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KROK NAPRZÓD

Pierwsza po³owa roku 2005 za nami, a wraz z ni¹ wiele ciekawych prze¿yæ zarówno w skali
ca³ego pañstwa, jak i naszego lwowskiego �wiata. Ton tym miesi¹com nadawa³a przede
wszystkim sprawa o t w a r c i a, a tym samym (pomimo demonstrowanych do ostatniej
chwili obstrukcji i ¿a³osnych wyg³upów) � uznanie de facto przez stronê Lwowem dzi�
administruj¹c¹ � istnienia wspania³ego historycznie i artystycznie Cmentarza Obroñców
Lwowa. Na swój u¿ytek nazywamy to raczej p o � w i ê c e n i e m, a nie otwarciem, bo prze-
cie¿ Orlêca Nekropolia by³a otwarta i w¹tpliwe, czy kto� o�mieli³by siê j¹ na nowo zamkn¹æ.

Na uroczysto�æ zjecha³o siê wiele lwowian z ró¿nych stron RP, Europy i �wiata, by³o
sporo oficjeli. Najbardziej w oczy (i w uszy) rzucali siê obaj prezydenci, ale bohaterem
wydarzenia by³ niew¹tpliwie Andrzej Przewo�nik, postaæ numer 1 w dziele odbudowy
pomnika Lwowskich Dzieci i ca³ej dyplomacji z tym zwi¹zanej. Nie zapominamy, rzecz
jasna, piêknej postaci dyrektora Józefa Bobrowskiego z �Energopolu� ani panów Cydzika
i Franczuka z ca³ym zespo³em lwowskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowy-
mi, ani konserwatorów � architekta Jaros³awa Skrzypczyka i rze�biarza Janusza Smazy,
in¿yniera Jana W. Wingralka i wielu wykonawców ró¿nych sztuk, rzemios³ i bran¿ technicz-
nych. Wszystkim serdecznie dziêkujemy!

I chocia¿ wspania³e dzie³o architektury Rudolfa Indrucha nie zosta³o j e s z c z e
w pe³ni odbudowane � nie ma kolumnady ani lwów � Lwów odzyska³ jeden ze swych
wa¿nych zabytków, a zarazem Miejsc �wiêtych.

Co uwa¿amy za najwa¿niejszy efekt otwarcia Cmentarza Obroñców Lwowa? Oto dziêki
szerokiemu nag³o�nieniu w RP najpierw d³ugotrwa³ych z³o�liwo�ci dzia³aczy tamtego
pañstwa i miasta (oprzytomnieli w ostatniej chwili, bo nie da³o siê inaczej), a potem piêknej
uroczysto�ci w dniu 24 czerwca � Lwów od¿y³ w �wiadomo�ci wszystkich Polaków, zaist-
nia³ w oczach polskiej m³odzie¿y. Buduj¹ca by³a obecno�æ ca³ej rzeszy przyby³ych i miej-
scowych polskich (a tak¿e ukraiñskich) harcerzy i �wiadczona przez nich pomoc paru
tysi¹com uczestników lwowskiego wydarzenia. Jak równie¿ ca³a znakomicie przemy�lana
organizacja uroczysto�ci � zas³uga niezwykle profesjonalnej dzia³alno�ci pracowników
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, kierowanych przez Andrzeja Przewo�nika.

W tym numerze zamieszczamy r o z m o w ê  na temat refleksji, zwi¹zanych z czerw-
cow¹ uroczysto�ci¹ we Lwowie.

* * *
Skoro pad³o nazwisko A. Przewo�nika: czujemy siê zbulwersowani agresj¹ skierowan¹

ostatnio przeciwko Jego dobremu imieniu. Nieznane jest �ród³o i intencja tej napa�ci,
jednak sprawa jest grubymi niæmi szyta, co do tego nie ma w¹tpliwo�ci. My jeste�my
z Panem, Panie Andrzeju!

Minister Przewo�nik nie jest zreszt¹ jedyn¹ godn¹ postaci¹, do której stosuje siê
podjazdy. Sta³ siê nim tak¿e kardyna³ Marian Jaworski, pod którym ryje niejaki � znany ju¿
ze swych szczególnych preferencji �  Szostkiewicz. Tym razem przeholowa³ � wara mu do
bezpodstawnej krytyki postêpowania Osoby, której szczególnie trudna misja nie mo¿e byæ
oceniana przez byle pismaka, lawiruj¹cego miêdzy pismami katolickim i postkomunistycz-
nym. Jak potraktowaæ tytu³ artyku³u w �Gazecie Wyborczej� (a gdzie¿by indziej?): Za,
a nawet przeciw kardyna³a Jaworskiego, z nadtytu³em: Majstersztyk i Bubel Tygodnia.
(majstersztyk � Glempa i Huzara, bubel � Jaworskiego). Jak potraktowaæ? Jako wyj¹tko-
we chamstwo. A co na to ksi¹dz redaktor?

* * *
Ten numer 3 � wiêc teoretycznie przeznaczony na trzeci, letni kwarta³ � dotrze do

Czytelników u progu jesieni. Trudno wiêc ¿yczyæ mi³ego wypoczynku wakacyjnego, jednak
takie w³a�nie ¿yczenie pozostawa³o tego lata w naszych my�lach.

Redakcja
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W zwi¹zku z czasow¹ nieobecno�ci¹ Pani Barbary Cza³czyñskiej, zamieszczamy trzy
utwory Zbigniewa Herberta, którego podobizna zdobi ok³adkê tego numeru.

KRAJ

Na samym rogu starej mapy jest kraj, do którego têskniê.
Jest to ojczyzna jab³ek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i mi³o�ci.
Niestety wielki paj¹k rozsnu³ na nim sw¹ sieæ i lepk¹ �lin¹ zamkn¹³ rogatki marzenia.
Tak jest zawsze: anio³ z ognistym mieczem, paj¹k, sumienie.

WIATR I RÓ¯A

W ogrodzie ros³a ró¿a. Zakocha³ siê w niej wiatr. Byli zupe³nie ró¿ni, on � lekki
i jasny, ona � nieruchoma i ciê¿ka jak krew.
Przyszed³ cz³owiek w drewnianych sabotach i go³ymi rêkami zerwa³ ró¿ê. Wiatr
skoczy³ za nim, ale tamten zatrzasn¹³ przed nim drzwi.
Obym skamienia³ � zap³aka³ nieszczê�liwy. � Mog³em obej�æ ca³y �wiat, mog³em
nie wracaæ wiele lat, ale wiedzia³em, ¿e ona zawsze czeka.
Wiatr rozumia³, ¿e aby naprawdê cierpieæ, trzeba byæ wiernym.

MATKA

Upad³ z jej kolan jak k³êbek w³óczki. Rozwija³ siê w po�piechu i ucieka³ na o�lep.
Trzyma³a pocz¹tek ¿ycia. Owija³a na palec serdeczny jak pier�cionek, chcia³a uchroniæ.
Toczy³ siê po ostrych pochy³o�ciach, czasem pi¹³ siê w górê. Przychodzi³ spl¹tany
i milcza³. Nigdy ju¿ nie powróci na s³odki tron jej kolan.
Wyci¹gniête rêce �wiec¹ w ciemno�ci jak stare miasto.

Zbigniew Herbert

NASZE OK£ADKI 2005
W tym roku postanowili�my uwieczniæ na ok³adkach kolejnych numerów �Cracovia�Leopolis�

czterech wielkich poetów polskich, wywodz¹cych siê z naszych Ziem po³udniowo-wschodnich �
Ma³opolski Wschodniej i Wo³ynia.
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JULIUSZ S£OWACKI (1809�1849)
Otwarcie jego muzeum w Krzemieñcu
(20 IX 2004)

Nr 2 (42)
MIKO£AJ REJ (1505�1569)
500. rocznica urodzin

Nr 3 (43)
ZBIGNIEW HERBERT (1924�1998)
80. rocznica urodzin w ub. roku

Nr 4 (44)
ALEKSANDER FREDRO (1793�1876)
130. rocznica �mierci, przypadaj¹ca w przy-
sz³ym roku
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Profesor Anna Maria Komornicka,
wieloletni pracownik naukowy Katedry
Filologii Klasycznej Uniwersytetu £ódz-
kiego, uznana w �wiecie hellenistka, cz³o-
nek wielu towarzystw naukowych pol-
skich i zagranicznych, cz³onek kolegiów
redakcyjnych naukowych pism w Polsce
i za granic¹ (jest m.in. redaktorem na-
czelnym �Meandra�), autorka kilkunastu
ksi¹¿ek i oko³o 200 innych publikacji,
udekorowana Krzy¿em Kawalerskim �Po-
lonia Restituta� i wieloma innymi odzna-
czeniami, na trwa³e wpisa³a siê w histo-
riê polskiej nauki jako znakomita uczo-
na, doskona³y dydaktyk, a tak¿e cz³owiek
o wielkim sercu i charakterze.

Anna Maria z hr. Wolañskich Komornic-
ka urodzi³a siê w 1920 roku we Lwowie w ro-
dzinie ziemiañskiej o d³ugich tradycjach.
Bratem dziadka i ojcem chrzestnym Anny
by³ Leon Piniñski, profesor prawa rzymskie-
go we Lwowie, doctor honoris causa Uni-
wersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu
Stefana Batorego. Ojciec, W³adys³aw Wo-
lañski, ukoñczy³ studia z zakresu filozofii
i rolnictwa w Bonn, matka za�, Julia z Piniñ-
skch, pobiera³a nauki u ss. Niepokalanek
w Jaz³owcu, gdzie w latach 1930�1938 uczy-
³a siê tak¿e Anna Wolañska.

Gimnazjum Niepokalanek cieszy³o siê zas³u-
¿on¹ renom¹. Jego wychowanki odbiera³y sta-
ranne wykszta³cenie, w którym szczególny na-
cisk k³adziono na bieg³¹ znajomo�æ jêzyków ob-
cych wspó³czesnych i ³aciny. Jednak nie mniej
wa¿na by³a atmosfera, w której dorasta³y uczen-
nice jaz³owieckiej szko³y. Prócz gruntownej wie-
dzy wpajano im warto�ci, których znaczenia nie
da siê przeceniæ, a mianowicie ¿ycie w prawdzie,
poczucie obowi¹zku i odpowiedzialno�ci, patrio-
tyzm (daleki od wszelkiego szowinizmu), praco-
wita s³u¿ba innym w duchu mi³o�ci bli�niego i g³ê-
boko prze¿ywanej wiary w Boga1. A.M. Komor-
nicka do dzi� serdecznie wspomina jaz³owieckie
gimnazjum, nale¿y do aktywnego Kole¿eñskiego
Zjednoczenia Jaz³owieckiego (KZJ), którego

cz³onkinie � by³e wychowanki licznych szkó³ Nie-
pokalanek w Polsce � s¹ rozsiane po wszystkich
kontynentach.

Po maturze w 1938 r. � za rad¹ ojca,
który uwa¿a³, ¿e przed podjêciem studiów
klasycznych jego córka powinna najpierw
ukoñczyæ studia prawnicze � Anna Maria
zdecydowa³a siê podj¹æ naukê na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim. Studiowa³a tam pod
okiem znamienitych uczonych: Rafa³a Tau-
benschlaga � uznanego w �wiecie znawcy
prawa rzymskiego, Stanis³awa Kutrzeby �
specjalisty prawa karnego i procesowego
oraz historii ustroju Polski, czy Stanis³awa
Estreichera � wyk³adaj¹cego historiê ustro-
jów pañstw zachodnioeuropejskich. Rudy-
menty gramatyki i s³ownictwa greckiego za-
wdziêcza zajêciom prowadzonym przez
Jerzego Schnaydra. Po z³o¿eniu egzaminów
w 1939 r. pomy�lnie ukoñczy³a I rok stu-
diów. Niestety II rok prawa na UJ nikomu
z nas nie by³ pisany � tragiczny 1 wrze�nia
� dla mnie dodatkowo 17 wrze�nia � prze-
kre�li³ nasze marzenia i plany2 � wspomina
A.M. Komornicka.

Pocz¹tek wojny zastaje j¹ w rodzimym
Grzyma³owie, do którego po przekroczeniu
granicy polskiej na Zbruczu 17 wrze�nia
1939 r. wesz³y wojska sowieckie, aresztu-
j¹c jej ojca i innych obywateli ziemskich,
których osadzono w wiêzieniu � najpierw
w powiatowym Ska³acie, potem w Tarnopo-
lu. W kwietniu 1940 r. zosta³ on wywieziony
na Wschód i zamêczony z tysi¹cami innych
wojskowych, sêdziów, le�ników i ziemian
z Podola, Wo³ynia i Wileñszczyzny � wspo-
mina A.M. Komornicka. Pozosta³a rodzina
(matka z czwórk¹ dzieci), wypêdzona
z domu, przenios³a siê do Lwowa, do babki
Anny z Dzieduszyckich Wolañskiej. Przeby-
wa³a tu do maja 1940 roku, pracuj¹c przez
kilka miesiêcy w klinice prof. Bocheñskiego
jako pielêgniarka-woluntariuszka, jednak po
nasileniu siê wywózek rodzin polskich na
wschód wraz z matk¹ i rodzeñstwem uda³o

Jadwiga Czerwiñska

Z GRZYMA£OWA
W �WIAT ANTYKU
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jej siê przedostaæ do Krakowa � równie¿
dziêki posiadanemu indeksowi UJ. 1 czerw-
ca 1940 r. na Dêbnikach wziê³a �lub z Juliu-
szem Komornickim, mgr. prawa i Akademii
Handlowej, z którym zarêczy³a siê na krótko
przed wybuchem wojny, gdy studiowa³a na
UJ. W czasie wojny urodzi³a czwórkê dzie-
ci: Juliê, która zmar³a wkrótce po narodzi-
nach na wadê serca, a nastêpnie: Krzyszto-
fa (1942), Stefana (1943) i El¿bietê (1944).

Po wojnie, w 1946 r., powróci³a na stu-
dia na UJ, teraz jednak ju¿ na filologiê kla-
syczn¹. Trafi³a tu pod skrzyd³a najwybitniej-
szych filologów klasycznych, postaci-legend,
których erudycja i bujna osobowo�æ mia³y
kszta³towaæ kolejne poko-
lenia m³odych klasyków.

Pierwszym z nich, które-
go nazywa swoim mistrzem,
by³ prof. Tadeusz Sinko, wiel-
ki erudyta i uczony. Wzbudza³
on powszechny lêk i respekt
nie tyko z racji swojego wie-
ku, gigantycznej wiedzy (by³
¿yj¹c¹ bibliotek¹ � i to �alek-
sandryjsk¹!�), niepospolitej
pamiêci, ale te¿ drakoñskich
wymagañ oraz specyficzne-
go charakteru3 � wspomina.
Pod bacznym okiem Sinki
mia³a w przysz³o�ci powstaæ
praca magisterska Komornic-
kiej, zatytu³owana: Quibus de
fontibus homines apud Aristo-
phanem comicum vitam cul-
tumque sibi parent. Do grona wybitnych znaw-
ców antyku, którzy prowadzili wówczas zajêcia
i wyk³ady na UJ, nale¿eli równie¿ prof. Seweryn
Hammer, który po �mierci prof. K. Morawskiego
w 1925 r. obj¹³ katedrê latynistyki, dr Mieczys³aw
Bro¿ek, �wietny latynista i znawca literatury ³aciñ-
skiej, prof. Jan Safarewicz, wybitny jêzykoznaw-
ca, czy te¿ prof. Ryszard Ganszyniec (od 1949 r.
Gansiniec), fundator i redaktor �Filomaty�. Wyk³a-
dy z filozofii prowadzi³ prof. Roman Ingarden.

Anna M. Komornicka otrzyma³a dyplom
ukoñczenia studiów Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego w zakresie filologii klasycznej na sto-
pieñ magistra filozofii w 1951 roku.

Po ukoñczeniu studiów podjê³a najpierw
wspó³pracê z Zak³adem Archeologii Antycz-
nej Instytutu Kultury Materialnej PAN, kiero-
wanym przez prof. Kazimierza Majewskie-
go, doskonal¹c tam swój warsztat naukowy

(1953�1960). Od tego czasu datuj¹ siê rów-
nie¿ jej o¿ywione kontakty z o�rodkami na-
ukowymi za granic¹. Podczas konferencji
w Dre�nie w 1956 r., wyst¹pi³a z referatem
na temat komedii Arystofanesa jako �ród³a
poznania kultury materialnej Aten V wieku
przed Chr.: Aristophanes als Quelle für die
Geschichte der materiellen Kultur seiner Zeit.
W dwa lata pó�niej otrzyma³a stypendium
Humboldt-Universität w Berlinie, wspó³pra-
cuj¹c tam z miejscowymi instytutami. Wy-
g³asza³a wyk³ady, po�wiêcone komedii staro-
attyckiej � jednym z nich by³: Wert und
Glaubwürdigkeit des Quellenmaterial der al-
tattischen Komödie, drugim: Die Inspiration-

squellen der Aristophani-
schen Dichtkunst.

W roku 1959 wyjecha-
³a najpierw do Londynu,
by wzi¹æ udzia³ w Miêdzy-
narodowym Kongresie
Studiów Klasycznych,
a nastêpnie do Oxfordu
na III Miêdzynarodow¹
Sesjê Patrystyki. Wyjazdy
zagraniczne i kontakty
z tamtejszymi uczonymi
(m.in. prof. J. Niermeye-
rem w Amsterdamie) sta-
³y siê dla Komornickiej
okazj¹ do pog³êbiania stu-
diów, prowadzenia wnikli-
wych badañ i kwerend na-
ukowych. Mia³y one za-

owocowaæ bogatym dorobkiem naukowym
oraz rozpraw¹ doktorsk¹, powsta³¹ pod opie-
k¹ prof. Kazimierza Kumanieckiego, a po-
�wiêcon¹ twórczo�ci Arystofanesa: Méta-
phores, personifications et comparaisons
dans l�oeuvre d�Aristophane. Obroni³a j¹
w 1963 r., otrzymuj¹c dyplom doktora nauk
humanistycznych.

Na lata 1960�1967 przypada wydawni-
cza wspó³praca A.M. Komornickiej z Insty-
tutem Archeologii �ródziemnomorskiej PAN
pod kierunkiem �wiatowej s³awy prof. Kazi-
mierza Micha³owskiego. W tym samym okre-
sie (1963�1969) wi¹¿e siê z Katolickim Uni-
wesytetem Lubelskim, gdzie prowadzi cykl
wyk³adów monograficznych i konwersatoria,
po�wiêcone przede wszystkim zagadnie-
niom zwi¹zanym z komedi¹ greck¹ i rzym-
sk¹, ale równie¿ obejmowa³y one twórczo�æ
Pindara.
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Poeta ten mia³ staæ siê przez wiele lat przed-
miotem wnikliwych studiów i analiz A.M. Komor-
nickiej, która temu lirykowi chóralnemu po�wiêci-
³a swoj¹ kolejn¹ monografiê. Przygotowuj¹c j¹,
wielokrotnie wyje¿d¿a³a na stypendia zagranicz-
ne, goszcz¹c miêdzy innymi w ogromnie presti-
¿owym o�rodku badañ nad antykiem w Genewie
w Szwajcarii czy w Urbino we W³oszech, w któ-
rym przebywa³a trzykrotnie.

Z Uniwersytetem £ódzkim A.M. Komor-
nicka zwi¹za³a siê w roku 1969, gdy rozpo-
czê³a pracê w Katedrze Filologii Klasycz-
nej, kierowanej wówczas przez prof. Stefa-
na O�wiecimskiego. Jej zajêcia i wyk³ady
budzi³y ¿ywe zainteresowanie s³uchaczy,
a erudycja i kultura s³owa � ich szczery po-
dziw. Pracê dydaktyczn¹ ³¹czy³a z dalszymi
studiami nad twórczo�ci¹ Pindara, których
efektem sta³a siê jej rozprawa habilitacyjna:
Studia nad Pindarem i archaiczn¹ liryk¹
greck¹ (w krêgu pojêæ Prawdy i Fa³szu).
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego
uzyska³a w 1977 r.

Kolejne zaproszenia na go�cinne wyk³a-
dy monograficzne oraz seminaria to: na
Uniwersytet w Nantes w 1978 r. (wyk³ady
i seminarium z komedii greckiej) i do Lyonu
w 1982 r.

Nawi¹zywanie i podtrzymywanie miêdzyna-
rodowych kontaktów naukowych umo¿liwia³a jej

nie tylko rozleg³a wiedza, ale i � niezwyk³a jak na
tamte czasy � znajomo�æ jêzyków obcych: fran-
cuskiego, angielskiego, niemieckiego i w³oskie-
go, co w pe³ni uzasadnia nadanie jej miana poli-
glotki. Zapraszana na miêdzynarodowe konferen-
cje i sympozja oraz na wyk³ady, promowa³a
w �wiecie naukê polsk¹, umo¿liwiaj¹c równocze-
�nie � dziêki swoim rozlicznym kontaktom �
wyjazdy i stypendia zagraniczne naukowcom
z Polski.

W latach 80. opracowywa³a kolejne ha-
s³a do S³ownika rodzajów literackich, zaj-
muj¹c siê równocze�nie twórczo�ci¹ Simo-
nidesa z Keos (monografia pt. Simonides
z Keos. Poeta i mêdrzec, 19844, pierwsza
i jak dot¹d jedyna) oraz twórczo�ci¹ innych
archaicznych poetów (Archiloch, Teognis).
W 1987 r. ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka Ko-
mornickiej: Poezja staro¿ytnej Grecji. Wy-
brane gatunki literackie. W tym samym roku
nadany jej zosta³ tytu³ profesora nadzwy-
czajnego.

