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Ż życia Kościoła - 3 jkhttm LJepKBH

30. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
J.E. KS. BISKUPA

MARCJANA TROFIMIAKA

W tym roku obchodzimy 30. lecie sa
kry biskupiej Władyki Marcjana Trofi- 
miaka.

16 stycznia 1991' został mianowa
ny biskupem pomocniczym archidiecezji 
lwowskiej. Święcenia biskupie przyjął 2 
marca 1991 roku z rąk ówczesnego arcy
biskupa, późniejszego kardynała, Mariana 
Jaworskiego. Współkonsekratorami byli 
abp Stanisław Nowak z Częstochowy i bp 
Tadeusz Kondrusiewicz z Mińska.

W latach 1998-2012 Ks. Biskup Mar- 
cjan Trofimiak był ordynariuszem diece
zji łuckiej.

24 lipca 2012 Papież Benedykt XVI 
przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa 
łuckiego.

Niech Dobry Bóg obdarza potrzebny
mi łaskami i pozwala wciąż doświadczać 
radości z realizacji powołania.

Plurimos annos!

<><><X><X><><><><>0<>0<>0<><><>^^
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ZMARŁ KS. BISKUP JAN PURWIŃSKI, 
SENIOR DIECEZJI 

KIJOWSKO-ŻYTOMIERSKIEJ

J.E. Ks. Bp Jan Purwiński
Fot. „Niedziela”

Dnia 6 kwietnia 2021 roku, w Żyto
mierzu na Ukrainie zmarł w wieku 86 lat 
biskup Jan Purwiński, senior diecezji ki- 
jowsko-żytomierskiej. Należał on do nie
wielkiej grupy kapłanów pracujących 
duszpastersko na rozległych terenach 
Związku Radzieckiego, a po jego upad
ku, odbudowujących struktury kościelne 
na Ukrainie w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku.

Biskup Jan Purwiński był pierwszym 
ordynariuszem diecezji kijowsko-żyto- 
mierskiej, jaka obecny kształt otrzyma
ła w 1998 roku. Urodził się 19 listopada 

1934 roku we wsi Dolna k. Iłukszty w ło
tewskiej Łatgalii. Pochodził z polskiej ro
dziny, jaka zamieszkiwała dawne Inflanty. 
W roku 1956 wstąpił do seminarium du
chownego w Rydze, a święcenia kapłań
skie przyjął 13 kwietnia 1961 roku. Pra
cował duszpastersko na Łotwie do 1977 
roku, kiedy na prośbę kardynała Julia
na Vaivodsa przybył do Żytomierza, aby 
przy obecnej katedrze św. Zofii, wspo
móc wówczas schorowanego ks. Stanisła
wa Szczyptę. Był jednym z kilku kapła
nów, którzy wówczas przybyli z Łotew
skiej SRR do pracy na terenie Ukraiń
skiej SRR. Od tego czasu pracował dusz
pastersko w Żytomierzu i okolicy, wycho
dząc często poza granice swoich parafii, 
aby w prywatnych domach chrzcić dzie
ci, udzielać ślubów i odprawiać katolickie 
pogrzeby. Był wielokrotnie przesłuchiwa
ny przez radziecki aparat bezpieczeństwa 
i zastraszany.

W roku 1981 został przez Stolicę Apo
stolską mianowany wikariuszem bisku
pim Ukrainy i Mołdawii, a w 1991 roku 
Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go 
biskupem żytomierskim. Siedem lat póź
nej został pierwszym ordynariuszem no
wopowstałej diecezji kijowsko-żytomier- 
skiej. W trakcie jego posługi biskupiej 
zbudowano i otwarto na terenie podległej 
mu diecezji ponad 170 kościołów oraz 
utworzono seminarium duchowne w Wo- 
rzelu koło Kijowa. Swoją pasterską opie
ką otaczał wiernych różnych narodowo
ści i pochodzenia, nie zapominając o tym, 
że jest Polakiem. Przez długie lata pra-
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cy duszpasterskiej stał się opoką wiary i 
obrońcą polskości.

Ubolewał nad zbyt pochopną ukraini- 
zacją Kościoła Rzymskokatolickiego na 
Ukrainie oraz nad skłóceniem polskich 
środowisk w Żytomierzu. Był wyrozu
miałym i kochającym Ojcem dla swoich 
kapłanów i kleryków, co nie zawsze było 
należycie rozumiane i doceniane.

W 2011 roku Ojciec Święty Benedykt 
XVI przyjął jego rezygnację z urzędu or
dynariusza, ze względu na wiek. Prze
żył swojego następcę, arcybiskupa Piotra 
Herkulana Malczuka OFM, który był or
dynariuszem diecezji kijowsko-żytomier- 
skiej w latach 2011-2016. Byl gościnny, 
zawsze uśmiechnięty, otwarty i gotowy 
do trudnych rozmów.

Wielokrotnie miałem okazję spotykać 
się ze śp. Ks. Biskupem Janem Purwiń- 
skim, zarówno w czasie jego pracy czyn
nej i na emeryturze. Kilka lat temu przez 
tydzień czasu razem odprawialiśmy w se
minarium w Worzelu Msze święte i spo
żywaliśmy posiłki. Obaj poruszaliśmy się 
przy pomocy kul ortopedycznych. Na pa
miątkę otrzymałem kilka książek z jego 
biblioteki, w tym zbiór jego kazań z od
ręcznym wpisem „na pamiątkę wspólnej 
pracy na Ukrainie”. Biskup Jan był uważ
nym i wiernym Czytelnikiem „Wołania 
z Wołynia”, pisał listy do naszej redakcji, 
nie będące tylko urzędowym podziękowa
niem, ale żywą reakcją na nasze publika
cje - niedawno, taki właśnie list opubliko
waliśmy na naszych łamach, nie myśląc, 
że to jego ostatni. Biskup Jan Purwiński 
sugerował także by wydać drukiem kaza
nia ks. Stanisława Szczypty, które prze
chowywał w rękopisie. Niestety nasze 
choroby nie pozwoliły na uskutecznienie 
tego zamiaru.

W 2020 roku Instytut pamięci Narodo
wej w Warszawie uhonorował go nagro
dą „Semper Fidelis”. W roku 2021 biskup 

Jan Purwiński obchodził jubileusz 60. le- 
cia kapłaństwa i 30. lecia konsekracji bi
skupiej (4 marca 1991 roku).

Biskup Jan Purwiński w Wielkim Ty
godniu trafił do szpitala żytomierskie
go. Zmarł 6 kwietnia 2021 r. o godz. 2 w 
nocy. Jako przyczynę śmierci podano co- 
vid-19 (gdyby to miało miejsce kilka lat 
wcześniej, gdy ludzie umierali jeszcze 
normalnie, podano by, że zmarł na grypę 
lub skutkiem komplikacji pogrypowych). 
Odszedł w jubileuszowym (umownym) 
roku 700-lecia istnienia diecezji kijow
skiej. Spoczął obok katedry w Żytomie
rzu - Matki Kościołów, która od wieków 
ochrania naszych Rodaków. Jego odejście 
i znaczenie dla diecezji kijowsko-żyto- 
mierskiej możemy w pewien sposób po
równać z niedawną śmiercią kard. Maria
na Jaworskiego i jej wymową dla archi
diecezji lwowskiej.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, 
Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu 
świeci. Niech odpoczywa w pokoju. 
Amen.

ks. Yitold-YosifKovaliv 
vel Witold Józef Kowalów

W tekście wykorzystano m.in.:
Ks. Mariusz Krawiec SSP, „Ukraina: 

zmarł bp Jan Purwiński” //
https://www.vaticannews.va/pl/ko- 

sciol/news/2021 -04/ukraina-zmarl-bi- 
skup-purwinski.html

„Odszedł biskup Jan Purwiński - Le
genda Kresów [REPORTAŻ]” //

http://www.studiowschod.pl/artykuly/ 
odszedl-biskup-jan-purwinski-legenda- 
kresow-reportaz/

„Jan Purwiński - Legenda Kresów | Bi
skup Kresowej Ojczyzny” //

https ://y outu. be/yQdlU n AY H TI
Data premiery: 17 kwietnia 2021 roku 
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STANISŁAW DZIEDZIC NIE ŻYJE

W Krakowie 8 kwietnia 2021 roku Fot. „GośćNiedzielny”
zmarł Stanisław Dziedzic, twórca Biblio
teki Kraków, wcześniej wieloletni dyrek
tor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego, historyk literatury, publicysta, 
kulturoznawca, nauczyciel akademicki. 
Miał 68 lat.

Stanisław Dziedzic urodził się w 1953 
r. w Dąbrowie [Tarnowskiej]. Ukończył 
filologię polską i dziennikarstwo na Uni
wersytecie Jagiellońskim, a także studia 
z zakresu zarządzania zasobami pracy w 
Akademii Ekonomicznej. Zawód dzienni
karza łączył z pracą pedagogiczną. W la
tach 1998-2000 był wicedyrektorem Biu
ra Jubileuszowego 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2004 
do 2016 - dyrektorem Wydziału Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Mia
sta Krakowa. Od stycznia 2017 r. kiero
wał Biblioteką Kraków, której był twór
cą. Był członkiem Społecznego Komi

tetu Odnowy Zabytków Krakowa. W la
tach 2000-2004 pełnił funkcję wicepre
zesa Radia Kraków SA, był także człon
kiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej 
SA (1999-2003).

Stanisław Dziedzic był autorem po
nad tysiąca publikacji, w tym kilkuset o 
charakterze naukowym i popularnonau
kowym, publikowanych na lamach gazet 
i periodyków, m.in. takich jak: „Student”, 

„Ruch Literacki”, „Dziennik Polski”, „Ze
szyty Naukowe UJ”, „Zeszyty Naukowe 
KUL”, „Renowacje i Zabytki”, „Alma 
Mater”.

Teksty S. Dziedzica przetłumaczo
no na 15 języków. Był także autorem lub 
współautorem 24 książek, m.in. Mono
grafia Teatru 38”, „Krakowskie dziedzic
two kulturowe”, „Małopolska Zachodnia”, 
„Ojczyzna myśli mojej. Studia i szkice lite



rackie”, „Skałka. Kościół i klasztor Pauli
nów w Krakowie", „Serce Polski”, „Alma 
Mater Iagellonica”, „Złote więzienie Sta
nisława Augusta”, „Kraków to jest wielka 
rzecz”, „Portrety niepospolitych”.

Znaczna część jego publikacji doty
czyła historii literatury polskiej, fenome
nu artystycznego i duchowego Krakowa 
oraz ziemi krakowskiej, zarządzania kul
turą oraz ochrony dziedzictwa kulturowe
go. ,

Śmierć dyrektora Biblioteki Kraków, 
pisarza, inicjatora wielu krakowskich 
przedsięwzięć kulturalnych, znawcy bio
grafii Karola Wojtyły i wydawcy jego 
pism literackich, poruszyła wiele osób. 
Wspominają m.in. jego wszechstronność 
i życzliwość.

(...) Pożegnał go m.in. w mediach spo- 
łecznościowych prezydent Krakowa prof. 
Jacek Majchrowski. „W ostatnich miesią
cach nie ustawał w pracach nad »Wielką 
encyklopedią Krakowa« i nad utworze
niem siedziby Biblioteki Kraków na tere
nie dzielnicy Wesoła. Nieustannie pełen 
pomysłów, z pasją opowiadający o dzie
dzictwie kulturowym Krakowa, człowiek 
wielkiej kultury, oddany środowisku ar
tystycznemu naszego miasta. Zawsze mo
głem na Niego liczyć i z wdzięcznością 
myślę o wszystkich Jego dokonaniach. 
Trudno mi się pogodzić z tą przedwczesną 
śmiercią” - napisał prezydent miasta.

Stanisław Dziedzic nie tylko od wielu 
lat .zarządzał kulturą” w Krakowie. On 
ją także współtworzył, m.in. za pośred
nictwem pisanych piękną polszczyzną 
książek. Zmarły w ub. roku prof. Franci
szek Ziejka, historyk literatury, b. rektor 
UJ, znający dobrze zmarłego i jego twór
czość, nierozdający pochwał pochopnie, 
wspomniał we wstępie do książki S. Dzie
dzica ..Kraków to jest wielka rzecz”, opu
blikowanej przez wydawnictwo Petrus, 
że autor „przez cale lata uprawiał pisar

stwo. I to pisarstwo dobrej, wysokiej pró
by. To chyba zresztą najważniejsza strona 
jego osobowości. Stanisław Dziedzic jest 
bowiem w gruncie rzeczy przede wszyst
kim pisarzem”. Rolę jego pisarstwa pod
kreślał kard. Stanisław Dziwisz przy oka
zji prezentacji w 2014 r. książki „Roman
tyk Boży”, przedstawiającej twórczość li
teracką przyszłego papieża i jego stosu
nek do słowa. „Prezentacja tej książki jest 
świetnym przygotowaniem do kanonizacji 
Jana Pawła II. Pozwala na uświadomie
nie, że artystyczna strona postaci papie
ża jest również niezwykle ważna” — mówił 
wówczas kard. Dziwisz.

- Bardzo przeżywam jego śmierć. Był 
człowiekiem zawsze uśmiechniętym, ra
dosnym, pełnym optymizmu i planów, 
także tych twórczych, które chciał przeło
żyć na kolejną książkę. Miałem przyjem
ność wydać kilka jego znakomitych prac: 
w 2012 r. - „Kraków to jest wielka rzecz”, 
w 2013 r. - „Portrety niepospolitych” i 
w 2018 r. - „Archipelag pięknych ludzi”. 
Dwie ostatnie zawierały portrety i studia 
biograficzne, m.in. Karola Wojtyły, Mie
czysława Kotlarczyka, Danuty Michałow
skiej, Karola Bołoza-Antoniewicza, abp. 
Józefa Bilczewskiego, prezydenta Józe
fa Dietla, Włodzimierza Tetmajera i Józe
fa Dużyka. Każdą książkę przygotowywał 
sumiennie i starannie - mówi Paweł Pio
trowski, dyrektor wydawnictwa Petrus. - 
Omawialiśmy jego kolejne plany wydaw
nicze. Słowo „problem” pojawiało się w 
ustach jego rozmówców, ale nie w ustach 
Staszka. Rozmówca mówił o problemie, 
a Staszek go rozwiązywał. Był człowie
kiem wielkiego serca i ducha. O swojej 
żonie Małgosi, pilnej czytelniczce jego 
tekstów przed ich drukiem oraz współau
torce książek o abp. Bilczewskim i o. Se
rafinie Kaszubie, mówił zawsze z szacun
kiem, jako o największym skarbie, który 
posiada. Budowało mnie jego świadectwo 



życia, wiary, ale też zwykła gościnność i 
troska - dodaje Paweł Piotrowski.

Śmierć pisarza odbiła się szerokim 
echem w mediach społecznościowych, 
szczególnie na Facebooku. Na profilu FB 
Rydlówki, oddziału Muzeum Krakowa, 
niegdyś miejscu słynnego wesela, które 
stało się kanwą dramatu Stanisława Wy
spiańskiego, udostępniono wypowiedzi 
potomków Włodzimierza Tetmajera i Lu
cjana Rydla. „Z żalem i smutkiem rodzina 
Włodzimierza Tetmajera przyjęła wiado
mość o śmierci dr. Stanisława Dziedzica. 
Od lat łączyły nas serdeczne więzi. Dr Sta
nisław Dziedzic był znawcą życia, twór
czości i działalności naszego Dziadka i 
Pradziadka. Pisał i opowiadał o nim wie
lokrotnie, z szacunkiem, podziwem, wręcz 
z miłością. Każdą okazję wykorzystywał, 
by t? postać przywrócić zbiorowej pamię
ci. Panie Stanisławie, nasza wdzięczność 
dla Pana jest nieprzemijająca" - napisa
ły Zofia Gręplowska i Elżbieta Konstanty. 
Zmarłego wspomniał także prof. Jan Ry
del, znany historyk: „Stanisław Dziedzic 
nie żyje! Ta niespodziewana i jakże smut
na wiadomość dotarła do nas przed chwi
lą. Rydlówka traci znawcę i orędownika, 
Rydlowie życzliwego doradcę i przyjacie
la rodziny. Cześć Jego pamięci, pełen żalu 
uścisk Jego bliskim!".

Jakub Ciećkiewicz, wybitny krakow
ski reporter, pisarz, nie zawahał się okre
ślić zmarłego mianem „wielkiego". „Mało 
jest ludzi, którzy łączą w sobie talent or
ganizacyjny z duszą artysty. Stanisław 
Dziedzic to wyjątek. Bardzo życzliwy, miły, 
serdeczny, pełen empatii. Wspierał mój 
album fotograficzny »Swiatlo Kraków« i 
Festiwal »Barwy Świata Maroko« w Kra
kowie. Zawsze mogłem do niego przyjść 
pć> radę, pomoc, żeby porozmawiać. Tak 
Jak setki innych, którzy coś chcieli zro
bić i potrafili marzyć. Napisał wiele ksią
żek, bo znał się na wszystkim. A Bibliote

ka Kraków, którą stworzył, to chyba naj
bardziej dynamiczna instytucja kultury w 
naszym mieście. Dałem mu książkę z de
dykacją »Stanisławowi Dziedzicowi Wiel- 
kiemu!«. Trudno dostrzec wielkość kogoś, 
kogo się dobrze zna przez lata. Widzi się 
ją najczęściej wtedy, kiedy tego człowie
ka zabraknie. Powstaje dziura. Pusty kra
ter" - napisał na FB.

Żegnali go tam także inni: „Wiel
ka strata. Dobry, życzliwy Człowiek. Bę
dzie nam Go brakowało" (prof. Kazi
mierz Wiech, wykładowca Uniwersyte
tu Rolniczego, chórzysta senior męskie
go Krakowskiego Chóru Akademickiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, założyciel 
Chóru Uniwersytetu Rolniczego i Chó
ru Męskiego Środowiska Akademickie
go Krakowa „Agricola”), „Wielka strata 
dla Krakowa!!!!!" (Jan Oberbek, artysta 
muzyk, gitarzysta), „Nie chce się wierzyć, 
niezwykle smutna wiadomość i wielki żal! 
Tak aktywny i pełen pomysłów! Będzie 
go brakowało!" (Romana Agnel, tancer
ka, choreograf, szefowa Baletu „Craco- 
via Danza”), „Wspaniały człowiek. Wiel
ka pustka po Nim" (Jerzy Pałosz, publicy
sta, znawca historii lokalnej).

Bogdan Gancarz

Powyższy tekst były pierwotnie opu
blikowane częściami w serwisie „Go
ścia Niedzielnego”: Bogdan GANCARZ, 

„Stanisław Dziedzic nie żyje" // 
https://krakow.gosc.pl/doc/6807897.Sta- 
nislaw-Dziedzic-nie-zyje Publikacja: 
8 kwietnia 2021 roku; Bogdan GAN
CARZ, „Kraków - wspominają Stanisła
wa Dziedzica" II https://krakow.gosc.pl/ 
doc/6808675. Kraków-Wspominaj a-Sta- 
nislawa-Dziedzica Publikacja: 9 kwietnia 
2021 roku.

https://krakow.gosc.pl/doc/6807897.Sta-nislaw-Dziedzic-nie-zyje
https://krakow.gosc.pl/
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2014 r. Prezentacja książki „Romantyk Boty'" o literackiej stronie biografii Karo
la Wojtyły. Kard. Stanisław Dziwisz, siedzący obok autora - Stanisława Dziedzi
ca - uznał, że prezentacja tej właśnie publikacji „jest świetnym przygotowaniem do 
kanonizacji Jana Pawła IT\ Fot. „ Gość Niedzielny ”

OD REDAKCJI:

Zmarły Stanisław Dziedzic w swo
jej publicystyce i publikacjach książko
wych opierał się na naszych publikacjach, 
zwłaszcza poświęconych bł. ks. Włady
sławowi Bukowińskiemu i Słudze Boże
mu o. Serafinowi Kaszubie OFMcap.

Zmarły swego czasu pomógł nam uzy
skać dotację Rady Miasta Krakowa na 
druk naszej książki poświęconej jedne
mu z wybitnych polskich archeologów: 
Jan Fitzke, „Z IFo/rwa 1936-1939”. Bia
ły Dunajec-Ostróg 2009 (Biblioteka „Wo
łania z Wołynia” t. 63.

Wydaliśmy także drugie wydanie jego 
publikacji w języku angielskim poświęco
ną Słudze Bożemu o. Serafinowi Kaszu
bie OFMcap.: Stanisław Dziedzic. Mał

gorzata Dziedzic, „Father Serafin Kaszu
ba”, Biały Dunajec - Ostróg 2018 (Libra- 
ry «Calling from Volhynia» vol. 134).

Zmarły dwukrotnie pomógł mi zała
twić leczenie szpitalne w Krakowie (ostat
nio w styczniu 2021 roku). W styczniu i 
lutym wielokrotnie rozmawialiśmy telefo
nicznie. Dzielił mi się m.in. radością z pi
sania kolejnej książki oraz swoich kolej
nych artykułów „Aresowyc/z” dla „Craco- 
via Leopolis”.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, 
Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu 
świeci. Niech odpoczywa w pokoju. 
Amen.

ks. Vitold-Yosif Kovaliv 
vel Witold Józef Kowalów
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LESIA UKRAINKA PO POLSKU
,JVze przypomina ona nikogo 

ze współczesnych szerokim zakresem 
historycznym i kulturalnym” 

Wacław Kubacki

W 2021 r. przypada 150 rocznica uro
dzin Łesi Ukrainki (pseudonim Larysy 
Kosacz), która obok Tarasa Szewczenki i 
Iwana Franki uznawana jest za najwybit
niejszą pisarkę ukraińską.

Poetka urodziła się 25 lutego 1871 r. w 
Nowogrodzie Wołyńskim w rodzinie wy
wodzącej się ze starej szlachty ukraińskiej. 
Jej matka - Ołena Pcziłka (wł. Ołena z 
Drahomanowych Kosacz) - także była pi
sarką, aktywną działaczką na rzecz kul
tury ukraińskiej. Brat Ołeny Pcziłki, wuj 
Łesi, Mychajło Drahomanow był znanym 
w Europie historykiem, myślicielem poli
tycznym, profesorem Uniwersytetu w So
fii. (...)

Pierwsze tłumaczenia dzieł Łesi Ukra
inki na język polski („Zpieśni”, „Pragnę
łabym popłynąć w dal..”, „Saul”} ukazały 
się już za jej życia w „Antologii współcze
snych poetów ukraińskich” (Lwów 1910), 
przygotowanej przez Sydora Twerdochli- 
ba. W 1941 r. z okazji 70. rocznicy uro
dzin pisarki w lwowskiej gazecie „Czer
wony Sztandar” opublikowano kilka jej 
wierszy przetłumaczonych na język pol
ski przez Stanisława Jerzego Lecą, Zu
zannę Ginczankę, Artura Pajeckiego oraz 
Petra Kożucha. Poza nielicznymi przekła
dami, które pojawiały się w prasie i w an
tologiach zbiorowych, do stulecia urodzin 
pisarki, czyli do 1971 r. w polskiej lite
raturze o Łesi Ukraince wspomniano bar
dzo rzadko. Kilkanaście wierszy autorki 
ukazało się dopiero w 1976 r. w „Antolo
gii poezji ukraińskiej”, opracowanej przez 

Floriana Nieuważnego i Jerzego Pleśnia- 
rowicza, z wprowadzeniem Stefana Ko
zaka i Floriana Nieuważnego. Osobny 
zbiór dzieł Łesi Ukrainki w języku pol
skim, opracowany przez Tadeusza Chró- 
ścielewskiego, ukazał się pt. „Siedem 
strun” w 1980 r. w Wydawnictwie Lubel
skim. Zawiera on wybór poezji, fragmen
ty dwóch dramatów - „Wkatakumbach” i 

„Pieśń leśna” — oraz opowiadanie „Nad 
morzem”. Tomik ten w 1980 r. zakupio
no do zbiorów ZNiO. W ossolińskiej ko
lekcji znajdują się również inne prace Łesi 
Ukrainki przetłumaczone na język polski 

— „Kasandra i inne dramaty” (tłum. S. E.
Bury; Kraków 1982) oraz „Pieśń lasu”, 
zbiór zawierający wiersze w przekładach 
różnych autorów oraz wymieniony w ty
tule dramat w tłumaczeniu Jerzego Litwi- 
niuka (Warszawa 1989).

Dwujęzyczny ukraińsko-polski tom 
pt. „Contra spem spero! Krymskie wspo
mnienia”, który ukazał się we Wrocławiu 
w 2003 r„ zawiera 14 wierszy poetki w 
tłumaczeniu Andrzeja Sołeckiego. Jest to 
najnowsze wydanie utworów Łesi Ukra
inki w języku polskim. Wiadomo także, 
że do druku przygotowywane są kolejne 
utwory poetki w przekładzie Piotra Ku- 
prysia, które - miejmy nadzieję - ukażą 
się niebawem.

Powyższy tekst zaczerpnięto ze strony 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu:

https://ossolineum.pl/index.php/lesia- 
ukrainka/

https://ossolineum.pl/index.php/lesia-ukrainka/


U nas na Wołyniu - Y Hac Ha BoahhI

ODWIEDZINY W KRZEMIEŃCU
Juliusz Słowacki przyszedł na świat w 

Krzemieńcu. Tu uczęszczał w roku szkol
nym 1817/18 do I klasy Gimnazjum Wo
łyńskiego. Na dłużej przebywał w nim od 
lipca 1828 do lutego 1829. Ostatni raz był 
latem 1830 roku. Wielokrotnie w swo
ich utworach wspominał rodzinne mia
sto, miasto wielkiej tęsknoty. W «Godzi- 
nie myśli» pisał:
«Tam -pod okiem pamięci - 
pomiędzy gór szczytem, 
Piękne rodzinne miasto wieżami wytryska 
Z doliny wąskim nieba nakrytej błękitem. 
Czarowne, gdy w mgle nocnej wieńcem 
okien błyska;
Gdy słońcu rzędem ukazuje domy, (...) 
Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem, 
Większa nad inne - miasto panująca cie
niem,
Stary - posępny zamek, który czołem trzy
ma,
Różne przybiera kształty — chmur łamany 
wiremn.

Krzemieniec zasłynął przede wszyst
kim z Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego, 
znanego powszechnie jako Liceum Krze
mienieckie. Placówka stworzona dzięki 
uporowi i zabiegom Tadeusza Czackiego 
powstała i funkcjonowała w warunkach 
rozbioru rosyjskiego w latach 1805-1831. 
Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 
1919 roku miasto mogło powrócić do tra
dycji Czackiego.

Miasto zostało zajęte przez wojsko 
polskie w sierpniu 1919 roku. Prasa co
dzienna podała treść komunikatu sztabu 
generalnego [1] z II sierpnia 1919 roku 
o zajęciu Krzemieńca i Dubna; „Front 
wołyński: Aby przeciwdziałać dalszej ce
lowej koncentracji wojsk bolszewickich

Spojrzenie z Liceum Krzemienieckiego
w kierunku Góry Królowej Bony

Fot. Janusz Trybus 
z frontu syberyjskiego na nasz front, w 
związku z operacją przedsięwziętą na Li
twie, wojska frontu wołyńskiego przeszły 
również do akcji zaczepnej w rejonie Bro
dy Łuck. Po krótkich, zaciętych walkach, 
zajęto Krzemieniec i Dubno. Dalsza ak
cja w toku. Nieprzyjaciel cofa się za rze
kę Stubłę. (...) Zastępca szefa sztabu ge
neralnego Haller pułk."

Odzyskanie niepodległości w 1919 
roku przyniosło miastu ożywienie. Już 
rok później Naczelnik Państwa Józef Pił
sudski wydał rozkaz o otwarciu Liceum 
Krzemienieckiego. Jednocześnie na wła
sność Liceum przekazał „cały majątek ru
chomy, kapitały, prawa itd., które należały 
do tegoż Liceum w chwili zamknięcia go 
przez rząd rosyjski".



Naczelnik Piłsudski odwiedził to 
przepiękne miasto 15 października 1922. 
Przyjął wówczas przedstawicieli ludno
ści i ugrupowań społecznych. Jak zano
tował gen. Jan Rumel: „W Krzemieńcu i 
Zamościu przyjęcie przez liczne warstwy 
publiczności było bardzo gorące, w Łuc
ku i Zamościu natomiast dala się zauwa
żyć abstynencja ziemiaństwa. (...) Uczty 
w Krzemieńcu były nadzwyczaj wystaw
ne i nie odpowiadające zamożności mia
sta. (...) „Charakterystyczne było nad
zwyczaj wystawne, iście orientalne przy
jęcie Naczelnika w soborze prawosław
nym w Krzemieńcu. Arcybiskup Dionizy w 
bajecznie ciężkim, złotym ornacie (...) od
śpiewał z niezwykłą uroczystością i arty
zmem błogosławieństwa, zaczynając od 
(uwięzionego przez bolszewików) patriar
chy moskiewskiego Tichona, a kończąc na 
J. Piłsudskim i jego rządzie". Piłsudski 
odwiedził również tamtejszą synagogę.

Krzemieniec zaszczycił swoją obecno
ścią także prezydent RP Ignacy Mościc
ki. Podczas wizyty na Wołyniu odwiedził 
m. in. Łuck, Dubno, Białokrynicę, Rów
ne. Do Krzemieńca przybył 17 czerwca 
1929 „witany entuzjastycznie przez miesz
kańców miasta i młodzież szkolną, stoją
cą w szpalerze na przestrzeni od dubień- 
skiej rogatki aż do bramy Liceum". Na
stępnego dnia dostojny gość zwiedził Li
ceum Krzemienieckie Szkołę Rolniczą 
i gminę w Białokrynicy. Po południu na 
boisku licealnym oglądał defiladę i popisy 
wszystkich szkół krzemienieckich. Prze
życiem dla uczniów był następny punkt 
programu: zakończenie roku szkolnego w 
sali Kolumnowej. Po odśpiewaniu przez 
zebranych hymnu narodowego, wystąpiła 
orkiestra symfoniczna i chór, po czym na
stąpiły przemówienia wizytatora Juliusza 
Poniatowskiego i ministra oświaty i wy
chowania. Prezydent Mościcki osobiście 
wręczał świadectwa maturalne absolwen

tom Seminarium i Gimnazjum, ściskając 
każdemu dłoń i wręczając medalion na 
pamiątkę. Dorośli jeszcze o 21.00 wzię
li udział w raucie wydanym także w Sali 
Kolumnowej przez Powiatowy Komi
tet Przyjęcia Pana Prezydenta. 19 czerw
ca profesorowie, absolwenci Gimnazjum 
i Seminarium i przedszkola pozowali do 
wspólnej fotografii z prezydentem RP. mi
nistrem oświaty i wizytatorem Liceum 
Krzemienieckiego. W programie była 
jeszcze wizyta w Kateburgu, Poczajo- 
wie i powrót o godz. 17.30 do Krzemień
ca. Uroczyste pożegnanie Gościa nastąpi
ło pół godziny później.

I jeszcze jeden ważny gość. Prymas 
Polski August Hlond przybył tu wraz z 
nuncjuszem apostolskim Filipem Corte- 
sim 13 września 1938. „Całe miasto przy
brało odświętny wygląd. Kąpało się w po
wodzi flag państwowych i papieskich. (...) 
Dostojnego Gościa w Smydze spotkał Ku
rator Liceum Krzemienieckiego Stefan 
Czarnocki. Do granicy powiatu wyjechał 
na spotkanie Eminencji p. Starosta Ni- 
źankowski w towarzystwie panów urzęd
ników Starostwa i Wydziału Powiatowego 
oraz Komendanta powiatowego P.P. (...) 
Po wjeździe do miasta witał Najdostoj
niejszego Arcykapłana burmistrz miastap. 
Beaupre, po czym ks. kardynał Hlond wje
chał do Krzemieńca, poprzedzany konnym 
oddziałem polskich rezerwistów. Niemilk
nące owacje młodzieży i zebranej publicz
ności towarzyszyły Dostojnemu Gościowi, 
pieszo kroczącemu od wylotu ulicy Sło
wackiego w drodze, wysypanej świeżym 
kwieciem, aż do bramy triumfalnej i ko
ścioła parafialnego. (...) Potem nastąpił 
o przejście do Liceum, także między szpa
lerami wiwatującej młodzieży". Wizyta 
trwała dwa dni. Gościem w 1938 roku był 
także biskup Józef Gawlina.

Wielokrotnie bywał tu wojewoda wo
łyński Henryk Józewski. W 1938 roku 



jego następca Aleksander Hauke-No- 
wak. Odwiedził Krzemieniec także mini
ster wyznań religijnych i oświecenia pu
blicznego Wacław Jędrzejowicz (9 czerw
ca 1932), któremu podlegało bezpośred
nio Liceum Krzemienieckie. Bawiący na 
otwarciu Targów Wołyńskich minister 
spraw wewnętrznych Zyndram Kościał- 
kowski w towarzystwie wojewody Henry
ka Józewskiego, naczelnika wydziału na
rodowościowego mjr Suchenek-Suchec- 
kiego, przybył do Krzemieńca 10 wrze
śnia 1934. Z powiatu przybyły oddzia
ły Związku Rezerwistów. Miasto zosta
ło udekorowane narodowymi flagami. Na 
granicy powiatu spotkali ministra starosta 
powiatowy Stefan Czarnocki, komendant 
garnizonu płk Rakowski dowódca 12 puł
ku ułanów. W samym mieście natomiast 
burmistrz Beaupre. Wspomnieć też nale
ży wizyty polityków, parlamentarzystów, 
dziennikarzy. Odwiedziło to miasto sze
reg osobistości ze świata naukowego Nie
miec, Francji, Anglii, a nawet Chin.

Miasto zwane wołyńskimi Atena
mi zawdzięczało swoje zainteresowanie 
głównie dzięki malowniczemu położeniu. 
Mieczysław Orłowicz w «Ilustrowanym 
przewodniku po Wołyniu», wydanym w 
Łucku w 1929 roku pisał: „Pod względem 
piękności położenia wybija się Krzemie
niec na czoło miast wołyńskich, a w Pol
sce pod tym względem niewiele ma sobie 
równych. Leży on w wąskim, a głębokim 
jarze, esowato wygiętym, wśród wysokich 
i stromych wzgórz. Dnem jaru płynie nie
wielki potoczek, a równolegle z nim bie
gnie wzdłuż szosy z Dubna do Wiśniow- 
ca, która przecina całe miasto, główna 
ulica Krzemieńca, którą jest ul. Szero
ka. Na stokach wzgórz rozsiadły się ma
lownicze dworki, położone wśród dużych 
sadów, pełnych orzechów włoskich, z któ
rych handlu słynie Krzemieniec od daw
na. Krzemieniec szczególnie malowniczo 

przedstawia się oglądany z Góry Bony od 
ruin zamku".

W okresie międzywojennym był ce
lem wielu wycieczek szkolnych. Odwie
dzali je politycy, literaci, malarze, peda
godzy. ^Krzemieniec nie tylko w okre
sach wakacyjnych przesiąknięty był arty
styczną atmosferą. W dziedzinie plastyki 
ruch artystyczny trwał przez cały rok. Co 
krok spotykało się na ulicach tego piękne
go, unikalnego pod względem zabytkowe
go budownictwa miasteczka oraz na oko
licznych wzgórzach stojących przed szta
lugami malarzy z paletą i pędzlem w ręku, 
często otoczonych gromadą gapiów. Ma
larze ściągali z całego kraju, przebywa
li w Krzemieńcu po kilka miesięcy i naj
częściej na drugi rok powracali. Niektó
rzy z nich, jak np. dwaj moi najbliżsi przy
jaciele, Emil Krcha oraz Stanisław Szcze
pański, osiedlili się w Krzemieńcu na sta
łe. Miejscowe Zjednoczenie Organizacji 
Społecznych udzielało pomocy material
nej niezamożnym malarzom, polecanym 
przez Związek Polskich Artystów Plasty
ków: otrzymywali oni stypendia w posta
ci trzymiesięcznego, opłacanego poby
tu w Krzemieńcu: w zamian zobowiązani 
byli do ofiarowania jednego z namalowa
nych w Krzemieńcu obrazów do tworzo
nej przez ZOS galerii malarstwa współ
czesnego" [2].

Bywali tu z występami aktorzy Te
atru Wołyńskiego, bywał aktor i reżyser 
Juliusz Osterwa ze swoją „Redutą”. Zo
fia Krauzowa wspominała: „Gościliśmy 
u siebie nieraz Juliusza Osterwę, który 
piękną recytacją przybliżał nam czas Sło
wackiego, bobrował z moim mężem po łą
kach nad Ikwą, polując na kaczki. Przy
jeżdżał z całym zespołem «Reduty», dając 
wspaniałe przedstawienia na stylowym 
podwórcu Liceum Krzemienieckiego" [3].

Liceum Krzemienieckie stało się 
ośrodkiem życia kulturalnego. Tu na 



Ogniska Wakacyjne (Muzyczne, Rysun
kowe i Pracy Społecznej na Wsi) zjeżdża
li muzycy, malarze, nauczyciele. W Sali 
Kolumnowej odbywały się koncerty, od
czyty, wystawy.

Nas najbardziej interesują ludzie pió
ra. W prasie międzywojennej ukazało się 
sporo relacji z miasta zwanego Atenami 
Wołyńskimi. Chcemy te teksty przybliżyć 
współczesnemu czytelnikowi.

