorowany Srebrnym Meda-
lem Waleczności II Klasy. Vide: „Tábori Ujság” 
1914, 51. sz., deczember 4., s. 2. W rejonie fortu 
I/1 tej nocy znajdował się także Géza Gyóni, który 
pod wpływem walk o ten fort napisał wiersz Csak 
egy éjszakára. 
K. Molnár, Magyar élet és magyar irodalom Prze-élet és magyar irodalom Prze- és magyar irodalom Prze-és magyar irodalom Prze- magyar irodalom Prze-
myslben 1914–1915-ben [cz. 1], „Egri Népujság” 
1924, 49. sz., február 28., s. 2; idem, Magyar élet 
és magyar irodalom Przemyslben 1914–1915-
ben [cz. 2], „Egri Népujság” 1924, 50. sz., február 
29., s. 1.
„Verlustliste” 1916, Nr. 461, 7. September, s. 3.
„Pester Lloyd” 1909, Nr. 150 (Morgenblatt), 26. 
Juni, s. 7.
Schematismus für das k. u. k. Heer und die k. u. k. 
Kriegsmarine für 1914, Wien 1914, s. 889.
„Nyugatmagyarországi Híradó” 1912, 82. sz., 
április 11., s. 1–3.
Ibidem, 1913, 176. sz., augusztus 1., s. 1–2.
Ibidem, 1913, 13. sz., január 17., s. 6.
„Nugat” 1914, 11. sz., június 1., http://epa.oszk.
hu/00000/00022/00153/05042.htm [dostęp: 6 
listopada 2017].
K. Molnár, Magyar élet…, op. cit. [cz. 1], s. 2; 
idem, Emlékezés Gyóni Gézára, „Napkelet” 1932, 
9. sz., augusztus 1., s. 603.
Węgrzy w Twierdzy…, op. cit., s. 80.
„Tábori Ujság” 1914, 28. sz., november 8., s. 2.
„Nyugatmagyarországi Híradó” 1914, 261. sz., 
november 8., s. 3.
„Tábori Ujság”, 1915, 106. sz., február 11., s. 2.
Ibidem, 1915, 116. sz., február 18., s. 2.
Ibidem, 1915, 95. sz., január 28., s. 2.
„Nyugatmagyarországi Híradó” 1915, 45. sz., 
február 24., s. 4.
K. Molnár, Magyar élet…, op. cit. [cz. 2], s. 2.
„Verlustliste” 1918, Nr. 669, 24. April, s. 3.
L. Madár, Magyar irodalmi antológiák és 
gyűjtemények. Erdélyi Játékos Gyűjtemény – 
Gyöngyös [w:] A Petőfi Irodalmi Múzeum Biblio- 
gráfiai Füzetei, F. Sorozat 7–10, Budapest, 1982, 
s. 660.
„Tábori Ujság” 1915, 80. sz., január 10., s. 2; 98. 
sz., január 31., s. 2.
Ibidem, 1915, 98. sz., január 31., s. 2. 
Ibidem, 1915, 76. sz., január 6., s. 2.
Ibidem, 1915, 77. sz. (Rendkivüli kiadás), január 
6., s. 2.
Przywołane poniżej wiersze zostały opublikowane 
w „Tábori Ujság” w okresie od 15 października 
1914 do 14 marca 1915 r. (numery 9, 23, 27, 29, 

30, 33, 34, 36, 38, 42, 45–47, 49, 50, 62, 67, 69, 
72, 77, 90, 91, 96, 98, 102, 103, 114, 132, 135).
Z treści wiersza wynika, że dom autora leżał 
u stóp góry Zengő (góry Mecsek) w komitacie 
Baranya na południu Węgier. 
Antal Reich (ur. 1880) był chorążym w 8 Pułku 
Piechoty Honwedu, w Przemyślu znalazł się 
w szeregach 4 Pułku Marszowego Honwedu.
Bertalan Geőcze (ur. 1886, Szombathely) był po-
rucznikiem Sztabu Generalnego przydzielonym 
do sztabu 23 Dywizji Piechoty Honwedu. Był tak-
że odpowiedzialny za cenzurę w redakcji „Tábori 
Ujság”, a jednocześnie zamieszczał w dzienniku 
własne teksty. Po wojnie wydał książkę pt. A prze-
myśli tragedia (Przemyska tragedia), traktującą 
o walkach o Twierdzę Przemyśl na przełomie 
1914/1915 r. 
Według informacji zawartych w spisie jeńców 
z Przemyśla – często bardzo nieprecyzyjnych – 
Károly Ferenczy był podporucznikiem w oddziale 
roboczym 31 Pułku Pospolitego Ruszenia i po-
chodził z Komárom. Vide: „In Przemyśl Kriegs-Vide: „In Przemyśl Kriegs-
gefangene, zusammengestellt nach den vom 
russischen Roten Kreuze eingelangten Gefan-
genenlisten. P1” 1915, 25. Mai, s. 7. Także autor 
wiersza, János Szabó, służył w oddziale roboczym 
utworzonym na bazie tego pułku.
„Kővárvidék” 1914, 45. sz., november 8., s. 2.
„Nagybányai Hírlap” 1914, 49. sz., december 8., 
s. 1. Tygodnik ten ukazywał się w Nagybánya, 
dzisiejszej Baia Mare w północno-wschodniej 
Rumunii.
„Délmagyarország” 1915, 34. sz., február 7., s. 2.
Ibidem.
A Felvidék és Kárpátalja…, op. cit., s. 351.
„Békés” 1915, 17. sz., aprilis 25., s. 4.
Ibidem, 1918, 29. sz., július 17., s. 2.
„Verlustliste” 1918, Nr. 668, 19. April, s. 5.
„Tábori Ujság” 1914, 67. sz., deczember 23., s. 2.
A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborus 
emlékalbuma, összeáll. B. Réti, Szeged 1933, 
s. 220.
A magyar ipar…, op. cit., s. 208.

Summary

Hungarian soldiers-poets  

in the fortress of Przemyśl

After the outbreak of World War I, in the fortress 
of Przemyśl were dozens of thousands Hungar-
ian soldiers, most of them were suddenly torn 
from a civilian life of reservist. They tried to ex-
press their feelings and reflections on paper, 
what resulted in poems published in the daily 
newspaper Tábori Ujság, which was released 
in Przemyśl. The article tries to present these 
poetic attempts and some of their authors.

Translated by Sylwia Mikuła

Tomasz Pomykacz (ur. 1976) – doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie historii, stopień naukowy 
uzyskał w 2012 roku na Wydziale Socjologiczno-
-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje 
zainteresowania naukowe koncentruje na prze-
mianach politycznych zachodzących w monarchii 
habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku. Opubli-
kował między innymi: Die deutschliberalen Parteien 
und der Polenklub im österreichischen Reichsrat 
von 1891–1900 [w:] Jahrbuch des Wissenschaftli-
chen Zentrums der Polnischen Akademie der Wis-
senschaften in Wien, Bd. 4, Wien 2013, s. 79–94; 
Sytuacja polityczna na Węgrzech w latach 1859–
1861, „Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy 
Środkowo-Wschodniej” 2013, nr 6, s. 102–122; Sy-
tuacja polityczna na Węgrzech w latach 1865–1867 
(do koronacji Franciszka Józefa I na króla Węgier), 
„Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środko-
wo-Wschodniej” 2014, nr 7, s. 104–126; „Tábori Új-
ság” – węgierski dziennik w oblężonym Przemyślu, 
„Materiały i Studia Muzealne” 2014, t. 8, s. 85–100; 
Koncepcje organizacji Austrii w obradach Wzmoc-
nionej Rady Państwa w 1860 r., „Limes. Studia i Ma-
teriały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 
2015, nr 8, s. 73–92; Božena Viková-Kunětická – 
pierwsza posłanka Europy Środkowo-Wschodniej, 
„Przemyski Przegląd Kulturalny” 2015, nr 34–35, 
s. 106–110; Kontrowersje wokół dowódcy obrony 
fortu I/1 „Łysiczka”, „Rocznik Przemyski” 2015, t. 51, 
z. 3, s. 141–154; Géza Gyóni – węgierski poeta, 
żołnierz przemyskiej twierdzy, „Przemyski Przegląd 
Kulturalny” 2016, nr 36–37, s. 67–72.
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rzystwa Weteranów Powstania Styczniowego 
we Lwowie, Muzeum Narodowego Polskiego 
w Rapperswilu i wielu innych. Pomagał po-
wodzianom w Galicji (na przykład w Przemy-
ślu), fundował szkoły w Krzeszowie, Prokoci-
miu, wspierał gimnazjum polskie w Cieszynie. 
Wspomagał budowę kościołów w Nowym Jorku 
i Jersey City. Skupował polskie pamiątki naro-
dowe, które następnie darowywał instytucjom 
kultury i nauki, takim jak Biblioteka Jagiellońska 
w Krakowie (rękopisy Kraszewskiego)11. Dbał 
o weteranów powstania styczniowego, wspie-
rał działalność Świętego Brata Alberta, pielę-
gnował także pamięć o poległych, finansując 
między innymi budowę pomnika powstańców 
styczniowych w Rzeszowie. Był materialnym 
założycielem powołanego przez Adama Asny-
ka Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz opieku-
nem skierowanego do chłopów pisma „Lud 
Polski”12. W 1889 roku w uznaniu zasług pa-
pież Leon XIII nadał mu najwyższe papieskie 
odznaczenie, mianując go Komandorem Or-
deru Świętego Sylwestra13.

W Ameryce Erazm Jerzmanowski przyczynił 
się do powstania Towarzystwa Dobroczynności 
w Nowym Jorku oraz założył Komitet Centralny 
Dobroczynności w Nowym Jorku, mający po-
magać przybywającym do Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki emigrantom z ziem polskich14. 

HISTORIA
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Odbywająca się w 1894 roku Powszech-
na Wystawa Krajowa we Lwowie ścią-
gnęła nie tylko tłumy zwiedzających, 

ale wzbudziła także duże zainteresowanie 
dziennikarzy. W gazetach regularnie uka-
zywały się obfite relacje z pokazów, teatral-
nych przedstawień, rautów. Szczegółowo 
informowano o odwiedzających wystawę oso-
bistościach świata polityki, kultury i nauki, bez 
których wkładu zorganizowanie tak dużego 
przedsięwzięcia nie byłoby możliwe. Głównym 
celem wystawy miało być zaprezentowanie 
gospodarczego i cywilizacyjnego postępu, jaki 
miał miejsce na terenie Galicji w okresie auto-
nomii, oraz przedstawienie sukcesów Polaków 
zamieszkujących nie tylko ziemie pod zabora-
mi, ale także przebywających na emigracji1.

Tym, co przykuło uwagę prasy i trafiło na 
pierwsze strony lwowskich dzienników, było 
otwarcie pawilonu amerykańskiego 20 czerw-
ca 1894 roku. Zainteresowanie wzbudził 
zwłaszcza występ chóru złożonego z czarno-
skórych dzieci – wydarzenie bez preceden-
su dla mieszkańców Lwowa tamtego okresu. 
Prasa donosiła: O godzinie 12 w południe 
zaprosił obecnych na lunch dyrektor teatru 
murzyńskiego p. Kokociński. W restauracyi 
„pod aligatorem” zastawione zimną przekąską 
oczekiwały już stoły, przy których posilano się 
stojąc, poczem p. Kokociński urządził na cześć 
zaproszonych, uroczyste, „galowe” przedsta-
wienie. Czarni artyści wywiązali się z niespo-
dziewaną precyzją z swego zadania. Smętne 
piosenki murzyńskie, charakterystyczne sceny, 
zbiorowe i solowe popisy, w których odznaczył 
się zaszczytnie jeden z śpiewaków, obdarzony 
prześlicznym głosem basowym, składały pro-
gram przedstawienia wielce urozmaiconym. 
Na zakończenie takowego wykonano kwartet 
koci, przyjęty istną burzą oklasków. Pod wzglę-
dem precyzji w szczegółach i realistycznego 

traktowania tematu, produkcja ta przewyż-
szała znacznie tak popularny w swoim czasie 
„koci duet” śpiewany na scenie skarbkowskiej2. 
Przyjazd chóru zza oceanu, jak i powstanie 
samego pawilonu nie byłyby możliwe, gdyby 
nie znaczący wkład finansowy Erazma Jerz-
manowskiego, amerykańskiego biznesmena 
i filantropa, którego działalność wywoływała 
duże zainteresowanie i pobudzała wyobraźnię 
Polaków – nie tylko przebywających w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, ale i tych zamieszku-
jących ziemie polskie pod zaborami. 

Erazm Jerzmanowski urodził się 2 czerwca 
1844 roku na terenie zaboru rosyjskiego, w le-
żących w guberni kaliskiej Tomisławicach. Po-
chodził z zubożałej rodziny szlacheckiej o du-
żych tradycjach patriotycznych. W 1862 roku 
ukończył Gimnazjum Gubernialne w Warsza-
wie i rozpoczął studia inżynieryjne w Instytu-
cie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Pu-
ławach3. Szybko jednak z nich zrezygnował. 
Wraz z wybuchem powstania styczniowego za-
ciągnął się do powstańczych oddziałów. Wal-
czył między innymi u boku Mariana Langiewi-
cza (1827–1887). Po jego klęsce w bitwie pod 
Grochowiskami 18 marca 1863 roku zbiegł 
do Galicji, gdzie został aresztowany przez Au-
striaków i osadzony w twierdzy w Ołomuńcu4. 
Po zwolnieniu z niewoli, na przełomie 1863 
i 1864 roku, podobnie jak rzesze jego roda-
ków, udał się na emigrację do Francji. W Pa-
ryżu kontynuował edukację w Wyższej Szkole 
Polskiej na Montparnasse oraz w Cesarskiej 
Szkole Górniczej. W 1868 roku ukończył Szko-
łę Inżynierii i Artylerii Wojskowej w Metz5. Jako 
oficer armii francuskiej walczył w wojnie fran-
cusko-pruskiej 1870 roku, za co otrzymał Krzyż 
Legii Honorowej6. Po klęsce Francji odszedł 
z wojska i poświęcił się pracy inżynierskiej. 
Współpracując z chemikiem Cyprienem Tessié 
du Motayem (1818–1880), związał się ze świa-

tem francuskich przemysłowców, którzy wysłali 
go jako swojego przedstawiciela w 1871 roku 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zadaniem 
Jerzmanowskiego było zdobycie rynku amery-
kańskiego dla opracowanej przez Motaya me-
tody oświetlenia miejskich ulic za pomocą gazu 
wodnego. Po początkowych niepowodzeniach 
Jerzmanowski zdecydował się na usamodziel-
nienie i rozpoczęcie pracy dla Miejskiej Kom-
panii Gazowej w Nowym Jorku7.

Przyjechawszy do Stanów Zjednoczonych, 
trafił na niezwykle korzystną koniunkturę go-
spodarczą i przemysłową. Udoskonalił metodę 
otrzymywania gazu wodnego do tego stopnia, 
że szybko zaczęto nazywać ją „metodą Jerz-
manowskiego”. Prowadzone przez niego pra-
ce zaowocowały serią patentów (w sumie 22), 
które stały się podstawą jego finansowego suk-
cesu. W 1882 roku został jednym z założycieli, 
a następnie wiceprezesem i prezesem spółki 
The Equitable Gas Light Company of New 
York8, na której czele stał do początku 1896 
roku. Był najbogatszym Polakiem w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. W opublikowanej na 
początku lat 90. XIX stulecia liście amerykań-
skich milionerów znajdował się na 96 miejscu, 
z majątkiem szacowanym na około 2 milionów 
dolarów9. W 1873 roku poślubił Amerykan-
kę niemieckiego pochodzenia, Annę Koester 
(1858–1912), a cztery lata później uzyskał 
obywatelstwo amerykańskie. W latach 80. i 90. 
XIX wieku państwo Jerzmanowscy regularnie 
odwiedzali Europę. Bywali w Paryżu, Marien-
badzie, Krakowie i we Lwowie. Ostatecznie 
w 1895 roku Jerzmanowski zakupił majątek 
w podkrakowskim Prokocimiu i rok później, wy-
cofawszy się z działalności biznesowej w USA, 
zamieszkał w prokocimskim pałacu. Zmarł nie-
spodziewanie w następstwie powikłań po prze-
bytym zapaleniu płuc 7 lutego 1909 roku10. 
Pochowany został na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.

Erazm Jerzmanowski oprócz pracy wyna-
lazcy i biznesmena prowadził także szeroką 
działalność filantropijną, której wyrazem nie 
było jedynie wspomniane na początku niniej-
szego tekstu wsparcie lwowskiej wystawy. Dał 
się poznać jako hojny donator wielu polskich 
instytucji i stowarzyszeń, między innymi: Banku 
Ziemskiego w Poznaniu, Kasy im. Józefa Mia-
nowskiego, Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych, 
Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa 
im. Stanisława Staszica we Lwowie, Towa-

Erazm Jerzmanowski – 
zapomniany mecenas
Arkadiusz S. Więch

Erazm Jerzmanowski (1844–1909)
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
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Był zdeklarowanym przeciwnikiem emigracji 
polskiej do Ameryki. W prasowych wywiadach, 
ale i w skierowanych do Polaków z ziem polskich 
pod zaborami odezwach głosił: Przyczyniając 
się do opieki nad emigracją polską w Amery-
ce, o ile siły pojedynczego człowieka starczą, 
współczując niedoli nieszczęśliwych ofiar Pol-
sce nieprzyjaznych stosunków, nie mogę pomi-
nąć przedstawienia obrazu okropnego zawo-
du, jakiego doznają wychodźcy, nie posiadając 
ani języka krajowego, ani niemieckiego, ani też 
polskiego. Do kategorii tej należą szczególnie 
wychodźcy z guberni wileńskiej, kowieńskiej, 
suwalskiej, a nawet z Galicji. Przybywają oni 
tutaj do Ameryki o wiele liczniej, aniżeli z in-
nych stron, nie mając wcale żadnych warunków 
potrzebnych do wyrobienia sobie bytu w kraju, 
który nieskończenie wyżej nad ich kulturę stoi. 
Gdy jednak weźmie się to pod uwagę, że dzieje 
się to w zimie, w porze najmniej odpowiedniej 
dla wychodźstwa, którego tylko skromna ilość, 
skromniejsze jeszcze środki posiada, rozpacz 
bierze patrzeć na niedolę tych ludzi. Zarobek 
w zimie trudno znaleźć, pozostaje chyba ko-
panie węgla i rąbanie lodu. Siły pojedyncze-
go człowieka niezdolne zaradzić złemu, więc 
ponownie odzywam się do szanownej prasy 
i organów miejscowych, ażeby używając głosu 
przestrogi, starała się wstrzymać tę nawałnicę 
emigracji polskiej, która ogałacając kraj z siły 
roboczej, dąży do Ameryki, chyba jedynie na 
własną zgubę15. Przestrzegał także przed za-
merykanizowaniem i zanikiem polskości wśród 
emigrantów: Nie wierzę w przyszłość naszą 
w Ameryce […]. Ci, co przybywają, ostać się 
mogą […]. Ale następne pokolenie zginie, bo 
je wir życia praktycznego zmaterializować i za-
merykanizować musi16.

W swoich poglądach wystę-
pował zdecydowanie przeciwko 
środowiskom narodowo-katolickim 
oraz ugrupowaniom skupionym 
wokół Romana Dmowskiego, przez 
które był zaciekle atakowany. Opo-
wiadał się przeciwko trawiącemu 
je antysemityzmowi. Amerykańskiej 
Polonii za wzór do naśladowania 
stawiał Żydów: Synowie Izraela po-
szli w rozsypkę, ale poczucia naro-
dowego wydrzeć im nie zdołano. 

Mają oni broń wspólną na swoje dolegliwości, 
która każe mocarzom tego świata liczyć się 
z nimi. Tą samą bronią walczy dziś Irlandia. 
Ich potęgą jest ofiarność narodu, jest pieniądz, 
który każdy z nich, bogaty i ubogi, w stosunku 
do swego mienia, składa na ołtarzu ojczyzny17. 
Jerzmanowski aktywnie działał w polonijnych 
organizacjach: Związku Narodowym Polskim 
w Nowym Jorku i Lidze Polskiej w Chicago, 
której był pierwszym prezesem. Był przeciw-
nikiem walki powstańczej, opowiadając się za 
pozytywistyczną pracą u podstaw, której celem 
miało być stworzenie nowoczesnego, polskie-
go społeczeństwa.

W pozostawionym testamencie powołał 
do istnienia Fundację Nagród im. śp. Erazma 
i Anny małżonków Jerzmanowskich z kapitałem 
1 200 000 koron. Według woli fundatora na-
groda miała być przyznawana co roku przez 
krakowską Akademię Umiejętności: Polakowi 
względnie w Polsce urodzonemu względnie 
urodzonej w granicach Polski 1772 r. religii 
rzymskokatolickiej, który względnie która przez 
swe prace literackie, naukowe lub humanitarne 
dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju – 
potrafił lub potrafiła zająć wybitne stanowisko 
w społeczeństwie polskiem. Wybór osoby na-
grodzić się mającej należy do Akademii Umie-
jętności w Krakowie, do której też należy zarząd 
majątkiem fundacyjnym18. Nagroda ze wzglę-
du na swoją wielkość bardzo szybko porówna-
na została przez prezesa Akademii, prof. Stani-
sława Tarnowskiego, do nagrody noblowskiej 
i nazwana „polskim Noblem”. Przyznawano ją 
w latach 1915–1938, a jej laureatami byli mię-
dzy innymi: kardynał Adam Sapieha, Henryk 
Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Napoleon 
Cybulski, Oswald Balzer, Władysław Abraham, 

Benedykt Dybowski, siostra Maria 
Samuela (Anna Piksa) oraz Aleksan-
der Brückner19. Wręczanie nagrody 
przerwała II wojna światowa. Do-
piero w 2009 roku udało się ją re-
aktywować. Obecnie przyznawana 
jest przez Polską Akademię Umie-
jętności, a wśród jej laureatów są: 
Janina Ochojska, Andrzej Zoll, Jerzy 
Owsiak, ks. Adam Boniecki, Krzysz-
tof Penderecki.

Erazm Jerzmanowski należy do 
grona wybitnych, chociaż dziś zapomnianych, 
mecenasów, do pokolenia Polaków, którym 
przyszło żyć w niełatwych czasach przełomu 
XIX i XX wieku i którzy przez własną pracę 
nie tylko uzyskali spory majątek, ale w swojej 
działalności poświęcili się dla dobra polskiego 
społeczeństwa. 

Pałac Jerzmanowskich  
w Prokocimiu, około 1900 
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia  
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Anna Jerzmanowska w parku 
prokocimskim, około 1900 

Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia  
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Popiersie Erazma Jerzmanowskiego 
w Polskiej Akademii Umiejętności, 2015
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W. Paduchowski, Galicyjskie górnictwo i hut-
nictwo w świetle Powszechnej Wystawy Krajo-
wej we Lwowie w 1894 roku, „Folia Historica 
Cracoviensia” 2014, t. 20, s. 155.
Z wystawy. Otwarcie pawilonu polsko-amery-
kańskiego, „Gazeta Narodowa” 1894, nr 142.
J. Hulewicz, Jerzmanowski Erazm Józef [w:] 
Polski słownik biograficzny, t. 11, red. E. Ro-
stworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, 
s. 178–180.
A.S. Więch, Rola powstania styczniowego 
w drodze życiowej Erazma Józefa Jerzmanow-

skiego [w:] Erazm Józef Jerzmanowski (1844–
1909). Życie w służbie idei. Powstaniec – wy-
nalazca – filantrop, red. J. Biernat, A.S. Więch, 
Kraków-Prokocim 2013, s. 41–48. 
„Kurier Warszawski” 1909, nr 39. 
„New-York Daily Tribune” 1896, January 30.
J. Hulewicz, op. cit., s. 179; A. Biernacki, Erazm 
Jerzmanowski i jego fundacja, „Blok-Notes. 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie” 1997, nr 10, s. 340. 
A. Biernacki, op. cit., s. 340; A. Radecki-Pawlik, 
Patenty inżynierskie „polskiego Nobla” Erazma 
Jerzmanowskiego [w:] Erazm Józef Jerzmanow-

ski (1844–1909). Życie w służbie…, op. cit.,  
s. 66.
„The Evening World” 1894, January 10.
J. Hulewicz, op. cit., s. 179.
Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu  
Jagiellońskiego, sygn. 384254 III RARA, Wycin-
ki z gazet polskich i obcych dotyczące działal-
ności (głównie filantropijnej) E.J. Jerzmanow-ści (głównie filantropijnej) E.J. Jerzmanow-J. Jerzmanow-

skiego w latach 1886–1894.
Ibidem.
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Część 3

Świetliste 
wizje

czy mroczna
melancholia?

Janusz Polaczek

Ostatni Elekt 
i tajemnice 

jego projektów
artystycznych

HISTORIA

Pałac Jerzmanowskich w Prokocimiu, 2014
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A.S. Więch, Realizacja chrześcijańskiej idei 
miłości bliźniego – wokół katolicyzmu Erazma 
Józefa Jerzmanowskiego [w:] Erazm Józef Jerz-
manowski (1844–1909). Życie w służbie…, 
op. cit., s. 49–55.
BJ, sygn. 384254 III RARA.
„Gwiazdka Cieszyńska” 1887, nr 6, 5 lutego; 
„Katolik” 1887, nr 9, 1 lutego.
BJ, sygn. 384254 III RARA.

Ibidem. 
Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Pol-
skiej Akademii Umiejętności w Krakowie, KSG 
366/1913, Odpis testamentu Erazma Jerzma-
nowskiego z dnia 29 kwietnia 1908 roku.
T. Skrzyński, Losy Fundacji Jerzmanowskich 
i jej beneficjenci [w:] Erazm Józef Jerzmanow-
ski (1844–1909). Życie w służbie…, op. cit., 
s.131–156.
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Summary

Erazm Jerzmanowski – 

a forgotten patron

Erazm Jerzmanowski (1844–1909) is forgotten 
Polish emigrant, a philanthropist who thanks to 
his business activity accumulated considerable 
wealth and conducted extensive philanthropic 
activity, supporting many Polish associations 
and institutions. In his last will he established 
a prize that was compared with the Nobel 
Prize in the interwar period. Its laureates were, 
among others, Henryk Sienkiewicz and Ignacy 
Jan Paderewski.

Translated by Sylwia Mikuła

Arkadiusz S. Więch (ur. 1982) – doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Insty-
tucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje 
się archiwistyką społeczną, archiwistyką cyfrową, 
historią mówioną, historią Galicji, historią życia co-
dziennego XIX i XX wieku oraz historią nauki. Autor 
między innymi monografii Miasteczko. Życie co-
dzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900–1939 
(Przemyśl 2012) oraz rozdziału Miasteczko Pruch-
nik w XIX i XX wieku w monografii Pruchnik. Studia 
z dziejów miasta i okolic (red. Marian Wolski, Kra-
ków 2014), redaktor naukowy: Erazm Józef Jerzma-
nowski (1844–1909). Życie w służbie idei (Kraków 
2013); Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. 
Wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy 
(Przemyśl 2014). Autor biogramów w Przemyskim 
słowniku biograficznym oraz Słowniku biograficz-
nym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski 
południowo-wschodniej.



Art of the era of Enlightenment, as indeed any 
other era, is a reflection of the prevailing spi-
ritual climate. An important component of the 
contemporary spiritual life was Freemasonry. 
However, definition of Freemasonry content in 
the art faces difficulties, for this simple reason 
that Freemasonry, as a secret organization, 
commonly used in their works the complex sys-
tem of signs, symbols and even its own secret 
alphabet. Reading the Freemasonry content of 
art, which was from the beginning created as 
a secret, encounters all sorts of difficulties and 
pitfalls. The “delamination” of theme in some 
works – concealing from the uninitiated some 
part of meanings – resulted from the Freema-
son basic duty of preventing them from “pro-
fanation of the sacred mysteries of the order”. 
On one hand, Freemasons were hiding their 
symbols expressing their philosophy, and on 
the other hand, almost obsessively placed 
them in works of art, literature, music and the-
atrical performances.

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

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

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

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

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

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

Translated by Sylwia Mikuła

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

Summary

The luminous visions or dark melancholy?
Last Elect and the secrets of his art projects.  
Part 3

Janusz Polaczek

Władca mądry i wielki niczym  
Henryk IV

Oprócz Salomona Stanisław August jedną 
jeszcze postać historyczną szczególnie cenił 
i do niej się przyrównywał. Chodzi o Henryka 
IV, słynnego króla Francji – w czasach stani-
sławowskich uważanego za wzór oświecone-
go władcy, a to za sprawą poematu epickie-
go La Henriade Voltaire’a (pierwsze wydanie 
1728, pierwsze polskie tłumaczenie 1777115), 
w którym został ukazany jako szermierz wol-
ności przeciwstawiający się fanatyzmowi re-
ligijnemu i nietolerancji. W rezultacie stał się 
ofiarą mordu politycznego. Mordercą okazał 
się fanatyczny mnich. To zaś wystarczyło, by 
ten „oświecony” monarcha znalazł szczególne 
uznanie pośród braci lożowych.