Pomimo przej�cia na emeryturê w roku
akademickim 1991/1992 A.M. Komornicka
nie zrezygnowa³a z dzia³alno�ci dydaktycz-
nej, prowadz¹c nadal seminarium greckie
dla studentów filologii klasycznej U£, na po-
lonistyce, filologii francuskiej i angielskiej
(tak¿e w Wy¿szej Szkole Jêzyków Obcych
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i Ekonomii w Czêstochowie (obecnej Aka-
demii Polonijnej).

Rozleg³e zainteresowania naukowe
Anny M. Komornickiej koncentruj¹ siê wo-
kó³ dramatu greckiego, zw³aszcza komedii
greckiej V w. przed Chr., archaicznej liryki
greckiej, genezy i ewolucji pewnych pojêæ-
terminów literackich. Zajmuje siê te¿ kom-
paratystyk¹ i recepcj¹ literatury antycznej
w twórczo�ci poetyckiej epok nowo¿ytnych,
ale równie¿ patrystyk¹ i literatur¹ wczesno-
chrze�cijañsk¹. Dokonuje analizy jêzykowo-
literackiej zagadnieñ biblijnych (ST, NT).
Spo�ród prac A.M. Komornickiej z tej dzie-
dziny na pocz¹tku nale¿y wymieniæ dwie
pozycje ksi¹¿kowe: S³ownik zwrotów i aluzji
biblijnych (1994), dwutomowe Zagadki z Bi-
blii, tradycji i kultury chrze�cijañskiej (2000).

Jest te¿ autork¹ artyku³ów naukowych
dotycz¹cych Nowego Testamentu, t³umacz-
k¹ i to nie tylko ksi¹¿ek czy prac naukowych,
ale równie¿ przek³ada teksty literatury czy
to francuskiej, czy te¿ wczesnochrze�cijañ-
skiej � publikowane przewa¿nie w miesiêcz-
niku �W Drodze�, w �Pow�ci¹gliwo�ci i pra-
cy�. Wiemy dobrze, ¿e najwa¿niejsze prace
Anny Komornickiej stanowi¹ jej uczone roz-
prawy i artyku³y z dziedziny literatury staro-
greckiej, z których jednak nie skorzystaj¹
szerokie rzesze czytelników. Ci natomiast
s¹ wdziêczni za jej popularyzacjê Biblii, lite-
ratury wczesnochrze�cijañskiej i, ogólnie
mówi¹c, kultury chrze�cijañskiej � pisze ks.
Marek Starowieyski5.

Poza dzia³alno�ci¹ stricte naukow¹ pro-
wadzi dzia³alno�æ popularyzatorsk¹, publi-
kuj¹c cztery ksi¹¿ki o tematyce antycznej
dla m³odzie¿y, nagrywaj¹c s³uchowiska ra-
diowe (ok. 20) i udzielaj¹c wywiadów w me-
diach. Promuje w ten sposób wiedzê o sta-
ro¿ytno�ci, a co wa¿niejsze, propaguje war-
to�ci, które s¹ z t¹ wiedz¹ nierozerwalnie
zwi¹zane, miêdzy innymi idea³ antycznej ka-
lokagathia.

Profesor Anna Komornicka aktywnie
uczestniczy z ¿yciu naukowym, pe³ni wiele
funkcji, wspó³pracuje z czasopismami. Od
roku 1994 jest redaktorem naczelnym �Me-
andra�, po�wiêconego kulturze �wiata sta-
ro¿ytnego, wydawanego pod egid¹ PAN.
Czasopismo to pod wzglêdem jako�ci nale-
¿y do czo³ówki wydawnictw tego typu, czy-
tanych i cytowanych tak¿e poza granicami
Polski6.

Autorytet, jakim cieszy³a siê i nadal cie-
szy prof. Komornicka, sprawia³, ¿e wielo-
krotnie Instytucje polskie zwraca³y siê do
niej z pro�b¹ o opinie w sprawach progra-
mów naukowych wy¿szych uczelni czy wy-
dawania prac naukowych. Powo³ywano j¹
na recenzenta w sprawach personalnych
kandydatów na awanse i tytu³y naukowe,
proszono o dokonywanie ocen ju¿ opubli-
kowanych dysertacji czy monografii, przed-
stawianych do nagród PAN. Udostêpnia³a
i nadal udostêpnia swój prywatny, bardzo
bogaty ksiêgozbiór, w którym znale�æ mo¿-
na wszystkie nowinki naukowe, pojawiaj¹-
ce siê za granic¹, które otrzymuje od swo-
ich przyjació³ ze �wiata i przywozi z podró¿y
zagranicznych. Nadal jest nieocenionym mi-
strzem dla swoich by³ych studentów, któ-
rym cierpliwie doradza, dziel¹c siê swoj¹
wiedz¹ i do�wiadczeniem.

Rozleg³a wiedza, erudycja, a przy tym
¿yczliwo�æ okazywana ludziom, takt w ob-
cowaniu z nimi i kultura osobista sprawiaj¹,
¿e jest postrzegana jako osoba o niebywa-
³ej klasie. Zawsze pogodna, bezpo�rednia,
z wielkim poczuciem humoru, bez cienia
pompy i celebry, zyskuje sobie szacunek
i przyja�ñ tych, z którymi siê zetknê³a. Dla
nas, jej uczniów, zawsze by³a i pozostanie
wzorem cz³owieka i uczonego wielkiego for-
matu, zas³u¿enie ciesz¹c siê ogromnym
autorytetem7.

PRZYPISY
1 Joanna Rybkowska, Profesor Anna Maria Ko-

mornicka. ¯ycie i praca [w:] Collectanea Phi-
lologica II in honorem Annae Mariae Komor-
nicka, £ód� 1995, s. 5; �G³os Kole¿eñski� 1993,
nr 9.

2 Anna Maria Komornicka, UJ za dwoma na-
wrotami. Czê�æ pierwsza: lata 1938�39 [w:]
�Alma Mater� 25 UJ, Kraków 2000, s. 39.

3 Anna Maria Komornicka, UJ za dwoma na-
wrotami. Czê�æ druga: lata powojenne [w:]
�Alma Mater� 27 UJ, Kraków 2000/2001, s. 31;
eadem, Tadeusz Sinko (1877�1996) [w:] Xe-
nia Toruniensia VII. �Magistri et disciputi�, To-
ruñ MMIII, s.7�17 (w jêz. francuskim).

4 Anna M. Komornicka, Simonides z Keos. Po-
eta i mêdrzec, Wroc³aw�£ód� 1984, 159 ss.,
bibl.,il.

5 Ks. Marek Starowieyski, Profesor Anna Maria
Komornicka � popularyzatorka kultury chrze-
�cijañskiej [w:] Sylwetki ³ódzkich uczonych,
Profesor Anna Maria Komornicka, red. serii
Edward Krasiñski, red. zesz. Jadwiga Czer- ci
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Na ok³adce poprzedniego numeru zamie-
�cili�my star¹ podobiznê, wewn¹trz za�
notkê � przypominaj¹ce o 500. rocznicy
urodzin Miko³aja Reja � zapowiadaj¹c za-
razem obszerniejsze omówienie w niniej-
szym numerze postaci naszego wielkie-
go twórcy epoki renesansu.

Miko³aj Rej (Rey), Ojciec Poezji Polskiej
lub jeszcze szerzej: Ociec Pi�miennic-
twa Polskiego � urodzi³ siê przed 500

laty, 4 lutego 1505 r. w ¯urawnie*, w ówcze-
snej Ziemi Halickiej (któr¹ wspó³czesne po-
kolenia znaj¹ jako województwo stanis³awow-
skie). Jego ojcem by³ Stanis³aw z rodu Rejów
herbu Oksza, którzy pisali siê z Nag³owic,
matk¹ Barbara Herburtówna z Dobromila.

Miko³aj pobiera³ nauki najpierw w Skalb-
mierzu, potem we Lwowie, za� w 1518 r. za-
pisa³ siê na Akademiê Krakowsk¹, jednak w
rok pó�niej wróci³ do rodzinnego ̄ urawna. Od
1524 roku znowu swoje wykszta³cenie uzu-
pe³nia³ i dworsk¹ og³adê zdobywa³ na dworze
wojewody sandomierskiego Andrzeja Têczyñ-
skiego. Jednak w 1529 r. zmar³ jego ojciec,
Miko³aj wróci³ wiêc znowu do ̄ urawna, podej-
muj¹c obowi¹zki gospodarskie. W 1531 r. o¿e-
ni³ siê z Zofi¹ Kosnówn¹, z któr¹ mia³ o�mio-
ro dzieci: Annê, Dorotê, Bogumi³ê, El¿bietê
i Barbarê oraz Miko³aja, Krzysztofa i Andrze-
ja. Synowie ci dali pocz¹tek kilku ga³êziom
rodziny, z których czê�æ ¿y³a w Ma³opolsce
Wschodniej do czasów nam wspó³czesnych,
tzn. do II wojny �wiatowej: w Mikuliñcach k.

Tarnopola i Psarach
k. Rohatyna.

Miko³aj Rej zarz¹-
dza³ kilkoma maj¹tka-
mi w Ziemi Che³miñ-
skiej oraz dobrami
w po³udniowych wo-
jewództwach. W roku
1539 obj¹³ odziedzi-
czone po krewnych
Nag³owice. W 1547 r.
za³o¿y³ miasto Rejo-
wiec w Ziemi Che³m-
skiej, a kilka lat pó�-
niej Okszê blisko Na-
g³owic.

Od 1542 r. pos³owa³ do sejmów, repre-
zentuj¹c najczê�ciej ziemie po³udniowo-
-wschodnie. W 1557 r. wzi¹³ udzia³ w po-
spolitym ruszeniu pod Lwowem i s³ynnej
�wojnie kokoszej�. W latach 40. XVI w. uzy-
ska³ przywileje królewskie i tytu³ dworzani-
na królewskiego. Zygmunt August powo³a³
go do komisji, która przygotowywa³a uniê
polsko-litewsk¹. Nale¿a³ do stronnictwa, któ-
re d¹¿y³o do przeprowadzenia reform ustro-
jowych w pañstwie. Na sejmach wyg³asza³
przemówienia i zg³asza³ projekty.

Równolegle z dzia³alno�ci¹ polityczn¹
uprawia³ twórczo�æ literack¹ i uczestniczy³
w burzliwych sporach religinych swojej epo-
ki, co doprowadzi³o go do przej�cia na pro-
testantyzm: w 1541 r. sta³ siê wyznawc¹
kalwinizmu. W swoich dzie³ach literackich
porusza³ relacje miêdzy wyznaniami chrze-
�cijañskimi; jego utwory by³y osadzone
w humanistycznym i reformatorskim duchu
epoki; by³y ponadto przepe³nione politycz-
nymi aluzjami. Da³ siê poznaæ jako teolog,
bra³ udzia³ w dysputach teologicznych. Za-
biega³ o popularyzacjê Ewangelii w jêzyku
polskim, dokonywa³ przek³adów tekstów bi-
blijnych z ³aciny.

Rej pisa³ po polsku, kiedy jeszcze w lite-
raturze dominowa³a ³acina. Pisarstwo w jê-
zyku ojczystym da³o bod�ce do rozwoju lite-
ratury narodowej. Napisa³ wszak, ¿e Polacy
nie gêsi... W�ród jego dzie³ odznaczaj¹ siê:
Krótka rozprawa miêdzy Panem, Wójtem
a Plebanem, utwory dramatyczne � Historia
Józefa i Kupiec, a nastêpnie Katechizm
i Psa³terz Dawidów. Najbardziej znane s¹:
Wizerunek w³asnego ¿ywota cz³owieka po-
czciwego, Zwierciad³o i Postylla Pañska,
bêd¹ca zbiorem kazañ protestanckich.

Miko³aj Rej zmar³ jesieni¹ 1569 r. prawdo-
podobnie w Rejowcu. Nie ma jednak pewno-
�ci, gdzie zosta³ pochowany, mo¿e w Okszy?
Jednak na pewno nie w ¯urawnie, które
w owym czasie znalaz³o siê w rêkach po-
przednich w³a�cicieli, ¯urawiñskich.

* Patrz CL 3/99, S³ownik. O ¯urawnie pisali�my
te¿ kilkakrotnie w zwi¹zku z rodzin¹ XX. Czar-
toryskich, którzy byli jego w³a�cicielami do II
wojny, tak¿e w poprzednim numerze.

Ojciec piœmiennictwa polskiego
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�Schematismus des Konigsreiches
Galizien und Lodomerien�, wydawany co-
rocznie � pó�niej ju¿ jako �Schematyzm
Królestwa Galicji i Lodomerii�, to w grun-
cie rzeczy wykaz austriackich urzêdów
przez oko³o 140 lat, rok w rok, z typow¹
austriack¹ precyzj¹ biurokratyczn¹. Na
stronie tytu³owej jednego z najstarszych
roczników � z roku 1808 � znajduje siê
oprócz herbu monarchii w postaci czar-
nego dwug³owego or³a, tak¿e istotny
napis, a mianowicie: Gedruckt und zu
haben bey Joseph Johann Piller (Wydru-
kowane i do nabycia u Józefa Jana Pille-
ra). Informacja jest wa¿na, dotyczy bo-
wiem szczególnej pozycji wydawniczej,
pojawiaj¹cej siê co roku, o objêto�ci
oko³o 1000 stron, wiêc zapewniaj¹cej edy-
torowi znaczny i powtarzaj¹cy siê zbyt.

Wymieniony Jan Józef Piller by³ synem
Antoniego, który przyby³ do Lwowa z Wied-
nia w roku I rozbioru Polski. ̄ ycie jego prze-
biega³o w okresie przemian ustrojowych,
jakie mia³y miejsce w Austrii zgodnie z du-
chem absolutyzmu o�wieconego, poprzez
reformê administracji, s¹downictwa, finan-
sów, szkolnictwa, wojska itd. Za³o¿y³ we
Lwowie firmê drukarsk¹, dla której sprowa-
dzi³ z Wiednia wyposa¿enie drukarni, two-
rz¹c w ten sposób solidn¹, nowoczesn¹ na
owe czasy bazê produkcyjn¹. Wykazuj¹c
szczególn¹ przedsiêbiorczo�æ zawodow¹,
zwi¹za³ swój los z ma³o wtedy znan¹, ogól-
nie now¹ prowincj¹ cesarstwa w randze
królestwa, nazwan¹ Galicj¹ i Lodomeri¹.
Jako sygnet drukarski firmy zastosowa³
postaæ kobiec¹ oraz prasê drukarsk¹ z na-
pisem Altius, a ni¿ej Labore et Favore, sta-
nowi¹cy symboliczny przekaz, informuj¹cy
i¿ firma Pillera kieruje siê d¹¿eniem ku roz-
wojowi poprzez pracê i zdobywanie uzna-
nia. W ci¹gu o�miu lat swojej dzia³alno�ci
we Lwowie wyda³ Antoni Piller oko³o 70 ty-
tu³ów w jêzykach ³aciñskim, niemieckim,
francuskim i polskim. Od rz¹du austriackie-

go otrzyma³ tytu³ Typografa Gubernialnego
Jego Cesarskiej Mo�ci, a tak¿e Drukarza
Uniwersyteckiego. Zdoby³, jak widaæ, wybit-
n¹ pozycjê w spo³eczeñstwie lwowskim.
Drukowa³ przede wszystkim wydawnictwa
urzêdowe, podrêczniki, kalendarze, modli-
tewniki, a w 1776 r. rozpocz¹³ wydawanie
tygodnika �Gazette de Leopol�, w którym
wprowadzi³ wydruk reklamy swoich wydaw-
nictw. Nie brakowa³o mu inicjatywy, przeto
firma sta³a siê czo³ow¹ drukarni¹ lwowsk¹,
przejmuj¹c¹ w walce konkurencyjnej tam-
tejsze drukarnie, a mianowicie franciszkañ-
sk¹ oraz jezuick¹. Antoni Piller dawa³ sobie
dobrze radê w czarno-¿ó³tej rzeczywisto�ci
administracyjnej, skorzystawszy m.in. z re-
formy Józefa II, podporz¹dkowuj¹cej ko�ció³
katolicki pañstwu. Swoje umiejêtno�ci oraz
do�wiadczenie przekaza³ swym potomnym,
jako rzutki, nowoczesny przedsiêbiorca,
umiej¹cy siê dostosowaæ do wymogów
i mo¿liwo�ci ówczesnego spo³eczeñstwa ga-
licyjskiego oraz w³adz.

Zmar³ we Lwowie w 1781 r., a prowa-
dzenie przedsiêbiorstwa przejê³a jego ¿ona
Józefa, w³¹czaj¹c pó�niej do tej dzia³alno-
�ci swego syna Tomasza. W okresie tym
zosta³o uruchomione wydawanie powie�ci
i dramatów oraz kilku lwowskich czasopism
w jêzyku polskim i niemieckim. Po jej �mier-
ci dzia³alno�æ firmy kontynuowali dwaj sy-
nowie: Tomasz i Józef Jan. Drukarnia Pil-
lerów, prowadzona kolejno przez obu braci,
by³a przedsiêbiorstwem niezwykle aktyw-
nym, nowoczesnym, które eliminowa³o lo-
kalnych konkurentów. Rozbudowali bran¿e
pomocnicze, w tym np. papierniê w miejco-
wo�ci Szk³o, a tak¿e uruchomili w³asn¹ ksiê-
garniê przy placu Dominikañskim. Tam za-
mieszkiwa³ Józef Jan, co podaje �Schema-
tyzm�, formu³uj¹c odno�n¹ informacjê: wohnt
nachst der Dominikaner in der Stadt (miesz-
ka w pobli¿u Dominikanów w mie�cie).
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e informacja ta mia-
³a okre�liæ i¿ Józef Jan mieszka w �ródmie-
�ciu*. Po �mierci Tomasza firma wydawa³a

D R U K A R Z E  L W O W S C Y

Pillerowie
Adam Trojanowski
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równie¿ druki urzêdowe oraz szkolne, pro-
wadz¹c za pomoc¹ katalogu swych wydaw-
nictw stosown¹ informacjê i reklamê. Celem
dalszego wzbogacenia mo¿liwo�ci edytor-
skich drukarniê zaopatrzono w czcionki grec-
kie i hebrajskie, do³¹czaj¹c je do posiadanych
ju¿ wcze�niej ruskich (w cyrylicy).

Niewiarygodna aktywno�æ tej rodziny
przyby³ej z Wiednia potrafi³a jej szybko w³¹-
czyæ siê w wielonarodowe spo³eczeñstwo
lwowskie, ulegaj¹c tam naturalizacji. Szcze-
gólnie zaskakuj¹ca jest po¿yteczna dzia³al-
no�æ wydawnicza Pillerów z my�l¹ o ów-
czesnych Polakach, przyczyniaj¹ca siê do
kszta³towania ich patriotycznych postaw
w czasach narastaj¹cego u�wiadomienia
narodowego. W wydawnictwie Józefa Jana
pojawi³ siê np. �Dziennik patriotycznych
Polaków�, a w 1821 r. Zabobon czyli Krako-
wiacy i Górale, opracowany dla teatru przez
Jana Nepomucena Kamiñskiego. Jako
pierwszy we Lwowie za³o¿y³ zak³ad litogra-
ficzny i wydawa³ m.in. okresowo Zbiór naj-
piêkniejszych okolic w Galicji.

Po �mierci Józefa Jana w 1824 r. dru-
karniê obj¹³ jego syn Piotr, za� ksiêgarniê
rodzinn¹ prowadzi³ jego brat Franciszek.
Piotr ur. w 1821 r. wyda³ m.in. Sonety Ada-
ma Mickiewicza oraz Pie�ni J. Przerwy Tet-
majera, zawieraj¹ce znan¹ i popularn¹ pie�ñ
wojskow¹ Jak wspania³a nasza postaæ. Jako
pierwszy wyda³ powie�æ poetyck¹ Maria An-
toniego Malczewskiego. Kontynuowa³ wy-
dawnictwa litograficzne jak Zbiór widoków
celniejszych ogrodów w Polsce, Galicja
w ¿urnalach, a do �Dzienników mód pary-
skich� do³¹cza³ litografowane, barwne tabli-

ce. W dowód uznania
jego dzia³alno�ci zosta³
pierwszym zwierzchni-
kiem Towarzystwa Ksiê-
garzy, Antykwarzy i Dru-
karzy, za³o¿onego we
Lwowie w 1848 r. Ponad-
to wydawawa³ czasopi-
sma �Haliczanin�, �Lwo-
wianin�, �Gazeta Lwow-
ska� oraz �Chochlik�
i inne. Za jego to czasów
nast¹pi³o powiêkszenie
potencja³u wydawnicze-
go firmy poprzez dalszy
rozwój zak³adu litogra-
ficznego oraz wzrost ilo-

�ci pras drukarskich. Edycje litograficzne
umacniali swymi dzie³ami m.in. Franciszek
Tepa oraz Józef Bem.

Lwów prze¿ywa³ bujnie okres Wiosny
Ludów, wzbogacany czasopismami o wybit-
nie patriotycznym i narodowym charakterze.
Wtedy to Piotr wyda³ m.in. odezwê Do moich
kolegów, w której nawo³ywa³ do rozwijania
�wiadomo�ci spo³ecznej, utrzymania spoko-
ju oraz porz¹dku. Odezwa ta okaza³a siê dla
ówczesnego spo³eczeñstwa lwowskiego zbyt
konserwatywna i dzia³alno�æ drukarni oce-
niono wtedy jako proaustriack¹, nieodpowia-
daj¹c¹ rewolucyjnemu duchowi, jaki przeni-
ka³ wówczas ludy Europy. Zecerzy odmówili
w tej sytuacji sk³adania czasopisma �Polska�,
uwa¿aj¹c je za nieodpowiednie wobec aktu-
alnych konfliktów spo³ecznych. Piotr Piller
zmar³ w 1874 r.