Z wizytą w tym mieście przybyła Ma
ria Dąbrowska na zaproszenie przyjaciół 
jeszcze z czasów studiów w Brukseli Zo
fii i Juliusza Poniatowskich. Juliusz od 16 
lipca 1927 do 28 czerwca 1934 kierował, 
nosząc tytuł kuratora (do 1 lutego 1934 
- wizytatora) Liceum Krzemienieckiego. 
Autorka «Nocy i dni» była tu dwukrotnie 
w 1928 i 1938 roku. Podczas pierwszej 
wizyty zanotowała:

„6 listopada 1928. Wtorek. 12-go paź
dziernika pojechałam do Krzemieńca 
do Poniatowskich (on jest kuratorem Li
ceum Krzemienieckiego). Przez pierwsze 
dwa tygodnie czułam się bardzo ile, prze
ważnie leżałam, dopiero w trzecim tygo
dniu przyszłam nieco do siebie. Zośka wo
ziła mnie powozem na spacery, w czasie 
których napawałam się pięknością Krze
mieńca. Czułam się jak w romantycznym 
poemacie, a i praktycznie tu od niejakiego 
czasu rozwiązywane zagadnienia współ
życia polsko-ukraińskiego bardzo mnie 
poruszały. Zamierzam o tym wszystkim 
napisać. Na Wszystkich Świętych przyje
chał Stachno w dobrym zdrowiu i zawsze 
najmilszy. Razem byliśmy autem w Pocza- 
jowie, który zrobił na mnie niesamowite 
wrażenie. Potem w sobotę wyjechaliśmy 
autem do Łucka, pobyliśmy u Rykuńciów 
parę godzin i o 11-tej wieczór do Warsza
wy wyjechaliśmy. Droga była dobra. W 
Krzemieńcu otrzymałam niezwykle ser
deczny i bardzo mnie zapraszający do Ja- 
worza list od dr Jerzego Czopa. Nie poja- 

dę. Czuję się zresztą jak wyleczona, Zoń- : 
ka zaprowadziła mnie do starego bardzo '■ 
miłego lekarza, który badał mnie półto
rej godziny i w przeciwieństwie do innych, i 
przepisujących lekarstwa, zaręczył mi tak 
sugestywnie, że mam serce nie tylko zdro
we, ale niezwykle mocne, że przestałam 
się przejmować nerwicowymi objawami 
w jego funkcjonowaniu. Powiedział na
tomiast, że jedynym moim poważnym nie
domaganiem jest suchy katar krtani, gar
dzieli i jamy nosowo-gardzielowej, grożą-; 
cy mi zaatakowanie strun głosowych i w ■ 
ogóle przykrymi na przyszłość schorze
niami błony śluzowej”.

Po pierwszym pobycie opublikowała 
tekst po powrocie z Krzemieńca w „Ty
godniku Ilustrowanym” (1929 nr 1 s. 7-9). 
Pisała w nim m. in.: „Ale i tak cały Krze
mieniec wygląda jak romantyczny po
emat Słowackiego, albo jak bezprzykład
na piękna teatralna dekoracja do „ Złotej 
Czaszki ”. Wszystkie żydowskie i rzemieśl
nicze domki, wszystka zajazdy z olbrzy-1 
mią bramą na przestrzał, wszystkie dwor
ki szlacheckie, omotane bujnymi ogroda
mi, wszystkie najlichsze rudery, wszystkie 
słupki i balaski i kolumienki, wszystkie ga
neczki, zjeżone dachy i galeryjki, wyglą
dają tu tak, jak gdyby były modelami na 
wystawę niewysłowionvch uroków pro
wincjonalnej architektury. Całe miasto 
jest w stylu tego późnego Stanisławow
skiego baroku, który przywykliśmy nazy
wać stylem polskim. Dachy z gontu albo z 
karbowanej dachówki: ściany domów bie
lą tutaj przeważnie z dodaniem do wapna 
lazuru. Ów zaś jasnolazurowy kolor nada- 
je domostwu wygląd czegoś niezupełnie 
rzeczywistego, czegoś, jakby istniejącego 
nie na konkretnym świecie, lecz we śnie, 
lub w balladzie. Spomiędzy takich domów, 
z pośrodku miasta dźwiga się niby Mon- 
salvat, rozległe wzniosłe, śnieżnobiałe Li
ceum Krzemienieckie”.



Natomiast 10 lat później zanotowała w 
dzienniku:

„26 stycznia 1938. o 12-ej w południe 
wyjeżdżam do Krzemieńca. Po drodze za
trzymujemy się w Dubnie, by obejrzeć 
Ośrodek Kultury Wiejskiej. W Krzemień
cu na czarnej kawie u pani Czarnockiej. Z 
Zadrużnym [właśc.: Zadróżnym] (biblio
tekarz Liceum i prezes Koła Młodzieży 
Wiejskiej) jedziemy do Kuszlina. Po dro
dze przystajemy przed jakąś szkołą, gdzie 
dzieci pod wodzą nauczyciela robią mi 
owację za książki dla młodzieży. W Kusz- 
linie bardzo młodociane Koło Młodzieży i 
dość milkliwe. O 9-tej wieczór wracamy 
do Krzemieńca. Herbata u pani Czarnoc
kiej. O 10-tej wyjeżdżam, około 12-tej je
stem w Łucku".

Autor «Piłsudczyków» i «Genera- 
ła Barcza», sekretarz generalny Polskiej 
Akademii Literatury Juliusz Kaden-Ban- 
drowski 22 czerwca 1929 wygłosił odczyt 
dla młodzieży szkół średnich nt. «Duch 
entuzjazmu polskiego». Omówił proroc
two Mickiewicza, muzykę Chopina, mity 
Wyspiańskiego i czyn Piłsudskiego.

Maria Danilewiczowa-Zielińska, za
trudniona w czerwcu 1928 roku w Biblio
tece Narodowej w Warszawie, czuła się 
związana z Krzemieńcem poprzez swo
je zainteresowania Liceum Krzemieniec
kim czasów Tadeusza Czackiego. W okre
sie letnim 1928 roku wraz z mężem Lu
domirem Danilewiczem wybrała się w po
dróż na Podole i «literacką pielgrzymkę* 
do Liczkowiec nad Zbruczem oraz Trem
bowli. W drodze powrotnej po raz pierw
szy zatrzymała się w Krzemieńcu i głębiej 
zainteresowała się historią Liceum Wo
łyńskiego. W 1935 pracowała przy orga
nizacji i katalogu «Wystawy Wołyńskiej* 
(31 marca - 14 kwietnia). Wtedy też datu
je się początek jej współpracy z „Polskim 
Słownikiem Biograficznym”, do które
go opracowała kilkanaście biogramów 

sławnych Krzemieńczan. W dniach 5-6 
czerwca 1938 brała udział w zjeździe na
ukowym w Krzemieńcu, podczas którego 
uczestniczyła w pracach nad powołaniem 
Wołyńskiego Instytutu Naukowego przy 
Liceum Krzemienieckim.

W styczniu 1939 Maria Danilewicz, 
na zlecenie Ministerstwa Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, roz
poczęła przygotowania do organiza
cji wystawy «Słowacki na tle epoki* w 
Krzemieńcu. Wystawa została udostęp
niona publiczności 18 maja, przed ofi
cjalnym jej otwarciem planowanym na 
początek września. Do końca sierpnia 
zwiedziło ją kilka tysięcy osób. Brała 
udział w likwidacji wystawy we wrze
śniu 1939. Na łamach „Życia Krzemie
nieckiego” ukazał się jej referat przy
gotowany na uroczystości dorocznego 
Święta Liceum Krzemienieckiego «W 
stulecie likwidacji Liceum Krzemieniec
kiego, Testament naukowy dawnego Li
ceum Krzemienieckiego)). Swoje pracy 
poświęcone Krzemieńcowi publikowa
ła także w „Roczniku Wołyńskim” («Ży- 
cie literackie Krzemieńca w latach 1813- 
1816. Przyczynek do dziejów Gimna
zjum Wołyńskiego w Krzemieńcu«) i ty
godniku „Wołyń” («Wartości społeczne 
dawnego Liceum Krzemienieckiego*). 
Już na emigracji w Stanmore napisała 
w maju 1943 roku opowiadanie ((Maj w 
Krzemieńcu^ [4], nawiązujące do jej po
bytu w maju 1939 roku, którego bohate
rem był syn nauczycieli licealnych Ma
rii i Franciszka Mączaków - Sławek [5]. 
Z kolei w dodatku „Rzeczypospolitej” 
(«Plus - Minus*) z 28-29 sierpnia 1999 
opublikowany został tekst ((Krzemieniec 
1939» przedstawiający losy wystawy po
święconej Słowackiemu, otwartej nie
formalnie w maju 1939 roku. Planowa
ne uroczyste otwarcie we wrześniu 1939 
roku nie doszło do skutku.



W 1931 roku ukazała się książka Zyg
munta Nowakowskiego «Geografia ser- 
deczna» z ilustracjami Kamila Mackiewi
cza, wydana nakładem Gebethnera i Wolf
fa. Złożyły się na nią artykuły drukowane 
wcześniej w „Ilustrowanym Kurierze Co
dziennym”. Tekst poświęcony Krzemień
cowi został zatytułowany «Miasto królo
wej Bony». Określił je jako „Najbardziej 
romantyczny zakątek, jaki mi się zdarzy
ło widzieć w życiu. Jakaś bania z roman
tyzmem rozbiła się nad tą kotliną i ten ro
mantyzm się tam zagotował, buchnął parą 
aż pod niebo. 1 ta para skrapla się na wy
sokościach, spada w postaci ulewnego 
deszczu i znowu kipi, szumi, kłębi się w 
krzemienieckiej kotlinie". Jak i inni go
ście, zaczął od wizyty na cmentarzu Tu- 
nickim, gdzie leży pochowana Salomea 
Becu, matka Juliusza Słowackiego. Wzru
szony położył pęk białych róż.

Na początku lat trzydziestych XX 
w. przybyła tu w odwiedziny do Haliny 
Czarnockiej, żony starosty powiatowego 
Stefana Czarnockiego poetka Felicja Kru
szewska, zwana w rodzinie Feluką. Plo
nem jej wizyty były dwa wiersze Krze
mieniec, Świerszcze opublikowane w to
mie Twarzą na zachód (Warszawa 1932 
Instytut Literacki).

Zachwycona miastem pisała:
«Gór zawiązany wieńcem 
jar zakwita Krzemieńcem, 
dworkami, ganeczkami, 
szumiącemi drzewami.
Nad Ikwą, Ikwą siną 
wiatr pachnie Ukrainą, (....) 
Góra Bony zaklęta 
nocami wniebowzięta, 
okolona gwiazdami 
i zlotemi oknami.
Nad modry’ poziom miasta 
Liceum w niebo wrasta, 
srebrna woda księżyca 
mury duchem przesyca.

Cmentarz od traw puszysty, 
jesion tam spiewnolisty 
i w polne przybrany kwiatki 
grób Utęsknionej Matki».
Pod koniec 1932 roku lub na począt

ku stycznia 1933 zwiedził miasto wiel
kiej tęsknoty autor monografii o Juliu
szu Słowackim Ferdynand Hoesick. Swo
je wrażenia opublikował drukiem w książ
ce «Wilno i Krzemieniec*. z
dwóch wycieczek pod znakiem Słowac- j 
kiego» (Warszawa 1933). Tekst ten liczą
cy ponad 60 stron pozwala czytelnikowi 
na głębsze spojrzenie na twórczość wiesz
cza związaną z miastem, w którym przy
szedł na świat.

W 1934 roku była z wizytą publicyst
ka angielska Kate Małecka. Jej artykuł Wo
łyńskie Ateny został opublikowany na ła
mach „Wołynia” (1934 nr 17). Ponadto 
jego rozszerzona wersja ukazała się w mie
sięczniku „Pologne Litteraire” pt. «The 
Yolhynian Athens». Pisała w nim o zało
żeniu Liceum przez Tadeusza Czackiego, 
jego rozwoju i upadku i następnie wskrze
szeniu po odzyskaniu Niepodległości.

Natomiast w 1935 roku odwiedziła je | 
Helena Boguszewska. Jest tekst «Krze- j 
mieniec» zamieściło czasopismo dla mło
dzieży „Płomyk” (w numerze 19 z 14 
stycznia 1935).

W tygodniku „Wołyń” (1935 nr 16) I 

ukazał się wiersz «Krzemieniec» napisany 
przez poetę i pisarza Edwarda Górę, któ
ry po ukończeniu filologii polskiej Uni
wersytetu Warszawskiej rozpoczął pracę 
jako nauczyciel w Dubnie, gdzie spędził , 
także lata okupacji. Pierwsza jego zwrot-; 
ka brzmiała:
eKiedy staniesz nareszcie na wierzchołku 

góry, i 
Gdzie ruiny się smucą jak wygnane bogi, 
Kiedy oczy opuścisz na samo dno miasta, I 
To zawołasz: O, miasto, miasto drzew i 
mogił!»



Jakiś czas spędził na Wołyniu Józef 
Łobodowski pochodzący z Lublina. Je- 
siemą 1933 roku został powołany do woj
ska i skierowany do Szkoły Podchorążych 
w Równem. Pięć lat później zamieszkał z 
żoną w Łucku, następnie przeniósł się do 
Warszawy. Potem losy rzuciły go w listo
padzie 1939 do Paryżu, a od 1943 miesz
kał w Madrycie. W tomie «Złota Hramo- 
ta» wydanym w 1954 roku w Paryżu na
kładem Instytutu Literackiego znalazł się 
wiersz Krzemieniec. Wspominał tam :

«Gdybym potrafił mojemu krajowi 
tegoż oddechu czystego użyczyć, 
którym ojczyste skały krzemienieckie 
poiły usta, kiedy małym dzieckiem 
biegłem pod górę, co się tam rozsiadła 
groźną ruiną... Tam echo wciąż krzyczy 
na zwołujące się stare widziadła)).

Bywali tu i inni pisarze z odczytami. 
Znany poeta lwowski, satyryk i tłumacz 
najnowszej poezji ukraińskiej Tadeusz 
Hollender został zaproszony przez Komi
sję Literacko-Artystyczną Zjednoczenia 
Organizacji Społecznych. Wygłosił pod
czas swojej wizyty dwa odczyty: pierwszy 
o współczesnej poezji polskiej we wtorek 
15 grudnia 1936 w sali Domu Społeczne
go i drugi w niedzielę 20 grudnia 1936 
o współczesnej poezji ukraińskiej w sali 
Kolumnowej Liceum Krzemienieckiego.

W okresie międzywojennym jednym z 
ważniejszych gości była Francuzka Rosa 
Bailly - „Różyczka”, jak ją nazywali Po
lacy. Ta wielka przyjaciółka Polski była 
założycielką stowarzyszenia „Les Amis 
de la Pologne”, autorką książki «Au co- 
eur de la Pologne)). Kierowane przez nią 
stowarzyszenie wydało kilkadziesiąt bro
szur o Polsce, m. in. biografie Kopernika, 
Kościuszki, Poniatowskiego, Piłsudskie
go. Dzięki niemu ukazało się tłumaczenie 
wspomnień mieszkającej od 1919 roku w 
Krzemieńcu Elżbiety Zaleskiej-Dorożyń- 
skiej «Na ostatniej placówce)) ze wstę

pem Pani Róży. Tekst wstępu ukazał się 
także na łamach czasopisma „Les Amis 
de la Pologne” (1937 nr 1 s. 23-26). Co 
ważniejsze, umieszczono tam reprodukcję 
pastelowego portretu Dorożyńskiej autor
stwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i 
fotografię jej małżonka Franciszka Doro- 
żyńskiego. Ponadto w numerze 7-8 z 1939 
roku zaprezentowano francuskim czytel
nikom dwie fotografie Krzemieńca.

R. Bailly była w mieście rodzinnym 
Słowackiego dwukrotnie. Po raz pierw
szy we wrześniu 1936 roku, po raz kolej
ny we wrześniu 1938. Jak pisała Elżbie
ta Zaleska-Dorożyńska: „Rosa Bailly pod
czas ostatniej bytności w Krzemieńcu za
dzierzgnęła z naszym miastem trwałe wę
zły przyjaźni. Znalazły one swój realny 
wyraz w założonym tu, w gimnazjum Ta
deusza Czackiego, Kole Przyjaciół Fran
cji. Koło to jest w stałym kontakcie ze swą 
protektorką, która nadsyła czasopisma i 
wydawnictwa francuskie oraz pośredni
czy w polsko-francuskiej korespondencji 
międzyszkolnej" [6],

Na łamach „Życia Krzemienieckiego” 
opublikowano jej przemówienie wygło
szone podczas uroczystości otwarcia no
wego roku szkolnego Liceum Krzemie
nieckiego. Zachwycona pięknem pobli
skiego Poczajowa udostępniła redakcji 
swój tekst Poczajów przy księżycu.

Ksawery Pruszyński w 1937 roku na
kładem „Roju” opublikował tom reporta
ży Podróż po Polsce. W rozdziale uPrawo 
do Wołynia)) wspomina także Krzemie
niec. Pisał wówczas: „Prawo do Wołynia. 
Oto jest przede mną Krzemieniec klejnot, 
Krzemieniec najpiękniejsze z miast Pol
ski i jak ogromn ie polskie. W głąb jaru za
szły dworki szlacheckie brzuchate i bia
łe, z kolumnami i ciemnymi oczyma okien, 
w tłoku ulic zbiegły się domy żydowskie, 
z frędzlami galeryjek wokoło, jak owa 
karczma z «Pana Tadeuszom Są dwa typy 



miast polskich - ery piastowskiej i ery ja
giellońskiej, wschodni i zachodni. Tam
te budowali Niemcy i Włosi, te budowały 
dwa elementy: szlachcic i Żyd. Krzemie
niec to najczystszy stylowo wzór tego bu
downictwa. Krok dzwoni na kamieniach 
ulic, wzrok zagląda do dworków szuka
jąc pani Słowackiej. Ikwa, rzeka dzieciń
stwa. płynie jak wtedy przez łąk zielonych 
kobierce. Dzwoni jak dawniej sygnaturka 
Liceum. Jest olbrzymi kopiec Góry Bony, 
księżycową nocą czarny, jak wotum po- 
czajowskie, wielkie wotum ze szczerego 
patynowanego srebra. Z ruin zamku Krzy- 
wonosa wzrok opada już na step, wzrok w 
przestrzeni błądzi nie wsparłszy się o nic. 
Był Słowacki i Korzeniowski, były dwor
ki i przychodzą kooperatywy, jest Sam- 
czuk i jego «Wołyń», książka, jakiej na
sza współczesna literatura kresom tym nie 
dała. Prawa nie stoją w miejscu. Mogą 
róść, mogą się zacieśniać i zamierać. Kul
tury przechodzą i odchodzą, czasem mogą 
przyjść niedostrzeżone, a istotniejsze niż 
francuska kultura Madame Płachta i pa
stucha Radiona. Taki piękny jest ten Krze
mieniec, tyleśmy weń włożyli przez wieki, 
i taki jest sercu głęboko bliski. Tak by się 
chciało, byśmy tu dalej byli kulturą, tym 
co żadnej kultury nie łamie, każdą przyno
si i rozszerza, tak by się chciało mieć pra
wo do Wołynia" [7],

Kolejny raz Pruszyński odwiedził Wo
łyń w styczniu 1938 roku. Jego reportaż z 
serii uListy wołyńskien pt. „Był to niegdyś 
kraj bogaty"... („Wiadomości Literac
kie” 1938 nr 5 s. 3) wzbudził szeroki od
zew wśród osób związanych z Krzemień
cem. Tekst pisany w styczniu z Kisieli- 
na zawierał także passus poświęcony Li
ceum Krzemienieckiemu. Pruszyński po
równuje go do Liceum z czasów świetno
ści za Tadeusza Czackiego. „Prawda wy
gląda mniej okazale. Prawda przedstawia 
się tak, że wielkie Liceum sprzed wieku 
było wyższą uczelnią, uniwersytetem po-

zbawionym jedynie tej nazwy, obecnie Li
ceum jest luźnym zespołem kilku szkół o 
programie naszego szkolnictwa średniego, 
jeśli nie niższego. Tam w nazwie skrom
nej mieściła się treść od nazwy tej więk
sza, tu w nazwie uświetnionej tradycją 
mieści się treść dużo, dużo skromniejsza. 
Wielkie liceum Czackiego zebrało niegdyś 
pod swój dach najlepszych uczonych pol
skich, ściągało i uczonych zagranicznych, 
których imię zapisało się w dziejach na
uki. Na czele tej wspaniałej uczelni stali 
ludzie nauki, jak Czech, jak Osiński, jak 
Feliński, sławni wówczas, pamiętni i po
tem. Na czele tej uczelni w r. 1937 stoi, za
cny zresztą, były starosta. Signum tempo- 
ris nostri. Tak wygląda świetność naszych 
czasów. Tak wygląda nie tylko ich dy
stans od Europy. Tak wygląda ich dystans 
od czasów Czackiego i Kołłątaja, czasów 
niewoli. Wołyń odrodzonej Rzeczypospo
litej". Od razu odpowiedział na ten tekst 
na łamach „Wołynia” (1938 nr 6 s. 5) były 
wychowanek Liceum Krzemienieckiego, 
poeta, członek Zrzeszenia byłych Wycho
wanków Liceum Krzemienieckiego, pod
ówczas student polonistyki Uniwersyte
tu Warszawskiego Zygmunt Rumel pisząc 
«Do pana Ksawerego Pruszyńskiego list 
otwartyn. Głos zabrała także Maria Dą
browska («„Dermanki” wpublicystyce))? 
Wiadomości Literackie” 1938 nr 9 s. 3), 
Maria Danilewiczowa («O nowe wartości 
Liceum krzemienieckiego)). „Wiadomości 
Literackie” 1938 nr 8 s. 6) oraz Ośrodek 
Warszawski Zrzeszenia b. Wychowanków 
Liceum Krzemienieckiego i Li
ceum krzemienieckie)). „Wiadomości Li
terackie” 1938 nr 10 s. 8).

Prezes Związku Zawodowego Litera
tów Polskich Ferdynand Goetel przyjął 
latem 1938 roku zaproszenie Wakacyjne
go Ogniska Muzycznego w Krzemieńcu i 
wyruszył z Worochty w powiecie stanisła
wowskim, gdzie przebywał na wypoczyn
ku pociągiem do Kamienicy, a stamtąd po 
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godzinnym oczekiwaniu na przesiadkę do 
Krzemieńca, gdzie wygłosił odczyt. Jego 
tekst «Na Wołyniu» ukazał się w „Gaze
cie Polskiej" (7 VIII 1938 nr 215 s. 8).

Tego roku przyjechała do Krzemieńca 
24-letnia Krystyna Krahelska, spokrew
niona z kuratorem Liceum Krzemieniec
kiego Stefanem Czarnockim. Była hono
rowym członkiem oddziału Zrzeszenia b. 
Wychowanków Liceum Krzemienieckie
go w Warszawie, kierowanego przez po
etę Zygmunta Rumia. W organie zrze
szenia „Droga Pracy” opublikowała dwa 
wiersze.

W listopadzie 1938 roku wygłosił od
czyt «Dwudziestolecie prozy i poezji pol- 
skiejw późniejszy profesor Uniwersyte
tu Jagiellońskiego, podówczas dr, Kazi
mierz Wyka.

W styczniu 1939 roku podczas wyjaz
du na Podole i Wołyń w murach Liceum 
Krzemienieckiego znalazła się Zofia Kos- 
sak-Szczucka. Znana autorka Krzyżow
ców mieszkała z rodzicami od 1910 na 
Wołyniu (w Skowródkach, Nowosielicy, 
Starokonstantynowie). Tu wyszła za mąż 
za Stefana Szczuckiego. Tu przeżyła cięż
kie czasy lat 1917-1919, a więc okupację 
bolszewicką, niemiecką, ukraińską. Mu- 
siała ukrywać się wraz z małymi dzieć
mi i matką. Była świadkiem rewizji, napa
dów na dwory. Opuściła ziemię wołyńską 
w sierpniu 1919 roku. Teraz odwiedza
ła Wołyń po 20 latach. „Zmienił się Wo
łyń przez ubiegłe lat dwadzieścia. Zmienił 
się psychicznie, gospodarczo i krajobra
zowo. Na skutek komasacji gruntów wiej
skich, znikły przestrzenne rozłogi pól, na 
których słały się cienie chmur wędrow
nych, znikły niekończące się wsie, utulo
ne w wiśniowych sadach. W ich miejsce 
pola pokryły gęsto rozsiane futory. Na ra
zie futory te, niedostatecznie jeszcze za
gospodarowane, nie obrośnięte drzewami 
rażą oko, jak rzecz obca, niebawem jed
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nak wrosną w krajobraz, staną się częścią 
nieodrodną ziemi.

A drugie, co się zmieniło: drogi. Nie
gdyś gościniec, czyli szlak wołyński, słał 
się bezkreśnie, szeroki, niczym nieogra
niczony, chyba rowem i bodiakami. Gdy 
wiatr jesienny połamał bodiaki, śnieg wy
pełnił rowy, szlak ginął w jednostajnej bie
li pól. (...) Obecnie nie potrzeba już wie
chami znaczyć szlaków. Od Równego do 
Dubna, od Dubna do Krzemieńca, drogi 
wysadzane są drzewami, przeważnie owo
cowymi. Młode szczepy rosną pięknie, nikt 
ich nie niszczy, nie lamie" [8].

Wizytę autorki Pożogi zrelacjono
wały czasopisma wydawane przez Li
ceum Krzemienieckie „Życie Krzemie
nieckie” i „Nasz Widnokrąg”. Pisarka 
przybyła w dniu 18 stycznia i wygłosiła 
dwie prelekcje, jedną w godzinach popo
łudniowych (o godz. 12.30) dla młodzie
ży na temat znaczenia książki i sposobu 
tworzenia dzieła historycznego przez pi
sarza. W imieniu młodzieży powitała pi
sarkę bardzo gorąco Ryma Karpowiczów- 
na wyrażając wdzięczność za piękno du
szy ludzkiej, płynące z jej książek. Wie
czorem zaś w sali Kolumnowej Liceum 
Krzemienieckiego odbyło się drugie spo
tkanie. Prof. Kazimierz H. Groszyński wi
tając pisarkę podziękował za jej trud przy
jazdu do Krzemieńca i za piękny stosu
nek do człowieka, zawarty w jej dziełach. 
Kossak-Szczucka mówiła na tematy spo
łeczne, w szczególności zaś o misji Pol
ski katolickiej, którą przez wieki Polska 
spełniała i ma spełniać w dalszym ciągu 
[9]. Efektem pobytu Zofii Kossak były ar
tykuły opublikowane w „Kurierze War
szawskim”: «lk' mieście Bony i Salomein, 
((Krzemieniec i Liceum Krzemienieckie^. 
Pisarka zamierzała opublikować swoje re
portaże w formie książki. Nie zdążyła zre
alizować tych planów. Wybuchła wojna.

Wśród mieszkańców Krzemieńca byli 



także ludzie pióra. Przede wszystkim na
leży wspomnieć o Elżbiecie Zaleskiej- 
Dorożyńskiej, autorce wspomnień «Na 
ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi 
podolskiej w latach 1917-1921», które z 
przedmową Artura Górskiego ukazały się 
nakładem Gebethnera i Wolffa w Warsza
wie w 1925 roku [10], Zamieszkała tu ona 
po poślubieniu kuzyna Franciszka Doro- 
żyńskiego w 1921 roku. Jej tekst «Krze- 
mieniecn ukazał się na łamach „Tygodni
ka Ilustrowanego” 1930 nr 9. Kolejny re
portaż prezentujący uroki miasta został 
opublikowany w „Życiu Krzemieniec
kim” w 1938 roku. Wcześniej został za
prezentowany na antenie Polskiego Radia 
24 lipca tego roku. Wówczas to słuchacze 
w całej Polsce podczas prezentacji całego 
bloku tematycznego poświęconego Krze
mieńcowi mogli wysłuchać także rozmo
wy profesora Henryka Mościckiego z ku
ratorem Liceum Krzemienieckiego Stefa
nem Czarnockim, prelekcji nauczyciela 
licealnego Henryka Groszyńskiego «Mia- 
sto wielkiej tęsknoty)), fragmentów «Be- 
niowskiego)) w recytacji Z. Karpińskiego, 
gry na cymbałach cymbalisty z Dermania.

Krzemieniec miał także zdolnych 
uczniów pobierających naukę w murach 
Liceum Krzemienieckiego. Niewątpliwie 
najbardziej znanym był Zygmunt Rumel, 
syn osadnika wojskowego. Już w czasie 
nauki jego wiersze i teksty ukazywały się 
na łamach „Naszego Widnokręgu” (wier
sze «Cacka wigilijne)), «Jaworowa bal
lada)), «Odwilż», ((Tajemnica)), ((Pole)), 
((Poranek)), ((Słowa, Śnieg)), ((Wiersze 
o Julianie Tuwimie))) i „Drogi Pracy” 
(Pieśń). Wiersz «Komentarz» został opa
trzony dedykacją dla kierownika bibliote
ki licealnej Mieczysława Zadróżnego.

Rumel mieszkał wówczas w dworku 
należącym wcześniej do rodziny Juliu
sza Słowackiego. Na pewno fakt ten miał 
duży wpływ na jego literackiego zainte
resowania. Dworek był miejscem, gdzie 

czytał kolegom licealnym swoje pierw
sze utwory. Po podjęciu studiów na polo
nistyce na Uniwersytecie Warszawskim 
aktywnie działał w Zrzeszeniu b. Wycho
wanków Liceum krzemienieckiego. Zo
stał zamordowany na Wołyniu w lipcu 
1943 roku przez bandę OUN-UPA (przez 
rozerwanie końmi). Jarosław Iwaszkie
wicz napisał o nim: „Jednym słowem był 
to jeden z diamentów, którym strzelano 
do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć 
pierwszorzędnym blaskiem. To, co pozo
stało po Rumlu, świadczy o tym dobitnie".

Na łamach „Naszego Widnokręgu” 
debiutowali także inni uczniowie Liceum 
Krzemienieckiego Paweł Hall («Czer- 
wieo), ((Cześć naszejpracy)), ((List suchot
nika)), ((Powrót wygnańców)), ((Powstanie 
styczniowe)), «W Dzień Zaduszny)), «Wie
sze o Wołyniu)), ((Zaklęta studnia)), ((Żni
wo))), Ryszard Stachórski (((Aleja zako
chanych - w Rabce)), ((Chopin)), «Pasto
rałka. Tryptykn, ((Samotność)),« Wigilia))), 
Feliks Łańcucki (((Akwarela)), «Dusza», 
((Inżynier)), ((Jodły czorsztyńskie)), ((Księ
życ dzieciństwa)), ((Nokturny), ((Przed 
burzą))) Seweryn Malwa («Do ludzi)), 
((Pieśń krajoznawcy)), ((Smutno mi Panie)), 
((Sonet XXVIII. Pożegnanie)), ((Tym, któ
rzy zostają», ((Nowy rok», ((Pamięci daw
nych profesorów licealnych)), «Z gór krze
mienieckich)), «Z Podola))), Władysław 
Mróz. Ten ostatni po zdaniu matury utrzy
mywał kontakty z redakcją czasopisma. 
Przybliżył czytelnikom legendy krzemie
nieckie. Łańcucki zmarł w 1942 w Dub- 
nie. Nie wiadomo, jaki był los pozosta
łych dobrze zapowiadających się poetów.

Wybuch II wojny światowej przerwał 
ambitne plany rozwoju miasta. Tyle było 
zamierzeń: rozbudowa Liceum Krzemie
nieckiego, działalność Wołyńskiego In
stytutu Naukowego.

We wrześniu 1939 roku nagle zrobiło 
się w mieście tłoczno. Przez Krzemieniec 
wiodła droga ewakuującego się rządu. 7 



wrześniu 1939 roku w Krzemieńcu w go
dzinach wieczornych znalazł się „sztab 
ścisły” Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych oraz korpus dyplomatyczny. Pra
cownik polskiej służby zagranicznej Sta
nisław Schmitzek już poprzedniego dnia 
w rozmowie telefonicznej przeprowadzo
nej w Łucku ze starostą Janem Zaufallem 
w Krzemieńcu dowiedział się o takiej de
cyzji premiera. Reszta ewakuujących się 
pracowników MSZ miała być rozlokowa
na w okolicach Krzemieńca, głównie w 
Wiśniowcu i Poczajowie. W mieście Sło
wackiego w ekipie pracowników MSZ 
znalazł się Stanisław Baliński i Kazimie
ra Iłłakowiczówna. Baliński jest autorem 
wiersza «Pożegnanie z Krzemieńcem»:

«Ach, Jaki zjazd w Krzemieńcu, jaki 
splendor sławy

Spłynął na miasto nasze, poezją spowite. 
Przyjechali najpierwsi panowie z War

szawy,
Przybył Rząd Najjaśniejszej Rzeczypo

spolitej.

Wojna się rozpoczęła na zachodnich 
drogach,

Wiejąc grozą, lecz tutaj jej głosów nie 
słychać.

Siedzimy w cichym dworku, modląc się 
do Boga.

Ach, jaki wrzesień piękny i noc jaka ci
cha!» —

Tak mówiła w Krzemieńcu starsza ja
kaś pani

Do grona domowników i przyjezdnych 
paru,

Co wnikliwe spojrzenie smutnie kładli 
na niej,

Jakby nie wierząc jeszcze ciszy pełnej 
czaru.

Bo oni już wiedzieli i we krwi już czuli 
Zagładę - i bezsilne zaciskali pieścić,

Chłonąc w sennym zakątku woń róż
i paczuli,

Co płynęła przez okno, jak ostatnie 
szczęście. (...)»

Nawet w niewoli Polacy pamiętali o 
Wołyniu i Krzemieńcu. Cenną pamiątką 
z tego okresu jest wydana w 1944 roku 
jednodniówka [11] na prawach rękopi
su w Oflagu I1C - Woldenberg z okazji 
140 rocznicy utworzenie Liceum Krze
mienieckiego staraniem Zarządu Koła 
Ziemi Wołyńskiej, Koła Krzemieńczan i 
wychowanków Liceum Krzemienieckie
go w formie maszynopisu. Pomieszczo
no tam teksty Józefa Piłsudskiego (War
szawa, Belweder 27 maja 1920), list Juliu
sza Słowacki do Wojciecha Stattlera («4/e 
wiem - że kiedyś w Polszczę, moja rodzin
na ziemia, ten oto kawałeczek koło Woły
nia, który zawsze i od dawna już wydawał 
duchy pełne entuzjazmu, choć nikłego do
tąd, ziemia ta kiedyś stanie się jako Ate
neum Chrystusowej sztuki...»), teksty An
toniego Klukowskiego (Tadeusz Czacki 
i jego Ateny; Liceum odrodzone), Stani
sława Serafina (((Architektura Krzemień
ca))), Cezarego Boguskiego («Dobra lice
alne))), wiersze Jana Knothe (((Modlitwa 
zegarów)), ((Łubin))), wiersze Władysława 
Milczarka (((Trzmiel)), ((Bzy)), ((Deszcz)), 
((Słowik)), ((Dom)), ((Miodobory», (<Jan 
krzemieniecki))), poezje Andrzej Siły-No- 
wickiego (((Czortowy wykrot)), Z poema
tu „Ślad Cherubina”), opowiadanie Wła
dysława Milczarka (((Crementium))). W 
dziale „Kronika” znalazł się m. in., tekst 
znanego aktora i reżysera Kazimierza 
Rudzkiego ((Wędrujący komedianci)).

Tekstom literackim towarzyszyły drze
woryty Stanisława Serafina (((Jar krze
mieniecki))), Mikołaja Sasykina (uMadon- 
na z Krzemieńca))), Stefana Michalskiego, 
Zygmunta Pazdy, Stanisława Szancera. 
Na obwolucie umieszczono rysunek «Wi



dok na górę Bony» Jerzego Staniszkisa.
W kwietniu 1940 roku na łamach 

„Nowych Widnokręgów” (nr 4) czasopi
sma wydawanego na terenie Związku Ra
dzieckiego opublikowano List z Krze
mieńca Mieczysława Jastruna, przebywa
jącego wówczas we Lwowie.

W latach II wojny światowej miasto to 
odwiedził Jerzy Putrament, który jako ofi
cer oświatowo-polityczny Pierwszej Dy
wizji im. Tadeusza Kościuszki znalazł się 
w 1944 roku na Wołyniu. Jego reportaż 
Dubno-Krzemieniec ukazał się drukiem w 

„Nowych Widnokręgach”. Opisywał m. 
in. wizytę w dworku Słowackiego. „Żad
nych eksponatów muzealnych, z takim tru
dem zgromadzonych tu przed wojną - nie 
ma. Gdzie się podziały — Bóg raczy wie
dzieć - nie potrafiłem tego ustalić, jak i 
również i tego, co się stało z najcenniej
szymi zabytkami! — z rękopisami, które po 
wrześniu 1939 r. tu się znalazły. Podobnoć 
są w bibliotece licealnej. Nie miałem cza
su tego sprawdzić. Oby tak było. Biblio
teka sama jest rozgrabiona i teraz dopie
ro zaczyna się praca nad ratowaniem jej 
szczątków.

Kobieciny, które zajęły domek Słowac
kiego, wprowadziły tam szereg praktycz
nych zmian. Wybudowały kaflowe piecyki 
w pokojach poety. W pólparterze hodowa
ły świnie”.