Nie inaczej, gdy chodzi o „oświeconych” 
z otoczenia Stanisława Augusta. Oni również 
rozczytywali się w La Henriade Voltaire’a. 
Prócz rzekomego fizycznego podobieństwa 
(poświadczać je miała dostępna ikonografia 
Henryka IV) dostrzegli wiele cech i cnót wspól-
nych pomiędzy dawnym monarchą francuskim 
a współczesnym im polskim116. Nic więc dziw-
nego, że już rok po elekcji ktoś wpadł na po-
mysł namalowania wizerunku Stanisława Au-
gusta ucharakteryzowanego na Henryka IV117. 
Wówczas jednak do jego realizacji nie doszło. 
Projekt ów uskuteczniony został dopiero po la-
tach, w Petersburgu, niedługo przed śmiercią 
ostatniego elekta118. Zrealizowała go, zapewne 
z inicjatywy abdykowanego króla, słynna ma-
larka Élisabeth-Louise Vigée-Lebrun. Na jej 
obrazie pozbawiony królestwa władca przy-
brał cokolwiek dumną, pełną monarszego 
dostojeństwa pozę. Godną zaiste Henryka IV, 
króla Francji, który w pamięci potomnych ostał 
się jako nadzwyczaj dobry i wybitny władca.

Wpatrując się w ten portret, w królewskie 
oblicze, spokojne, zdecydowane, próżno by 
szukać śladu przygnębienia, odczuwać nastrój 
rozpaczy, jakim – zdawałoby się – powinien 
być naznaczony wizerunek władcy rozszar-
panego przez sąsiadów państwa. Może do-
piero potomnym to przedstawienie monarchy 
wygnańca, ukazanego w tak dziwnym prze-
braniu, wyda się (wbrew intencjom) jeśli nie 
groteskowe czy szydercze, to cokolwiek przej-
mująco smutne w wyrazie119.

Bardziej chyba niż dziwny strój w tym wy-
obrażeniu króla uwagę zwraca tajemniczy 

medal, wyeksponowany na dumnie wypiętej 
piersi. Na medalu tym widnieje oko Opatrz-
ności z wypisanym nań hebrajskimi literami 
imieniem Boga, Jehovah, imieniem, które – jak 
pamiętamy – wedle legend wolnomularskich 
miało być tajemnym hasłem mistrzów wznoszą-
cych Świątynię Jerozolimską (za niewyjawienie 
tego hasła Hiram został zamordowany). Nic 
zatem dziwnego, że medal ów przez wielu ba-
daczy zinterpretowany został jako wolnomular-
ski. Jednocześnie przywodzić on może na myśl 
największe dzieło Stanisława Augusta, czyli 
Konstytucję 3 maja. Konotacje wolnomularskie 
w tym wypadku wynikają między innymi z faktu, 
że medale o podobnym kształcie i symbolice 
używane były jako odznaki godności masoń-
skiej (weźmy chociażby insygnia członków wyż-
szych kapituł wolnomularskich), w identycznej 
zaś postaci został wyobrażony na odwołującym 
się do symboliki wolnomularskiej, rytowanym 
przez Grasmeyera, obramieniu sylwetowego 

XXXV

Élisabeth-Louise Vigée-Lebrun, Stanisław August w stroju 
Henryka IV, Muzeum Sztuki Wschodniej i Zachodniej  
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portretu Teresy Tyszkiewicz120. Natomiast ewen-
tualne nawiązanie do dzieła Konstytucji 3 maja 
wynika z wręcz samo narzucających się skoja-
rzeń ze Świątynią Opatrzności, budowlą, któ-
ra – jak udowadnialiśmy – stać się miała wielce 
wymowną pamiątką jej uchwalenia. Pamiątką 
w swej warstwie symboliczno-ideowej zawie-
rającą treści tyleż religijne w sensie chrześci-
jańskim, ile wolnomularskie (w zależności od 
nastawienia interpretatora). Niezależnie od 
wszystkich tych dywagacji wyeksponowanie 
wspomnianego medalu należy odczytywać 
w najprostszej warstwie znaczeniowej jako 
wiarę w Opatrzność, która sprawi, że abdyko-
wanemu królowi nie zostaną odebrane cześć 
i sława.

Motyw Opatrzności – należy to jeszcze raz 
podkreślić – w ikonografii Stanisława Augusta 
pojawia się niejednokrotnie, niekoniecznie 
eksplikując treści wolnomularskie. W ogólniej-
szym sposobie odbioru odnosi się do wyroków 
Opatrzności, pewnej konieczności dziejowej. 
W tym względzie obraz pędzla Vigée-Lebrun 
może mieć związek na przykład z anonimowym 
niemieckim miedziorytem121, którego treść wy-
daje się opartym na języku alegorii komenta-

rzem dotyczącym abdykacji Poniatowskiego. 
Sztych ten wprawdzie z wolnomularstwem 
raczej niewiele ma wspólnego, ale zdaje się 
korespondować także z treścią innego jeszcze 
wizerunku Stanisława Augusta, któremu po-
święciliśmy już wiele uwagi: z Portretem ale-
gorycznym. Zdaje się odpowiadać na zawarty 
w nim niepokój, pozwala poniekąd głębiej się 
wczuć w jego nastrój. Lepiej go zrozumieć. Na 
tym niemieckim miedziorycie widzimy króla 
trzymającego koronę i mapę Rzeczypospoli-
tej; złoży je za moment na jednym z cokołów, 
pomiędzy którymi stoi. Są to – jak się zdaje – 
ołtarze ofiarne. Ofiara, którą czyni, ma sens. 
Postać monarchy opromienia blask płynący, 
ni mniej, ni więcej, tylko z trójkąta – symbolu 
boskiej Opatrzności. Ona czuwa nad wyro-
kami historii, nad abdykowanym władcą, nad 
jego państwem, którego los składany jest na 
ołtarzu Przeznaczenia, na ołtarzu Historii. Dla-
tego też przedstawiona na lewo od monarchy 
personifikacja Sławy nie pozwala odejść w za-
pomnienie zrozpaczonemu (zapłakanemu) ge-
niuszowi królewskiemu, dekorując go wieńcem 
laurowym, symbolizującym może przyszłe zwy-
cięstwa, oraz ofiarując mu gałązkę oliwną – 
symbol pojednania, jako znak pokoju122.

Wracając do portretu autorstwa Vigée-Le-
brun, Stanisław August pewnie nie przeczu-
wał, że kilka miesięcy po jego namalowaniu 
nagła śmierć zabierze go spośród grona ży-
wych. Mimo to ów ostatni jego wizerunek, na 
którego symboliczną wymowę zapewne miał 
(wnosząc z częstych kontaktów towarzyskich 
z artystką) niemały wpływ, jawi nam się jako 
przesłanie człowieka w spokoju odchodzące-
go w wieczność, człowieka wprawdzie poko-
nanego, ale nie wyzutego z godności i poczu-
cia własnej wartości, śmiało spoglądającego 
w oczy potomnych, człowieka pokładającego 
ufność w Opatrzności i wierzącego w sprawie-
dliwość dziejową. 

Opisane wyżej dzieła nie są bynajmniej 
jedynymi w sztuce stanisławowskiej, które po-
zwalają się interpretować na podstawie symbo-
liki wykorzystywanej również przez masonów. 
Czy, wyrażając się bardziej precyzyjnie, na 
podstawie wieloznacznego wyrazu symboliki 
oświeceniowej. Epoka oświecenia, jak wspomi-
naliśmy na wstępie, ma to do siebie, że pewne 
zrodzone wtedy idee i eksplikujące je symbole 
przejmowane były przez różne grupy społecz-
ne, stowarzyszenia. Również przez masonerię. 
Stąd wieloznaczność treściowa powstających 
wtedy dzieł. Możliwość różnej ich interpretacji.

Pod kątem ewentualnej zawartości tre-
ści związanej z wolnomularstwem intrygują-
cy wydaje się chociażby zrealizowany w la-

tach 1776–1777 wystrój Sali Audiencjonalnej 
w Zamku Królewskim w Warszawie123. Malowi-
dła Bacciarellego ozdabiające tę komnatę, któ-
ra przez pewien czas pełniła funkcję sali trono-
wej i w związku z tym otrzymała nowy wystrój 
(zaprojektowany – a jakże – przy współudziale 
króla), tworzyły logiczną całość, układając się 
w coś, co można przyrównać do hymnu po-
chwalnego na cześć oświeconego monarchy. 
Wymowa całości, jak zwykle w realizacjach ar-
tystycznych związanych ze Stanisławem Augu-
stem, miała – jak się wydaje – charakter wielo-
warstwowy, co czyni ją wieloznaczną.

Na plafonie Bacciarelli namalował apote-
ozę pokojowych rządów Stanisława Augusta124, 
pod którymi rozwijają się nauka, sztuki piękne, 
rolnictwo i handel. Zasługi króla w tych dzie-
dzinach zapisuje historia w osobie Klio. Na 
supraportach natomiast wyobrażone zostały – 
jak należy przypuszczać – alegorie cnót kró-
lewskich, cnót, które w dużej mierze wydają się 
tożsame z tymi stanowiącymi podstawę etosu 
rycerskiego. Dla Stanisława Augusta, władcy, 
któremu nie tylko konfederaci barscy zarzu-
cali brak stanowczości, taki kontekst wyboru 
cnót, specjalnie wyróżnionych w programie 
ikonograficznym reprezentacyjnej sali oficjal-
nej królewskiej rezydencji, musiał się zdawać 
szczególnie trafny i przydatny. Jak w wypadku 
zasad przyświecających dawnym rycerzom, 
wedle których by sprostać zasadzie harmonii 
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(tym się bowiem charakteryzowały idealne 
wzorce), każda cecha powinna być zrównowa-
żona przez inną. Na przykład siła tylko w po-
wiązaniu z rozsądkiem czy mądrością zdawała 
się mieć sens. Na takim właśnie harmonijnym 
powiązaniu cnót powinny się zasadzać mądre 
rządy. Tak je zapewne chciał widzieć Stanisław 
August. I takie też było to najbardziej podsta-
wowe przesłanie ideowe programu ikonogra-
ficznego Sali Audiencjonalnej.

Przejdźmy zatem do szczegółów. W nich 
bowiem lubi tkwić diabeł. Gdy chodzi o supra-
porty, w zależności nie tyle może od sposobu 
interpretacji, ile narracji wynikającej z całości 

przesłania ideowego wystroju Sali Audiencjo-
nalnej, mamy więc do czynienia z przedsta-
wieniami następujących cnót: Męstwa (czy 
też Siły), Nauki (bądź Roztropności, Mądro-
ści), Sprawiedliwości i Ofiary (bądź Wiary czy 
Religii). Jak ostatnio wykazała Izaura Jakacka, 
sposób wyobrażenia tych cnót można wywo-
dzić nie tylko z wzorów przedstawieniowych 
zamieszczonych w traktatach ikonologicznych. 
Można je również odnosić do popularnych 
w owym czasie utworów François de la Mot-
te-Fénelona, takich jak Przygody Telemaka 
czy Dialogi na Polach Elizejskich125 – w tym 
ostatnim wypadku analogia dotyczy zwłaszcza 

schematu kompozycyjnego i związku z aneg-
dotą, na podstawie której zilustrowane zostało 
znaczenie mądrości, roztropności czy będącej 
ich źródłem wiedzy. Ale czy na tym należało-
by zakończyć dywagacje na temat możliwych 
kontekstów umieszczenia w Sali Audiencjo-
nalnej wyobrażeń takich, a nie innych cnót? 
Chyba nie. Przy dokładnym spojrzeniu na de-
koracje malarskie uwagę z pewnością zwróci 
postać starca o wyraźnie portretowych rysach. 
Ujrzymy go na plafonie, jako przyodziane-
go w antyczną togę i wspartego na księdze 
mędrca schylonego nad globusem i odmie-
rzającego coś cyrklem. Tę samą fizjonomię 
rozpoznamy też na jednej z supraport. Tym 
razem twarz ta została przydana Arystoteleso-
wi uświadamiającemu, czym jest roztropność, 
rozpalonemu żądzą sławy młodziutkiemu Alek-
sandrowi. Przy tym Bacciarelli Aleksandrowi, 
przedstawionemu w starożytnej zbroi i hełmie 
z wyobrażeniem sfinksa, przydał rysy Stani-
sława Augusta (rzecz jasna, odmłodzone). 
W twórczości Bacciarellego ta sama, charakte-
rystyczna fizjonomia starca pojawia się jeszcze 
na innym obrazie, określanym jako Portret star-
ca w brązowym habicie126. Obrazie, który od 
samego początku wisiał w Łazienkach. Ludwik 
Hass, a za nim Andrzej Rottermund wyrażają 
przypuszczenie, że mamy w tym wypadku do 
czynienia z portretem jednego z najbardziej 
znanych, działających w XVIII-wiecznej Polsce 
wolnomularzy – nie kogo innego, tylko… Toux 
de Salverta. Żaden ze wspomnianych autorów 
nie podaje wszelako, jakie jest źródło takiego 
przypuszczenia127.

Za powyższą hipotezą przemawiać może ze-
stawienie w tym wypadku wizerunku tego star-
ca jako nauczyciela z uczniem, którego twarz 
zdaje się „odmłodzonym”, portretowo ujętym 
obliczem Poniatowskiego. Wiemy skądinąd, że 
to właśnie Toux de Salvert, ów słynny w całej 
Europie różokrzyżowiec, uczył młodego Ponia-
towskiego inżynierii wojskowej i co się z tym 
wiązało: geometrii, arytmetyki oraz rysunku, 
przy okazji wprowadzając go także w arkana 
nauk tajemnych i zapoznając z wolnomularski-
mi opowieściami128. Osobiste reminiscencje, 
chęć odwołania się do wspomnień z wczesnej 
młodości, wyjaśniałyby poniekąd powód wyko-
rzystania tej właśnie anegdoty z Dialogów na 
Polach Elizejskich i ilustrującej ją ryciny jako 
wzorca ikonograficznego dla ukazania cnoty 
Roztropności czy też Mądrości.

Nie mniej interesujące okazałoby się zało-
żenie, że to właśnie oblicze Toux de Salverta 
(bo, jak wspomnieliśmy, mamy tu znowu do 
czynienia z fizjonomią niewątpliwie tego sa-
mego starca) przydane zostało alegorii Nauki, 
umieszczonej centralnie w grupie postaci ale-
gorycznych ukazanych na plafonie Sali Au-
diencjonalnej. Różni się ta postać od typowych 
alegorii chociażby tym, że jest rodzaju męskie-
go, oraz tym, że poza starca nawiązuje do typu 
ikonograficznego określanego jako Chrystus 
(Bóg) jako Creator Mundi, znanego chociaż-
by ze średniowiecznego miniatorstwa129. Typ 
ów w dobie humanizmu uległ przeobrażeniu; 
miejsce Boga zastępuje artysta wyposażony 
w atrybuty w postaci globu i cyrkla, symboli-
zujące dar tworzenia na podobieństwo boskiej 
kreacji130. Albowiem artysta w myśl popularnej 
wtedy koncepcji pitagorejskiej miał poprzez 
dar tworzenia zyskiwać możliwość wyższego 
przejrzenia i poznania boskich tajemnic natury. 
Poprzez zestawienie tych alegorii (Nauki i Two-
rzenia) z portretem Toux de Salverta, adepta 
nauk i towarzystw tajnych, Stanisław August 
być może pragnął wyartykułować twierdzenie 
o szczególnej roli tych nauk, dających – jak 
powszechnie mniemano – możliwość wyższe-
go przejrzenia i zgłębienia boskich tajemnic 
struktury świata. Mogłoby to również znaczyć 
tyle, że wiedza ezoteryczna jest najważniejszą 
z wszystkich sztuk, nauk, umiejętności. To 
przecież Toux de Salvert nieodparcie wierzył 
i starał się tę wiarę utwierdzić u innych, za-
pewne i u młodziutkiego Poniatowskiego, że 
na świecie żyją mędrcy – wtajemniczeni znają-
cy klucz do rozwikłania sekretu istnienia. Her-
metyczną wiedzę o zbliżonym kontekście miały 
przekazywać w głębokiej tajemnicy, z pokole-
nia na pokolenie, organizacje, takie jak różo-
krzyżowcy131. Toux de Salvert po zaznajomie-
niu się z wszelkimi sekretami różokrzyżowców, 
jak również po poznaniu prawie wszystkich 
czołowych postaci europejskiego ezoteryzmu, 
niewątpliwie pragnął uchodzić za takiego mę-
drca. Pytanie: czy takie mniemanie o sobie 
zaszczepił również swojemu najznamienitsze-
mu – jak się miało okazać – uczniowi?

Niestety, tezy, że na omawianych obrazach 
z Sali Audiencjonalnej mamy do czynienia 
z portretem Toux de Salverta, tezy, która ponie-
kąd udowadniała istnienie wątku wolnomular-
skiego również w wystroju malarskim Sali Au-
diencjonalnej i wyjaśniała ważny aspekt treści 
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programu ikonograficznego tejże Sali, nie spo-
sób zweryfikować. Nie dysponujemy bowiem 
żadnymi wiarygodnymi wizerunkami Toux 
de Salverta, na podstawie których bylibyśmy 
w stanie wyeliminować wątpliwości w kwestii 
identyfikacji tożsamości owego tajemniczego 
starca z malowideł Bacciarellego. Nie zacho-
wały się też dokładniejsze opisy jego powierz-
chowności132.

Wykazać natomiast można, że treść plafonu 
nawiązywała nie tylko do modnych w tym cza-
sie teorii fizjokratycznych133, ale mogła również 
odwoływać się do treści „nauk” udzielanych 
przy wtajemniczeniach wolnomularskich. Na 

przykład wykazuje pewne podobieństwo do 
tekstu Nauki do stopnia VII Kawalera Róża-
nego Krzyża. Oto jak według tej nauki wolno-
mularze tłumaczyli historię ludzkiego pozna-
wania dzieła Wielkiego Architekta: Szczęśliwy 
geniusz, natchnięty od Wielkiego Budownika 
i ciśniony potrzebą, rozwinął to uczucie wro-
dzone uprawiania zamieszkałej gleby […]. 
Wydoskonalone, a zapomocą [sic!] Astronomii 
upewnione rolnictwo stało się […] początkiem 
obfitym Towarzystw politycznych, z których ist-
nienia wynikła potrzeba praw i rozwinięcia się 
moralności134. Z lektury dalszej części cytowa-
nej tu Nauki dowiedzieć się jeszcze można, że 

odmiana pór roku i konieczność przechowy-
wania płodów rolnych i innych owoców pracy 
ludzkiej zmusiła człowieka do rozwijania sztuki 
budowania, to zaś wywołało potrzebę powsta-
nia nowych nauk i umiejętności.

To prawda, treść takich, jak omawiana, ale-
gorii bywała dość pojemna, a to również dla-
tego, że oświeceniowa myśl – mimo pozorów 
racjonalizmu – nawiązywała do różnorodnych 
źródeł, czerpała z różnorodnych tradycji, w tym 
z ezoteryzmu. Podobnie jak ideologia wolno-
mularska absorbowała oświeceniowe poglądy 
filozoficzne w różnorodnym wydaniu. Ta wie-
lowymiarowość myśli oświeceniowej i wielość 
źródeł, z jakich czerpali myśliciele Wieku Świa-
teł, sprawia, że rzeczona alegoria pozwala się 
też interpretować niczym ilustracja cytowanej 
tu wolnomularskiej opowieści. Alegorie: Rol-
nictwa (aż dwie symbolizujące je postaci zdają 
się uzmysławiać jego znaczenie), ukazanego 
pomiędzy Nauką (która równie dobrze może 
być kojarzona z Astronomią bądź Astrologią) 
z jednej strony a Architekturą, Malarstwem 
i Rzeźbą z drugiej, komponują się względem 
siebie w sposób pozwalający budzić skoja-
rzenia z cytowanym, wolnomularskim tekstem. 
Handel, którego alegoria wypełnia prawe 

skrzydło grupy, choć w Nauce nie wspomniano 
o nim wprost, można zaś włączyć w zakres tych 
umiejętności, które wskazano jako konsekwen-
cję rozwoju rolnictwa i architektury135. Z dal-
szej części przywołanej wolnomularskiej Na-
uki wynika ponadto, że konsekwencją rozwoju 
sztuk i umiejętności okazało się też powstanie 
uprzywilejowanej, wyższej klasy społecznej: 
wolnomularzy filozofów (w roli jej reprezentan-
ta – wracając do sygnalizowanego wcześniej 
domniemania – mógł zostać wyobrażony wła-
śnie Toux de Salvert). Gdybyśmy jeszcze do 
tego dopowiedzieli, że obowiązkiem owych 
wolnomularzy filozofów jest ciągłe utwierdza-
nie w gorliwości wszystkich braci lożowych 
w dopełnianiu cnót wolnomularskich, a także 
nieprzerwana nauka natury i cudów Wielkie-
go Budownika Świata, ewentualne przesłanie 
programu ikonograficznego w interesującym 
nas aspekcie masońskim mogłoby dodatkowo 
zyskać na klarowności136.

Z kolei mając na uwadze możliwe sposo-
by „lektury” programu ikonograficznego; jeśli 
spojrzymy na wspomniane już cnoty monarsze, 
przedstawione na supraportach w Sali Audien-
cjonalnej, z miejsca, w którym znajdował się 
tron, po prawej stronie będziemy mieli kolejno 
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alegorię Męstwa lub, wedle powszechniejszej 
interpretacji, Siły (Force), pod postacią Sam-
sona137 i Roztropności (Rozsądku) hamującej 
zapalczywość młodości. Przedstawione to zo-
stało na podstawie wspomnianego obrazu 
Arystotelesa i Aleksandra, odczytywanego 
również jako alegoria Nauki bądź Mądrości 
(Sagesse)138. A takie po kolei było znaczenie 
symboliczne kolumn ze Świątyni Salomona139, 
na kobiercach używanych przez wolnomula-
rzy do ceremonii wtajemniczeń. Wyobrażenia 
wspomnianych kolumn, nazywanych odpo-
wiednio Jakin i Boaz, ukazywały miejsce wy-
dawania zapłaty przez uczniów i czeladników 
zatrudnionych przy wznoszeniu świątyni czy, 
inaczej mówiąc, nabywania przez nich wiedzy. 
Jeśli chodzi o głębszą symbolikę, podług roz-
powszechnionej wtedy wersji nauk wolnomu-
larskich, kolumny te oznaczały właśnie dwie 
cnoty: Siłę – uczniów oraz Mądrość i Wiedzę – 
czeladników140.

Pozostałe dwie supraporty przedstawiały 
Wiarę/Ofiarę (albo też bardziej ogólnie – Re-
ligię) oraz Sprawiedliwość141. Wprawdzie i te 
cnoty przy odpowiednim nastawieniu interpre-

tacyjnym (to znaczy po wyzbyciu się baczenia 
na wcale nie bezzasadne w takim wypadku 
zarzuty nadinterpretacji) próbować by można 
przyporządkować do szeroko pojętej ideologii 
wolnomularskiej, jednak bardziej istotny zdaje 
się fakt, że nie stały one w zasadniczej sprzecz-
ności z zasadami głoszonymi przez ówczesnych 
masonów, nie tylko polskich. W owych czasach 
wolnomularze nierzadko wręcz ostentacyjnie 
podkreślali przywiązanie do wiary chrześci-
jańskiej, dając tym samym odpór atakom ze 
strony tradycjonalistów katolickich. Co więcej, 
oddając się lekturze ówczesnych pism wolno-
mularskich, można odnieść wrażenie, że religia 
i sprawiedliwość jako wyznaczniki moralności 
stanowiły dla wolnomularzy, oprócz metafizyki 
i fizyki, jedną z trzech głównych dróg poszu-
kiwania prawdy, czyli poznania istoty stworze-
nia. Dlatego zapewne alegorie analogiczne, 
przynajmniej w dwóch przypadkach, do tych 
w Sali Audiencjonalnej dojrzeć możemy na 
pochodzącym z 1804 roku, wolnomularskim 
w treści, szkicu Antoniego Smuglewicza, wy-
obrażającym Eglise du Grand Architecte de 
tout l`Univers142. Fasadę tej wyimaginowanej 
budowli, prócz posągów Salomona i Dawida, 
zdobiły bowiem między innymi alegorie Wiary 
i Mądrości.

Reasumując, w wystroju Sali Audiencjonal-
nej wolnomularz mógłby się doszukać alego-
rycznych przedstawień najważniejszych ele-
mentów dzieła Wielkiego Architekta Świata. 
Plafon wyobrażał dla wprowadzonego w nauki 
wolnomularskie umiejętności składające się 
na szeroko pojmowaną fizykę. Jedna z supra-
port (ta z postaciami Aleksandra i Arystotele-
sa) – metafizykę, która była konsekwencją fizyki 
zgłębiającej własności rozmaitych tworów na-
tury oraz tajniki działań i prowadziła po szcze-
blach rozum ludzki, aż do najwyższej roztrop-
ności wznosząc duszę do dostrzegaczów nad 
wszelką stworzoną materią […]. Całości zaś 
dopełniały alegorie Religii i Sprawiedliwości 
jako wyznaczników moralności. Alegoria Siły, 
z pozoru nielicująca z moralnością i w pewnym 
tylko stopniu przystająca do „fizyki”, oznaczać 
tu mogła warunek pełnego istnienia, co – je-
śli się wczytać w naukę do stopnia Kawalera 
Różanego Krzyża – wyda się logiczną konse-
kwencją143. Zestawione z sobą Siła i Mądrość 
kojarzyć się natomiast mogły ze wspomniany-
mi naukami udzielanymi nowo wprowadzanym 
do lóż braciom.

Dodać jeszcze można, że biorąc pod uwagę 
sztukę polską doby oświecenia, mniej lub bar-
dziej ukrytych treści wolnomularskich dopatry-
wać się można nie tylko w dziełach tworzonych 
w kręgu oddziaływań dworu królewskiego. To 
jednak osobny, obszerny i można powiedzieć: 
ważny (co wszelako zależy od koniunktury 
i środowiska) temat144. 

No cóż, powtarzając za klasykiem Erwinem 
Panofskym, wiele zależy od nastawienia, świa-
topoglądu interpretatora. Wszystko bowiem 
można zinterpretować po swojemu. A uwaga 
ta nie dotyczy bynajmniej tylko historii sztuki, 
ale historii w ogóle. Ileż to bowiem razy na 
podstawie tych samych faktów historycznych 
wyciągano zupełnie przeciwstawne wnioski. 
I czy to mało w dziejach historiografii mamy 
przykładów, jak rzetelni – z pozoru – badacze 
poddawali się obowiązującej wersji historii. 
Różnym uwarunkowaniom podlegała interpre-
tacja i ocena panowania Stanisława Augusta. 
Wątki zaś powiązane z jego przynależnością 
do wolnomularstwa (wydawałoby się, mało 
istotną jako fakt biograficzny) i ewentualnymi 
inspiracjami ideami masońskimi w działalności 
politycznej i artystycznej zyskiwały w pewnych 
sytuacjach nad wyraz na znaczeniu.

Mimo poszlak, możliwych wskazanych wy-
żej tropów symbolicznych, nikt nie jest już 
w stanie definitywnie rozsądzić, czy odwoła-
nia do hermetycznej, w tym wolnomularskiej, 
tradycji mogą stanowić klucz do zrozumie-
nia analizowanych tu dzieł sztuki powstałych 
w kręgu Stanisława Augusta, a przynajmniej 
jednej z zawartych w nich warstw znacze-
niowych. Natomiast wydaje się, że naprawdę 
istotną rolę odgrywały w tym wypadku od-
wołania do czegoś bardziej uniwersalnego: 
do wiary w Opatrzność, i to w tej najbardziej 
promienistej aurze. Może więc w powiązaniu 
z tą wiarą należy się doszukiwać innych jesz-
cze, między innymi wolnomularskich, wątków 
znaczeniowo-ideowych. Jako przesłania pod-
porządkowanego tej wierze, jako jednego 
z wątków pobocznych zasadniczego przekazu, 
uwidaczniającego się w związanych z ostatnim 
elektem dzieł.

Jednakowoż nawet Opatrzność, na której 
zdawał się tak bardzo polegać ostatni elekt, nie 
okazała się dla niego raczej nazbyt łaskawa.

Opatrzność na pstrym koniu hasa

Wydawać się może, że historia przyznała 
wszelako Poniatowskiemu rację. O Konstytucji 
stanisławowskiej rozwodzą się dziś nie tylko 
historycy. Na jej tradycję powołują się repre-
zentujący najprzeróżniejsze opcje politycy. 
Na patriotycznych wiecach, a także w kościo-
łach, jeszcze dziś brzmią śpiewy o majowej 
jutrzence. Nawet Świątynia Opatrzności, po 
dwóch nieudanych podejściach (drugie mia-
ło miejsce w czasach II Rzeczypospolitej145), 
wyrosła w oczach, i to w kształcie nieodbiega-
jącym zbytnio od konceptu Jakuba Kubickiego 
(choć współczesna nam narracja stara się za-
trzeć świadomość pierwotnego znaczenia jego 
idei architektonicznej), aczkolwiek w skali, 
o jakiej Poniatowskiemu nawet się nie marzy-
ło146. I znów mogłaby się stać obiektem spo-
rów. A przy odrobinie fantazji można powie-
dzieć, że na nowo znaleźliby się i tacy, którym 
w smak – abstrahując od kontynuacji zamie-
rzenia z 1791 roku – byłoby odczytywać w niej 
nie tylko symbol tego, o czym się mówi – od-
zyskania w 1989 roku przez Polaków Wolności 
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i Niepodległości – ale również wyraz pewnej 
idei, która w Polsce wraz z Solidarnością zwy-
ciężyła. Systemu, który – wedle powtarzanych 
niczym mantra twierdzeń Miltona Friedmana 
i jego Chicago Boys – pozwala się bogacić, 
zgromadzić środki materialne, chociażby pod 
tak monumentalne realizacje architektoniczne, 
urzeczywistniać wizje. Różnie go nazywają: 
dla jednych jest to neoliberalizm, dla innych 
globalizacja czy… Jak zwał, tak zwał. Chodzi 
wszelako o coś, co nie wszystkim przyczyniło 
szczęścia, czego nie wszyscy pragnęli, nie-
mniej prowadzi do zespolenia wszystkiego 
jednym węzłem, jak w wiadomych naukach. 
Tak jak Konstytucja 3 maja miała za kontekst 
rewolucję francuską, tak w tle posierpniowych 
zmian zaczaiły się idee, które z powszechnymi 
w latach 80. wyobrażeniami Polaków na temat 
dobrobytu i demokracji – jak się miało oka-
zać – niekoniecznie się pokrywały.