Ksiêgarnia prowadzona przez Francisz-
ka zosta³a przeniesiona z ul. Dominikañskiej
na ul. D³ug¹, a pó�niej na Halick¹.W tym
okresie uruchomiono filie firmy w Tarnowie
oraz Tarnopolu. Asortyment wydawniczy
drukarni by³ nadal niezwykle urozmaicony
tematycznie, a tak¿e jêzykowo. Przyjmuj¹c
wspólnika firma zmieni³a nazwê na �Franz
Piller u. Comp. Buch-Kunst u. Musikalien-
handlung�. W wyniku licytacji Franciszek
uzyska³ wy³¹czno�æ druku i sprzeda¿y ksi¹-
¿ek szkolnych na terenie Galicji. W wyniku
protestów konkurencji zosta³a mu ona pó�-
niej odebrana i rodzielona pomiêdzy innych
wydawców. Franciszek prowadzi³ tak¿e
sprzeda¿ globusów, map, �wiêtych obrazów,
pamiêtników, a tak¿e surowców malarskich
jak papier i farby. Poprzez sw¹ wielokierun-

Budynek drukarni i ksiêgarni Pillerów przy ul. £yczakowskiej 3
(litografia K. Auera, 1846�47)
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kowo�æ dzia³alno�æ firmy sta³a siê wrêcz
imponuj¹ca.

Jeszcze w okresie ucisku austriackiego
w Galicji wyda³ Ksiêgi narodu i pielgrzym-
stwa polskiego A. Mickiewicza, które znale-
ziono podczas rewizji na terenie firmy. By³a
tam tak¿e Odezwa Ko�ciuszki do ch³opów
oraz inne jeszcze wydawnictwa patriotycz-
ne. Z tego to powodu zosta³ skazany w roku
1833 na 3 miesi¹ce aresztu. Franciszek
Piller by³ pierwszym w tej rodzinie, którego
ambicje s³u¿enia kulturze polskiej wykroczy³y
poza interesy zawodowo-ekonomiczne.
W latach sze�ædziesi¹tych firma zbankruto-
wa³a, a Franciszek zmar³ w 1871 r. w przy-
tu³ku dla starców.

Syn Piotra Kornel, urodzony w 1823 r.,
by³ wspólnikiem ojca pod firm¹ �Piotr Piller
i S-ka�, prowadz¹c dzia³alno�æ drukarsk¹
i wydawnicz¹. Od 1856 r. prowadzi³ samo-
dzielnie firmê wraz z odlewni¹ czcionek przy
ul. £yczakowskiej. Wydawa³ czasopisma,
w tym �Przyjaciela domowego� oraz �Gaze-
tê Narodow¹�, zwi¹zane z powstaniem
styczniowym, co sta³o siê przyczyn¹ osa-
dzenia Kornela czasowo w wiêzieniu �led-
czym. Obszern¹ tematykê jego wydawnictw
reprezentuj¹ oprócz dzienników i gazet tak-
¿e takie pozycje tematycznie ró¿ne, jak np.
Szkice historyczne Karola Szajnochy, Oblê-
¿enie i zburzenie Jerozolimy Józefa Flawiu-
sza, przewodnik po Lwowie pt. Pami¹tka
wycieczki do Lwowa lub �wiatek dzieciêcy
W³adys³awa Be³zy. Kontynuowa³ tak¿e wy-
dawanie ¿urnali mody, litografii widokowych
oraz portretowych, a tak¿e muzykaliów.
Wydrukowa³ Herbarz polski i imieniospis za-
s³u¿onych w Polsce ludzi wszystkich sta-
nów i czasów, co obrazuje dodatkowo zakres
jego dzia³alno�ci drukarskiej i wydawniczej.
Za jego to ¿ycia obchodzono uroczy�cie
stulecie za³o¿enia drukarni Pillerowskiej we
Lwowie, w którym brali udzia³ m.in. Kornel
Ujejski i Boles³aw Limanowski. Kornel Piller
stanowi³ czwarte ju¿ pokolenie rodziny dzia-
³aj¹cej na terenie Lwowa i wcze�niej ju¿
spolonizowanej. Zmar³ w 1885 r. i pozosta-
wi³ 14 dzieci.

Skutkiem przeinwestowania firma zaczê-
³a jednak podupadaæ i przyjê³a wspó³w³a�ci-
ciela. Usi³owanie konkurowania spowodo-
wa³o niechêæ lwowskiego �wiata drukarskie-
go wobec niej. Synowie Kornela, Piotr Pa-
we³ oraz Leon, prowadzili nadal dzia³alno�æ

wydawnicz¹ w firmie pod nazw¹ �Drukarnia
Pillerów i Spó³ki�, która jednak ostatecznie
przyjê³a nazwê �Drukarnia i Litografia Piller-
Neumann�. Wynika³o to z faktu zam¹¿pój-
�cia córki Kornela Kazimiery za zecera fir-
my Józefa Neumanna**, który sta³ siê
wspó³w³a�cicielem firmy. W dziale litografii
tej¿e firmy pracowa³ najstarszy syn Korne-
la Leon, który w 1905 r. naby³ drukarniê
w Rzeszowie i wydawa³ tam �Gazetê Rze-
szowsk¹�. Drukarnia zosta³a pó�niej sprze-
dana, a Leon wróci³ do Lwowa, gdzie zmar³
w 1921 r.

Firma rodziny Pillerów dotrwa³a do 1944
roku. Dzia³a³a wiêc oko³o150 lat, prze¿ywa-
j¹c ró¿ne koleje losu oraz przyjmuj¹c ró¿ne
nazwy, a¿ do jej zupe³nego zanikniêcia. Ro-
dzina ta pozostawi³a po sobie opiniê ludzi
o niezwyk³ej przedsiêbiorczo�ci, s³u¿¹cych
rozwojowi spo³eczeñstwa polskiego w Gali-
cji, w�ród kolejno nastêpuj¹cych zawirowañ
politycznych i spo³ecznych, charakterystycz-
nych dla ówczesnej monarchii habsburskiej.

* Drugim ko�cio³em Dominikanów we Lwowie
by³ ko�ció³ �w. Marii Magdaleny. Klasztor znie-
siony przez Austriaków w 1784 r. zosta³ za-
mieniony na zak³ad karny dla kobiet, a ko�ció³
sta³ siê parafialnym.

** Józef Neumann (1857�1932), pose³ na sejm
krajowy i w latach 1911�27 prezydent m. Lwo-
wa (z roczn¹ przerw¹ 1914�15, zastêpowa³
go Tadeusz Rutowski, wywieziony do Rosji).
Przyczyni³ siê do za³o¿enia Targów Wschod-
nich.

9
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Drukarnia Stanis³awa Chowañca dzia-
³a³a ponad piêædziesi¹t lat. Za³o¿ona
u schy³ku XIX wieku, w okresie zaborów,
rozkwit³a w Niepodleg³ej Polsce. Jej kres
nast¹pi³ wraz z wybuchem II wojny �wia-
towej, gdy po 17 IX 1939 roku wkroczy³a
do Polski armia Kraju Rad.

Na temat stanis³awowskiego o�rodka ty-
pograficznego nie ma prac ca³o�ciowych.
S¹ tylko drobne noty w S³owniku Pracowni-
ków Ksi¹¿ki Polskiej o poszczególnych dru-
karzach dzia³aj¹cych w tym mie�cie. Tak
wiêc krótko ten o�rodek trzeba scharaktery-
zowaæ. Na podstawie przeprowadzonej kwe-
rendy stwierdzi³am, ¿e ocala³o niewiele dru-
ków stanis³awowskich. Do najwiêkszych
osi¹gniêæ tej kwerendy nale¿y odnalezienie
rodziny zas³u¿onego typografa. Pan Adam
Jerzy Cho-waniec, syn w³a�ciciela drukarni,
udzieli³ mi wielu rzetelnych informacji. Ser-
decznie Mu za to dziêkujê.

Na wstêpie nale¿y te¿ przedstawiæ Sta-
nis³awów i przypomnieæ jego bohatersk¹
przesz³o�æ. Twierdza stanis³awowska, za³o-
¿ona w po³owie XVII wieku, broni³a po³u-
dniowych rubie¿y Pañstwa Polskiego przed
najazdami wrogów. W obrêbie murów, pod
opiek¹ rodu Potockich, rozwinê³o siê z cza-
sem miasto, któremu prawa nadano w 1662
roku, a potwierdzi³ je król Jan Kazimierz.
Osiedli tu Polacy, Rusini, Ormianie i ¯ydzi,
a ka¿da nacja mia³a swoje o�rodki kultu

i szko³y, pos³ugiwa³a siê
w³asnym jêzykiem i alfa-
betem. Ksi¹¿ka druko-
wana przywo¿ona by³a
ze Lwowa i z Krakowa.
Ró¿nego typu rêkopisy
powstawa³y w lokalnych
skryptoriach.

Sytuacja zmieni³a siê
po I rozbiorze Polski, gdy
Stanis³awów wcielony zo-
sta³ do Galicji. W³adze
austriackie usunê³y Po-
tockich, a w 1812 roku zli-

Maria Paw³owiczowa

Drukarnia Chowañców w Stanis³awowie
na tle rozwoju typografii w Stanis³awowie

kwidowa³y obwarowania twierdzy. Stani-
s³awów sta³ siê odt¹d ma³ym galicyjskim
miastem powiatowym, poddanym germani-
zatorskiemu re¿imowi.

W tym mrocznym okresie, w 1828 roku
� Jan Milikowski za³o¿y³ tu pierwsz¹ ksiê-
garniê, a w 1834 roku Jan Pawe³ Piller uru-
chomi³ pierwsz¹ drukarniê. Obydwie firmy
prowadzi³y dzia³alno�æ nak³adow¹ i przez
40 lat funkcjonowa³y bez konkurencji. Im te¿
nale¿y przypisaæ utworzenie w Stanis³awo-
wie polskiego o�rodka wydawniczego.

Ale nieliczne polskie druki w pierwszym
okresie wyt³oczono tu ze wzglêdu na ostr¹
cenzurê. Ich poczet rozpoczê³a Biblia w prze-
k³adzie ks. Jakuba Wujka (1840). Gruntow-
ne zmiany zaistnia³y w Galicji dopiero w erze
autonomii, w latach 1868�1914. Wprowa-
dzono wówczas jêzyk polski do urzêdów
i szkó³, w zwi¹zku z czym wzros³o zapotrze-
bowanie na s³owo drukowane.

W Stanis³awowie wykorzysta³ ten popyt
Jan Dankiewicz, który kupi³ w 1868 roku dru-
karniê Pillera, szybko j¹ rozbudowa³ i uno-
wocze�ni³. Te udogodnienia umo¿liwi³y mu
druk piêknie wydanych ksi¹¿ek z zakresu
historii i literatury. Tu w roku 1894 wyt³oczo-
no m. in. sze�æ tomów Dzie³ Juliusza S³o-
wackiego.

Dankiewicz rozpocz¹³ te¿ wydawanie
czasopism. Pisma lokalne by³y przewa¿nie
efemerydami, wa¿ne jednak, i¿ w Stanis³a-
wowie poczê³o siê wówczas formowaæ �ro-
dowisko dziennikarskie. W latach autonomii
galicyjskiej wychodzi³y w tym mie�cie 33 cza-
sopisma polskie, ukazywa³y siê te¿ ukraiñ-
skie i ¿ydowskie.

Stanis³awów by³ ju¿ ukszta³towanym
o�rodkiem edytorskim, gdy w latach dzie-
wiêædziesi¹tych XIX wieku nast¹pi³a w mie-
�cie zmiana pokoleniowa. Ksiêgarniê Mili-
kowskiego naby³ W³odzimierz Doboszyñski,
a now¹ drukarniê za³o¿y³ Czes³aw Chowa-
niec, który wybi³ siê w krótkim czasie na
czo³owego wydawcê. Pochodzi³ z Tarnowa
i tam w 1880 roku zosta³ towarzyszem sztu-
ki drukarskiej. Gdy przeniós³ siê do Stani-
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s³awowa, podj¹³ pracê u Dankiewicza. Ju¿
w 1883 roku zosta³ kierownikiem drukarni,
a w 1886 o¿eni³ siê z córk¹ Dankiewicza,
Sabin¹. Te�æ pomóg³ mu usamodzielniæ siê
i wspar³ finansowo, gdy organizowa³ w³asn¹
drukarniê. Chowaniec szybko swój zak³ad
rozwin¹³ i za³o¿y³ tu dzia³ litograficzny. U nie-
go ukaza³y siê wkrótce cztery tomy Dzie³
Adama Mickiewicza.

Gdy w 1910 roku Stanis³aw Chowaniec
w m³odym wieku nagle zmar³, zostawi³ do-
brze prosperuj¹c¹ firmê. Drukarnia posia-
da³a ju¿ wówczas dziesiêæ nowoczesnych
maszyn i urz¹dzeñ oraz 5700 kg ró¿nego
typu czcionek. Stanis³aw Chowaniec zosta-
wi³ te¿ czterech synów i to oni poprowadzili,
wspaniale rozwinêli oraz unowocze�nili tê
oficynê, do 1939 roku zachowuj¹c nazwê
DRUKARNIA I LITOGRAFIA STANIS£AWA
CHOWAÑCA. Utworzy³a siê tym samym
dynastia drukarzy, którzy wnie�li ogromny
wk³ad do kultury ca³ego Pokucia. Najstar-
szy z nich � Wac³aw (1887�1985), prawnik
i ekonomista � przeniós³ drukarniê z przed-
mie�cia do nowych, wybudowanych w cen-
trum pomieszczeñ, kupi³ nowoczesne ma-
szyny.

Te prace zak³óci³a I wojna �wiatowa. Sta-
nis³awów przechodzi³ kilkakrotnie z r¹k do
r¹k walcz¹cych ze sob¹ armii. Dopiero
w 1919 roku miasto znalaz³o siê pod w³adz¹
polsk¹. W odrodzonej Polsce Stanis³awów
sta³ siê stolic¹ województwa, a Wac³aw Cho-
waniec od 1924 roku pe³ni³ funkcjê burmi-
strza, potem prezydenta Stanis³awowa, po-
nadto zosta³ pos³em na Sejm RP. Nadmiar
prac publicznych zmusi³ go do rezygnacji
z zarz¹dzania drukarni¹. Obowi¹zki swe
scedowa³ wiêc na braci: Tadeusza (1897�
�1940), W³adys³awa (1901�1987), który by³
in¿ynierem, oraz Czes³awa (1899�1968), hi-
storyka i pisarza.

Oni rozbudowali znacznie park maszy-
nowy, aby sprostaæ zamówieniom formuj¹-
cych siê instytucji ca³ego województwa. T³o-
czono te¿ u Chowañca pomoce naukowe
dla sieci ró¿nego typu szkó³. Ale przede
wszystkim ukazywa³y siê w Stanis³awowie
piêknie wydane dzie³a literackie.

Do trwa³ych warto�ci nale¿¹ przede
wszystkim publikacje zwi¹zane z regionem
stanis³awowskim. Kilka z nich ma charakter
bibliofilski. Przede wszystkim wymieniæ na-
le¿y Katalog Wystawy Historycznej Miasta

Stanis³awowa. W 1928 roku zorganizowa³
tê wystawê wraz z grup¹ dzia³aczy dr Cze-
s³aw Chowaniec, by³ on te¿ autorem wstêpu
do Katalogu, przygotowa³ niektóre ekspo-
naty. Z jego inicjatywy za³o¿ono wówczas
Muzeum Pokuckie na bazie materia³ów
zgromadzonych na wystawê.

Okaza³¹ Ksiêg¹ Pami¹tkow¹ uczczono
260-lecie istnienia w Stanis³awowie szko³y
�redniej. Gimnazjum im. Mieczys³awa Ro-
manowskiego uwa¿ano za spadkobiercê
szczytnych tradycji Akademii Potockich dzia-
³aj¹cej jeszcze w twierdzy. Piêknym zw³asz-
cza drukiem bibliofilskim okaza³o siê dzie³o
Czes³awa Chowañca Ormianie w Stanis³a-
wowie w XVII i XVIII wieku, wysoko ocenio-
ne przez Aleksandra Semkowicza podczas
III Zjazdu Bibliofilów we Lwowie. Innego typu
drukiem zabytkowym jest t³oczona w oficy-
nie Chowañca w 1935 roku Ksiêga Pami¹t-
kowa mieszczañstwa polskiego w Stanis³a-
wowie 1868�1934. Ta rzadko dzisiaj spoty-
kana pozycja stanowi nieocenion¹ kopalniê
wiedzy o kresowym mie�cie. Do sta³ych
pozycji nale¿a³ �Kurier Stanis³awowski�. By³
to tygodnik regionalny o wysokim poziomie
merytorycznym i edytorskim.

W latach trzydziestych nast¹pi³y pewne
zmiany w rodzinie Chowañców. Gdy ju¿
drukarnia, bardzo nowoczesna, prospero-
wa³a dobrze, dr Czes³aw Chowaniec wyje-
cha³ w 1931 roku do Pary¿a i tam podj¹³
pracê w Bibliotece Polskiej jako kustosz.
Opublikowa³ wówczas Katalog rêkopisów
tej¿e Biblioteki. In¿ynier W³adys³aw Chowa-
niec rozpocz¹³ pracê w fabryce samolotów
bojowych w Warszawie. Najstarszy z braci
� prawnik Wac³aw Chowaniec � przeniós³
siê do Lwowa, gdzie zosta³ dyrektorem Hi-
potecznego Banku Akcyjnego.

Zag³ada o�rodka typograficznego nast¹-
pi³a w Stanis³awowie we wrze�niu 1939 roku.
Na mocy paktu Ribbentrop�Mo³otow osiem
województw wschodnich Pañstwa Polskie-
go znalaz³o siê pod w³adz¹ sowieck¹. Na-
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We wcze�niejszych numerach
(1/2000, 3/01, 2/03) publikowali�my
�Moje stanis³awowskie wspomnie-
nia� zmar³ego niedawno ks. Les³a-
wa o ko�cio³ach w Stanis³awowie
i jego w nich prze¿yciach z lat dzie-
ciñstwa. Obecnie drukujemu ostat-
ni odcinek tych opowiadañ. Ks. Le-
s³aw zmar³ w lutym 2004 r.

Najdalej mieli�my z domu do ko-
�cio³a Jezuitów. Znajdowa³ siê bli-
¿ej dworca kolejowego, dlatego rzad-
ko tam chodzili�my, chocia¿ bardzo
siê nam podoba³. I jego wnêtrze,
i nabo¿eñstwa tam odprawiane.
Mama mówi³a, ¿e jest nawet wiêk-
szy od parafialnego. Ale to nie by³a
prawda. Raz na lekcji religii, gdy
mowa zesz³a na stanis³awowskie
ko�cio³y, porównywali�my je ze sob¹
i który� kolega te¿ orzek³, ¿e jezuicki
jest najwiêkszy na �wiecie. Ja go za-
raz popar³em, maj¹c w pamiêci opi-
niê Mamy. Ksi¹dz by³ zaskoczony
naszym stanowiskiem. Jak mogli�my
siê tak myliæ? Zdecydowanie o�wiad-
czy³, ¿e fara jest najwiêksza. Jezu-
icki � owszem � jest przyjemny,
nastrojowy, ale znacznie mniejszy.
Mo¿e mylne wra¿enie wywo³a³ fakt,
¿e do prezbiterium ko�cio³a przyty-
ka³ dwupiêtrowy budynek klasztor-
ny, który jakby przed³u¿a³ ko�ció³.
Jego architektura by³a bardzo skrom-
na. Jedyn¹ zewnêtrzn¹ ozdobê sta-
nowi³ rodzaj p³askiego tympanonu na
frontonie. Wie¿y nie posiada³, tylko
sygnaturkê. Wewn¹trz trzy dosyæ
w¹skie nawy.

O ile dopisywa³a pogoda, zawsze
udawali�my siê do Jezuitów na
czerwcow¹ procesjê ku czci Serca

Pana Jezusa i na jakie� okoliczno�ciowe na-
bo¿eñstwa, które jedynie tam siê odbywa³y.
Nie zna³em zakonników, ale podobali mi siê,
zw³aszcza bracia, którzy wykonywali wszyst-
kie funkcje pe³nione gdzie indziej przez ko-
�cielnych. Interesowa³y mnie ilustrowane bro-
szury i ksi¹¿ki wy³o¿one w oszklonych gablo-
tach w przedsionku. Rodzice nie kupowali mi
ich, twierdz¹c, ¿e s¹ dla mnie za powa¿ne
i nie zrozumia³bym ich tre�ci. Natomiast na-
bywali jezuickie czasopisma.

st¹pi³o wówczas kompleksowe niszczenie
Polaków, polskiego maj¹tku i kultury. Nowo-
czesne urz¹dzenia drukarni Chowañców
wywieziono do Moskwy i tam prawdopo-
dobnie otrzyma³a je redakcja �Prawdy�.