Po zakończeniu działań wojennych w 
Krzemieńcu pozostało niewiele polskich 
rodzin. Większość znalazła się na emigra
cji w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Austra
lii. Krzemieńczanie osiedli w nowych gra
nicach Polski. Dla nich wszystkich jak i 
dla Juliusza Słowackiego miasto to pozo
stało miastem wielkiej tęsknoty. To kolej
ne pokolenie pożegnało się z Krzemień
cem. Mogli powtórzyć za XIX-wiecznym 
poetą Karolem Sienkiewiczem, który po
bierał nauki w Liceum Wołyńskim: 
«Tu mi płynął czas nauki, nadziei, swobo

dy,
Tu mi mój najpiękniejszy, to został wiek 
młody.
Tym polubił te nieba, przywykł do tej ziemi, 
Tu otom dzień ostatni, dzień ostatni z nie
mi.
Żegnaj mi więc Krzemieńcu/».

Na miejscu pozostała m. in. Irena San- 
decka, wychowanka Liceum krzemieniec
kiego, przedwojenna nauczycielka, osto
ja polskości, autorka licznych wierszy 
poświęconych urodzie Krzemieńca. Ze 
względów ideologicznych nie chciała po 
wojnie w nowych warunkach politycz
nych pracować jako pedagog. Zatrudniła 
się w służbie zdrowia jako laborantka. Na 
emeryturze była organistką. To ona dbała 
o to, by dzieci mogły poznać język swo
ich rodziców i dziadków. Opracowała na
wet «Elementarz krzemieniecki*, z które
go korzystali jej uczniowie.

Po II wojnie światowej Polacy mogli 
przybywać do wołyńskich Aten tylko na 
oficjalne zaproszenie. Latem 1958 roku 
przyjechała tu Monika Warneńska, która 
wędrowała śladami wieszcza Słowackie
go po Litwie i Wołyniu. Efektem jej wizy
ty była książka «Z ziemi Juliusza^. Jesie- 
nią tego samego roku odwiedził Krzemie
niec prof. Wacław Kubacki.

W roku następnym przypadała 150 
rocznica urodzin i 110 rocznica śmier
ci Słowackiego, więc Warneńska zastała 
miasto przygotowujące się do tych obcho
dów. W 1959 roku na zaproszenie Aka
demii Nauk Ukraińskiej SRR w obcho
dach ze strony polskiej uczestniczyli pro
fesorowie Eugeniusz Sawrymowicz i Ma
rian Jakubiec. W Krzemieńcu odbyła się 
sesja naukowa, przygotowano 4 okolicz
nościowe wystawy. W małym ogródku 
przy dworku Januszewskich, dziadków 
poety postawiono skromny pomnik Juliu
sza, którego autorem był miejscowy rzeź- 
biarz-samouk Matuszewicz. W Kijowie
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odbył się uroczysty wieczór ku czci Sło
wackiego.

Z kolei prezes ZLP Jarosław Iwaszkie
wicz, Ryszard Matuszewski, Stefan Flu- 
kowski i Julian Przyboś w dniach 7-9 
października 1969 roku wzięli udział w 
uroczystościach zorganizowanych z oka
zji 160 rocznicy urodzin Juliusza Słowac
kiego w Krzemieńcu. Tarnopolu i Kijo
wie [12]. W tym pierwszym odsłonięto 
pomnik wieszcza, wykonany przez Wasi
lija Borodaja, usytuowany na dziedzińcu 
przez Muzeum Juliusza Słowackiego.

Iwaszkiewicz był wówczas w Krze
mieńcu po raz pierwszy. Pisał o tej wizy
cie: „Trudno się dziwić, że stojąc przed 
dworkiem starych Januszewskich w Krze
mieńcu, tak samo jak nad grobem pani 
Salomei na malowniczym krzemienieckim 
cmentarzu, doznawałem silnych wzru
szeń. Miasteczko wołyńskie, całe w zlocie 
jesiennego słońca, w złotym ukraińskim 
październiku, który ma tę samą barwę co 
polski październik, w odświętnej szacie 
świętowania 160-tej rocznicy urodzin Ju
liusza Słowackiego, tchnęło starą kultu
rą, starą poezją. Pomnik Słowackiego od
słonięty w tym dniu stał się symbolem ja
kiejś lepszej przyszłości, kiedy sprawy po
ezji, sprawy kultury i wszystkiego ludzkie
go, co sprawy kultury wnoszą, staną się 
mocniejsze nad zastarzałe echa dawnych 
i nie bardzo dawnych waśni”.

W stosunkach polsko-ukraińskich 
te dni krzemienieckie, tarnopolskie i 
wreszcie kijowskie poświęcone autoro
wi Beniowskiego (7, 8 i 9 października 
1969 roku) na pewno są znamienną datą. 
Wszystko, co trwałe, wieczne, istotne, po
zytywne tryumfowało w nich nad przej
ściowym, minionym, złym i niebezpiecz
nym. Było to zbratanie ludzi w imię naj
wyższych wartości, które dla wszystkich 
zebranych reprezentował Słowacki.

Na uroczystościach, sympozjach, aka

demiach mówiono o Słowackim bardzo 
dużo. Oczywiście był to obraz uproszczo
ny naszego poety. Wszystkie te wystąpie
nia nie przyczyniły się do w i e d z y o Sło
wackim. Ale Słowacki był w nich symbo
lem wszystkiego, o co ludziom trzeba i 
warto walczyć, urósł do wielkości olbrzy
miego mitu, który swą wielkością może 
godzić zwaśnionych i jednać sprzecz
ności. Było to potwierdzenie tego, czym 
może być wielka sztuka. 1 dobrze, żeśmy 
razem z pisarzami rosyjskimi, ukraiński
mi, litewskimi i białoruskimi te momen
ty pod patronatem naszego geniusza prze
żyli [13],

Natomiast w dzienniku pod datą 18 
października 1969 zanotował, że siedział 
na górze Bony, patrząc na Krzemieniec. 
Tekst przemówienia prezesa Iwaszkie
wicza wygłoszonego w Krzemieńcu zo
stał opublikowany w opracowaniu Rober
ta Papieskiego i opublikowany w tomie 
Iwaszkiewicz i Ukraina (2011).

Poeta i pisarz ukraiński Mykoła Ba- 
żan wspominając ten krótki pobyt w mie
ście wielkiej tęsknoty opisał moment od
wiedzenia przez polską delegację grobu 
matki poety. „Staliśmy w milczeniu woko
ło mogiły. Któryś z poetów polskich zaczął 
cicho, jak gdyby tylko dla siebie, recyto
wać wiersze Juliusza. Mowa polska wle
wała się w uroczyste milczenie cmentarza. 
Pan. Panie Jarosławie, pochylił się i tro
skliwym ruchem umieścił przy nagrobku 
bukiet jesiennych astrów. Następnie na
zwał Pan te kwiaty’ najpiękniejszymi”.

Mirosława Pałaszewska
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mój brat Staszek zmarł na tyfus. Zmarł 
w 1941 r. na błyskawiczne zapalenie mó
zgu (obecna sepsa). Przyczyna pozostała 
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fiusowa nie dała rady go uratować. Zmarł 
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to prawdziwa postać, ale sprawa mojej 
z nim transakcji zamiany zakopiańskie
go scyzoryka na dwie młode kaczuszki zo
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mamie podarowali uczniowie jej szkoły. 
Bejduś pojawił się dopiero za kilka mie
sięcy" (Zob. S. Mączak, «Krzemieniec- 
kie improwizacje)). Rozm. Wiesław No- 
sowski, „Życie Krzemienieckie” 2008 nr 
36s.41).

[6] Elżbieta Zaleska-Dorożyńska, «Z 
Wołynia do Francji - z powrotem)). „Ku
rier Poznański” 1939 nr 236 s. 10; Prze
druk: ((Młodzi przyjaciele Francji w Krze
mieńcu)). „Życie Krzemienieckie” 1939 nr 
5 s. 157.

[7] Ksawery Pruszyński, aPodróż po 
Polsce)), Warszawa 1937 „Rój" s. 200

[8] Zofia Kossak, (.(Azaliowe gaje», 
„Kurie Warszawski” 1939 nr 43 s. 10

[9] Zob. « Zofia Kossak-Szczucka w 
Krzemieńcu)), „Życie Krzemienieckie” 

1939 nr 1 s. 23; Paweł Hall, «Zofia Kos
sak-Szczucka w Krzemieńcu)), „Nasz Wid
nokrąg" 1939 z. 1, s. 8-10.

[10] Jarosław Iwaszkiewicz recenzu
jąc książki «Pożoga. Wspomnienia z Woły
nia 1917-1919)) Zofii Kossak-Szczuckiej, 
((Burza od Wschodu. Wspomnienia z Ki- 
jowszczyznyn Marii Dunin-Kozickiej i 
«Na ostatniej placówce» Elżbiety Zale
skiej-Dorożyńskiej nazwał te trzy autorki 
niewiastami kresowymi.

[11] ((Krzemieniec. Monografia Li
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gu II C - Woldenberg przez Miłośników 
Ziemi Wołyńskiej w roku 1944)). Oflag II 
C Woldenberg , 1944.

[12] Postać Słowackiego była mu bli
ska. W 1927 roku, kiedy to sprowadzono 
prochy wieszcza do Polski, napisał wiersz 
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OCOBJIHBOCTI flOBH IIOJIBCBKOrO
P0MAHTH3MY

'tf/i. 2S

y cmammi OKpecneno KyjibmypHO- 
icmopuuHi dotcepejta fopMyBannH 
ideunot Konyenifii nojibCbKozo poMan- 
musMy. Po3Kpumo nepiodu3aybo 
nom>cbKozo poMmmu3My, nadana 
sazanbHa xapaKmepucmuKa nepiodie. 
BcmaHosjieno, tpo ocodjiueocmuMU doóu 
nojibCbKozo poManmu3My e 3ocepedMcennn 
Jiimepamypu nanampiomuHHO-6U3BOJibnux 
idenx iyodo nosepnennu nejasieoicnocmi 
nojibiyi.

KjiHMoei c.ioea: poManmu3M, doda 
poManmu3My, nojibCbKuu poManmu3M, 
poManmu3M y nojtbCbKiu Jiimepamypi.

The article outlines the cultural and 
historical sources of the formation of the 
ideological concept of Polish romanticism. 
The periodization of Polish romanticism in 
the literaturę is revealed, the generał cha- 
racteristic of the periods is given. It is es- 
tablished that the peculiarities of the era of 
Polish romanticism are the focus of litera
turę on patriotic liberation ideas to restore 
the independence of Poland.

Key words: romanticism, era of ro
manticism, Polish romanticism, romanti
cism in Polish literaturę.

PoMaHTMHHa ao6a y noabCbKifi 
jiiiepaTypi aconiioeTbca Hacaiwnepea 3 
iMeHaMM Aaayia Mim<eBHHa, KDaiyma 
CjioBaubKoro, AHTOHis MajuiCBCbKoro. 
CeBepHHa roiiiHHbCbKoro, 3nriviyHTa 
KpaciHCbKoro.

AKTyajibHicTb tcmh CTarri 3yMOBJieHa 
Heo6xiAHicTK> ran6inoro HayKOBoro po3y- 
MiHua ocoSjiHBOCTeii aoón nojibCbKoro 
poMaHTH3My (XVIII-XIX CTOJiirra), mo 
po3BMBanac5i nią HamcKOM icTopnHHnx 
BMnpoSyBaHb.

IIAH
TAJJEYIII

PoMaHTHHHHH HanpMMOK B icTOpil 
jiiTepaiypii aoci BHKanKae HeoaHO3HaaHi 
peaKijiiH ouiHKM HayKOBuiB. He BaaroHHCb 
ao rjiM6nHHoro aHajii3y no3nuiii yaeHHx 
niO.HO pOJli pOMaHTH3My B iCTOpil CBiTOBOl 
aiTeparypii, 3ayBa>KHM0, mo pombhth3m 
hk iaeiiHHH pyx 3aiMCHHB Haa3BHHafiH0 
CHJlbHHH BII.IHB Ha JIKJAHHy, Tl MHCJieHHfl, 
CBiTorjism Ta cnpnHHHHB rjioóaabHi 3mihh 
y CTaBJieHHi Jiiommn ao caMoi' ce6e. 
3MiHwioca, HacaMnepea, posy.MinHii 
moaHHOK) nOHHTTa CBoSoam OCOÓaMBO 
HauioHaabHoi, BianoBiaaabHOCTi, ceH- 
cy ŻKHTTM. ayXOBHOro nOKnHKaHHfl. 
niaTBepa>KeHH5IM TaKHX 3M1H y 
CBiaoMOCTi moaHHH e noabCbKHH 
pOMaHTH3M, mo He npOCTO 3aiilCHHB
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noTy>KHnii BnjiHB Ha po3bhtok CBiflOMOCTi 
ocoÓHcrocTi, ajie ii 3yMiB KOHCoJimyBaTH 
nojibCbKy Hauiio y óopoTbói 3a Kpame 
icTopHHHe MaiłoyrHc KpaiHH. 5] kiho 
b iHmnx KpaiHax pomhhth3m - ue 
BCboro Jimue jiiTepaTypHHH HanpaM, mo 
npHiiiiiOB Ha 3MiHy KJiacHijH3My, to 
b riojTbLLii poMaHTM3M BiairpaB pojlb 
rojiOBHoi pymiiiHoi chjih HauioHajibHoro 
Biapoa>KeHHa KpaiHH.

MeT0K> Hamoro jiocjiiji>KeHHa e 
KOMimeKCHHH aHani3 ocoSjimboctch 
jiooh nonbCbKoro poMaHTH3My,
BHMBJieHHfl TOJIOBHHX TeM, o5pa3iB, 
xyjjo>KHboi SaraTorpaHHOCTi b noJibCbKiii 
poMaimriniii jiiTepaTypi.

Cepefl BiTHH3HaHHX Ta 3aKOpjJOHHHX 
aOCJliaHHKiB. flKi 3aiłMaJIHCM BHBHeHHSM 
CnafllllHHH nOJIbCbKHX pOMaHTHKiB 
Heo6xiaHO BHOKpeMHTH C. EaaceHOBy, JI. 
BiiHorpa^OBy, M. TojibSepra, KD. TopoBy, 
T. TpaSoBHHa, M. iHrabOTa, A. KjiayneHio, 
O. KparjiHK, B. MoB'ian, /{. HajiHBaiiKo, 

I IpoKO(|)'eBy, P. Pa^HiiieBCbKoro, 

M. CKpHHHHKa, B. CKypaTiBCbKoro, I. 
U,HM6ajiiii Ta iH.

P03TJlSa 0C06jlHB0CTeii pOMaHTHHHOl 
jiooh b nonbCbKiii JiiTepaTypi óyae 
HenOBHHH 6e3 3BepHeHHM ao icTOpHHHOrO 
MHHyjIOTO KpaiHH. 51K BLIOMO, 
HanpHKiHiji XVIII ciojiiriji lepinopin 
nojibmi Gyjia 3arap5aHa i noai.iena mók 
TpbOMa KpaiHaMH: Pocieio, ABCTpieio 
Ta Ilpyccieio. B yMOBax 3HHiueHH» 
aepiKaBHOCTi, yTHCKiB HacejieHHa 
b peajii3au,ii rpoMaacbKHx npaB, 
oÓMeiKeHHM oco6hctoi cboóojih npouec 
ijiopMyBaHHB HauioHajibHoi CBi.ioMOCTi 
nojiMKiB Biu6yBaBca óijibiu CTpiMKO, Hiac 
b iHniHx Kpai’Hax 3axojiy. O;me 3a ojihhm 
y nojibmi BHHHKajiH HauioHajibHO- 
BH3BOJlbHi nOBCTaHHfl, BKI 3HaHH0 
nijjCHJiioBajia ii po3najiK>BaJia jiirepaTypa 
poMaHTHHHoro HanpaMKy, mo Haóyjia 
HHManoi nonyjiapHOCTi b Kpami. HnHi 6e3 
nepe6ijibiiieHH«Moa<HacTBepji>KyBaTH,mo 
caiwe TBopnicTb nojibCbKHX pOMaHTHKiB 
CTaJia pymiiiHOK) chjioio b oopoibói 
oporu HauioHajibHoro rHOÓJieHHa Hapojjy, 
BmHOBJieHHS Jiep-lKaBHOCTi, a IX TBOpH 
3POÓHJIH flJlH BH3BOJICHHM FlOJlbmi 3-nia 
iHO3eMHoro raiTy He MeHme, Hi>K 6yjn>- 
«Ki 3aKOHHi pimeHHa ii cnjioBi aii'. Y npani 
P. PaflHmeBCbKoro 3HaxojjHMO noacHeHHa 
Uboro (JiaKTy: y nacn noHeBOJieHHS 
Hapo.ry. a caMe ro.rii tbk Gyjio 3 IlojibmeK), 
JiirepaTypa BHKOHyBajia He jiHiiie cyra 
xyjio>i<HK) (jjyHKuiio, a Majia TaKoac 
coijiajibHe npH3HaHeHHH, 6o KOżKiie cjiobo, 
CKa3aHe jjjia napojiy. po3ijiHiOBajiocb hk 
aKTHBHa jiia a6o cnpHHHHajio KOHKpeTHi 
cnpaBH cboim ariTamiiHHM cchcom [3, c. 
116],

y pO3BHTKy nOJlbCbKOro pOM3HTH3My B 
rajiy3i jiiTepaTypn bhchi BHOKpeMjnoiOTb 
.rna nepio/m. nepninii (paHHiii) nepio.r 
CTaHOBJieHHS ii yiBep,T/KenHa poMaHTH3My 
b nonbCbKiii JiiTepaTypi oxoruiK>e 
1822-1830 pp. Horo me Ha3HBaioTb 



nepejiOMHHM hjih yiBep.T/Kenini 
nojibCBKoro poMaHTH3My, 6o caMe b iieii 
nac b Kpami 3’hbhjihch nepini TBopn- 
3pa3KH poMaHTHHHoro HanpHMy: uhkji 
«Eajiadu i poMancu» A. MiiiKeimna, 
noeMa «Afopi»» A. MajmneBCbKoro, 
noeMH «.IHa<pnapb>, «Eh EeneifbKuu», 
«Apa6», «MoHapx» K). C'.ionanbKoro. 
Y unx TBopax CTae noMirao, mo 
npeacTaBHMKM poMaHTimHoro HanpHMy 
b nojibCbKiii jiiTepaTypi 3H3hho BmiiimiiH 
Bifl 3pa3KiB KjiacimncraHHOi enoxn, 
3anponoHyBaBiiiH hobhh rana® repoiB, 
inpipoKe 3BepHeHH» 30 (]>ojibKjiopy, 
noeflHaHHM eninHHx n jiipnHHMX 
ejieMeimB y TBopnocTi. B onncax i 
cneHax jiiTepaTypHnx TBopiB me Mo®na 
noMiruTH BnjuiB KjiacmmcramHoro 
cthjik), ojmaK ao 3o6pa®eHHM Toro hm 
iHUioro 06’eKTa noera nonaBami HOBy 
HmaneBi poMaHTHHHy eMOuitmicTb 
(HanpmcnaA, rieiisa® BHKopncTOByBaBca 
hk 3aci6 CTBopeHHJi BmnoBmHoro 
HacTpoK) repoa Tomo).

BepimmoK) jirrepaTypHoro HanpaMy 
b paHHiti nepioa nojibCbKoro poMaHTH3My 
CTaiia eninHa noeMa «.KoHpad Bajijienpod» 
A. MiuKeBHHa, am ukoi xapaKTepHa 
repoiKO-naTenmHa jiinia, cnijibHa 
3arajiOM a.ia 6araTbox TBopiB nojibCbKoro 
poMaHTM3My. y ubOMy TBopi HHHeBnepme 
b nojibCbKOMy poMaHTH3Mi OKpecneHo 
TeMy 3pa.an b iM's EaraKiBiimmi, a 
nocTara rojiOBHoro repoa aminno 
ycKJiazmeHa icTopnHHnMn ii ocoGhcthmh 
KOJli3isMH. y ,lOCJli;i‘/KCHHi H. ^aBHJieHKO 
3HaxofliiMO, mo repoii Ha nepme Micne 
nOCTaBMB naTpioTHHHHM o6ob'M3OK, 
3apa.in nopsTyHKy EaTbKiBmnmi 
B13M0BMBCH Bi.l OCOÓMCTOrO maCTH. 
KoHpaa roTOBHH Goporaca no Kimia hhIb 
6ynb-»KMMM 3aco6aMM, ane BiH caMorain 
y Kpami BoporiB, TOMy noro GoporaGa - 
jinuie nepiimii KpoK, »khh He npimece 
KOpHCTi, BKIHO Horo He niflTpHMyBaTH.

A/jaw MmneBHH
KpMMCbKi COHeTH

XapaKTep Kohpaja i poMaHTimmm, i 
BHCOKOTparmHHH [1, c. 112].

LUo.no ®anpoBoi cneim(|)iKH TBopiB, 
to HaiiGijibme noeTaMH b paHHiii nepioji 
pO3BHTKy nojibCbKoro pOMaHTH3My 
BHKopncTOByBajiacs 6ana.na, poMaHTHHHa 
noeMa aGo noeraHHa noBicra. repoii 
TBOpiB nOJIbCbKHX pOMaHTllkiB He04MiHH0 
noB’s3aHHH 3 TparinHOK) .lo.ieio Haiiii. Bk 
aopeHHO 3BepTae yBary b /loc/ii.T/Keiiiii 
H. LleTpimeHKO, repoii noJibCbKoi noe3ii 
3 noro He3BHHH0K), nacoM TparinHom 
nojieio, HeBizfeMHnM bU npoGneM napojiy, 
eycnijibCTBa, icTopii, mo CTae Hapenm 
(ue możkub BnaijmTH hk cnenmjjmHy 
03HaKy nojibCbKoro poMaHTH3My) jnime 
Bm6nTTMM MacmTa6HHx KomjjjiiKTiB, 
noB’H3aHHx i3 aojieio Haiiii' [2, c. 215].

fl,pyrHH nepion nojibCbKoro
poM3HTH3My oxonjiroe 1832-1846 pp. - 
Hac, KOJIH pOM3HTH3M CTHB npOBijIHHM 
HanpaMOM y JiiTepaTypi riojibmi. 
3BicH0, mo CHJlbHHH BnjIHB nOJIbCbKOl 
jiiTepaTypn poMaHTimHoro HanpaMy Ha 
HHTana, hkhm BciMa cimaMii 6opeTbca 3a 
He3ane®HicTb EaraKiBummi, npocTO He 
Mir npoiiTH noB3 yBary BJiaHH Kpamn. 
51k HacjimoK, Gynb-MKa yiaabiiicTb 
noeTiB, nncbMeHHHKiB, mhthib y llojibmi
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6yjia 3a6opoHeHa, TOMy roaoBHHM 
eriiuenTpoM KyabTypHoro tkhtth nojiaiciB 
CTae e\iirpauia. JliTepaTypHe jkhttm 
nojibCbKoi eMirpaui'1 b tbkhx TparinHHX 
yMOBax po3BHTKy HaóyBae hoboto 
ceHcy - 4yxoBHO o6’e4HaTH nojibCbKy 
Hauiio y peBOJiioiiiiiHiH GopoTbGi 3a 
He3ajie>KHicTb, Ha,nnxHyTn Hapoa Ha 
HOBi nOBCTaHHM, HaaijlHTH OCOÓHCTicTb 
óyHTapcbKHM xapaKTepoM, njo roTOBa 
40 BijujaHoi’ repoiHHoi' 6opoTb6n. y 
ucii nepioa po3BHTKy nojibCbKoi 
aitepaTypn noGannan cbIt Kpami 
TBopn A. MiiiKeBHHa «fl3fidu» i «naH 
Tadeyuiyy, «Kopdian» i «Kopojib-ffyx» 
KD. CjioBaijbKoro, «He6oa<ecTBeHHa 
Koweaiaw 3. KpacHHCbKoro. fleBHHM 
HHHOM, Lii TBOpH nOCnpHSJlH TBOpeHHK) 
HOBoro noKOJiiHHa noaaKiB, noaBi 
OCOGHCTOCTeH 3 HauioHanbHHM 
xapaKTepoM, caMocBiaoMicTio, mo BpeuiTi 
noBepHyjin Ilojibmi He3ajie5KHicTb. 
IIpOBiaHHMH JliTepaTypHHMH TKBHpaMH 
apyroro nepiojy nojibCbKoro poMaHTH3My 
CTaioTb poMaHTHHHa apaMa i apaMaTHHHa 
noeMa. PoMaHTUHHHii repoii - 6yHTap, 
aKTHBHHH, 4ieBHH, pimyHHH naTpiOT. 
OcoÓJiHBicTio nojibCbKoro poMaHTH3My 
4pyroro nepioay e iiinpoKe 3BepHeHHa ao 
TeMH TpariHHoi' jxojii nojibCbKoro napoay, 
norjiHÓJieHHH iHTepec 40 MHHynoro 
KpaiHH, npoÓJieMa noxo4»eHHa noaaKiB, 
noeflHaHHa poMaHTHHHiix ii peajiicTHHHHX 
TeHjjeHijiii.

OT>Ke, npOBiflHHM MOTHBOM
nojibCbKoro poMaHTH3My o6ox nepioaiB e 
nparHeHHH ao BiaHOBaeHHa He3aae>KHOCTi, 
norjiHÓjieHHH iHTepec ao icTopii Ilojibmi, 
HauioHajibHO-naTpioTHHHa TeMaTHKa, 
3aKjiHK /jo BH«By naTpioTH3My B yMOBaX 
HauioHajibHo-BH3BOJibHoro pyxy. Kjho- 
hoboio npoo.TeMOfo, Ha 3aca,iax ukoi 
CTBOpiOBajlHCH TBOpH nOJIbCbKHX 
poMaHTHKiB, Gyaa cBoGoaa, mo e 
3arajiOM xapaKTepHo aa a npeacTaBHHKiB 

poMaHTHHHoro nanpaMy b jiiTepaiypi. 
HoiiaTTB CBOOOJH pOirjIHjaCTbCJ 
nOJIbCbKHMH pOMaHTHKaMH He JIHIIie B 
HauioHajibHOMy acneKTi, a TopKaeTbes 
6ijibiu 4)ijioco4>ebKnx 3acaa: mo e 
CBoGoaa TBopnocTi, CBoGoaa ocoÓHCTOcri, 
CBoGoaa Hauii'? Hk 3ayBa>Kye I. UHMÓaniii: 
CBo6oaa TBopnocTi, 3 tohkh 3opy 
noJibCbKHX noeTiB-poMaHTHKiB, noaaraaa 
y 3BijibHeHHi noeTa Bi/i 6yab-aKHX npaBiui 
i JJOTM, Ta, pO3yMijiaCH BK MOlKJIHBiCTb 
BHÓopy, 3riziHO 3 hkoio MHTepb Mir aoo 
3ajiHmaTHca 6e3aianbnnM i aeipaayna'm 
BK MHTeijb, a6o aisTH, HaMaraioHHCb 
nurna™ jnoacTBO b iiiaoMy. Ta CBiii Hapoa 
3OKpeMa, Ha bhiuhh maóejib ayxoBHoro 
po3BHTKy, mjiaxoM CTBopeHHa o6pa3y 
MopajibHO aocKonaaoi jijojihhh. 3Biacn 
i niaHeceHHa pOMaHTHKaMH mhtlis 
ao bhcokoto paHry rema, mo Boaoaie 
6e3Me>KHHMH MOTKaHBOCTBMH [4, c. 75].

FIOJIbCbKOMy pOMaHTH3My BJiaCTHBHH 
CBoepiaHHH HapioHaabHHH Konopm, 
MiuHo noB’a3aHHH i3 naTpioTH3MOM. 
UiKaBo, mo ao noaBH TBopiB noabCbKnx 
poMaHTHKiB, ejiiTa KpaiHH (mnaxTa) 
3piaKa BHKopHCTOByBaaa nojibCbKy 
MOBy 4Jia cnijiKyBaHHa, HaaaKWM 
nepeBary <J)paHLiy3bKiH, aaTHHCbKifi, 
HiMeubKiii. rioabCbKa MOBa cnpHHMaaacs 
iHTeaeKTyaaaMH aK npocTopiKyBaTa mobh 
ceaaH (xaoniB). O4H3K, poMaHTHHHHH 
HanpaMy jiiTepaiypi, mo bhbbjimb ranGoby 
HiKaBiCTb 40 (])0JlbKJ10py (BHKOpHCTaHHH 
jiereH4, nepeKa3iB. noabCbKHX xpoHiK), 
Hap04H0T0 >KHTTa, 40K0piHH0 3MiHMB 
CHTyauifo: noabCbKa MOBa 3aBaaKM
TBOpaM poMaHTHKiB 40CHTB HIBH4K0 
CTaaa moboio BHiuoro cycniabCTBa, 6ijibm 
npeCTHTKHOK) B Iloabmi, Hi>K MOBH iHLBHX 
KyjibTyp.

TaKHM HHHOM, nOJlbCbKHH pOM3HTH3M 
cnpaMOBye MeHiaJibHi noinyKH b pycno 
BH3B04bH01 GopOTbGH 3a cyBepeHHicTb 
nonbmi Ta ii yTBepaiKeHHa. Ii 



npeZICTaBHHKM BneBHCHHM KpOKOM 
BBejiM nojibCbKy jiiTepaiypy b HOBe 
CTOpiHMB, HanOBHHBIUH ff AyXOM JIlOÓOBi 
ao pifllioro Kpaio. IlonbCbKHH pOM3HTH3M 
rpyHTyeTbca Ha Te\ii cboGoah, ocoójihbo 
HauioHajibHo’1, cxBamoe naTpioTHHHHii 
ikwbht, b MKOMy repoil - He nacHBHHii 
cnocTepiran nofliii, a jjieBHH rpoManaHHH, 
naipioT, mo nepeiiMaeTbca TparmHoio 
aojieio Hapony. YmoSneHHM >KaHpo\i 
cepej noeTiB-poMaHTHKiB Syna 6ana.ua, 
mo HajaBana MO>KJiHBOCTi miipoKoro 
BHKopncTaima ctożKeriB, mothbIb, 
o6pa3iB nonbCbKoro (j>onbi<nopy, 
nwKpecmoiomi rnnÓMHHe HauioHanbHe 
caMoycBmoMneHHa i cboóo.iojiiooctbo. 
Ihiiihm ymoóneHHM acaHpoM noÓH 
nonbCbKoro poM3HTH3My 6yna noeTHHHa 
noBicTb, mo iaeanbuo ninxomHJia nna 
BTineHHM TeMM SopoTbÓH 3a CBoóoay 
Hapoay. xoiia MoacnHBocTi oco6ncTocri 
b oopoTbói 3a Bce3aranbHy cnpaBy TyT 
3ana.no riepe6i.iminyBa.incb.

Ee3nepeHH0, cjieHOMeH nonbCbKoro 
poM3HTH3My e BaroMHM CTHMynoM mia 
no«anbmnx nocni/i/Keim i3 tcmh HayKOBoi' 
CTarri. Aaace poMaHTHHHnii iiaiipriw b 
nojibCbKiii niiepaTypi CTaB Biipa3HHK0M 
HaMipiB no BiapojTKenna Kpaimi, 
3HaMeH0M Hau,ioHanbHHX noBCTaHb. 
JliTepaTypa poM3HTH3My b flonbmi rpana 
y ijbOMy 3B’s3Ky BenHKy peBomouiiiHy 
pojib. BoHa HajHxa;ia nonaidB Ha 
HauioHanbHO-BH3BonbHi noBCTaHHa i 
Bpeurri npH3Bena no nepeMoro b SopoTbói 
3a He3aae>KHicTb. LJi acneKTH aKpa3 i 
noTpeóyiOTb nonanbmoro bhbhchhb.
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OCTAHH5I MPLfl fPHrOPLfl
APHIHHOBA

Moa 3yCTpiH 3 TpHrOpieM ApHIHHOBHM 
Bmóyjiaca y cepnHi 2020 poxy, kojih 
mm BijHOBJiKiBajiH EpaTCbKy Mornjiy 
nojibCbKHM cojiflaTaM, mo 3naxoanTbca 
Ha CTapoMy puMO-KaTOJinubKOMy 
HBHHiapi OcTpora. jjo uboro uacy 6yjm 
Jimue TejietjjOHHi jj3BiHKH i cnijiicyBaHHa 
b oHJiaiiH pewHMi. UJo MeHe Bpa3HJio 
- BiflKpHTicTb Tpnropia, 3Haiiinjioca 
óeajiii TeM, axi uiicaBHJiM Hac o6ox. U,e i 
apxiBHi MaTepianH, TpuropiH po3noBmaB, 
mo uobthh uac npamoBaB y nojibCbKHX 
apxiBax, 3OKpeMa y BapmaBCbKOMy apxiBi. 
Po3noBmaB, mo Mae óaraio iH(|)opManii no 
TeMi KaTOJimibKoi rpoMaan Ocipora. BiH 
mbb Bace totobhh njiaH naM’»THMKy, aiciiii 
MajiH nocTaBHTH Ha Bace HeicHyronoMy 
HHHi CTapoMy puMo-KarojiHiibKOMy 
UBHHTapi.

3 mkhm 3axonjieHH«M MeHi po3noBiuaB 
npo HOBOMajIHHCbKHH 3BMOK, CKijIbKH 
rocTeii BiH Tynn bo3mb i MpiaB, mo6 
KOJIHCb BiH 6yB BmpeCTaBpOBaHHH. I 3 
3axonjieHH»M cjiyxaB po3iioni;ib, b MKiii 
a posnoBi/iaB. mo siicpai y BepecHi 2020 
poKy 40 Hac Majia npni’xaTH (|)paHuy3bKO- 
nojibCbKa 3HiMajibHa rpyna, mo6 3HiMaTH 
(JiijibM npo Bujamy noeTecy eBpencbKoro 
noxo4aceHH« MiacBoeHHoro nepiouy 
3y3aHHy TiHHaHKy. I po3MOBJiajm, 
PO3MOBJ1SJ1M, PO3MOBJ1MJ1H Ha pi3Hi 
cnijibHi Kpae3HaBHO-icTopnHHi tcmh.

TojioBHe, mo Hapommoca 3 uiei' 
3ycTpmi, ne Te, mo y Tpiiropia 6yjia 
Mpia bUhobuth nBHHTapHy Kanjmuio 
Ha CTapoMy 3aKHHyTOMy phmo- 
KaTOJinnbKOMy UBHHTapi OcTpora. 
LJ,a Kanjinua 3Haxo;iH.iaca ne/ianeKO 
BpaTCbKoi mothjih nojibCbKHM coJuiaraM, 
MKy MH BiuHOBHJIH. 3rOJIOM MM 3HOBy 
3ycTpijiHca i BiH noKa3aB MeHi CTapy 
rioTepTy (jjOTorpacJjiio Tiei Kananui. To 
Syjia o.ina 3 0CTaHHix Mpiii Bejimcoi

Cmentarzu Katolickim w Ostrogu
Fot. Archiwum

JIkujhhh, hkhm 6yB i 3ajiHmHTbca y 
naM’aTi 6araTbox rpuropiii ApimmoB.

51 3aTejiecj>OHyBaB HOMy y LierBep, 
29 acoBTHB 2020 poicy, 3anpoiuyBaB 
Ha ypOHHCTe BlJlKpHTTM Bi/lHOBJICHHOi 
EpaTCbKoi mothjih, mo Majio BijoyrHCS 
3 jiHCTonaaa 2020 poicy. BiH rio;uiKVBaB 
3a 3anpomeHHH, po3MOBJiaTH HOMy 
BijmyBajioca, mo Syjio uyace nam ko. a b 
Hejjijno, 1 jiMCTonajja TpHropiii ApniHHOB 
BmiiimoB y 3acBiTH. Ha Birncpiirri 
OHOBJieHHOl BpaTHbOl MOTHJIH MH 
3rauyBajiH npo TpHropia i ,ia:in cjiobo, mo 
TOK BmHOBHMO UK> UBHHTapHy KailJIHilK) i 
ue tok 6y,ae b naM'aTb npo Hamoro jpyra, 
cnpaBJKHboro uarniKa, ocTpo3bKoro 
BejieTHa, CBiTCbKoro npaBejjHHKa MicTa - 
TpHropia ApuiHHOBa.

flpocJtae Koua.ibuyK

<XXXX><XXXXXXXXXX)
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Petro ANTONOWYCZ
KRÓTKA HISTORIA WOŁYNIA

DOBA LITEWSKA 
(1340-1455)

l. LITWA l JEJ POLITYKA
W momencie kiedy na Wołyniu wy

gasła halicko-wołyńska linia książąt, a 
księstwo Halicko-Wołyńskie podupa- 
dło, w jego sąsiedztwie na północy po
wstało nowe państwo, które wchłonęło 
część ziem ukraińskich, przejęło kulturę 
naszych przodków, i na długi czas stało 
się jej obrońcą, a także obrońcą naszego 
narodu przed polską niewolą. Tym pań
stwem była Litwa.

Wspominaliśmy już o poczynaniach 
książąt litewskich, ale nie mówiliśmy o 
samej Litwie. Była to odrębna społecz
ność, w skład której wchodziły rożne na
rodowości: Jaćwingowie. Łotysze, Pruso
wie, a także Żmudzio-Litwini. Litwini za
mieszkiwali tereny nadniemeńskie, która 
to rzeka Niemen na południu sięgała do 
Prypeci. Był to biedny kraj, ziemia nie
urodzajna, naród dziki, chyży, nieoświe- 
cony. Sąsiedztwo z Ziemią Halicką po
zwalało na bliskie kontakty Litwinów z 
narodem ukraińskim, jego kulturą, zwy
czajami. W XIII wieku zaczęli najeżdżać 
Litwę Krzyżacy, co skłoniło Litwinów do 
pewnego zbliżenia z nami.