I w tym kontekście pytanie: czyżby realiza-
cja po ponad 200 latach królewskiego w końcu 
projektu znaczyć miała, że Opatrzność jed-
nak Poniatowskiego nie zawiodła? Czyżby coś 

przetrwało z idei rzekomo przyświecającej Sta-
nisławowi Augustowi? Wielki mistrz honorowy 
Wielkiej Loży Narodowej Polski oraz wielki na-
miestnik (czyli zastępca) wielkiego komandora 
Rady Najwyższej Polski trzydziestego trzeciego 
stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznane-
go – profesor Tadeusz Cegielski – a zatem czło-
wiek, który gdy chodzi o poruszane tutaj kwe-
stie, najbardziej chyba kompetentny – raczej 
nie bez przyczyny ukuł termin oświeceniowa 
republika marzeń. Wymyślił go w odniesieniu 
do cyklu wykładów (jest to jego oficjalny tytuł), 
wygłaszanych w Łazienkach Królewskich, prze-
ważnie dotyczących przedsięwzięć artystycz-
nych ostatniego elekta. Czy bardziej precyzyj-
nie – królewskich wizji, które uwidaczniały się 
również w realizacjach z dziedziny sztuki czy 
architektury. I dalibóg, pewne utopijne wizje 
czasów współczesnych Poniatowskiemu, wi-
zje – co tu ukrywać – niepozostające bez wpły-
wu na jego koncepcje polityczne czy sposób 
sprawowania władzy, zaczęły się ziszczać po 
jego śmierci. Pewne zaś reminiscencje owej 
oświeceniowej republiki marzeń przy odrobi-

nie dobrej woli jeszcze dziś dostrzec można tu 
i ówdzie na politycznym firmamencie. Polska 
się pod wieloma względami zmodernizowała, 
weszła w skład struktur, o jakich tylko mogli 
marzyć oświeceniowi koryfeusze postępu. Nikt 
zaś nie zaprzeczy, że ten proces modernizacji, 
nic, że postępujący z takim trudem, przerywany 
potem raz po raz narodowymi hekatombami, 
zapoczątkowała właśnie Konstytucja 3 maja. 
Szczęsne dzieło tego nieszczęsnego monarchy.

Myślałby zatem kto, że król i idee, które, być 
może, rozpalały jego wyobraźnię, choć wów-
czas postrzegane niczym fantasmagorie, od-
rodziły się, na swój sposób triumfują, nieważ-
ne nawet, że dopiero 200 lat po jego śmierci 
w niesławie. Nic podobnego. Opatrzność, po-
dobnie jak jej inne teologiczno-formalne upo-
staciowienie – łaska pańska, na pstrym koniu 
hasa. Stanisław August przez wielu przedsta-
wicieli obecnego pokolenia pozostaje niezro-
zumiany i wobec tego nielubiany. Mało kto 
śmie przyznać, że do spicia pozostało mu piwo 
nawarzone przez poprzedników. Finansowe 
uzależnienie Poniatowskiego od carycy uzna-
wane wręcz bywa za dowód jego agenturalno-
ści. W pewnych kręgach zyskał przez to postać 
prefigury tajnego współpracownika, nie zdą-
żono mu tylko nadać pseudonimu, na przy-
kład: TW „Salomon”. Ba, z racji powiązania 
jego przynależności do masonerii i głębokiej 
otwartości na idee oświecenia (choć można 
byłoby z tym dyskutować) z tragicznym upad-
kiem państwowości polskiej można by go jesz-
cze bardziej dosadnie ochrzcić, w nawiązaniu 
do rzeczywistego imienia, mianem „Satani-
sława”, przypisując mu tym samym diabelskie 
intencje (pod czym co niektórzy konserwatyw-
ni historycy, zwolennicy teorii spiskowych, się 
podpisywali147). I jak na narodowego wyrzutka 
przystało, już jako truchło tu i ówdzie był pod-
rzucany. Aż w końcu jego szczątki uległy zbez-
czeszczeniu148. 

Poniatowski pozostaje postacią wielce kon-
trowersyjną149. Nie tylko ze względu na brak 
szczęścia w realizacji celów politycznych – 
zwano go wręcz grabarzem Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Nie bez znaczenia była też jego 
osobowość, styl życia i sposób, w jaki się nosił. 
Nie pokochali go zwłaszcza piłsudczycy, któ-
rym – o ironio – przyszło doświadczyć jeszcze 
gorszej katastrofy państwa.

Dla konserwatystów pewnie istotny był rów-
nież fakt, że jego oblicze, uwiecznione w dzie-

siątkach portretów, multiplikowanych przez 
tysiące graficznych reprodukcji, oblicze, któ-
rym on sam niemalże w sposób narcystyczny 
się zachwycał, nijak przystawało do typowych 
jeszcze w jego czasach i długo jeszcze po 
nim swojskich, sarmackich, wąsatych konter-
fektów. Ba, jeśli nawet pominąć ten swoiście 
polski szczegół męskiej urody w postaci wąsów 
(w końcu ów rekwizyt polskości niekoniecznie 
musi być tak ważny), było w jego wizerunku 
coś, co godziło jeszcze bardziej w kanony sar-
mackiego piękna, bardziej jeszcze niż brak 
nalanych policzków i oczu zalepionych mio-
dem – cech tak bliskich sarmackim kanonom 
„męskiej urody”, tak celnie na przykład od-
danych w portrecie Karola Radziwiłła Panie 
Kochanku roboty Konstantego Aleksandrowi-
cza – mianowicie wiecznie zadumane spojrze-
nie, wiecznie strapionych, jakby w przeczuciu 
nadchodzącej katastrofy, oczu.

No i mamy – zabrnęliśmy w obszar, gdzie 
odniesienia do masonerii zdają się nie mieć 
już nic do rzeczy. No, chyba żeby brak tępego 
spojrzenia, na temat czego nauki lożowe nie 
zdążyły się wypowiedzieć, potraktować jako… 
kolejny wolnomularski trop. 
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w aspekcie treści hermetycznych, niewątpliwie 
przecież obecnych w świadectwach niepo-
kojów światopoglądowych i egzystencjalnych 
z minionych epok, jakimi są przecież dzieła 
sztuki. Nieważne przy tym, czy domniemane 
głębsze przesłania w owych dawnych obra-
zach zostały tam ukryte w pełni świadomie (to 
znaczy jako swoista zagadka, kod, z nadzieją, 
że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał je od-
szyfrować?), czy po prostu – jak chcieliby no-
wocześni tak zwani metodolodzy – znalazły się 
tam mimowolnie i odzwierciedlają po prostu 
światopogląd zamawiającego czy wykonawcy 
dzieła. Skoro zaś – jak miała powiedzieć Maria 
Antonina – masonami byli wszyscy spośród elit, 
to i we wszystkim mogło się przecież znaleźć 
coś, co jest przynajmniej okruchem zaprzątają-
cych ich umysły idei.

Sztuka wszelako świadectwem czasu jest.

Tak samo zabrnął był ze swoimi rachubami 
politycznymi i Poniatowski, król, któremu wyda-
wało się, że prowadzi misterną grę, podczas 
gdy sam był rozgrywany, i to wcale nie mister-
nie. On śnił na jawie, podczas gdy inni – cho-
ciaż nie budowali mostów – robili kawał zmyśl-
nej polityki. I tak pozostało do dziś. Dlatego 
Opatrzność jednak się odwróciła.

Czy to wszystko ma sens?

No właśnie. Czy to wszystko ma sens? Maria 
Antonina, gdy przyszło jej skomentować wpływ 
masonów na to, co się w czasach jej współ-
czesnych działo, i wskazać, kto ze znaczących 
postaci świata, w którym żyła, jest wolnomula-
rzem, stwierdziła krótko: są wszyscy150. I w du-
żym stopniu miała rację. Masonami byli en-
cyklopedyści, filozofowie, władcy, dyplomaci, 
artyści lub inaczej: intelektualiści, arystokracja, 
szlachta, a nawet duchowni (zwykle ci wyżej 
postawieni). Ale czy to oznacza, że rewolucję 
francuską wywołali wolnomularze? I czy na 
zasadzie paraleli: fakt, że tekst majowej Kon-
stytucji redagowany był przez grono polskich 
masonów, oznacza, że mamy do czynienia 
z dziełem masońskim? Wolnomularze odpowie-
dzą: w rzeczy samej. Tak, to my pracowaliśmy 

pro publico bono, jak zatytułowano niedawną 
wystawę o masonerii w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Tezę o powoływaniu się przez 
wolnomularzy na inspiracje płynące z wyzna-
wanego przez nich światopoglądu przy kon-
struowaniu majowej Konstytucji i związanych 
z nim – nic, że zawoalowanych – świadectw 
ikonograficznych staraliśmy się udowodnić 
w niniejszym tekście. Ale czy z tego ma wynikać 
coś więcej? Choćby to, że masoneria posiadła 
zdolność ukrytego wpływania na losy narodów, 
na losy świata? Owszem, nie tylko wśród tro-
picieli masonerii są osoby, które w to wierzą. 
Niejednemu z masonów też tak się to wszystko 
układa. Lepiej przecież dostrzec w sobie ar-
chitekta dziejów niż głupca odprawiającego 
śmieszne obrzędy (w tak lapidarny sposób tę 
kwestię próbował ująć Napoleon151).

A jeżeli dziś mówić o wszechwładzy nad 
światem, to ku zgoła innemu upostaciowieniu 
„globalnej sekty” należałoby skierować uwagę. 
Temu, który bynajmniej nie cyrklem i węgiel-
nicą się pieczętuje. Albowiem wielkie burze 
społeczne poprzedza zwykle – nie trzeba być 
nadto bystrym, by to zauważyć – brzęk monet, 
szelest banknotów czy – obecnie – raczej od-
głos kliknięć w klawiaturę komputera (mamy 
przecież bankowość elektroniczną). Co, rzecz 

jasna, nie oznacza, że u podstaw istotnych 
przemian nie tkwią bardziej rzeczywiste przy-
czyny natury społecznej i politycznej. Bez nich 
żaden przewrót się przecież nie powiedzie. 
Tajne sekty, tajne służby, ojcowie założyciele – 
są co najwyżej przyprawą w tej diabelskiej mik-
sturze, którą zwykło się karmić niezaspokojone 
potrzeby większych zbiorowości. Odpowied-
nie środki pozwalają zaś zarządzać rozpaczą.

Ale wracając do początku: i na zielonych 
banknotach dziwne symbole się pojawiają. Czy 
zatem to wszystko jest do ogarnięcia? Wielu już 
na tym rozum postradało bądź – przeciwnie – 
może rozumu nie zyskało, ale wielkiego awan-
su dostąpiło. Postradanie zmysłów zresztą nie 
wyklucza tej ostatniej ewentualności.

Ta, dla niektórych mało kusząca, perspekty-
wa to wszelako – zaiste – powód, by przestać 
się zastanawiać nad związkami symbolicznymi, 
kodami kulturowymi (jakkolwiek by to nazwać) 

Chodzi o niezachowane do dziś tłumaczenie 
dwóch pieśni La Henriade autorstwa Juliana 
Ursyna Niemcewicza.
A. Ryszkiewicz, Les portraits polonais de Ma-
dame Vigée-Lebrun, nouvelles données pour 
servir à leur identification et histoire, „Bulletin 
du Musée National de Varsovie” 1979, nr 1, 
s. 40, il. 17; idem, Francuska ikonografia Sta-
nisława Augusta [w:] idem, Zbieracze i obrazy, 
Warszawa 1972, s. 163–180, tu 176; idem, 
Portrety…, op. cit., s. 96. 
Projekt taki zrodził się w salonie pani Geoffrin, 
vide: A. Ryszkiewicz, Francuska…, op. cit., 
s. 176–177. Autor powołuje się na: Correspon-
dance inédite du roi Stanislas-Auguste Ponia-
towski et de Madame Geoffrin 1764–1777, 
Paris 1875, s. 156. 
Zamówiła ten obraz Urszula z Zamoyskich 
Mniszchowa, również otaczająca czcią postać 
Henryka IV, vide: A. Ryszkiewicz, Francuska…, 
op. cit., s. 176. Oryginał portretu znajduje 
się w Muzeum Sztuki Zachodniej im. Bohda-
na i Warwary Chanenków w Kijowie, kopia 
natomiast w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
vide: K. Załęski, Polski portret wolnomular-
ski…, op. cit., s. 215–218; P. Witt, Króla dzieła 
wieloznaczne, „Sztuka” 1975, t. 2, nr 6, s. 41; 
Zahidnoewropejskyj żywopys 14–18 st., Kyjiw 
1981, il. 52; Stanisław August. Ostatni król 
Polski…, op. cit., s. 150–151.

D. Juszczak, Portrety Stanisława Augusta 
[w:] Stanisław August i jego Rzeczpospolita. 
Dramat państwa, odrodzenie narodu. Mate-
riały z wykładów, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, 
Warszawa 2013, s. 383–427, tu 426–427.
Vide: F. Kopera, op. cit., tabl. 49 (repr.); K. Za-
łęski. Polski portret wolnomularski…, op. cit., 
s. 216–219; P. Witt, Zagadka Trzech Serafinów, 
„Sztuka” 1975, t. 2, nr 3, s. 53–54. 
Vide: H. Widacka, op. cit., s. 215.
Można by w związku z tym sztych ów po-
traktować jako swego rodzaju odpowiedź na 
uczucie niepokoju, jakim emanował opisywany 
wcześniej Portret alegoryczny. Czy jednak była 
to odpowiedź zamierzona w sensie jakiegoś 
artystycznego dialogu? Tego nie wiemy, ponie-
waż nie wiemy również, czy twórca tego nie-
mieckiego miedziorytu znał Portret alegorycz-
ny chociażby na podstawie odbitej w 1798 r. 
graficznej kopii autorstwa A. Fogga. Trudno 
nawet określić, czy ów anonimowy miedzioryt 
niemiecki został wydany przed publikacją 
czy po publikacji ryciny Fogga, vide: ibidem, 
s. 138–139.
A. Chyczewska, Marcello Bacciarelli…, op. 
cit., s. 72; eadem, Prace dekoracyjne Baccia-
rellego dla trzech komnat zamku warszaw-

skiego w latach 1776–1780, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1969, nr 1, s. 131–135, tu 132, 133; 
M. Kwiatkowski, op. cit., s. 130, 131. 
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Dyplom masoński, wynoszący Mateusza Zyniewa, starostę berżnickiego, do rangi Kawalera Świątyni 
Wschodu i Złotej Tarczy, 1777
„Tygodnik Illustrowany” 1922, R. 63, nr 36



Vide: A. Chyczewska, Katalog…, op. cit., t. 2, 
póź. 92. A. Rottermund, analizując wystrój 
malarski Sali Audiencjonalnej, rozszyfrował też 
wątek astrologiczny, który łączył się ze stoicką 
myślą o świecie i życiu poddanym władzy 
Opatrzności, vide: A. Rottermund, Apartament 
króla. Zamek Królewski w Warszawie, Warsza-
wa 1987, s. 30 i nn. Autor ten rozwinął swoje 
przypuszczenia w pracy: Zamek Warszawski 
w epoce oświecenia. Rezydencja monarsza. 
Funkcje i treści, Warszawa 1989, passim. 
Cnoty króla Stanisława Augusta – wykład 
Izaury Jakackiej z cyklu Oświeceniowa repu-
blika marzeń [online], https://www.youtube.
com/watch?v=RtyfudRKUtY [dostęp: 14 lutego 
2017].
Ol., pł., 1790–1794. Tak jak obecnie wisiał on 
w czasach Stanisława Augusta w pałacu Łazien-
kowskim. Po wojnie został włączony do zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie, inw. 
131382, vide: A. Chyczewska, Katalog…, op. 
cit., t. 2, s. 108. W katalogu galerii Stanisława 
Augusta obraz opisany był jedynie jako: Buste 
d’un vieillard, habit brun, cheveux et barbe 
grise, vide: T. Mańkowski, Galeria Stanisława 
Augusta, Lwów 1932, s. 225, poz. 152. 
L. Hass, Sekta…, op. cit., podpisy do tabl. 21, 
22; A. Rottermund, Apartament króla…,  
op. cit., s. 32.
Vide: J. Wojtowicz, op. cit., s. 166, 167. Ponia-
towskiego zafascynowały m.in. sekrety różokrzy-óżokrzy-
żowców. Może dlatego na hełmie Aleksandra 
(Stanisława Augusta) widnieje sfinks, jeden 
z symboli identyfikujących różokrzyżowców od 
czasu zyskania międzynarodowej sławy przez 
Giuseppe Balsamo, twórcę nowego egipskie-Balsamo, twórcę nowego egipskie-
go rytu łączącego alchemiczno-kabalistyczne 
tajemnice różokrzyżowców z tradycją magii 
staroegipskiej. W czasie gdy powstawały obrazy 
w Sali Audiencjonalnej, Balsamo i utworzone 
przez niego wolnomularstwo egipskie ucho-
dzili za jeden z ciekawszych tematów w świe-
cie masonerii.
Vide XIII-wieczna miniatura zdobiąca francu-
ską Bible moralisé ze zb. Biblioteki Narodowej 
w Wiedniu.
Źródłem tej koncepcji była pitagorejska teoria 
piękna, vide: S. Mossakowski, Pitagorejska 
teoria piękna i jej rola w teoriach artystycznych 
i naukowych doby humanizmu, „Rocznik Histo-
rii Sztuki” 1974, R. 10, s. 28–38. 
L. Hass, Warszawski mistyk…, op. cit., s. 103. 
Na temat Toux de Salverta vide: K.N. Heyking, 

Mes réminiscences, Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego, rkps nr 360, k. 20 i nn. (wielu 
z zawartych tam informacji brak w drukowa-
nych wydaniach tego pamiętnika). 
A. Chyczewska, Katalog…, op. cit., t. 1, s. 43. 
Cyt. za: S. Załęski, O masonii…, op. cit.,  
cz. 2, s. 70–74. 
Pamiętać należy, że program ów w żadnym wy-
padku nie ograniczał się do idei wolnomular-
skich, lecz stanowił przede wszystkim apoteozę 
pokojowych osiągnięć Stanisława Augusta. 
S. Załęski, O masonii…, op. cit., cz. 2, s. 73.
Ol., pł., w zb. Zamku Królewskiego w Warsza-
wie, vide: D. Juszczak, H. Małachowicz, Zamek 
Królewski w Warszawie. Malarstwo do 1900. 
Katalog zbiorów, Warszawa 2007, poz. 38;  
A. Chyczewska, Katalog…, op. cit., t. 1,  
poz. 63; t. 2, poz. 96.
Ol., pł., w zb. Zamku Królewskiego w Warsza-
wie, vide: D. Juszczak, H. Małachowicz, op. cit., 
poz. 41; A. Chyczewska, Katalog…, op. cit.,  
t. 1, poz. 64; t. 2, poz. 95.
Opisane w 2 Księdze Kronik (2 Ch 3:15: 
Wzniósł też przed Świątynią dwie kolumny, 
których wysokość wynosiła trzydzieści pięć 
łokci, a głowice na ich szczytach miały po pięć 
łokci; 2 Ch 3:16: Wyrzeźbił ponadto girlandy 
i umieścił je na kolumnach. Wykonał również 
sto owoców granatu i umieścił je w owych gir-
landach; 2 Ch 3:17: Kolumny te ustawił przed 
Świątynią: jedną z prawej, a drugą z lewej 
strony; prawą nazwał Jakin, a lewą Boaz). 
Kolumny Jakin i Boaz w symbolice wolnomu-
larskiej oznaczają też moc i stabilność, dziś 
tłumaczylibyśmy je jako Yin i Yang, plus i minus, 
czarne i białe, dobro i zło. Były one również 
opisywane jako dwa zewnętrzne słupy żydow-
skiej kabały. Nade wszystko pod uwagę należy 
wziąć, że flankowały one wejście do Świątyni 
Jerozolimskiej, stąd ich szczególne znaczenie 
w rytuałach inicjacji – wprowadzania w kolejne 
stopnie wtajemniczeń. 
Vide rycina zamieszczona w dziele: L’Ordre 
des Francs-Maçons trahi, et le secret des Mop-
ses révélé, Amsterdam 1745, s. 58, egzemplarz 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Znane 
były też inne tłumaczenia kolumn jako kolejno: 
piękności i mądrości lub piękności i siły, a na-
wet jako symbolizujące siły męskie i żeńskie.
Obie: ol., pł., vide: D. Juszczak, H. Małacho-
wicz, op. cit., poz. 39–40; A. Chyczewska, 
Katalog…, op. cit., t. 1, poz. 117, 119; t. 2, 
poz. 93, 94. Brnąc dalej w wątek wolnomu-

larski, należałoby zwrócić uwagę, że sposób 
alegorycznego ujęcia Wiary przez przedsta-
wienie Eucharystii można również wytłumaczyć 
na podstawie praktyk wolnomularskich, gdyż 
jedno z pomieszczeń loży pracującej w stopniu 
Kawalera Różanego Krzyża było zawsze ucha-
rakteryzowane tak, by przypominało miejsce 
ostatniej wieczerzy, sam zaś obrzęd wolnomu-
larski odbywający się w tym pomieszczeniu był 
parafrazą aktu ustanowienia przez Chrystusa 
Eucharystii. Mimo to alegorię Wiary należałoby 
uznać za mało przystającą do wątku wolnomu-
larskiego wystroju Sali Audiencjonalnej, vide: 
S. Załęski, O masonii…, op. cit., cz. 2, s. 74. 
Vide: M. Grońska, Rysunki artystów polskich 
i obcych w Polsce działających od XVII do 
XX w. Katalog wybranych zbiorów Biblioteki 
Narodowej do roku 1975, Warszawa 1991, poz. 
1847, il. 16. 
S. Załęski, O masonii…, op. cit., cz. 2, s. 71. 
Cnót i obowiązków pojawiających się w na-
ukach wolnomularskich, przedstawionych 
w formie alegorycznej, można się zresztą 
dopatrzyć również w tondach namalowanych 
w 1793 r. przez Bacciarellego, z przeznacze-
niem do rotundy znajdującej się w sąsiedztwie 
opisywanej przez nas Sali Salomona. Tonda 
z alegoriami Łaskawości (Clemence) i Mę-
stwa – Odwagi (Courage), oba wykonane 
w technice olejnej (vide: A. Chyczewska,  
Katalog…, op. cit., t. 1, poz. 117–119, t. 2, 
poz. 179, 181), przywodzą na myśl dwa z sied-
miu obowiązków wolnomularskich (vide: S. Za-
łęski, O masonii…, op. cit., cz. 2, s. 13). Łaska-
wość namalowana jest tu, być może, z gałązką 
akacjową w ręku, ulubionym symbolem 
wolnomularskim, oznaczającym nieśmiertelną 
miłość (akacja bowiem zasadzona była na 
grobie Hirama, vide: A. Mellor, op. cit., s. 58). 
Następne dwa tonda z alegoriami Mądrości 
i Sprawiedliwości (A. Chyczewska, Katalog…, 
op. cit., t. 1, poz. 118, 120; t. 2, poz. 180, 182) 
mogły masonom przypominać jedno z najważ-
niejszych celów ich pracy. Mądrość została 
ukazana w postaci Minerwy (patronki wielu lóż) 
z wędzidłem i zwierciadłem prawdy, a Spra-
wiedliwość – uosobiona przez Temidę trzyma-
jącą swe atrybuty: miecz i księgę. O znaczeniu, 
jakie miała dla wolnomularzy idea sprawiedli-
wości, świadczy umieszczanie miecza i księgi, 
atrybutów Temidy, na portretach mistrzów 
sztuki królewskiej, np. na „masońskich” portre-
tach Osińskiego, pędzla Brodowskiego (w zb. 

Muzeum Narodowego w Warszawie, vide: 
K. Sroczyńska, Antoni Brodowski 1784–1832. 
Życie i dzieło, Warszawa 1985, s. 96, poz. 31) 
czy marszałka Blüchera (repr. w: J.R. Haarhaus, 
Deutsche Freimaurer zur Zeit der Befreiung-
skriege, Jena 1913, frontyspis). Już w epoce 
postanisławowskiej działała w Warszawie 
loża „Świątynia Temidy”. Na pieczęci tej loży 
widniały atrybuty Temidy obok strąconej korony 
i Arki Przymierza jako symboli zwycięstwa spra-
wiedliwości nad despotyzmem. I tu, podobnie 
jak w Sali Audiencjonalnej, alegorie cnót i obo-
wiązków wolnomularskich tworzyły harmonijny 
układ, który może znaleźć swe wyjaśnienie 
w Nauce do stopnia Kawalera Różanego 
Krzyża. A oto zaczerpnięta z niej formułka, 
wygłaszana przez mistrza katedry podczas wta-
jemniczania kandydata: Niech światło wiedzy 
oświeci cię / Niech ogień odwagi zapali twoje 
serce / Niech wiara, nadzieja, miłość uczyni 
cię błogosławionym wśród Braci / (cyt. za: 
S. Załęski, O masonii…, op. cit., cz. 2, s. 70). 
I czyż znowu alegorie Mądrości, Odwagi i Ła-
skawości nie pozwalają się interpretować jako 
ilustracje tego tekstu? A jeśli tak, to czy w takim 
wypadku Stanisław August przez dołączenie 
do nich alegorii Sprawiedliwości nie pragnął 
wskazać na chęć oparcia prawa na zasadach 
zaczerpniętych z idei wolnomularskich? Ale-
gorie te zapewne uzupełniały program ikono-
graficzny Sali Salomona, bowiem umieszczone 
były niejako w jej przedsionku. Powstały w la-
tach 1793–1795, a więc już po zakończeniu 
prac nad malowidłami przedstawiającymi dzie-
je Salomona, i należały do ostatnich realizacji 
zamówień Stanisława Augusta wykonanych 
przez Bacciarellego. Miały zasłonić istniejące 
już w przeznaczonych dla nich miejscach  
inne alegorie.
Spragnionym łamigłówek interpretacyjnych 
podpowiedzieć mogę, że dalszych analiz 
w odniesieniu do ideologii wolnomularskiej 
wymagają np. założenia architektoniczne (wraz 
z wystrojem malarskim) i ogrodowe: Arkadii 
(vide: I. Svirida, W poszukiwaniu ukrytych zna-
czeń. Park naturalny XVIII stulecia a wolnomu-
larstwo, „Ars Regia” 1993, R. 2, nr 2, s. 7–40; 
A. Kępińska, Jan Piotr Norblin, Wrocław 1978, 
rozdz. VI: Norblin w świątyni Natury i Prawdy, 
s. 40–46), Powązek, Puław (vide: K. Parafiano-
wicz, Według liczby. Masoński duch symboliki 
puławskiej kaplicy pałacowej, Kazimierz 
Dolny–Puławy 1993), Dobrzycy (vide:  
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C
Z. Ostrowska-Kębłowska, Pałac w Dobrzycy 
i zagadnienie tzw. romantycznego klasycyzmu 
[w:] Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej po-
łowy wieku XVIII i wieku XIX, Warszawa 1967, 
s. 237–251; M. Karalus, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu, Oddział Dobrzyca, Poznań 1992; 
idem, Projekt Muzeum Wolnomularstwa w Do-
brzycy, „Ars Regia” 1992, R. 1, nr 1, s. 156–
162), Młynowa (vide: W. Brzezińska, Symbolika 
wolnomularska w założeniu pałacowo-ogro-
dowym w Młynowie za czasów Aleksandra 
Chodkiewicza, Warszawa 2006), a także zespół 
budowli związanych z działalnością wolnomu-
larską na Solcu w Warszawie (vide: S. Mała-
chowski-Łempicki, Wolnomularstwo polskie…, 
op. cit., cz. 1. s. 39–40). Na opracowanie cze-
ka również grafika „masońska” zdobiąca liczne 
wydawnictwa lożowe oraz ekslibrisy. Medale 
i insygnia wolnomularskie były już przedmio-
tem badań Ludwika Hassa (vide: Pamiątki wol-
nomularskie w zbiorach Muzeum Okręgowego 
w Toruniu. Katalog wystawy, oprac. L. Hass, 
Toruń 1980; Pamiątki wolnomularskie. Katalog 
zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, red. 
T. Cegielski, A. Mierzejewska, Toruń 2008). 
Zasadnicza część materiału prezentowanego 
we wspomnianych katalogach jest również 
reprodukowana bądź omówiona w: L. Hass, 
Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, 
Warszawa 1993.
Po raz wtóry planowano ją wznieść w dobie 
II Rzeczypospolitej. Nadesłane projekty, tak jak 
tamte z czasów Stanisława Augusta, zdawały 

się niewiele mieć wspólnego z wyobrażeniami 
na temat kościołów katolickich, co się spotkało 
z utyskiwaniem kardynała Kakowskiego, vide: 
I. Grzesiuk-Olszewska, Świątynia Opatrzności 
i dzielnica Piłsudskiego: konkursy w latach 
1929–1939, Warszawa 1993, s. 20 i nn.
Tym razem oficjalne wezwanie brzmi: Świątynia 
Świętej Opatrzności Bożej, vide: K. Karaskie-
wicz, op. cit., s. 55–56.
Vide: K.M. Morawski, Źródło rozbioru Polski. 
Studia i szkice z ery Sasów i Stanisławów, 
Warszawa 1935.
Vide: A. Zgorzelska, Powrót króla, Warszawa 
1991, passim.
Vide: A. Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, 
Warszawa 1988, passim; A. Grześkowiak-
-Krwawicz, Legenda Stanisława Augusta 
[w:] Stanisław August i jego Rzeczpospolita. 
Dramat państwa, odrodzenie narodu. Mate-
riały z wykładów, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, 
Warszawa 2013, s. 63–80.
Cyt. za: J.C. Castilón, Panowie świata. Dzieje 
teorii spiskowych, Warszawa [b.r.], s. 221.
Wolnomularze? – miał powiedzieć – To kupa 
durniów, którzy zbierają się, żeby ucztować 
i odprawiać śmieszne głupstwa. Od czasu do 
czasu robią jednak coś dobrego. W czasie 
rewolucji i niedawno znowu przyczynili się do 
osłabienia potęgi papieża i wpływów kleru, 
vide: Napoleon, Maksymy, wybór, wstęp i prze-
kład M. Senkowska-Gluck, L. Gluck, Warszawa 
1983, s. 51.