Prze�ladowania dotknê³y te¿ w³a�cicie-
li oficyny. Tadeusz Chowaniec zosta³ przez
NKWD aresztowany, wywieziony w okolice
Charkowa, a tam w kwietniu 1940 roku roz-
strzelany wraz z tysi¹cami polskich ofice-
rów oraz cywilów. Jego matka, Sabina Cho-
wañcowa, zosta³a wywieziona pierwszym
transportem do Kazachstanu, gdzie zmar-
³a z g³odu. Wac³aw Chowaniec, bêd¹cy
wraz z rodzin¹ na li�cie NKWD, uciek³
w ostatniej chwili ze Lwowa i przetrwa³ woj-
nê w Krakowie. Zmar³ w 1985 roku. In¿ynier
W³adys³aw Chowaniec jako ochotnik wal-
czy³ we wrze�niu 1939 roku pod rozkazami
gen. Kleeberga. Ranny pod Kockiem, unik-
n¹³ niewoli. Po wojnie by³ wspó³organizato-
rem Politechniki Wroc³awskiej i tu pracowa³
nastêpnie jako profesor zwyczajny. Nato-
miast dr Czes³aw Chowaniec walczy³ w sze-
regach armii polskiej we Francji, przebywa³
te¿ wraz z wojskiem w Anglii. Po wojnie
odbudowywa³ Bibliotekê Polsk¹, której by³
dyrektorem do �mierci. W 1968 roku spo-
cz¹³ w kwaterze dla Zas³u¿onych na Pol-
skim Cmentarzu pod Pary¿em.

Poniewa¿ po zakoñczeniu II wojny �wia-
towej utracili�my Kresy, drastycznie prze-
sunê³a siê granica litery ³aciñskiej. Na
wschód od Bugu i Sanu obowi¹zuje gra¿-

danka. W drukarniach zaso-
by ³acinki zosta³y zlikwidowa-
ne. Ksi¹¿ki maj¹ce w stopce
nazwê �Stanis³awów� s¹ ju¿
histori¹ � miasto nazywa siê
obecnie Iwanofrankowsk.
Dzi� badania nad dziejami
ksiêgarñ i drukarñ dawnego
Stanis³awowa wpisuj¹ siê
w zabiegi o odtworzenie
przesz³o�ci naszej kultury na
Ziemiach Utraconych. Plon
dawnych oficyn stanowi wiêc
zbiór zamkniêty feraln¹ dat¹
1939 roku. Aby ocaliæ trud
drukarzy kresowych miast,
nale¿y rozproszone ich dru-
ki katalogowaæ, opisywaæ
i chroniæ przed zniszcze-
niem.
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W ko�ciele �na Majzlach� by³em
mo¿e dwa razy podczas d³u¿szych
przechadzek z ojcem. Sz³o siê do nie-
go z centrum g³ówn¹ ulic¹ miasta, Sa-
pie¿yñsk¹ do koñca, nastêpnie prze-
chodzi³o siê przez ¿elazny most dro-
gowy, rozpiêty nad torami kolejowymi,
od którego by³o ju¿ niedaleko do ko-
�cio³a. Na mo�cie lubi³em zatrzymy-
waæ siê i obserwowaæ przeje¿d¿aj¹ce
pod nim poci¹gi, przetaczane wagony,
dymi¹ce parowozy. Przychodzi³y mi
pragnienia, aby jechaæ gdzie� daleko,
ale na zachód. A na zachód dlatego, ¿e tam
le¿a³a S¹decczyzna, dok¹d wyje¿d¿ali�my
w lecie i gdzie mieli�my bliskich krewnych.
I poci¹gi, i s³owo zachód kojarzy³y mi siê za-
wsze z wakacjami.

Jak wygl¹da³o wnêtrze ko�cio³a �na
Majzlach� � jak siê go powszechnie w Sta-
nis³awowie okre�la³o � nie zapamiêta³em.
Tyle tylko utkwi³o mi w pamiêci, ¿e dopiero
je urz¹dzano, wszêdzie widnia³ prymityw
i tymczasowo�æ. Za to wysok¹ i szerok¹ wie-
¿ê ko�cio³a z he³mem przypominaj¹cym
budownictwo podhalañskie, i z w¹skimi, pio-
nowymi oknami, mam do dzisiaj przed ocza-
mi. �ciany ko�cielne zdobi³y liczne lizeny;
okr¹g³e okno nad bram¹ wej�ciow¹ o�wie-
tla³o chór organowy.

Wydaje mi siê, ¿e Tato trochê zna³ go-
spodarzy ko�cio³a, Saletynów, bo z jednym
z nich rozmawia³ raz przed ko�cio³em. Mo¿e
za³atwiali co� w starostwie, jako ¿e niedaw-
no osiedlili siê w Stanis³awowie i musieli
przeprowadziæ formalno�ci prawne, i st¹d
wynik³a ta znajomo�æ. Nie wiem, czy przed
1930 rokiem Saletyni objêli utworzon¹ na
Majzlach parafiê. Wcze�niej jedna parafia
farna przy kolegiacie obejmowa³a ca³e mia-
sto i by³a jedn¹ z najwiêkszych w archidie-
cezji lwowskiej. A¿ siê prosi³o, aby j¹ po-
dzieliæ. �Majzle� stanowi³a dzielnica zamiesz-
ka³a przewa¿nie przez robotników, kolejarzy
i rozmait¹ biedotê. Parafie z takimi miesz-
kañcami chêtnie powierzano zgromadze-
niom zakonnym.

Podobne oblicze mia³a Górka, przedmie-
�cie równie¿ po³o¿one na wschód od cen-
trum, dok¹d prowadzi³a ulica Wo³czyniecka.
Budowê tamtejszego ko�cio³a i tworzenie
kolejnej parafii rozpocz¹³ ks. Ludwik Peciak,
senior wikarych kolegiackich. Nie wiem przy
jakiej okazji moi rodzice go poznali, ale

pamiêtam, ¿e bywa³ u nas w domu, a my
odwiedzali�my go na plebanii przy sposob-
no�ci bycia na mszy w kolegiacie. Opowia-
da³ wiele zajmuj¹cych rzeczy. Utrzymywa³,
¿e w podziemiach ko�cio³a znajduje siê trum-
na pana Wo³odyjowskiego, unie�miertelnio-
nego przez Sienkiewicza. A przy koñcu Try-
logii jej autor utrzymywa³, ¿e w³a�nie tam j¹
umieszczono. Niewykluczone, ¿e mog³a ulec
samozniszczeniu w ci¹gu ponad dwustu
piêædziesiêciu lat.

* * *
Tak zapisa³y siê w mojej pamiêci dzie-

ciêcej wêdrówki po �wi¹tyniach stanis³awow-
skich. Oprócz nich odwiedzi³em raz ko�ció³
w £y�cu. £ysiec to by³a wie� blisko Stani-
s³awowa, ponad osiem kilometrów w kie-
runku po³udniowym, przy drodze do Boho-
rodczan. Wyró¿nia³a siê tym spomiêdzy in-
nych okolicznych wsi, ¿e w jej ko�ciele ob-
rz¹dku ormiañskiego znajdowa³ siê ³askami
s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej. Chodzi³y do nie-
go z miasta pielgrzymki na odpusty oraz
kiedy indziej poszczególni ludzie, którzy
chcieli pieszym wysi³kiem uprosiæ sobie
u £ysieckiej Pani potrzebne im dary Nieba.

W naszym domu orêdowniczk¹ nabo-
¿eñstwa do MB £ysieckiej sta³a siê ciotka
Zofia. Opowiada³a o licznych, wprost cudow-
nych zdarzeniach, które nast¹pi³y wskutek
tego nabo¿eñstwa. S³ysza³a o nich od swo-
ich kole¿anek, uczennic Seminarium na-
uczycielskiego, które relacjonowa³y osobi-
ste doznania b¹d� mówi³y o tym, co spotka-
³o ich znajomych. Mama dosyæ sceptycznie
odnosi³a siê do tych enuncjacji i w ogóle do
pielgrzymowania do £y�ca, utrzymuj¹c, ¿e
Pan Bóg mo¿e cz³owieka wys³uchaæ na
ka¿dym miejscu, a poza tym i w Stanis³awo-
wie, u Ormian, jest cudowny obraz Matki ci
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Powstanie polskiego teatru publicznego
we Lwowie wi¹¿e siê z trzyletnim (1780�83)
pobytem w tym mie�cie przyby³ej z Warsza-
wy trupy Tomasza i Agnieszki Truskolaskich,
którzy grali w odnowionym w³asnym kosz-
tem amfiteatrze w Ogrodzie Jab³onowskich,
a nastêpnie w u¿ytkowanym przez niemiec-
ki zespó³ Gottersdorfa drewnianym baraku
za furt¹ jezuick¹, tj. na koñcu uliczki oddzie-
laj¹cej ko�ció³ ��. Piotra i Paw³a od placu
�w. Ducha. Na ich repertuar sk³ada³y siê
modne w owym czasie francuskie dramy
mieszczañskie z gatunku tzw. comedie lar-
moyante (komedii p³aczliwej) oraz polskie
komedie o�wieceniowe Krasickiego i Zab³oc-
kiego. W Krakowie zawodowy teatr rozpo-
cz¹³ dzia³alno�æ  r o k  p ó � n i e j  w zaadap-
towanej na potrzeby widowiskowe sali balo-
wej w Pa³acu Spiskim w Rynku G³ównym.

Z ¿ycia teatralnego
Krakowa i Lwowa
RÓ¯NICE I PODOBIEÑSTWA

Wystêpowa³y tam zespo³y Mateusza Wit-
kowskiego i Józefa Srokowskiego, którzy na
drodze s¹dowej dochodzili swych praw do
wy³¹czno�ci organizowania spektakli teatral-
nych.

W przeciwieñstwie do Krakowa, nad
Pe³twi¹ � jak w wielu innych polskich mia-
stach � wa¿n¹ rolê w rozwoju rodzimego
¿ycia teatralnego odegra³ Wojciech Bogu-
s³awski. W styczniu 1795 zjecha³ on do
Lwowa z aktorami Teatru Narodowego,
uchodz¹c z Warszawy przed niepokojami,
wynikaj¹cymi z upadku Rzeczypospolitej
i pustoszenia kraju przez zagony obcych
wojsk. Pozostawa³ tu cztery lata, z czego
przez dwa prowadzi³ równocze�nie teatr
niemiecki, dziêki czemu zyska³ wiêksz¹ swo-
bodê. Za swojej bytno�ci zbudowa³ w Ogro-
dzie Jab³onowskich letni amfiteatr na 2500

Pocz¹tków teatru w Krakowie upatruje siê w towarzysz¹cym od XIII wieku nabo-
¿eñstwom wielkanocnym dramacie liturgicznym Nawiedzenie grobu, wykonywanym
przez duchownych po ³acinie. Gdy opu�ci³ on ko�cielne mury i przeniós³ siê na
miejskie place, obrastaæ zacz¹³ w kolejne epizody � równie¿ o tematyce �wieckiej �
przekszta³caj¹c siê w barwne widowiska misteryjne w jêzyku polskim, których lite-
rackim zapisem sta³a siê Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pañskim,
wydana drukiem przez paulina Miko³aja z Wilkowiecka ok. roku 1580. Pewne wy-
obra¿enie o nich wyrobiæ sobie mo¿na na podstawie znacznie pó�niejszych wido-
wisk pasyjnych, urz¹dzanych do dzi� w niedalekiej od Krakowa Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Natomiast w lutym 1542 roku odby³y siê na Wawelu spektakle Judicium Pari-
dis (S¹d Parysa), napisanego po ³acinie w stylu antycznym dramatu niemieckiego
humanisty Jakuba Lochera. G³ówne role zagrali w nim: Miko³aj Kobyleñski jako
Parys i Stanis³aw Maik w roli Heleny.

We Lwowie analogicznych �ladów mo¿na siê doszukaæ w Kronice Bart³omieja
Zimorowicza, który wspomina o danym przez ¿aków ze szko³y katedralnej przedsta-
wieniu ¿ywota Jana Chrzciciela w dniu jego �wiêta 24 czerwca 1585 r. oraz odegra-
nym przed ratuszem widowisku z okazji zdobycia Smoleñska w 1611 r., ilustruj¹cym
to zdarzenie. W grodzie Lwa rozgrywa siê te¿ akcja dokonanego przez Piotra Ciekliñ-
skiego przek³adu Dnia trzygroszowego Plauta, przeniesiona ówczesnym obyczajem
w polskie realia. W XVII wieku zgodnie z jezuick¹ praktyk¹ dzia³a³ przy miejscowym
konwikcie teatr szkolny, lwowsk¹ specyfik¹ by³o za�, ¿e wzoruj¹c siê na nim, powsta³
podobny w kolegium ormiañskim, gdzie w 1666 roku zainscenizowano zachowany
dialog Rypsyma panna i mêczenniczka albo Tyrydat przemieniony, w którym g³ówna
akcja toczy³a siê po ormiañsku, a w mitologicznych intermediach po polsku.

Piotr Marek Stañski
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miejsc wed³ug projektu w³oskiego architek-
ta Innocenzo Maraino. Mia³a tam prapre-
mierê jego egzotyczna opera Izkahar, król
Guaxary, z muzyk¹ Józefa Elsnera, stano-
wi¹ca zapowied� przezwyciê¿enia skostnie-
nia klasycystycznych norm. Oprócz tego
grywa³ Szekspira w obowi¹zuj¹cych wów-
czas przeróbkach � np. p o  r a z  p i e r w -
s z y  w  P o l s c e  Hamleta (ale ze szczê-
�liwym zakoñczeniem) oraz Romea i Juliê
pod zmienionym tytu³em � Groby Werony.
Wskutek trudno�ci finansowych zakoñczy³
sw¹ dzia³alno�æ w maju 1799 r. Pod Wawel
natomiast zawita³ jedynie z piêædziesiêcio-
ma czterema go�cinnymi przedstawieniami
latem 1809 roku.

Kraków zawsze wyprzedza³ Lwów pod
wzglêdem budownictwa scenicznego*. Ja-
cek Kluszewski, rzutki przedsiêbiorca teatral-
ny, organizator spektakli w Ratuszu i Pa³a-
cu Spiskim, chc¹c zyskaæ atut w staraniach
o przys³anie przez cesarza Franciszka I przy-
wileju na urz¹dzanie widowisk, postanowi³
wyposa¿yæ siê w gmach przeznaczony wy-
³¹cznie na tego rodzaju potrzeby. Co praw-
da nie wzniós³ go od fundamentów, lecz zle-
ci³ Szczepanowi Humbertowi przebudowê
dwóch kamienic na rogu ulicy Jagielloñskiej
i placu Szczepañskiego, których by³ w³a�ci-
cielem. Otworzy³ on podwoje 1 stycznia
1799 r. Lwów w tym samym czasie musia³
siê zadowoliæ teatrem przerobionym w 1789
roku z pofranciszkañskiego ko�cio³a �w.
Krzy¿a, stoj¹cego w miejscu, usytuowanym
naprzeciw pó�niejszego Muzeum Dziedu-
szyckich przy ul. Rutowskiego. Gruntownie
wyremontowa³ go podczas swego pobytu
Bogus³awski, napotykaj¹c wszak¿e na pew-
ne opory ze strony mieszkañców, o czym
�wiadczy³ g³os pewnej kobiety: Daruj Waæ-
pan, nigdy nie zdo³am przenie�æ na siebie,
abym siê mia³a �miaæ i �wiatowo�ci¹ bawiæ
w tym miejscu, gdzie niedawno s³uchaj¹c
Mszy �w., na kolanach Stwórcê wielbi³am1.
Do pewnego stopnia podobne skrupu³y ¿y-
wiono i w Krakowie, gdy za dyrekcji Jana
Mieroszewskiego przez 12 lat przysz³o graæ
w przebudowanym naprêdce dawnym ko-
�ciele Bonifratrów pw. �w. Urszuli na rogu
ulic �w. Marka i �w. Jana, albowiem utraciw-
szy koncesjê nie chcia³ Kluszewski na do-
godnych warunkach udostêpniæ swego
gmachu nastêpcy. Inauguracja odby³a siê
30 grudnia 1830, ale publiczno�æ zachowa-

³a rezerwê � jak pisa³ jeden z ówczesnych
aktorów � a to, ¿e mury poko�cielne, a duch
w Krakowie klerykalny, a wiêc niechêtnie do
niego uczêszczano2. Ostatnie przedstawie-
nie w lwowskim teatrze pofranciszkañskim
mia³o miejsce 18 marca 1842 r. Odt¹d po-
zostawa³ nieu¿ywany i sp³on¹³ ostatecznie
2 listopada 1848 wskutek zbombardowania
miasta przez ustawion¹ na stokach cytadeli
artyleriê genera³a Wilhelma Hammersteina,
W Krakowie za� w pomieszczeniach po
ko�ciele �w. Urszuli mie�ci siê obecnie Pol-
ska Akademia Nauk.

Nastêpc¹ Bogus³awskiego we Lwowie
by³ Jan Nepomucen Kamiñski � poniek¹d
w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, ponie-
wa¿ napisa³ dalszy ci¹g Cudu mniemane-
go, czyli Krakowiaków i Górali tamtego �
tym razem pod nazw¹ Zabobonu i z muzy-
k¹ Karola Kurpiñskiego (prapremiera 16
czerwca 1816 r.). Rozpocz¹³ sw¹ dzia³al-
no�æ od przedstawieñ charytatywnych na
rzecz pogorzelców po wielkim po¿arze Lwo-
wa 6 czerwca 1800 r. Stopniowo uda³o mu
siê zwiêkszyæ ilo�æ polskich spektakli z o�-
miu na miesi¹c, i to dawanych wy³¹cznie
w dni powszednie, do dziesiêciu, na co uzy-
ska³ w 1823 roku osobist¹ zgodê od przeby-
waj¹cego w mie�cie kanclerza Klemensa
Metternicha. Zrazu zmuszony by³ dzieliæ siê
z teatrem niemieckim haraczem w wysoko-
�ci jednej trzeciej dochodów, pó�niej przez
czas jaki� kierowa³ nawet obiema placów-
kami, wreszcie w 1825 r. otrzyma³ od Sta-
nów Galicyjskich sta³¹ subwencjê opiewa-
j¹c¹ na dwa tysi¹ce z³otych reñskich rocz-
nie. Zas³ug¹ Kamiñskiego by³o wprowadze-
nie na polskie sceny tragedii Schillera we
w³asnych przek³adach, choæ nie zapomina³
o wspieraniu rodzimej twórczo�ci dramato-
pisarskiej, wystawiaj¹c komedie Józefa Ko-
rzeniowskiego oraz Aleksandra Fredry, rów-
nie¿ po przeprowadzce do nowej siedziby.

Wa¿n¹ rolê w historii teatrów obydwu
miast odegrali dwaj konserwatywni ziemia-
nie: Stanis³aw Skarbek3 we Lwowie i Stani-
s³aw Ko�mian w Krakowie. Pierwszy, legity-
muj¹c siê udzielonym przez cesarza Ferdy-
nanda I monopolem na wszelkie imprezy
widowiskowe w mie�cie, przyst¹pi³ do wzno-
szenia budynku teatralnego z prawdziwego
zdarzenia (w Krakowie poprzestano w tym
okresie na dokonanej przez Karola Kremera
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i Tomasza Majewskiego przebudowie gma-
chu przy pl. Szczepañskim, który w ci¹gu
12-letniego przestoju uleg³ daleko id¹cej
dekapitalizacji, a teraz nabraæ mia³ cech flo-
renckiego renesansu, g³ównie za spraw¹
wykroju okien w obydwu fasadach). We
Lwowie Teatr Skarbkowski � bo tak go za-
czêto nazywaæ � stan¹³ na placu Castrum
(utworzonym po wyburzeniu Niskiego Zam-
ku) i wzorowany by³ na swym odpowiedniku
w Monachium (oryginalne plany Ludwiga
Pichla dostosowa³ do miejscowych warun-
ków Jan Salzman). Z widowni¹ na 1460
miejsc nale¿a³ do najwiêkszych tego typu
obiektów w ówczesnej Europie, Wyposa¿e-
nie sprowadzono z Wiednia, w tym z fabryki
Demutha lampiony i okaza³y ¿yrandol, który
w trakcie przedstawienia podci¹gano do
góry, aby � jak donosi³a �Gazeta Lwowska�
z 31 marca 1842 � amfiteatr by³ w cieniu,
przez co dla widzów lepiej scena siê odbija.

Era wygaszania �wiate³ na widowni nadej�æ
mia³a dopiero z zasilaniem gazowym (w te-
atrze Meiningeñczyków, a nastêpnie wagne-
rowskim w Bayreuth). Zarazem jednak na-
rzekano na daj¹ce siê we znaki przeci¹gi
oraz brak foyer.