Litewscy książęta często zawiera
li związki małżeńskie z córkami naszych 
kniazi, a z kolei nasi książęta brali za żony 
córki książąt litewskich. Poprzez owe ślu
by Litwa i Ukraina weszły ze sobą w ści
sły sojusz, niemal nasze wszystkie ziemie 
łącznie z Kijowem były w połowie XVI 
wieku pod zarządem książąt litewskich.

Kniaź Lubart Giedyminowicz
Ryc. Wikimedia Commons

Kiedy Wołynianie i Haliczanie przepę
dzili króla Kazimierza ze swojej ojczyzny, 
wybierając księcia wołyńsko-halickiego 
Lubarta Giedymowicza, można powie
dzieć, że ot tego momentu Ukraina we
szła w skład Księstwa Litewskiego i po
została pod zarządem Litwy, ale ta litew
ska zwierzchność nie stanowiła obciąże
nia dla naszego kraju.



Litwa zajmowała ukraińskie ziemie 
nie zadając gwałtu mieszkańcom, nie ła
miąc miejscowych praw ani zwyczajów, 
nie niszcząc dóbr kulturalnych i kultury 
jako takiej „my przeszłości nie narusza
my, a temu, co jest teraz nie dziwimy się” 
mawiali litewscy książęta. Oni doskona
le rozumieli, że wraz z litewską ludnością 
stanowili zaledwie jedną dziesiątą cząstkę 
swojego kraju. Nie mogli zatem inaczej 
sprawować władzy na zgarniętym teryto
rium jak łagodnie (w sposób pokojowy), 
trzeba było wykazać się dyplomacją, a Li
twini potrafili zrobić to dobrze. Rozumieli, 
że ukraińska kultura, stoi wyżej od litew
skiej. Zaczęli przez to sami przejmować 
kulturę ukraińską, mowę, zwyczaje, pra
wosławną wiarę, która zawsze była wia
rą ukraińskiego narodu. Wszyscy synowie 
Giedymina ochrzcili się w wierze prawo
sławnej, brali za żony nasze księżniczki, 
wywodząc swój rod od starego ruskiego 
rodu książęcego. Córki Giedymina także 
wychodziły za mąż za Rusinów.

Tym sposobem, jak widzimy litewscy 
książęta byli bardzo radzi i przychylni ru- 
sko-ukraińskiej koegzystencji, i gdyby 
nie doszło do połączenia Litwy z Polska, 
być może Litwa stała by się całkiem ru
skim krajem, krajem zjednoczonej Litwy 
z Ukraina na wieki.

2. LUBART GIEDYMOWICZ
Pierwszy wołyńsko-litewski ksią

żę Lubart Giedymowicz panował ponad 
40 lat na Wołynia mając swoją stolicę w 
Łucku. Do dnia dzisiejszego można tam 
zobaczyć pozostałości murów twierdzy 
wzniesionej podczas jego pobytu w Łuc
ku. Takie mury wznosili wszyscy książęta 
w swoich grodach, aby mieć obronę przed 
wrogami, bo walka była wówczas zjawi
skiem powszechnym i tylko za murami 
można było czuć się bezpiecznym. Nie 
znano jeszcze wówczas współczesnych 

armat, którymi tak łatwo zburzyć mury, ' 
że nie warto ich nawet budować.

Wspominaliśmy już o tym, jak szlach
ta wołyńsko-litewska z Lubartem na czele 
oraz ze „zwierzchnikiem Ruskiej Ziemi”, ! 
jego dziadkiem (Danielem Ostrogskim) 
przepędzili polskiego króla Kazimierza z 
Wołynia i Ziemi Halickiej. Do roku 1348 
Ziemia Halicka pozostawała pod zarzą
dem Lubarta, w roku 1349 Kazimierz ko
rzystając z tego, iż litewscy książęta zo
stali pobici przez Krzyżaków, niespodzie
wanie napadł na Litwę, odebrał Lubarto- 
wi Ziemię Halicką, Chełmszczyznę a tak
że cześć Wołynia. Litewscy książęta zjed
noczyli się ponownie i jeszcze przez kilka 
lat walczyli z Kazimierzem Wielkim - to 
odbierając zagarnięte przez niego ziemie, 
to oddając mu z powrotem. W końcu 1366 
roku wojna zakończyła się pokojem. Ka
zimierz zachował Ziemię Chełmsko-Bełz- 
ką, Włodzimierz okręgi: horodelski, lubo- 
melski, [...], rateński, koszarski. [...] oraz i 
miasta: Krzemieniec, Przemyśl, Olecko. 
Pod zarządem Lubarta pozostały: Łuck, 
[..], [...], Zakamienie, Szumsk, Ostróg, I 
Połonne, Mielnica oraz inne. Po śmierci 
Kazimierza Lubart z bratem Kiejstutem l 
odbił Włodzimierz, w porozumieniu z Lu
bartem Polska odzyskała Krzemieniec.

Następcą Kazimiera wielkiego zo
stał Ludwik Węgierski, który przekazał 
Ziemię Halicką swemu zarządcy Włady
sławowi Opolczykowi. To Opolczykowi I 
odebrał Lubart wołyńskie miasta. Ziemia 
Bełzko-Chełmska oraz Podlasie pozosta
ły pod zarządem Rzeczpospolitej. Kijo
wem zarządzał jakiś książę Chwedor, so
jusznik tatarskiej ordy. Wielki książę li
tewski Olgierd odebrał mu Kijów i oddał j 
swemu synowi Włodzimierzowi Olgier- 
dowiczowi. Do Kijowa przyłączona była 
również część Wołynia z miastami Ży
tomierzem i Owruczem. Tenże Wołyń w 
czasach Olgierda znajdował się w admi



nistracyjnych granicach Księstwa Litew
skiego, ale był podzielony pomiędzy Lu- 
barta i Włodzimierza Olgierdowicza. Byli 
to książęta z ukrainizowani, trzymali się 
mocno prawosławia, trzymali się ukraiń
skich zwyczajów, a także szczerze, z od
daniem bronili naszego kraju przed wszel
kimi wrogami.

Olgierd zmarł w 1377 roku pozosta
wiając aż 12 synów. Z nich znamy Wło
dzimierza Kijowskiego, ale musimy tak
że poznać Jagiełłę i Świdrygiełłę, którzy 
odegrali ogromną role w życiu naszego 
kraju.

3. JAGIEŁŁO
Król polski, Kazimierz Wielki zmarł 

nie pozostawiając potomstwa, a jego sio
strzeniec Ludwik Węgierski także nie po
zostawił po sobie syna, a jedynie córkę Ja
dwigę. Młoda królewna była zaręczona, a 
nawet przeznaczona (jeszcze w dzieciń
stwie) austriackiemu księciu Wilhelmo
wi, ale szlachta polska nie mając wcale 
ochoty podporządkować się władzy Nie
miec postanowiła wydać Jadwigę za mąż 
za litewskiego księcia Jagiełłę. W ten spo
sób można było złączyć Litwę z Polska 
pod jedna władzą, czego polscy magnaci 
pragnęli już od dawna. Jadwiga długo nie 
zgadzała się na poślubienie Jagiełły, po
nieważ szczerze kochała swojego Wilhel
ma, ale możnowładztwo i duchowieństwo 
przekonało ją iż zamążpójście będzie ofia
rą dla Pana Boga oraz, jak mówili dla oj
czyzny.

W roku 1386 Litwin Jagiełło, który był 
już ochrzczony w kościele prawosław
nym i przyjął imię Jakon, zrzekł się pra
wosławia by wziąć ślub z katoliczką Ja
dwigą i obiecał przy tym, że: cały naród 
litewski, który jest jemu poddany, a także 
on sam, przyjmie wiarę katolicką, Litwa 
wraz z zamieszkałymi w jej granicach lu
dami przyłączą się do Polski, ziemie ukra-

Król Władysław Jagiełło
/?yc. Wikimedia Commons 

ińskie - Ziemia Chełmsko-Bełzka, Wołyń 
oraz Podole będą przyłączone do Polski.

Ta umowa nazwana jest w historii 
„Ugodą krewską”, dlatego, że do jej za
warcia [1] doszło w mieście Krewo, gu
berni mińskiej. Ugoda ma duże znacze
nie w historii naszego narodu i kraju ze 
względu na rezultaty, bowiem od momen
tu przyłączenia Wołynia oraz całego li
tewskiego kraju do Polski na nasze bogate 
ziemie zaczęli najeżdżać Polacy i powoli 
przejmować w swoje ręce wszelkie urzę
dy, a także nabrali apetytu (w sensie po
siadania) na kawałki ziemi, a nasze ukra
ińskie społeczeństwo zaczęło przejmować 
od nich mowę i zwyczaje, co spowodowa
ło spolszczenie i wyrzeczenie się swoje
go narodu.

Jagiełło dotrzymał obietnicy w czę
ści dotyczącej jego osoby: jeszcze przed



Wielki książę Witold Kiejstutowicz
Ryc. Wikimedia Commons

ślubem drugi raz się ochrzcił w kościele 
krakowskim, przechodząc na katolicyzm 
i przyjmując imię Władysław. Jego czte
rej bracia pozostali przy prawosławiu. Nie 
pragnęli katolicyzmu czołowi bojarzy li
tewscy - dwom z nich ścięto na wese
lach głowy. Jagiełło dotrzymywał swoich 
obietnic odnośnie wiary nie zawsze zbroj
ną ręką: zatwierdził kilka przywilejów na 
mocy których zrównał swoich poddanych 
z Polakami. W 1413 roku zwołał w Ho
rodle nad rzeką Huczwą zgromadzenie, 
na którym oznajmił, iż zrzeka się swoich 
feudalnych praw na wszystkimi ziemiami 
w kraju i przekazuje je litewskiej oraz ru
skiej szlachcie, jeżeli ta przejdzie na ka
tolicyzm. Swoje córki oraz siostry owa 
szlachta powinna wydawać za mąż tyl
ko za katolików. Urzędy wojewodów oraz 
kasztelanów obiecał tylko katolikom.

Te wszystkie poczynania Jagiełły mia
ły na celu ograniczenie praw ukraińskiego 
i litewskiego narodu, spolszczenie tych
że narodów poprzez zastąpienie kultury 
ukraińskiej polską, zespolenie litewsko - 
ukraińskich ziem z Polską. Ale litewsko 
- ruscy książęta oraz bojarzy doszli do po
rozumienia, że sami rozprawią się z Ja
giełłą, byli przy tym (co jest rzeczą zrozu
miałą) niezadowoleni z jego poczynań. To 
nieporozumienie wykorzystał Witold, syn 
Kiejstuta, wuja Jagiełły, którego Jagiełło 
usunął ze świata. Witold rozpoczął walkę 
z Jagiełłą, doprowadzając do tego, że Ja
giełło zmuszony został do przyznania mu 
władzy nad częścią ziem litewskich, któ
re weszły w sojusz z Polską przeciwko 
zwierzchności Jagiełły.

4. WITOLD
Wielkim księciem litewskim był Wi

told w latach 1392-1430 [2]. jego pano
wanie miało tak ważne następstwa dla 
Wołynia, że trzeba o nim jeszcze wiele 
opowiedzieć.

Korzystając z niezadowolenia litew- 
sko-ruskich bojarów i książąt Witold 
przejął w swoje ręce władzę, ale nie z ko
rzyścią dla tychże bojarów i książąt lecz 
na ich zgubę. Dogadawszy się z Jagieł
łą zwołał wszystkich książąt oraz szlach
tę na Ukrainę, ogłosił się jedynowładcą. 
Odrębne dotychczas księstwa odtąd sta
ły się prowincjami i utraciły na zawsze 
swą minioną chwałę, a Witold tym chęt
niej przystał na utyskiwania prawosław
nych, którzy pozostali niezadowoleni z 
poczynań Jagiełły, ale nie mogli zdecydo
wanie opowiedzieć się przeciwko niemu 
z uwagi na brak wśród nich silnej opozy
cji. Witold, chociaż sam przestrzegał na
szych zwyczajów, na skutek rożnych ko
lein losu zmienił swoja wiarę, pozostał też 
bez wsparcia ze strony narodu ukraińskie
go. Te chwile słabości Witolda wykorzy



stał brat Jagiełły - Świdrygiełło, występu
jąc przeciwko niemu z pomocą ukraińsko 
- litewskich książąt, wśród których miał 
swoich przyjaciół.

Wmieszawszy się w sprawy tatarskie 
Witold ściągnął na siebie zemstę ze strony 
tatarskiego chana Edygeja. W 1399 roku 
Edygej pokonawszy Witolda przemierzył 
ze swoimi zagonami całą Kijowszczyznę 
i Wołyń aż do Łucka rujnując Żytomierz
[3] i Owrucz.

Zjazd w Horodle, o którym wspomi
naliśmy już wcześniej uczynił unię Polski 
z Litwą korzystną tylko dla Polski. Cho
ciaż Witold wydał pismo, w którym za
bezpieczył prawa wyznawców prawosła
wia, chociaż zabiegał o przyznanie dla Li
twy oddzielnego metropolity i zabiegał o 
połączenie Kościoła Wschodniego z Za
chodnim posyłając na sobór w Konstancji 
przedstawicieli Kościoła Prawosławnego, 
nie uzyskał przychylności narodu ukra
ińskiego, ponieważ nie opowiadał się za 
prawdziwą ukraińsko - ruską jednością, 
nie był prawdziwym patriotą. Nie na dłu
go przed swoją śmiercią zwrócił uwagę 
całego świata na nasz Wołyń. Świadomy 
niebezpieczeństwa jakie niosła ze sobą 
nawała tatarska zorganizował w Łucku 
zjazd monarchów [4] niemal ze wszyst
kich krajów Europy. Był tam Jagieł
ło, król Polski, cesarz rzymsko-niemiec- 
ki Zygmunt Luksemburski, książę mo
skiewski Wasyl Wasylewicz z metropo
litą Fotem (?), król Danii, poseł papieski, 
wielki mistrz pruski [Kawalerów Mieczo
wych], hospodar wołoski, chan Perekop- 
skiej Ordy [5], poseł cesarza bizantyjskie
go a także wielu innych książąt i bojarów.

Prawdą jest iż z tej narady nic nie wy
nikło, ale staremu, 80. letniemu Witoldowi 
za jego gościnność cesarz niemiecki posłał 
koronę, którą przechwycili Polacy i ode
brali posłańcom. Tak więc stary Witold nie 
otrzymał korony, wkrótce po tym zmarł.

........  9

Kniaź Świdrygiełło
Fot. Archiwum

5. ŚWIDRYGIEŁŁO
Na ile Witold z Jagiełłą ukracali prawa 

litewsko-ruskiego narodu, na tyle ostat
ni miał nadzieję, że skoro wielkim księ
ciem litewskim zostanie Świdrygiełło, to 
wszystko będzie lepiej. Gdy umarł Witold, 
Ukraińcy, Białorusini oraz Litwini wybra
li swoim wielkim księciem Świdrygiełłę. 
Jagiełło musiał się z tym pogodzić. Świ
drygiełło zaczął mówić o niezależności 
Litwy od Polski, a przez to wynikła wojna 
z Polakami, którzy pragnęli odebrać Li
twie Podole. Wołyń stał się terenem walk, 
Polacy spalili Włodzimierz, Łuck spalił 
sam Świdrygiełło. Wojna zakończyła się 
ugodą. Świdrygiełło odbudował wschod
nie Podole oraz Wołyń.

Polacy nie dawali Świdrygielle spo
koju widzieli w roli księcia litewskiego 
młodszego brata Witolda-Zygmunta Kiej- 
stutowicza, który wyruszył zbrojnie prze
ciwko Świdrygielle i zmusił go do uciecz
ki. Od tego momentu Litwa znalazła się 
pod zarządem Zygmunta Kiejstutowi- 
cza, a Świdrygielle pozostały tylko zie
mie ukraińskie. Wojna trwała jeszcze dłu
go, ale Kiejstutowicz dążył do zagamię- 



cia wszystkiego. Wołyński książę Chwe- 
dor Ostrogski oraz piński Ołeksander Nyc 
pomagali Swidrygielle do końca, nie do
pisało mu jednak szczęście, musiał ukry
wać się na terenie obcych państw, dopóki 
nie zamordowano Kiejstutowicza [6],

Świdrygiełło powrócił na swój Wołyń, 
do Łucka. Ukraińcy znów podjęli starania 
by obrać Swidrygiełłę wielkim księciem 
litewskim, ale Litwini chcieli przejąć całą 
władzę w swoje ręce, wybrali zatem na 
wielkiego księcia syna Jagiełły - Kazi
mierza (starszy syn Jagiełły, Władysław 
został królem polskim). Świdrygiełło do
żył swoich lat jako książę wołyński, zmarł 
w Łucku w 1452 roku.

Kijów razem z Żytomierzem i Owru- 
czem oddał Kazimierz Jagiellończyk swe
mu stryjecznemu bratu Olkowi Wołodimi- 
riczowi. Ten był dobrym, rozumnym księ
ciem, wszyscy go szanowali. Tak, że gdy 
zmarł Witold, chcieli go wybrać na wiel
kiego księcia litewskiego, Kazimierz wie
dział, że gdy odstąpi Kijów Olkowi cała 
Ukraina będzie mu wdzięczna. Tak się 
stało. Olek zmarł w 1455 roku. Jeden syn 
Olka - Semen do końca swoich dni był 
księciem w Kijowie, a drugi, Michajło na 
Wołyniu oraz w Słucku.

Petro Antonowycz 
Z ukraińskiego przełożyła 

Regina Smoter-Grzeszkiewicz

PRZYPISY:
[1] Bezpośrednią przyczyną zawarcia 

ugody było wspólne Polski i Litwy zagro
żenie ze strony Krzyżaków oraz dążenie 
do utrzymania i rozszerzenia posiadłości 
na Rusi.

[2] Opracowania polskie - „Słownik 
historii Polski" pod red. prof. dr Tadeusza 
Łepkowskiego (wydanie IV, Warszawa 
1969, s. 460) podaje datę 1401-1430.

[3] Owrucz - miasto na Ukrainie, po
łożone nad rzeką Teterew, Założone zosta

ło w w 884 roku. Żytomierz był jednym 
z największych miast Rusi Kijowskiej. 
Około 1225 roku św. Jacek Odrowąż za
łożył klasztor dominikanów, który został 
zniszczony podczas najazdu Mongołów 
na Ruś Kijowską w 1240 roku. W 1333 
roku został przyłączony przez Giedymina 
do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

[4] Celem zorganizowanego przez Wi
tolda zjazdu miała być jego koronacja, z 
propozycją której wystąpił Zygmunt luk
semburski chcąc poprzez ustanowienie na 
Litwie króla doprowadzić do wojny pol
sko-litewskiej, a tym samym wyłączenia 
Polski i Litwy z polityki czeskiej.

[5] Orda Perekopska stanowiła cześć 
tzw. Złotej Ordy założonej przez Batu- 
chana.

[6] Zygmunt Kiejstutowicz usunął z
tronu Świdrygiełłę w roku 1432, w poro
zumieniu z panami polskimi, ale po usu
nięciu go z kraju pragnął uniezależnić Li
twę od Polski, a także ograniczyć wpły
wy możnowładztwa litewskiego, przez co 
zginął z jego rąk. cdn.



Odeszli - BwiłinAH

WSPOMNIENIE O PANU HENRYKU
KOWALSKIM

Pan Henryk Kowalski zmarł 7 X 2020 
r. w Toruniu w wieku 79 lat. Był wicepre
zesem toruńskiego Oddziału Towarzy
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu
dniowo-Wschodnich. Najważniejszy dla 
swoich Bliskich, był również bardzo waż
ny dla wielu osób, które straciły w nim 
oddanego przyjaciela, świetnego organi
zatora, a także człowieka głębokiej wiary.

Pan Henryk, przez wiele lat związa
ny był z parafią Matki Bożej Częstochow
skiej, prowadzonej od początku, czyli od 
1996 roku, przez zakon paulinów. W tej 
parafii przez lata uczestniczył w spotka
niach grupy Komórki Parafialne Doro
słych. W tej wspólnocie właśnie go po
znałem. Wielu zapamięta go także jak z 
niezwykłą dbałością troszczył się o zieleń 
posadzoną przy wzniesionej kaplicy oraz 
tymczasowym domu zakonnym paulinów.

Towarzystwu kresowemu, które w To
runiu istnieje już prawie 30 lat, poświęcił 
wiele serca. Początkowo liczyło ono pra
wie stu członków, co nie dziwi w mieście 
o tak ważnych tradycjach wileńskich, ale 
i lwowskich, i wołyńskich. Przez salę na 
piętrze Biblioteki Pedagogicznej, w której 
mieściła się siedziba Oddziału, przewinęło 
się wiele ważnych dla życia kulturalnego i 
politycznego naszego miasta osób, by wy
mienić choćby panią senator Alicję Grześ
kowiak. Z latami ilość członków w natural
ny sposób coraz bardziej topniała; odcho
dzili. Pan Henryk mimo to nie ustawał w 
pracach, wytrwale namawiał do aktywno
ści, choć właśnie z racji kierunku tego swo
jego zaangażowania, musiał sam wielo
krotnie odczuwać osamotnienie. To on wy
szukiwał gości z odczytami na comiesięcz
ne środowe spotkania, często z iście kreso-

Jedno z ostatnich zdjęć Henryka 
Kowalskiego Fot. Archiwum

wym rozmachem i fantazją. Były to odczy
ty niekonwencjonalne, zdawało się nawet, 
jak gdyby „na wyrost" wobec szczupłej 
garstki już na ogół mocno posuniętych wie
kiem osób. Zapamiętałam zajmującą opo
wieść współtwórczyni i wychowawczyni 
domu dziecka w Nowosybirsku na Syberii, 
siostry Barbary Rybus CSSE. Albo spotka
nie z kandydatem do Parlamentu Europej
skiego w gorącym czasie przedwyborczym. 
Pan Henryk miał swoje zapatrywania poli
tyczne, ale ich nie narzucał, świadomy, że 
na spotkaniach kresowych bywają osoby 
o różnych poglądach. Ale właśnie o te po
glądy był prawdziwie zatroskany. Najbar
dziej chyba bolał nad niezbyt jasnym czy 
obojętnym stosunkiem wobec Kościoła.



W czasie, kiedy go poznałam, często od
wiedzał chorych przyjaciół w szpitalu i w 
domu opieki. Uczestniczył w ich pogrze
bach. Chętnie słuchał i sam przyczyniał się 
do upowszechniania wśród kresowiaków 
wiedzy na temat kresowych kapłanów mę
czenników, zwłaszcza o. Serafina Kaszuby 
OFMCap, którego czcił, a który w latach 
pięćdziesiątych bywał potajemnie z posłu
gą duszpasterską w jego rodzinnym Korcu 
na Wołyniu. Wówczas to heroicznemu ka
płanowi pomagał w trudnym posługiwaniu, 
jako ministrant, brat matki, wujek Jan Ko
walski. Nad biurkiem pana Henryka wisia- 
ło zdjęcie Sługi Bożego obok zdjęcia bł. ks. 
Władysława Bukowińskiego.

Choć kilka spotkań z panem Henry
kiem zapadło mi w serce, to chciałabym 
przywołać tutaj zwłaszcza jedno. Na pe
wien czas straciłam z panem Henrykiem 
kontakt. Obawiałam się, że z powodu 
śmierci jednej z aktywniejszych człon
kiń a wkrótce potem pandemii koronawi- 
rusa, koło kresowian dogasa. Telefon mil
czał. Rankiem, 8 lipca 2020 r. odbywało 
się dość kameralne spotkanie wyborcze 
pod toruńskim ratuszem z Prezydentem- 
Elektem, Andrzejem Dudą. Było to naza
jutrz po zakończeniu pierwszej tury wy
borów, kiedy wyborcy mobilizowali siły, 
niepewni, jak dalej się potoczą losy pra
wicowego kandydata. Kiedy większość 
przybyłych już się rozeszła, zobaczy
łam na pustoszejącym Rynku pana Hen
ryka. Z wysiłkiem, wspierając się na ku
lach, zmierzał w stronę autobusu. Przysie- 
dliśmy trochę na ławeczce. Na karteczce, 
gdyż nie mógł już mówić, napisał o swo
jej chorobie, która była śmiertelna.

W ostatnim już czasie świadomy zbli
żającego się szybko końca, pożegnał się 
z przyjaciółmi, rozdawszy im książki ze 
swojego kresowego księgozbioru. Ponie
waż już nie był w stanie mówić, na kart
kach zeszytu w kratkę uzupełniał dla naj

bliższych historię swojej rodziny pocho
dzącej z Kresów. Wraz z nielicznymi oca
lałymi fotografiami i dokumentami zapi
ski te stały się częścią rodzinnej kroni
ki, pieczołowicie wykonanej przez Mał
żonkę, panią Aleksandrę i ozdobionej jej 
rysunkami. Wyłaniają się z niej drama
tyczne dzieje osób z najbliższej rodziny 
a może przede wszystkim piękna postać 
ukochanej matki. Warto przywołać kilka 
faktów z tej kroniki.

Pan Henryk urodził się 23 VIII 1941 
r. w Korcu. Rodzina ze strony mamy Zo
fii Kowalskiej od wielu pokoleń mieszka
ła w kolonii Rzeczeczyna (Rzeczeczyzna) 
nieopodal Korca. Tam urodzili się rodzice 
mamy, Anna z domu Koziar i Antoni Ko
walscy a także ich siedmioro dzieci: naj
starsza Helena, urodzona w 1912 r. a po
tem kolejno: Antonina, Zofia, Franciszka, 
Maria, Agata i najmłodszy Jan urodzony 
w 1932 roku. Dziadek pana Henryka, An
toni, urodzony w 1884 r., na zdjęciu wi
doczny w carskim mundurze, służył 5 lat 
w pułku ochrony cara w Sankt Petersbur
gu. Po 1918 r. był gajowym w dobrach 
hr. Adolfa Załęskiego (1869-1940) w Ho- 
łownicy i gospodarował na otrzymanej od 
niego ziemi. Zofia, przyszła mama pana 
Henryka, pracowała po skończeniu szkoły 
jako kucharka we dworze państwa Załę- 
skich i przyjaźniła się z rodziną zarządcy. 
Kronika podkreśla fakt, że razem z jego 
żoną i panią Załęską jeździły bryczką do 
kościoła w Korcu i na zakupy do odległe
go o 60 km Równego, równie „godnie i 
dobrze ubrane".

Po wkroczeniu wojsk sowieckich, w 
1940 roku, pan Załęski został zamordo
wany. Pan Henryk, gdy po latach odwie
dził rodzinne strony, zapytał miejscowych 
Ukraińców ze wsi Hołownica i Kopytów, 
jaki był pan Załęski: „Oj, pane.jaki dobry, 
a pani, jak było potrzeba, to w nocy jecha
ła ratować, nie tylko Polaków, ale i Ukra



ińców”. W czasie pierwszej okupacji so
wieckiej mama pana Henryka pracowała 
w przedszkolu.

Po wejściu wojsk niemieckich majątek 
państwa Załęskich został przejęty przez 
Niemców. Gdy w 1943 r. zaczęły się rze
zie dokonywane przez UPA, panią Zofię 
zatrudnił jako kucharkę Niemiec, komen
dant Korca. Tam przeżywała szereg upo
korzeń ze strony Ukrainki, kochanki owe
go Niemca, tak, że nawet on sam, okropny 
z charakteru, jak potem wspominała, mu- 
siał ją strofować.

Tragiczny, choć nie jednakowy, był 
los dziadków pana Henryka, Antonie
go i Anny oraz części ich dzieci. Pewne
go dnia sąsiadka Ukrainka, pani Marko, 
uprzedziła ich, że tej nocy Ukraińcy będą 
mordować. Warto podkreślić, że mąż i syn 
tej pani byli w UPA; ryzykowała więc ży
ciem, by powiadomić dziadków o plano
wanym ataku. Wraz z innymi mieszkań
cami Rzeczeczycy uciekli oni do Korca, 
gdzie stał garnizon niemiecki. Tam rodzi
ce Zofii udali się do znajomych, państwa 
Smółek. Gdy zabrakło jedzenia, Anna, 
mimo protestów męża, wraz z dwiema 
córkami, siedemnastoletnią Marią i je
denastoletnią Agatą, udały się wozem do 
Rzeczeczycy, by przywieźć stamtąd pro
wiant. Ciocia Janka Gabryś, córka Heleny 
(najstarszej siostry pani Zofii) i Stanisła
wa Brusiłów zanotowała: „[Babcia Anna] 
znalazła wóz, konia, załadowała wraz z 
córkami Marią i Agatą trochę warzyw z 
ogrodu i w lesie napadli na nie banderow
cy. Maria podobno uciekła do pobliskie
go domu, gdzie mieszkała Czeszka (która 
przekazała to zdarzenie). Maria chwyci
ła rękoma za płot, a Ukrainiec podbiegł i 
uderzył ją kołkiem po rękach i tylko krzyk
nęła: «nie ma moich rąk» a banderowiec 
chwycił ją i powlókł do lasu. Banderow
cy nakazali pobliskim mieszkańcom, żeby 
się nie ważyli Polek pochować". Babcia 

Anna i córka Agata zostały zastrzelone na 
wozie. Ta śmierć została również odnoto
wana w dwutomowej książce Ewy i Wła
dysława Siemaszków, (Ludobójstwo do
konane przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia: 1939-1945”.

W kronice znajduje się jeszcze jed
no wspomnienie z czasu tych tragicz
nych wydarzeń, Mamy pana Henryka: 

„przez serduszko [w drzwiach] obserwo
wałyśmy co się dzieje. Trzymałam rękę na 
ustach Heńka, żeby się nie odzywał, po
nieważ gdyby usłyszeli Ukraińscy, utopi
liby nas w fekaliach. I widzimy - podpa
lają budynki. W pewnym momencie tego 
rozboju na podwórzu pojawiło się dziecko 
(5-6 letnie) wołające mamo! mamo! Pod
jechał na koniu banderowiec, chwycił go 
za ramię i wrzucił do płonącego budyn
ku”. Może świadkami tego wydarzenia 
były obie siostry, Zofia i Helena? Helena 
z córkami uciekły wkrótce potem do No
wogrodu Wołyńskiego, leżącego po stro
nie Rosji sowieckiej. Wcześniej spalono 
Kopytów, w którym państwo Brusiłowie 
mieszkali w niewykończonym jeszcze 
domu. Mamę z córkami uratowała sąsiad
ka, Ukrainka, która przechowała je u sie
bie. I ona ryzykowała życie, bo, jak poda- 
je kronika rodzinna, w tym czasie jej sy
nowie byli „na akcji”. Ciocia Janka, cór
ka Heleny napisała: „Inny dobry sąsiad 
Ukrainiec zawiózł nas do odległego o 7 
km Korca - ten dobry sąsiad tak został 
pobity przez Ukraińców za udzieloną po
moc, że zmarł”.

Mimo tych tragicznych wydarzeń 
pan Antoni nie chciał opuszczać Woły
nia, w nadziei, że Polska wróci na te zie
mie. Kiedy jego córki Zofia z synem i He
lena ze swoimi dziećmi (jej mąż Stani
sław zginął) wyjechały do Wałcza na Po
morzu Zachodnim, on pozostał w Korcu 
wraz z córką Franciszką i najmłodszym 
synem Jankiem. To właśnie ów syn pota



jemnie pomagał o. Serafinowi Kaszubie i 
był jego ministrantem w czasie Mszy św. 
odprawionych po domach. Kościół pw. 
św. Antoniego bowiem władze zamieni
ły na zakład chemiczny. W owych latach 
brakowało nawet czarnego chleba, zresz
tą marnego: „mieszanka trocin, byle jakiej 
mąki”. Janek został powołany do wojska. 
Pan Henryk zapisał: „Dziadek Antoni, po 
wyjeździe wujka został sam. Był schoro
wany. W tym czasie stojąc po chleb w ko
lejce przed sklepem, przewrócił się i zo
stał podeptany, zemdlał. To był grudzień . 
Zmarł. To był 1955 rok. Moja mama Zofia 
otrzymała telegram na pasku dalekopisu. 
«Otiec pacharonien - Janek». Wujek Ja
nek po śmierci dziadka został zwolniony z 
wojska przed czasem”.

Janek pracował jeszcze dwa lata w cu
krowni w Korcu. W tym czasie pani Zo
fia wszczęła energiczne starania o sprowa
dzenie tego swojego najmłodszego brata 
do Polski. Udało się to w 1957 r., Janek 
zamieszkał ze swoją siostrą Zofią i jej sy
nem czyli Henrykiem w Wałczu przy ul. 
Południowej; aż do emerytury pracował w 
suszarni. O prawdziwej przyczynie śmier
ci dziadka w rodzinie Henryka nie mó
wiono. Tragiczny okazał się również los 
siostry pani Zofii, Franciszki. Została wy
wieziona w 1945, w 1946 albo 1950 r. na 
„przymusowe prace” do Donbasu, gdzie 
zmarła w 1951 r., przygnieciona wóz
kiem węglowym. Kronika rodzinna notu
je imiona jej dzieci.

W kronice znajduje się naddarte zdję
cie babci pana Henryka, Anny, jako mło
dej mamy, z dwiema małymi córeczkami. 
Pan Henryk napisał: ,fiest to oryginalne 
zdjęcie, które moja mama przechowywa
ła jak relikwie”.

W dalszej historii wspaniale rysuje się 
postać dzielnej Mamy pana Henryka. On 
sam tak opisuje dalsze losy rodziny: „Woj
na się skończyła. Mamy jechać w niezna

ne — Ziemie Odzyskane. Czekaliśmy na 
pociąg pod gołym niebem w Równem kil
ka dni. Ciocia Helena wzięła ze sobą kro
wę, która ich karmiła w podróży i rów
nież potem. I tak 8 maja 1945 znaleźliśmy 
się w «Dojcz Krone» czyli w Wałczu. Tu 
zaopiekował się nami PUR (Państwowy 
Urząd Repatriacyjny). Mieszkania ludzie 
wybierali sami, nikt im ich nie przydzielał. 
Nieraz było tak, jakby właściciele przed 
chwilą wyszli i zaraz wrócą. Było ciężko, 
ale wszyscy sobie pomagali. Mama do
stała pracę w restauracji państwa Mierz
wy. Ona pochodziła z Wilna, on z Pozna
nia. Tak dobrych ludzi Pan Bóg postawił 
na drodze mojej mamy. Rano mama pro
wadziła mnie z sobą do pracy. W dzień by
łem H' domu p. Mierzwów, a wieczorem - 
śpiącego, niosła mnie do domu”. Były też 
miłe chwile, kiedy np. objadali się raka
mi przyrządzanymi przez Mamę na różne 
sposoby, a łowionymi w czystych stawach 
okolic Wałcza. Chłopcy, chcący zarobić 
trochę groszy, przynosili je do restauracji.

Mamie Henryka jeszcze raz przyszło 
przeżywać bardzo ciężkie chwile i wal
czyć o życie syna. 23 maja 1949 r. przy 
ul. Południowej, w ogródku domu, w któ
rym mieszkali, mały Heniek bawił się z 
kolegami w wojsko. Granatami-niewy- 
pałami, z karabinami, w hełmach - te
ren tzw. Wału Pomorskiego był szczegól
nie uzbrojony. Jeden z kolegów, Witek, 
użył jako młotka pocisku moździerzowe
go. Wybuch rozerwał chłopca na kawał
ki, a lekarz powiedział pani Zofii, któ
ra przybiegła do szpitala: „JaA: przeżyje 
trzy dni, niech się pani modli, może będzie 
żyr. Henio pięć miesięcy leżał w szpitalu. 
Mama przychodziła codziennie. Potrzeb
na była penicylina. Jechała po nią nocą, 
uprosiwszy lek dzięki protekcji znajomej 
farmaceutki, do Bydgoszczy. „To mnie 
uratowało”, napisał pan Henryk. 
<>OO<X>C><X>O<X><><X><X>



W jego spojrzeniu, spokojnym, uważ
nym, pełnym serdecznej troski o sprawy 
bliźnich, niełatwo było się domyśleć tak 
wielu ciężkich przeżyć. W ostatnich la
tach chyba najpewniej można było go 
spotkać w kościele parafialnym Matki Bo
żej Królowej Polski w Toruniu, gdzie co
dziennie uczestniczył we Mszy św. Trosz
czył się też o mieszkające na terenie pa
rafii siostry ze Zgromadzenia św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus (terezjanki) przyby
łe do Torunia w 2014 r. do miejsca gro
bu swojego założyciela, obecnie już Sługi 
Bożego, biskupa diecezji łuckiej na Woły
niu, Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950).

Przypomnijmy, że ostatnie trzy lata 
życia biskup ten przeżył w podtoruńskiej 
miejscowości Zamek Bierzgłowski, a po 
śmierci został pochowany w kościele św. 
Jakuba Większego w Toruniu. Pan Hen
ryk, traktował osobę biskupa jako swo
jego pasterza i wyjątkowego orędowni
ka. Uczestniczył we wszystkich wyda
rzeniach rocznicowych organizowanych 
przez siostry terezjanki w okolicach daty 
9 lutego. Dodajmy, że najczęściej w te dni 
było bardzo mroźno, jego jednak nigdy 
nie zabrakło. Poza tym cieszył się bardzo 
z podjętych starań o wyniesienie biskupa 
na ołtarze. Nie było spotkania, wykładu, 
czy sympozjum poświęconego biskupowi, 
na którym zabrakło by jego osoby.