LITERATURA

Rok 2017 przyniósł ogromną liczbę kon-
ferencji, festiwali, spotkań i wydawnictw 
poświęconych twórczości i osobie Jose-

pha Conrada. Było to możliwe dzięki temu, że 
rok ów został oficjalnie przez polski parlament 
poświęcony pamięci tego pisarza, a Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prze-
znaczyło niemałe środki na organizację imprez 
z Conradem związanych. Stało 
się tak, ponieważ w 2017 roku 
obchodziliśmy 160. rocznicę 
jego urodzin, toteż w pierw-
szej chwili można by pomyśleć, 
że taka intensywna obecność 
Conrada w życiu duchowym 
Polski była li tylko fetowaniem 
niezbyt okrągłego jubileuszu. 
Miałem jednak okazję uczest-
niczyć w wielu z tych imprez 
(w Polsce i za granicą) i muszę 
przyznać z pewnym zaskocze-
niem, że w niczym nie przypo-
minały one nudnych okolicz-
nościowych nasiadówek. Rok 
Conrada nabierał rozpędu aż 
do jesiennej kulminacji, kiedy 
to liczba wydarzeń związanych 
z Conradem była tak wielka, że 
fizyczną niemożliwością byłoby wzięcie udzia-
łu nawet w ich połowie. I, co ciekawe, z mie-
siąca na miesiąc były to zdarzenia coraz bar-
dziej poruszające i nieszablonowe.

Jako badacza Conrada cieszy mnie to nie-
zmiernie. Ale też zacząłem się zastanawiać, 
dlaczego tak się stało, bo przecież różnych 
rocznic i „lat” poświęconych różnym pisarzom 
mieliśmy wiele, ale żadne nie przyniosły po-
dobnego efektu. I dochodzę do coraz mocniej-
szego przekonania, że Conrad wzbudził takie 
zainteresowanie dlatego, że jest po prostu 
świetnym pisarzem, który wciąż pozostaje aktu-

alny i inspirujący dla współczesnego odbiorcy. 
Wniosek wydawać się może banalny, ale nie 
jest tak do końca: otóż wielu było doskonałych 
pisarzy, którzy zajęli poczesne miejsca w hi-
storii literatury narodowej lub światowej, ale 
z czasem ich twórczość stała się jedynie pięk-
nym zabytkiem, atrakcyjnym dla historyków li-
teratury, dla wysublimowanych czytelników, dla 

współczesnego odbiorcy jed-
nak – staroświeckim i w grun-
cie rzeczy martwym. Natomiast 
dzieła Conrada wciąż inspirują 
i wręcz elektryzują dzisiejszych 
twórców i czytelników. Może 
w Polsce nie jest to tak widocz-
ne, ale zwłaszcza w krajach an-
glosaskich powieści Conrada 
są nieustannie obecne w świa-
domości społecznej i wciąż na 
nowo interpretowane.

Wystarczy wspomnieć, że 
według jego tekstów nakręco-
no na Zachodzie co najmniej 
25 filmów (w Polsce tylko dwa: 
przed wojną Niebezpieczny 
raj 1930 i Smugę cienia 1976 
w reżyserii Andrzeja Wajdy), 
z czego tylko w ostatnich 20 

latach około 10. Za jego dzieła brali się tacy 
twórcy kina, jak: Alfred Hitchcock (Sabotage 
1936), Francis Ford Coppola (Czas Apoka-
lipsy 1979), Ridley Scott (Pojedynek 1977), 
a nawet Orson Welles, który – bez powodze-
nia – próbował zrealizować adaptację Jądra 
ciemności w 1939 roku. Na podstawie powie-
ści i opowiadań Conrada powstały też ope-
ry, dzieła orkiestrowe, komiksy, a do wątków 
Conradowskich nawiązywali też twórcy muzyki 
popularnej (Bob Dylan, The Clash czy Iron 
Maiden) oraz gier komputerowych (na przy-
kład Spec Ops: The Line 2012 czy Sunless 

 Conrad, 
żywy trochę bardziej
Andrzej Juszczyk
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Przedstawione powyżej hipotezy zostały 
pierwotnie zawarte w artykule: J. Polaczek, 
Wolnomularska treść wystroju Sali Salomona 
w Łazienkach i Konstytucja 3 maja, „Folia 
Societatis Scientiarum Lublinensis” 1991, 
t. 29, nr 2.

Joseph Conrad
Ośrodek Dokumentacji i Badania 
Twórczości Josepha Conrada 
Uniwersytetu Jagiellońskiego



Sea 2015). Wymieniam tu tylko najważniejsze 
realizacje, nie wspominam o aluzjach ani na-
wiązaniach obecnych w różnych tekstach kul-
tury wysokiej czy popularnej, jak choćby na-
zwy statków kosmicznych w słynnej serii filmów 
science fiction Obcy (wystarczy wspomnieć tu-
taj Nostromo – nazwę pochodzącą z powieści 
Conrada pod tym samym tytułem).

Liczba tych przykładów daje jakieś poję-
cie o stałej i niezbywalnej obecności Josepha 
Conrada w wyobraźni twórców i użytkowników 
kultury współczesnej na Zachodzie. Paradok-
salnie: w Polsce, która przecież była ojczyzną 
pisarza, mówiło się o nim mało i niechętnie, 
ograniczając wymowę jego dzieł do proble-
matyki etycznej (często opacznie rozumianej 
przez krytyków) lub uznając go jedynie za 
twórcę powieści marynistycznych, co auto-
matycznie skazywało go na jakąś ponurą in-
telektualną niszę. Ogromna w tym zasługa 
(a raczej wina) szkolnej lektury jego powieści. 
Niezależnie od tego, czy omawia się tam Ją-
dro ciemności czy Lorda Jima – obie te po-
wieści, choć świetne (a Jądro to chyba jedna 
z 10 najlepszych powieści, jakie kiedykolwiek 
napisano), są niezbyt szczęśliwie dobrane dla 
bardzo młodego czytelnika. Męczą się zatem 
nauczyciele, męczą uczniowie i niewiele 
z tego dla znajomości Conrada wynika, czego 
efektem jest późniejsze lekceważenie jednego 
z najlepszych pisarzy świata w kraju, który 
go wydał i ukształtował. A przecież Conrad 
mógłby być niezwykle interesujący dla każde-zwykle interesujący dla każde-
go, jako pisarz i jako człowiek.

Już sama jego historia, obfitująca w drama-
tyczne sytuacje i zwroty akcji, jest materiałem 
na świetny film przygodowy: jako syn działaczy 
niepodległościowych z zaboru rosyjskiego mu-
siał tułać się wraz z rodzicami na zesłaniu, pod-
czas którego zmarła jego matka. Ojciec, Apollo 
Korzeniowski, nie tylko antyrosyjski spiskowiec, 
ale też wybitny intelektualista, pisarz i tłumacz, 
nie potrafił zbyt dobrze poradzić sobie z cho-
rowitym synem, choć na szczęście udało mu 
się uzyskać zgodę na wyjazd do Lwowa, a po-
tem Krakowa, z uwagi na słabe zdrowie ma-
łego Józefa Konrada. On sam umarł niedługo, 
pozostawiwszy nieletniego syna pod opieką 
wuja Tadeusza Bobrowskiego, który nie tylko 
krytycznie odnosił się do politycznego zaanga-
żowania siostry i jej męża, ale był też nad wyraz 
spokojnym, nieznoszącym dziwactw i ekscesów 
porządnym obywatelem. Tym bardziej zaskaku-

jące jest, że to właśnie on namówił młodego Jó-
zefa, wówczas siedemnastoletniego gimnazja-
listę, by ten uciekał do Marsylii i tam zaciągnął 
się do marynarki francuskiej. W ten sposób 
młody Korzeniowski, choć bez matury i zawo-
du, uratował się przed niebezpieczeństwem 
poboru do carskiej armii i tak zaczął największą 
przygodę swego życia. Zaczął służbę na morzu 
jako nieopierzony i ulegający afektom młokos 
(przepuszczając wcześniej sporo pieniędzy od 
wuja na zakazane przyjemności i angażując się 
w niebezpieczne romanse), by wkrótce potem 
wyemigrować do Anglii i rozpocząć karierę 
w marynarce handlowej Korony. Przypominał 
w tym naszych rodaków, którzy podobnie jak 
on, bez żadnego wsparcia i nawet bez znajo-
mości języka angielskiego, próbują odnaleźć 
się w obcym świecie. Pływał wiele lat i był ma-
rynarzem naprawdę dobrym, bo dosłużył się 
stopnia kapitana. Wiele swoich przygód opisał 
potem w powieściach, choć z reguły zostały 
one silnie przetworzone literacko. Ale bardzo 
często znaleźć w nich możemy postaci, które 
tak jak on postawione są w sytuacjach na po-
zór przekraczających ich możliwości. Są to też 
postaci niejednoznaczne, niejednokrotnie „roz-
dwojone w sobie” (tak jak „podwójny” był sam 
pisarz – Polak Józef Korzeniowski i Anglik Jo-
seph Conrad), bezskutecznie poszukujące swej 
tożsamości i miejsca w życiu. Pisać zaczął pod 
koniec swej morskiej kariery, i to po angielsku, 
czyli w języku, którego nauczył się późno i ra-
czej opanował jego formy bardziej codzienne 
i praktyczne niż literackie. A jednak był w stanie 
doprowadzić swój angielski do takiej perfekcji, 
że przez wiele lat (do 1917 roku) uchodził za 
urodzonego Brytyjczyka, który doskonale, choć 
specyficznie, włada angielszczyzną.

Chociaż punktem wyjścia powieści Conra-
da bardzo często są jego własne doświadcze-
nia nabyte podczas licznych rejsów (zwłaszcza 
na Daleki Wschód), nie można jego utworów 
czytać jako biografii ani też tylko jako opo-
wieści przygodowych. Owszem, opowiada on 
o niezwykłych sytuacjach i doświadczeniach, 
ale zawsze są one tylko atrakcyjną dla zwykłe-
go czytelnika powierzchnią, pod którą kryją się 
tematy o wiele poważniejsze. Najbardziej istot-
ny z nich to chyba – wynikający z wieloletnich 
obserwacji ludzi żyjących w różnych miejscach 
świata – wielki, przenikający wszystko scepty-
cyzm wobec ludzkich poczynań i przekonań. 
Prawie wszyscy jego bohaterowie, począwszy 

od Almayera, przez Jima (Lord Jim), Kurtza 
(Jądro ciemności), Toma Lingarda (Ratunek), 
Charlesa Goulda (Nostromo) czy Charliego 
Marlowa (w wielu powieściach) okazują się 
niewolnikami swoich własnych fikcyjnych wy-
obrażeń. Chcą głęboko wierzyć, że świat jest 
taki, jak im się wydaje, i bardzo boleśnie prze-
konują się, że ich fantazmaty nie mają żadne-
go pokrycia w rzeczywistości.

Conrad jest też wielkim, choć subtelnym, 
krytykiem zachodnich instytucji, zachodnich 
pojęć i wartości, które dumni Europejczycy 
próbują narzucić siłą innym ludom, w przeko-
naniu o swej wyższości. Jego krytyka dotyczy-
ła ustrojów politycznych (W oczach Zachodu, 
Tajny agent), praw ekonomicznych (Nostromo) 
czy ideologii (Korsarz), w nich bowiem zawsze 
dopatrywał się źródeł ludzkiego nieszczęścia. 
Przedstawione przez niego opisy instytucjo-
nalnej przemocy w państwach kolonialnych 
(Jądro ciemności) były jednymi z pierwszych 
przejawów postkolonializmu – który od lat 80. 
stał się na Zachodzie jednym z ważniejszych 
nurtów polityczno-intelektualnych. Był zawsze 
Conrad bardzo zaangażowany, a jednak nigdy 
wprost nie ujawniał swoich poglądów ani nie 
wygłaszał opinii wprost – pokazywał jedynie 
ludzi w ich działaniu, a wnioski pozostawiał 
nam. Co ciekawe: pisał o rzeczach, które ni-
gdy nie przestały być aktualne (nawet jeśli 
umieszczał akcję swoich powieści w czasach 
odległych historycznie).

Jednocześnie, jak każdy dobry pisarz, Jo-
seph Conrad chciał, by go ludzie czytali, a więc 
posługiwał się takimi formami literackimi, które 
znajdowały chętnych czytelników. Toteż może-
my znaleźć u niego elementy literatury przygo-
dowej, wojennej, historycznej, szpiegowskiej, 
politycznej, a nawet fantastycznej. Wszystko 
po to, by odbiorcy nie zniechęcać napuszo-
ną formą, a jednocześnie by zaintrygować go 
i zachęcić do samodzielnej, choć w efekcie 
smutnej refleksji. Nic dziwnego zatem, że jego 
teksty inspirują także dziś wielu różnorodnych 
twórców tak zwanej kultury popularnej: z jed-
nej strony oferujących atrakcyjną rozrywkę, 
z drugiej – czasem bardzo poważną analizę 
współczesnego świata (conradowskich boha-
terów i conradowskie sytuacje możemy znaleźć 
między innymi w twórczości Stanisława Lema, 
Jacka Dukaja, J.R.R. Tolkiena, H.P. Lovecrafta 
czy na przykład w serii filmów o Mad Maxie 
George’a Millera).

Kończący się Rok Conrada napełnia mnie 
nadzieją, że pisarz ten zajmie należne mu 
miejsce w naszej narodowej wyobraźni. Na-
prawdę mamy powody pękać z dumy na myśl 
o nim, zwłaszcza gdy zorientujemy się, jak 
dobrze i pozytywnie jest kojarzony na całym 
świecie. A ponadto, jeśli dobrze się weń wczy-
tać, wyraźnie widać, że jest to pisarz o polskim 
rodowodzie, o specyficznie polskim spojrzeniu 
na rzeczywistość: wnikliwym, mądrym, ironicz-
nym, choć zarazem pełnym empatii i współ-
czucia dla każdego. Takimi Polakami chyba 
wszyscy chcielibyśmy być. Ale w tym celu trze-
ba zacząć Conrada wreszcie czytać, bo chyba 
sami z siebie tacy się nie staniemy.

Summary

Conrad, alive a little more

This essay concerns the reception of the works 
of Joseph Conrad in the world and in Poland. 
The author draws attention to numerous refer-
ences in the works of contemporary culture, 
especially popular, to Conrad’s novel. He also 
deals with the problem of Conrad’s poor pres-
ence in Polish popular cultural awareness.

Translated by Andrzej Juszczyk

Andrzej Juszczyk (ur. 1972) – doktor habilitowa-
ny, polonista, badacz literatury i kultury popularnej, 
adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, profesor Państwowej Wyższej Szko-
ły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, kierownik 
Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Jo-
sepha Conrada UJ. Autor książek Między retoryką 
a poznaniem. O powieściopisarstwie Teodora Par-
nickiego (Universitas, Kraków 2004), Stary wspa-
niały świat. O utopiach pozytywnych i negatyw-

nych (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2014). W wolnych chwilach muzyk, kompo-
zytor i działacz społeczny.
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SPOTKANIA

T
omek Beksiński. Portret prawdziwy (Wy-
dawnictwo Vesper 2016) to biografia, 
reportaż, opowieść o Tomaszu Beksiń-

skim – legendarnym dziennikarzu muzycznym, 
charyzmatycznym prezenterze radiowym, tłu-
maczu, publicyście. Ze smutkiem można skon-
statować, że od jego tragicznej śmierci upłynę-
ło już osiemnaście lat. Jednak bogaty dorobek, 
który pozostawił po sobie ten otoczony kultem 
i aurą tajemniczości popularyzator muzyki i fil-
mu – w szczególności unikalne audycje, których 
nagrania krążą od dawna w Internecie, tłuma-
czenia list dialogowych filmów o przygodach 
Jamesa Bonda, odcinków serialu Latający Cyrk 
Monty Pythona czy gotyckich „Hammer horro-
rów” – wciąż cieszy się niesłabnącą popular-
nością. Pamięć o Beksińskim jest żywa, a jego 
życie i działalność coraz częściej poddawane 
są mniej lub bardziej wnikliwym analizom.

Nic więc dziwnego, że spotkanie z Wiesła-
wem Weissem, autorem Portretu prawdziwego, 
które odbyło się 14 grudnia 2017 roku w Prze-
myskiej Bibliotece Publicznej, moderowane 
przez redaktora Huberta Lewkowicza, cieszyło 
się sporym zainteresowaniem, mimo że ogól-
nopolska premiera książki miała miejsce po-
nad rok temu, to jest 16 września 2016 roku, 
w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego 
w Sanoku.

Co oczywiste – Wiesław Weiss jest doświad-
czonym dziennikarzem muzycznym, współza-
łożycielem i redaktorem naczelnym czasopism 
„Tylko Rock” (1991–2002) i „Teraz Rock” (od 
2003), autorem Rock. Encyklopedii (1991) i in-
nych cenionych książek na temat rockowych 
gwiazd, także powieści kryminalnej Biała 

wódka, czarny ptak (2016). Ponadto – łączyła 
go z Beksińskim dwudziestoletnia znajomość, 
muzyczna, filmowa i kolekcjonerska pasja, tak-
że relacje zawodowe. To właśnie na łamach 
„Tylko Rocka” ukazywały się najważniejsze 
teksty Tomasza, w tym recenzje płyt oraz słyn-
ne felietony Opowieści z krypty (1998–2000). 
W konsekwencji książka liczy ponad 700 stron 
i została oparta na bogatej podstawie źródło-
wej, na którą składają się między innymi: pry-
watna korespondencja, nagrania z dzienników 
fonetycznych rodziny Beksińskich, wypowiedzi 
przyjaciół, znajomych, współpracowników, pa-
miętniki, zdjęcia i prywatne publikacje.

O czym warto powiedzieć, relacjonując 
spotkanie przemyskie? Nasz gość podkreślił, że 
do napisania tej książki latami przekonywał go 
Włodzimierz Wieczorek z Wydawnictwa Vesper, 
miłośnik audycji Beksińskiego. Kiedy w końcu 
zdecydował się podjąć tego zadania, jego in-
tencją nie była wyłącznie krytyczna reakcja na 
obraz Tomasza i jego rodziny przedstawiony 
w publikacji Magdaleny Grzebałkowskiej Bek-
sińscy. Portret podwójny (Wydawnictwo Znak 
2014) oraz w filmie Ostatnia rodzina (2016) – 
jego zdaniem (co dobitnie zaznaczył we wstępie 
do swojej książki) wykoślawiony, zdeformowany 
i przesadzony, szczególnie w kontekście kre-
acji aktora wcielającego się w Tomka. Przede 
wszystkim chodziło o nakreślenie uczciwego, 
pogłębionego portretu Tomasza Beksińskiego, 
jego losów, działań zawodowych, motywacji – 
na podstawie własnych doświadczeń i spisa-
nych wcześniej wspomnień oraz wypowiedzi 
innych osób. Tych relacji w książce nie brakuje, 
bowiem Beksiński nie był samotnikiem, raczej 

przyciągał do siebie ludzi, których intrygował 
i fascynował, co autor kilkakrotnie podkreślał. 
Redaktor Weiss przyznał, że szczególnie bra-
kuje mu rozmów telefonicznych z Tomaszem, 
który potrafił zadzwonić o godzinie drugiej 
w nocy, aby zweryfikować treść jakiegoś cytatu, 
zaczerpniętego na przykład z dramatu Szekspi-
rowskiego. Często takie rozmowy – o muzyce, 
filmach, książkach, życiu, kobietach – przecią-
gały się do rana.

Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło opo-
wieści o działalności translatorskiej i audy-
cjach radiowych Tomasza, które na przykład 
w Programie III w ramach cyklu Trójka pod 
księżycem często stawały się czymś więcej niż 
tylko prezentacją muzyki. Zdaniem naszego 
gościa był to swoisty radiowy spektakl teatral-
ny, w którym Tomasz wykorzystywał własne tłu-
maczenia tekstów piosenek, fragmenty poezji, 
sceny z ulubionych filmów i wplatał w nie swoje

Spotkanie 
z Wiesławem Weissem, 
autorem książki o Tomaszu Beksińskim 
Przemyska Biblioteka Publiczna, 14 grudnia 2017

Maciej Waltoś
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przeżycia, przemyślenia o sensie istnienia, 
o życiu i śmierci, o miłości, o tym, co go cieka-
wiło i irytowało. Był w tym tak osobisty i prze-
konujący, że te audycje mocno działały na 
wyobraźnię i trafiały do serc słuchaczy, szcze-
gólnie tych co wrażliwszych. W swojej pracy 
kierował się silnym poczuciem niezależności, 
co skutkowało odmową przyjęcia propozycji 
etatu w radiu czy w redakcji „Tylko Rocka”.

Ważny wątek przewijający się w rozmowie 
dotyczył związków Tomasza z kobietami, na 
ogół trudnych, rozczarowujących, nieszczęśli-
wych. Nic w tym dziwnego, że jak większość 
z nas dążył do znalezienia wielkiej miłości, 
głębokiego i trwałego uczucia. Rzeczywistość 
nie zawsze układała się według romantyczne-
go, czasem wyidealizowanego scenariusza. Po 
kolejnych spotkaniach, rozstaniach i próbach 
ratowania związków przychodził okres roz-
drapywania ran, obwiniania się, niestety także 
planowania prób samobójczych. Dwie spośród 
byłych jego partnerek dały się namówić, by 
opowiedziały więcej o tym, jak go zapamiętały, 
lecz ostatecznie nie zgodziły się na opubliko-
wanie treści rozmów.

Zdaniem Wiesława Weissa relacje w rodzinie 
Beksińskich nie odbiegały od normy. Nie była 
to oczywiście rodzina typowa, ale na pewno nie 
toksyczna, jak we wspomnianym wcześniej fil-
mie. Nadopiekuńczość matki, przejawiająca się 
w tym, że pani Zofia Beksińska pod nieobec-
ność syna sprzątała mu mieszkanie i prasowała 
firanki, nie jest czymś niespotykanym.

Wielu ważnych pytań zapewne nie uda-
ło się zadać, sam autor wyjawił, że w swojej 
książce świadomie nie wykorzystał wszystkich 
materiałów, do których dotarł, unikał pewnych 
tematów, miał trudności z opowiedzeniem tej 
historii.

W ten grudniowy wieczór czekała na nas 
jeszcze jedna niespodzianka: projekcja ar-
chiwalnych nagrań filmowych pochodzących 
ze zbiorów prywatnych autora, tym bardziej 
cennych, że opatrzonych jego  komentarzem. 
Ukazywały uśmiechniętego i spontanicznego 
Tomasza Beksińskiego, w trakcie prowadze-
nia audycji radiowych i wieczorów płytowych, 
podczas wywiadów w studiu telewizyjnym, na 
prywatnych spotkaniach, niemal na każdym 
ujęciu w otoczeniu przyjaciół, znajomych, 
współpracowników, fanów. I dobrze się stało, 
że te archiwalne fragmenty filmowe zostały 
wyemitowane, ponieważ doskonale korespon-

KSIĄŻKI

dują z książką Wiesława Weissa, który docenił 
i skrupulatnie uchwycił dorobek dziennikarski 
i translatorski swojego kolegi, nie zapomina-
jąc przy tym, że Tomasz Beksiński był przede 
wszystkim sympatycznym, ciepłym i interesują-
cym człowiekiem.

Summary

Meeting with Wiesław Weiss, author 
of a book about Tomasz Beksiński

Przemyśl Public Library, 
14th December, 2017

Tomasz Beksiński was an excellent music jour-
nalist, charismatic radio presenter, translator 
and publicist. It is sad to notice that already 
eighteen years have passed since his tragic 
death. However, the rich achievements of 
this music and film popularizer, who was sur-
rounded by cult and aura of mystery, still enjoy 
unabated popularity. The memory of  Beksiński 
is alive, and his life and activity are increas-
ingly analyzed. One analysis was proposed by 
the editor Wiesław Weiss, who had knew him 
for twenty years and wanted to show him from 
a different perspective than, for example, in 
the movie The Last Family: as a warm, cordial 
and social man. At the meeting in the Przemyśl 
Public Library Weiss talked about his book, 
long-term relationship with Tomasz Beksiński 
and his great passion for music and film. 

Translated by Sylwia Mikuła
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Król,
czyli w dawnym warszawskim
półświatku
Mateusz Kołakowski

Szczepan Twardoch

KRÓL
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016

O Królu Szczepana Twardocha było 
głośno już przed premierą – wszak 
niewiele książek doczekało się filmo-

wego trailera, zapowiedzi ekranizacji przez 
Canal+ i audiobooka w wykonaniu Macieja 
Stuhra. Jaki portret dawnej Warszawy kryje się 
za piękną, stylizowaną na przedwojenny afisz 
okładką?

Warszawa lat trzydziestych XX wieku to 
w wizji autora dwa oddzielne światy, polski 
i żydowski, które bardziej się ze sobą ścierają, 
niż przenikają. Podobnie ściera się w rozpo-
czynającym powieść meczu bokserskim za-
wodnik klubu Makabi Jakub Szapiro z repre-
zentującym Legię (oraz różne nieprzyjemne 
cechy ówczesnego polskiego społeczeństwa) 
Andrzejem Ziębińskim. Wychodzący zwycię-
sko ze starcia Szapiro jest na prostej drodze 
do stania się tytułowym królem tego miasta, 
wzbudzającym szacunek i strach wśród sta-
rozakonnych i chrześcijan. Strach wzbudzać 
Jakubowi jest tym łatwiej, że na co dzień jest 
on prawą ręką niejakiego Kuma Kaplicy, 
byłego bojownika PPS-u, a obecnie dobrze 

ustosunkowanego herszta gangu zajmującego 
się przede wszystkim wymuszeniami.

Oprócz Kuma i tłumu bezimiennych, roz-
entuzjazmowanych widzów walkę obserwuje 
także Mojżesz Bernsztajn, siedemnastoletni ży-
dowski chłopak. Jego ojca z polecenia Kaplicy 
zabił Szapiro, o czym jednak Mojżesz dowie 
się później. Zafascynowany bokserem chłopak 
zostaje przez niego przygarnięty i towarzyszy 
mu odtąd jak cień. To z Mojżeszem identyfi-
kuje się narrator całej opowieści, a snuje ją 
z perspektywy emerytowanego izraelskiego 
wojskowego, którym miał stać się kilkadziesiąt 
lat później, choć tak naprawdę ani narrator, 
ani czytelnik nie jest do końca tego pewien. 
Na podstawie własnych wspomnień i domy-
słów oraz opowieści Jakuba odtwarza barwną, 
pełną brutalności, namiętności i szaleństw 
historię „króla”. Rozgrywa się ona w gęstnie-
jącej atmosferze przedwojennej Warszawy, 
z całą jej elegancją i luksusem, ale również 
z brudnymi interesami, politycznymi gierkami 
oraz nabrzmiewającymi konfliktami społeczny-
mi i etnicznymi w tle.

Nie mamy jednak do czynienia z powieścią 
psychologiczną ani społeczno-obyczajową, 
ale raczej z porządnym kryminałem retro 
w niepowtarzalnym klimacie „Paryża Półno-
cy”, odtworzonym dzięki dbałości o szczegóły, 
takie jak międzywojenna gastronomia czy 
moda. Sporo tu męskich fetyszy, na przykład 
luksusowe samochody, drogie zegarki czy 
broń, a tekst gęsto inkrustują przekleństwa 
oraz naturalistyczne opisy przemocy i seksu, 
przez co jest niezwykle żywy, choć zapewne 
nie dla każdego lekkostrawny. Nad tym do 
bólu namacalnym światem unosi się metafi-
zyczny Litani – kaszalot będący echem biblij-
nego Lewiatana – który zapewne symbolizuje 
nadchodzącą zagładę miasta. Postaci, zgod-
nie z wymaganiami gatunku, są wyraziście 
zarysowane – zwłaszcza męscy bohaterowie 
(niemal przesadnie). Z wizerunkami kobiet jest 
nieco gorzej – chciałoby się, by choć jedna 
bohaterka Króla istniała dla samej siebie, 
zamiast być tylko zależną od jakiegoś mężczy-
zny (najczęściej Szapiry). Najbardziej jednak 
poszkodowani w tym literackim świecie zostali 
członkowie tak zwanych dołów społecznych, 
ci niczym niewyróżniający się żydowscy stra-
ganiarze i rzemieślnicy, którzy muszą opłacać 
się gangowi Kaplicy i cierpieć skutki bijatyk 

wrogich sobie bojówek. Zamiast być bezwol-
ną masą pasywnych jednostek, mogliby stać 
się ciekawym bohaterem zbiorowym; wszak to 
właśnie podobni do nich „bezsilni” zorgani-
zowali się i doprowadzili do skazania Taty Ta-
siemki – pierwowzoru powieściowego Kuma.