Na mocy wspomnianej koncesji Skarbek
zobowi¹zany by³ do prezentowania cztery
razy w tygodniu spektakli niemieckich (dra-
matów, komedii, oper i wodewilów), w pozo-
sta³e, �gorsze� dni (poniedzia³ki, �rody i pi¹t-
ki) mog¹c graæ po polsku, francusku i w³o-
sku (to ostatnie odnosi³o siê g³ównie do
wystêpów go�cinnych). St¹d te¿ na otwar-
cie 28 marca 1842 zespó³ niemiecki przed-
stawi³ ¯ycie snem Franza Grillparzera,
a dopiero nazajutrz pokazano �luby panieñ-
skie Fredry, dla którego nowy gmach staæ
siê mia³ prawdziwym domem artystycznym
� mimo ¿e przed laty po�lubi³ by³¹ ¿onê
Skarbka, Zofiê z Jab³onowskich. Teatr nie-
miecki przetrwa³ w tym miejscu do roku
1881, kiedy 11 marca dano ostatnie przed-
stawienie w tym jêzyku (w Krakowie zakoñ-
czy³ on swa dzia³alno�æ nieco wcze�niej, bo
w 1867 roku, przez sze�æ nastêpnych lat
ograniczaj¹c siê do wizyt kompanii z Biel-
ska). O ile Skarbek, jak Kluszewski, by³
przede wszystkim antreprenerem, to Ko�-
mian nie poprzestawa³ na sprawowaniu funk-
cji administracyjnych, lecz czynnie kszta³to-
wa³ oblicze artystyczne powierzonego sobie
zespo³u, w znacznym stopniu przyczyniaj¹c
siê do uformowania tzw. szko³y krakowskiej.
Polega³a ona na rezygnacji z aktorskiego
gwiazdorstwa na rzecz zespo³owo�ci oraz
podporz¹dkowaniu nadrzêdnemu celowi, ja-
kim jest ca³o�æ spektaklu. Pod wp³ywem Mei-
ningeñczyków odtwórcy g³ównych ról kiedy
indziej grali epizody, a tak¿e zaczêto przy-
wi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do dekoracji, zastê-
puj¹c standardowe malowane kulisy reali-
stycznym odtwarzaniem wnêtrz. Dba³ te¿
Ko�mian o nale¿yty dobór repertuaru, które-
go kanon wspó³tworzy³y: klasyka polska (od
Odprawy pos³ów greckich Kochanowskiego
z okazji trzechsetlecia �mierci � po Mickiewi-
cza: prapremiera Konfederatów Barskich oraz
S³owackiego) i obca � od antycznych kome-
dii Arystofanesa do dramatów Goethego.
Jemu to teatr polski zawdziêcza siêgniêcie
do Szekspira w t³umaczeniach z orygina³u,
które inspirowa³ b¹d� sam dokonywa³, jak
w przypadku Snu nocy letniej.Te
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Dawny ko�ció³ Franciszkanów

 Teatr Skarbkowski (od 1842)

Teatr Wielki (od 1900)
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Przez ca³y wiek XIX pomiêdzy obydwo-
ma galicyjskimi grodami trwa³a cyrkulacja
antreprenerów i dyrektorów teatrów. Doty-
czy³o to Tomasza Andrzeja Che³chowskie-
go oraz Adama Mi³aszewskiego, który przez
pó³tora roku (1864�65) kierowa³ nawet obie-
ma scenami równocze�nie i zamierza³ je
po³¹czyæ na sta³e. Równie¿ Ludwik Heller,
ostatni zarz¹dca Teatru Skarbkowskiego,
zaczyna³ sw¹ karierê od zorganizowania
latem 1895 sezonu operowego w Krakowie.
Wyj¹tkiem od tej regu³y okaza³ siê Juliusz
Pfeiffer, który powróci³ nad Wis³ê, podczas
gdy Kamiñski odmówi³ w 1820 r. objêcia
dyrekcji tamtejszego teatru, a Jan Dobrzañ-
ski 65 lat pó�niej bezskutecznie siê o ni¹
ubiega³. Postaci¹ spinaj¹c¹ dzieje obydwu
scen by³ Tadeusz PawlikowskI, dyrektor
nowo otwieranych budynków teatralnych
w Krakowie (1893) i Lwowie (1900).

Pierwszy z wymienionych teatrów powsta-
wa³ w aurze skandalu, na gruzach gotyc-
kich zabudowañ poduchackich (ko�cio³a,
klasztoru i szpitala), co spotka³o siê z ¿y-
wym protestem Jana Matejki, a gdy go nie
us³uchano, odes³a³ magistratowi przyznany
mu tytu³ honorowego obywatela wraz z przy-
nale¿nymi insygniami. Zorganizowano dwa
konkursy: otwarty (1889) i zamkniêty (1890),
w którym zaproszeni laureaci pierwszego
wnie�æ mieli zalecone im poprawki. Wbrew
zapad³ym na nich rozstrzygniêciom, do re-
alizacji skierowano projekt Jana Feintuch-
-Zawiejskiego (w 1889 roku otrzyma³ III
nagrodê).

31 sierpnia 1893 odby³o siê ostatnie
przedstawienie w budynku przy pl. Szcze-
pañskim, w trakcie którego po¿egnalny
wiersz wyg³osi³a gwiazda tej sceny � Antoni-
na Hoffmannowa, a 21 pa�dziernika w po-
³udnie mia³a miejsce inauguracja nowej sce-
ny przy pl. �w. Ducha. Wieczorem odegra-
no m.in. fragmenty Zemsty, Balladyny i Kon-
federatów Barskich.

We Lwowie wszystko przebiega³o zde-
cydowanie bezkonfliktowo. W konkursie, do
którego zakwalifikowano dwie prace spo�ród
czterech nades³anych, Zygmunt Gorgolew-
ski4, zasiadaj¹cy sk¹din¹d w jury pierwsze-
go turnieju krakowskiego, pokona³ Jana Za-
wiejskiego i wzniós³ teatr5  wed³ug swojego
planu na zasklepionej Pe³twi (która toczy
pod nim wody niczym Bievre pod parysk¹

Oper¹ Garniera), co sta³o siê przyczyn¹
obsuniêcia gruntu, wskutek czego wchodzi
siê do �rodka wprost z poziomu ulicy, a nie
� jak zak³adano � po paradnych schodach.

Teatr Skarbkowski zamykano seri¹ sk³adan-
kowych wieczorów historycznych, z których ostat-
ni, 9 wrze�nia 1900 roku, zawiera³ m.in. wyj¹tki
z oper Moniuszki oraz komedii Fredry, w tym �lu-
bów panieñskich, którymi otwierano przed 58 laty
scenê polsk¹, a graj¹ca wtedy swoj¹ imienniczkê
Aniela Aszpergerowa, zasiad³a obecnie w jednej
z ló¿, stanowi¹c uosobienie ci¹g³o�ci pomiêdzy
dawnymi a nowymi laty. Z piêciu, zbudowanych
mniej wiêcej w tym samym czasie s³owiañskich
scen narodowych (w Lublanie, Zagrzebiu, Pra-
dze, Krakowie i Lwowie), tylko ta ostatnia zosta³a
po�wiêcona. W zwi¹zku z wakatami na urzêdach
biskupich: ³aciñskim i greckim, aktu tego dokona³
4 pa�dziernika przed po³udniem trzeci z rezydu-
j¹cych w mie�cie ordynariuszy, a mianowicie ar-
cybiskup ormiañski Izaak Issakowicz. Z kolei wie-
czorny spektakl, oprócz utworów okoliczno�cio-
wych, wype³ni³y OdIudki Fredry oraz prapremiera
Janka, specjalnie na tê okazjê skomponowanej
opery W³adys³awa ¯eleñskiego. Z dzisiejszej
perspektywy swoistym obyczajowym kuriozum
wydaæ siê mo¿e fakt, ¿e z uroczysto�ci samego
otwarcia wykluczone zosta³y kobiety, co w Krako-
wie t³umaczono wszelako przez wzgl¹d na szczu-
p³o�æ miejsca, podczas gdy we Lwowie traktowa-
no jako rzecz oczywist¹: artystki zosta³y zapro-
szone na po�wiêcenie, jakkolwiek z regu³y pañ
nie proszono6.

W obydwu gmachach zawis³y malowa-
ne kurtyny Siemiradzkiego z alegorycznymi
wyobra¿eniami sztuki scenicznej, a ¿elazne
przyozdobiono miejskimi pejza¿ami. W Kra-
kowie Antoni Tuch wykona³ widoki Wawelu
po�rodku oraz ko�cio³ów: Mariackiego i Bo-
¿ego Cia³a po jego bokach, które jednak siê
nie zachowa³y, przetrwa³a natomiast pano-
rama Lwowa, widzianego z £yczakowa,
autorstwa dekoratora teatralnego Stanis³a-
wa Jasieñskiego.

Tadeusz Pawlikowski, kieruj¹cy kolej-
no obiema instytucjami, stara³ siê zaznaja-
miaæ swoj¹ publiczno�æ z najnowszymi ten-
dencjami w �wiatowej dramaturgii. �wiat³a
rampy ujrza³y zatem sztuki Hendrika Ibse-
na, Augusta Strindberga, Maurice�a Mae-
terlincka, Gerharda Hauptmanna, Antona
Czechowa i Maksima Gorkiego, a swoje
prapremiery mia³y utwory polskich pisarzy:
Gabrieli Zapolskiej, Jana Augusta Kisielew-
skiego, Tadeusza Rittnera, W³odzimierza
Perzyñskiego, Kazimierza Przerwy-Tetma-
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jera, Lucjana Rydla i Stanis³awa Wyspiañ-
skiego. Niejednokrotnie dzia³alno�æ podleg-
³ych mu placówek zasila³ w³asnymi fundu-
szami, albowiem powszechn¹ wówczas
praktyk¹ by³o oddawanie teatrów w dzier-
¿awy powo³ywanym dyrektorom i dopiero
po �mierci Pawlikowskiego w trakcie jego
drugiej kadencji w Krakowie, w³adze mia-
sta zdecydowa³y siê przej¹æ scenê pod swój
bezpo�redni zarz¹d.

W obu miastach dawne budynki teatral-
ne zamienione zosta³y na sale koncertowe.
W lwowskim Teatrze Skarbkowskim, kieru-
j¹cy nim do zamkniêcia Ludwik Heller urz¹-
dzi³ Filharmoniê, d r u g ¹  n a  z i e m i a c h
p o l s k i c h, po Warszawie. W jego zamie-
rzeniu mia³a ona stanowiæ konkurencjê dla
s¹siaduj¹cego przez ulicê nowego Teatru
Miejskiego, o którego dyrekcjê siê stara³,
lecz przegra³ w rywalizacji z Pawlikowskim.
W miejscu sceny wzniesiono estradê dla or-
kiestry, a z ty³u ustawiono organy i 27 wrze-
�nia 1902 dano pierwszy koncert. W karna-
wale organizowano poza tym reduty, z po-
wodu których o godzinê wcze�niej rozpo-
czynano sobotnie koncerty. Po zawieszeniu
dzia³alno�ci muzycznej mie�ci³o siê tam kino
i dopiero za rz¹dów sowieckich przywróco-
no budynkowi pierwotne funkcje, przekazu-
j¹c go sprowadzonemu z Doniecka Ukraiñ-
skiemu Teatrowi Dramatycznemu im. Marii
Zañkoweækiej. Przy okazji usuniêto popier-
sie Skarbka, którego medalion wmurowano
w latach dziewiêædziesi¹tych.

Z kolei w Krakowie Tadeusz Stryjeñski
i Franciszek M¹czyñski dokonali w latach
1903�06 przebudowy Starego Teatru, na-
daj¹c mu secesyjne oblicze. Zlikwidowano
wtedy czterokondygnacyjn¹ widowniê z lo-
¿ami, wprowadzaj¹c strop dzia³owy. W ten
sposób powsta³y na I piêtrze dwie sale:
wiêksza koncertowa i mniejsza redutowa.
18 lutego 1906 w po³udnie odby³a siê cere-
monia po�wiêcania, a wieczorem koncert
inauguracyjny, Równie¿ w Krakowie, tyle ¿e
za okupacji niemieckiej, audytorium w Sta-
rym Teatrze adaptowano na potrzeby sce-
niczne, albowiem od maja 1941 grano tu
przedstawienia operowe (m.in. Cyrulika
sewilskiego z Ad¹ Sari), a trzy lata pó�niej
otwarto polski teatr, w którym wystawiano
dramaty i opery (np. 25 XI 1944 Kalkê). Po
wojnie sta³ siê siedzib¹ zespo³u, który

w przysz³o�ci zyska rangê drugiej w kraju
sceny narodowej.

Otwieraj¹c 7 czerwca 1891 Teatr Letni7,
do³¹czy³ Lwów do grona polskich miast,
posiadaj¹cych ju¿ tego rodzaju przybytki:
Warszawy (zbudowany w 1870 roku w Ogro-
dzie Saskim i stoj¹cy tam do wrze�nia 1939),
ale i Krakowa � ich inicjatorem by³ Stani-
s³aw Ko�mian � gdzie powstawa³y kolejno:
w latach 70. XIX wieku w Ogrodzie Strze-
leckim i naprzeciwko niego przy ul. Lubicz,
wreszcie w nastêpnej dekadzie najd³u¿ej
dzia³aj¹cy w Parku Krakowskim. W tym
ostatnim wystêpowa³y m.in. miejscowy Te-
atr Ludowy, lwowska operetka i inne zespo-
³y przyjezdne, jak np. Teatr Ma³oruski. We
Lwowie o teatrze letnim przemy�liwa³ ju¿
Jan Dobrzañski, dla którego odpowiedni
projekt przygotowa³ nawet pracuj¹cy wów-
czas jeszcze w Berlinie Zygmunt Gorgolew-
ski, ale �mieræ dyrektora udaremni³a to
przedsiêwziêcie. Urzeczywistni³ je Mieczy-
s³aw Schmitt, postawiwszy drewniany bu-
dynek przy Wa³ach Gubernatorskich, gdzie
w ich górnym koñcu, od strony Wysokiego
Zamku, znajdowa³a siê najpierw baszta �
informuje Mieczys³aw Or³owicz w swym
Przewodniku Ilustrowanym po Lwowie. Za-
stosowano w nim o�wietlenie elektryczne
i, jak relacjonowa³a �Gazeta Lwowska� z
9 VI: Wnêtrze (...) przedstawia siê wcale
ozdobnie, a wywiera mi³e wra¿enie barwn¹
i starann¹ dekoracj¹ ló¿ i sufitu. Na wczo-
rajszym wieczornym przedstawieniu, pomi-
mo licznie zgromadzonej publiczno�ci., at-
mosfera w sali by³a bardzo �wie¿a i przy-
jemna. S¹siadowa³a z nim restauracja,
w której ogródku odbywa³y siê dancingi,
sk¹din¹d wtedy jeszcze tak nie nazywane.

W okresie miêdzywojennym oprawy dla
spektakli teatralnych dostarcza³y niejedno-
krotnie krakowskie zabytki, przede wszyst-
kim dziedziñce Wawelu i Collegiurn Maius,
w czym dopatrzyæ siê mo¿na wp³ywu wiel-
kich widowisk Maxa Reinhardta sprzed salz-
burskiej katedry, które da³y pocz¹tek s³yn-
nym festiwalom. W Krakowie zainicjowa³ je
16 czerwca 1923 Teofil Trzciñski, wystawia-
j¹c Odprawê pos³ów greckich Kochanow-
skiego w naturalnej dla niej scenerii Zamku
Królewskiego, któr¹ na potrzeby przedsta-
wienia dyskretnie zaaran¿owa³ Adolf Szysz-
ko-Bohusz. Spektakle powtórzono w czerw-
cu 1930 z okazji czterechsetlecia urodzin
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poety, a towarzyszy³a im rzêsista iluminacja
obiektów ca³ego wzgórza. Teatr S³owackie-
go powraca³ tam jeszcze dwukrotnie: 25
czerwca 1933 z inscenizacj¹ Juliusza Oster-
wy Ksiêcia Niez³omnego Calderona�S³o-
wackiego oraz 13 czerwca 1937 z Miko³a-
jem Kopernikiem Ludwika Hieronima Mor-
stina w re¿yserii Karola Frycza. Z kolei tego
ostatniego autora Misterium nocy majowej
odegrano w pierwsz¹ rocznicê �mierci Pi³-
sudskiego, 12 maja 1936. We Lwowie nato-
miast w czerwcu 1926 (19, 20, 27 i 28) mia³y
miejsce przedstawienia plenerowe Pajaców
Leoncavalla na terenie Cytadeli, a konkret-
nie boiska sportowego 19 Pu³ku Piechoty,
gdzie dla widzów przygotowano specjalne
trybuny. W anonsach prasowych zapewnia-
no o opracowaniu przez re¿yserów � Ro-
mualda Cyganika i Tadeusza £owczyñskie-
go � zupe³nie nowej inscenizacji realistycz-
no-cyrkowej8.

Dwóch dyrektorów teatrów w Krakowie
i Lwowie � Juliusz Pfeiffer i Ludwik Heller �
odwa¿y³o siê pokazaæ swe zespo³y w sze-
rokim �wiecie.

Pierwszy z krakowskim wyjecha³ do Wiednia,
wystêpuj¹c na prze³omie maja i czerwca 1856 na
presti¿owej scenie Theater an der Wien, gdzie
przed 65 laty mia³ sw¹ prapremierê Czarodziejski
flet Mozarta. Tournée zainaugurowali Krakowiacy
i górale Kamiñskiego, wywieraj¹c najwiêksze wra-
¿enie na tamtejszej publiczno�ci. Mniej siê podo-
ba³a Zemsta, ale przede wszystkim jako sztuka,
której zarzucano wtórno�æ wobec p³odnego i popu-
larnego niegdy� austriackiego dramaturga Kotze-
buego. Krytykowano za� pozosta³e pozycje reper-
tuarowe jako ma³o ambitne, zw³aszcza Napoleona
w Hiszpanii Szymona Niedzielskiego, przywiezio-
nego ze wzglêdu na obsadzonego w tytu³owej
roli i zaspokajaj¹cego tym samym w³asne ambi-
cje dyrektora. Przede wszystkim jednak skupiono
siê na wykonawstwie, chwal¹c m.in. m³odziutk¹
Antoninê, wówczas jeszcze Hoffmannównê. Poza
tym ju¿ austriaccy krytycy dostrzegli zespo³owo�æ
w grze krakowskich aktorów, zanim uczyni³ j¹ prak-
tyk¹ i znakiem firmowym swej dyrekcji Stanis³aw
Ko�mian. A oto co pisa³ czerwcowy �Monatschrift
für Theater und Musik�: We wszystkich tych przed-
stawieniach prawie wszyscy [...] odznaczyli siê
prostym, niewyszukanym oddaniem. Chêtnie przy-
jmowali podrzêdne role, aby wra¿eniu ca³o�ci
dopomóc, ¿aden z nich nie zaszkodzi³ ani nie
zepsu³ sceny, nawet najs³abszy z nich. Sekundo-
wa³a mu �Osterreichische Zeitung�: Nie s¹ to same
pierwsze talenta, ale nawet miêdzy mniej zdolny-

mi nie dostrzec nic wy-
mêczonego, ¿adnej
zarozumia³o�ci i roz-
pierania siê, co na nie-
mieckich scenach,
maj¹cych nawet wiel-
kie imiê, raziæ co chwi-
la zwyk³o.

Z gór¹ pó³ wieku
pó�niej Zemstê zapre-
zentowali równie¿ lwo-
wianie, kiedy w pierw-
szym tygodniu maja
1910 zawitali do nad-
dunajskiej metropolii.
Wszelako swoje go�-
cinne wystêpy roz-
poczêli od zgodnej
z duchem tamtych
czasów modernistycz-
nej sztuki Lucjana
Rydla Zaczarowane
ko³o. Oprócz tego pokazano wieczór Wyspiañ-
skiego, z³o¿ony z Sêdziów i Warszawianki, Mo-
ralno�æ pani Dulskiej Zapolskiej, Pannê mê¿atkê
Korzeniowskiego i Lekkomy�ln¹ siostrê Perzyñ-
skiego, a z repertuaru �wiatowego Chorego
z urojenia Moliéra i Upiory Ibsena. Najwiêksze
uznanie zyskali Sêdziowie, dramat Zapolskiej po-
stanowiono za� wystawiæ w niemieckim przek³a-
dzie w miejscowej Volksbühne, a tamtejsi aktorzy
przyszli na Ibsena, aby porównaæ sposób jego
ujêcia z w³asnym. Oscar Franz, dyrektor Bürger-
theater, u¿yczaj¹cego polskim artystom sceny,
podsumowa³ ich wizytê za pomoc¹ zestawienia
z goszczonym nieco wcze�niej Moskiewskim Te-
atrem Artystycznym: Gdy w teatrze Stanis³awskie-
go imponuje zewnêtrzno�æ sztuki scenicznej,
Polacy zajmuj¹ siê wewnêtrzno�ci¹ jej. U was,
zdaje siê, momenty dekoratywne s¹ na drugim
planie, na pierwszy plan wysuwa siê gra artystów
i niezwyk³a jej harmonia [...]9. Po up³ywie trzech
lat ruszono z kolei na podbój Pary¿a. 2 czerwca
cykl spektakli w teatrze Gymnase otwiera³o Za-
czarowane ko³o. Po nim nast¹pili i tu najwy¿ej
oceniani Sêdziowie w ramach wieczoru Wyspiañ-
skiego. Zapolsk¹ reprezentowa³ tym razem Tam-
ten, swymi sugestywnie odtworzonymi realiami
z zaboru rosyjskiego szczególnie mocno prze-
mawiaj¹cy do imigrantów stamt¹d pochodz¹cych.
Ponadto dano przegl¹d polskiej komedii: od Ze-
msty poprzez Kawalera marcowego Bliziñskiego
po Grube ryby Ba³uckiego. Uzupe³nienie stano-
wi³y Upiory oraz Topiel Przybyszewskiego, przy
czym ta ostatnia spotka³a siê z najmniejszym
zainteresowaniem. Na widowni zasiada³a miej-
scowa Polonia, w�ród której mo¿na by³o rozpo-
znaæ m.in. W³adys³awa Mickiewicza i Jana Igna-
cego Paderewskiego, ale i Francuzi, a pomiêdzy
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nimi czo³owi politycy, jak Georges Clemenceau
i Jean Jaurés. Louis Schneider na ³amach �Como-
edii� w taki sposób komentowa³ lwowskie wystê-
py: Aktorowie swoj¹ prostot¹, wstrzemiê�liwo�ci¹,
naturalno�ci¹ osi¹gaj¹ szczyt sztuki. [...] Jestem
pewien, ¿e nasi aktorzy, którzy zreszt¹ maj¹ wie-
le zalet, odnie�liby korzy�æ z przypatrywania siê
grze swoich kolegów ze Lwowa. Widaæ tam usi-
³owanie grania sztuki bez ogl¹dania siê na pu-
bliczno�æ, bez ubiegania siê o efekt, bez �ci¹ga-
nia uwagi na siebie [...]10.