Jak wspomniałem wcześniej Pana 
Henryka poznałem w grupie parafial
nej Komórki Parafialne Dorosłych, któ
ra spotykała się w kaplicy i w sali dusz
pasterskiej w parafii prowadzonej przez 
paulinów. Przez kilka lat spotykaliśmy 
się regularnie, raz w tygodniu, na spotka
niach w poniedziałki, czasami na Eucha
rystiach w niedzielę, a także przeżywali
śmy wspólnie rekolekcje letnie w ośrod
ku paulinów w Brdowie. Pan Henryk był 
człowiekiem wiary. Kiedy spotykałem się 

z nim w jego mieszkaniu w sierpniu 2020 
roku, na kilka tygodni przed jego śmiercią, 
zawsze nasze spotkania kończyliśmy mo
dlitwą i błogosławieństwem.

Kiedy dowiedział się, że jestem histo
rykiem pracującym na Uniwersytecie Mi
kołaja Kopernika bardzo szybko zaczął 
się dzielić swoją pasją życiową związa
ną z dramatyczną historią Wołynia, a tak
że swoją osobistą historią rodzinną. Mogę 
powiedzieć, że to on właśnie uczył mnie 
historii Wołynia, a także zachęcał do jej 
upamiętniania. To on np. zaprosił mnie do 
uczestnictwa w konferencji naukowej po
święconej 60 rocznicy ludobójstwa Po
laków na Wołyniu i Kresach Południo
wo-Wschodnich Polski, która miała miej
sce w Toruniu 24 X 2004 roku. Wygłosi
łem na niej referat poświęcony biskupo
wi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi. Po se
sji naukowej uczestniczyliśmy w Eucha
rystii w kościele św. Jakuba, a po jej za
kończeniu w odsłonięciu tablicy pamiąt
kowej poświęconej Polakom pomordowa
nym na Kresach. Przywołane wydarzenia 
nie miałyby miejsca, gdyby nie zaangażo
wanie Pana Henryka.

Czekając na przystanku autobusowym 
(ze spotkań kresowych wychodził ostat
ni) niejeden raz rozmawialiśmy o różnych 
sprawach, które go angażowały, o współ
czesnych postawach Polaków. Opowiadał 
o swoich spotkaniach z młodzieżą z to
ruńskiej szkoły Zesłańców Sybiru na te
mat dramatycznej historii Wołynia, o kil
ku swoich wyprawach na Wołyń, do Kor
ca właśnie. Miał nadzieję jeszcze raz tam 
pojechać.

Maria Kalas, 
dk. Waldemar Rozynkowski
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CHOMYSZYN I SZEPTYCKI, CZYLI 
WYBÓR UKRAINY

Błogosławiony Męczennik

Grzegorz Chomyszyn 3
Biskup Stanisławowski

DWA
KRÓLESTW,

Zapewne inaczej potoczyłaby się hi
storia narodu ukraińskiego i stosunków 
polsko-ukraińskich, gdyby Ukraińcy wy
brali drogę, jaką wskazywał im biskup 
Grzegorz Chomyszyn, a nie tą, którą pro
wadził ich władyka Andrzej Szeptycki.

Ksiądz Adam Kubasik jest rodowi
tym Górnoślązakiem - księdzem diece
zji gliwickiej. Do spraw stosunków pol
sko-ukraińskich nie miał więc stosunku 
osobistego, emocjonalnego, tak jak wie
lu przedstawicieli tzw. Kresowiaków oraz 
ich potomków. W latach 2005-2012 Kuba
sik był misjonarzem w Peru, skąd musiał 
wrócić po siedmiu latach z powodu kom
plikacji zdrowotnych. Jeszcze w szko

le średniej żywo zainteresowany histo
rią - już w czasie studiów w seminarium 
duchownym podjął tematykę Ukraińskiej 
Kościoła Greckokatolickiego. Swoją pra
cę magisterską poświęcił greckokatolic
kiemu metropolicie Lwowa Andrzejowi 
Szeptyckiemu. Szeptycki - uznawany jest 
za jednego z ojców współczesnego naro
du ukraińskiego - uważał się za Ukraińca. 
Tę narodowość sam wybrał - był wszak 
wnukiem hrabiego Aleksandra Fredry, a 
jego brat Stanisław Szeptycki był genera
łem Wojska Polskiego. Ks. Adam Kubasik 
nie poprzestał na pracy magisterskiej. Po
staci Szeptyckiego poświecił także dokto
rat, który wydał w 1999 roku, jako książ
kę zatytułowaną „Arcybiskupa Andrzeja 
Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, 
państwa i Cerkwi”.

Nie zaprzestał pracy badawczej. W 
2016 roku ukazała się kolejna jego książ
ka poświęcona „władyce świętojurskie- 
mu” pt. „Eklezjologia polityczna metro
polity Andrzeja Szeptyckiego. Cerkiew 
greckokatolicka fundamentem niezawisłej 
Ukrainy”. Kolejna książka Kubasika uka
zała się w roku 2020 i nosi tytuł „Ukra
iński prorok. Społeczno-polityczna i reli
gijna działalność biskupa Grzegorza Cho- 
myszyna (1867-1945). Troska o wieczne i 
doczesne dobro narodu ukraińskiego”. Tę 
monografię należy uznać za pionierską i 
arcyważną. Podobnie jak skonfrontowa
nie poglądów i postawy dwóch wielkich 
biskupów cerkwi greckokatolickiej: Cho- 
myszyna i Szeptyckiego.

Postać biskupa stanisławowskiego 
błogosławionego (męczennika) Grzego
rza Chomyszyna jest dzisiaj kompletnie 



nieznana na Ukrainie; a może nie tyle nie
znana, co zamilczana. Dość wspomnieć, 
że jego książka - zapiski „Dwa królestwa” 
wydana została tylko w Polsce, na Kato
lickim Uniwersytecie Lubelskim w opra
cowaniu greckokatolickiego księdza Iho- 
ra Pełechatego (tekst oryginalny) oraz 
polskim tłumaczeniu prof. Włodzimierza 
Osadczego. Za tę pracę ks. Pełachaty zo
stał przez swoich cerkiewnych zwierzch
ników usunięty z funkcji redaktora na
czelnego religijnego pisma „Nowa Zoria”, 
grożono mu także... suspensą. Z jakiego 
powodu? Pisze Adam Kubasik: „W swo
jej książce bp Grzegorz Chomyszyn pod
dał ostrej krytyce ukraiński nacjonalizm, 
który ponownie rozwija się we współcze
snej Ukrainie".

Dowódca Armii Krajowej generał Ste
fan Rowecki „Grot” pisał w liście do wo
dza naczelnego gen. Władysława Sikor
skiego, że Chomyszyn jest jedyną ukraiń
ską osobistością szczerze dążącą do ugo
dy z Polakami. Co więcej - biskup stani
sławowski uważał, że silne państwo pol
skie jest zgodne z interesem narodowym 
Ukraińców, gdyż stwarza szansę dla roz
woju wszystkich jego obywateli. Mimo 
to Chomyszyn nie był polonofilem - był 
ukraińskim patriotą i zarazem człowie
kiem kościoła rzymskiego. Jako ukraiński 
patriota prezentował podejście pozytywi
styczne - uważał, że Ukraińcy powinni 
kształcić i rozwijać swoje elity społecz
ne, oświatowe, intelektualne, a nie zaczy
nać od zbrojnej czy terrorystycznej wal
ki o oderwanie Małopolski Wschodniej 
od Polski i stworzenie na jej terenach wła
snego państwa. Bo nawet gdyby takie po
wstało - nie będzie miał kto nim zarzą
dzać, kto go rozwijać; a stanie się ono za
razem łatwym łupem sowieckiej Rosji.

Grzegorz Chomyszyn nie był polono
filem (tak samo jak nie był antypoloni- 
tą), był za to całym sercem łacinnikiem. 

czym narażał się sobie współczesnym ro
dakom. Jak pisze Adam Kubasik: „Uwa
żał, że przyjęcie wiary z Bizancjum unie
możliwiło zrodzenie prawidłowego ży
cia duchowego Ukraińców. Według nie
go, wiara przyjęta była pozbawiona swej 
twórczej siły. Z tego powodu, mimo przy
jęcia chrztu, w duszy ukraińskiego naro
du pozostały tradycje pogańskie. (...) Bi
zantyjski orientalizm zamroczył ich dusze 
zewnętrzną, martwą, rosyjsko-orientalną 
obrzędowością, której był źródłem".

Z tych powodów łacinizm Chomy- 
szyna był - patrząc na tradycję ukraiń
ską - „ekstremalny". W swojej diecezji 
zrezygnował ze „starego" kalendarza ju
liańskiego i wprowadził w jego miejsce 
gregoriański. W jego opinii kalendarz ju
liański był ąznamienną cechą państwa ro
syjskiego", z tego powodu opowiadał się 
także za latynizacją rytu (liturgii) w cer
kwi grekokatolickiej, a kleryków studiują
cych w stanisławowskim seminarium za
chęca! do celibatu (mimo, iż grekokatolic- 
ki ksiądz mógł posiadać żonę).

Paradoksalnie - wybór Chomyszy- 
na na biskupa stanisławowskiego nie po
dobał się hr. Andrzejowi Potockiemu, na
miestnikowi i marszałkowi Sejmu Krajo
wego Galicji. Potocki nie akceptował bo
wiem na tak wysokim stanowisku „ćzwz 
chłopskiego syna, ani Ukraińca". Kandy
daturę Chomyszyna „przeforsował” jed
nak... metropolita Andrzej Szeptycki, z 
krwi i urodzenia polski arystokrata.

Jednak ostatecznie obaj hierarcho
wie stanęli na różnych pozycjach. Nigdy 
nie prowadzili otwartego, bezpośrednie
go sporu, niemniej dzieli! ich stosunek do 
wielu spraw; przede wszystkim do ide
ologii ukraińskiego nacjonalizmu, który 
Szeptycki popierał, a Chomyszyn potę
piał. Oczywiście można próbować to tłu
maczyć na najprostszym poziomie - Szep
tycki jako „neofita", jako Polak z urodzę-



nia i krwi, a Ukrainiec ochotniczy, z wy
boru - musiał się wśród Ukraińców uwia- 
rygadniać; Chomyszyn jako kość z ko
ści i krew z krwi ukraińskiej niczego nie 
musiał. Ale zapewne nie tylko tak proste 
kwestie chodziło. Szeptycki był Polakiem, 
został Ukraińcem, ale cały czas pozo
stawał... rusofobem. Jak pisze ks. Kuba
sik - Chomyszyn uważał, że „metropoli
ta był rusofobem, któremu nie zależało na 
rzeczywistym dobru ukraińskiego narodu. 
Jedynym jego celem była unia rosyjskiego 
prawosławia z Rzymem. Dążył do tego po
przez całkowite zrównanie obrządku grec
kokatolickiego z synodalno-rosyjskim".

Ale oczywiście najważniejszy był sto
sunek obu hierarchów do ukraińskiego na
cjonalizmu oraz formacji zbrojnych two
rzonych przez ukraińskich nacjonalistów: 
najpierw SS Galizien, a potem UPA. W 
polskich tekstach czasami spotkamy za
rzuty, że Szeptycki błogosławił żołnie

rzy SS Galizien oraz oddziały UPA. Na 
to drugie nie ma dowodów, jeśli chodzi o 
pierwsze - rzeczywiście skierował do zło
żonej z Ukraińców dywizji SS kapelanów. 
Ale przypomnijmy sobie scenę z filmu 
„Zieja”, w którym ks. Jan Zieja w czasie II 
wojny światowej idzie spowiadać żołnie
rzy Wehrmachtu i odprawić dla nich mszę. 
Dlatego realny zarzut, jaki stawiać moż
na Szeptyckiemu brzmi tak: nie zrobił nic, 
aby powstrzymać ludobójstwo Polaków 
prowadzone przez OUN-UPA. Zresztą 
podobnie - mimo próśb arcybiskupa Bil- 
czewskiego - zachował się już w latach 
1918-1919, kiedy ukraińskie wojsko sto
sowało barbarzyńskie metody w walce z 
polską ludnością cywilną. We wstępie do 
książki o Szeptyckim ks. Adam Kubasik 
pisze: „Pod zwierzchnictwem Szeptyckie
go cerkiew grekokatolicka stała się poli
tycznym ramieniem ukraińskiego nacjo
nalizmu. (...) Nie można go co prawda 
oskarżyć o współudział w zabijaniu Po
laków, to jednak wydaje się, że dopuścił 
się tzw. grzechu cudzego, który polegał na 
milczeniu, gdy inni grzeszyli”.

A Chomyszyn? Nacjonalizm potępiał. 
Jak pisze Kubasik: „Był autorem orygi
nalnej, wyjątkowej koncepcji ukraińskości 
jako elementu cywilizacji zachodniej, czy
li łacińskiej”. Uważał również, że „cala 
etyka Doncowa (twórcy i ideologa ukraiń
skiego nacjonalizmu) była w swych zasa
dach antychrześcijańska”.

Retoryczne pozostaje pytanie jak wy
glądałaby współczesna Ukraina, gdyby 
Ukraińcy wybrali drogę, jaką wskazywał 
im biskup Grzegorz Chomyszyn.

Marcin Hałas



Literatura - AiTepaTypa

ZNAKOMITA POWIEŚCIOPISARKA
O WOŁYNIU

Na I Ogólnopolskim Kongresie Misyj
nym w Poznaniu znakomita powieściopi
sarka polska Zofia Kossak, wiceprezeska 
Zjedn. Polskich Pisarzy Katolickich, wy
głosiła referat o „Papieskich dziełach w 
Polsce”. Wspomniawszy, iż Polska ma w 
swej przeszłości wspaniałe karty działal
ności misyjnej, że wydała św. Jacka i błog. 
Czesława Odrowążów, oo. Męcińskiego, 
Rudomina, Ryłło, Beyzyma, kard. Ledó- 
chowskiego, patriarchę Zaleskiego i wie
lu innych, autorka „Krzyżowców” w pło
miennych słowach nawoływała do wzmo
żonej działalności misyjnej na naszych 
ziemiach wschodnich.

Zapomnianą wyspą misyjną w Pol
sce, potrzebującą co rychlej ratunku i po
mocy, jest — mówiła — Wołyń. Już od 
dość dawna był on katolicki. Mniej wię
cej tysiąc lat temu przyjął chrześcijaństwo 
i Wiara św. zdawała się być tam silnie za
korzeniona i trwała. Niestety z przyczyn 
zewnętrznych politycznych, jak również 
z braku opieki, Wołyń przestał być kato
licki. Zamarło katolickie życie religijne, 
ustępując miejsca innym wrogim wyzna
niom, wdzierającym się ze wszech stron.

Jak słabo przedstawia się katolicyzm 
na Wołyniu, świadczy fakt, iż na obszarze, 
obejmującym 39 tysięcy kilometrów kwa
dratowych, znajdują się 133 parafie, pod
czas gdy na nierównie mniejszym obsza
rze Śląska istnieje 622 parafii.

Na Wołyniu odczuwa się wielki brak 
księży misjonarzy... Wracający na kato
licyzm prawosławni są narażeni na wiel
kie nieprzyjemności, przykrości, złośli
wości i mściwości ze strony współmiesz
kańców, pozostałych przy prawosławiu.

Pisarka Zofia Kossak-Szczucka
Fot. Archiwum

Nawróceni cierpią wielkie prześladowa
nia, stają się ofiarami sabotaży, podpaleń 
i innych zbrodni. Do gromadnych, maso
wych nawróceń na Wołyniu przyczyniają 
się ostatnio szczególnie związki szlachty 
zagrodowej.

Nasz katolicyzm polski — mówiła 
dalej p. Kossak — jest tylko na zacho
dzie Polski mocny i ustabilizowany. W 
centrum bowiem panuje „boizm”, a we 
wschodnich dzielnicach istnieje w olbrzy
miej większości analfabetyzm religijny, a 
tamtejsi mieszkańcy są pozbawieni kie
runku i opieki. Parafie liczące 2.300 dusz, 
rozrzuconych na przestrzeni prawie 300 
kilometrów kwadratowych, mają zaled
wie jednego księdza. Jest to stan gorszy, 



niż w Rodezji. Są to rzeczy groźne, bole
sne dla nas Polaków katolików.

Dlatego — mówiła w zakończeniu p. 
Kossak — wołam na alarm, krzyczę na 
trwogę! Póki czas, misje na Wschód, lecz 
na bliski, najbliższy — na kresy. Żad
ne ofiary nie są na to zbyt wielkie, ża
den zapał dostateczny! Mamy do spełnie
nia wielkie posłannictwo. Nie trzeba do
puścić do tego, by światło Boże odpłynę
ło od nas, pozostawiając nas, jak zatęchłą 
łachę, gdy prąd ożywczy spłynie gdzie in
dziej. To nasza rola wiekowa, to najpięk
niejsza misja. Zaprawdę nie spełnimy jej, 
jeżeli natychmiast nie zaczniemy ratować 
samych siebie. Misje na Kresy!

(KAP)

„Życie Katolickie” nr 39 z 25 września 
1938 r.,s. 627.

OD REDAKCJI:
Zofia Kossak-Szczucka gościła już 

niejednokrotnie na łamach naszego pisma. 
Obecnie przypominamy postać pisarki w 
związku z zawsze aktualnym tematem 
misyjnym. Autorka wielkich powieści hi
storycznych widzi w 1938 teren misyjny 
na Wołyniu; wchodzi tu jak gdyby w ślad 
pełnych dramatyzmu wezwań ks. Felik
sa Sznarbachowskiego, autora „Począt
ku i dziejów Rzymsko-katolickiej Diecezji 
Łucko-Żytomierskiej...”, proboszcza Ko
ścioła - Pomnika Krwi i Chwały w Kowlu 
oraz jego następcy ks. Mariana Tokarzew- 
skiego. Obaj wybitni kapłani zwracali się 
na łamach tygodnika diecezjalnego o rato
wanie katolików, pozostawionych samym 
sobie w ich daremnych pragnieniach po
wrotu do swoich kościołów zagrabionych 
w czasach carskich, pozbawionych nale
żytej opieki duszpasterskiej. W 1930 Dru
karnia Kurii Biskupiej w Łucku wydru
kowała apel ks. Tokarzewskiego do wier
nych Wołynia i całej Polski o pomoc w 

budowie kościołów w formie czterostro
nicowego plakatu opatrzonego zdjęciami, 
z błogosławieństwem Biskupa Łuckiego. 
Zaczynał się od słów: „Nie przesada, nie 
sztuczna jakaś agitacja, ale, znękanej du
szy katolickiej-polskiej na kresach, woła
nie o ratunek.

Ratujcie lud katolicki-polski na Wo
łyniu przed utratą wiary i wynarodowie
niem!

Robota bolszewicko-masońska, popar
ta przez partie wrogie Kościołowi i spra
wie narodowej, czyni wielkie spustoszenia. 
Lud sąsiadując z bolszewikami, bałamu
cony przez partie wywrotowe, deprawo
wany przez bogate sekciarstwo, zniszczo
ny przez wojnę, opuszczony przez 
swoich, walczy resztkami sił!

Główną ostoją polskiego katolickiego 
ludu na Wołyniu są kościoły. Niestety! Za
branych przez rząd moskiewski nie zwra
cają, zaczętych w budowie nie ma za co 
wykończyć, a tym bardziej budować no
wych.

Wołamy do wszystkich Polaków:
Ratujcie Polskość i Kościół na Woły

niu". Na końcu, prosząc o datki na wykoń
czenie i budowę skromnych kościołów pi- 
sze autor: „Polska, która może i umie (zu
pełnie słusznie) wspierać misje w Afryce 
i Indiach, powinna pamiętać i zrozumieć, 
że i u nas na kresach jest stan misyjny”.

1 ks. Zygmunt Chmielnicki, i ks. Ma
rian Tokarzewski, każdej wiosny rozpo
czynali kołatać o pomoc w budowie ko
ściołów, otwarto w tym celu ,(Złotą rubry
kę" ofiarodawców. O owych obu obsza
rach misyjnych - rodzimym i tradycyjnie 
dalekim - pisał ks. Redaktor „Życia Ka
tolickiego”, wskazując zresztą czytelni
kom, jak dobrą i miłą Bogu jest hojność 
na dzieła misyjne w dalekich krajach. Ale 
w lipcu 1939, tuż przed wybuchem woj
ny z ogromną radością witał powracają
cych na Wołyń zakonników: kapucynów, 
oblatów i salezjanów - jako misjonarzy 



właśnie: „Istnieje w Kościele szczególna 
cześć dla nóg misjonarzy, oparta na sło
wach Pisma świętego: Jako śliczne nogi 
opowiadających pokój, opowiadających 
dobra (Rzym. 10,15). Jest zwyczaj w za
konach, że gdy misjonarze mają wyjeż
dżać do odległych krajów misyjnych, ich 
współbracia przy śpiewie przytoczonego 
tekstu Pisma świętego całują ich nogi. Za
wiera się w tym uczczenie posłannictwa, 
polegającego na opowiadaniu Ewangelii, 
uczczenie trudów, jakie się przy tym po
nosić będzie. Przy wyjeżdzie na Wołyń ob
rzędu całowania nóg nie będzie. Ale nam 
wolno powitać przybywających do nas za
konników słowami: Jako śliczne są nogi 
wasze! Przychodzicie do nas, by nam opo
wiadać pokój i dobro, by nas zbliżać wię
cej do Boga i Jego prawdy. Błogosławie
ni jesteście, którzy idziecie w Imię Pań
skie! Pan niech strzeże wejścia waszego 
odtąd i aż na wieki” („Nogi opowiadają
cych pokój).

Przy tej okazji warto powiedzieć o 
życzliwości Kossak-Szczuckiej dla po
wstałego właśnie „Życia Katolickiego” i 
jego redaktora. Ks. Redaktor zamieścił na 
ten temat krótką wypowiedź:

„Z radością powiadamiamy naszych 
Czytelników, że otrzymaliśmy zgodę zna
komitej polskiej Pisarki współczesnej, 
Autorki „Pożogi”, „Beatum scelus”, „Z 
miłości”. „Złotej wolności”, „Szaleńców 
Bożych” i wielu innych dzieł, p. Zofii Kos
sak - Szczuckiej na umieszczanie w „Ży
ciu Katolickim” przedruków z niektórych 
Jej utworów. Przedruki te niebawem roz- 
poczniemy. Pozwalamy sobie z wdzięcz
nością najgłębszą przytoczyć końcowy 
ustęp pełnego cennych dla nas wskazó
wek listu znakomitej Autorki:

„Będę szczęśliwą, jeżeli którakolwiek 
z tych informacji przyda się „Życiu Kato
lickiemu ”, któremu szczerze życzę jak naj
pomyślniejszego rozwoju i które będę pió

rem w miarę możności zawsze najchętniej 
wspomagać” („Życie Katolickie” nr 6 z 
lutego 1930).

Jeszcze w tymże 1930 roku pismo roz
poczęło druk fragmentów „Szaleńców Bo
żych”, m. in. opowiadania poświęconego 
postaci bł. (wówczas jeszcze) Andrzeja 
Boboli. Drobną może, ale szczególną rze
czą jest to, że i pisarka, i ks. Chmielnicki 
opublikowali opowiadanie o azaliach. Ks. 
Redaktor ukrył się w tym wypadku pod 
jednym ze swoich podpisów: „Z”.

Ujmującą ocenę owego szczególne
go klimatu tygodnika, płynącego z otwar
cia na piękno mowy, sztuki pisarskiej, i 
otwartego dla pisarzy i poetów przynoszą 
słowa bl. ks. Bukowińskiego. W ostatnim 
roku istnienia pisma, w „Spójni”, w arty
kule - pogadance dla członków Akcji Ka
tolickiej na temat apostolstwa dobrej pra
sy pisał: „Każdego tygodnia «Życie Kato- 
lickie» niesie na cały nasz Wołyń 16 du
żych stron druku z ilustracjami i — co 
ważniejsze — z treścią dobrą, budującą 
i urozmaiconą. Po przeczytaniu każdego 
numeru użycia Katolickiego)) człowiek 
staje się lepszy, mądrzejszy i weselszy: i 
zbuduje się jego treścią, i dowie się nie
jednego, i dozna rozrywki naprawdę przy
jemnej i pożytecznej. To też wszyscy człon
kowie Akcji Katolickiej na całym Wołyniu 
powinni dokładać wszelkich starań, by 
użycie Katolickie)) znalazło się w każdym 
domu polskim i katolickim” („Wykonanie 
hasła Akcji Katolickiej”, „Spójnia” nr 1, 
styczeń 1939).

Maria Kalas
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POLACY ZA KORDONEM

W swojej „Historii Polski od 11 listo
pada 1918 r. do 17 września 1939 r." Sta
nisław Cat-Mackiewicz napisał, że trak
tat ryski był „nie tylko przegraną poli
tyczną Piłsudskiego", ale był „również 
przegraną Sienkiewicza, który wpływał 
na kształtowanie się pojęć o Polsce, do
póki jej nie było, ale przestał wpływać na 
pojęcia, jaką Polska ma być, z chwilą re
alnego odrodzenia państwa. [...] Koń
czył się Sienkiewicz Dzikich Pól i świętej 
Żmudzi, kończył się Mickiewicz, Rzewu
ski, Pol, kończył się Żółkiewski, Chodkie
wicz, Sobieski - wszystko, co było wiel
kie".

Redaktor wileńskiego „Słowa” znany 
był ze swady i przesady. Tę ostatnią było 
z pewnością twierdzenie, że z chwilą pod

pisania traktatu ryskiego skończyło się w 
Polsce „wszystko, co było wielkie". Jednak 
Cat miał o tyle rację, że jeśli traktować au
tora „Trylogii” jako piewcę dawnych Kre
sów Rzeczypospolitej - na Zadnieprzu, Wi- 
tebszczyźnie i Mińszczyźnie, to rzeczywi
ście pokój ryski sankcjonował ostateczną 
utratę przez Polskę tych ziem kresowych. 
Kresy w pojęciu sienkiewiczowskim (w tej 
perspektywie Wilno i Lwów były położo
nymi w środkowej Polsce) umierały etapa
mi - od pierwszego rozbioru poprzez ko
lejne fale rusyfikacyjnej polityki po prze
granych powstaniach narodowych. Jed
nak jeszcze na początku XX wieku polskie 
życie tętniło nad Dniestrem, Dnieprem i 
Dźwiną. Dość wspomnieć, że na począt
ku drugiej dekady tego stulecia Kijów li
czył ok. 450 tysięcy mieszkańców, z czego 
niemal dziesięć procent (a więc ok. 45 ty
sięcy) stanowili Polacy. Jak pisze prof. Sta
nisław Nicieja, badacz dziejów polskich 
Kresów, w mieście nad Dnieprem u pro
gu I wojny światowej „Polakami byli leka
rze, aptekarze, inżynierowie, oficjaliści za
rządów dóbr i cukrowni, pośrednicy, agen
ci handlowi, a także dziennikarze, pisarze, 
profesorowie gimnazjalni i uniwersytec
cy, czyli inteligencja nadająca ton każde
mu miastu". A do tego trzeba dodać liczne 
polskie rezydencje ziemiańskie, które peł
niły rolę ognisk kultury - nie tylko tej „wy
sokiej". ale również tej związanej z moder
nizacją techniki rolnej. Ten archipelag pol
skiej kultury na Kresach obejmował na po
czątku krwawego dwudziestego stulecia 
zapomniane dzisiaj Samczyńce, Beregiele, 
Eliaszówkę, Derkacze, Wyższą Pohoryłe, 
Ładyhy, Korytnę, Malinicze i wiele innych 
polskich rezydencji, na które przyszła za
głada wraz z wybuchem rewolucji w Rosji.



PIERWSZA ZAGŁADA 
POLSKICH KRESÓW

Na przełomie 1917 i 1918 roku do
szło do prawdziwej hekatomby polsko
ści na tamtych Kresach, wywołanej napa
ściami hord bolszewickich i pospolitych 
bandytów na polskie rezydencje i dwory. 
To była prawdziwa antycypacja ludobój
stwa, które dokona się w czasie II wojny 
światowej na Wołyniu oraz w Małopolsce 
Wschodniej. To samo wyrafinowane okru
cieństwo, ta sama orgia niszczenia dla sa
mego niszczenia. Topienie we krwi pol
skich Kresów od 1917 roku przejmująco 
opisała na kartach „Pożogi" Zofia Kossak- 
Szczucka Jak pisała o tym strasznym cza
sie Maria Dunin-Kozicka w swojej wspo
mnieniowej książce „Burza od Wscho
du"'. „Chłopstwo waliło w gruzy budow
le, przypominające mu istnienie >>krwio- 
pijców«, młóciło cepami saską porcelanę, 
■wykluwało oczy portretom dziedziców, ta
rzało się w cukrze wysypywanym z worów 
na podwórze fabryczne, topiło fortepiany 
i meble w stawach, szalało z uciechy, mor
dowało z żalu, że tamci lat tyle panowali 
bezkarnie! Smert 'panam! Rizaty Lachów! 
Podpalaj! Bij! Morduj!".

SOWIECKIE ZOBOWIĄZANIA
I SOWIECKIE CZYNY

Granica Polski wytyczona w Rydze za
trzymywała się niedaleko Mińska - waż
nego centrum politycznego, kościelne
go i umysłowego życia polskiego na zie
miach litewsko-białoruskich dawnej Rze
czypospolitej. Na południowym wscho
dzie granica polsko-sowiecka pozostawia
ła po stronie sowieckiej Kamieniec Podol
ski. twierdzę - symbol polskiego antemu- 
rale. Ogółem w wyniku postanowień ry
skich w granicach Związku Sowieckie
go pozostało około półtora miliona Po
laków. Oznaczało to dla nich zamknię
cie w obrębie totalitarnego państwa, któ

re nie kryło wobec nich swojej wrogości. 
W pierwszych latach po podpisaniu poko
ju ryskiego obowiązywały zasady „leni
nowskiej polityki narodowościowej". Jej 
przejawem było utworzenie autonomicz
nych regionów narodowościowych dla 
Polaków na sowieckiej Białorusi i Ukra
inie, nazwanych od „polskich bohaterów 
ruchu rewolucyjnego" Marchlewszczyzną 
i Dzierżyńszczyzną. Sowiecka propagan
da oczywiście ani słowem nie wspomina
ła, że zobowiązanie do poszanowania wy
znaniowych i kulturowych (nauka języka) 
praw Polaków, którzy po 1921 roku pozo
stali w ZSRS, zawierał traktat ryski. Jed
nak już pod koniec lat dwudziestych do
szło do masowych wysiedleń Polaków z 
ziem kresowych, które pozostały po 1921 
roku w granicach Związku Sowieckie
go. Zsyłano ich w głąb Sowietów, przede 
wszystkim do łagrów na Syberii i w Azji 
Środkowej. Wraz z rozkręcaniem się sta
linowskiego „wielkiego terroru" w całym 
państwie natężeniu ulegała również anty
polska propaganda piętnująca „białopola- 
ków” i „polskich faszystów". Już nie tyl
ko chodziło o Polską Organizację Woj
skową, którą sowiecka bezpieka trakto
wała jako niezwykle rozbudowaną siatkę 
szpiegowską, aby w ten sposób uzasadnić 
prowadzone wobec Polaków represje. Od 
lat trzydziestych XX wieku „polskimi fa
szystami" byli właściwie wszyscy Pola
cy, którzy mieszkali na swoich ojczystych 
(kresowych) ziemiach, które nie miały 
tego szczęścia, by w 1921 roku powrócić 
do Polski.

KOŚCIÓŁ - WRÓG NAJGORSZY
Szczególne miejsce w antypolskiej 

polityce władz sowieckich na polskich 
Kresach zajmowały ataki na istniejący 
tam Kościół katolicki. Dodajmy, że w ar
tykule siódmym pokoju ryskiego bolsze
wicy zobowiązywali się do poszanowania 



praw Kościoła i katolików na ziemiach 
kresowych. Sygnał do ataku przyszedł już 
w 1922 roku, gdy zorganizowano proces 
pokazowy przeciw duchowieństwu kato
lickiemu w Mińsku, z proboszczem kate
dry mińskiej ks. Adamem Lisowskim na 
czele. Oskarżono ich o szpiegostwo na 
rzecz polskiego wywiadu, próbę stwo
rzenia „ostoi reakcji klerykalno-kapitali- 
stycznej”, ukrywanie i próbę wywiezie
nia do Polski kosztowności kościelnych. 
Sentencja wyroku sowieckiego sądu gło
siła, że ,X Lisowski zasłużył na najwyż
szy wymiar kary — rozstrzelanie”, ale w 

„drodze łaski” karę śmierci zamieniono na 
długoletnie więzienie. W 1923 roku zor
ganizowano w Moskwie proces pokazo
wy przeciw polskiemu duchowieństwu z 
ks. abp. Janem Cieplakiem na czele. Hie
rarchę skazano na karę śmierci, jednak w 

„geście dobrej wolt' władze sowieckie za
mieniły tę karę na wygnanie z ZSRS. Inni 
duchowni skazani w tym samym procesie 
takiego szczęścia nie mieli (np. ks. prał.

Konstanty Budkiewicz, również skaza
ny na śmierć, został stracony na Łubian
ce z 31 marca na 1 kwietnia 1923 roku). 
Natomiast w marcu 1928 roku władze so
wieckie wytoczyły proces administratoro
wi apostolskiemu diecezji żytomierskiej 
ks. Teofilowi Skalskiemu, który również 
został skazany za rzekome tworzenie pol
skiej siatki szpiegowskiej na sowieckiej 
Ukrainie. Tak naprawdę ks. Skalski pod
ważał” władzę sowiecką poprzez organi
zowanie formacji seminaryjnej dla kandy
datów do kapłaństwa, którzy dzięki jego 
staraniom odbierali ją w polskim Łucku, 
oraz poprzez sprowadzanie księży z Pol
ski do pracy na Żytomierszczyźnie.

KILOMETRY, KTÓRE 
OZNACZAŁY ŻYCIE LUB ŚMIERĆ

Historia pokazała, ze represje i anty
polska kampania propagandowa były je
dynie przygotowaniem do podjęcia przez 
Sowietów „ostatecznego rozwiązania pro
blemu polskiego” na naszych dawnych 
ziemiach kresowych, które w latach 1937- 
1938 przybrało formę tzw. operacji pol
skiej NKWD. W jej wyniku zginęło nie
mal 200 tysięcy Polaków, którzy po 1921 
roku znaleźli się po niewłaściwej stronie 
granicy ryskiej. Zapadłe w Rydze decy
zje o tym, że przebiegała ona tak, a nie 
inaczej, że po stronie sowieckiej pozostał 
Mińsk czy Kamieniec Podolski, oznacza
ły życie lub śmierć dla tysięcy Polaków. 
Wystarczyło przesunąć ją o kilka lub kil
kanaście kilometrów na wschód, by ocalić 
wiele istnień. To była granica między ży
ciem a śmiercią.

Grzegorz Kostrzewa

„Nasz Dziennik”
nr z 10 marca 2021 r., s. 13.



Napisali do nas - HanncaAn ao Hac

OSTATNIA BIAŁA PLAMA
W BIOGRAFII

KS. ZYGMUNTA SKARŻYŃSKIEGO
Ksiądz Zygmunt Skarżyński herbu 

Bończa urodził się 17 marca 1865 r. w 
małej wsi Suserz w powiecie gostyniń- 
skim gdzie od zarania cała rozległa okoli
ca ta należała do rodu Skarżyńskich. Pra
dziad księdza, Jerzy Skarżyński, zbudo
wał, udostępniony wiernym w 1810 r. ko
ściół pw. Wniebowzięcia NMP, który ist
nieje do dziś. W krypcie pod ołtarzem tej 
świątyni stoi 16 trumien członków daw
nego rodu. Wśród nich, jedna należy do 
księdza Skarżyńskiego. Ale zacznijmy od 
początku.

Zygmunt Skarżyński nie zabawił w 
swojej wsi długo - w kilka miesięcy po 
urodzeniu rodzice i starszy brat zosta
li zmuszeni do opuszczenia majątku. Na 
drodze ich tułaczki była Warszawa gdzie 
w 1876 r. małego Zygmunta oddano pod 
opiekę bogatego wujostwa Bronisława i 
Karoliny Skarżyńskich, hrabiów z nada
nia papieża Leona XIII. Zygmunt ukoń
czył cztery klasy gimnazjum, a następnie 
niemal 6 lat spędził w murach seminarium 
duchownego, którego ostatni rok zrobił w 
Kolegium Polskim w Rzymie gdzie uzy
skał stopień doktora prawa kanonicznego. 
3 lipca 1887 r. Zygmunt Skarżyński otrzy
mał święcenia kapłańskie, których w ko
ściele Świętego Krzyża udzielił mu bi
skup sufragan Kazimierz Ruszkiewicz.

Dzięki bardzo przyjacielskim rela
cjom hrabiostwa Skarżyńskich z arcybi
skupem metropolitą warszawskim Win
centym Popielem, ksiądz Skarżyński zo
stał zatrudniony w jako urzędnik w konsy- 
storzu a niebawem, w lipcu 1890 r. został

mianowany sekretarzem osobistym arcy
biskupa. Przed młodym księdzem otwo
rzyły się salony, podróże, i wielcy ludzie, 
od których władzy zależało wówczas wie
le. Dodatkową uczelnią, którą ukończył w 
1892 r. była Akademia Duchowna w Pe
tersburgu.

Od czasu wyświęcenia ks. Skarżyński 
był przypisany do kolejnych parafii gdzie 
był wikarym, a od 1895 w czterech ko
lejnych parafiach gdzie był proboszczem. 
Najdłużej, w latach 1904-1914, kierował 
najstarszą warszawską parafią Panny Ma
rii na Nowym Mieście.