Między innymi dlatego wielu historyków 
uznało, że kontekst historyczny powieści został 
potraktowany przez Twardocha zbyt non-
szalancko, z nieścisłościami czy wręcz nagi-
naniem faktów. Wiele postaci w Królu miało 
wszak swoje odpowiedniki w rzeczywistości, 
jednak zgoła do nich niepodobne. Podobne 
zarzuty pochodzący ze Śląska autor mógł 
usłyszeć od varsavianistów w odniesieniu do 
opisów topografii miasta. Najpoważniejsze 
zastrzeżenia zgłosili jednak znawcy problema-
tyki społecznej – według nich przyjęty w książ-
ce podział na Warszawę polską – inteligencką 
i bogatą oraz żydowską – robotniczą i ubogą 
to zbytnie upraszczanie skomplikowanej 
sytuacji historycznej. Podobnie dychotomicz-
nie i stereotypowo ma być w Królu ukazana 
polityka II RP – jako nieustanny spór między 
falangistami a socjalistami, przeradzający się 
niekiedy w prawdziwe bijatyki.

Cóż, dzieło Twardocha nie jest powieścią 
historyczną, a tym bardziej pracą naukową 
roztrząsającą polskie przedwojenne stosun-
ki społeczno-polityczne. Jeśli przyjmiemy 
zamiast tego, że mamy do czynienia raczej 
z retro powieścią sensacyjną, z gangsterskim 
kryminałem noir, w którym kontekst historycz-
ny jest tylko kostiumem, tłem dla akcji, praw-
dopodobnie szybko damy się porwać przez 
jej nurt. Toczy się ona bowiem wartko, jedynie 
czasami opóźniana charakterystycznymi dla 
tego autora rytmicznymi powtórzeniami fraz. 
Warto po Króla sięgnąć i dać się wciągnąć 
w misterną grę, którą autor dla nas skon-
struował, zamiast tylko oglądać ją na zimno 
w poszukiwaniu niedoskonałości. Nawet jeśli 
Twardoch stworzył dzieło literatury popularnej 
czy prozy środka, ma ono jedną niezaprze-
czalną zaletę – tę iskrę, która może zafascyno-
wać opisaną tematyką daleko większe grono 
odbiorców niż precyzyjne, ale hermetyczne 
prace naukowe. 
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Co się kryje
za Tamtą Górą?
Tomasz Wiśniewski

W swojej ostatniej książce Za tamtą górą 
autor Starorzeczy i Wesołego Alleluja 
Polsko Ludowa, Antoni Kroh, zabiera 

czytelników na górską wyprawę po Łemkowsz-
czyźnie, która jednak bardziej przypomina 
obrazy Smażowskiego czy Barei niż ukochane 
przez harcerzy Pejzaże harasymowiczowskie.

Co łączy Kurdów, Żydów i Łemków? XX 
wiek, który zniszczył dotychczasowy bieg ży-
cia tych narodów, wyganiając ich z ojcowizn, 
chcąc wymazać ich ścieżki z map świata. 
Ostatnia książka Antoniego Kroha to przejmu-
jąca opowieść o minionym stuleciu, po trosze 
historia Polski, bardziej jednak historia ziem 
polskich wchodzących w skład następujących 
po sobie państw: habsburskiego, II Rzeczypo-
spolitej, PRL czy w końcu teraźniejszej Polski. 
Jednak bez obaw, narracji Antoniego Kroha 
bliżej do powieści o dobrym wojaku Szwejku, 
którą zresztą Kroh przełożył na język polski, 
niż do hermetycznego języka naukowych 
katedr. Szukając dalszych czeskich analogii, 
można zaryzykować stwierdzenie, że z ob-
razów wyłaniających się z często gorzkich 
rozmów z przesiedleńcami przeziera aura 
Hrabalowskich gawęd.

Łemkowie, którzy do dzisiaj nie są zgodni 
co do tego, czy są samodzielnym narodem, 
czy raczej częścią narodu ukraińskiego, 
według powojennego pomysłu na Polskę 
mieli nie istnieć, a przynajmniej nie rzucać 
się w oczy, o czym też w dużej mierze jest Za 
tamtą górą. O istnieniu, które nie rzucało się 
w oczy. O radzieckim po mniku wdzięczności 
Łemków za wyzwolenie, zniszczonym przez 
„władzę ludową”, o nacjonalizmie internacjo-
nalistycznych w teorii komunistów, o odkry-
waniu własnej tożsamości w starciu z mitycz-
nym, ale też i realnym wrogiem. Nie jest to 
książka tylko dla zaznajomionych z faktografią 
miłośników „Łemkowyny” – najważniejsze 
wydarzenia, kierunki polityczne, spory religij-
ne i tożsamościowe zostaną nam zrozumia-
le wyłożone, co nie oznacza, że pasjonaci 
historii Beskidu Niskiego nie znajdą nowych 
informacji. Omawiana pozycja sprawi przy-
jemność miłośnikom literatury pamiętnikarskiej 
i biografii, frapując nie tylko tematyką, ale 
i wielopłaszczyznową optyką przyjętą przez 
narratora.

Autor, z wykształcenia etnograf, pozna-
wał Łemkowszczyznę, pracując w Muzeum 

Okręgowym w Nowym Sączu, uczestnicząc 
w wydarzeniach kulturalnych organizowa-
nych przez samych Łemków, ale przede 
wszystkim z nimi rozmawiając. Piórem Kroha 
przemawiają tacy znani Łemkowie, jak Petro 
Murianka czy Wasyl Sowa, pozwalając nam 
spojrzeć na historię mniejszości etnicznej jej 
własnymi oczami. Mimo bolesnej tematyki 
autor nie egzaltuje się łemkowską martyrolo-
gią, dystansując się także wobec mitów kon-
struujących tożsamość Łemków, sięgających 
średniowiecznej Rusi. Kroh stawia pytania 
i zgodnie z przyjętą przez siebie eseistyczną 
formą czuje się zwolniony z udzielania na 
nie odpowiedzi. Polski czytelnik – pewnie 
śladem autora – będzie zmuszony odbyć 
dialog z panem Wenhrynowyczem na temat 
polskiej odpowiedzialności za wysiedlenie 
Łemków w ramach akcji „Wisła”, przytakiwać 
lub tłumaczyć się sam przed sobą, że polscy 
komuniści to inny gatunek Polaka. Zmuszanie 
czytelnika do (auto)refleksji nad komunizmem, 
jego dziedzictwem i piętnem czyni lekturę ak-
tualną. W 2007 roku państwo polskie oficjal-
nie potępiło akcję „Wisła” ustami prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, dziesięć lat później 
142 polskich intelektualistów wystosowało list 
w podobnym tonie. Znajdując zrozumienie 

dla zaczerpniętego z warsztatu naukowego 
badawczego obiektywizmu autora, trudno 
przejść obojętnie obok marginalizacji tema-
tyki związanej z działalnością ukraińskich 
narodowców na Łemkowszczyźnie. Pozostaje 
mieć nadzieję, że książka zostanie przetłuma-
czona na język ukraiński i może sprowokuje 
tamtejsze środowisko naukowe do śmielszego 
podejmowania niewygodnych dla własnego 
narodu tematów.

Za Tamtą Górę warto się wybrać, nawet 
jeśli czują się Państwo lepiej nad morzem niż 
w górach, pod warunkiem, że nie wyobraża-
cie sobie takiego wyjazdu bez zajmującego 
eseju czy literatury faktu. Omawianą pozycję 
na tle łemkocentrycznej literatury wspomin-
kowej wyróżnia przede wszystkim zakres 
chronologiczny, obejmujący głównie lata już 
po wysiedleniach i powrocie w Beskid Niski, 
oraz naukowy sceptycyzm wobec problemów 
autoidentyfikacyjnych interesującej autora 
grupy. Książka pozostawia pewien niedosyt: 
autor unika bowiem podejmowania zagad-
nień związanych ze zbrodniami ukraińskich 
nacjonalistów (także na Łemkach!), przy 
jednoczesnym upatrywaniu źródeł konflik-
tów w relacjach polsko-łemkowskich jedy-
nie w Kościele rzymskokatolickim i polskiej 
ludności osiedlonej w Beskidach po 1947 
roku. Przesiedleńcze losy Łemków, nieufność 
wobec nich polskich sąsiadów oraz dylematy 
tożsamościowe na „obczyźnie” dają się także 
wpisać szerzej w powojenną historię Europy 
Środkowej i Wschodniej. Bo czy Polacy ze 
Lwowa lub z Wilna czuli się „u siebie” w no-
wej, komunistycznej rzeczywistości Wrocławia, 
Szczecina czy Warszawy? Kim dla wychowa-
nych w przedwojennej, czy jeszcze austriac-
kiej szkole dziadków stawały się ich wnuki?

Za tamtą górą to nie tylko zmuszająca do 
refleksji, intelektualna przygoda, ale też pięk-
nie wydana książka, która ucieszy oko każde-
go bibliofila.

Tomasz Wiśniewski (ur. 1988) – absolwent hi-
storii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
doktorant historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego 
zainteresowania badawcze to: kultura i dziedzic-
two habsburskiej Europy, prawosławie, ugrupowa-
nia monarchistyczne, mniejszości wyznaniowe.

Antoni Kroh

ZA TAMTĄ GÓRĄ. WSPOMNIENIA ŁEMKOWSKIE
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2016
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Chaos. Odwieczny fenomen i zjawisko 
tak trudne do interpretacji, jak wszyst-
ko, co w nim ma swoje źródło i istnie-

nie. Mimo że przecież „wiadomo, co to jest”, 
każdemu z nas z trudnością przyjdzie wyobra-
zić sobie ten pierwiastek w najczystszej, nie-
zniekształconej postaci. Jednak wciąż próbu-
jemy, a starania niektórych są bardzo owocne. 
Dlatego właśnie od jakiegoś czasu wracam do 
powieści Krzysztofa Vargi Nagrobek z lastryko. 
Do czasu przeczytania tej książki myślałam, 
że chaos był tylko na początku. 

Pierwsza lektura. Można odnieść wrażenie, 
że chaos jest udziałem całej ludzkości. Autor 
umieszcza bohaterów w egzystencjalnym 
nieładzie współcześnie i snuje futurystyczne 
prognozy. Przy pierwszej lekturze wrażenie 
chaosu jest tak dominujące, że nie da się nie 
wrócić do tekstu w poszukiwaniu kolejnych 
sensów.

Powrót pierwszy. Z chaosu już wcześniej 
wyłonił się główny bohater i narrator, męż-
czyzna w średnim wieku, żyjący w latach 70. 
XXI wieku. Ogląda pamiątki po zmarłych 
dziadkach w ich starym mieszkaniu w Warsza-
wie. Refleksje podmiotu mówiącego dotyczą 
przede wszystkim dziadka, Piotra Pawła, 
symbolu nieudolności i braku zdolności ada-

ptacyjnych ludzi naszych czasów. Nieustanne 
zabieganie sprawia, że staje się bezbronny 
wobec życia. Wniosek? Dziadkowie moich 
dziadków i ich dziadkowie żyli i umierali po 
nic, ja też zresztą żyłem i umrę po nic.

Piotr Paweł jest w utworze uosobieniem 
obojętności, bezmyślności, niezdecydowania. 
Nie wnosi niczego do życia społecznego, sta-
nowi zagrożenie dla rodziny. Autor pokazuje, 
że są to zarazem cechy, których ze względu 
na ich toksyczność nie można się pozbyć. 
Zapobiegają refleksji nad życiem, że właśnie 
one to życie psują, są niczym wirus. Piotr 
Paweł jest książkowym przykładem zachoro-
wania, a bakcyl, jak na wirusa przystało, roz-
przestrzenia się. Choroba osłabiająca swoistą 
„mentalną odporność” musi w końcu dopro-
wadzić do podatności na inne choroby uczuć 
i kontaktów społecznych. Piotr Paweł zaczyna 
bać się wszystkiego. Genialna analiza wyalie-
nowania ludzkiej psychiki. 

Varga prowokuje do pytania: czy rutyna 
może niszczyć ? Tak, ponieważ służy ego-
izmowi. Czas kolisty, który w literaturze był 
zazwyczaj synonimem harmonii, tu staje się 
błędnym kołem. Właśnie taki zniekształcony 
opis codzienności w powieści Krzysztofa Vargi 
wstrząsa odbiorcą i demaskuje nasze fałszywe 
o niej wyobrażenie. Tak ujęty temat monotonii 
codziennego życia milionów ludzi skłania do 
głębszej refleksji i stawia w zupełnie nowym 
świetle sprawę mądrego gospodarowania 
czasem.

Powrót drugi. Piotr Paweł i jego żona zapo-
minają, co ich łączyło, to chyba najsmutniej-
szy wątek powieści. Z łatwością można sobie 
wyobrazić, co może czuć żona do swojego 
niezdecydowanego i zagubionego jak dziec-
ko męża – egocentryka, i córka, która widząc 
walące się mury rodzinnego domu, coraz 
bardziej zamyka się w sobie. Typowy model 
rodziny XXI wieku – zużytej jak przedmiot jed-
norazowego użytku. Totalna destrukcja budzi 
odrazę, ale czy słusznie? 

Powrót trzeci. Kolejne ciekawe zagadnie-
nie to nadmiar. Zepsuty świat już wcale nie 
wstydzi się nieumiarkowania, chełpi się nim. 
Wszyscy pracują po to, żeby nie tylko być, ale 
przede wszystkim mieć. Przy trzecim powrocie 
w całej pełni objawił mi się doktor Helfajer, 
intrygujący dentysta, w trakcie zabiegów za-
gadujący pacjentów na temat ich prywatnego 
życia. Ot, wydawałoby się, zwykłe odwracanie 
uwagi. Nic bardziej mylnego. Jest to studium 
obcego, który zagarnia czyjeś tożsamości, nie 
mając własnej, aby samemu stać się celebry-
tą, jakże to aktualne!

Powracamy tu do bajki o rybaku i złotej 
rybce. Dentysty nie zadowala już praca, stan 
konta ani nawet sława. Co jest oznaką bez-
sensownej hipertrofii tego zajęcia? Rąbka 
tajemnicy uchyli nam autor, kiedy do Helfajera 
przyjdzie z powodu bólu zęba Piotr Paweł.

Powrót czwarty. Zbliża si ę wojna. Opis tego 
zjawiska zaskakuje, pozostaje ono jedynie tłem 
wydarzeń, pretekstem do przeprowadzki z ro-
dziną na wieś. Czytelnik zadaje więc pytanie: 
czy w czasie wojny to nie wojna jest najważ-
niejsza? W subtelnej sugestii autora znajduję 
odpowiedź: nie, wojna nigdy nie jest najważ-
niejsza w czasie wojny, najważniejsi są ludzie 
i relacje między nimi. Zadaję więc właściwe 
pytanie: ile jeszcze czułości może dla siebie 
wykrzesać zgasła już rodzina dziadków boha-
tera z przyszłości? Żeby na nie odpowiedzieć, 
potrzebne będą kolejne powroty.

Powrót piąty. Fenomen języka. Cyniczny, 
szorstki, potoczny, kolokwialny, wulgarny, 
niestosowny? Czy to przejaskrawienie rzeczy-
wistości czy po prostu nazywanie rzeczy po 
imieniu? Raczej pokazanie, jaki świat może się 
dla nas stać za jakiś czas. Chaotyczny język 
współtworzy niepowtarzalny klimat utworu. 
Staje się – na równi z fabułą – przestrogą dla 
czytającego: jeżeli nie chcemy żyć w takim 
świecie, powinniśmy robić wszystko, aby pięk-

niej mówić. Brzydki język, jak pokazuje Varga, 
to zapowiedź apokalipsy.

Powrót szósty. Broń ironii wykorzystał autor 
mistrzowsko. Z jednej strony jest ona bezkom-
promisowym atakiem na absurdy życia prze-
ciętnego człowieka naszych czasów, z drugiej 
zaś łagodzi tragizm zdarzeń i wyzwala utwór 
od zbędnego patosu. Ironię wykorzysta Varga, 
żeby skupić naszą uwagę na zepsuciu współ-
czesnego świata (nie naprawił się, niestety, od 
czasów Krasickiego). I tu szósty powrót wiąże 
się z trzecim. Dentysta, inżynier dusz, leczy 
zęby, ale uświadamia pacjentom, że są cali 
zepsuci i że tego naprawić się nie da.

Ból zepsutego zęba przypomina ciemną
stronę ludzkiej natury: Żyje jak nazizm po 
czterdziestym piątym, niby zmiażdżony, 
a w głębi teutońskiego lasu trzyma się mocno.

Na początku był chaos, z którego wyłonił 
się świat i ludzie. Świat się nie zmienił, a lu-
dzie postanowili stworzyć sobie nowy chaos. 
Krzysztof Varga znakomicie ukazał ludzką tęsk-
notę za chaosem. 

Małgorzata Wilgucka (ur. 1968) – doktor nauk 
humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 
absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii-
-Curie Skłodowskiej w Lublinie, od 1992 roku 
nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. Kazimierza Morawskiego 
w Przemyślu. W latach 2001–2007 pracownik 
dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschod-
nioeuropejskiej w Przemyślu. Publikowała w „Rocz-
niku Przemyskim” i „Nauczycielu i Szkole”. W 2017 
roku zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie 
Pamiętnik nauczyciela, zorganizowanym przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku 
oraz Uniwersytet Rzeszowski. Jej zwycięski esej 
Sztuka niemożliwego ukazał się w monografii Pió-
rem i sercem. Pamiętniki nauczycieli, red. Maria 
Kuzin, Wojciech Walat, Rzeszów–Sanok 2017. 
Laureatka Grand Prix Wiosennego Konkursu na 
Recenzję Czytam. Oczywiście! 2017, zorganizo-
wanego przez Przemyską Bibliotekę Publiczną, 
„Przemyski Przegląd Kulturalny” i Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.

Grand Prix Wiosennego Konkursu na Recenzję Czytam. Oczywiście! 2017

CChoroba wieku
Małgorzata Wilgucka

Krzysztof  Varga

NAGROBEK Z LASTRYKO
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007
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BIBLIOTEKARSTWO

Trochę historii

Zaczęło się skromnie: od 25 metrów kwa-
dratowych. Tyle bowiem w 1947 roku 
wynosiła powierzchnia nowo powołanej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku ma-
gistratu przy Rynku 1. Księgozbiór też nie był 
pokaźny, liczył raptem 1660 woluminów, z któ-
rych korzystało 365 osób. Ale już w 1950 roku 
placówka pozyskała lokal o powierzchni 132 
metrów kwadratowych przy ulicy Grodzkiej 3, 
a dwa lata później kolejne pomieszczenia przy 
ulicy Grodzkiej 6. Dzięki temu możliwe było 
otwarcie oddziału dla dzieci (pierwszego w wo-
jewództwie rzeszowskim) i czytelni ogólnej. 
W 1952 roku powstały pierwsze filie bibliotecz-
ne na terenie miasta, których pod koniec 1962 

roku było już dziewięć. Oprócz udostępniania 
zbiorów biblioteka organizowała spotkania au-
torskie z takimi pisarzami, jak Leon Kruczkow-
ski, Jerzy Andrzejewski czy Julian Przyboś, od-
czyty, sesje popularnonaukowe i konferencje, 
wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy, a nawet 
wieczory muzyki i poezji. Działały tu też kółka: 
modelarskie, recytatorskie, plastyczne i foto-
graficzne, teatrzyk kukiełkowy oraz koła przyja-
ciół biblioteki. Wiele z tych inicjatyw udało się 
podjąć dzięki kontaktom z miejscowym środo-
wiskiem intelektualnym.

Jeszcze lepsze warunki do rozwoju placów-
ka uzyskała w 1967 roku, kiedy przeniosła się 
do dawnej synagogi przy ulicy Juliusza Sło-
wackiego 15, gdzie na 1171 metrach kwa-
dratowych powierzchni zorganizowano wy-
pożyczalnię z wolnym dostępem do regałów, 
czytelnię, osobną czytelnię prasy, funkcjonalny 
oddział dla dzieci, duże zaplecze magazyno-
we oraz przestrzeń do eksponowania wystaw. 
Od tego roku biblioteka nosi imię Ignacego 
Krasickiego, księcia poetów związanego z zie-
mią przemyską.

Po przeprowadzce placówka pogłębiła 
współpracę z lokalnym środowiskiem twórców 
i naukowców, co przełożyło się na jeszcze więk-
szą liczbę wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. 

Przez kolejne lata, w wyniku zmian orga-
nizacyjnych, zmieniały się nazwy, a co za tym 
idzie także niektóre zadania biblioteki, która 
w 1974 roku zaczęła funkcjonować jako Po-

wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, póź-
niej jako Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
następnie – Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna, a od 1999 roku jako Przemyska 
Biblioteka Publiczna. Pierwszym jej kierowni-
kiem był Franciszek Zajdel, zasłużony dla mia-
sta działacz oświatowy i pedagog. Kolejno bi-
blioteką zarządzali: Joanna Bury (1950–1954), 
Teresa Ciróg (1954–1958), Zofia Kotkowska 
(1958–1960), Halina Kamińska (1961), Józef 
Pacykowski (1963–1971), Leszek Krysa (1972–
1973), Aleksandra Szpyt (1974–1975), Iraida 
Gromek (1975–1991), Anna Siciak-Rogowska 
(1991–1999), Grażyna Balicka (2000–2004) 
i Paweł Kozioł (2005–2015). Od 2015 roku dy-
rektorem placówki jest dr Maciej Waltoś.

Z synagogi do klasztoru

Od 2014 roku Przemyska Biblioteka Publiczna 
mieści się w pięknie odnowionym, XVI-wiecz-
nym klasztorze Dominikanek, który od końca 
XIX wieku służył do celów wojskowych, oraz 
w dobudowanym doń nowoczesnym skrzydle. 
W odrestaurowanym budynku użytkownicy bi-
blioteki mają do dyspozycji Czytelnię Głów-
ną – która udostępnia ponad 40 000 książek, 
przeszło 100 tytułów czasopism bieżących 
i blisko 500 archiwalnych – a w jej sąsiedztwie 
salę z bezpłatnym dostępem do komputerów 
i Internetu, stanowiska dla osób niedowidzą-
cych, Systemu Informacji Prawnej „Lex” oraz 
Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 
„Academica”. Oprócz tego mogą korzystać 

z Czytelni Nowości Wydawniczych, która ofe-
ruje najnowsze pozycje wydawnicze, a także 
wymianę książek na regale bookcrossingowym 
oraz kiermasz książek za złotówkę. Na pierw-
szym piętrze znajduje się dawna sala balowa, 
w której od lat pięćdziesiątych XX wieku funk-
cjonowało kino, a dziś organizowane są różno-
rodne imprezy kulturalne. 

W dobudowanym skrzydle mieszczą się Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży oraz Mediateka, która udostępnia 
komputery z Internetem, konsolę Xbox One 
z zestawem gier, czytniki e-book z lekturami, 
audiobooki, filmy, komiksy. W tym miejscu od-
bywają się spotkania grup zainteresowań (mło-
dzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, gru-
py Gry i Fantastyka), lekcje biblioteczne oraz 
kursy komputerowe dla seniorów.

Placówka ma również siedem filii na tere-
nie miasta i punkt biblioteczny w miejscowym 
Zakładzie Karnym. Księgozbiór zgromadzony 
w siedzibie głównej i pozostałych agendach 
obejmuje ponad 280 tysięcy woluminów, w tym 
książki, roczniki oraz zbiory specjalne, z których 
najcenniejsze to listy rodziny Krasickich oraz 
stare pocztówki z Przemyśla. Oprócz wypoży-
czania zbiorów na zewnątrz i udostępniania 
ich na miejscu placówka pośredniczy w syste-
mie wypożyczeń międzybibliotecznych. Oferu-
je także dostęp online do własnych katalogów, 
baz danych i bibliografii oraz rezerwację ksią-
żek przez Internet. Ponadto digitalizuje swoje 
najcenniejsze zasoby i udostępnia je w serwi-
sie Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 70-lecie 
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
W 2017 roku minęło 70 lat 
od powstania Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego

Monika Maziarz

Lidia Włodek, lata 50. 
Archiwum PBP

Spotkanie autorskie 
z Czesławem Janczarskim, 1965 
Archiwum PBP



Biblioteka kultury

Przemyska Biblioteka Publiczna to jednak nie 
tylko wypożyczalnia zbiorów, ale także miej-
sce spotkań autorskich, dyskusyjnych klubów 
książki, akcji czytelniczych, konkursów, wystaw, 
prelekcji, konferencji, inicjatyw wydawniczych, 
pokazów filmowych, inscenizacji teatralnych, 
koncertów, warsztatów, szkoleń i wielu różno-
rodnych działań edukacyjnych (o czym sze-
rzej w następnym artykule). To tutaj, w ramach 
Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”, w latach 
2004–2010, z inicjatywy Fundacji Dziedzictwo 
im. Chone Shmeruka i przy współudziale In-
stytutu Badań Literackich Polskiej Akademii 
Nauk, organizowane były sesje naukowe pod 
nazwą Galicyjskie spotkania. To tutaj, w daw-
nej synagodze Scheinbacha, w 2006 roku od-
było się pierwsze od ponad 60 lat uroczyste 
nabożeństwo szabatowe w mieście. Tutaj tak-
że, dzięki współpracy redakcji „Przemyskie-
go Przeglądu Kulturalnego” z dziennikarzami 
z krajów Grupy Wyszehradzkiej, w 2012 roku 
miała miejsce międzynarodowa konferencja na 
temat tolerancji w Europie Środkowo-Wschod-
niej, z udziałem ówczesnego wicepremiera 
Słowacji, wybitnego literaturoznawcy, prof. 
Rudolfa Chmela. Tutaj wreszcie narodziło się 
kilka inicjatyw wydawniczych, z których jedna, 
pod nazwą „Przemyski Przegląd Kulturalny”, 
w ubiegłym roku obchodziła swoje 10-lecie.

Przemyska Biblioteka Publiczna to zatem 
miejsce kulturotwórcze, w którym spotykają 
się tradycja i nowoczesność, co symbolicznie 
wyraża architektura jej nowej siedziby. Miej-
sce, w którym każdy, bez względu na wiek, 
wykształcenie czy pozycję społeczną, znajdzie 
swoją przestrzeń.

70 lat minęło

Okazją do podsumowania dotychczasowego 
dorobku instytucji były obchody jej 70-lecia, 
które odbyły się 28 września 2017 roku. W tym 
dniu świętowano również 70 lat przemyskiego 
okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
które od początku istnienia współpracowało 
z bibliotekami regionu przemyskiego oraz po-
dejmowało własne inicjatywy kulturalno-edu-
kacyjne. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą 
w bazylice archikatedralnej w intencji obec-
nych i byłych pracowników biblioteki oraz 
czytelników korzystających z jej usług. Liturgii 
przewodniczył ks. bp dr Stanisław Jamrozek, 
a koncelebrowali ją księża prałaci Mieczysław 
Rusin (proboszcz archikatedry) oraz Zbigniew 
Suchy (redaktor „Niedzieli Przemyskiej”), który 
również wygłosił kazanie o sile słowa pisanego 
i roli bibliotekarzy w jego upowszechnianiu.

Po Mszy nastąpiła część oficjalna jubile-
uszu w budynku głównym biblioteki przy ulicy 
Grodzkiej 8. W sali reprezentacyjnej zebrali 
się przedstawiciele samorządowców i parla-
mentarzystów, duchowni, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu, dyrektorzy instytucji 
kulturalnych i placówek oświatowych w mie-
ście, dyrektorzy i pracownicy podkarpackich 
bibliotek, obecni i emerytowani pracownicy 
oraz dyrektorzy biblioteki jubilatki, nauczycie-
le, przedstawiciele Instytutu Książki w Krako-
wie, czytelnicy, a także dziennikarze. 

Uroczystość otworzyła Ewelina Kasperska, 
prowadząca jubileuszowe spotkanie, po czym 
głos zabrał gospodarz biblioteki, dr Maciej 
Waltoś, który przywitał gości i omówił krótko 
najważniejsze osiągnięcia placówki w minio-

nych latach. W ciepłych słowach wyraził przy 
tym wdzięczność obecnym i byłym pracow-
nikom biblioteki za zaangażowanie w jej roz-
wój i podziękował władzom miasta za starania 
o pozyskanie dla niej nowej siedziby. 

Program uroczystości obejmował pokaz 
filmu o 70-letniej działalności instytucji oraz 
prelekcję multimedialną pracownicy bibliote-
ki, dr Anny Siciak, pod tytułem Tradycje prze-
myskiego bibliotekarstwa. W trakcie spotkania 
nie zabrakło życzeń i gratulacji, między innymi 
od prezydenta Przemyśla Roberta Chomy i ks. 
bp. dr. Stanisława Jamrozka, którzy na ręce 
dyrektora biblioteki, dr. Macieja Waltosia, oraz 
przewodniczącej przemyskich struktur Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Katarzyny 
Bednarz-Soi, złożyli gratulacje bibliotekarzom 
i życzenia pomyślności w dalszym upowszech-
nianiu czytelnictwa i kultury książki. Gratulacje 
popłynęły także od posła na Sejm Marka Rzą-
sy, przedstawicieli marszałka Sejmu RP Marka 
Kuchcińskiego i posła na Sejm RP Andrzeja 
Matusiewicza, sekretarza Zarządu Powiatu 
Przemyskiego Jerzego Góralewicza, członka 
Zarządu Głównego SBP Andrzeja Dominika 
Jagodzińskiego, zastępcy dyrektora Bibliote-
ki Narodowej Mikołaja Baliszewskiego oraz 
dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie Barbary Chmury. Do 
życzeń i gratulacji przyłączyli się dyrektorzy 

i pracownicy instytucji kulturalnych oraz placó-
wek oświatowych w mieście, a także dyrektorzy 
podkarpackich bibliotek, listy gratulacyjne zaś 
wysłali między innymi poseł na Sejm Wojciech 
Bakun, wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart 
oraz marszałek województwa podkarpackiego 
Władysław Ortyl. 