Jeszcze Stanis³aw Ko�mian podj¹³ wspó³-
pracê teatraln¹ miêdzy Krakowem i Lwo-
wem, doprowadzaj¹c do zawarcia ugody
z 24 III 1873, reguluj¹cej zasady przecho-
dzenia aktorów z jednego zespo³u do dru-
giego, go�cinnych wystêpów, wzajemnego
korzystania z teatralnych bibliotek, wspól-
nego organizowania konkursów dramatycz-
nych. Od tego czasu datuj¹ siê letnie wystê-
py lwowskiej Opery i Operetki pod Wawe-
lem, a teatru krakowskiego w stolicy Galicji.
Po II wojnie si³¹ rzeczy zerwane zosta³y
zwi¹zki pomiêdzy obydwoma miastami, od-
dzielonymi od siebie arbitralnie wytyczon¹
granic¹. W minionym piêtnastoleciu czynio-
no co prawda nie�mia³e kroki na drodze
wznowienia wymiany kulturalnej, ale by³ to
raczej ruch w jedn¹ stronê. W styczniu 1990
w nowohuckim Teatrze Ludowym wystêpo-
wa³ Teatr im. Zañkoweækiej, a w lipcu 1999
Opera Lwowska im. So³omii Kruszelnyækiej
� nawi¹zuj¹c do tradycji sprzed lat � inaugu-
rowa³a Cyganeri¹ letni festiwal krakowskiej
Opery i Operetki. Bawi³y te¿ teatry ekspery-
mentalne: w 1995 roku im. £esia Kurbasa
(na co dzieñ graj¹cy w dawnym �Casino de
Paris� przy ul. Rejtana 5) oraz �Woskresen-
nja� (maj¹cy siedzibê w by³ym Teatrze ¯y-
dowskim przy ul. Jagielloñskiej 11) z Hiobem
wg Karola Wojty³y. Nad Pe³twi¹ pojawi³ siê
jedynie warszawski Teatr Wielki w 1990 r.
z Halk¹ i Strasznym dworem, pokazanymi
na scenie jego lwowskiego odpowiednika,
dziesiêæ lat pó�niej uroczy�cie obchodz¹ce-
go stulecie swego istnienia, przy czym godzi
siê podkre�liæ, ¿e nie zapomniano z tej okazji
przypomnieæ wk³adu jego pierwszego polskie-
go dyrektora � Tadeusza Pawlikowskiego.

* Patrz Pos³owie redakcyjne.
1 Tadeusz Pep³owski, Teatr polski we Lwowie

(Lwów 1889, s. 30).

2 Stanis³aw Krzesiñski, Koleje ¿ycia (Warszawa
1957, s. 227).

3 Obszern¹ sylwetkê tej postaci zamie�ci³em
w �Semper Fidelis� 5/03.

4 Postaci tej po�wiêci³em szkic opublikowany
w �Semper Fidelis� 4/03.

5 Szerzej o tym pisa³em na ³amach �Semper Fi-
delis� 3/03 � Okoliczno�ci powstania i otwar-
cia Teatru Wielkiego we Lwowie.

6 �Dziennik Polski� z 4 X.
7 Datê tê ustali³em z pomoc¹ p. dr Agnieszki

Marsza³ek.
8 �Gazeta Lwowska� z 12 VI.
9 �Gazeta Lwowska� z 12 V.

10 �Gazeta Lwowska� z 21 VI.

POS£OWIE REDAKCYJNE
Powy¿sze opracowanie jest niezwykle cieka-

we i przynosi ogrom informacji, które by³y nam
dot¹d nieznane albo ma³o znane. Trudno siê jed-
nak zgodziæ z jednym zdaniem (oznaczonym
w tek�cie gwiazdk¹), ¿e �Kraków zawsze wyprze-
dza³ Lwów pod wzglêdem budownictwa scenicz-
nego�. W tym samym akapicie Autor informuje
nas, ¿e nowy teatr krakowski J. Kluszewskiego,
przerobiony z dwóch kamienic (pó�niejszy Stary
Teatr), otworzy³ swoje podwoje w 1799 r., a Lwów
�musia³ siê zadowoliæ teatrem przerobionym
w 1789 r. z ko�cio³a pofranciszkañskiego�. A wiêc
o 10 lat wcze�niej (wedle innych �róde³ o 3 lata
wcze�niej, w 1796 r.), przy czym przebudowano
do tego celu opuszczony gotycki ko�ció³ po ska-
sowanym przez austriackich zaborców konwen-
cie Franciszkanów (tak jak wiêkszo�ci zakonów
we Lwowie, z ich klasztorami i ko�cio³ami; nale-
¿a³y do nich m.in. Brygidki � wiêzienie, Klaryski �
urz¹d celny, Karmelitanki � sprzedany Ossoliñ-
skiemu itd.). By³ to wiêc w efekcie teatr nieporów-
nywalnie okazalszy ni¿ ten na pl. Szczepañskim
w Krakowie. Ten ostatni by³ w XIX w. dalej moder-
nizowany (�po drodze� jeszcze u¿ytkowano na-
prêdce zaadaptowany ko�ció³ek �w. Urszuli),
a tymczasem we Lwowie powsta³ w 1842 r. teatr
Skarbkowski, jeden z najwiêkszych w ówczesnej
Europie (jak pisze Autor).

Dopiero Teatr im. S³owackiego w Krakowie
powsta³  w c z e � n i e j  ni¿ lwowski Teatr Wielki,
lecz z prostej przyczyny: Lwów mia³ ju¿ od pó³-
wiecza teatr z prawdziwego zdarzenia, a Kra-
ków tylko ten przy pl. Szczepañskim. Nowy teatr
we Lwowie powsta³ wiêc kilka lat pó�niej, za to
wiêkszy i bardziej reprezentacyjny architektonicz-
nie, z zewn¹trz i wewn¹trz. Porównanie teatrów
obu ma³opolskich stolic znalaz³o siê w CL 4/96
(�Dwa teatry�). W tym samym numerze dr
Agnieszka Marsza³ek opisa³a �Cztery wieki lwow-
skiego teatru�.
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J.P.: Dzieñ otwarcia Cmentarza Orl¹t Lwow-
skich, który na d³ugo zapadnie w pamiêci wie-
lu ludzi, sta³ siê te¿ dat¹, swoist¹ cezur¹ chro-
nologiczn¹ zarówno w dziejach samej nekro-
polii, jak te¿ w stosunkach miêdzy dwoma pañ-
stwami � Polsk¹ i Ukrain¹. St¹d spotkanie
prezydentów Juszczenki i Kwa�niewskiego we
Lwowie. Tak siê z³o¿y³o, ¿e normalizowanie
stosunków miêdzypañstwowych w tym przy-
padku opiera siê na mogi³ach bohaterów, wal-
cz¹cych o Polskê i tych bestialsko mordowa-
nych tylko za to, ¿e byli Polakami. Proszê po-
wiedzieæ, jakie uczucia zago�ci³y w Pañstwa
sercach, kiedy us³yszeli�cie we Lwowie polski
hymn narodowy, kiedy na cmentarzu pojawi³y
siê mundury polskich ¿o³nierzy?

J.Z.: Dla mnie to by³o po�wiêcenie
Cmentarza Obroñców Lwowa, a nie jak
mówiono i pisano: otwarcie Cmentarza Or-
l¹t. On zawsze by³ otwarty. Prze¿ywa³am tê
chwilê zupe³nie bez my�li o Ukraiñcach,
o naszych stosunkach miêdzypañstwowych.
To by³o dla mnie �wiêto pamiêci narodowej,
która jest bardzo ¿yw¹ tkank¹ w ka¿dym
narodzie, bo to ona stanowi o ci¹g³o�ci
i warto�ci narodu, tradycjach i dobrych oby-
czajach. Prze¿ywa³am tê chwilê jako istnie-
j¹c¹ w�ród nas � i w Polsce, i we Lwowie �
nieustaj¹c¹ pamiêæ o tym, co prezentuje
sob¹ Cmentarz Obroñców Lwowa. Do roku
1939 by³o to miejsce, do którego zd¹¿ali-
�my wszyscy. Tak t³umnie, ¿e potem trudno
by³o wyj�æ z cmentarza. I to zarówno
w �wiêto Zmar³ych � 1 listopada, a pó�niej
przy licznym udziale przede wszystkim m³o-
dzie¿y, oddzia³ów Wojska Polskiego, przed-
stawicieli w³adz miasta � 22 listopada. W te
dni ca³y cmentarz by³ o�wietlony �wiecami
i udekorowany kwiatami. My wszyscy przy-
chodzili�my tam z ¿yw¹ pamiêci¹ o tym, co
dla Lwowa znaczy³a ofiara z³o¿ona przez
spoczywaj¹cych na cmentarzu. By³o bardzo
radosne to, ¿e najliczniejsz¹ publiczno�ci¹
na cmentarzu by³a m³odzie¿. Dlaczego? Dla-

tego, ¿e w wielu szko³ach, z których wyszli
mali obroñcy Lwowa, pamiêtano o ich bo-
haterstwie i patriotyzmie. Oni byli przyk³a-
dem dla nas, m³odych ludzi. Przez w³a�ciwe
nauczanie historii Polski bardzo emocjonal-
nie prze¿ywali�my lwowskie rocznice. Po
rozpoczêciu II wojny �wiatowej w 1939 roku,
22 listopada, w rocznicê obrony Lwowa,
starsza m³odzie¿, nie zastanawiaj¹c siê wiele
nad tym, w jakiej znajdujemy siê sytuacji,
odwa¿nie sz³a na cmentarz � ku wielkiemu
zmartwieniu naszych profesorów, którzy
mówili: s³uchajcie, wami powoduje entu-
zjazm patriotyczny, ale szkoda was, bo oni
� czyli Rosjanie, okupanci � mog¹ was
wy³apaæ. Nie zwa¿aj¹c na przestrogi, pó�-
nym wieczorem szli�my na cmentarz, sk³a-
dali�my kwiaty i zapalali�my znicze. Potem
by³ okres systematycznego niszczenia
cmentarza. Chuligani urz¹dzali libacje, rand-
ki, na grobowcach pojawia³y siê niestosow-
ne rysunki, rozkradano fotografie, rze�by
figuralne, otwierano grobowce. W koñcu
podjêto decyzjê o totalnym zburzeniu cmen-
tarza. Zasypano go �mieciami, w katakum-
bach powsta³ zak³ad kamieniarski. Ale i wte-

ROZMOWA O OTWARCIU
O swoich refleksjach zwi¹zanych z otwarciem Cmentarza Obroñców Lwowa rozma-

wiaj¹: pani Janina Zamojska � Lwów [JZ], dr Romana Machowska � TMLiKPW i CL
Kraków [RM]; prof. Leszek Wajda � TMLiKPW Kraków [LW]; arch. red. Andrzej Chlipalski
� TMLiKPW i CL Kraków [AC) i dyr. red. Janusz Paluch � CL Kraków [JP], który rozmowê
prowadzi³ i tekst przygotowa³ do publikacji.
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dy chodzili�my tam na Zaduszki. Wygrze-
bywali�my spod kamieni przysypane mogi-
³y i stawiali�my �wieczki, a nawet lampiony
z orze³kiem i nazwami pól bitewnych, tych
znajduj¹cych siê na pylonach.

L.W.: Moje refleksje s¹ bardzo prywat-
ne. Nie urodzi³em siê we Lwowie. Natomiast
po�rednio ze Lwowem jestem zwi¹zany.
Dziadek pochodzi³ z Kamionki Strumi³owej.
Potem mieszka³ w Przemy�lu, gdzie urodzi-
³a siê moja mama. Natomiast ojciec to �Kra-
kusik� od Niepo³omic, z Szarowa. W 1918 r.
by³ uczniem Gimnazjum �w. Jacka � ca³a
jego klasa wst¹pi³a do Legionów i walczy³a
w brygadzie Hallera. Uczestniczyli w bitwie
pod Rafaj³ow¹ A mój ojciec by³ te¿ �Orlê-
ciem Lwowskim�! Tak¹ odznakê nosi³, dla-
tego, ¿e by³ w oddzia³ach IV Pu³ku Legio-
nów, który przyszed³ z odsiecz¹ broni¹ce-
mu siê Lwowowi. A w 1919 r. trwa³a wojna
z Ukraiñcami, w której ojciec uczestniczy³.
Tak wiêc pamiêæ o ojcu bardzo zbli¿y³a mnie
do Lwowa. Po kampanii 1939 r. ojciec trafi³
w rêce Sowietów i jako zawodowy oficer
zosta³ zamordowany w Charkowie. To, ¿e
ze Lwowem tak siê zaprzyja�ni³em, to za-
s³uga mojej ¿ony, która jest lwowiank¹. Je�-
dzimy tam od kilkudziesiêciu lat i obserwu-
jemy zmiany � tak¿e na Cmentarzu Obroñ-
ców Lwowa. G³ówny projektant odnowy
cmentarza, in¿. Skrzypczyk, jest moim przy-
jacielem ze szkolnej ³awy, z Radomia. Cmen-
tarz Obroñców Lwowa jest �pami¹tk¹ naro-
dow¹�, czê�ci¹ narodowej pamiêci, patrio-
tyzmu. W gruncie rzeczy przedwojennego.
Teraz trudno znale�æ takie reakcje m³odzie-
¿y, o jakich mówi³a pani Zamojska, aczkol-
wiek nie znaczy to, ¿e ta m³odzie¿ tego nie
rozumie. Otó¿ nasz wnuk, który w Warsza-

wie zwi¹zany jest ze Zwi¹zkiem Harcerstwa
Rzeczypospolitej, pokazuje mi kiedy� foto-
grafiê i mówi: proszê bardzo, 11 listopada
sta³em na warcie na Cmentarzu Orl¹t. Czyli,
¿e ta tradycja w jaki� sposób zaczyna mieæ
swoje naturalne przed³u¿enie. I to takie bar-
dziej w dzia³aniu ni¿ we wspominaniu. Zresz-
t¹ ci harcerze ufundowali te¿ dzwon do
ko�cio³a w okolicach Chocimia. To by³ bar-
dzo dobry moment w wychowaniu patrio-
tycznym. Im wiêcej m³odym ludziom daje
siê obowi¹zków, tym solidniej wci¹gaj¹ siê
w dane zagadnienie. Oczywi�cie, nad
wszystkimi tymi zagadnieniami dominuje
fakt, ¿e Lwów nie jest w Polsce, ¿e nast¹pi-
³y te zmiany granic. ¯e II wojna �wiatowa
skoñczy³a siê tak, a nie inaczej. Oczywi�cie,
my nie mo¿emy siê z tym do dzi� pogodziæ.
Lwowiacy dziel¹ siê na dwie kategorie: tych,
co je¿d¿¹ do Lwowa, ciesz¹ siê, ¿e ten Lwów
jest, ¿e jest jednak z dnia na dzieñ bardziej
uporz¹dkowany; i drudzy, którzy mówi¹, ¿e
nigdy nie pojad¹ do Lwowa, dlatego, ¿e swój
Lwów maj¹ w sercu, w oczach, ale nie chc¹
ogl¹daæ tego, co tam siê teraz dzieje.
A przecie¿ to jest sprawa prosta, bo nigdy
nie wróci siê do takiej rzeczywisto�ci, jak¹
siê w m³odo�ci zostawi³o. Ja te¿ w Radomiu
nie znajdujê tego, co zosta³o mi w sercu
i w oczach. Nie ma tam moich znajomych!
Bo co to jest miasto? To budynki, krajobraz
i ludzie. Poniewa¿ nie ma ludzi, to jakby
powietrze siê wypompowa³o!

J.P.: Z t¹ drobn¹ ró¿nic¹, ¿e z Radomia
nikt Pana nie wyrzuca³ i Radom jest w grani-
cach Polski...

L.W.: I dlatego Lwowa nigdy ju¿ nie da
siê odbudowaæ! Ka¿de pokolenie ma swoj¹
specyfikê. Natomiast jest co� dziwnego we
Lwowie, ¿e ci, którzy tam nap³ynêli, te¿ siê
do tego miasta przywi¹zali. I patrz¹ na Lwów
po swojemu. My�lê, ¿e ta uroczysto�æ otwar-
cia cmentarza zakoñczy³a d³ug¹ drogê do-
chodzenia do tego � to jest jaki� dla nas
znak � ¿e sprawy polsko-ukraiñskie mog¹
zyskaæ now¹ jako�æ i obustronn¹ aprobatê
na to, by spokojniej spojrzeæ na przesz³o�æ.
I tak jak we wszystkim wa¿ne jest to, co
by³o, i to, co bêdzie, dlatego ¿e za du¿o
mieli�my przyk³adów w Europie i innych
czê�ciach �wiata, ¿e nale¿y znale�æ jakie�
antidotum na nienawi�æ czy niechêci miê-
dzy poszczególnymi narodami. Mnie siêKr
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wydaje, ¿e spojrzenie w przód, w³a�nie te-
raz, nale¿y do m³odego pokolenia. Ta uciecz-
ka do przodu powinna nam co� daæ w sto-
sunkach Polska�Ukraina. Oczywi�cie to nie
znaczy, ¿eby zapomnieæ o przesz³o�ci. Nam
zapomnieæ nie daj¹ cmentarze, pami¹tki ar-
chitektoniczne, ludzie, po prostu historia.
Tylko trzeba siê do tej historii tak ustawiæ,
¿eby z niej wydobywaæ na przysz³o�æ to, co
jest wspólne. Nie tylko my mamy problemy
historycznych zasz³o�ci. W tej chwili jeste-
�my w stadium zajmowania siê przede
wszystkim konfliktami, tylko wojny, tylko bi-
twy, tylko wodzowie. A ma³o siê pola daje
na to, by patrzeæ, co ludzie dobrego zrobili.
I to bardziej powinno nas ³¹czyæ ni¿ historia
walki! Tak wiêc wydaje mi siê, ¿e powinni-
�my do tego bardzo spokojnie podchodziæ.
Patriotyzm powinien byæ wra¿liwy, ale nie
taki, ¿eby go wykorzystywaæ w drug¹ stro-
nê. Mnie siê wydaje, ¿e to m³ode pokolenie,
które bêdzie analizowaæ te zagadnienia, to
siê z tym jako� upora. Ci m³odzi, mo¿e dla-
tego, ¿e sami nie przeszli wojny, bêd¹ mieæ
nowe spojrzenie.

A.C.: Bardzo du¿o w¹tków zosta³o tu ju¿
poruszonych i w³a�ciwie do ka¿dego chcia-
³oby siê odnie�æ. Dla mnie to, co jest warto-
�ci¹ najwiêksz¹ tej uroczysto�ci � która oczy-
wi�cie by³a g³êboko wzruszaj¹ca i jak¿e d³u-
go oczekiwana � jest fakt odzyskania przez
ten niezwyk³y Cmentarz nale¿nego mu miej-
sca � dla Lwowa i dla ca³ej Polski. Miejsca
w sensie ducha i �wiadomo�ci narodowej.
Cieszy efekt tego wieloletniego nadludzkie-
go wysi³ku odbudowy z ruin i fakt, ¿e uda³o
siê � nie mniejszym przecie¿ wysi³kiem, choæ
ju¿ nie fizycznym � doprowadziæ do formal-
nego otwarcia orlêcej nekropolii, przez wie-
le lat sztucznie hamowanego.

Pad³o tu pytanie, jakie wra¿enie zrobi³
polski hymn narodowy... Có¿, dla mnie tak
jak zawsze, gdy gramy go i �piewamy uro-
czy�cie w chwilach i w miejscach szczegól-
nych. Hymn polski na Cmentarzu Obroñ-
ców Lwowa jest przecie¿ na swoim miejscu,
wiêc odebra³em go normalnie. To jest prze-
cie¿ w dalszym ci¹gu � w moim odczuciu �
czê�æ Polski, choæ politycznie dzi� nie po
polskiej stronie. Historia Polski przez wiele
wieków tam siê toczy³a, i to w sposób nie-
s³ychanie bogaty. Jak¿e ogromna czê�æ
naszej kultury, ogromna czê�æ wielkich Po-
laków stamt¹d siê wywodzi. Przecie¿ ca³a

obrona naszego kraju, wrêcz Europy, spo-
czywa³a na Kresach! My byli�my �przedmu-
rzem chrze�cijañstwa�, a dzisiaj siê to na-
wet u nas dezawuuje. Jednak czyni¹ to ci,
którzy nie znaj¹ historii i niczego nie rozu-
miej¹ albo im to wygodne. Ukraina � mówiê
o tej w³a�ciwej Ukrainie � zosta³a opanowa-
na na kilka wieków przez Mongo³ów. A my
siê wybronili�my. St¹d ten wspania³y mur
z zamków i grodów obronnych, które po-
wstawa³y przez wieki od Wo³ynia po Poku-
cie i opiera³y siê najazdom od wschodu
i po³udniowego wschodu. Powiedzmy sobie
otwarcie � nasi rodacy w Polsce centralnej
chyba nigdy do koñca z tego sobie sprawy
nie zdawali. Co gorsze, o tym w nauce hi-
storii nie mówi siê dobitnie. Dochodzi do
tego, ¿e z okre�leñ �przedmurze chrze�ci-
jañstwa� i �Polak-katolik� robi siê kpiny.
A przecie¿ to te¿ by³o wa¿ne, ¿e �katolik�,
bo tam by³a granica dwóch �wiatów. Tam
�wiat bizantyñski, prawos³awny, który utwo-
rzy³ odmienn¹ formacjê kulturow¹ z inn¹
mentalno�ci¹ spo³eczn¹, inn¹ tradycj¹, tu �
�wiat katolicki, czyli zwi¹zany z Zachodem,
z jego etosem i mentalno�ci¹.