W swojej karierze ksiądz napisał sporo 
różnych publikacji oraz książek. Od 1902 
r. corocznie brał udział w Międzynarodo
wych Kongresach Eucharystycznych a od 
1909 r. zasiadał jako przedstawiciel Króle
stwa Polskiego w Komitecie Organizacyj
nym tych kongresów.

Nadeszła I wojna i problemy z nią 
związane. W listopadzie ksiądz został 
zdjęty z probostwa parafii a nadszarpnię
te wydarzeniami nerwy wymagały lecze
nia, które podjął. Na początku lutego 1915 
r. Paweł Woroniecki poradził księdzu, aby 
pojechał odpocząć na Podole, do majątku 
„Borówka” należącym do Emeryka Mań
kowskiego. Ksiądz wespół z towarzy
szem, udał się w podróż koleją wyrusza
jąc z Warszawy 17 lutego. Pociąg mijał 
kolejne stacje w Pilawie, Dęblinie, Lubli
nie, Kowlu i w Sarnach - dalej na wschód 
trasa biegła wprost do Kijowa. Prawdo
podobnie w Sarnach należało się prze

siąść na pociąg jadący na południe, a więc 
przez Równe, i dalej do miasta Mohylew 
lub Wapniarka. Ksiądz Skarżyński z kom
panem zapewne przysnęli i kiedy pociąg 
minął stację Tomaszgród ksiądz rzucił się 
do wyjścia. Otworzył w biegu drzwi wa
gonu i wyskoczył...

Dalszą historią okrywa mgła niewie
dzy. Wiadomo jedynie, że ksiądz stracił 
życie a po dwóch tygodniach trumna z 
ciałem księdza został zwieziona do War
szawy. 1 marca odbył się jego pogrzeb na 
Powązkach. W jednym z szeregu nekrolo
gów drobnym drukiem dopisano, że trum
na zostanie niebawem przewieziona do 
majątku rodzinnego w Suserzu. W trakcie 
opracowywania biografii księdza ów za
pis był głównym drogowskazem, że trum
ny dziś nie należy szukać na Powązkach 
a w Suserzu właśnie. Trumna została zlo
kalizowana w krypcie pod suserską świą
tynią, a w wiele miesięcy potem udało się 
znaleźć w warszawskiej prasie nekrolog 
informujący o ekshumacji szczątków tego 
kapłana co nastąpiło dokładnie 8 sierpnia 
1929 roku na Powązkach.

Tajemnicza śmierć księdza na plan
cie kolejowym tuż za stacją kolejową w 
Tomaszgrodzie jest ostatnią białą plamą 
w życiorysie księdza Skarżyńskiego. Co 
właściwie się wówczas stało zapewne zo
stało gdzieś zapisane a z czasem trafiło do 
archiwum. Niestety, jak na razie, nie uda
ło się natrafić na żaden taki dokument.

Dariusz Walczak
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WOJNA V
Czarna przestrzeń, bez początku i koń

ca, siwe kłęby chmur, wśród tryskających 
iskier, które wyskakują i znikają. Zie
mia była nie ukształtowana i duch Boży 
-wszechmocny szum, niesie się w środku 
wszystkiego i zostawia po sobie twórcze 
zaczątki, wszystkiego.

Jak oddzielała się ciemność i jasność. 
Jak, rodził się i jaśniał eter. Jak, zakrę
cił się pierwszy raz chaos, zadzwonił w 
pustych rękach, Wielkiego Mistrza, któ
ry dmuchał na pryskającą ogniem masę, 
swoim natchnionym podmuchem twór
czości. Kładły się góry, po prawej i lewej, 
ocean, wzdłuż się rozpościerał, i opadał 
świecącą przestrzenią, nad którą wyrósł 
błękit i ruszył w dal i wszerz.

Rodził się człowiek. Brał Mistrz pierw
szą grudkę ziemi, jako osnowę. Brał On 
także po cząsteczce, od drzewa żywego i 
od martwego kamienia. Brał wodę słoną 
i nie zapomniał o barwie lilii, i pachną
cych róż, i wiosennych fiołków... I to nie 
wszystko. Oto stoi przed oczyma Twórcy, 
ma wygląd, barwę, ale nie ma tego, co na
zywa się krew. I wtedy brał Twórca czą
steczki ognia, i dzielił je na barwę i cie
pło. Zaczerpnął rosy z podniebnych wyso
kości, która spadła na liście roślin, zmie
szał z barwą ognia. Potem wszystko pod
palił. I wyszedł twór przepiękny. 1 powie
dział Stwórca:

- Osnowa twórczości, niech będzie 
wieczną. Niech nigdy, nie będzie zapo-
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mniane przeze mnie, moje dzieło. Niech 
nigdy, nie będzie zmieniony mój wzo
rzec. Będę nieskończenie niszczył ciebie, 
moje wielkie dzieło, abym miał możli
wość, tworzyć ciebie, na nowo. Masz oto 
i włóż w twoje piersi, ten czerwony zle
pek. Jego barwy - to barwy ognia. Ma on 
właściwości chyżego zwierzęcia i niewin
nego jagnięcia. Po tej jego stronie - do



bro, po tamtej - zło. One są tymi nośni
kami, na których spoczywa ciężar życia. 
Uwaga! Otwórz swoje oczy i uszy! Patrz 
i odczuwaj!

Szum oceanów, puszcz, śpiewy pta
ków, uderzenia gromu, rozległy się z 
wszystkich stron. Niebo patrzyło błękit
nym okiem, i odbijały się w nim kwiaty, 
drzewa, jak w zwierciadle. I powiedział 
Stwórca: - Zbierz, wszystkie szumy, śpie
wy, odgłosy i wybierz z nich, najlepsze. 
To będzie, twoim słowem. I wszystkie 
barwy, jakie są, jakie ja składam, w cza
sie dni tworzenia, niechaj będą dostępne 
twojemu oku. Ja tak chcę! Stało się sło
wo, rosło ono naokoło, mnożyło się, ob
jęło świat. Największym darem obdarzył 
Stwórca ciebie jednego - człowieku...

Idzie Matwiej, polem. Zachodni, wil
gotny wiatr, przenika do czarnych poła
ci ziemi i siecze, ostrymi krupami śnie
gu. Wybuchy armatnie, trzepocząco mie
szają się, z pierwszym śpiewem skow
ronka. Powietrze, przecina samolot, który 
ciągnie nad las żołobieński. Tam rozległo 
się kilka wybuchów, na które odpowie
dział drobnymi seriami, karabin maszyno
wy. Maszerujące oddziały, które wychyla
ły się z lasu, legły, niczym koszona tra
wa. A ptak wciąż krąży. Oto on, nad gło
wą Matwieja. Stanął człowiek, zadarł gło
wę: „Patrz, ....jego mać, ... co za harmi- 
der..." - i nie dokończył. Coś niewyobra
żalnego, wybrzmiało w jego uszach. Dzi
kie dzwony, rozległy się naokoło, pośród 
jakichś błyskawic i zmieszały się z ja
kimś dudnieniem, i nagle, już nie chcia- 
ło mu się niczego. Zsunął się, na czarną 
płachetkę ziemi, która wychylała się spod 
śniegu, rękę prawą odrzucił od siebie, na 
lewej, leżała jego głowa. Z pod rzadkich 
włosów, na jego czoło wypływała czerwo
nawa rosa, zbierała się w strumyk, ścieka
ła czołem, przez bok nosa i koło lewego 
oka, kapała na ziemię.

-Taaatooo! Taaatooo! - biegnie i woła 
Wołodźko. Mknie przez pole, poprzez 
błoto. Grząska ziemia, za jego butami, 
rozpryskuje się na wszystkie strony. On 
jednak, nie widzi ani samolotu, który na
dal krąży w błękicie, ani wybuchów, ani 
okrzyków, które niosą się z pod lasu. Z 
daleka, widzi on, że tam, gdzie szedł oj
ciec, nie ma nikogo. Słyszał wybuch i 
jego serce jęknęło tak ostrym bólem, ja
kiego nigdy nie czuł. Tysiące, tysięcy wy
buchów, szalonymi głosami, dźwięczały 
w jego uszach, ale żaden z nich nie tar
gał jego wnętrza. Ten jeden, wstrząsnął 
potwornie nim całym. Zatrzęsły się ręce, 
nogi. W oczach, czarny dym, wił się prze
dziwnymi kłębami.

Taaatooo! Taaatooo! Podbiegł. Taa!.. 
upadł na ojca. Na rękach, na nogach, na 
całym tułowiu, pełno błota. Dziwnie i 
strasznie leży głowa. W gardle Wołodźka, 
zaciął się oddech i on nie wie, co ma ro
bić. Ostrożnie, ściska ojca, a jego kolana, 
ugrzęzły w ziemi. - Tato, tato! - nareszcie 
mu się wyrwało. - Oj, tato, co z tobą?! On 
widział, co z ojcem. Jego dłoń, dotknęła 
czoła, i na niej została, jedna plama. On, 
szybko potarł ją, o spodnie. - Oj, wyrwa
ło mu się, jakby go coś zapiekło. A ojciec, 
leży nieruchomo ...Tak się przestraszył, 
skamieniał, że zdawało się Wołodźko- 
wi, że skamieniała naokoło, cała przyro
da, ale nagle, mimowolnie, jakby jednym 
szturchnięciem, coś puściło w ruch, jedno 
uderzenie ojcowskiego serca. Chłopiec 
wykrzyknął, jeszcze raz przypadł uchem 
do piersi ojca, i zatrzymał się. Słyszy... 
Tak! BijeL.Z nieznanej głębi, dochodzi 
uderzenie, za uderzeniem - bicie ojcow
skiego serca, i Wołodźko jest przekonany, 
że to bije równo, wielka, czarna ziemia...

Dziko i nieprzytomnie, pobiegł w kie
runku swojego sioła, z podwórza które
go, nie zważając na niebezpieczeństwo, 
biegła matka, Wasyl, Katarzyna, Chwe- 



dot. Wszyscy bladzi, wszyscy przejęci, a 
wiatr, jakby specjalnie, dmie przeciwko 
nim. Gdy dobiegli, ojciec już patrzył. Pa
trzył równo i spokojnie. Oczy ciemnonie
bieskie i jasne, a Wołodźko, pierwszy raz, 
zwrócił większą uwagę na to, że patrzył 
prosto w wieczność nieba.

Ziemia była mokra. Nogi, całej rodzi
ny Matwieja, grzęzły pod jej powierzch
nią. Strach, nadzieja, błagania do Boga. 
Nie, to nie rodzina. To sam jeden, Ma
twiej, w swoim wielokrotnym, rozmnoże
niu. To on - bezsprzecznie, on. I to strasz
ne wycie .Junkersa", który leciał w górze, 
i te wybuchy, które groźną łuną wstrząsa
ły lasem, nie były w stanie, stłumić prze
możnej woli życia... On żył, choć nie 
raz bywało, że wyrywało się z jego ust:
- Porządny człowiek, nie boi się śmierci. 
Straszne chyba to, że jesteś przekonany, 
jak jeszcze wiele rzeczy, nie udało ci się 
doprowadzić do końca. A reszta...

I to prawda. Matwiej nie kłamał. Spo
kój, jaki malował się na jego twarzy, po
twierdzał siłę jego duszy. Tak. Tacy lu
dzie, jak Matwiej, nie rzucają swoich słów 
na wiatr. Mówią to, co wypływa z ich głę
bokiego przekonania i milczą o tym, co 
nie powinno być wypowiadane, chociaż
by ostrym ćwiekiem, tkwiło w ich duszy.

Matka, później, opowiadała: A mówią, 
że nie ma cudów. - Czy to nie cud?... - A 
chodźcie ludzie, popatrzcie... Taką jamę 
wyrwało, że koń by się schował, a jego 
tylko przygłuszyło i lekkie draśnięcie, 
na głowie zostało. Komu, nie jest sądzo
ne, nie umrze. Ot, popatrzcie... mówią:
- ee, co jemu...On stary, jego „na pierw
szą” linię, nie zabiorą.... A tu, nieczysta 
siła, „aeroplan" przyniosła i masz, pierw
szą linię...

Matwiej, kilka dni leżał. Wołodźko 
nie odstępował od jego posłania. Pomy
ślał, aby dać ojcu pojeść. Biegał do „ław- 
ki" i przynosił bułki. Matwiej uśmiechał 

się. Wołodźko, bezsprzecznie, nigdy nie 
zapomni tego uśmiechu. On, usuwał tam
ten czarny, lepki strach, który mocno, za
legł w duszy chłopca.

- E, tym mnie nie nakarmisz. Bułka, 
lekka, a mnie trzeba, czegoś bardziej po
żywnego. - powiedział Matwiej. Matka, 
zarżnęła dwie kury.

- To, nie jest dla mnie, nic nowego. Jak 
miałem przepuklinę, porżnęli mi brzuch, 
kiszki mi na miejsce wpychali. Trzy tygo
dnie, żyłem o samej polewce. Jak pomy
ślisz. .. życie, to ciągła wojna... Rękę zła
małem... Ot... Widać, inaczej nie można.

Na dworze, silnie przygrzewało słoń
ce. Po kilku dniach. Matwiej wstał i krzą
tał się, pod szopą. Tutaj, z niespotykanej 
wysokości, strumieniami, lały się i ca
łym ciężarem, spadały, pachnące promie
nie. Roje much porannych, brzęczały, ni
czym struny, po gałęziach. Pola, wysycha
ły. Patyki drzew, zamieniały się w gałęzie. 
W Krzemieńcu, stukały „zenitówki" i ryk 
samolotów, przypominał jesienny harmi- 
der gawronów. Ale, to jest, wiosna. Tak. 
Osobliwa, ale mimo wszystko, to ona - ta 
sama, która wydawała kwiaty z czarno- 
ziemu i barwiła niebo, na nowo. Wojsko
we oddziały szły teraz, nocami. Ale szły 
bez końca. A ile, powiadali, wysyłano 
ich drogami żelaznymi. O, wiosna ruszy 

„ich". Nie będą oni, stali dalej w miejscu. 
Mówią, generał Briusow wziął się do ro
boty. „Tamci", widać, zwęszyli to. Dzień 
po dniu, wysyłają samoloty, ostrzeliwują, 
zrzucają bomby. Suną, transporty amuni
cji-

„Białowąsy furażer" i niezliczona ilość 
innych, siłą wydzierali ludziom ostatki 
wszystkiego, co jeszcze zostało. Wydzie
rali słomę, nawet zgniłą. O siano, nikt na
wet nie pytał. - Ech, oby Bóg dał, aby- 
ście odrzucili tego Austriaka, tam da
lej, - mówi Matwiej. - Odrzucimy ojciec, 
odrzucimy...Ty tylko słomy nie żałuj. W 



Karpatach, bywały jeszcze nie takie, dzie
ła. Nasz dowódca, bywało, jak nastawi 
baterię - rąbie niczym las, czy jakby, roz
kopuje góry. Tak, tak... Równali góry, a 
śniegu bywało na arszyn, czy na dwa. Za 
noc, wszystko wyrównają. A sosny tam, 
jak cudo. I kto u ciebie posadził taką?! - 
pokrzykują żołnierze... A tu, pustkowie.

Znowu, przewinęli się różni ludzie. 
Wszystko, przez przeklęty front. Wiosna 
ruszyła i rozlała oceanem, po sadach, po
lach i lasach. Wszelakie ptactwo, zachwy
ca chórami, a komu one potrzebne? Kto 
teraz, zwraca na to uwagę? Wszyscy w 
ogniu, w ruchu, w pracy. Matwiej, wydo- 
brzał i znowu krząta się po gospodarstwie. 
Wołodźko, w polu, Wasyl w polu, Kata
rzyna w okopach, matka w mieście. Zno
wu, spali w szopie. Słomę, wygrzebali do 
dna, i zostały tylko plewy. Na nich, po
kotem spali żołnierze, wojujący póki co, 
z legionami wszy. Zabierali, także bydło. 
Z rogatą, zdarzyła się ciekawa historia. 
Ją zmobilizowali, jako ostatnią, bo wię
cej nie mieli prawa mobilizować. Zosta
ła, tylko jedna krowa. Rogatą, zabrali siłą. 
Żadna krowa, tak się nie opierała, jak ona. 
Nie chciała wychodzić z obory. Moskale, 
bili ją nahajami. Nastia zalewała się łzami. 
Matwiej, wołał lepiej sobie gdzieś pójść, 
by tego nie oglądać.

Krowę, wyciągnęli na drogę i pogna
li. Ona, uparcie się oglądała i smutno ry
czała. Ale, jakie zdziwienie wywołało u 
wszystkich to, gdy pewnego wieczoru, zo
baczyli ją przed drzwiami obory. Przybie
gła i swoim smutnym, dobrym, krowim 
głosem, niczym człowiek, o tym oznaj
miła. Nastia, od razu poznała jej głos, i 
wybiegła na podwórze. Biedne, zwierzę. 
Cała, w błocie. Na plecach, raz przy ra
zie, brudne pręgi od nahajek. - O ty, moja 
miła, krówko! - rzekła Nastia i objęła ją 
za szyję. Krowa, niezgrabnie potarła gło
wą o jej zapaskę. Wpuścili krowę do obo

ry, ale następnego ranka i tak przyszli po 
nią i znowu ją, zabrali.

Przyszedł kwiecień. Na polach, już 
harcują. Front, jakby ucichł. Słońce pali
ło, jak latem i zapowiadało majowe opa
dy. Tej nocy, jak zawsze, Wołodźko spał w 
szopie. W kącie, koło tylnej ściany, zrobił 
sobie osłonięte legowisko i to go broniło 
od owadów. Ojciec, spał w drugim koń
cu. Moskali, akurat nie było. W środku 
nocy, Wołodźko się obudził. Przez szpary 
desek, widział zachód, ogarnięty pożarem. 
Z wszystkich stron, słychać było drobne 
wybuchy, jakby ktoś, walił w olbrzymi 
bęben. Ziemia, wyraźnie się trzęsła. Ter
kot broni maszynowej, zlewał się w jeden 
huk, z wybuchami rusznic.

Wołodźko, zerwał się i wybiegł na 
dwór. Nad wsią, przeleciał cepelin. Szo
są, pędzili jeźdźcy, a po nich przemknę
ło auto. I cepelin i wierzchołki drzew, od
bijały rozbłyski reflektorów. Zdawało się, 
że tam płonie i zapada się w przepaść zie
mia. - Brr-r-r! Brrr-r-r-r! Brrr-r-r-r! - sy
pały się armatnie serie. Słychać, jak strze
lanina ogarnia powierzchnię planety. - J 
tam wcisnęli wszystkich tych, którzy przez 
cały miesiąc gdzieś pędzili’'', - myślał Wo
łodźko. Co za widowisko, jakiego jesz
cze nigdy nie widział i kto wie, czy on 
specjalnie, nie urodził się, w takim cza
sie, aby być świadkiem zapowiedzianego, 
Strasznego Sądu.

I rzeczywiście, nim był. Oto żmije, 
wyrywają się ku czarnej, niebiańskiej głę
bi, wyginają kolorowe ogony, plują iskra
mi. Oto, tryskająca korona ognia, który 
wyrwał się z nieskończoności i parsknął 
swoim nasieniem, przed samym Bożym 
ołtarzem. Dudniły gardła, stalowych po
tworów...

Matwiej, także się przebudził, wy
szedł i zatrzymał się, w drzwiach szopy. 
Wołodźko, dostrzegł wysoką, białą po
stać i podszedł do niej. - Widzicie, ojcze. 



co tam się robi? - pyta wylęknionym gło
sem syn. - Widzę, widzę, synu! - dziw
nie spokojnie odpowiada, wielka, biała 
postać. - Oto, tak wygląda wojna. Zapa
miętaj, a gdy wyrośniesz, opowiedz in
nym. Niech wszyscy o tym wiedzą. O 
tym, i warto wiedzieć. I więcej, ojciec nic 
nie powiedział. Stał i milcząco nasłuchi
wał, jak dudniła ziemia. Syn, milczał tak
że. Do nich, wkrótce dołączył, jeszcze i 
Wasyl. - Zdrowo prażą, - powiedział on. 
Mówią, że Austriacy powłazili w cemen
towe jamy... Ale i tam, ich dostaną.

A Wołodźko, wyraźnie wyobrażał so
bie tych Austriaków, jak oni siedzą w ce
mentowych jamach, a na nich, z nieba, sy
pią się pociski. Raz po raz, uderzają. A oni 
zginają się, przypadają do ziemi, krzywią 
trzęsące się gęby, oczy wyłażą na wierzch. 
Oto, przebili już osłonę takiej jamy. Pada 
ostatni strzał, przebija się do jamy, i wybb- 
buuuchaa! Wulkanem, pod samo niebo, 
wylatuje ziemia, a w niej ręce, nogi, gło
wy Austriaków. Tak stali długo, milcząc. 
Wreszcie, ojciec ruszył ręką: - No, - ode
zwał się. - Wszystko jedno, my nic z tym 
nie zrobimy. To nie wojna, lecz prawdzi
wy, Straszny Sąd. - Chodźmy. Wszyscy 
trzej, poszli do szopy. Ale, czy można w 
taką noc, spać? Dopiero nad rankiem, uda
ło się trochę zdrzemnąć, lecz nie na dłu
go. Już pierwszy dzień, przyniósł pierw
sze ślady bitwy. Ze wsi, słychać było głu
chy harmider, który się powiększał.

Wkrótce, pod szopą słychać było, wie
lojęzyczny Babilon rozmów. Przez szpa
ry ścian szopy, Wołodźko poznaje, tych 
samych, Austriaków. Przygnali czemuś, 
aż tutaj, za wieś i postanowili, widocz
nie tu, odpocząć. Pod szopą i po obu stro
nach drogi, pełno obcych wojaków, a 
między nimi, przejeżdżają kozacy. Wo
łodźko szybko się zbiera, naciąga na sie
bie spodnie i jak bomba, pędzi na drogę. 
- Oooo. Ilu ich jest. Jacy dziwni ludzie...

Wszyscy są stąd. To naprawdę, dziwne. 
Jeszcze wczoraj, jeszcze tej nocy, oni byli 
tam. Jakie czarne ich twarze i jak wiele na 
nich nawieszali, różnych dziwności.

- Chłopczyku, może ty byś mi przy
niósł kromkę chleba?- wstaje z wilgotnej 
ziemi i zwraca się do Wołodźka jeden Au
striak. Wołodźko się stropił. Oczy i uszy, 
nie chcą wierzyć, chyba się pomylił. On 
tak pięknie odezwał się ,,/?» naszemu’'’, że 
Wołodźko musiał, naprawdę się zdziwić. 
Wołodźko, wie przecież dobrze, że w Au
strii są nasi ludzie, ale że oni za nią wal
czyli i umierali, w to nijak mu się nie chce 
wierzyć. Jak może nasz człowiek, bić 
się za jakąś węgierską Austrię? Wołodź
ko, zerwał się i pobiegł. Po dwóch minu
tach, wrócił z porządną kromką chleba w 
ręce. Do niego wstała z ziemi, niezliczo
na ilość pojmanych do niewoli. - Chle
ba, chleba! - Chłopczyku! - Kromeczkę!
- Daj kawałeczek! - Daj ! Boże, ile tych 
rąk! W każdej ręce grosze, zegarki, scy
zoryki. Wszyscy, w niewoli. - Idźcie so
bie! - krzyczy Wołodźko do masy, i szu
ka wzrokiem, „naszego”... - Ej wy! Nasz! 
krzyczy Wołodźko. - Macie! „Nasz”, led
wo przedarł się przez ciżbę i dostał krom
kę. - Czy to Węgrzy? - pyta go chłopiec. 

-Wszyscy, chłopcze, wszyscy... Na, masz
- odzywa się „nasz” i wciska Wołodźkowi 
do ręki, kilka niklowanych monet. - U 
nas, takich groszy, nie przyjmuje się - po
wiedział chłopiec.

- Możecie je, wyrzucić. Przeklęci Wę
grzy! - wyrwało mu się, mimo woli... - 
To oni wieszali naszych ludzi! - dodał 
po krótkiej przerwie. Nasz jeniec, wci
ska chleb do ust. Inni, zazdrośnie, patrzą 
na niego... W tym czasie, podchodzi do 
Wołodźka jakiś piegowaty wojak... - Do
brze, złoty chłopcze ...Dobrze! Ja jestem 
Czechem. To ostatnie, Wołodźko zrozu
miał bardzo wyraźnie. - Czech? - po
wtórzył Wołodźko. - Nie umiem po cze



sku, ale tam stoi mój tato. On umie... Ale 
Czech, widocznie, nie całkiem rozumie 
Wołodźka, coś mówi słowami, w których 
Wołodźko słyszy bardzo dużo, twardych i 
szeleszczących dźwięków.

W tym czasie, Nastia, wyniosła na si
cie, kilka bochenków pokrojonego Chle
ba i rozdaje, komu popadnie. Wszyscy do 
niej się gamą i setki rąk, wyciągają w jej 
kierunku. W ciągu chwili, wszystko ro
zebrali. Przymknął Kozak. - Ej, starucha. 
Schowaj się. Czemu ich karmisz. Wszyst
kich nie nakarmisz. Oddają Nastii wszyst
ko, co kto może: kołdry, nowe, zapasowe 
trzewiki, płaszcze, futra i nawet zajęcze 
futerka... - Też mi wojaki, do czorta! Za
uważa kozak. Ale, co Nastii do tego, czy 
oni mogą wojować, czy nie? Ona wie jed
no: - ludzie są tak głodni, że aż porobili 
się... czarni. Co „tam" się działo... Boże, 
Boże... Jak ci ludzie, tyle wytrzymali...

Wołodźko spotkał żołnierza, który 
opowiadał, „o tamtych”. Zaś Wołodźko, 
czuje się tak, jakby to on sam, był między 

„tamtymi”. Chodzi, patrzy, czuje ich praw
dziwy, przykry zapach. „U nich, czy wo
jak, czy oficer, wszystko jedno”... Może 
i tak. Wszystko, u nich nie tak, jak u nas. 
Oto ich futra... Kto, u nas futra, by nosił? 
Widać, wszystko u nich, po pańsku. Nie 
na darmo, żołnierze ich przezywają po
gardliwie, „pan”. - Ej, ty pan? - Masz ze
garek? - Bierz, - Ty, Taki, owaki!.. - Pan 
i zegarek oddaje. Po co mu ten „zegarek”? 
Tu, w Rosji, kto żyje według zegarka, sko
ro tu tyle słońca. A, co wtedy, by robiło 
słońce?

- Powstań! - na całe gardło, krzyczy z 
przodu kozak, i pokazuje nahajką, jak po
wstać. Ludzie powoli się podnoszą, wsta- 
ją i idą... Idą, idą i idą. Zdaje się, nie ma 
końca. Armaty, jeszcze dudnią, ale wy- 
daje się, że dalej. W południe, przygonili 
jeszcze jedną partię jeńców, a przed wie
czorem, znowu. Kto tam wiedział, ile ty

sięcy ich było. Szli, jak chcieli. Niektórzy 
przystają, padają po drodze, trochę poleżą 
i idą sami, dalej. Wyrzucają, gdzie popa- 
dło, zbędne rzeczy. Dzieci, biegną za nimi 
i podnoszą rzeczy, z wyjątkiem naboi, 
których sporo zostaje po drodze. Minęły, 
jeszcze dwie noce. Szlakiem, od lasu żo- 
łobieńskiego pociągnęły pierwsze oddzia
ły. To znak, że „nasi" wygonili Austria
ków. Idzie zaopatrzenie, kwatermistrzo
stwo. Za nimi, ruszył sztab korpusu, któ
ry stacjonował w Żołobach. Najgorsze to, 
że odjeżdżają kozacy. Ich jeźdźcy, o pro
mienistych oczach, z lampasami, zosta
wili mocne ślady w sercach ziemiańskich 
piękności, i niejedna odprowadza swego 
ukochanego, trzymając za strzemiona z 
ostatnia nadzieją, „że powróci i zabierze 
nad Don". Ale niech, niech! Ileż to mówi
ło się, że wiele z nich, nosiło tę gorącą na
dzieję, zroszoną nie mniej gorącymi łza
mi. Lekkomyślne, niejedno serce dziew
częce, płonie wielką siłą życia i rozpalo
ne radosnymi pieszczotami, bez wahania, 
poddaje się władzy, przemożnego ognia.

Mija szybko tydzień, od wielkiego 
boju. Armaty przycichły, jeńców przepę
dzili, oddziały i kozacy, przesunęli się do 
przodu. Niebo, zaciągnęło się chmurami 
i przyszły deszcze. We wsi, nakazuje się 
wszystkim, iść do kopania okopów. Staro
sta, obszedł wszystkie chaty. Zabierali sa
mych chłopców, do pracy na przyszłych 
liniach walki. Mówią, że tam leżą ster
ty trupów i gniją. Mówią, że pole usiane 
jest niewybuchami pocisków, które wy
buchają, przy najmniejszym dotknięciu. 
Mówią, że Węgrzy pozostawili pirokseli- 
nowe cygarniczki. Ktoś opowiadał: - Mój 
kolega znalazł cygarniczkę. Tak piękna, 
że się spodobała. Tylko kilka razy, pocią
gnął, aby zapalić i nagle trach! - Od szyi, 
oderwało mu głowę. - 1 oto, teraz idź 
tam! - Chcesz, nie chcesz, musisz! Zabra
li wszystkich chłopców, nawet dziesięcio



letnich, którzy wyglądali na wyrośniętych. 
Zabrali, i Wasyla.

Wołodźko, stał pewnego dnia na dwo
rze. Patrząc na niego - I ten! - kiwnął gło
wą kozak, który chodził ze starostą. - Ni
czego! Krzyknął kozak - jest już dorosły! 
Ojciec myślał, by go obronić, matka roz
paczała, ale to nie pomogło. - Jego już 
można żenić! - ironizował kozak. A sam 
Wołodźko, się nie opierał. Nawet, poszedł 
z ochotą. Chciał już zostawić za sobą, to 
życie dziecka, i pójść w świat, nawet na 
niebezpieczeństwo. Pójść, stanąć własny
mi nogami, na tym gorącym miejscu, rzu
cić okiem, nawet na pole śmierci... - Chy
ba, że nie wart jestem tego - raz postawić, 
chłopięce życie, na kartę i wyczuć, w głę
binach duszy, przyj emnie-straszny smak i 
łoskot szalonej gry? - I poszedł. Poszedł, 
razem z bratem i innymi chłopcami. Ka
pie deszczyk. Droga mokra. Chłopcy idą 
i krzyczą, co kto chce, i to się nazywało, 
że śpiewają. Przez Baszkowce, Trzy Koń
ce, pod Krzemieńcem. Zanocowali w We- 
sołówce. Nastał, drugi ranek, okrzyki zbu
dziły chłopców. Ukrop, herbata. Wyruszy
li pod górę, drogą wijącą się doliną, mię
dzy wierzbami. Pierwsze, zburzone bu
dowle. Na wschodzie, ponad górą i lasem, 
wznosi się zamglone słońce, niby kamień, 
błyszczący w oparach ukropu. Szosa. Po 
niej kiedyś toczyły się działa, a teraz szo
sa leży, niesamowicie podziurawiona. 
Beznadziejny obóz, pociągnął w poranną 
mgłę, która wisi nad rzeczką Ikwą.

Chłopcy idą, polami. Między nimi, czy 
nie najmniejszy, Wołodźko. Moskal, kła
dzie mu ceglaną rękę na ramieniu. - Nu, 
mały! I ciebie pognali wojować? Tylko 
ostrożnie, potkniesz się i wszystkie twoje 
naboje rozerwie... - Nieee! - odpowiada 
pewnie, Wołodźko. Wchodzą w mgłę rze
ki Ikwy. Grunt, rozkopano. Raz, koło razu, 
wykopy. Z lewej strony, mgła odsłoni
ła równinę. - Sapanów! Ktoś mówi. Wo

łodźko, patrzy na brzeg rzeczki i nie widzi 
Sapanowa. - Gdzie? - A ot, tam! Tam on 
był. Przypominasz sobie Iwana Sztukę? 
Opowiadał, że u nich, bardzo dobrze ro
dziła kapusta. Pole jego kapusty, sięgało 
do samej Ikwy. Może, tam ... Niee! Jaki 
czort. To austriackie okopy... - Ej, tam. 
Nie ziewaj! Ostrożnie! - Krzyczą z przo
du. Rzeczka. Przeprawa. Wzdłuż, ciągną 
się skłębione kupy ostrych drutów, wrzu
conych do żółtawej, prawie brązowej 
wody.

Za rzeczką, cała ziemia porosła kol
czastym, żelaznym zagajnikiem. Wą
ska dróżka, przecięta w poprzek okopów. 
Mgła, szarą, długą rękawicą, rozłożyła się 
nad rzeczką, jakby chciała ją objąć, by nie 
wylała się na zapaskudzone pola. Z zie
mi, podnoszą się opary, których kształty 
przypominają trupy, jakich póki co, jesz
cze nie widać. Naokoło martwo, jakby tu 
jeszcze nie było ludzi, jakby to było miej
sce, na jakiejś nowej planecie, gdzie przez 
wieki, panowały tylko huragany.

Ale, czy kto patrzył, interesował się, 
tym martwym miejscem? Rzadko, kto. 
Chyba tylko Wołodźko, ten gęsiak z wy
ciągniętą szyją, który, jak się zdawało, 
chciał zajrzeć gdzieś wyżej, i dalej od nie
go. Reszta, przycichła i, ostrożnie, jeden 
za drugim, macha zmęczonymi nogami, 
pewnie z różnymi myślami:

Jedni, chcą znaleźć pieniądze, inni 
płaszcze oficerskie, jeszcze inni, marzą o 
zegarkach, zostawionych przez bogatych 
Austriaków, u których, jak wiadomo, ze
garki są jak ziemniaki, rodzące się na po
lach. Dalej... Kto je zna, te uwolnione, 
swobodne, odważne myśli, które roją się 
w tych głowach, na pobojowisku wielkiej 
bitwy, tego chłodnego, słonecznego po
ranka.

I wreszcie, rozkopany bunkier. Tak, to 
ten, nieprzystępny diabeł, na którym nie
jedno działo, połamało sobie zęby... A te-
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raz można popatrzeć: tam uderzył widocz
nie „czamajdan”, rozbił cementowe ścia
ny i siła wybuchu, na prawo i na lewo, 
wybiła szczeliny w umocnieniach. Kilka 
szczątków ludzkich, w pognitych reszt
kach ubioru, było porozrzucanych wko
ło. To pierwszy, zobaczył Wołodźko i za
wołał Wasyla, by mu pokazać. Ale chy
ba Wasyl, sam też to spostrzegł. - Tu ko
goś rozerwało - odezwał się - ale gdzie 
głowa? - Ej, chłopcy, do roboty! - woła 
pryszczaty Moskalisko. Nosze jakby spa
dły z nieba, oraz kilofy i siekiery. Nie z 
nieba, lecz spod ziemi. W ziemi, zostało 
wiele takich rzeczy. Za okopem, było nie
wielkie pomieszczenie, i w nim plątały się 
jakieś stworzenia, w wielkich buciskach, 
z podwiązanymi austriackimi popręgami, 
z obwisłymi brzuchami. Kopciło, smro
dliwym dymem, palenisko, a na nim kilka 

„kociołków”. Coś się gotowało. Po bokach, 
tu i tam, kupy pocisków - rosyjskich i au
striackich. Robotnicy, podchodzą i biorą. 
Moskale, dzielą ich na grupy.

- Wy, dziesiątka, szynele, buty i inne, 
takie barachło, znosić...Tak, sukin synu, 
nie kraść, bo sprawimy wam lanie.

- Wy, pięćdziesiątka, szukać trupów. 
Przede wszystkim, ot, tam! - pokazał ręka 
na pole, które opadało do rzeczki, ogro
dzone kłującymi, żelaznymi jeżynami, 
które się rozprzestrzeniały, jakby wszę
dzie, gdzie się im zamarzyło. - A wy, kto 
śmielszy i mądrzejszy, tutaj! Zbierać broń, 
no, czort bierz, jeśli któremuś urwie gło
wę. Ty, mały, - kiwnął krzywym nosem 
na Wołodźka, - dołącz do pierwszej gru
py. A wy, broń, granaty, pociski, - jednym 
słowem, wszystko zbierajcie, nie dajcie 
surowej ziemi tych przepięknych rzeczy...
- Zrozumieli?

- Zrozumieli! - Wszyscy zrozumieli?
- Wszyscy!

- I „pryszczaty”, który niesie swo
je przygarbione ciało, idzie z przodu, a

2021 "i. 2 CM) 

za nim dziesięciu młodych chłopaków, 
rozlało się po chodnikach, połączeniach, 
schronach.. Wołodźko, razem z nimi. Oto 
on, w głębokim schronie. Prycze z drucia
nych siatek. Stół, z chaty wiejskiej. Pod 
stołem, butelki, kilka par trzewików, bla- 
szanki po konserwach, rusznice. Siedzie
li tu, porzucili wszystko i pouciekali do 
drugiej jamy. Ale ludzie ci byli pracowici. 
Popatrzcie, czego tylko nie porobili. Oto 
wyjście, schody z rzeźbionymi poręcza- I 
mi. Dalej, przejście, jeszcze dalej, placyk I 
do niewiadomych celów, poszarpany po
ciskami, które porozrzucały białe brzozo- 
we witki. Jakby dzieci się tu bawiły, póki 
się nie pokłóciły i rozeszły...