W kolejnej części jubileuszowego spotkania 
wręczono nagrody laureatom Wakacyjnego 
Konkursu na Najlepszego Czytelnika, a na ko-
niec, z koncertem muzyki klasycznej i filmowej, 
wystąpił Kwartet Smyczkowy Towarzystwa Mu-
zycznego w Przemyślu w składzie: Magdalena 
Betleja (I skrzypce), Anna Betleja (II skrzypce), 
Katarzyna Paszkowska (altówka), Agnieszka 
Kucab-Weryk (wiolonczela).

Z okazji swojego 70-lecia biblioteka przygo-
towała dwie wystawy w budynku głównym przy 
ulicy Grodzkiej 8. Na pierwszej, zorganizowa-
nej w holu na parterze, eksponowane były jej 
wydawnictwa, takie jak: kwartalnik „Przemyski 
Informator Kulturalny” (wydawany w latach 
1995–1999), kwartalnik „Przemyski Przegląd 
Kulturalny” (ukazujący się od 2006 roku), pra-
ca zbiorowa Z dziejów bibliotek przemyskich 
(powstała w 2009 roku z okazji 60-lecia insty-
tucji) czy przewodnik Przemyśl. Tysiąc lat na 
styku zachodniego i wschodniego chrześci-
jaństwa (wydany w 2016 roku wraz z Urzędem 
Miejskim w Przemyślu dla uczczenia 1050 
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Dawna synagoga 
Scheinbacha, 
poprzednia 
siedziba biblioteki, 
1969

Archiwum PBP

Aktorzy teatru kukiełkowego 
prowadzonego przez  
Joannę Bury, lata 60.

Archiwum PBP



rocznicy chrztu Polski). Ekspozycja prezento-
wała ponadto foldery, zaproszenia, katalogi 
wystaw, ekslibrisy, plakaty, informatory, a także 
medale i dyplomy informujące o przyznanych 
bibliotece nagrodach i wyróżnieniach.

Druga wystawa, umiejscowiona w koryta-
rzach na pierwszym piętrze, składała się z ar-
chiwalnych i współczesnych fotografii doku-
mentujących działalność kulturalno-oświatową 
biblioteki w latach 1947–2017. Wystawy moż-
na było oglądać do końca roku.

Summary

70th anniversary of the Przemyśl 
Public Library

Przemyśl Public Library, which was estab-
lished in 1947, is one of the most active cul-
tural institutions in Przemyśl. This institution 
does not only rent book collections, but is also 
a place of meetings with authors, book club, 
reading actions, competitions, exhibitions, 
lectures, conferences, publishing initiatives, 
film screenings, theater productions, concerts, 
workshops, trainings and various educational 
activities.

Therefore, Przemyśl Public Library is cul-
ture-creating place, where tradition and mo-
dernity meet, what is expressed in the archi-
tecture of a new seat – the sixteenth-century 
restored Dominican monastery combined with 
a glass modern wing. The library is a place 
where everyone, regardless of age, education 
level, social status, would find space.

An opportunity to summarize the previous 
achievements of the institution was the 70th an-
niversary, which took place on 28th September, 
2017.

Translated by Sylwia Mikuła

Monika Maziarz (ur. 1982) – absolwentka filolo-
gii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Od 2005 roku pracuje w Przemyskiej 
Bibliotece Publicznej, redaktorka „Przemyskiego 
Przeglądu Kulturalnego”.
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Przemyska Biblioteka Publiczna od 70 lat 
odgrywa ważną rolę w życiu mieszkań-
ców Przemyśla i powiatu przemyskiego. 

Umożliwia dostęp do książek, czasopism, infor-
macji, zapewnia przestrzeń do spotkań, promu-
je aktywny udział w życiu kulturalnym, oferuje 
różne formy działań kulturalno-edukacyjnych.

Instytucja, utworzona 1 marca 1947 roku 
pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna, funk-
cjonuje w mieście o bogatej historii, które jest 
znaczącym ośrodkiem kulturalnym, wydaw-
niczym, siedzibą uczelni wyższych, bibliotek, 
stowarzyszeń i innych instytucji kultury. Prze-

myska Biblioteka Publiczna od początku swo-
jej działalności współpracuje ze środowiskiem 
lokalnym, obserwuje potrzeby użytkowników, 
tworzy ofertę informacyjną, edukacyjną i kultu-
ralną, którą wzbogaca i różnicuje w zależności 
od potrzeb czytelników. W wyniku współpracy 
ze środowiskiem lokalnym przy bibliotece dzia-
łały Klub Miłośników Książki, Koło Przyjaciół Bi-
blioteki i Klub Inicjatyw Kulturalnych. Wyrazem 
więzi ze środowiskiem była współpraca z dzia-
łającymi w mieście towarzystwami naukowymi, 
kulturalnymi i literackimi, a tym samym osoba-
mi, które zapisały się trwale w historii Przemyśla,

Cykliczne wydarzenia 
kulturalno-edukacyjne 
i programy promocji czytelnictwa 
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
Katarzyna Bednarz-Soja

Turniej Wierszy Jednego Poety, z udziałem Stanisława Stabry i Krzysztofa Lisowskiego, 2010
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takimi jak: Kazimierz Arłamowski, ks. Julian 
Ataman, Ryszard Dalecki, Tadeusz Dobrowol-
ski, Zygmunt Felczyński, Antoni Kunysz, Fran-
ciszek Persowski, Irena Rożniatowska, Leszek 
Włodek1.

Sięgając do historii przemyskiej biblioteki, 
wskazać można wiele wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych i naukowych, dzięki którym 
mieszkańcy Przemyśla mogli spotkać się ze 
znanymi pisarzami i poetami, zdobyć ich au-
tograf, posłuchać wykładów historyków i ba-
daczy literatury. W 1959 roku przy bibliotece 
powstał przemyski oddział Towarzystwa Lite-
rackiego im. Adama Mickiewicza. Wpłynęło 
to na zainicjowanie nowych form pracy o cha-
rakterze naukowym: sesji i konferencji, dzięki 
którym gościli w bibliotece: Zenon Klemen-
siewicz, Julian Krzyżanowski, Zdzisław Libera, 
Roman Pollak, Stanisław Urbańczyk, Kazimierz 
Wyka. Efektem działań naukowych były publi-
kacje; w 1969 roku odbyła się promocja książki 
Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej, 
wydanej przez wspomniany oddział Towarzy-
stwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, 
z udziałem profesorów: Stanisława Grzeszczu-
ka, Artura Hutnikiewicza i Juliana Krzyżanow-
skiego2.

Ważnym elementem upowszechniania 
książki były spotkania autorskie; pierwszym 

pisarzem, który odwiedził Miejską Bibliotekę 
Publiczną w 1952 roku, był Wojciech Żukrow-
ski3, później biblioteka gościła między innymi: 
Jerzego Andrzejewskiego, Władysława Bro-
niewskiego, Jana Dobraczyńskiego, Mieczy-
sława Jastruna, Zofię Kossak-Szczucką, Leona 
Kruczkowskiego, Hannę Mortkowicz-Olczako-
wą, Edmunda Niziurskiego, Juliana Przybosia, 
Alfreda Szklarskiego.

Od 1967 roku przez blisko 20 lat w prze-
myskiej bibliotece odbywał się ogólnopolski 
Konkurs Małych Form Literackich, jurorem 
pierwszej edycji był poeta Tadeusz Nowak4. 
Natomiast w 1986 roku zapoczątkowano na-
stępne cykliczne wydarzenie literackie: Turniej 
Wierszy Jednego Poety, czyli konkurs recyta-
torski, na którym młodzież prezentuje wiersze 
zaproszonego poety, będącego zarazem prze-
wodniczącym jury. Bohaterem pierwszego tur-
nieju był Jerzy Harasymowicz5. W późniejszych 
edycjach gościli między innymi: Józef Baran, 
Janusz Drzewucki, Marian Grześczak, Krzysz-
tof Karasek, Julian Kornhauser, Urszula Kozioł, 
Ewa Lipska, Krzysztof Lisowski, Jarosław Miko-
łajewski, Agnieszka Osiecka, Stanisław Stabro, 
Piotr Szewc, Adam Ziemianin.

Wśród ważniejszych konkursów adresowa-
nych do dzieci i młodzieży, odbywających się 
cyklicznie w bibliotece do dzisiaj, można wska-
zać: Konkurs na Najlepszego Czytelnika Dzie-
cięcego (od 1981), Konkurs Recytatorski Strofy 
o… (od 1998), Konkurs Plastyczny Ilustracje 
do… (od 1999), jak również Konkurs na Pre-
zentację Multimedialną (od 2011) czy konkurs 
ze znajomości baśni Andersenada (od 2015).

Przemyska Biblioteka Publiczna kontynuuje 
zarówno wypracowane i sprawdzone formy 
działań: kulturalnych, edukacyjnych i literac-
kich, jak i proponuje swoim użytkownikom 
działania nowe. Obecnie również ważną for-
mą promocji książki i czytelnictwa są spotka-
nia autorskie. W ostatnich latach w bibliotece 
gościli pisarze: Jurij Andruchowycz, Kazimierz 
Braun, Stefan Chwin, Stefan Darda, Inga 
Iwasiów, Michał Jagiełło, Anna Janko, Marek 
Krajewski, Zbigniew Masternak, Maria Matios, 
Anna Nasiłowska, Martin Pollack, Małgorzata 
Rejmer, Andrzej Stasiuk, Ziemowit Szczerek, 
Natalka Śniadanko, Olga Tokarczuk, Mariusz 
Urbanek, Krzysztof Varga, Elżbieta Wojnarow-
ska, Magdalena Zimny-Louis. Na spotkania do 
Przemyskiej Biblioteki Publicznej zapraszani 
są również dziennikarze, publicyści, eseiści, 
reporterzy, dyplomaci, podróżnicy i kom-
pozytorzy, między innymi: Krzesimir Dębski, 
Wojciech Górecki, Wojciech Jagielski, Ange-
lika Kuźniak, Marcin Kydryński, Bogumił Luft, 
Piotr Milewski, Michał Olszański, ks. Jacek 
Prusak, Joanna Siedlecka. Ponadto biblioteka 
organizuje spotkania z pisarzami i ilustratora-
mi książek dla dzieci i młodzieży, takimi jak: 

Paweł Beręsewicz, Bohdan Butenko, Wanda 
Chotomska, Małgorzata Flis, Agnieszka Frą-
czek, Dorota Gellner, Andrzej Grabowski, 
Grzegorz Kasdepke, Urszula Kozłowska, Lidia 
Miś, Ewa Nowak, Anna Onichimowska, Maciej 
Orłoś, Beata Ostrowicka, Renata Piątkowska, 
Mateusz Pieniążek, Katarzyna Ryrych, Natalia 
Usenko, Agata Widzowska.

Wiele działań kulturalno-edukacyjnych zo-
stało zainicjowanych dzięki ogólnopolskim ak-
cjom i programom promującym czytelnictwo. 
Przemyska Biblioteka Publiczna uczestniczy, 
od pierwszej edycji, w Narodowym Czytaniu 
klasyki literatury polskiej, zachęca młodych do 
czytania poprzez udział w akcji Jak nie czytam, 
jak czytam, uwalnia książki w akcji bookcros-
singu, proponuje działania, które przeciwdzia-
łają wykluczeniu cyfrowemu, w ramach kam-
panii Tydzień z Internetem.

Od 15 lat Przemyska Biblioteka Publiczna 
promuje czytanie dzieciom, aktywnie uczestni-
cząc w kampanii społecznej Cała Polska czyta 
dzieciom. Od 2002 roku współorganizowała 
inauguracje Ogólnopolskiego Tygodnia Czy-
tania Dzieciom, które odbywały się na Zamku 
Kazimierzowskim, a od 2013 roku jest ich orga-
nizatorem. W bieżącym roku inauguracja XVI 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
przebiegała pod hasłem Czytanie zbliża. Od-
była się w bibliotece, pod patronatem prezy-
denta Przemyśla, a uczestniczyło w niej ponad 
180 dzieci z miejskich szkół i przedszkoli, które 
włączyły się również do akcji Uwolnij książkę 
w bibliotece i wymieniły bajki na regale book-
crossingowym.

H. Zahel, Zarys dziejów Biblioteki Publicznej  
w Przemyślu, „Spotkania Biblioteczne” 1998,  
nr 3, s. 43.
Ibidem, s. 39.

Biblioteka Publiczna w Przemyślu w latach 
1947–1998. Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń, „Spotkania Biblioteczne” 1999,  
nr 4–5, s. 26.
Ibidem, s. 28.
E. Lis, Turniej Wierszy Jednego Poety, „Podkar-
packi Informator Kulturalny” 2002, nr 18, s. 30.

1

2

3

4

5

Konkurs Plastyczny Ilustracje do utworów Urszuli Kozłowskiej, z udziałem autorki, 2015 Spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, pisarzem dla dzieci, 2016
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W ramach kampanii Cała Polska czyta dzie-
ciom od 12 lat w październiku przemyskie 
dzieci są zapraszane na zajęcia czytelniczo-
-animacyjne pod tytułem Urodziny Książkowe-
go Misia (w 2016 roku w wydarzeniu wzięło 
udział 375 dzieci), które odbywały się wcze-
śniej pod nazwą Urodziny Kubusia Puchatka, 
a goście z przedszkoli częstowani byli tortem 
z podobizną misia6.

W placówce odbywają się też konkursy czy-
telniczo-plastyczne, połączone ze spotkaniami 
autorskimi; na przykład w 2015 roku zapropo-
nowano dzieciom konkurs plastyczny Fascynu-
jące, mądre, ciekawe… Historie w książkach 
Pawła Beręsewicza. Wzięło w nim udział blisko 
200 dzieci. Uczestniczyły one także w spotka-
niu autorskim, podczas którego pisarz wręczył 
nagrody laureatom. W 2017 roku, w czasie 
podsumowania konkursu plastycznego Cza-
rodzieje dziecięcej wyobraźni, warsztaty prze-
prowadziła i rozdała nagrody laureatom ma-
larka i ilustratorka Małgorzata Flis.

W bibliotece organizowane są cyklicznie 
spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy czytają 
dzieciom ulubione książki z dzieciństwa, opo-
wiadają o swoich fascynacjach czytelniczych 

i o specyfice swojej profesji; w 2006 roku 
z dziećmi spotkała się Irena Koźmińska, prezes 
Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzie-
ciom”, odbyły się też spotkania między innymi 
z lekarzem weterynarii, malarzem, botanikiem, 
pszczelarzem7.

W 2009 roku Przemyśl był gospodarzem 
ogólnopolskiej inauguracji VIII Tygodnia Czyta-
nia Dzieciom. Przemyska Biblioteka Publiczna 
współorganizowała to wydarzenie, zorganizo-
wała również Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
Moja ulubiona książka z kolekcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”, w którym udział wzięło blisko 
800 dzieci. Za te działania została uhonorowa-
na medalem przez Fundację „ABCXXI”8.

Przemyska Biblioteka Publiczna od 2004 
roku, nieprzerwanie, przygotowuje niestan-
dardowe projekty w ramach Tygodnia Biblio-
tek – ogólnopolskiego programu promocji 
czytelnictwa i bibliotek. Wydarzenia Tygodnia, 
który przypada od 8 do 15 maja, mają na celu 
podkreślenie roli czytania i bibliotek w edu-
kacji oraz poprawie jakości życia, jak również 
zainteresowanie książką szerokich kręgów spo-
łeczeństwa.

Na kanwie kolejnych edycji Tygodnia Bi-
bliotek powstały liczne ciekawe działania kul-
turalno-edukacyjne, a bibliotekę odwiedziło 

wiele znanych postaci życia literackiego i kul-
turalnego. Z czytelnikami przemyskiej bibliote-
ki spotkali się: reportażystka Joanna Siedlecka 
(2006), pisarka Elżbieta Wojnarowska (2008), 
poeta i krytyk literacki Krzysztof Lisowski (2011), 
pisarz powieści grozy Stefan Darda (2015). 
Najliczniejszą frekwencją cieszyło się spotka-
nie z dziennikarzem, autorem książek dla dzie-
ci Maciejem Orłosiem, które odbyło się w 2007 
roku na Zamku Kazimierzowskim. Dziennikarz 
wręczył wówczas nagrody laureatom konkursu 
na ilustracje do swojej książki Tajemnicze przy-
gody Kubusia i odwiedził przemyską bibliote-
kę, aby obejrzeć wystawę prac plastycznych. 
W Przemyślu podpisałem tyle książek, że chy-
ba pobiłem swój rekord […]. Wrażenie zrobi-
ło na mnie również i to, że zorganizowano tu 
konkurs na ilustrację do mojej książki […]. Tak 
znakomita oprawa spotkania z najmłodszymi 
słuchaczami wcześniej mi się nie zdarzyła9 – 
powiedział autor „Super Nowościom”.

W Tygodniu Bibliotek zainicjowano konkur-
sy językowe propagujące wiedzę o kulturze 
i historii krajów europejskich. W 2004 roku od-
był się pierwszy, zatytułowany Niemcy naszym 
sąsiadem, dla szkół podstawowych; kolejny 
w 2006 roku, pod tytułem Z wizytą w Wiel-
kiej Brytanii, skierowany był do młodzieży 

gimnazjalnej10. W latach 2011–2013 kontynu-
owano konkurs pod nazwą Podróż do krajów 
angielskiego obszaru językowego, przy współ-
pracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Ob-
cych w Przemyślu.

Od 2006 roku rozpoczęto realizację Te-
atralnych Spotkań Integracyjnych, kreatyw-
nie stymulujących warsztatów, które stworzyły 
przestrzeń do integracji i obcowania ze sztuką 
dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Odby-
ło się 11 edycji tego wydarzenia, opartego na 
współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkol-
no-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzego-
rzewskiej w Przemyślu oraz przemyskimi szko-
łami podstawowymi.

W 2014 roku Przemyska Biblioteka Publicz-
na przeprowadziła się do nowego obiektu przy 
ul. Grodzkiej 8, w którym sprzyjające warunki 
lokalowe pozwoliły na poszerzenie oferty i roz-
winięcie działalności kulturalno-edukacyjnej. 
Z tego też względu działania kulturalno-edu-
kacyjne realizowane w Tygodniu Bibliotek 
przygotowano z większym rozmachem, wyko-
rzystując infrastrukturę nowego budynku bi-
blioteki.

M. Kulpińska, D. Grząba, M. Czuba, Biblio-
teka bez tajemnic [w:] Animacja czytelnicza 
w bibliotekach dziecięcych w Euroregionie 
Karpackim. Perspektywy współpracy. Materiały 
z konferencji, Krosno, 30 maja 2006, Krosno 
2006, s. 42.

Ibidem, s. 44.
T. Beliński, Jesteśmy wśród najlepszych, „Nasz 
Przemyśl” 2010, nr 4, s. 24.

W Przemyślu pobiłem rekord. Z Maciejem 
Orłosiem, aktorem i prezenterem telewizyjnym, 
rozmawia Wiesław Wojcieszonek, „Super No-
wości” 2007, nr 93, s. 6.

M. Czuba, D. Grząba, Działalność kulturalno-
-edukacyjna Oddziału dla Dzieci Przemyskiej 
Biblioteki Publicznej. Tradycja i teraźniejszość 
[w:] Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca 
zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemy-
skiej Biblioteki Publicznej (1947–2007), red. 
A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 76.

6

7

8

 9

 10

Festiwal Książki, 2015 Akcja czytelnicza Jak nie czytam, jak czytam, 2016

A
rc

h
iw

u
m

 P
BP

A
d

am
 P

o
d

u
lk

a



8180 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 38–39 2017

W 2014 roku Tydzień Bibliotek pod hasłem 
Czytanie łączy pokolenia w przemyskiej bi-
bliotece połączony był z wydarzeniami z oka-
zji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Odbył 
się wówczas międzyszkolny konkurs wiedzy 
o kulturze, języku i literaturze krajów Unii Eu-
ropejskiej pod nazwą Podróż do krajów Unii 
Europejskiej, w którym udział wzięła młodzież 
gimnazjalna. Natomiast dzieci ze szkół pod-
stawowych uczestniczyły w konkursie plastycz-
nym Czarodziejska kraina europejskich baśni. 
Zorganizowano także wystawę pod tytułem 
Najpiękniejsze baśnie Europy. W Tygodniu Bi-
bliotek odbył się dzień otwarty (9 maja), w któ-
rym mieszkańcy miasta mogli obejrzeć nowy 
budynek Przemyskiej Biblioteki Publicznej. 
Ogółem w Tygodniu Bibliotek 2014 przemyską 
bibliotekę odwiedziło ponad 1200 osób.

W 2015 roku propozycją skierowaną do 
mieszkańców miasta w Tygodniu Bibliotek, 
przebiegającym pod hasłem Wybieram biblio-
tekę, był Festiwal Książki – całodniowe wyda-
rzenie (8 maja), w ramach którego odbyły się: 
cykl zajęć edukacyjno-animacyjnych dla dzie-
ci pod nazwą Kiermasz bajkowej wyobraźni, 
spektakl poetycko-muzyczny Tryptyk Rzymski. 
Medytacje Jana Pawła II w wykonaniu zespołu 
Aurea Dicta, podsumowanie konkursu czytel-

niczego Powieść zamknięta w szkle oraz kier-
masz starych książek. W tej edycji Tygodnia 
Bibliotek odbyły się również: wspomniane już 
spotkanie autorskie ze Stefanem Dardą oraz 
finał konkursu fotograficznego Przyłapani na 
czytaniu wraz z wernisażem wystawy prac kon-
kursowych. W statystykach odnotowano, że 
w tym dniu w wydarzeniach organizowanych 
w ramach Festiwalu Książki uczestniczyło 657 
osób.

W 2016 roku, w czasie trwania Tygodnia Bi-
bliotek pod hasłem Biblioteka inspiruje, przy-
padła trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich. Biblioteka za-
prosiła dzieci, młodzież i seniorów do udziału 
w cyklu spotkań warsztatowych Senior i junior 
online. Warsztaty były okazją do przedstawie-
nia historii Przemyśla zawartej w internetowych 
zasobach podczas zajęć zatytułowanych Moje 
miasto w Internecie oraz zarekomendowania 
e-booków i czytników w czasie warsztatów pod 
nazwą Co w czytniku piszczy?

W tej edycji Tygodnia biblioteka zwróciła 
uwagę na projekty współpracy z osobami nie-
pełnosprawnymi. Odbyła się wtedy 155 edycja 
warsztatów bibliotecznych z pensjonariuszami 
Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Bra-
ci Albertynów w Przemyślu pod tytułem Spa-

cerek teatralno-literacki z wierszami Michała 
Rusinka oraz wystawa prac pensjonariuszy. 
O współpracy z DPS, która ma już dwudzie-
stoletnią tradycję, w 2005 roku mówiła Ewa 
Lis na łamach „Poradnika Bibliotekarza”: Co 
jakiś czas zdarzają się warsztaty specjalne, 
o nieco innym przebiegu. […] opiekunowie 
z DPS przygotowują ze swymi podopiecznymi 
spektakl teatralny i jego premiera odbywa się 
zawsze u nas […] w obecności pracowników 
Biblioteki11.

W Tygodniu Bibliotek zajęcia z wykorzy-
staniem papierowego teatrzyku Kamishibai 
zaproponowano wychowankom Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Przemyślu, z którym biblioteka od dwóch lat 
realizuje projekt Przemów do mnie książką. 

9 maja 2016 roku jubileusz 5-lecia działal-
ności obchodził Dyskusyjny Klub Książki dla 
Dorosłych. Spotkanie pod nazwą Dyskusja 
z Melpomeną w tle, podczas którego dyskuto-
wano o sztuce Anny Janko Rzeź lalek, zostało 
wzbogacone sceniczną realizacją dramatu – 
spektaklem w reżyserii Anny Demczuk, w wy-

konaniu aktorów Studenckiego Teatru Poloni-
stów S.T.O.S. z Rzeszowa.

Ogółem od 8 do 15 maja 2016 roku Prze-
myska Biblioteka Publiczna zorganizowała 24 
wydarzenia kulturalno-edukacyjne, w których 
udział wzięło 1195 osób. Z oferty biblioteki 
skorzystało ponad 30 placówek edukacyjnych 
(przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wycho-
wawczych) miasta i powiatu przemyskiego.

W 2017 roku Tydzień Bibliotek pod hasłem 
Biblioteka. Oczywiście! w przemyskiej bibliote-
ce obfitował w wydarzenia konkursowe. 8 maja 
odbyła się dwunasta edycja Konkursu Recyta-
torskiego dla Gimnazjów, tym razem pod ha-
słem „Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy 
kąt”… Motyw matki w poezji, w której pierwszą 
nagrodę zdobyła Kornelia Stasiła z Gimna-
zjum w Drohojowie. 

Kolejną propozycją Tygodnia był Wiosenny 
Konkurs na Recenzję Czytam. Oczywiście!, ad-
resowany do miłośników literatury: dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Druga edycja, która podob-
nie jak poprzednia odbyła się pod patronatem 
czasopisma „Przemyski Przegląd Kulturalny”, 
przyciągnęła 28 odbiorców, zwłaszcza ludzi 
młodych. Grand Prix konkursu przyznano Mał-
gorzacie Wilguckiej za recenzję książki Krzysz-
tofa Vargi Nagrobek z lastryko, a zwycięska 

E. Lis, Praca z osobami niepełnosprawnymi 
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, „Poradnik 
Bibliotekarza” 2005, nr 7–8, s. 31.

 11

Teatralne Spotkania Integracyjne, 2016 Urodziny Książkowego Misia, 2016
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recenzja została opublikowana w bieżącym 
numerze kwartalnika. Dodatkową nagrodą dla 
recenzentów była możliwość uczestniczenia 
w prezentacji Uroda. Oczywiście! Pielęgnacja 
dłoni oraz zabiegach upiększania dłoni, przy-
gotowanych przez słuchaczy Medyczno-Spo-
łecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Przemyślu.

Inicjatywą, która również miała swój począ- również miała swój począ-miała swój począ-
tek w Tygodniu Bibliotek (w 2015), jest Kon-
kurs Fotograficzny. W bieżącym roku (12 maja) 
odbyło się podsumowanie jego trzeciej edy-
cji pod hasłem …z książką. Konkurs adreso-
wany do młodzieży i dorosłych skupił grupę 
osób, których pasją jest sztuka fotografowania. 
Prace konkursowe oceniają profesjonaliści, 
a uczestnicy mogą wziąć udział w warszta-
tach, które w tym roku prowadził artysta fo-
tografik Jacek Szwic. W tej edycji Grand Prix 
konkursu przyznano Sarze Szkole z Zespołu 
Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicz-
nych w Przemyślu. Wszystkie prace konkurso-
we wyeksponowano na wystawie w Mediatece. 

10 maja 2017 roku Dyskusyjny Klub Książki 
dla Dorosłych zainicjował w placówce akcję 

czytelniczą Uwolnij książkę w bibliotece. Book-
crossing. Oczywiście!, która dotychczas cieszy 
się dużym powodzeniem – regał bookcrossin-
gowy dostępny w Czytelni Nowości Wydawni-
czych odwiedziło już blisko 200 czytelników.

W tym roku specjalną ofertą dla najmłod-
szych było wydarzenie pod nazwą Biblioteka 
uczy. Nauka – Pokaz eksperymentów – Pro-
jekt DEMO, oparte na współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 11 w Przemyślu, w której reali-reali-
zowany jest Projekt DEMO (Doświadczaj, Eks-
perymentuj, Myśl, Odkrywaj). W ramach tego 
projektu uczniowie przy pomocy rodziców wy-
konali 10 pokazowych, naukowych stacji eks-
perymentalnych, które w Tygodniu Bibliotek 
eksponowano w przemyskiej bibliotece. Wyda-
rzenie, będące zachętą do poznania literatury 
popularnonaukowej i odkrywania praw chemii 
i fizyki poprzez ich obserwowanie i doświad-
czenia, zgromadziło ponad 100 dzieci, którym 
młodzi naukowcy ze Szkoły Podstawowej nr 11 
w Przemyślu z pasją prezentowali stacje i ob-
jaśniali prawa fizyki. Gośćmi pokazu byli gim-
nazjaliści z Klubu Młodego Odkrywcy w Nisku, 
którzy przyjechali, aby z młodszymi kolegami 

odkrywać, doświadczać i eksperymentować. 
Do projektu przyłączyli się też bibliotekarze, 
którzy przebrani za naukowców przybliżyli 
najmłodszym postać polskiej noblistki Marii 
Skłodowskiej-Curie. Zaprezentowali również 
ciekawe eksperymenty w bibliotecznym labo-
ratorium.

W tegorocznym Tygodniu Bibliotek w 28 
różnych formach działań kulturalno-eduka-
cyjnych wzięło udział blisko 800 mieszkańców 
miasta i powiatu przemyskiego.