J.P.: Ale by³ te¿ jeszcze jeden, jak¿e od-
mienny �wiat, któremu do�æ skutecznie da-
wali�my odpór, a¿ po wiedeñskie zwyciêstwo
� muzu³manie...

A.C.: Tak, muzu³manie od po³udniowe-
go wschodu, którzy stanowili zagro¿enie dla
Polski, ale i ca³ej Europy. I to my stali�my na
ich drodze na wschodnich rubie¿ach Euro-
py. A kiedy uderzyli na Europê z innej stro-
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ny, stanowczy odpór da³ im król Jan III, ro-
dem z okolic Lwowa. Te wszystkie fakty trze-
ba kojarzyæ i uczyæ m³odzie¿, by rozumia³a,
¿e z wielu wieków obrony kraju i narodu
wyros³a �wiadomo�æ i potrzeba obrony
Lwowa i ca³ych Kresów. Z satysfakcj¹ wiêc
prze¿yli�my uczczenie pamiêci Orl¹t, ale
tak¿e i to, ¿e dziêki tym uroczysto�ciom ca³a
Polska siê o tym dowiedzia³a. Tak siê sta³o,
¿e naraz spo³eczeñstwo naszego kraju za-
czê³o siê interesowaæ tym, co dzieje siê we
Lwowie. Radio i telewizja dociera³y do
wszystkich, tak¿e za granic¹. S³uchali i ogl¹-
dali starzy i m³odzi. To jest wa¿ne i na przy-
sz³o�æ dobrze rokuje dla istnienia i podtrzy-
mania pamiêci narodowej. I dopiero od tego
momentu mo¿emy zacz¹æ mówiæ o tzw.
pojednaniu.

Jednak kiedy czyta³em w polskich gaze-
tach artyku³y relacjonuj¹ce uroczysto�ci
po�wiêcenia Cmentarza Obroñców Lwowa,
dostrzega³em, ¿e sprawa po�wiêcenia sta-
wa³a siê jakby drugorzêdna, a mówi³o siê
najwiêcej o pojednaniu. S³owo �pojednanie�
odmieniano we wszystkich przypadkach.
Wygl¹da³o na to, jakby�my pojechali tam
nie na otwarcie Cmentarza, lecz aby odda-
waæ siê pojednaniu. I gdy o tym pojednaniu
nasze gazety pisa³y bez umiaru, to tamta
strona odnosi³a siê z du¿ym dystansem do
tego problemu. Zastanawiam siê, gdzie jest
granica tego nieustannego podlizywania siê.
Skoro ju¿ ten Cmentarz zosta³ po�wiêcony,
czy otwarty, jak chc¹ inni, przyjmijmy to
z godno�ci¹. By mog³a byæ mowa o pojed-
naniu, musz¹ byæ chêtne dwie strony, a prak-
tyka jest taka, ¿e tej drugiej strony po prostu
nie ma. By³a tylko konieczno�æ polityczna,

nie ³ud�my siê. Zachowajmy wiêc
odrobinê godno�ci.

J.P.: Ma³a dygresja: w czasie
swojej wypowiedzi dla telewizji przed
uroczysto�ci¹ wygl¹da³e� na zdener-
wowanego. Dlaczego?

A.C.: Rzeczywi�cie. Kiedy sta-
wi³em siê na umówione wcze�niej
miejsce, redaktor z TVP powiado-
mi³ mnie, ¿e mam wyst¹piæ razem
z... Bohdanem Osadczukiem. Nie
wiem, komu zawdziêcza³em podob-
ny zaszczyt. Ta propozycja mnie
oburzy³a. Oczywi�cie odmówi³em,
bo nie mia³em ochoty na dyskuto-

wanie w tym miejscu i przy takiej okazji
o panu Giedroyciu lub Kuroniu. Pan Osad-
czuk oczywi�cie nie pomin¹³ okazji i mówi³
o tym nieco pó�niej.

R.M.: Ja nie by³am na tej uroczysto�ci.
Ogl¹da³am relacjê w telewizji. Chcê jednak
powiedzieæ o czym� zupe³nie innym.
W przeddzieñ po�wiêcenia cmentarza we
Lwowie, 23 czerwca, odby³o siê przestawie-
nie szkolne uczniów Gimnazjum nr 1 w Kra-
kowie. Jego tytu³ brzmia³: �Lwów � wspo-
mnieñ czar�. O tej szkole dowiedzieli�my
siê rok temu podczas ods³oniêcia pomnika
po�wiêconego pomordowanym Polakom na
Wschodzie. Wówczas, ku naszemu zasko-
czeniu, zjawi³a siê na Rakowicach m³odzie¿
z pocztem sztandarowym szko³y. To by³a
jedyna m³odzie¿, która uczestniczy³a w tej
uroczysto�ci! Okaza³o siê, ¿e dla nich to nic
nowego. Maj¹ �wiat³ego dyrektora i wspa-
nia³ego nauczyciela historii. Je¿d¿¹ do Lwo-
wa, do Wilna. To przedstawienie zrealizo-
wali przede wszystkim dla swojej szko³y.
Tego dnia spektakl wykonywali w Teatrze
Groteska a¿ trzy razy! Godzina po godzinie.
By³y trudno�ci z pozyskaniem zaproszeñ dla
naszego Towarzystwa, bo sala na ka¿dym
spektaklu pêka³a w szwach. Spektaklem
byli�my oczarowani. Zachwyceni przygoto-
waniem i gr¹ m³odzie¿y! Ju¿ pierwsza scena
by³a bardzo ujmuj¹ca. W tle widok Lwowa,
a na scenie rozgrywa siê dramat naszego
miasta opanowywanego 1 listopada 1918 r.
przez Ukraiñców. Naprzeciw siebie stanê³y
dwie grupy m³odzie¿y. Jedni dzier¿yli trans-
parenty z napisem �Lwów zawsze Polski�,
drudzy z ukraiñskim napisem �Haj ¿ywe
Ukraina�. Widzia³am wiele spektakli po�wiê-
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conych tej tematyce. Pierwszy raz jednak
przedstawienie tak bojowe. Przedstawienie,
w którym czu³o siê swoisty zwi¹zek tej kra-
kowskiej m³odzie¿y z ich lwowskimi rówie-
�nikami z 1918 r., kiedy to przedwcze�nie
oddawali ¿ycie za swoje miasto, kiedy pa-
triotyzm wa¿ony by³ nie tylko s³owami i de-
klaracjami. �wiadomo�æ tego zwi¹zku by³a
bardzo wzruszaj¹ca i szokuj¹ca!

J.P.: S¹dzê, ¿e w po³¹czeniu tego spekta-
klu z po�wiêceniem Cmentarza Obroñców
Lwowa istnieje namacalny dowód, ¿e mamy
jednak i wspania³ych wychowawców, i cudow-
n¹ m³odzie¿. Muszê dodaæ, i¿ nie jest tak �le
i w innych szko³ach. Wiosn¹ tego roku odby³
siê w Krakowie I Ma³opolski Przegl¹d Szkol-
nej Twórczo�ci Patriotycznej oraz rozstrzy-
gniêty zosta³ I Wojewódzki Konkurs Patriotycz-
nej Twórczo�ci Plastycznej i Literackiej M³o-
dzie¿y pt. �Czy bycie patriot¹ ma dzisiaj
sens?�. Pamiêtaj¹ wiêc o naszych wielkich
Polakach, ale i tych lokalnych bohaterach
równie¿. Proszê nam powiedzieæ, jak odbiera-
³a pani lwowskie uroczysto�ci z perspektywy
widza telewizyjnego?

R.M.: No có¿, nie ukrywam, ¿e wola³a-
bym znajdowaæ siê wtedy we Lwowie.
W trakcie uroczysto�ci zadzwoni³ do mnie
jaki� dziennikarz z pytaniem, czy nie znam
kogo� z uczestników tych walk lub ich ro-
dzin... Wygarnê³am mu, ¿e teraz mi prze-
szkadza i odes³a³am go do telewizora.
U�wiadomi³am mu, ¿e w poszukiwaniu
uczestników spó�ni³ siê kilkana�cie lat! Na
temat uroczysto�ci mogliby�my rozmawiaæ
10 dni wcze�niej! A relacja telewizyjna...
Chyba pierwszy raz nie mia³am uwag!

J.P.: By ten dzieñ móg³ nast¹piæ, wykona-
na zosta³a na przestrzeni lat ogromna praca.
Praca ludzi czêsto anonimowych. Czy nie
s¹dz¹ Pañstwo, ¿e zapomniano o nich w tych
oficjalnych chwilach?

J.Z.: Sytuacja na cmentarzu zmieni³a siê
ca³kowicie, kiedy we Lwowie pojawi³ siê
przedstawiciel krakowskiego przedsiêbior-
stwa �Energopol�, pan Józef Bobrowski, któ-
ry z ekipami polskich robotników rozpocz¹³
wielkie dzie³o odnowy cmentarza. Po ca³o-
dziennej ciê¿kiej pracy w �Energopolu� przy-
chodzili ze sprzêtem na cmentarz i równie
ciê¿ko pracowali do zmroku. Potem przy-
szed³ kolejny etap � po spektakularnej akcji

�Energopolu�, oprawionej g³o�n¹ i skutecz-
n¹ informacj¹ medialn¹ � zbieranie fundu-
szy na odnowê i utrzymanie cmentarza.
P³ynê³y lawin¹ od serca Polaków z Polski
i z zagranicy. �Energopol� pracowa³ bez prze-
rwy, pomagali mu i m³odzi lwowiacy. Pamiê-
tam, jak oni po prostu p³onêli! Pe³ni z³o�ci,
za wszelk¹ cenê chcieli zastan¹ ruinê
wskrzesiæ do dawnego piêkna. By³ w�ród
nich góral, dosta³ siê na pylony i odtworzy³
wszystkie nazwy pól bitewnych. To byli wy-
j¹tkowi Polacy. Nie wiem, czy du¿o wiedzie-
li o Lwowie, ale gdy przyjechali i zobaczyli
zdewastowany cmentarz, docenili wielko�æ
i wagê historyczn¹ naszego Campo Santo.
Nigdy im tego nie zapomnimy. A to, co siê
sta³o pó�niej, to tak¿e nasze polskie stara-
nia. Wyjazdy na konferencje do Kijowa pana
ministra Andrzeja Przewo�nika i innych
przedstawicieli w³adz polskich, aby wresz-
cie po tylu latach wydrzeæ Radzie Miejskiej
Lwowa decyzjê i pozwolenie na po�wiêce-
nie cmentarza w dniu 24 czerwca 2005 r. To
nie by³o ³atwe, to nie by³o zap³acone. Gdy
patrzy³am na wspania³¹ � nie zawaham siê
powiedzieæ � eleganck¹ organizacjê uroczy-
sto�ci, identyfikatory, modlitewniki, krzes³a
przywiezione z Polski, wzruszaj¹ca s³u¿ba
harcerzyków � rozdawali wodê do picia,
czapki chroni¹ce od s³oñca, troszczyli siê
o ludzi starszych... Sama tego do�wiadczy-
³am. Siedzia³am zadumana, wzruszona
�wietno�ci¹ prze¿ywanej chwili, gdy pod-
szed³ do mnie starszy harcerz � my�lê, ¿e
by³ to lekarz � i zapyta³: czy pani siê dobrze
czuje? Z u�miechem podziêkowa³am i od-
powiedzia³am: Doskonale! Tylko metryka
urodzenia trochê mi przeszkadza!

R.M.: Ja odczu³am bardzo przykro fakt,
¿e o Bobrowskim wspomnia³ tylko prezes
Kamiñski. Poza tym nikt. Cisza. ¯aden
z przemawiaj¹cych oficjeli. A my�lê, ¿e
w takim miejscu i z takiej okazji nale¿a³o
jego nazwisko przywo³aæ, bo przecie¿
wszystko od jego inicjatywy siê zaczê³o.

J.P.: Nie pad³o te¿ nazwisko prof. Stanis³a-
wa Niciei, który pisz¹c naukow¹ monografiê
o tym cmentarzu, przywraca³ miejsce i wyda-
rzenia �wiadomo�ci Polaków z rozmys³em po-
zbawionych w nauce historii faktów z obrony
Lwowa czy walk polsko-ukraiñskich i wojny
polsko-bolszewickiej. Nie pad³y te¿ nazwiska
Lwowiaków, którzy pamiêtali zawsze o cmen-
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tarzu, a kiedy zainicjowano akcjê odnowy
cmentarza oficjalnie, ka¿de wolne chwile po-
�wiêcali tej idei.

J.Z.: W tym miejscu nale¿y wymieniæ
osoby, które skupia³y wokó³ siebie polskie
dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Dzieci i m³o-
dzie¿ uczy³y�my w naszych domach religii,
jêzyka polskiego, historii, pie�ni polskich, pol-
skiej literatury. Lekcje by³y regularnie prowa-
dzone. Podobnie by³o z m³odzie¿¹. Nasze
tradycyjne �wiêta spêdzali�my razem, dzieci
z udzia³em doros³ych. W tych �rodowiskach
nic co polskie nie by³o nam obce. Przeciw-
nie � by³o buduj¹ce i wychowawcze. Troska
o tradycje, cmentarze, ko�cio³y by³a zawsze
¿ywa. Dlatego i dzieci, i m³odzie¿ bra³y udzia³
w sprz¹taniu cmentarzy, a doro�li anga¿o-
wali siê do ciê¿szych prac porz¹dkowych.
Z najbardziej zaanga¿owanych wymieniê
pañstwa Cydzików i �p. panie Zofiê i Krysty-
nê Pankówny, Janinê Fastnacht, Mariê Kla-
mut, które uczy³y i prowadzi³y dzieci oraz
m³odzie¿ do pracy, do nieustaj¹cej opieki
nad grobami, zw³aszcza przed Zaduszkami
i rocznicami �wi¹t narodowych.

J.P.: Na koniec wypada postawiæ pytanie:
co dalej? Co ten dzieñ zmieni³ dla przysz³o�ci
polsko-ukraiñskich stosunków, dla Polaków ¿y-
j¹cych we Lwowie. Czy siê oka¿e, i¿ jedynym,
co us³yszymy, bêdzie westchnienie ulgi polity-
ków, gdy¿ problem maj¹ z g³owy... A i prasa nic
nie napisze, bo afery mog¹ siê skoñczyæ?

A.C.: Rzeczywisto�æ, z któr¹ siê styka-
my, jest do�æ urozmaicona i nieprzewidy-
walna, trudno wiêc cokolwiek prorokowaæ.
W sprawach polsko-ukraiñskich uby³a nie-
w¹tpliwie do�æ istotna �zadra�, sytuacja jest
wiêc korzystna dla stosunków miêdzypañ-

stwowych, ale na ni¿szym
szczeblu? Zwróæmy uwa-
gê, ¿e ju¿ powstaje nowa
afera w sprawie symbo-
licznego miecza na p³ycie
Nieznanego ¯o³nierza �
rzekomego �Szczerbca�.
I czy nie pojawi¹ siê nowe
roszczenia w kwestii po-
chówków UPA i akcji �Wi-
s³a�, co nie ma wszak
¿adnego zwi¹zku ani
w czasie, ani w samej
istocie ze spraw¹ lwow-
skich Orl¹t?

L.W.: Mnie siê wydaje, ¿e to wydarzenie
jest czym� bardzo znacz¹cym dla stosun-
ków polsko-ukraiñskich, dlatego ¿e Cmen-
tarz Obroñców Lwowa jest bardzo na³ado-
wany podtekstami patriotycznymi. W koñcu
po d³ugich i ciê¿kich cierpieniach obie strony
w jaki� sposób tê sprawê za³atwi³y. I to jest
optymistyczne, ¿e jednak co� mo¿na zrobiæ.
Je�li za� chodzi o problem cmentarzy UPA
w Polsce, o których pan Andrzej wspomnia³,
to ja s¹dzê ¿e nie mo¿na tego problemu przy-
k³adaæ do lwowskiego cmentarza. Cmentarz
Obroñców Lwowa powinien byæ traktowany
w zdecydowanie inny sposób. Je�li oni w kon-
tek�cie lwowskiej nekropolii podnosz¹ spra-
wê napisów na cmentarzach UPA, powinni-
�my wskazywaæ te miejsca, o których my
wiemy, a oni chcieliby zapomnieæ. Proszê za-
uwa¿yæ, ¿e na Wo³yniu, w Porycku, jest na-
pis na pomniku, który kompletnie nic nie
mówi! Trzy s³owa wyra¿aj¹ce smutek i ¿al...
Ale ani s³owa o tym, ¿e to mogi³a ludzi spa-
lonych w ko�ciele! Ani kiedy siê to sta³o! Nic,
kompletnie nic! Natomiast na znajduj¹cych
siê w Polsce cmentarzach UPA bywa wyra�-
nie napisane, kto i kiedy zgin¹³. Tak wiêc to
my powinni�my ¿¹daæ i wymagaæ, by Ukra-
ina stosowa³a zasadê wzajemno�ci.

A.C.: Jak to zrobiæ?
L.W.: Proszê nie zapominaæ, ¿e tymi

cmentarzami w kraju i za granic¹ zawiaduje
pan Andrzej Przewo�nik. Czy to nie zasta-
nawiaj¹ce, ¿e tu¿ po uroczysto�ciach we
Lwowie ukazuje siê informacja, ¿e by³ wspó³-
pracownikiem SB? Pomy�lmy, komu mog³o-
by zale¿eæ na tym? I w ten sposób doszli-
�my do naszego polskiego piekie³ka...

A.C.: No w³a�nie�
L.W.: Drodzy pañstwo, jako cz³owiek

zwi¹zany ze �rodowiskiem kultury, muszê
stwierdziæ, ¿e kontakty polsko-ukraiñskie na
niwie kultury, szczególnie w Krakowie, ca³-
kiem nie�le siê rysuj¹. Decyduj¹ o tym bli-
skie kontakty naszych najwa¿niejszych in-
stytucji Zamku Królewskiego na Wawelu,
Muzeum Narodowego, Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficz-
nego czy Miêdzynarodowego Centrum Kul-
tury. S¹ to kontakty instytucjonalne, ale
i bliskie osobiste kontakty pracowników.
Wraz z ¿on¹ brali�my udzia³ w przygotowy-
waniu kilku lwowskich wystaw � chocia¿by
s³ynne zbiory judaików z kolekcji Goldste-
inów. Przecie¿ gdyby nie osobiste kontakty
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prof. Jana Ostrowskiego, nie by³o tej wspa-
nia³ej inwentaryzacji ko�cio³ów rzymsko-
katolickich w Ma³opolsce Wschodniej. Tak
wiêc czêsto wiêcej zale¿y od bezpo�red-
nich kontaktów miêdzy lud�mi czy bezpo-
�rednio instytucjami. Wszelkie antagonizmy
id¹ na bok!

A.C.: Ale te kontakty � proszê zauwa-
¿yæ � dotycz¹ elity. A poza tym polska stro-
na do�æ suto za te kontakty p³aci. Przywo-
¿one do nas obrazy, zanim trafiaj¹ na eks-
pozycjê, poddawane s¹ konserwacji na nasz
koszt. Po wystawach wracaj¹ do Lwowa
w zupe³nie innym stanie. To jest oczywi�cie
nasz interes, bo rzecz dotyczy polskiego
dziedzictwa kulturowego.

L.W.: I o to chodzi!
J.Z.: Proszê pañstwa, po�wiêcenie

Cmentarza Obroñców Lwowa na pewno nie
gasi naszych nadziei. Natomiast ma³o mam
wiary, chocia¿ nie powinnam byæ a¿ tak¹
pesymistk¹, w lepsze jutro dla nas. Ja ob-
serwujê, co siê wokó³ dzieje � nie tylko we
Lwowie i widzê, jakie s¹ nik³e szanse...
I dlatego w wywiadzie dla telewizji powie-
dzia³am, ¿e konferencje, o�wiadczenia, uro-

czysto�ci, spotkania � to ma³o co warte
gesty! Najwa¿niejsze jest to, aby�my my
i oni � Ukraiñcy � potrafili wychowaæ m³o-
dzie¿, i po prostu wzbudziæ w niej � je¿eli
tego nie ma � albo umocniæ � je¿eli posia-
da, warto�ci moralne. Powiedzia³am wtedy
te¿, ¿e my�my poparli �rewolucjê pomarañ-
czow¹�, dlatego, ¿e oni wysuwali has³a wiel-
kich warto�ci ogólnoludzkich � wolno�æ
i sprawiedliwo�æ. A optymistk¹ jestem tylko
dlatego, ¿e wierzê w nasz¹ polsk¹ pamiêæ
narodow¹ i widzê, ¿e ju¿ rosn¹ te pokole-
nia, które bêd¹ tê pamiêæ utrzymywa³y.