A oto Wasyl. Razem z kimś, dźwiga na 
noszach kupę przegniłego mięsa. Wołodź- ' 
ko podbiega... - Nie podchodź! - woła 
Wasyl. - Niech on się spali, tak śmierdzi!
- Wołodźko, nie potrzebuje blisko pod
chodzić. On i z daleka widzi to, co było 
kiedyś Austriakiem. Zabrali go do dołu, ; 
gdzie robią przeogromny wykop. - Fu! 
Jaką brzydką robotę, dostał Wasyl. W cza
sie obiadu, nie mógł jeść, cały czas splu
wał. - Po nich chodzą karaluchy, jak 
szczury, a ty... Tfu!...W tych oto umoc
nieniach, pół setki trupów, znaleźli. Na
męczyli się, przez cały dzień, jak czorty. | 
Idą spać, w porzuconej wsi, gdzie zosta
ło jeszcze kilka porzuconych chat. Nawet 
piosenki, im nie w głowie. Przycupnąć 
gdzieś, pochylić głowę i spać. Wszyst
kich kontrolują, lecz czy ktoś odważy się 
państwowe dobro, przywłaszczyć?

Wrócili wszyscy razem, ale pewien 
starszy, szpakowaty dziadźko, „wyciął nu
mer”. Czort wie, skąd on wykombinował 
ten pilnik, na swoją durną głowę. Przy
niósł, w małej kieszeni bluzy, jeden re
wolwerowy, niewystrzelony pocisk, zsu
nął na potylicę czapkę, podobną do stare
go kapelusza, przysiadł i zaczął piłować.
- Co robicie, dziadku Połon?... - Papiero



śnicę. - Uważajcie, aby wam nie prysło 
pod nos. - Szybciej wam oczy wyprysną... 
Inie dokończył. Bach! Połon siedział na 
kamieniu i poleciał na wznak. - Oj, oj, oj! 
Ratujcie! Popędzili do niego wszyscy, kto 
był w pobliżu. Leży stary, czapka upadła, 
z palców w rękach, sączy się, gęsta krew. 
Koszula na piersiach, porozrywana. - Su- 
kin syn, stary dureń! - ktoś przeklina. Bie
gnij, któryś, po sanitariusza!..Ale sanita
riusz, biegł już sam. Połon, leży na ziemi i 
jęczy. Podnieśli go i czapkę. Potem, długo 
wszyscy krzyczeli i łajali.

Wołodźko, gdy zazwyczaj wracał 
skądś do domu, lubił opowiadać matce 
o wszystkim, co widział. Teraz zaś, zwy
czajnie, nie wiedział, czy jej będzie opo
wiadał. Wszystko było jakieś takie, że nie 
mieściło mu się w głowie i chciało mu 
się, niczym leniwemu dziadkowi, któ
ry ledwo wyciśnie słowo, tylko mach
nąć ręką. Położył się, a sen, jakby obra
cał się na drugą stronę i on śni dalej, tyl
ko w innych barwach i tonach. Rano, zno
wu wraca dzień wczorajszy. Koło zębate, 
znowu czepia się czasu i obraca nim, nie
zgrabnymi ruchami. Jedno słońce, jest ta
kie, jak zawsze. Oświetla naokoło, grubą 
ziemię, która wyrywa się z ruin, aby za
kreślić i krzyknąć wszystkim przemoż
ną, ogromną, znaną pieśń. Chciało mu się 
zdjąć odzież, rozłożyć do słońca ręce, wy
piąć piersi, aby były widoczne aż żebra, i 
krzyczeć!: - Obejmijmy się! Ty i ja! My 
oboje, podepczemy śmierć! Oto ona, pod 
moimi nogami, bo ja czuję jej kości, wy
raźnie pod swoimi podeszwami. A nad nią, 
barwi się trawa i kwiaty, odkrywają pro
mieniste, swe oczy.

Następnego wieczoru, Wasyl opowia
dał dziwne rzeczy. Szkoda, że Wołodź
ko tego nie widział. Karpo od Michała, 
spad! w głęboki dół, gdzie siedzieli mar
twi Austriacy. Karpo, z przestrachu onie
miał, a póki go nie odkopali i wyciągnęli, 

był nieprzytomny. Trzeciego dnia, jeszcze 
jedna przygoda. Masa ludzi, ze wsi Żoło- 
by, trafiła na pocisk ,fugas". Jak strzeliło 
- pięciu młodych chłopców wyleciało pod 
chmury, a spadli, porozrywani na części.

Pole, rzeczka, miejsca, gdzie kiedyś 
skupiały się wsie, stały się wyspami, i lu
dzie chodzili tam ostrożnie, zagubieni, bo
jąc się dotykać niebezpiecznej ziemi, szu
kając leku na jej rany. Gdy chłopcy wra
cali do swojej wsi, wydawali się starymi. 
Kilkudniowy pobyt na miejscach śmier
ci, zostawiał na nich ślady, jakie nigdy z 
nich nie zejdą. I w Wołodźku też zostały 
te ślady, możliwe, że nawet silniejsze, niż 
u innych, bo poruszył on jego duszę wte
dy, gdy szukała ona jeszcze swojej formy. 
Oooo!!!, nie dziwcie się wyrazowi jego 
oczu, w jakich radość, podobna była do 
smutku, a smutek, uchodził za sztuczny, 
udawany. Z niego, będzie dorosły czło
wiek, ale nie spodziewajcie się, zobaczyć 
w nim siebie, waszych rodziców - sięga
jąc w przeszłość, gdzie w cieniach stoją 
wasi praszczurowie, i w nich chyba szu
kajcie Wołodźka. I jeszcze, możecie po
zwolić ujawnić - przyszłość poprzeci
nać prostymi liniami i na jej szachowni
cy, w szalonej grze przeciwieństw, zoba
czyć młodego partnera. To może być Wo
łodźko - cichy chłopczyk, który wyrósł w 
zaściankowej Lebiedszczyźnie z wierzba
mi, z rzeczką, z gniazdami, pod słonecz
nymi śpiewami ptaków ...i, wzorem ojca. 
Kto wie, czy żyje Jochim. Tak. On jeszcze 
żyje, ale on sam nie poznałby teraz Wo- 
łodźki.

Zrobiło się lżej i przestronniej. Jed
nak uparli się i wojnę pchnęli z powrotem. 
Poszły sobie odziały, zniknęli szukający 
kwatermistrzowie, odgłosy armat, także 
ucichły, tylko od czasu do czasu, spycha
cze, nasypami ziemi, torowały szlaki.

Matwiej, przez zimę i wiosnę, naskła- 
dał stosik „papierków". Między rublów- 



kami pojawiły się „czwórki”, a nawet „ka
tarzynki”. Składał je uważnie, by nie za
łamywać rogów, i nieraz, w widoku ich 
barw, wyobrażał sobie nowy szmat pola - 
bo przecież rosnąć, to jest grzech? Oj. nie!

A jego gospodarstwo, zostało obskuba
ne, opustoszałe. Tylko jedna krówka, z ja
łówką. Para koni. A gdzie reszta? Wiado
mo. Nienażarta wojna, zostawiła wyraź
ne ślady, ale siła ziemi i chłopa, wszystko 
naprawi. Wszystkie rany, wszystkie ruiny 
zaliże, usunie, wyrówna, zbuduje, choć
by nie wiadomo, co... Żniwa wyciskały z 
Matwieja ostatnie poty. Po kontuzji, jesz
cze mocniej dokuczały mu plecy, i w naj
piękniejsze poranki, kiedy słońce bezu
stannie parło w górę, każdy jego mięsień 
i kosteczka, bolały, wyszukanym bólem.

Ale stary wstawał. A jakże. Brał grabie, 
i szedł kłaść pszenicę. Nastia podbierała, 
zakasywała rękawy... Jej ręce wyschły, 
niczym kopystki, nabrały barwy tytoniu. 
Ale jak żwawo, zwijają się z ciężkimi gra
biami - „te wielkie tarany i dla kogo on 
takie wyciosał”. Wasyl, także smagał kosą, 
równał pokosy, niczym chłop, z nie wia
domo jakim doświadczeniem. Katarzyna, 
chociaż do późnego wieczoru randkowa- 
ła z ukochanym pod wierzbą, a ranek jest 
rankiem dla wszystkich, ale praca bezlito
sna, jak sąd. Ziemia, wymaga trudu, pot 
zalewa oczy, nogi czasem omdlewają, od
mawiają posłuszeństwa... No, ale mło
dość, jest panem bezwzględnym, i jego 
niewolnictwo, nawet w bólach, ma swo
ją słodycz.

A Wołodźko, mimo wszystko: - poga
nia bydło. Ranki, wieczory, pogoda, czy 
słota - wszystko jedno. Pola, zrzuciły sza
ty, zaszumiały pod pługiem stepy, wzbiła 
się mgła. Krowy hulają, bo pastwiska, jak 
okiem sięgniesz.

Znowu, zawrzały boje z Węgrami. La
sami, polami, jarami, maszerowały od
działy, obciążone ciężkim uzbrojeniem. 

Ataki, kontrataki. Ognie, tu i tam, zrzuca
ją szeleszczące liście i dymu, pełno - ko
tłuje się dzikimi hordami, całą doliną.

W tym czasie, Wołodźko wydoro
ślał, nabył doświadczeń, zmądrzał. Gło
wy jego, nie zaprzątały „g/wpstwa”, jak to 
było kiedyś, gdy chorował, gdy tyle cza
su spędzał w sypialni, w bólach, i zmar
twieniu. Teraz on jest, jak cięciwa. Czo
ło i twarz, brązowe, oczy jeszcze bardziej 
błękitne, z ostrymi błyskami w spojrzeniu.

Kiedy on, swoje wojsko prowadził do 
boju, miał w duszy tylko jedno: zwycię
stwo. Parł szaleńczo z góry, a jego twarz 
smagał silny wiatr. Za nim reszta, prze
ciwko ugorszczanom. Zbiegali i kamie
nie, oraz pałki, szły w ruch. Guzy, sinia
ki, krew.... Ot, ale to nic nie znaczy. Za to, 
była radość, przegonić „diabelskich na
pastników”, na ich górę i zawładnąć ich 
terytorium. Panował, nadzwyczaj wiel
ki, instynkt walki. Urok władzy i siły, był 
największy, ze wszystkich. Niemoc i tro
skę, odrzucić, na rzecz siły, bez względu 
na skutki.

Śnieg, zastał Wołodźka w lesie. Pierw
szy niezapomniany, miękki jak kot, śnieg, 
niepostrzeżenie spada na ziemię i ją przy
krywa. A ogień, jeszcze dymi. Kilka dę
bowych polan, nieco wilgotnych. Przy- 
sypuje popiołem, niedopieczone ziem
niaki. - Hej, hej! - krzyczą pastuszkowie. 
- Do-do-mu. Wszyscy idą po śniegu, do 
domu. Krowy poskrzypują racicami. Ich 
mokre ogony, wpadają między nogi i ude
rzają po kolanach. Chłopcy i dziewczynki, 
po raz ostatni w tym roku, idą swoimi pa
stuszymi ścieżkami, mimowolnie ogląda
ją miejsca, gdzie wszystko moknie, głuch- 
nie, niknie. Drzewa, niby baby przed spo
wiedzią, stoją ponuro, kajają się i biją w 
piersi. Oto grab „Pereguda”, który roz
kraczył się, na trzech pniach. Oto brzo
za, „Dudla”, zwiesiła kosmyki i lekko się 
pochyla, to tu, to tam. Śnieg ją obejmu-



je, niczym sen żebraka. A tam oto, ten dąb, 
na którym, po nocach, czort jeździ, jak na 
wierzchowcu. Piorun, trzykrotnie uderzał 
w niego, ale go nie zabił. Tam i stoi, na 
uciechę siły nieczystej. I lipa dziuplanka, 
z dzikimi pszczołami, niesłychanie gruba, 
jak baba-siducha, krzywo się uśmiecha i 
powoli zamyka oczy. Śpij, śpij, stara!

A następnego poranka, starosta we
zwał do szkoły... Oj, Boże! Prawda 
to? Czy jeszcze istnieje gdzieś na świę
cie, szkoła? Oto Wołodźko, już może za
pomniał czytać? On już dawno rozglądał 
się po lesie, za dobrymi pędami korze
ni i miał zamiar wyrwać je z ziemi. Na
wet ukradł ojcu siekierę i poostrzył jakieś 
dłuta.

Tak, szkoła. Porzucił wszystko; jak 
machnął, oj. Boże, wszystko przepadło 
w diabły! W torbę, zapakował opałkę ze 
śniadaniem i hajda, do trzeciej klasy, gdzie 
i czort mu nie dorówna. Teraz, doszliście 
wy wszyscy, Rodionowie. Oni i dziś jesz
cze, gdzieś plączą się, z tyłu. Chwedot 
także, uroczyście zasiadł w drugiej kla
sie i dostał, wyobraźcie sobie, nawet ,/*/- 
smo Święte - Starego i Nowego Testamen
tu". Nie byle jaka, nauka. No, a Wołodź
ko, ten wręcz już, nie byle, jakie mądro
ści czyta. „Zadania"- część III. Tam, jest 
najwięcej matematyki. Dla niego, zresz
tą - parobka, choć swataj - wszystko jed
no, choćby splunąć, a wszystkie te „wier
sze” jak „Śmierć Susanina”, czy „Sławny 
Oleg", on cytuje, niczym karabin maszy
nowy...

Jak ongiś, wybierał się Znany Oleg
Pomścić nierozumnych Chazarów...
Ach, jakie to wielkie. I ilustracja. Ry

cerze w ostro zakończonych hełmach i 
kolczugach. Oleg z przodu i ściana ciem
nego lasu, z którego wychodzi, z laską 
dziad, charakterystyczny. Długa, biała 
broda, chiton przewiązany szerokim pa
sem, przy którym wisi, jakiś sztylet.

Powiedz mi, przybyszu, ulubieńcu bo
gów,

Co będzie w życiu ze mną?!

Rozkazem i błaganiem, dźwięczą sło
wa. Brwi spadają na oczy, drużyna zamie
ra.

Odkryj mi całą prawdę, nie bój się 
mnie,

W nagrodę, weźmiesz ty, kochanego 
konia!...

Charakternik nieporuszony, jak wy
kuty z kamienia. Duma, wyraźnie wypi
sana jest na jego czole i oczy, wpatrzone 
są w bezkresną dal. I nagle otwierają się 
jego usta i płyną z nich słowa, które proro
kują kniaziowi wielką sławę. I tarcza, na 
wrotach Carogrodu i bogactwo, ale mimo 
tego, jego śmierć, czai się w jego koniu. I 
Wołodźko wyraźnie widzi, jak zaświeciły 
oczy księcia, jak popatrzył on, na swego, 
białego ulubieńca, wierzchowca o gład
kiej szyi, podniósł nogę i stanął na zie
mi. „Weźcie go". Drużynnicy biorą konia 
i odprowadzają. I dają mu innego. Kniaź 
z drużyną, rusza z miejsca w cwał, dud
ni surowa ziemia, pod twardymi uderze
niami kopyt. Dalej, stary mędrzec, stoi na 
wzgórzu za lasem, i długim, jasnym spoj
rzeniem, odprowadza konny oddział, aż 
hen, po horyzont.

Wołodźko nieraz, aż wykrzykuje z 
wrażenia, pod wpływem jasności i pięk
na rysunku. Wojna, śmierć i znowu życie. 
Zwyczajność, która wszystko przykrywa, 
nagle znika. Przychodzi ktoś, wypowiada 
słowo. I to słowo, niczym ogień, niczym 
jasność słońca. 1 wszystko, co było daleko, 
wyraźnie się przybliża, przywdziewa sza
ty, jaśniejące barwami i światłością. Płoną 
oczy od piękna, a rozum mówi: najważ
niejsze, Wołodźko, jest życie. Żyć i jesz
cze raz, żyć!

Oto druga klasa i tam siedzi Hanka. Ma 
czerwoniutką spódniczkę. Jak jej nie do



strzec? I to jeszcze jak, chce mu się patrzeć, 
jak wszystko, co ona ubiera, pasuje do jej 
oczu i twarzy. Ładna taka, najpiękniejsza z 
wszystkich panienek. Gdy Wołodźko wsta- 
je, aby recytować swoje wiersze, czyni to 
tylko, dla Hani. Nauczycielka, mogła sobie 
kiwać głową. On na nią nie zważa, a mówi 
jasnym, dźwięcznym głosem, słowo w sło
wo, jakby nawlekał perły na sznur, i my- 
ślał: - to Tobie, Hanko.

Nauczycielka, już nie ta. Stara, do- 
breńka, ze słodkim głosem, „matuszka”. 
Tamta, pojechała i już nie wróciła. Wo- 
łodźkowi, przez kilka dni, zmiana się nie 
podobała, ale w krótkim czasie, „matusz
ka” stała się też jego ulubienicą.

W grudniu, zabrali i Wasyla. Trzy dni, 
chodził z czapką zsuniętą na potylicę, jak 
rekrut, a czwartego dnia, ojciec zaprzągł 
konie do bryczki, matka przygotowała tor
bę jedzenia i choć on jest tylko kuzynem, 
mimo to, łzy cisną się do oczu. Jakoś nie 
można, bez łez. I czemu jeszcze Wołodźko. 
Czy on mało już widział, przeżył? Chyba 
jego serce nie jest tak twarde, jak ta krze
mienna kula? Ale Wasyl, to Wasyl. Ma tak 
miłe oczy, takie zamyślone czy zadumane. 
I czupryna u niego, niby posrebrzana. Na 
czole, nosie i karku, piegi. Wszystko to, u 
Wasyla, podobało się Wołodźce, bo Wasyl 
był o wiele ładniejszy, większy, silniejszy 
i kto wie, czy i nie rozumniejszy od nie
go. Dlatego go lubił. Dlatego, gdy odwozili 
Wasyla, siadł na worku obroku i przez całą 
drogę, aż do szkoły, rzucał przekleństwa, 
które mu przechodziły przez gardło. A gdy 
na końcu się całowali, nie wytrzymał i za
lał się żałosnymi łzami. Ach, gdyby przy
najmniej wszyscy ze szkoły, nie wytrzesz
czali tak na niego oczu. Hanka, też jakaś 
smutna. Może przypominała sobie, jak od
prowadzała ojca, który gdzieś ,poległ w 
pierwszych bojach”.

W styczniu, przyszły od Wasyla pierw
sze wiadomości. Komuż on, nie kłaniał 

się do samej ziemi i czyich „ słodkich ust i 
białych rączek, nie obcałowywał. Tak już 
było w zwyczaju. A Matwiej szczegó
łowo”, opisywał mu wszystko, co i jak... 
Podpisywał listy wielkim, wyraźnym pi
smem: Twój ojciec, Matwij Dowben- 
ko, z dodatkowym, zakręconym haczy
kiem nad J, który, jak się wydawało, jakby 
chciał, na podobieństwo jastrzębia, wzbić 
się na wysokości, i gdzieś tam odlecieć... 
A w październiku, wybuchła rewolucja.

Lłas Samcz.uk
Tłumaczenie z języka ukraińskiego 

Alfons Soczyński, Alf

Przygotowujemy do druku t. II epopei 
Ułasa Samczuka „Wołyń”. Proponujemy 
uwadze naszych P.T. Czytelników tłuma
czenie V rozdziału pióra Alfonsa Soczyń
skiego „Alfa”.

Samcz.uk
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NIE PISAŁ ŁATWO
Urodził się i zmarł w Krakowie. W 

międzyczasie wędrował po świecie - geo
graficznym i filozoficznym. Zmarły pół 
wieku temu prof. Roman Ingarden (1893- 
1970) był jednym z najwybitniejszych 
polskich filozofów.

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm 
RP Rokiem Romana Ingardena, „w prze
konaniu o wyjątkowości dzieła i postawy 
filozofa”. .Jest jeden fenomenolog pol
ski, do którego mam ogromny szacunek, a 
mianowicie — Ingarden. Moim skromnym 
zdaniem, jest to w ogóle największy pol
ski myśliciel, jakiego kiedykolwiek mieli
śmy i jeden z największych myślicieli eu
ropejskich XX wieku" - napisał nieskory 
do pochwał filozof o. prof. Innocenty Ma
ria Bocheński OP.

W powszechnej świadomości kra
kowian R. Ingarden funkcjonuje jed
nak przede wszystkim jako patron jed
nej z ulic miasta. Tymczasem pozostało 
tu po nim niemało śladów, m.in. kamie
nica przy ul. Biskupiej 14, gdzie mieszkał 
po wojnie, tablica pamiątkowa w Colle
gium Novum UJ, ocalałe szczęśliwym tra
fem archiwum rękopisów, maszynopisów, 
korespondencji, fotografii. Pozostali tak
że uczniowie i uczniowie uczniów, czyli 
wnukowie filozoficzni. Od 2005 r. na te
renie Uniwersytetu Jagiellońskiego dzia
ła Centrum Badań Filozoficznych im. R. 
Ingardena, kierowane przez prof. Lesz
ka Sosnowskiego. Jego zespół prowadzi 
także Cyfrowe Archiwum Romana Ingar
dena, które udostępnia w wersji polskiej 
i angielskiej m.in. niepublikowane do tej 
pory prace uczonego oraz kolejne frag
menty jego bardzo licznej korespondencji.

Roman Igarden
Fot. http://www.pauart.pl/ 

WSPÓLNOTA FILOZOFICZNA
Można tam zobaczyć i przeczytać m.in. 

listy, jakie kierował do Ingardena metropo
lita krakowski Karol Wojtyła, znający do
brze dzieła uczonego i zajmujący się w swo
jej pracy habilitacyjnej systemem wartości 
Maxa Schelera (1875-1928), filozofa, które
go znał osobiście patron roku 2020. „łly.so- 
ko cenię Osobę i stanowisko Pana Profeso
ra oraz jego twórczość filozoficzną. (...) mia
łem okazję zetknąć się z Panem Profesorem 
jako młody naukowiec, żałuję, że tylko dość 
przelotnie. Dziękuję także Panu Profesoro
wi za kierowanie pracą naukową niektórych 
księży, zwłaszcza w ostatnim czasie ks. dra J. 
Tischnera" - pisał abp Wojtyła w liście z 30 
marca 1964 roku.

http://www.pauart.pl/


Zależało mu bardzo, by filozof znający 
dobrze Edytę Stein (1891-1942), podob
nie jak i on pobierającą nauki u Edmunda 
Husserla (1859-1938), twórcy fenomeno
logicznego kierunku filozofii, a jednocze
śnie późniejszą zakonnicę karmelitankę i 
męczennicę obozu w Auschwitz, przed
stawił w Krakowie jej badania filozoficz
ne. Na zaproszenie metropolity uczony 
wygłosił 6 kwietnia 1968 r. odczyt na ten 
temat w Pałacu Arcybiskupów Krakow
skich przy ul. Franciszkańskiej 3. „Jestem 
jedynym [spośród żyjących] człowiekiem 
w Polsce, który znał osobiście Edith Ste
in. (...) Należeliśmy do tej samej wspól
noty jilozoficznej: do grupy fenomenolo
gów getyngeńskich i przez wiele lat pozo
stawaliśmy w bliskich stosunkach nauko
wych (1916-1939). W latach 1916-1917 
widywaliśmy się codziennie, w korespon
dencji pozostawaliśmy prawie aż do wy
buchu wojny 1939 roku” - mówił wów
czas prof. Ingarden. „Widziałem w niej za
wsze człowieka czystego, o bogactwie we
wnętrznym i powadze, któremu we wszyst
kim można zaufać” - wspominał uczony.

Odszedłszy w młodości od wiary w 
Boga, filozof nie bardzo był w stanie po
jąć decyzję E. Stein o przejściu na kato
licyzm, a potem o wstąpieniu do klaszto
ru. Wytykała mu to, co pisał o Kościele. 
Te kontrowersje nie ostudziły jednak ich 
przyjaźni intelektualnej. Jak wspominał 
syn uczonego prof. Roman Stanisław In
garden, na ścianie obok biurka ojca wisia- 
ły 4 portrety najważniejszych dlań osób: 
E. Husserla, M. Schelera, E. Stein i żony 
Marii. Przyjaciółka czytała uważnie ma
szynopisy wszystkich jego przedwojen
nych prac, poprawiała także ich niemczy
znę. Swoje najważniejsze wówczas prace, 
m.in. „O dziele literackim”, uczony pisał 
i wydawał po niemiecku. Zarzucano mu 
nawet wtedy i potem, że jest przesiąknięty 
niemczyzną i dlatego jego prace są trud

no zrozumiałe. „Ingarden nie pisał łatwo. 
Krążyła opinia, że myślał po niemiecku i 
przekładał to na polski. Myślę, że krzyw
dząca. W każdym razie wykłady Ingarde
na były jasne i głoszone przepiękną polsz
czyzną” - wspominał wybitny filozof prof. 
Jan Woleński.

POD LUPĄ SB
Uczony pochodził z rodziny Romana 

Kajetana Ingardena i Witosławy z d. Ra
dwańskiej. Ojciec był wybitnym inży
nierem zajmującym się m.in. regulacją 
rzek. Szefował wodociągom krakowskim 
i przyczynił się do budowy istniejącego 
do dziś zakładu wodociągowego w Bie
lanach. Wśród przodków matki byli m.in. 
Andrzej Radwański, znany malarz kra
kowski z II poł. XVIII w., oraz jego syn 
Feliks, profesor matematyki, mechaniki 
i architektury Uniwersytetu Krakowskie
go, senator Rzeczypospolitej Krakow
skiej, inicjator usypania Kopca Kościusz
ki i współtwórca Plant.

Ingarden urodził się 3 lutego 1893 r. w 
Krakowie, zaledwie kilkaset metrów od 
domu, gdzie zamieszkał po wojnie. Poko
nanie tych kilkuset metrów zajęło mu jed
nak 42 lata! W wieku 10 lat przeniósł się 
bowiem z rodzicami do Lwowa. Tu cho
dził do gimnazjum, tu rozpoczął w 1911 
r. studia z matematyki i filozofii, od 1925 
r. uczył w gimnazjach lwowskich, bę
dąc jednocześnie docentem Uniwersytetu 
Lwowskiego, którego profesorem został 
w 1933 roku. Lwów opuścił w 1944 roku. 
W Krakowie znalazł się na stałe rok póź
niej. Przyjechał nie tylko z niemałym ba
gażem naukowym, wyniesionym z okresu 
lwowskiego, oraz pisanym w czasie oku
pacji maszynopisem I tomu książki „Spór 
o istnienie świata”.

Był to także bagaż poważnych stu
diów filozoficznych w latach 1912-1918 
u Edmunda Husserla w Getyndze i Fry-
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burgu Bryzgowijskim, uwieńczony dokto
ratem na temat myśli Henri Bergsona. Od 
swego mistrza przejął m.in. fenomenolo
giczną metodę oglądu i opisu tego, co jest 
bezpośrednio dane, docierania „do rzeczy 
samej”, bez żadnych początkowych prze
konań i przeświadczeń dotyczących spo
sobu istnienia i natury rzeczywistości. W 
marcu 1945 r. rozpoczął wykłady na UJ, 
objął Katedrę Filozofii. Cieszył się uzna
niem uczonych i studentów. Wraz z zaci
skaniem się komunistycznej pętli ideolo
gicznej profesor został jednak jesienią 
1950 r. odsunięty od zajęć ze studentami.

Na uniwersytet wrócił dopiero w mar
cu 1957 roku. Znów wykładał, kontynu
ował prace badawcze, jeździł po Europie 
na kongresy filozoficzne, na przełomie 
1959 i 1960 r. wykładał w Stanach Zjed
noczonych. Jego prace, m.in. dotyczące 
teorii bytu i poznania, filozofii literatury, 
muzyki, sztuk plastycznych, filozofii czło
wieka i wartości, jednały mu uznanie w 
kraju i za granicą. Mimo że nie czyniono 
mu bezpośrednich przeszkód w pracy, był 
pod czujnym okiem władz komunistycz
nych, dla których był przedstawicielem 

,.przebrzmiałej filozofii idealistycznej”. 
Opowiadano anegdotę, że na plenum par
tyjnym w Nowej Hucie ówczesny I sekre
tarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR miał 
ponoć powiedzieć: „Towarzysze, my tutaj 
martwimy się o warunki życia klasy robot
niczej, o wielkie piece do wytopu stali, a 
niedaleko stąd, na Uniwersytecie Jagiel
lońskim, prof. Ingarden wątpi, czy świat w 
ogóle istnieje”. Tymczasem przedmiotem 
kilkutomowego dzieła „Spór o istnienie 
świata” były rozważania nie o tym, „czy” 
istnieje świat, lecz „jak” on istnieje. Autor 
był zresztą w filozofii realistą, a nie ide
alistą, polemizując w tej materii nawet ze 
swoim mistrzem Husserlem.

- W 1959 r. pod lupę wzięła profesora 
Służba Bezpieczeństwa, starając się wy

śledzić, czy w trakcie wyjazdów zagra
nicznych utrzymuje kontakty z prof. Sta
nisławem Kotem, wybitnym historykiem 
kultury, a jednocześnie działaczem emi
gracyjnego PSL. Dopiero w 1963 r. dano 
mu spokój. Komitet Uczelniany PZPR na 
UJ stwierdził w 1962 r., że jednym z za
dań organizacji partyjnej jest „likwida
cja ośrodka filozofii idealistycznej, któ
rego centrum jest osoba prof. Ingarde
na” - przypomina prof. Ryszard Terlec
ki, badający niegdyś inwigilację profe
sorów UJ przez komunistyczną bezpiekę. 
Władze mógł irytować także fakt, że pro
fesor — zdystansowany wobec wiary - nie 
brał jednak udziału w żadnej z form ak
cji laicyzacyjnych. Problem Boga mimo 
wszystko zaś rozważał, choć nie wprost. 
„Ingarden, choć pośrednio, dochodzi do 
idei Boga. Otóż daje on dwa rozwiązania 
»sporu o istnienie świata« - oba kreacjo
nistyczne” - zauważył jego uczeń prof. 
Władysław Stróżewski.

CZŁOWIEK WIDZĄCY JASNO
Uczony po przejściu na emeryturę nie 

tylko kontynuował badania, lecz także or
ganizował prywatne seminaria, w trakcie 
których roztrząsano problemy filozoficz
ne. Pozostawił po sobie uczniów, którzy 
kontynuowali twórczo w nauce to, co wy
nieśli z kontaktów z mistrzem, m.in. An
drzeja Półtawskiego, Danutę Gierulankę, 
Władysława Stróżewskiego, Adama Wę- 
grzeckiego, Marię Gołaszewską, Józe
fa Tischnera. Jego doktorantką była także 
poetka Halina Poświatowska, wykładów 
słuchali zaś m.in. Krzysztof Penderecki i 
Krzysztof Zanussi.

„Kto był świadkiem tego, jak Ingarden 
myśli na żywo czy dyskutuje, ten przyzna, 
iż uderzająca była jego łatwość koncen
tracji na przedmiocie badania, niezwy
kły spokój i swoboda człowieka widzą
cego jasno, który nie potrzebuje kurczo-
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wo trzymać się jakiejś z góry powziętej li
nii argumentacji - wystarczy mu niejako 
patrzeć na rzecz samą i zdawać sprawę z 
tego, co widzi” - wspominała D. Gieru- 
lanka. Był osobą o wysokiej kulturze oso
bistej. Rozważania o filozofii sztuki łą
czyły się u niego z praktykowaniem sztuk. 
Grał na skrzypcach i fortepianie, kompo
nował, pisał poezje, parał się także foto
grafią artystyczną.

- Wielką pasją dziadka było fotogra
fowanie. Czasem podczas wakacyjnych 
spacerów w rejonie Poronina podawał mi 
aparat, ażebym spojrzał przez pryzmat 
na widoczną z Galicowej Grapy panora
mę Tatr i samodzielnie zrobił zdjęcie. Był 
to mój pierwszy kontakt ze światem foto
grafii. Może właśnie z inspiracji dziadka 
fotografuję od najmłodszych lat. Pamię
tam więc dziadka właśnie z takich space
rów wakacyjnych w Poroninie i rodzin
nych wizyt w Krakowie. Dziadek zmarł 
14 czerwca 1970 r., dzień po powrocie z 

Poronina. Miałem wtedy 13 lat - wspomi
na prof. Krzysztof Ingarden, wnuk uczo
nego, znany architekt krakowski, opiekun 
Archiwum Rodziny Ingardenów. Do 27 
września w Galerii „Alfa” Muzeum Sztu
ki Współczesnej MOC AK w Krakowie 
(ul. Lipowa 4) można oglądać prawie 150 
spośród kilku tysięcy fotografii wykona
nych przez profesora.

- Za kilka miesięcy ukaże się zaś tom 
zawierający m.in. rozmowy z uczniami 
uczonego - informuje dr Natalia Anna 
Michna z Centrum im. Ingardena.

Bogdan Gancarz

• Korzystałem m.in. z publikacji: Ra
dosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Je
stem filozofem świata”', Zofia Majewska, 

„Książeczka o Ingardenie”', „Miłość i ni
cość. Z Władysławem Stróżewskim rozma
wia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz"', 
Jan Woleński, głos w ankiecie „Roman In
garden we wspomnieniach”, czasopismo 
„Estetyka i Krytyka”, nr 1/2003.

„Gość Niedzielny” nr 24 z 2020 r.

Fragment listu Romana Igardena do 
Władysława Tatarkiewicza, Poronin, 

19 lipca 1969 roku
Fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL 

<xxxxx><xk>o<xkx><x>



Z historii naszego miasta do nas - l3 icTopii Hainoro MicTa

DRUKI MEDYCZNE I BOTANICZNE
Z BIBLIOTEKI KOLEGIUM

JEZUICKIEGO W OSTROGU

|i$sg 
W

Ruiny kościoła 
i klasztoru jezu
itów w Ostrogu 

Rys. z natury
Napoleona Ordy

Fundatorką Kolegium Jezuitów w 
Ostrogu była księżna Anna Alojza z 
Ostrogskich Chodkiewiczowa. W la
tach 1624-1627 zapisała Ojcom Jezu
itom znaczne majętności, a także grun
ty i materiały budowlane na budowę ko
legium i kościoła oraz cenne starodruki 
znakowane jej rodowym superekslibri- 
sem [1]. Księgozbiór kolegium w niena
ruszonym stanie pozostawał do 1777 roku. 
Z chwilą kasaty kolegium, co nastąpiło w 
roku 1773 zaczęli się zmieniać właścicie
le księgozbioru.

W latach 1777-1793 księgozbiór nale
żał do szkoły powiatowej w Ostrogu (wy
budowanej staraniem Komisji Edukacji 
Narodowej), którą prowadzili Bazylianie 
z Hoszczy [2]. W 1796 roku został prze
kazany do otwartego w Ostrogu Wołyń
skiego Seminarium Duchownego, w la

Hy». r. natury Napoleon Orda.

■eiiyWHję

tach 1812-1813 księgozbiór ewakuowa
no do miasteczka Kobielaki w Guberni 
Połtawskiej. Wraz z Wołyńskim Semina
rium Duchownym był przenoszony ko
lejno z: Ostroga do Annopola, z Annopo
la do Krzemieńca, z Krzemieńca do Ży
tomierza.

W Żytomierzu Seminarium funkcjo
nowało do 1917 roku. Po wybuchu rewo
lucji październikowej zostało zlikwido
wane, a książki przekazano do Bibliote
ki Wołyńskiego Muzeum Narodowego w 
Żytomierzu, gdzie pozostawały do roku 
1932 roku. W 1932 roku księgozbiór (a 
właściwie to, co z niego pozostało po ko
lejnych przeprowadzkach) został przeka
zany do Biblioteki Narodowej Ukrainy w 
Kijowie, gdzie pozostaje do dziś [3],

Po przejęciu księgozbioru przez Wo
łyńskie Seminarium Duchowne sporzą



dzony został inwentarz biblioteki semi
naryjnej. W drugim tomie zatytułowanym 

„Systematyczny katalog książek podstawo
wej biblioteki Wołyńskiego Seminarium 
Duchownego w językach łacińskim, grec
kim, i (po części) hebrajskim" w rozdziale 
zatytułowanym «Medycyna» podano ty
tuły książek o treści medycznej, które po
chodziły z biblioteki kolegium jezuickie
go w Ostrogu [4],

Zdaniem Ireny O. Ciborowskiej-Ry- 
marowicz w zbiorach Biblioteki Narodo
wej Ukrainy zidentyfikowano dotychczas 
(stan na rok 2014) ok. 600 druków pocho
dzących z biblioteki kolegium jezuickiego 
w Ostrogu, w tym 34 wydawnictwa me
dyczne i 2 atlasy botaniczne [5].

Biorąc pod uwagę czas powstania 
druków medycznych I. O. Ciborowska- 
Rymarowicz dokonała następującego 
podziału: druki pochodzące z XVI wieku - 
31 egzemplarzy, druki z wieku XVII - 26, 
druki XVIII-wieczne - 7. Książki druko
wano w: Antwerpii (1 egzemplarz), Awi- 
nionie (1), Bazylei (16), w Borgand (1), 
Breścu (1), Florencji (1), Frankfurcie n. 
Menem (12), Gdańsku (1), Jenie (2), Ko
lonii (1), Krakowie (1), Lejdze (3), Lipsku
(2),  Londynie (1), Lubece (1), Lyonie (7), 
Montbeliardzie (1), Norymberdze (3), Pa
dwie (3), Paryżu (4), Toruniu (1), Utrech
cie (1), Wenecji (3), Wiedniu (2) [6],

Wśród książek o treści medycznej aż 
12 stanowiły «podręczniki» traktujące o 
sposobach przygotowywania leków oraz 
traktaty o antidotach (odtrutkach), np. 