Reasumując, należy podkreślić, że przed-
stawione tu formy działań kulturalno-eduka-
cyjnych są tylko najważniejszymi wydarzenia-
mi organizowanymi w kolejnych Tygodniach 
Bibliotek, oprócz nich odbywały się również 
lekcje biblioteczne, spotkania czytelniczo-ani-oteczne, spotkania czytelniczo-ani-
macyjne, wystawy i wycieczki po bibliotece, 
a czytelnicy mogli skorzystać z „amnestii”, czyli 
oddać przetrzymane książki bez konsekwen-
cji finansowych. Patrząc z czternastoletniej 
perspektywy, można stwierdzić, że Tydzień Bi-
bliotek – program promocji czytelnictwa – i re-
alizowane pod jego hasłami (co roku innymi) 
wydarzenia przyciągnęły do biblioteki rzesze 
czytelników, a bibliotekarzy skłoniły do wysubli-
mowanej kreatywności. 

Przemyska Biblioteka Publiczna uczestniczy-
ła również w kilku edycjach Konkursu na naj-
ciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek na 
Podkarpaciu, organizowanego przez Zarząd 
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Rzeszowie. W latach 2006 i 2008 dwukrotnie 
zajęła trzecie miejsce, w 2015 roku zdobyła wy-
różnienie, a w 2016 – drugie miejsce.

Przemyska Biblioteka Publiczna jako „nowy 
adres” przestrzeni publicznej sprzyja zwięk-
szonej aktywności kulturalnej i czytelniczej 
mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego. 
Daje również większe możliwości organiza-
cji spektakularnych wydarzeń kulturalnych, 
skierowanych do większej grupy odbiorców, 
dlatego w bibliotece odbywają się liczne od-
czyty, spotkania autorskie, konferencje, pokazy 
filmowe, koncerty itp. Zintensyfikowane działa-
nia w ramach różnorodnych akcji i programów 
promocji czytelnictwa oraz owocna współpraca 
ze środowiskiem lokalnym wpłynęły na ogrom-
ne zainteresowanie ofertą kulturalno-edukacyj-
ną biblioteki: w 2016 roku w 673 wydarzeniach 
bibliotecznych uczestniczyło 20 856 osób. 

Summary

Cyclic cultural-educational events 
and programs of reading promotion 

in the Przemyśl Public Library

Przemyśl Public Library has played a key role 
in the life of Przemyśl and its citizens for se-
venty years. The library gives access to books, 
magazines, information, provides space for 
meetings, promotes active participation in cul-
tural life, offers various forms of cultural and 
educational activities. 

For many years the library has involved in 
nationwide campaigns and programs promo-
ting reading. The article shows, first and fo-
remost, the richness of cultural and reading 
projects, which the library has prepared for 
various groups of readers within the Library 
Week since 2004.

Translated by Sylwia Mikuła

Katarzyna Bednarz-Soja (ur. 1973) – biblioteko-
znawca, kierownik Działu Informacyjno-Bibliogra-
ficznego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Igna-
cego Krasickiego, przewodnicząca przemyskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
koordynator wojewódzki Fundacji „ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom”. 

Konkurs Fotograficzny …z książką, z udziałem artysty fotografika Jacka Szwica, 2017
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BIBLIOTEKARSTWO

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rzeszowie (WiMBP), Prze-
myska Biblioteka Publiczna (PBP) 

oraz Zarząd Okręgu Województwa Podkarpac-
kiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
(SBP) w dniach 28–29 września 2017 roku 
zorganizowały wspólnie ósmą edycję Kon-
ferencji dyrektorów bibliotek powiatowych, 
pełniących funkcje powiatowe i miejskich 
w siedzibach powiatów na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego. Konferencja odbyła się 
w Przemyślu, w siedzibie głównej PBP. 

W pierwszym dniu uczestnicy spotkania 
wzięli udział w jubileuszu 70-lecia PBP. W pro-
gramie uroczystości, której część oficjalną 
zorganizowano w sali wielofunkcyjnej przemy-
skiej biblioteki, uwzględniono między innymi 
wystąpienia zaproszonych gości, projekcję 
filmową, odczyt i prezentację multimedial-
ną. Ponadto zaprezentowano ekspozycję 
fotografii, wydawnictw i innych pamiątek 
dokumentujących aktywność Jubilatki w latach 
1947–2017. Licznie zgromadzeni goście mieli
także okazję do zwiedzenia siedziby głównej 
PBP, a następnie wybrali się na wycieczkę 
z przewodnikiem po Przemyślu.

Obrady w gronie dyrektorów i przedstawi-
cieli bibliotek publicznych oraz zaproszonych 
gości rozpoczęły się w drugim dniu, w Czy-
telni Głównej PBP. Przebiegały pod hasłem: 
Biblioteka miejscem rozwijania tożsamości re-
gionalnej. Uczestników konferencji, w imieniu 
organizatorów, powitali dyrektorzy: Barbara 
Chmura (WiMBP) oraz Maciej Waltoś (PBP). 
Moderatorem spotkania była Lucyna Klocz-

kowska, kierownik Działu Instrukcyjno-Meto-
dycznego WiMBP.

Miłym akcentem poprzedzającym część 
plenarną było podsumowanie konkursu Zarzą-
du Okręgu SBP w Rzeszowie na najciekawsze 
wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia 
Bibliotek 2016 pod hasłem Biblioteka inspiru-
je. PBP zajęła w tym konkursie II miejsce.

W wystąpieniu otwierającym konferencję 
dr Jadwiga Stęchły z Instytutu Dziedzictwa Na-
rodowego, Oddziału Terenowego w Rzeszo-
wie, zaprezentowała temat pod tytułem Spe-
cyfika dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. 
Ukazała w oparciu o prezentację multimedial-
ną różnorodność krajobrazu kulturowego woje-
wództwa podkarpackiego, koncentrując się na 
jego dorobku materialnym, między innymi na 
przykładzie kościoła w Haczowie, który został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Odwołała się również do elementów bo-
gactwa niematerialnego regionu, takich jak: ję-
zyk, obrzędowość, nazewnictwo miejscowości.

Dyrektor Barbara Chmura (WiMBP) w re-
feracie zatytułowanym Kolekcje regionalne 
w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie przedstawiła między 
innymi strukturę i zawartość zasobów regional-
nych Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Problematyka bibliotek cyfrowych w kontek-
ście zasobów lokalnych i regionalnych znala-
zła swoją kontynuację w wystąpieniu Wojcie-
cha Kowalewskiego pod tytułem Regionalia 
w bibliotece cyfrowej na przykładzie Małopol-
skiej Biblioteki Cyfrowej. Przedstawiciel Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie po-

dzielił się swoim doświadczeniem z pracy nad 
tworzeniem zasobu cyfrowego piśmiennictwa 
Małopolski, w tym przybliżył formy współpra-
cy z wydawcami oraz sposoby pozyskiwania 
publikacji przeznaczonych do cyfryzacji. Roz-
szerzając nieznacznie zakres tematyczny kon-
ferencji, w interesujący sposób odniósł się do 
współczesnych i bardzo aktualnych zagadnień 
związanych z rozwojem cywilizacyjnym i ewo-
lucją Internetu. Co za tym idzie, poruszył temat 
tak zwanego przeładowania informacyjnego. 
Lawinowo rosnąca ilość treści i informacji, któ-
re codziennie musimy przetwarzać, coraz czę-
ściej negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie, 
co może skutkować podwyższonym ciśnieniem 
krwi, osłabieniem widzenia, niestrawnością, 
kłopotami z koncentracją, bezsennością, osła-
bieniem zdolności do podejmowania decyzji, 
frustracją i wzrostem agresji. Aby uchronić się 
przed natłokiem informacji, należy świado-
mie je filtrować i selekcjonować oraz stworzyć 
w swoim życiu przestrzeń wolną od informacji.

Z kolei dr hab. Tomasz Pudłocki z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w prezentacji pod tytułem 
Biblioteki w mniejszych ośrodkach miejskich 
jako centra regionalizmu w przeszłości i obec-
nie przedstawił działalność bibliotek w per-
spektywie historycznej, odwołując się między 
innymi do okresu galicyjskiego. Podkreślił 
rolę różnorodnych bezpłatnych wypożyczal-
ni, filantropijnych stowarzyszeń i organizacji 
w propagowaniu czytelnictwa i organizowaniu 
dostępu do książki.

Agnieszka Świątecka w wystąpieniu zaty-
tułowanym Jak założyć społeczne archiwum 
tradycji lokalnej w bibliotece przybliżyła pod-
stawy archiwistyki społecznej, bazując na do-
świadczeniach wyniesionych z dotychczaso-
wej współpracy Ośrodka „Karta” w Warszawie 
z bibliotekami publicznymi w kraju. 

W kolejnym bloku swoje referaty wygłosili 
dyrektorzy bibliotek publicznych w wojewódz-
twie podkarpackim: Teresa Leśniak z Krośnień-
skiej Biblioteki Publicznej: O regionalizmie 
w KBP; Dorota Woźnica z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaśle: Regionalnie – medialnie – 
niebanalnie. Regionalia w praktyce w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Jaśle; Andrzej Dominik 
Jagodziński z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kolbuszowej: Gromadzenie zbio-
rów regionalnych w bibliotekach – moda czy 
konieczność. Na przykładzie Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. 
Województwo dolnośląskie reprezentowała 
Sława Janiszewska, kierownik Działu Informa-
cji Naukowej i Czytelń – Pracowni Regional-
nej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wałbrzychu. W referacie zatytułowanym Bi-
blioteka pod Atlantami jako pr omotor działań 
rozwijających tożsamość narodową omówiła 
między innymi założenia projektu edukacyjne-
go Wałbrzych wielokulturowy, który w ramach 
Dni Greckich, Dni Niemieckich itp. stwarzał 
okazję do spotkań z przedstawicielami mniej-
szości narodowych.

VIII Konferencja dyrektorów bibliotek 
powiatowych, pełniących funkcje powiatowe 
i miejskich w siedzibach powiatów na terenie 
województwa podkarpackiego
Przemyska Biblioteka Publiczna, 28–29 września 2017 

Maciej Waltoś
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Podsumowanie konkursu na najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek 2016 pod hasłem Biblioteka 
inspiruje, z udziałem organizatorów i laureatów



8786 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 38–39 2017

W tematyce wystąpień koncentrowano się 
na różnorodnych formach działalności biblio-
tek na rzecz rozwoju tożsamości regionalnej: 
charakterystyce zbiorów regionalnych, w tym 
kolekcji cyfrowych, działalności wydawniczej 
i wystawienniczej oraz programach edukacyj-
nych.

Końcowym akcentem konferencji była rela-
cja Agaty Pilawy, kierownik Działu Udostępnia-
nia Zbiorów PBP, ze Światowego Kongresu Bi-
bliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji 
Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, 
który odbył się we Wrocławiu w dniach 19–25 
sierpnia 2017 roku.

Konferencja bez wątpienia przyczyniła się 
do wymiany doświadczeń i nawiązania współ-
pracy pomiędzy przedstawicielami poszcze-
gólnych bibliotek publicznych. Dowiodła, że 
biblioteki publiczne wykazują duże zaintere-
sowanie ideą regionalizmu i na różne sposoby 
popularyzują i pielęgnują kapitał kulturowy, 
walory turystyczne i krajoznawcze oraz historię 
miejscowości i otoczenia, w którym funkcjonują. 

Summary
8th Conference of directors of county 

libraries, performing county functions, 
and of municipal libraries in the county 

headquarters in Podkarpackie Voivodeship 
Przemyśl Public Library,  
28th–29th September, 2017

Voivodeship and Municipal Public Library in 
Rzeszów (WiMBP), Przemyśl Public Library 
(PBP) and Association of Polish Librarians 
in Podkarpackie Voivodship (SBP) – on 28th–
29th September, 2017, together organized the 
eighth edition of The Conference of directors 
of county libraries, performing county func-
tions, and of municipal libraries in the county 
headquarters in Podkarpackie Voivodeship. 
The conference took place in Przemyśl, in PBP 
headquarters.

Among the conference participants were 
directors of the public libraries in Podkar-
packie Voivodeship, as well as representatives 

of the Voivodeship Public Library in Kraków 
and the County and Municipal Public Library 
in Wałbrzych. Presentations were focused on 
regionalism; they showed various forms of li-
brary activities for the development of regional 
identity, like creation and sharing of regional 
collections, including digital collections, pub-
lishing and exhibition activities, educational 
programs. The problem of so-called informa-
tion overload was discussed, which is the re-
sult of increasing amount of daily processed 
content and information in nowadays era of 
dynamic civilization development and the evo-
lution of the Internet. Participants of the con-
ference also listened to reports from the World 
Congress of Libraries and Information of the 
International Federation of Librarians Asso-
ciations and Institutions of IFLA, which held in 
Wrocław on 19th–25th August, 2017.

Translated by Sylwia Mikuła

Maciej Waltoś (ur. 1977) – doktor nauk humani-
stycznych, bibliotekoznawca, absolwent Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, dyrektor Przemyskiej Biblio-
teki Publicznej, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu, redaktor naczelny „Przemyskie-
go Przeglądu Kulturalnego”, członek komitetu re-
dakcyjnego „Rocznika Przemyskiego”. Zaintereso-
wania badawcze: bibliologia, historia społecznego 
ruchu naukowego, prasoznawstwo. 
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Dr hab. Tomasz Pudłocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego Agnieszka Świątecka z Ośrodka „Karta” w Warszawie



Ś
BIBLIOTEKARSTWO

W sierpniu 2017 roku polscy biblioteka-
rze i pracownicy informacji naukowej 
mieli wyjątkową okazję wziąć udział 

w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji 
Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich 
Stowarzyszeń i Instytucji IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institu-
tions). IFLA zrzesza ponad 14 000 stowarzy-
szeń, bibliotek i innych instytucji działających 
na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. 
We wrocławskim kongresie, zorganizowanym 
w Hali Stulecia, w którym uczestniczyło prawie 
3500 osób z blisko 140 krajów, miałam przyjem-
ność reprezentować Przemyską Bibliotekę Pu-
bliczną im. Ignacego Krasickiego. Kongres, któ-
ry co roku odbywa się w innym kraju, w Polsce 
gościł po raz trzeci (poprzednio w latach 1936 
i 1959) i stanowił przegląd najważniejszych wy-
darzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji 
naukowej, zarządzania wiedzą. Był platformą 
służącą prezentacji innowacyjnych projektów 
wytyczających przyszłość bibliotek, wymianie 
doświadczeń i opinii najwybitniejszych przed-
stawicieli światowego bibliotekarstwa.

W czasie ceremonii oficjalnego otwarcia 
kongresu, która odbyła się 20 sierpnia, głos 
zabrali między innymi: prezydent IFLA Donna 
Scheeder, sekretarz generalny IFLA Gerald 
Leitner, ze strony polskiej zaś minister kultury 
i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Elżbieta Stefańczyk, dyrektor Bibliote-
ki Narodowej dr Tomasz Makowski oraz prezy-
dent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

W trakcie pięciu dni kongresu (od 19 do 25 
sierpnia) odbyło się 248 sesji, podzielonych na 
cztery zasadnicze grupy:
1. sesje wewnętrzne IFLA, w ramach 83. Ge-
neralnego Zgromadzenia członków tej organi-
zacji,
2. sesje regionalne, na przykład Afryka, Ame-
ryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, 
kraje skandynawskie, 
3. sesje ogólne, poświęcone w dużej mierze 
globalnej wizji przyszłości bibliotek, 
4. sesje tematyczne. 

Wśród zagadnień poruszanych na tych 
ostatnich najważniejsze, w mojej opinii, były: 

– kwestia wykorzystywania zbiorów biblio-
tecznych z poszanowaniem praw autorskich 
i wykorzystaniem legalnych źródeł informacji,
– nowe zadania bibliotek, szczególnie wśród 
nowych grup użytkowników (na przykład imi-
granci, osoby wykluczone społecznie, osoby 
z niepełnosprawnościami) oraz w tym kon-
tekście nowe umiejętności konieczne do wy-
konywania zawodu,
– zagadnienia etyczne, w tym także koniecz-
ność szczególnej uwagi przy doborze ma-
teriałów udostępnianych użytkownikom, ich 
wiarygodności i rzetelności,
– digitalizacja zbiorów bibliotecznych, pro-
jekty związane z udostępnianiem zbiorów cy-
frowych oraz biblioteki cyfrowe,
– nowe formy udostępniania zbiorów, w tym 
projekt „Academica” oraz „OMNIS”, a także 
dostęp do informacji publicznej i prawnej,
– nowe kategorie zbiorów bibliotecznych, ich 

gromadzenie i zasady udostępniania; wśród 
nich „born digital”.
Światowemu Kongresowi Bibliotek i Infor-

macji towarzyszyło ponad 70 wystawców: firmy 
oferujące najnowszy sprzęt do digitalizacji zbio-
rów bibliotecznych, do ich ochrony i zabezpie-
czania, organizacje bibliotekarskie, partnerzy 
bibliotek i instytucje z nimi współpracujące oraz 
wiele bibliotek narodowych z całego świata. 

Bardzo atrakcyjnym uzupełnieniem prac 
podczas kongresu był wieczór kulturalny zor-
ganizowany w ogrodach wokół Hali Stulecia 
z pokazem multimedialnym Micro and Macro 
Cosmos. 

W ostatnim dniu kongresu mogliśmy odwie-
dzić wrocławskie i dolnośląskie biblioteki pu-
bliczne, akademickie, pedagogiczne i szkolne.

Zakończenie Kongresu IFLA 2017 we Wro-
cławiu miało szczególny charakter. Uczestni-
ków pożegnali: ustępująca prezydent IFLA 
Donna Scheeder, prezydent Wrocławia Ra-
fał Dutkiewicz, dyrektor Biblioteki Narodowej 
dr Tomasz Makowski, a także przewodnicząca 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbie-
ta Stefańczyk. Organizatorzy przyszłoroczne-
go kongresu w Kuala Lumpur w Malezji, któ-
ry będzie przebiegał pod hasłem Transform 
Libraries, Transform Societies, zaprosili do 
uczestnictwa w nim wszystkich zebranych. Dr 
Tomasz Makowski na ręce ministra turystyki 
Malezji przekazał faksymile utworu Fryderyka 
Chopina.

Udział w Światowym Kongresie Bibliotek 
i Informacji był dla mnie bezspornie bardzo 
interesującym i inspirującym doświadcze-
niem. Dał mi również głębokie przekonanie, 
że Przemyska Biblioteka Publiczna rozwija się 
w zgodzie ze światowymi tendencjami, a jej 
miejsce w polskim i światowym bibliotekar-
stwie stanowi powód do dumy zarówno dla 
mieszkańców miasta, jak i dla pracowników 
samej biblioteki.
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Światowy Kongres Bibliotek 
i Informacji – Wrocław 2017
Agata Pilawa

Summary

World Library and Information 
Congress – Wrocław 2017

The report from the IFLA World Library and 
Information Congress, which took place in 
Wrocław from 19th to 25th August, 2017, pres-
ents course of the event and subjects raised 
by representatives of libraries and information 
workers from nearly 140 countries around the 
world. The author points out the most impor-
tant trends in discussion on the future of librar-
ies and their functioning in changing and de-
veloping environment, which is determined by 
application of new technologies in numerous 
areas of social life, need for lifelong education, 
diversity and multiculturality of societies.

Translated by Sylwia Mikuła

Agata Pilawa (ur. 1966) – absolwentka Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, od 1987 roku pracuje w Przemyskiej 
Bibliotece Publicznej, wieloletni pracownik Czytelni 
Głównej i Działu Informacji Naukowej, obecnie kie-
rownik Wypożyczalni Głównej tej biblioteki. Jej za-
interesowania zawodowe to: biblioteki cyfrowe, sto-
sowanie prawa autorskiego w działalności bibliotek 
publicznych, formy pracy z czytelnikiem. Aktywny 
członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.



B
BIBLIOTEKARSTWO

G
dy ktoś się zaczyta, to albo się czegoś 
nauczy, albo zapomni o tym, co mu 
dolega, albo się ubawi, albo zaśnie – 

w każdym przypadku skorzysta1 – pisał Henryk 
Sienkiewicz na przełomie XIX i XX wieku. A czy 
dzisiaj nadal mamy jeszcze świadomość warto-
ści wypływających z procesu czytania? Czy po-
trafimy umiejętnie wykorzystywać to narzędzie 
w edukacji, wychowaniu i terapii? Niniejszy ar-
tykuł jest próbą wskazania wartości bibliotera-
pii jako procesu dynamicznego oddziaływania 
zachodzącego pomiędzy osobowością czytel-
nika a literaturą. Za podstawowy cel bibliotera-
pii uznaje się wsparcie, „umacnianie” odbiorcy 
poprzez ukierunkowane czytanie. W procesie 
tym istotną rolę odgrywa pośrednik, bibliote-
rapeuta, korzystający z metod wypracowanych 
przez psychoterapię, ale skupiający się głów-
nie na doborze i wykorzystaniu odpowiedniej 
literatury w pracy z czytelnikiem. Biblioterapia 
to nie tylko czytanie tekstu, ale także różnorod-
ne metody i formy pracy z nim w celu wspie-
rania rozwoju i osiągania lepszej jakości życia. 
Konieczność dostosowania odpowiednich form 
biblioterapii do indywidualnych potrzeb jej od-
biorców powoduje konieczność stałej ich mo-
dyfikacji. Jak zachęcić do czytania w XXI wieku, 
dobie zdobyczy technologicznej i wszechobec-
nych mediów? Czy słowo (logos) może mieć 
właściwości terapeutyczne? A jeśli tak, w jaki 
sposób go użyć, by naprawdę pomagało? Na 
tak postawione pytania próbują odpowiedzieć 
uczestnicy kursów, warsztatów i szkoleń z za-
kresu biblioterapii ekspresyjnej. Od kilku lat 
spotkania takie odbywają się w Przemyskiej Bi-
bliotece Publicznej, a zainteresowanie, aktyw-

ność i kreatywność ich Uczestników przysparza 
nieustannej satysfakcji piszącej te słowa…

Powstanie i rozwój biblioterapii

Historia biblioterapii sięga czasów antycznych, 
już starożytni Grecy nazywali swoje bibliote-
ki lecznicami duszy (psyches jatrejon), mając 
świadomość „siły słów” zawartych w groma-
dzonych księgach. Fakt ten opisał w swoim 
dziele historyk i podróżnik Diodor z Sycylii, au-
tor czterdziestotomowego dzieła Bibliotheca 
historica (Szulc 2011). Owo „lekarstwo dla du-
szy” zainspirowało polskiego bibliofila księdza 
Leopolda Szersznika, który na początku XIX 
wieku ufundował bibliotekę publiczną w Cie-
szynie i polecił ozdobić fronton jej gmachu 
identycznie brzmiącym napisem.

Sama etymologia wyrazu biblioterapia (gr. 
biblion  – książka, therapeia – pomoc, lecze-
nie, przywracanie zdrowia) wskazuje na jego 
funkcję i treść, czyli zastosowanie lektury ksią-
żek jako środka wspomagającego leczenie. 
W literaturze anglojęzycznej, prócz terminu 
bibliotherapy, pojawiły się również: reading 
therapy, therapy through literature, bibliolin-
king, literatherapy, poetry therapy, bibliohelp, 
zaś w publikacjach polskich pisano o leczeniu 
książką, terapii czytelniczej, bibliopsychologii, 
czytelnictwie terapeutycznym, czytelnictwie 
ukierunkowanym, logoterapii oraz literaturote-
rapii (obejmującej węższe zakresowo: poezjo-
terapię, bajkoterapię i baśnioterapię).

Atrakcyjność, ale i trudność opisywania 
biblioterapii wiąże się z jej interdyscyplinar-
nością. Płynnie łączą się w jej obrębie litera-
turoznawstwo, bibliologia, psychologia, pe-
dagogika, socjologia, filozofia, etyka, historia, 
antropologia, a także nauki medyczne. Profe-
sor Jerzy Woy-Wojciechowski, wieloletni prezes 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, w Przed-
mowie do książki Być lekarzem, być pacjen-
tem. Rozmowy o psychologii relacji (Eichel-
berger et al. 2013) napisał, że jest taki rodzaj 
leku, który podaje się przez ucho: to nadzieja 
i dobre słowo. Słowa wypowiadane i zapisane 
mogą wspierać, dodawać sił i wiary w możli-
wość przezwyciężenia trudności, wzmacniać, 
podnosić na duchu, działać niczym „balsam”, 
ale potrafią też ranić, być powodem doznawa-
nia przykrości i smutku. Wsparcie za pomocą 
ukierunkowanego czytelnictwa może stanowić 
przydatne narzędzie wspomagające higienę 
psychiczną człowieka oraz jego rozwój oso-
bisty (Krzemińska 1973; Cyrklaff 2014). Poja-
wiające się w literaturze przedmiotu określenie 
książki na receptę (Books on Prescription) uży-
wane było raczej w znaczeniu metaforycznym.

Ciekawą i godną zaszczepienia na gruncie 
polskim inicjatywą wydają się działania amery-
kańskiej organizacji non profit Reach Out and 
Read (ROR), założonej w 1989 roku w szpitalu 
w Bostonie przez lekarzy pediatrów Barry’ego 
Zuckermana i Roberta Needlmana oraz peda-
goga dziecięcego Kathleen Fitzgerald-Rice. 
ROR, dzięki środkom otrzymanym z Amerykań-
skiego Departamentu Edukacji, od 2001 roku 
dostarcza około 6 milionów książek rocznie do 
4500 klinik i ośrodków zdrowia w USA. Mali 

pacjenci oraz ich rodzice prócz tradycyjnych 
metod leczenia objęci zostali programem pro-
mocji czytelnictwa. Podczas pobytu w placów-
ce leczniczej mogą bezpłatnie korzystać ze 
zgromadzonej literatury, a w kolejnym etapie, 
opuszczając mury szpitala, otrzymują „receptę” 
z wykazem książek zalecanych do przeczytania 
oraz kilka nowych egzemplarzy sugerowanych 
w spisie publikacji (Pinker 2015). Oczywiście 
należy pamiętać, że nie istnieją recepty uni-
wersalne, odpowiednie dla wszystkich, jednak 
potencjał tkwiący w opowieściach może stać 
się skutecznym środkiem terapeutycznym dla 
czytelników w każdym wieku, którzy właśnie 
dzięki książkom zdołają, być może, odnaleźć 
„receptę na życie” (Matras-Mastalerz 2012b). 

Modele działań biblioterapeutycznych

Franklin M. Berry w artykule zamieszczonym 
w książce Bibliotherapy Sourcebook, wydanej 
pod redakcją Rhei Joyce Rubin (1978), wysunął 
postulat wyraźnego wyodrębnienia bibliotera-
pii klinicznej, będącej rodzajem psychoterapii 
stosowanej w grupach pacjentów z problema-
mi psychiatrycznymi, emocjonalnymi i beha-
wioralnymi, oraz biblioterapii wychowawczo-
-humanistycznej (rozwojowej), kierowanej do 
osób, które potrzebują wsparcia psychicznego 

Biblioterapia ekspresyjna 
i możliwości jej wykorzystania 
w pracy bibliotekarza
Wanda Matras-Mastalerz

O książce. Myśli, wiersze, aforyzmy, wybór 
i oprac. J. Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczy-
cielskie, Jelenia Góra 1992, s. 29.
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na polu samopoznania, samorealizacji i osią-
gania dojrzałości emocjonalnej. W obydwu 
przypadkach przeżycia zastępcze odbiorcy 
pozwalają mówić o swoich uczuciach pod po-
zorem rozmowy o bohaterze, podnoszą próg 
tolerancji na frustrację i stres, pomagają zno-
sić chorobę, cierpienie oraz przeciwności losu 
(Czernianin 2008; Szulc 2011). Odmienność 
obydwu typów terapii polega na różnicach 
w potrzebach adresatów, a co za tym idzie – 
innych celach i sposobach ich realizacji w tak 
zwanym „uczeniu życia przez życie” (Tomasik 
1994). Z tego powodu odrębna jest też rola bi-
blioterapeuty i konieczność profesjonalnego, 
kompetentnego przygotowania do odgrywania 
swojej roli (Matras-Mastalerz 2012a).

W 1966 roku American Library Association 
przyjęło i rozpropagowało definicję bibliotera-
pii, uznając ją za oficjalną. Według tej organi-
zacji biblioterapia to użycie wyselekcjonowa-
nych materiałów czytelniczych jako pomocy 
terapeutycznej poprzez ukierunkowane czy-
tanie. Przełomowe znaczenie w zakresie ba-
dań nad biblioterapią miała monografia Bi-
bliotherapy Sourcebook (1978), wydana pod 
redakcją Rhei Joyce Rubin, zawierająca arty-
kuły amerykańskich psychologów, terapeutów 
i psychiatrów z lat 1929–1949 (Tomasik 1988; 
Borecka 1992). 

Polska „szkoła” biblioterapii

W Polsce biblioterapia została spopularyzowa-
na w latach 60. i 70. dzięki publikacjom Wandy 
Kozakiewicz (1968, 1977), Danuty Gostyńskiej 
(1969, 1976), Juliana Aleksandrowicza (1973), 
Wandy Krzemińskiej (1973) oraz Teresy Stań-
czyk (1979). Po 1980 roku pojawiły się nauko-
we opracowania Wity Szulc (1984, 1994, 2001, 
2011) oraz prace Ewy Tomasik, która w 1988 
roku opublikowała obszerną recenzję anglo-
języcznej książki R.J. Rubin (dostępnej w Pol-
sce w Bibliotece Narodowej w Warszawie). Na 
szczególne wyróżnienie zasługują publikacje 
Ireny Boreckiej (1992, 2002, 2004, 2008), któ-
ra przyczyniła się do założenia (w 1997 roku) 
i rozwoju Polskiego Towarzystwa Bibliotera-
peutycznego we Wrocławiu. Niebagatelną rolę 
w propagowaniu idei biblioterapii odgrywają 
publikacje na łamach kwartalnika „Bibliotera-
peuta. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towa-
rzystwa Biblioterapeutycznego”, ukazującego 
się od 1998 roku pod redakcją Krystyny Hry-

cyk, oraz półrocznika naukowego „Przegląd 
Biblioterapeutyczny”, wydawanego od 2011 
roku przez Instytut Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod redakcją Wiktora Czer-
nianina. W obydwu periodykach zamieszcza-
ne są rozprawy, artykuły, scenariusze zajęć 
odnoszące się zarówno do teorii, jak i działań 
praktycznych z zakresu biblioterapii klinicznej 
i wychowawczej. Kursy, szkolenia z zakresu 
biblioterapeutycznych działań praktycznych 
przeprowadzane są przez członków PTB we 
Wrocławiu, głównie poprzez działające na 
terenie kraju Koła (Oddziały) tej organizacji: 
gorzowskie, krakowskie, legnickie, lubińskie, 
lubuskie, łódzkie, nowosądeckie, poznańskie, 
wałbrzyskie, warszawskie i zielonogórskie.

W toczącej się od wielu lat dyskusji nad sta-
tusem biblioterapeuty (Borecka 2008; Czernia-
nin 2008; Matras-Mastalerz 2012a) podkreśla 
się pierwotne znaczenie terminu terapia, który 
używany był w szerokim kontekście jako „trosz-
czenie się”, „wspieranie”, „leczenie”, „opieka”, 
„zajmowanie się”, „służenie” i uwypuklał po-
moc profesjonalisty (terapeuty) w przebiegu 
procesu terapeutycznego. W przekonaniu au-
torki tego artykułu stworzenie jednego wzorco-
wego modelu działań biblioterapeutycznych 
nie jest możliwe ze względu na rozległość za-
kresu i zasięgu samej biblioterapii. 

Znaczenie recepcji dzieła literackiego  
w procesie terapii

Każde dzieło zostaje dopełnione w procesie 
recepcji. Czytelnik odbiera literaturę subiek-
tywnie, odnosząc treść do osobistych prze-
żyć. Jan Trzynadlowski w artykule Bibliotera-
pia – złudzenia i nadzieje napisał: w pojęciu 
biblioterapii SŁOWO zdolne jest leczyć duszę 
i pomóc w leczeniu ciała. Chodzi tu o głębsze 
oddziaływanie psychologiczne słowa i tekstu, 
i to w określonych kierunkach oraz skutkach 
częściowo przynajmniej zamierzonych (1990). 

Beata Krupska w opowiadaniu Szklany 
Człowiek ukazała kruchość wrażliwej jednostki, 
człowieka, w którego ktoś rzucił „złym słowem” 
niczym kamieniem twardym i ciężkim, w wyni-
ku czego zaatakowany rozpadł się na drobne 
kawałki szkła […]. Opowieść zakończona zo-
stała apelem autorki: Nigdy nie mówcie niko-
mu nic złego, nie wiecie przecież, kto z nas 
jest Szklanym Człowiekiem (1989). Kontynu-
ując tę myśl, można zaryzykować stwierdzenie, 

że każda jednostka niczym „Szklany Człowiek” 
może doznać w swoim życiu podobnego do-
świadczenia. Nigdy nie wiadomo, które słowo 
spowoduje, że ktoś poczuje się zraniony, na 
przykład plotką na swój temat. Symbolika i me-
taforyzm tekstów mogą wpłynąć na oczyszcze-
nie z nieuświadomionych emocji, a poprzez 
lepsze zrozumienie przeistoczyć je w uczucia 
dostępne świadomości. Lektury ukazują spo-
soby postępowania i rozumienia sytuacji przez 
bohatera, odbiorca może je dla siebie odkryć 
i w miarę własnych potrzeb interioryzować. 

Biblioterapia w edukacji z zakresu 

profilaktyki i promocji zdrowia

Początkowo zdrowie było definiowane jako 
„brak choroby” i uciążliwych objawów soma-
tycznych. Ale już empiryzm angielski, a póź-
niej epoka oświecenia utożsamiały zdrowie 
z powodzeniem, równowagą, „dobrostanem 
osobistym”. W Konstytucji Światowej Organi-
zacji Zdrowia z 1946 roku (Dz.U. 1948, nr 61, 
poz. 477) zwrócono uwagę na wielowymiaro-
wość zdrowia i podkreślono znaczenie odczuć 
subiektywnych: zdrowie jest stanem pełnego 
dobrego samopoczucia fizycznego, psychicz-
nego, społecznego, a nie wyłącznie brakiem 
choroby czy kalectwa (Szczeklik 2007; Heszen 
et al. 2007). W literaturze fachowej zarzucano 

tej definicji statyczność, czyli określanie zdro-
wia wyłącznie przez pryzmat chwili obecnej, 
oraz brak precyzji w określeniu pojęcia dobro-
stan. Udział pokrewnych medycynie dyscyplin 
naukowych w działaniach na rzecz zdrowia 
człowieka poszerzył zakres jego pojmowania. 

Współcześni badacze uwzględniają najczę-
ściej dwa główne wymiary zdrowia – medyczny 
i społeczny. Podejście medyczne obejmuje po-
zytywne i negatywne wskaźniki zdrowotne, to 
jest brak lub występowanie choroby (Szczeklik 
2003). W aspekcie społecznym zdrowia upa-
truje się w zdolności do podejmowania oraz 
odgrywania ról społecznych, oczekiwanych 
i akceptowanych przez otoczenie (Borecka et 
al. 1998). W edukacji zdrowotnej kładzie się 
nacisk nie tylko na przekaz informacji, ale rów-
nież na wypracowanie umiejętności i postaw 
prozdrowotnych. Mają one pomagać w kształ-
towaniu kompetencji osobowościowych i spo-
łecznych, służyć dobremu samopoczuciu jed-
nostki, pozwalać zaadaptować się do wyzwań 
i zadań, które stawia codzienne życie. Modele 
edukacji zdrowotnej ulegały wyraźnej ewolu-
cji. Odpowiednio dobrana literatura do dzia-
łań na rzecz umacniania zdrowia psychiczne-
go i fizycznego może pomagać w odkrywaniu, 
które wybory, decyzje wspierają rozwój i sprzy-
jają osiąganiu lepszej jakości życia, a które 
działania wyraźnie zdrowiu szkodzą. 
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Akt lektury to kontakt z wartościami

Literatura to zaszyfrowany w symbolach tekstu 
obraz świata wewnętrznego i zewnętrznego. 
Świat wykreowany w lekturze jest uniwersalny, 
czytelnik może odnieść go do osobistych do-
świadczeń, odkrywać zbieżność między wła-
snym życiem a kreacją utworu. W tym znacze-
niu akt lektury to kontakt z wartościami, służący 
pogłębianiu wiedzy, przeżyciom estetycznym, 
terapeutycznym i funkcjom wychowawczym. 
Jak trafnie zauważył argentyński psychiatra Jor-
ge Bucay, propagujący wykorzystywanie opo-
wieści w pracy z pacjentami: bajki, przypowie-
ści, opowiadania, anegdoty mogą być sto razy 
łatwiej zapamiętane niż tysiąc teoretycznych 
tłumaczeń, interpretacji psychoanalitycznych 
czy dokładnych opracowań (2013: s. 14). 

Proces asymilacji wartości, jakie niosą ze 
sobą lektury, zarówno w trakcie działań biblio-
terapeutycznych, jak też czytelnictwa „standar-
dowego”, przebiega w sposób zbliżony, jednak 
odbiór tekstu zawsze jest indywidualny, zależ-
ny od jednostkowych upodobań, wrażliwości 
i wiedzy czytelnika (Fedorowicz 2002). Nie 
ma wątpliwości co do faktu, że osoba prowa-
dząca warsztaty biblioterapeutyczne musi po-
siadać odpowiednią wiedzę, a jednocześnie 
być „oczytana”, aby swobodnie posługiwać się 
wzorcami zachowań bohaterów literackich. Po-
winna autentycznie pasjonować się literaturą, 
aby budzić zaufanie potrzebne do odgrywania 
roli przewodnika i doradcy. Katarzyna Miller 
w jednym z felietonów, pod wymownym tytułem 
Cud czytania, napisała: Kiedyś czytałam, by 
żyć. Wydawało mi się też, że żyję po to, by czy-
tać. Że nie ma nic ważniejszego, istotniejszego 
niż spotykanie się z wytworami ducha i umy-
słu ludzkiego w tej najszlachetniejszej formie. 
Dziś im bardziej żyję, tym mam mniej czasu na 
czytanie, ale to właśnie dzięki temu niegdysiej-
szemu Wielkiemu Czytaniu umiem teraz żyć! 
(2012: s. 20).

Uwagi końcowe
 

Janusz Dunin w monografii Pismo zmienia 
świat. Czytanie. Lektura. Czytelnictwo napisał, 
że do wartości terapeutycznej książki trzeba 
przekonywać jedynie tych, którzy nie zetknęli 
się z biblioterapią osobiście ani nie poznali 
możliwości, jakie ona stwarza (1998: s. 62). 
Zaprezentowany artykuł stanowił próbę uka-
zania możliwości wykorzystania odpowiednio 
dobranej literatury w procesie „umacniania” 
czytelników. Obcowanie z dziełem literackim 
może mieć właściwości terapeutyczne wtedy, 
gdy pomiędzy utworem a odbiorcą zajdą re-
lacje opierające się na trzech zasadniczych 
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VARIA

CCzy(m) dokarmiać
ptaki?

     Tadeusz Nuckowski

D okarmianie ptaków i wszystkich dziko 
żyjących zwierząt jest dla nich szko-
dliwe. Narusza podstawowe zasady 

ewolucji, zasadę selekcji, doboru naturalne-
go i przeżywania osobnika najbardziej przy-
stosowanego, co prowadzi do degeneracji, 
chorób i negatywnych zmian.

Znalezione gdzieś przeze mnie powyższe 
stwierdzenie, wygłoszone przez uczonego z ty-
tułem profesorskim (nazwiska przez litość nie 

wymienię, choć mnie korci), wydało mi się tak 
kuriozalne, że aż postanowiłem je zacytować. 

Od najmłodszych lat byłem uczony w szko-
le, że zimą należy dokarmiać ptaki, przez co 
nigdy nie przyszło mi na myśl, że mógłbym 
tego nie robić; wiadomo: czym skorupka za 
młodu nasiąknie… Aż tu nagle dowiaduję się, 
że bezprawnie ingeruję w prawa przyrody, że 
dokarmianie ptaków jest dla nich szkodliwe!
Cóż, obawiam się, że nie będę im mógł tego 

Dzięcioł pstry wielki 
(Dendrocopos major), 
samiec 

Puk, puk, ptaszek do okienka: 
„Niech tam otworzy panienka; 
Bo to teraz straszna zima, 
Nigdzie i ziarneczka nie ma”. 
I ptaszynie otworzyli, 
Ogrzali i nakarmili, 
A ptaszyna, wdzięczna za to, 
Śpiewała im całe lato.

Stanisław Jachowicz, 
Ptaszek w gościnie
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Summary

Expressive bibliotherapy and its 
usability in the work of a librarian

The article is an attempt to indicate the value 
of bibliotherapy as a process of dynamic in-
teraction between personality of a reader and 
literature. The primary goal of bibliotherapy 
is supporting, reinforcing a recipient through 
targeted reading. In this process a biblio-
therapist, as intermediary, plays an important 
role – using methods developed by psycho-
therapy, but mainly focusing on selection and 
use of appropriate literature in the work with 
a reader. Bibliotherapy is not only about read-
ing a text, but also about various methods to 
support a development and achieve a better 
quality of life. Books can be a remedy for indi-
vidual emotional problems and lead to a posi-
tive rethinking of negative experience by pro-
viding personal patterns and content matrices 
for interpretation. Properly chosen text works 
like a catalyst, shows to a participant of the bib-
liotherapeutic process his problem, and finally 
leads to the stage of transformation.

Translated by Sylwia Mikuła

Wanda Matras-Mastalerz (ur. 1974) – doktor nauk 
humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, 
adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersy-
tetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie, członek Zarządu Polskiego To-
warzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, 
kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ra-
mach Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, przewodnicząca Kra-
kowskiego Koła Biblioterapeutów, kierownik kursów 
z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilku-
dziesięciu publikacji naukowych i popularnonau-
kowych dotyczących terapeutycznej funkcji książki, 
biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej 
oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfiko-
wany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, 
współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców 
przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 
oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku.
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Sikorki bogatki (Parus major). Ich jest najwięcej

Dzięcioł średni i samica kosa (Turdus merula). Nie jest to raczej przyjacielska pogawędka

wytłumaczyć. Mógłby to zrobić chyba tylko 
św. Franciszek z Asyżu, znany ze słynnego ka-
zania do ptaków, choć nie sądzę, by jego po-
wszechnie znana miłość do braci mniejszych 
pozwoliła na takie nieludzkie ich potraktowanie. 

Ludzie na szczęście nic sobie z tych profesor-
skich mądrości nie robią i na potęgę dokarmia-
ją ptaki, mając przyjemność z ornitologicznych 
obserwacji, o wiele ciekawszych – przynajmniej 
dla mnie – niż patrzenie w telewizor. Przy tym 
ważne jest, że za oglądanie ptaków nie płaci 
się jeszcze abonamentu. A jeśli już o abona-
mencie mowa, przyznam się, że – sam nie wiem 
dlaczego, chyba dla świętego spokoju – płacę 
jakiś abonament, choć nie oglądam telewizji 
i nie słucham radia. Obawiam się przy tym, że 
jest to równie nielegalne jak odwrotna sytuacja.

Zgoła inaczej wygląda sprawa dokarmiania 
dziko żyjących ssaków. Tu przyznałbym rację 
profesorowi. Zimowe dokarmianie niektórych 
gatunków doprowadziło do poważnych zabu-
rzeń, co przy znacznym wytrzebieniu wilków 
przyczyniło się do nadmiernego wzrostu popu-
lacji saren, jeleni i dzików. I o to chodzi tym do-
karmiaczom, którzy w konsekwencji zaczynają 
pełnić rolę współczesnych wilków uzbrojonych 
w sztucery. 

Wróćmy jednak do ptaków. Jeśli nawet zi-
mowe dokarmianie przedłuży życie słabszym 
sikorkom czy innym ptakom żywiącym się owa-
dami, to tylko z pożytkiem dla ludzi. A więc – 
dokarmiajmy ptaki! Znany angielski magazyn 
ogrodniczy, którego polską edycję regularnie 
czytuję, zaleca nawet całoroczne dokarmianie, 
zwłaszcza w okresie lęgowym.

Chcę jeszcze skomentować zabawny wier-
szyk zacytowany na początku, szczególnie jego 
dwa ostatnie wersy: A ptaszyna wdzięczna za 
to, / Śpiewała im całe lato. Otóż ptaszyny nie 
znają uczucia wdzięczności, nie śpiewają też 
całe lato, tylko wiosną, w okresie godowym.

Na koniec pozostaje już tylko odpowie-
dzieć na drugie ważne pytanie zawarte w ty-
tule: czym karmić ptaki? Przede wszystkim NIE 

KARMIĆ CHLEBEM, który zawiera sól i różne 
tak zwane polepszacze, powodujące u ptaków 
choroby. Dajmy im ziarno, najlepiej słoneczni-
ka, gotowe mieszanki różnych ziaren z tłusz-
czem, sprzedawane w sklepach ogrodniczych 
i marketach, także słoninę, byleby nie wisiała 
dłużej niż tydzień.

Ptaszyny nie odwdzięczą się wprawdzie 
śpiewaniem przez całe lato, ale dostarczą nam 
za to radości patrzenia na nie.

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius). 
Widuję również w ogrodzie dzięciołka 
(Dendrocopos minor) – najmniejszego 
z naszych dzięciołów. Od niedawna 
pokazuje się największy, prawie wielkości 
gawrona – dzięcioł czarny (Dryocopus 
martius). Bywa też dzięcioł zielony  
(Picus viridis) i dzięcioł zielonosiwy 
(Picus canus) 
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Bójka czyżyka (Spinus spinus) z samicą dzwońca (Chloris chloris). Zimą pojawiają się duże stada czy-
żyków z północy i wschodu Europy. Są dosyć awanturnicze, wciąż mają do kogoś pretensje, tłuką się też 
między sobą, co widać na dolnym zdjęciu

Synogarlica turecka, czyli sierpówka (Streptopelia decaocto), najpospolitszy z dzikich gołębi. 
W Polsce pojawiła się w latach 40. ubiegłego wieku i szybko się rozprzestrzeniła. Sam pamiętam 
z wczesnego dzieciństwa synogarlice jako dość rzadkie ptaki

Sójka (Garrulus glandarius), ładna, choć dosyć wredna; lubi wyjadać z gniazd mniejszych ptaków jaja, 
a nawet pisklęta. Bardzo hałaśliwa, ale potrafi też bezszelestnie przemieszczać się w poszukiwaniu zdo-
byczy. Trudno polubić sójkę. Mnie się to nie udało
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Ten z lewej to wróbel polny zwany mazurkiem (Passer montanus), a z prawej – wróbel domowy 
(Passer domesticus), pospolitszy od mazurka. Oba samce. Nie wadzą sobie

Kowalik (Sitta europaea) jako jedyny z naszych ptaków potrafi pełzać po drzewie głową w dół. 
Wpada do karmnika, porywa kilka ziaren i chowa je gdzieś na potem

Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), samiec, sprawia wrażenie egzotycznego ptaka

Sikorka modra (Parus caeruleus)

103102 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 38–39 2017



Krogulec (Accipiter nisus) usłyszał gdzieś, że w moim karmniku można się pożywić. Nie chodziło mu bynajmniej 
o słonecznikowe ziarno. Na zdjęciu drapieżnik z ofiarą – dzwońcem. Nie potępiajmy krogulca za ten czyn, nie zabija 
wszak dla przyjemności czy rozrywki, jak – nie przymierzając – myśliwi. 
Ostatnio określenie ptaki drapieżne, jako nazbyt pejoratywne, zastępowane bywa przez ptaki szponiaste. 
Ale krogulcowi i tak źle z oczu patrzy 

Szpaki (Sturnus vulgaris) zjawiły się, jak zwykle, w połowie marca. Zaskoczone leżącym jeszcze śniegiem pożywiały 
się wyłożonymi pod karmnikiem potłuczonymi orzechami 
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Trochę zmoknięty i rozczochrany 
raniuszek (Aegithalos caudatus), 
zimą pokazuje się w niewielkich 
stadach, często razem z sikorkami. 
Delikatnym dziobem nie daje rady 
ziarnom słonecznika, za to chętnie 
pożywia się słoniną i mieszankami 
drobnych ziaren z tłuszczem

Portret sikorki bogatki. Nie jest to, 
jak bym chciał, oswojona sikorka 
siedząca na mojej dłoni. Rozbiła się 
o szybę okna (niestety, ptakom czę-
sto się to zdarza, nie rozumieją, że 
przez szybę nie da się przelecieć), 
na szczęście przeżyła. Na zdjęciu jest 
lekko ogłuszona, po chwili doszła do 
siebie i odleciała. Fotografia została

Tadeusz Nuckowski 
(ur. 1948) – profesor sztuk 
plastycznych, absolwent 
Wydziału Grafiki krakow-
skiej ASP. Jest nauczycielem 
akademickim, autorem 
wystaw indywidualnych 
w wielu galeriach krajo-
wych i kilku zagranicznych, 
laureatem międzynarodo-
wych i ogólnopolskich na-
gród graficznych, organiza-
torem (1976) i dyrektorem 
(do 1996) Galerii Sztuki 
Współczesnej w Przemyślu.



PŁYTYMam już na półce z płytami jeden Ko-
niec, pod którym podpisała się ta gru-
pa. Płytę można było nabyć tylko na 

koncertach, które były częścią pożegnalnej 
trasy zespołu. Koniec najnowszy to album za-
wierający ostatni i pożegnalny koncert w karie-
rze Black Sabbath. Materiał został zarejestro-
wany 4 lutego 2017 roku w Birmingham, czyli 
w rodzinnym mieście muzyków. Przyznaję, że 
trochę trudno mi uwierzyć, że o tym zespole 
mówimy już w czasie przeszłym… Ponoć nic 
nie trwa wiecznie, nawet zimny listopadowy 
deszcz. Wybaczcie, bo wchodzę na teren zwią-a teren zwią-
zany z inną grupą. The End ukazał się w kilku 
formatach. Skupię się na wydaniu DVD/CD. 

Na pierwszej, koncertowej płycie z tego 
zestawu starzy wyjadacze: Ozzy Osbourne, 
Tony Iommi i Geezer Butler oraz młodszy mu-
zyk, czyli perkusista Tommy Clufetos – zapre-
zentowali najważniejsze utwory pochodzące 
z klasycznego okresu działalności grupy. Roz-
poczęli od Black Sabbath, zakończyli na Pa-
ranoid. A między tymi kawałkami pojawiły się 
kompozycje, które są nieskończoną inspiracją 
dla młodych i starszych adeptów metalu. Mu-
zycy byli w znakomitej formie. Co prawda wo-
kalista przez moment śpiewał z chrypą (utwór 
Hand Of Doom), ale szybko się z tym uporał. 
Całość została pięknie sfilmowana. Widać tu 
z bliska sporo osób z publiczności oraz muzy-
ków. Jak wielkie wrażenie robią zbliżenia na te 
słynne, pokaleczone palce gitarzysty zespołu! 
Zwróćcie uwagę na solówkę w Dirty Women. 

Był to wprawdzie pożegnalny koncert, ale 
obyło się bez rozwleczonych przemówień, łza-
wych pożegnań, choć kilka osób z publiczno-
ści płakało. Mnie to nie dziwi. Ozzy utrzymywał 
kontakt z fanami, co chwila im dziękował i na-
mawiał do większego szaleństwa, a poza tym, 
jak to on, po prostu błaznował, robił śmieszne, 
głupie i straszne miny, przebierał nogami, ki-
wał się przy statywie mikrofonowym, rozśmie-
szał Tony’ego… Przez większą część koncertu 
chyba tylko Geezer był poważny, ale w końcu 
i on zaczął się śmiać, widząc to, co wyprawia 
Osbourne. Skoro wspomniałem Geezera, cią-
gle uważam, że jest to skandalicznie niedo-
ceniony basista. To, w jaki sposób facet gra tu 
na basie, i nie mam tylko na myśli wspaniałej 
solówki przed N.I.B., powinno być wzorem dla 
każdego gitarzysty basowego, a już na pewno 
dla takiego, który gra w zespole z jedną gi-

tarą. Gość jest po prostu niezwykły! I jak sam 
przyznaje: Dla mnie to nigdy nie będzie żad-
nym KOŃCEM, zawsze będę częścią Sabbath, 
a Sabbath zawsze będzie częścią mnie.

No właśnie. Gdy kilka linijek wyżej pisałem 
o ostatnim koncercie, przez moment myślałem, 
by napisać: ostatnim, jak na razie. Nawet Iom-
mi ze śmiechem mówi, że nie wyklucza kon-
certu z okazji pięćdziesiątej rocznicy powsta-
nia zespołu. Biznes muzyczny różne historie 
widział, prawda? Już tyle zespołów się żegna-
ło, grało ostatnie trasy, nagrywało pożegnal-
ne płyty, a później ogłaszało wielkie powroty, 
zapowiadało następne albumy… Nie bez po-
wodu mówi się, że Kiss żegnają się z fanami 
już chyba dwadzieścia lat, Scorpions pewnie 
dziesięć, ja sam w tym roku byłem na koncer-
cie Aerosmith, będącym częścią trasy poże-
gnalnej, ale ledwie ją ogłoszono, pojawiły się 
wypowiedzi muzyków, że z tym pożegnaniem 
to tak do końca nie wiadomo… 

A zatem siedemnaście utworów, czte-
rech muzyków (OK, pięciu: Adam Wakeman 
na instrumentach klawiszowych), doskona-
łe brzmienie, znakomite zdjęcia, śpiewająca 
publiczność (nie tylko w War Pigs), duży za-
strzyk energii (przy Children Of The Grave 
trudno usiedzieć na miejscu). Poziom najwyż-
szy! – tak można by podsumować ten album. 
Więc jeśli nie byliście na żadnym z koncertów 
pożegnalnej trasy, przynajmniej sięgnijcie po 
ten wspaniały dokument!

No tak, jest jeszcze druga płyta, zatytuło-
wana The angelic sessions, z pięcioma kla-
sycznymi piosenkami zespołu, które, jako 
dodatek, znalazły się też w wersji DVD. Są to 
kompozycje: The Wizard, Wicked World, Sweet 
Leaf, Tomorrow’s Dream i Changes, zagrane 
przez trzech starych kumpli i jednego młokosa. 
Brzmią fantastycznie, surowo! Nikt tu nie wy-
polerował partii wokalnych ani nie użył innych 
studyjnych sztuczek. Na koniec zostają już tyl-
ko Geezer, Tony i Ozzy. W balladzie Changes 
momentami słyszę w głosie Osbourne’a taką 
rozpacz… Może to zmęczenie albo i sposób 
interpretacji tekstu, ale chyba też pewność, że 
właśnie coś się skończyło…

Skończyła się kariera Black Sabbath. Ozzy 
wrócił do kariery solowej. Niedawno ogłosił 
pożegnalną trasę, która ma trwać do 2020 
roku. W czerwcu wystąpi w Krakowie. 
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Black Sabbath

The End
Eagle Vision / Universal Music Group, 2017

Piotr Bałajan
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K to by pomyślał, że jedną z moich ulu-
bionych płyt 2017 roku będzie album 
wypełniony dźwiękami jazzowymi. I nie 

jest to żadna awangarda, eksperymenty, noise, 
tylko w dużej mierze muzyka chwytliwa, żywio-
łowa, od hard bopu do rhythm and bluesa, 
momentami swingująca i funkująca. 

Bohaterem zamieszania jest Kyle Eastwood, 
syn Clinta Eastwooda. Tak, tego Clinta. Jeśli 
wierzyć biografii, Kyle nawet w czasie odra-
biania zadań domowych słuchał jazzu. Będąc 
bardzo młodym człowiekiem, znał muzykę ta-
kich artystów, jak Duke Ellington, Count Basie 
i Miles Davis. Miłością do jazzu zaraził go oj-
ciec, któremu muzykowanie też nie jest obce. 
Kyle gra na gitarze basowej i kontrabasie. 
W kilku filmach zagrał jako aktor, w kilku słyszy-
my jego muzykę. Ma na swoim koncie osiem 
studyjnych płyt podpisanych własnym nazwi-
skiem. Najnowsza nosi tytuł In Transit. Kyle na-
grał ją w Paryżu, wraz z zespołem znakomitych 
muzyków. Na fortepianie gra Andrew McCor-
mack, Quentin Collins na trąbce, Brandon Al-
len obsługuje saksofon tenorowy, a Chris Hig-
ginbottom – perkusję. Gościem specjalnym na 
płycie jest Stefano di Battista (saksofony altowy 
i sopranowy). 

Wśród dziesięciu kompozycji znalazły się 
utwory Kyle’a i jego kompanów, ale także stan-
dardy, takie jak: We See Theloniousa Monka 
(znakomite są te zmiany tempa i basowa so-
lówka), Cinema Paradiso Ennio Morricone 
(najbardziej nastrojowy moment płyty i jed-
noczesne podkreślenie związku Eastwooda 
ze światem filmu) oraz Boogie Stop Shuffle 

Charlesa Mingusa (mocne zakończenie albu-
mu, kompozycja, którą wszyscy grają tak, jakby 
miało nie być jutra). 

Płyta brzmi pięknie. Naturalnie i przestrzen-
nie. W tym wszystkim zadziwia to, że lider, który 
jest także producentem In Transit, nie wychodzi 
przed szereg. Od czasu do czasu każdy z mu-
zyków dostaje więcej miejsca dla siebie, gra-
jąc świetną partię solową, co jednak wspaniale 
komponuje się z całością materiału. Uwielbiam 
tę płytę od pierwszego do ostatniego dźwię-
ku, ale moim ulubionym utworem jest zagrany 
w szybszym tempie Rush Hour. To naprawdę 
wyższa szkoła jazzowej jazdy. To, co wyczynia-
ją tu poszczególne instrumenty, z naciskiem na 
trąbkę i saksofon,jest absolutnym mistrzostwem 
świata!

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

Kyle Eastwood

In Transit
Jazz Village / Pias, 2017
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JULIA OLECH-NOWAK urodziła się w Kielcach, od najmłodszych lat mieszka w Przemyślu. W latach 
1984–1989 studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1989 
roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Wajdy. Stypendystka Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki (1991–1992). W latach 2003–2004 odbyła studia podyplomowe w zakresie graiki warsztatowej 
we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Andrzeja Basaja i prof. Anny Janusz-Strzyż.
Swoją twórczość dzieli równolegle pomiędzy projektowaniem a niezależnymi sztukami plastycznymi. 
Bierze czynny udział w życiu artystycznym Przemyśla i Podkarpacia.

Wystawy indywidualne: Biuro Wystaw Artystycznych / Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu – 
1990, 2001, 2004, 2015; Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” – 2003, 2004, 2016; Centrum Kultu-
ralne w Przemyślu – 2017.

Udział w wystawach zbiorowych w: Kielcach, Krakowie, Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Sandomierzu, 
Tarnowie i Wrocławiu oraz w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworo-
kąt 2012 (Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry).

W 2001 roku otrzymała Nagrodę Główną w konkursie Obraz Roku, organizowanym przez przemyską 
Galerię Sztuki Współczesnej, a w 2015 – stypendium twórcze Prezydenta Miasta Przemyśla.
Laureatka Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego – Przemyśl 2017.
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