„Antidotarium generale" autorstwa J. We- 
ckera wydane w Wiedniu 1737 roku [7],

W zbiorach biblioteki kolegium jezu
ickiego w Ostrogu znajdowało się także 
pierwsze wydanie L. Fuchsa, «£><? histo
ria stripium commentarii insignes)) (Ba- 
zylea 1542), pracy uważanej za najważ
niejszy traktat botaniczny, zawierał bo
wiem opisy 400 dzikich oraz 100 upra

wianych roślin, a także informacje o ich 
zastosowaniu. Traktat był bogato ilustro
wany. znajdowało się w nim 512 drzewo
rytów z wizerunkami roślin. Autorami ilu
stracji byli malarze: Albrecht Meyer i He
inrich Filllmauer oraz drzeworytnik Ru
dolf Spackley [8].

Wykaz druków medycznych i bota
nicznych z biblioteki kolegium jezuickie
go w Ostrogu zachowanych w ilości 36 
tytułów w zbiorach Biblioteki Narodowej 
Ukrainy im. W. I. Wemadskiego w Kijo
wie opublikowała Irena O. Ciborska-Ry- 
marowicz na łamach «Hereditas Monaste- 
riorum» vol. 4, Kijów 2014, s. 167-169.

opr. Regina Smoter Grzeszkiewicz

Przypisy:
[1] IO. IUeMeTa, eCynepeKCJiiópuc 

Ahhu-Ajioi3U Ocmpo3bKo'i y j>oudax 
HaąioHcuibHoi EiÓJiiomeKU YKpadinu 
iMeuu B I. BepuadcbKozo» [w:J «HayKOBi 
npaiji HapioHajibHoi' EiGjiioTeKu YKpaiHH 
iMeHn B.I. BepHaacKoro» Ns 10, 2003 
Khib, s. 157-171.

[2] S. Kardaszewicz, eDzieje dawniej
sze miasta Ostroga)), Warszawa-Kraków 
1913, s. 194.

[3] I. O. Ciborowska-Rymarowicz, 
«Druki medyczne i botaniczne w księgo
zbiorze z kolegium jezuitów w Ostrogu)) 
[w:] «Hereditas Monosteriorum* vol. 4, 
Kijów 2014, s. 161-171.

[4] Biblioteka Narodowa Ukrainy im. 
W. I. Wemadskiego, Dział Rękopisów, 
rkps. nr 4726.

[5] I. O. Ciborowska-Rymarowicz, 
« Druki medyczne i botaniczne...», dz. cyt., 
s. 162.

[6] Tamże, s. 164.
[7] I. O. Ciborowska-Rymarowicz, 

«Druki medyczne i botaniczne...)), dz. cyt., 
s. 164.

[8] Tamże, s. 165.



Historia diecezji łuckiej - IcTopis AyubKoi flieuesii

OTEH,b HH PYTKOBCBKHH
- AflMIHICTPATOP JIYĘbKOI

PHMCbKO-KATOJIHIJbKOI flIOJE3II
Y 1945-1954 POKAX

Cboio OKpymHHy cnoraniB (cBifi 
strzęp) npo 5lHa PyTKOBCbKoro He3a6yTHiH 
CepajniM KarnyGa noHHHae Tarć: 
„Cbozodni 3paHKy ópuwimb y moiu dyuii 
ciosa 3 Ceanzejiin na denb Ceamejiicmie - 
noc.iano ix no óbox - binos”. LJ,e CBOcpinne 
niflKpecjieHHM 3HaHeHH« toto jiaKTy. mo 
b naci po3ryny Ha Bommi bohobhhhoto 
aieiBMy, nepecninyBaiih BipyK>'inx Ta 
npoBOKauiH npo™ nymnacTHpiB, BiH, 
toóto KarnyGa, He 3ajinmaBca caM.

Ix Gyno ;ini napii Ha nury 3axiniiy 
BojniHb. y aiHCHOCTi HaBiTb He neTBepo, 
a TinbKH Tpoe. CaMe Tpbox nymnacTnpiB 
3yMlB BMOBHTH KaHUJiep KOHCHCTOpii 
npeaaT Hh L11hx 3ajinmHTHC5i Ha BojiHHi 
nicjia penaTpiauii Ta BHMyineHoro 
nepeHeceHHM Kypii y Ilojibmy- Y 
BojioAHMnpi 3ajiHinMBC5i Map’»H 
flebOHOBCbKHH, y PiBHOMy - CepatjiHM 
KamyGa i >Ih PyTKOBCbKHH y JlyubKy.

3i cbock) Mailace Tpa/iHtiiiinoro 
npono3Hirieio npejraT >ln IUhx 
3BepTaBca flo 6araTbox: „Orme, mu 
3Myuieni sci Buixamu. Monice omeyb 
3a/iuiuumbcfi 3 noBHUM npasoM na 
dicyesii?" Bi.iMOBJiH.THcn. Ha:i»Kani 
MijKHairiOHaJTbHHMH KOHljlJliKTaMH Ta 
apeniTOM cnucKona Anonbcjia rteTpa 
IIIejibOH>KeKa Ta rpynn CBameHHKiB, 
BHDWKajlH flO pi4HHX MicLlb. BiAMOBHBCH 
cnonaTKy i CepacjiHM KarnyGa: „To notce 
.\teni opaeyc mijibKU caKpu”.

Bkiho Cepac|)HM KarnyGa i Map'aH 
-HcbOHOBCBKHH - He B0JIHH5IHH -

Ks. Jan Rutkowski
Fot. «Album kapłanów diecezji łucko- 
tytomierskiej i kamienieckiej)), 1917

npHHHiAH ao cboto pimeHHa 3aJiHmHTHca 
nicjis no bioto nacy cyMHiBiB i BaraHb, 
TO PyTKOBCbKHH 3T04HBCH Onpa3V. JJjIH 
HbOTO, KOpiHHOTO BOJIHHSHHHa 3 aina- 
ri panina, B3arani He ctohjio niiTaHHa: 
3ajiHiuaTHca hh BHDWKaTH. Thm ime, 
mo cboio nymnacTnpcbKy nifl-TbiiicTb 
me BiKapieM bih noHHiiaB y JlyubKOMy 
KajjenpanbHOMy KocTeni Cbhthx IleTpa i 
FlaBJia, a sin 1909 poKy GyB HacTorrrejieM 
y pi3HHX cijibCbKHX napai|)inx Ha cxoni 



BoJiHHi. 3 1943 poKy 5Ih PyTKOBCbKHH 
cTae HacTOHTejieM Kocaeay y 3;ioji6yHOBi. 
Eo>Ka bojim Gyaa Ha Te, moG ociaHHiM 
MicueM cjiy>KiHHH o. 5lHa PyTKOBCbKoro 
ctbb KocTen, ae bIh i noHHHaB cbokj 
aymnacTHpcbKy npamo.

ZJOKYMEHTAJIbHA flOBIflKA
KaHOHiK JlyubKoro KaniTyny, OTeijb 

>In PyTKOBCbKHH HapomiBca 14 BepecHa 
1883 poxy y MicTeHKy KpeMeHeijb 
y GaraTOfliTHiil MimaHCbKiił poaHHi. 
HaBnaBca y MicijeBOMy jiineT, noaiM 
y riMHa3ii b HeMHpoBi. Y 1902-1907 
pOKaX yMllBCH B >KnTOMHpCbKiii JjyXOBHiH 
ceMiHapii', no 3aKiHHeHHio a koi' GyB 
BHCBSHCHHH ayiJbKO-JKHTOMHpCbKHM
opaHHapieM KaponeM AHTOHieM 
Hefl3»JIKOBCbKHM.

Cbok) aymnacTnpcbKy fliajibHicTb 
O. 51H PyTKOBCbKHH nonaB MK BlKapiil 
y jiyubKOMy KatjieapaabHOMy KOCTejii. 
IIo abox poKax npaui nopaa 3 tbkhmh 
aocBiflHeHHMH nacTHpaMH hk OTeijb aeKan 
AhtohI Klset]) LLlHMaHCbKHH i OTeijb 
Biiie-jjeKaH JIoHriH CTamcjiaBCbKHH, o. 
Hh PyTKOBCbKHH poanomiB caMOCTiiiHy 
npamo. Bia 1909 poKy bIh GyB 
HacTOHTejieM b pi3HHx napa(|)iax Ha cxoai 
BojihhI: LUyMGap, TJejjepKajiH, TaiiKypH, 
ToproBHpa.

* * *
Cbock) npaueto b cijibCbKHx, 

3MimaHHX 3a HaijioHaabHHM CKaaaoM 
napac|)iMX, o. Mh PyTKOBCbKHH nponmoB 
CBoepmHy nmroTOBKy i HaGyB aocBiay 
flJM pOÓOTH y HOBHX CKJia3HHX yMOBax. 
HacKijibKH B/ja.iofO Gyaa na i<aHanaaTypa 
cijibCbKoro CBameHHKa, Mo>Ke cbIjihhth 
TOH <|)aKT, mo HOTO i ayXOBHHH i 
aflMiHiCTpaTHBHHH aBTOpHTeT IHBH.HKO 
BH3HajiH i CepacjiHM KamyGa, i Map’?m 
JlCbOHOBCbKHH, a THKO2K niflTpHMajIH 
iloro aiajibHicTb, cnpaMOBaHy Ha

36epe>KeHHM pHMCbKO-KaTOaHIJbKHX
napac|)iH.

O^HOHaCHO 3 npH3HaHeHHMM 
HacTOMTejieM i<a(|)eapaabnoro xpaMy 
OTeijb Hh PyTKOBCbKHH OTpHMaB Ha 
pyKH me ojjhh aoKyMCHT i3 iiiaimcaMH 
BHKOHyjonoro o6ob’m3kh opjHHapia, 
npejiaTa Jleonojibjja LllyMaHa, Ta 
Kampiepa Kypii >lna IllHxa npo Te, mo bIh 
e THMnacoBHM aaMimcTpaaopoM jiyubKoi 
jjieije3ii'. To/ji jk bIh OTpnMaB TaKoiK 
BirniOBinHy nenaTKy.

31 CnorA^lB CTAPO3KHJI1B:
,3J,eu HeeucoKuu, deiyo noem/u, ane 

enepziuHuu didycb, Mae xopoiuy hom ’nm> 
na iMena, md nimKO 3anaM 'HmosysaB. flo 
eipywHux jeepmaBcn ne npocmo «nani» 
hu «nan», a dodatsas Lud hu npi3Buuje. 
3asjKdu 6ye 3i6pamiM i cnoKiuHUM”.

* * *
HepmoieproBoio cnpaBOio

51 na PyTKOBCbKoro ar nacToaTeaa 
KatjjejipajibHoro KOCTeny CTajia
pecc rpania rpoMaan nipyioLiHX KarojiHKiB 
i 36epe>KeHHH 3a Heio uboro xpaMy. 
CnpaBa b tIm, mo y TpaBHi 1944 pony Ha 
KocTen 6yjio CKHHyTo 5 HiMeubKHX 6om6. 
OjjHa 3 hhx 3H3HHO rioniKoanaa niBHiaHO- 
cxijjHy Beaty, jjpyra >k, npoHmoBum aepej 
yci noBepxH cyciaHboro 3 KOCTeaoM 
KOJieriyMy, BH6yxHyjia b nm3eMejnii, jje 
nepexoByBaanca napa<|)iaim.

KocTen 6e3 Hajieamoro peMOHiy 
nociynoBO npHXOjjHB b aBapiiiHHH 
CTHH. Y 3B’S3Ky 3 THM, IIJO BIH 6yB 
Ha jjepacaBHOMy oGainy »k naM’»TKa 
apxiTeKTypm peecTpaum KaTOJiHijbKoT 
rpoMajjn Gyaa nocTaBJieHa b aaneamicTb 
Bia noro Bnopa/jKyBaHHa.

OjjHaK rpoMajja He Morna 3i6pa™ 
TaKi KOHITH, moG npOBeCTH 3HaHHHH 
peMOHT KOCTeny. MicbKa Bjiajja a Ba pa3H 
b yjibTHMaTHBHiii (jiopMi npnanaaaaa 



TepMiH 3aBepmeHHH peMOHTy. OcKinbKH 
TpilllHHM B CTiHaX BOK i nOPIHpiOBajIHCb, 
noBTopHa KOMicia MicbKoi papu b 
6epe3Hi 1948 poKy BM3Hajia cthh 
KOCTejiy aBapiiiHHM, a rpoMapi BipyroLmx 
KaTOJiMKiB 3anponoHOBaHO nepeiiTH b 
KanjiMHKy Ha napac|)ianbHOMy KnapoBHmi-

KaTOJIHL[bKa OÓLLlHHa ripn
Ka<|)eapajibHOMy KOCTejii Ha noHaricy 
1948 poKy cKJiaaanacb i3 520-th hojiobIk. 
3 hhx 311 SyjiH MeuiKaHUMMH JlyubKa, 
pemra - 3 HaBKonnmHix cin, HaBiTb i3 
PiBHeHIIIHHH.

napac|)ianbHa pana, axy omnioBau 
BiiicbKOBHH ni Kap TpHropiH
HoBOjjBopcbKHH, cnpoóyBana
onpoTecTyBaTH pimeHHa KOMicii’, 
nopaBiim 3aBHHjeHy KijibKicTb BipyfoLiHX 
mk poKa3 Toro, mo b Karuimji Bci He 
noMicTSTbca. OpuaK pen apryMeHT He 
6yB ysainii no yBarii.

Toni O. 5Ih PyTKOBCbKHH, IllOOH 
3oeperrn 3a rpoMapoio Ka<|)enpa.ibHnii 
KOCTen, HaBaacyeTbca Ha BipHailpyiiiHUH 
sk Ha Ti qacn KpoK. BiH BHpiuiye 
3BepHyTHCb 3a nonoMoroio no rpoMan 
BipyiOHHx b imm MicTax piepeaiT i 
HaBiTb JlbBOBa. TIpo mo aKpiio 3rapye y 
CBoix cnoranax o. Cepac^HM KaiiiyGa Ta 
pan BipyioHHx CTapmoro noKoniHHa.

Xoh npencTaBHHKH napatJrianbHoi 
panu iH(j)opMyBajiM ynoBHOBaweHoro b 
cnpaBax peniriii, mo rpoMapn 3 PiBHoro 
i JlbBOBa 3ropHPHCa 3i6paTH KOIIITH 
Ha KaniTajibHHH peMOHT JlypbKoro 
Ka(|)enpanbHoro KOCTejiy, hhhobhhk 
6e3anejisuiHHO 3aaBHB, mo pimeHHa npo 
3aKpHTTM KaTenpH npHHHMTe i HixTO noro 
CKacoByBaTH He 6ype.

* * *

.ZJpyra cnpaBa, arem OTeub 5Ih 
PyTKOBCbKHH npHCBMTHB Gararo CHP, 
eHepri! i po3yMy, pe 3rypTyBaHHa i 
36epea<eHHa KaTOJiHpbKHx rpoMan.

y MicTenKax BommcbKoT oónacTi 
3ajmmHJiocb no peKinbKa pecaTKiB 
KaTOJiHKiB: tbk, y Poa<nmax i’x Gyno 35, y 
JlroóoMjii — 31, b iHiimx MicpeBocTax — to 
Gijibme, to MeHine.

OócnyroByBaTH yci pi KaTOjmpbKi 
rpoMann 3Mymem Gynn jinme pBa 
CBameHHKH: Map’aH 5IcbOHOBCbKHH
Ta 5Ih PyTKOBCbKHH, i to He b KOCTejiax, 
a b npHBaTHHX npHMimeHHax. Ha 
PiBHeHiimHi pe poÓHB o. Cepa<j)HM 
KarnyGa, jihui nac Bin nacy iloMy Ha 
nonoMory npHiTKpaeaB o. 5Ih PyTKOBCbKHH. 
Ane aK TinbKH KaronHpbKi rpoMapn 
b thx Micpax nonariH KJionoTaTHCb 
npo BipKpHTTa KOCTejiy, BipnoBinHOio 
BJiapoio Gyno 3a6opoHeHO CBameHHKaM 
BHDKn>KaTH y napalm, b bkhx bohh He 
6yjm 3apeecTpoBaHHMH.

Orepb 51 h PyTKOBCbKHH pro npoóJieMy 
po3B’a3aB Han3BHHaHHo npocTo: 
aKipo nymnacTHpi He MaiOTb npaBa 3a 
papaHCbKHMH 33K0HaMH ripHIŻK.T/KaTH pO 
BipyioHHX, to pe He anamiTb. mo caMi 
BipyiOHi He MoaeyTb npHi3pHTH Ha cjiyacGy 
Bo7kv. I BiH hk apMmicTpaTop piepe3i’i 
peKOMCHpyc pymnacTHpaM npoBopHTH 
HepinbHy cjiyaeGy b cepepHHi pHa, 
ipoG Bipyiom 3 iHmnx Micpb BCTHrann 
poixaTH. CaM o. PyTKOBCbKHH nepeHic 
HepinbHy c;iy'/Koy Ha nepniy ropHHy 
PHa, a po toto nacy b Kannnpi rpaB 
opraH. HacTO Sina KannHHKH 3ynHHaPHCb 
nepexo>Ki, 3anapoBaHi My3HKOK>. B pbOMy 
npoaBHnaca me opHa MOTKjiHBicTb oGiiiTH 
Hepo3BOJieHe.

PapaHCbKa BJiapa 3a6opoHana piTaM 
npHHMaTH ynacTb y pemrmHHX o6papax, 
ane pe He cTocyBanoca cnyxaHHa hhmh 
pyxoBHoi’ My3HKH. Uhm cKopncTaBca 
o. 5Ih PyTKOBCbKHH: Ha hoto npoxaHHa 
KepiBHHK napa(])ia:ibnoT papn b JlypbKy 
C>KH HOBOPBOpCbKHH 3H3HIIJOB XOpOLUOrO 
opraHicTa - OpaHpa CnnBHHCbKoro. 
Ha noro yTpHMaHHa n’aTepo Tienis 



iiapa<[)in.'ii>noT panu noópoBinbHO 
3o6oB'a3ajinca BiinjiaHyBaTii moMicaua 
no 25 KapSoBaHuiB Końce ii.

KOJIH OpraHicT OpaHU CnHBHHCbKHH 
BHixaB i3 JlyubKa, Ha opraHi iwiaii rpa™ 
caM HacToaTejib. IL[o6 He Mep3Jin pyKn 
b xojiO4Hiii Kanjunji, iioMy Bipyiom 
3B,M3ajiH cneuiajibHi pyKaBHui 3 OTBopaMH 
nna najibijiB.

rionpn Te, mo BHizK.TzKaTH y 
HaBKOJimuHi cena Ta MicTeriKa o. 51 h 
PyTKOBCbKMn He mbb npaBa, BiH 
HeoflHopa3OBO mo 3a6opony nopymyBaB, 
Bi^npaBJi»K)HH TaM noxopoHH nu 
cnoBinaioHH CTapniMX moneń. I Bnana, 
3AaBanoca, npHKpHBajia Ha ue oni. nin liac 
TBKHX BH13fliB, SK npaBHJIO, BHKOHyBajIHCfl 
h iHini oópajm - xpemeHHH, BiHnaHHa Ta 
OCBHHeHHM ÓyflHHKiB.

Oreiib PyTKOBCbKMn no6pe 3hbb, mo 
KO/KHHH noro KpOK, KOzKHC HOTO CJIOBO, 
ocoójiubo nponoBinb, Bwe HacTynHoro 
.Ilia CiaKiTb BiflOMHMM BnOBHOBa>KCHOMV 
y cnpaBax cnpaB peJiiriK, TOMy HaBiTb 
y npnBaTHnx noro po3MOBax He 6yjio 
H1MKMX BHCJIOBJIIOBaHb npOTH BJiajIH. 
51 k 3raayK)Tb TonimHi npnxo>KaHH, 
o. PyTKOBCbKHH Mir cnokiiiHO, 6e3 
He3aaoBOJieHH>i noBinoMHTH: „Mu
cruiamwiu eci HCUieotcHi nodamKU, arie 
hom 3uoey ix nideuiifujiu. Soz donoMoztce! 
CruiamuMO i ye...”.

y CBO1X BHHHKaX i BHCJIOBJIK)BaHHMX 
O. 51H PyTKOBCbKHH 3aB>K4H 6yB BHBa>KeHHM 
i uboro BHMaraB hk anMiHicrpaTop Bin 
ni/iJierjiHX iioMy CBameHHKiB. TaKHM 
hhhom Bin CTapaBca yoeperi H CBameHHKiB, 
mo6 bohh He jjaBann Bnani >i<onnoro 
npHBOjy nna apeiirriB. IIonpH ue iiOMy 
caMOMy TaKO>K ,iobo;ihjioc« nacTO iincarn 
po3Jiori noacHtoBajibHi jihcth.

OflHaK HeBflOB3i flbuibHiCTb
PyTKOBCbKoro »k aaMinicTpaTopa 
onHHHJiacs nin 3arpo30to. Kojih 
npe^cTaBHHKH KaTOJinubKoi cnijibHora 

y JlioooMjii /ioohjihcm ao3BOJiy bccth 
cnyjKoy y npHBaTHOMy noMi, to nocTano 
nHTaHHa - xto Mae npaBO BH3iiaLiarn, 
KOTpnii i3 CBHHjeHHKH Mae BniacnwaTH 
y JlioóoMjib. npejjcTaBHHK Bipyrc»HHX 
JIioóoMjibCbKoi' rpoMann KonHHHCbKa 
3BepHyjiaca no BnoBHOBaaceHoro 
y cnpaBax peniriH m>3bojihth o. 
HCbOHOBCbKOMy CJiy>KHTH B JIlOÓOMJli. 
YnoBHOBaweHHH CKepyBaB KoniHHCbKy 
no O. PyTKOBCbKOTO, OCKinbKH - 3a noro 
cnoBaMH - .jiKUfo PymKoecbKuu BBazicae 
ce6e adMinicmpamopoM nad KCbOHÓ3aMU, 
mo ye i'x, KCbOHÓ3iB, cnpana". OjHaK 
ueHTpanbHa Bnana y KneBi, mo nana 
,TO3Bi.t Ha c.nyTKÓy b JIioóoMJii, BBa>f<a.'ia, 
mo o. 51 h PyTKOBCbKHH Ha pe He Mae npaBa, 
toóto 3a6opoHHJia iioMy BHKOHyBaTH 
o6ob’»3kh aaMiHicTpaTopa.

y BinnoBinb Ha mo 3a6opoHy o. 5Ih 
PyTKOBCbKHH 3B5IBHB Y tlOBHOBa>KCHOMy, 
mo b TenepiniHix yMOBax b nyxoBHOMy 
KepiBHHiiTBi neMae rioTpeón, ocKijibKH 
peniriiiHa rpoMana Mae npaBO caMa 
3anpocHTH co6i oy/m-siKoro KCbOHjsa, 
to>k noro ponb mk anMmicTpaTopa 
ce6e BHHepnana. A kojih no JlyubKa 
npHDKn>KajIH CBMmCHHKH JICbOHOBCbKHH 
hh Kamy6a, to o. 51 h PyTKOBCbKHH 
nncaB noacHeHHH, mo bohh npubwKajiH 
npocTO cnoBinaTHca.

* * *
Il[e onHa cnpaBa, HKiił OTeub Hh 

PyTKOBCbKHH npncBHTHB oaraTO chji i 
eHepri'1, ue - 3Óepe>KeHHa i pecTaBpauis 
óyniBJii Ka<f)enpajibHoro xpaMy.

riocTaHOBoro OÓJiBHKOHKOMy npo 
3aKpHTTM Ka(J)enpajibHoro KOCTeny 6yno 
3anjiaHOBaHO BnamTyBaTH b HbOMy 
Kpae3HaBHHH My3en. y nincHOCTi 
cnonaTKy b HbOMy BJiainTyBajiH CKJian 
TeaTpajibHHX neKopauiii, a 3ronoM i u m u x 
rocnonapcbKHx i xapuoBHX TOBapiB, mo 
3aBnajio 3HaiiH<)T niKonn óyaiBjii xpaMy.
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Kościół katedralny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku
/?) s. Juliusza Richtera

OTeiJb 51H PyTKOBCbKHM BBBTKaB, mo 
BJiaiiiTyBaHHa b KOCTeJii SKorocb My3eio 
(sk y je«KHx npn6ajmflcbKHX xpaMax. 
HanpnKJia,ą) BpaTye floro ni;i 3HumeHH«. 
ToMy bIh i HJieHH napacjjiajibHoi pasu 
3BepTajinca no pi3Hnx npeacTaBHHKiB 
jiyUbKoi in iejiii emiii' 3 tipoxanH»M nona™ 
KJionoTaHHM npo BJiamTyBaHHa My3eto 
b Ka(|)e;ipajti>HOMy Kocieai. „3ano6im” 
0. 5lHa PyTKOBCbKoro 6yjio BHKOHaHO b 
1970-78 poKax - jjepacaBHHM kobitom 
npoBeaeHO KaniTajibHHfl peMOHT. Y 
1980 poui y BiapeMOHTOBaHOMy KOCTejii 
nocTaB My3eft pejiirii i aTei3My.

IlpaBaa, O. 51h PyTKOBCbKHfl He zio>khb 
40 uboro nacy. BiH noMep BHacniaoK 
mcyjibTy b 6epe3Hi 1954 poKy. Y Haptici 
npo otim PyTKOBCbKoro, HaniicaHOMy 
nicjia floro CMepii, o. CepatjjHM KamySa 
HanncaB: .J/k Mydpo i MUJiocepduo 
nocjiae Tu, o Icyce, cboix y-iuin no óbox'\ 
U,efl Hapiic - ue CBoepiflHa noanKa 3a Te, 

mo CBiTJioi naM'aTi o. 51h PyTKOBCbKHfl 
6yB nopyn i3 hhm Ta o. Map’aHOM 
BCbOHOBCbKHM.

Bajibdewap IlHceubKuu

P.S. Łł,e He nopTpeT, a jihlu 
,'ieKi.ii.Ka LHTpHxiB jjo nopTpeTy o. BHa 
PyTKOBCbKoro, 3po6jieHnx Ha ochobI 
40KyMeHTajibHHX aaHHX BoniiHCbKoro 
.nepjKaBHoro apxiBy Ta Ha ochobI cnoraaiB 
o. Cepa(|niMa KamySu (aStrzępy», Kra
ków 1994) i KOJiHHJHboro MiHicTpaHTa 
oma 5lHa PyTKOBCbKoro - floro Te3KH. 
t3ko>k 51 Ha PyTKOBCbKoro.
B.n.
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U nas na Wołyniu - Y Hac Ha BoahhI

MOKWIN. KOŚCIÓŁ PW. PODWYŻ
SZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W II RP: gmina Bereźne [Berezne] po
wiat Kostopol, woj. wołyńskie.

Docierając do Ludwipola (obecnie So
snowe) mijamy po prawej stronie Hub- 
ków z ruinami zamku nad Słuczą i kieru
jemy się na północny zachód. Jadąc rów
niną wśród wijącej się polami Słuczy do
cieramy do Mokwina, leżącego na pogra
niczu Polesia i Wołynia, nad rzeką Słucz. 
w piaszczystej, mało zaludnionej okolicy.

Sama nazwa miejscowości wiąże się 
podobno z częstymi wylewami Słuczy, 
która rozlewała się po okolicy i czyni
ła wszystko, co napotkała na drodze mo
krym.

HISTORIA
Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1565 

roku. Właścicielem był książę Bohusz 
Fiodorowicz Korecki, starosta łucki, bra- 
cławski i winnicki. Mokwin przez wie
ki często zmienia! właścicieli. W 1594 
r. dziedzicem był kasztelan bracławski 
Aleksander Siemaszko. Następnie w 1631 
roku przeszedł do rąk Stanisława z Żuro
wa Daniłowicza starosty czerwonogrodz- 
kiego. Od 1683 r. właścicielką jest Anna 
Daniłowiczówna zamężna za Janem Cet- 
nerem, starostą lwowskim. Następnie do
bra te były własnością Józefa Cetnera, 
kasztelana wołyńskiego i jego brata Fran
ciszka. Wkrótce Cetnerowie oddali Mo
kwin swej siostrze Teofili, zamężnej z Jó
zefem Potockim. Następnie w 1744 r. Mo
kwin kupił książę Stanisław Lubomirski, 
dziedzic Równego, ten zaś w 1755 r. od
sprzedał Walentemu Trzebuchowskiemu

A

Bilka Mokwin
Lipniki O N

..'W' \ «Ł\

Kostopol * v C Kubków
Ludwipol O

h. Ogończyk. Następny dziedzic Mokwi
na, Józef Kalasanty, jako nieżonaty, za
pisał Mokwin krewnemu, Władysławo
wi Walewskiemu h. Roch II. Ten również 
bezżenny przekazał w testamencie bratan
kowi, Bronisławowi Walewskiemu, żona
temu z Apolonią Łodzia-Ponińską, dzie
dziczką Hubkowa i Siedliszcz. Po śmier
ci Bronisława Ponińskiego-Walewskiego 
około 1918 roku dobra mokwińskie, obej
mujące około 200 ha użytków rolnych, 
ok. 1200 ha lasu i papiernię odziedziczy
ły córki.

CZASY WALEWSKICH
Przejeżdżając przez Mokwin szosą 

od Ludwipola zauważamy w dole wśród 
drzew charakterystyczne ruiny kościoła i 
resztki parku dworskiego. Dwór zbudo
wał w drugiej połowie XVIII na terenie 
parku Walenty Trzebuchowski.

Z materiałów zebranych przez Roma
na Aftanazego dowiadujemy się: „Me za
chowały się żadne materiały ikonogra
ficzne przedstawiające dwór w Mokwinie.
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Ruiny kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Mokwinie
Fot. Ryszard Frączek

Ponieważ cała rodzina Walewskich-Po- 
nińskich wymarła wkrótce po 1939 r., a 
dom zamienił się w gruzy już przed kil
kudziesięciu laty wraz z całą jego zawar
tością, znajomość dworu z konieczności 
oprzeć musimy tylko na trzech lakonicz
nych wzmiankach opublikowanych wcze
śniej. Jedna z nich mówi, że Mokwin miał 
((ładny dwór murowany i dużą murowaną 
kaplicę», druga, iż we wsi tej znajdowały 
się «porządne, murowane budynki ekono
miczne, duża karczma zajezdna, a szcze
gólnie obszerny i ładny dwór wiejski z ta
kąż kaplicą, wyróżniającą Mokwin od in
nych okolicznych wsi poleskich »". Wresz
cie z trzeciej notatki dowiadujemy się, że 
«Mokwin była to wieś z dużą cerkwią, pię
trowym na kształt kamieniczki domem 
dziedzica, smutnie na piaszczystej wydmie 
rzuconym». Przechodzący z pokolenia na 
pokolenie w rodzinie musiał też dwór mo- 

kwiński mieć zabytkowe urządzenie i pa
miątki rodzinne".

Według opowieści miejscowych znaj
dowało się tutaj wejście do podziemi, któ
re prowadziły do papierni i cegielni za 
Słuczą. Za Walewskich dwór nazywany 
był przez miejscowych pałacem. Dwie 
fontanny po bokach wieczorami oświe
tlały piękne latarnie. Dziedzic Walewski 
miał hodowlę psów, a ogrodzie była me
nażeria. Dalej rozciągał się piękny sad.

Podczas pierwszej wojny światowej, 
prozez Mokwin przechodziła linia fron
tu. Dwór został całkowicie zniszczony. 
Ocalała tylko jedna z oficyn i resztki par
ku prowadzące do Słuczy, po których dzi
siaj nic nie zostało. Gdy właścicielami 
dóbr byli Walewscy we wsi otwarto fa
brykę sukna, cegielnię i fabrykę papieru 
założoną w 1898 r. na terenie, jaki zajmo
wał młyn. Ta ostatnia szybko przyjęła na-
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Wnętrza kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Mokwinie

Fot. Ryszard Frączek 
zwę „Mokwin Papiernia S.A.". Produko
wała głównie bibułkę do papierosów z ce
lulozy i szmat.

Od 1866 roku Mokwin stał się ośrod
kiem miejskim, w 1867 roku otwarto 
szkołę parafialną. W 1882 r. zaczęła dzia
łać poczta.

W lipcu 1917 r. Walewskich wypę
dzono z majątku. W lutym 1918 r. do wsi 
wkroczyły wojska austriacko-niemieckie. 
W latach 1919-1920 przez Mokwin dwu
krotnie przetoczyła się fala wojny polsko- 
bolszewickiej.

ŚWIĄTYNIA
Murowany kościół pw. Podwyższe

nia Krzyża Świętego w Mokwinie z 1750 
roku był filią patrafii pw. św. Kajetana 
w Bereźnem. Został wybudowany stara

niem księcia Stanisława Lubomirskiego, 
konsekrowany w 1830 r. przez bpa Kac
pra Cieciszowskiego W 1939 r. po wej
ściu Sowietów kościół został zamknięty. 
Po wojnie służył jako skład miejscowe
go kołchozu. Dzisiaj jest pusty i zdewa
stowany. Wyrwane okna i drzwi, dziura
wy dach, zdewastowane podziemia spra
wiają przygnębiające wrażenie. Poobijane 
tynki, ściany obsmarowane często niecen
zuralnymi napisami są śladami po tutej
szych wandalach. Ceglane ściany i skle
pienie przetrwały dzięki pokryciu wa
piennymi tynkami, które likwidują wilgoć. 
Tylko przepiękna bryła kościoła i puste po 
figurach nisze na froncie głównym mówią 
o złotych czasach świątyni. Wyrastające 
ze szczelin na dachu karłowate drzewka i 
gołębie przysiadające na murach to obec
ni strażnicy świątyni. Dziś mury i piwni
ce kościoła służą miejscowym dzieciom 
za plac zabaw.

W Mokwinie były też dwie drewnia
ne świątynie. Jedną przeniesiono do in
nej wsi, a druga prawosławna drewniana 
cerkiew św. Michaiła z 1895 roku została 
wysadzona w powietrze przez Sowietów 
w 1960 lub 1961 roku. Starsi mieszkań- I 
cy wspominają, że nocą zabito popa wraz j 
z żoną i zakopali pod kasztanami za cer
kwią tuż pod ziemią. Dodają jeszcze, że I 
potomkowie człowieka, który się do tego 
przyczynił rodzą się niemi.

OSADNICY
Osadnictwo na Wołyniu rozwinęło się ' 

po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 i 
roku. Na podstawie ustawy o wykonaniu 
reformy rolnej z 15 lipca 1920 r„ pierw- ; 
szeństwo otrzymali żołnierze. Osady woj
skowe powstawały w oddali od skupisk 
miejskich najczęściej jako nowe kolonie 
liczące zwykle do kilkunastu osadników. 
Brak infrastruktury, a przede wszystkim 
dróg zmuszały do organizowania wszyst-
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kiego od podstaw. Ułatwiało to współ
pracę i zacieśnianie więzi z miejscowy
mi mieszkańcami, najczęściej Ukraiń
cami. Na nieużytkach, budowano domy, 
najpierw drewniane, potem murowane 
otoczone kwiatami, powstawały sady i 
ogrody. Tworzono szkoły, stowarzysze
nia, domy ludowe. Ludność ukraińska ko
rzystała z tych dobrodziejstw, wprowa
dzając podobne rozwiązania na swoim te
renie. Zawierano mieszane małżeństwa. 
Osadnicy mieszkali nie tylko w Mokwi
nie, ale także w okolicznych wsiach (Lip
niki, Białka, Józefówka, Chołopy, Chotyń. 
Z uwagi, że żadna z okolicznych wiosek 
nie miała własnego kościoła katolickiego, 
korzystano ze świątyni w Mokwinie.

ZBRODNIE
Mokwin i okolice nie uniknęły strasz

liwej fali ludobójstwa. W latach 1942 

1943 z rąk banderowców zginęło 15 Pola
ków. Na początku stycznia 1943 r. Ukra
ińcy, pracownicy papierni podstępnie za
prosili na przyjęcie dyrektora zakładu An
toniego Gniewosza i kierownika poczty 
Mieczysława Zycha. Polaków zamordo
wano. 15 marca upowcy zamordowali ro
dzinę właścicieli wiatraka młynarza Hie
ronima Wierucha z żoną Weroniką i dzie
ci Józefa, Anielę, Rozalię, Janinę i Wandę. 
Jednego z największych w okolicy mor
dów dokonali banderowcy w Lipnikach. 
Wieś nocą z 26 na 27 marca zaatakował 
„Dubowy”. Oddziały upowców z rezuna- 
mi (chłopami), uzbrojonymi w siekiery i 
widły dobijały dzieci, starców i kobiety. 
Podpalono domostwa. Upowscy strzela
li do uciekających z karabinów maszyno
wych. Jeden z karabinów bandyci umie
ścili na wiatraku. Miejscowa samoobro
na nie dawała rady. Zarządzono odwrót.
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Pod osłoną nocy przeprowadzono do po
bliskiego majątku blisko 500 Polaków. Z 
rąk oprawców zginęło około 180 osób. 
We wsi mieszkała rodzina Romana i Ka
mili Hermaszewskich z dziećmi, w tym 
półtorarocznym synem Mirosławem póź
niejszym kosmonautą. Uciekająca mat
ka z dzieckiem na rękach została ranna w 
głowę. Straciła przytomność, a kiedy się 
ocknęła, zobaczyła z przerażeniem, że nie 
ma dziecka. Na drugi dzień ojciec prze
szukał pole i znalazł je. Rodzina Herma
szewskich do czasu ekspatriacji w 1945 
r. mieszkała m.in. na plebani proboszcza 
Mieczysława Rossowskiego.
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