A.C.: Chcia³bym jeszcze na koniec pod-
kre�lic nasze uznanie i wdziêczno�æ dla
Odnowicieli Cmentarza Obroñców Lwowa,
w pierwszym rzêdzie dla Wielkiego Inicjato-
ra Józefa Bobrowskiego, niestety nie¿yj¹-
cego, oraz dla Wielkiego Dyplomaty i Orga-
nizatora Andrzeja Przewo�nika. Ich dzie³a
nie waham siê postawiæ w naszych trud-
nych czasach na równi z dzie³em Wielkiego
Twórcy Rudolfa Indrucha. Proszê wybaczyæ
ten patos, ale tu siê chyba nale¿y.

J.P.: Serdecznie dziêkujê pañstwu za roz-
mowê.

Bo¿ej. Ciotka jednak obstawa³a przy swo-
im. Co £ysiec � to £ysiec.

Zdaje siê, ¿e raz lub dwa by³a tam pie-
szo. Do rytua³u nale¿a³o wczesne wyj�cie
z domu, aby w £y�cu móc ju¿ byæ na mszy
�w. rannej. Czasem korci³o mnie, ¿eby pój�æ
tam i zobaczyæ jak ten nasz niezwyk³y £ysiec
wygl¹da, ale ranne wstanie z ³ó¿ka bardzo
mnie zniechêca³o do pielgrzymki. Pewnego
dnia, po powrocie z Seminarium, ciotka oznaj-
mi³a, ¿e po obiedzie idzie z kole¿ankami do
£y�ca. Znowu? � zdziwi³a siê Mama. Ale ciot-
ka tyle mia³a tych pró�b do Matki Bo¿ej, prze-
wa¿nie ³¹cz¹cych siê z jej trudno�ciami
w nauce, ¿e odradzanie pobo¿nej wycieczki
równa³oby siê z przekre�laniem wyników
pracy ciotki w Seminarium. Tote¿ Mama po-
przesta³a na tej jednej swojej uwadze.

Ciotka chcia³a mnie wzi¹æ ze sob¹.
U�miecha³a mi siê ta podró¿, ale mia³em
w¹tpliwo�ci, czy mi co� da, to znaczy, czy
Matka Bo¿a £ysiecka wys³ucha mnie, bo

przecie¿ szed³em nie rano, nie na czczo
i nie mia³em tam w ko�ciele przyst¹piæ do
komunii �w. Wiedzia³em z dawniejszych
obja�nieñ ciotki, ¿e gdy siê wybiera do £y-
�ca, trzeba sobie najpierw ustaliæ intencjê
tej pielgrzymki, o co siê bêdzie Matkê Bo¿¹
prosi³o, i zachowaæ warunki, które wymieni-
³em. Ciotka uspokoi³a mnie, ¿e gdy nie da
siê byæ w £y�cu rano, to mo¿na tam pój�æ
po po³udniu, a skutek bêdzie ten sam. Tê
trudno�æ mia³em wiêc ju¿ z g³owy. Pozosta-
wa³a jednak intencja. Ustali³em sobie jak¹�
i zacz¹³em prosiæ Mamê, aby mnie pu�ci³a
z ciotk¹. Opatrzywszy mnie ró¿nymi wska-
zówkami i upomnieniami, Mama wypu�ci³a
swojego pierworodnego na p¹tniczy szlak.
Droga mnie nie zmêczy³a, dzieñ by³ piêkny,
w ko�ciele ³ysieckim � tak sobie. Obraz nie
wywar³ na mnie wiêkszego wra¿enia,
a swoj¹ pro�bê przedstawi³em Matce Bo¿ej
bardzo nieporadnie. I to wszystko, co pozo-
sta³o mi w pamiêci. Ciotka jakby wyczerpa³a
swój entuzjazm dla £y�ca w tej pielgrzym-
ce, bo ju¿ � o ile siê nie mylê � nie chodzi³a
tam wiêcej. Ja te¿.

STANIS£AWOWSKIE KOŒCIO£Y
dokoñczenie ze s. 13
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Do szko³y powszechnej, gimnazjalnej
i licealnej ss. Nôtre Dame chodzi³am
przez lat jedena�cie, w dwunastym wy-
buch³a wojna. Mie�ci³a siê ta szko³a przy
ulicy Ochronek 8, w gmachu du¿ym i roz-
leg³ym, który za pierwszych moich lat
nauki zosta³ znacznie rozbudowany od
frontu i wg³¹b parceli. Obok starego po-
wsta³ nowy, nowoczesny budynek �ci�le
do starego przylegaj¹cy i z nim po³¹czo-
ny. Wchodzi³o siê do szko³y przepastn¹
bram¹ budynku starego, za któr¹ rozci¹-
ga³ siê obszerny przejazd prowadz¹cy na
podwórze, kamienny, piêknie utrzymany,
z prze�liczn¹ figur¹ Matki Boskiej w �cia-
nie bocznej. Kilkoma schodkami � w �cia-
nie przeciwleg³ej do tej z figur¹ � wcho-
dzi³o siê do w¹skich drzwi (dawne wej-
�cie do klauzury), gdzie zza oszklonego
okienka wygl¹da³a anielska twarz której�
z sióstr furtianek, a dalej ju¿ na korytarz
szkolny.

Zakon Kongregacji Sióstr Szkolnych de
Nôtre Dame zosta³ za³o¿ony we Francji jesz-
cze w 1597 roku. Po wojnach napoleoñskich
rozprzestrzeni³ siê w Austrii, a stamt¹d na
Górny �l¹sk. Z koñcem XIX wieku powsta³a
pierwsza filia Zakonu w Ameryce, gdzie
bardzo szybko poczê³y siê mno¿yæ zak³ady
naukowe dla dziewcz¹t, z czasem tak¿e
i polskie. Te polskie szko³y znajdowa³y siê
w Milwaukee, Grand Rapids, Chicago, Bal-
timore, St. Louis, Minneapolis. Prowadzi³y
wiêc popularnie zwane �Noterdamki� szko³y
angielskie, niemieckie, francuskie, hiszpañ-
skie, w³oskie i polskie.

Dom Sióstr za³o¿ony we Lwowie* w roku
1904 pocz¹tkowo prowadzony by³ z jêzy-
kiem wyk³adowym niemieckim, ale w 1918 r.
niemiecka szko³a zamieniona zosta³a na pol-
sk¹. By³a to szko³a klasztorna, prywatna,
a wiêc p³atna. Kierownictwo, pedagodzy
i wychowawcy byli osobami zarówno zakon-
nymi, jak i �wieckimi, przy czym tych ostat-
nich by³o wiêcej. Ogólny poziom by³ znako-

Wanda Niemczycka-Babel

Wszystkie szkolne lata
Fragment wspomnieñ lwowskich

mity. Wszyscy ucz¹cy posiadali cenzus aka-
demicki, a niektórzy z nich nawet stopieñ
doktora.

Zadaj¹c sobie dzi� pytanie � lubi³am tê
szko³ê, czy nie? � trudno mi znale�æ jedno-
znaczn¹ odpowied�. Sentymentem na pew-
no zwi¹zana z ni¹ by³am ogromnie, tak jest
bowiem z wiêkszo�ci¹ miejsc na ziemi,
w których zostawi³o siê kawa³ek swojego
¿ycia. W moim sercu pozosta³ na zawsze
zarys tych murów, a w nich ludzie, z którymi
spotyka³am siê, wspó³¿y³am, pracowa³am
i bawi³am siê ka¿dego dnia. Ale czy ja szko-
³ê � w ogóle szko³ê � lubi³am? Z jej dyscy-
plin¹, rygorami, zwi¹zanym z tym wczesnym
wstawaniem, nierzadko nudami na niektó-
rych lekcjach, codziennym wt³aczaniem sie-
bie w mundurek, ohydny fartuch z bia³ym
ko³nierzykiem i znienawidzone patentowe
(w pr¹¿ki) poñczochy?

Gdy by³y�my ma³e, po lekcjach czeka³a
na nas zawsze Mamusia w tym du¿ym, prze-
jezdnym przedsionku, w gronie wielu innych
mamu�. Wszystkie w modnych kapeluszach
i, zale¿nie od pory roku, futrach, p³aszczach
z ko³nierzami ró¿nej ma�ci lub letnich suk-
niach z crepe-de-chine lub jedwabiu.

Przez pierwsze lata szko³y powszech-
nej, odprowadzana przez Mamê, na pewno
siê nie spó�nia³am. To zaczê³o siê pó�niej,
kiedy chodzi³y�my z Hank¹ ju¿ same, za-
wsze na tê nieszczêsn¹ godzinê ósm¹, któ-
ra by³a dla mnie �witem. Sz³y�my, trzyma-
j¹c w rêku coraz ciê¿sze i bardziej wy³ado-
wane skórzane teczki w rêku � moda by³a
wówczas nieprzychylna dla tych, którzy
d�wigali tornistry na plecach � a my, choæ to
by³o du¿o bardziej niekorzystne dla naszych
krêgos³upów, wola³y�my byæ �modne�. Sz³y-
�my zatem codziennie t¹ sam¹ tras¹, tzn.
ulic¹ Zielon¹ w dó³, potem Szewczenki, Ko-
chanowskiego, na ukos przez plac Gosiew-
skiego, dalej krótk¹ i mocno zakrêcon¹ uli-
c¹ Domagaliczów i wreszcie wchodzi³y�my
w ul. Ochronek. Hanka zawsze mocno i bar-
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dzo sportowo par³a do przodu, wypomina-
j¹c mi, jak to d³ugo musia³a na mnie czekaæ
i teraz na pewno siê spó�nimy. Ja za ni¹,
z pewnym oci¹ganiem, prze¿uwaj¹c w my-
�lach realno�æ tej strasznej, codziennej sy-
tuacji, jak¹ jest chodzenie do szko³y.

Z czasem, na pewno ju¿ w wy¿szych
klasach gimnazjalnych i pierwszej licealnej,
Hanka siê zbuntowa³a. Jej energiczna, pra-
cowita i zdrowa fizycznie natura nie wytrzy-
mywa³a tego porannego wyczekiwania, kie-
dy ja wreszcie zwlokê siê z ³ó¿ka i ponagla-
na przez Mamê wyjdê z domu. Wybiega³a
wiêc z domu pierwsza, podczas gdy ja ci¹-
gle zjawia³am siê przed furt¹ szkoln¹ ju¿ po
pierwszym dzwonku i przez to czêsto mu-
sia³am stawaæ przed obliczem dyrektora
szko³y, w jego gabinecie, aby siê sensownie
usprawiedliwiæ. Dyrektorem gimnazjum,
a pó�niej i liceum by³ ks. Rudolf Opacki
o sylwetce wysokiej i bardzo szczup³ej, twa-
rzy poci¹g³ej, raczej dobrotliwej, ozdobionej
okularami w z³otej oprawce. Zawsze krótko
ostrzy¿ony, lekko szpakowaty.

� I có¿ dzisiaj, Niemczycka, znowu ci siê
przydarzy³o? � dobiega³ zza biurka jego mi³y
g³os. Robi³o mi siê naprawdê g³upio i stawa-
³am siê szczerze skruszona. By³am prze-
cie¿ dobr¹ uczennic¹, a tu znów taki wstyd.
Wyobra�niê mia³am bogat¹, ale nie a¿ na
tyle, aby zawsze wymy�liæ co� bodaj w czê-
�ci wiarygodnego, Wydawa³o mi siê, ¿e moje
naprêdce klecone opowiadania o porannych
bólach brzucha, skrêceniu nogi oraz koniecz-
no�ci wst¹pienia do apteki itp. nie zawsze
znajdowa³y zrozumienie lub wiarygodno�æ
u szacownego prze³o¿onego. Kiwa³ z dez-
aprobat¹ g³ow¹, grozi³ mi palcem, za ka¿-
dym razem powtarzaj¹c: � ¯eby mi siê to
wiêcej nie wydarzy³o � jakkolwiek oboje
�wietnie wiedzieli�my, ¿e to niemo¿liwe i ¿e
po krótkiej poprawie znów stanê przed nim
prawdziwie zbola³a i skruszona.

Raz jeden tylko moje usprawiedliwienie
by³o prawdziwe i wzbudzi³o u ksiêdza pe³ne
zrozumienie oraz szczere rozbawienie. By³o
to w dniu, kiedy nasza ukochana suczka
spanielka Baby, po wiele godzin trwaj¹cym
porodzie, urodzi³a rano ostatnie swoje szcze-
niê. Stanê³am wtedy przed obliczem dyrek-
tora pe³na triumfu i szczê�cia, jak te¿
w poczuciu prawdy wyg³aszanych s³ów,
oczywi�cie spó�niona, i wypali³am: � Nasza
Baby w³a�nie urodzi³a siódmego szczenia-

ka! Nie mog³am wyj�æ wcze�niej. � Powód
mego spó�nienia obieg³ wtedy ca³¹ szko³ê
i serdecznie j¹ rozbawi³.

Kiedy ju¿ bolej¹ca od wyrzutów sumie-
nia i pe³na szczerego postanowienia popra-
wy (zupe³nie jak na spowiedzi) zamyka³am
drzwi dyrektorskiego gabinetu, zanurza³am
siê w kamienny ch³ód szerokiego, szkolne-
go korytarza pogr¹¿onego w ciszy, gdy¿
pierwsza lekcja ju¿ siê zaczê³a.

Dochodzi³am do klatki schodowej nowe-
go budynku, mijaj¹c drzwi wspania³ej, wy-
sokiej na dwa piêtra sali gimnastycznej �
która z racji posiadanej sceny z kurtyn¹
w ka¿dej chwili zamienia³a siê w teatr i s³u-
¿y³a wszelkim szkolnym imprezom � wbie-
ga³am na drugie piêtro i na chwilê zatrzymy-
wa³am siê pod drzwiami swojej klasy. Tak,
lekcja ju¿ siê zaczê³a...

Moje pierwsze szkolne wspomnienia s¹
dosyæ mgliste. Pierwsza klasa � jeszcze
w starym budynku, ale piêkna, wysoka i prze-
stronna � to na pewno rozwieszona na �cia-
nach w barwnych planszach historia Czer-
wonego Kapturka (ach! jaki d³ugi, usiany
ostrymi zêbami pysk mia³ ten wilk!), jakie�
plansze z kolorowymi patyczkami, czy te¿
kó³kami, i oczywi�cie twarze niektórych ko-
le¿anek: bardzo jasna twarzyczka Janki
Moor (z któr¹ pó�niej bardzo siê przyja�-
ni³am) okolona popielatoblond, równo ob-
ciêtymi �na pazia� w³osami; weso³a buzia
bardzo ¿ywej, ruchliwej Jadzi Dyakowskiej,
równie¿ z grona najbardziej zaprzyja�nio-
nych; zamglona w pamiêci Marylka Gosiew- U
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ska, u której zapamiêta³am tylko bardzo
okr¹g³e, niebieskie oczy i jakby stale zaka-
tarzony g³os; zupe³nie rozmazana we wspo-
mnieniu buzia i sylwetka Irki Cierpia³kow-
skiej; szybka, weso³a i skoczna niczym wie-
wiórka Zosia Barabasz o bardzo drobnej,
�niadej twarzy opromienionej wielkimi, mi-
gotliwymi oczami sarenki; wreszcie obie
wysokie Ewa Mok³owska i Basia Dobrzañ-
ska. Tyle tylko owych ma³ych dziewczynek
mogê na poczekaniu wy³owiæ z pamiêci.
Potem te postacie w fartuszkach z bia³ymi
ko³nierzykami w kolejnych latach siê zmie-
niaj¹. Pojawiaj¹ siê nowe, niektóre znikaj¹,
a tylko kilka z tych pierwszych spotkanych
w zaczarowanym krêgu bajki o Kapturku
pozostaje wraz ze mn¹ przez wiele szkol-
nych lat.

Jawi¹ mi siê postaci zakonnych nauczy-
cielek (tych w szkole powszechnej by³o wiê-
cej ni¿ �wieckich) w czarnych habitach, któ-
rych twarze obramowane mocno krochma-
lonymi, bia³ymi kornetami � w wiêkszo�ci
dla mnie dawno utraci³y swoje imiona. Wiem
na pewno, ¿e by³a przedobra s. Antonina,
surowa i nudna s. Maria (dr nauk przyrodni-
czych), s. Sabina, s. Prudencja i wreszcie �
podobna do gnoma, chuda i zgarbiona �
s. Eulogia, graj¹ca przez ca³e lata na fishar-
monii w szkolnej kaplicy i prowadz¹ca chór
szkolny, który uczestniczy³ w odbywaj¹cych
siê tu w niedziele mszach �wiêtych.

Wspominaj¹c chór szkolny, muszê opo-
wiedzieæ o naszej kaplicy, po³o¿onej nad sal¹
gimnastyczn¹, o identycznej kubaturze co
i ona. Kaplica pozosta³a w mojej pamiêci
jako przestrzeñ bardzo przejrzysta, wype³-
niona jasno�ci¹ dnia i s³oñcem, ograniczo-
na kolorow¹ mozaik¹ malowide³ �ciennych
o motywach ro�linnych i kwietnych. Dwóch
rzêdów ³awek, d³ugich i chyba ciemnych,
nigdy nie widzê pustych, ale szczelnie wy-
pe³nione ju¿ nie fartuszkami, ale ciep³ym gra-
natem mundurków, o weso³ych � w trzy rzê-
dy naszytych czerwonych, w¹skich tasiem-
kach na szerokich, marynarskich ko³nier-
zach. No i wyra�nie czujê do dzi� na swoich
kolanach plecion¹ ostro�æ kokosowych,
czerwonych chodników, biegn¹cych wzd³u¿
³awek w stronê o³tarza.

Przy o³tarzu, zwrócony przedsoborowym
obyczajem plecami do wiernych ornat ksiê-
dza dyrektora lub ks. Symoniego. £aciñskie
Dominus vobiscum ksiêdza i sp³ywaj¹ca

z góry kaskada tonów szkolnej fisharmonii
wraz z dr¿¹cym g³osem i cieniutkim et cum
spiritu tuo S.Eulogii jeszcze s¹ we mnie s³y-
szalne. Jak g³êboko zakodowany jest ten
obraz i d�wiêk w mojej wyobra�ni � zdajê
sobie sprawê, mozolnie staraj¹c siê go roz-
szyfrowaæ s³owami po tylu, tylu latach in-
nych ko�cio³ów, innych murów, innych d�wiê-
ków i barw.

Do gimnazjum dosz³y�my, ja i Hanka,
zgodnie z now¹ reform¹ szkolnictwa po
sze�ciu latach szko³y powszechnej, aby po
czterech latach gimnazjum przej�æ do dwu-
letniego liceum zakoñczonego matur¹.

Lata gimnazjalne rysuj¹ siê ju¿ bardzo
realnie w mojej pamiêci. Moje kole¿anki
z tych lat, które czêsto wesz³y do mojej kla-
sy ju¿ w pó�niejszych latach szko³y pow-
szechnej, maj¹ ¿ywe twarze, �ci�le przyle-
gaj¹ce do imion i nazwisk. Wiêkszo�æ z nich
widzê wokó³ siebie � Marysiê Lochman,
�liczn¹ czarnulkê o przepiêknych, ciemnych,
l�ni¹cych oczach, zawsze nienagann¹ we
wszystkim co robi³a (dzi� stale mieszkaj¹c¹
w Sanoku); Irkê Hejnar, z któr¹ przez kilka
lat siedzia³am w jednej ³awce, wysok¹,
o g³adko przyczesanych w³osach ujêtych
w dwie kukie³ki; Halê Maksym (w 1940 r.
wywieziona do Kazachstanu), szczup³¹, wy-
sok¹, z burz¹ silnie skrêconych, niesfornych
w³osów; Zosiê Janiszewsk¹ (po wojnie ¿onê
kapitana ¿eglugi wielkiej, przez dziesiêcio-
lecia mieszkaj¹c¹ w Gdyni, obecnie w War-
szawie), w³a�cicielkê najbardziej niebieskich
oczu, jasnoblond d³ugich warkoczy i buzi
o prawdziwie polskiej urodzie; Marysiê Nê-
dzowsk¹, drobn¹, niewielk¹, o bardzo krê-
tych w³osach; wysok¹ Jankê £ysakowsk¹,
z któr¹ w czasie wojny los tak tragicznie siê
obszed³; Hankê Sitarsk¹, p³omiennorud¹
z warkoczami, o niezwyk³ym temperamen-
cie i niezwyk³ych pomys³ach; Wandê Olech,
Tosiê Klimowicz, Hankê Krauss, Zosiê No-
sek, Stasiê Olexiñsk¹, Krysiê Niezabitow-
sk¹ i oczywi�cie, te wymienione ju¿ wcze-
�niej w klasie pierwszej � Jankê Moor (obec-
nie w Warszawie), Jadziê Dyakowsk¹
(w Wa³brzychu), Zosiê Barabasz... To tylko
ten najbli¿szy kr¹g moich towarzyszek kla-
sowych. By³o ich znacznie wiêcej i widzê je
wszystkie pe³ne nieu�wiadomionego jesz-
cze oczekiwania tajemnicy ¿ycia, które
otwiera³o nieznany szlak dni, tygodni i lat
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rozpo�cieraj¹cych siê przed nami prze¿yæ,
dokonañ, spe³nieñ.

Przez wszystkie lata gimnazjalne, a tak-
¿e i w l licealnej, wychowawczyni¹ naszej
klasy A (z jêzykiem francuskim) by³a s. Lud-
mi³a Jacakówna, matematyczka po studiach
uniwersyteckich. By³a osob¹ przezacn¹, ³a-
godn¹, cich¹ i pe³n¹ niespotykanej dobroci.
Z wszystkimi tymi zaletami serca sz³a, nie-
stety, w parze ³atwowierno�æ, któr¹ my,
uczennice, szybko wykry³y�my, czêsto jej
nadu¿ywaj¹c. Z w³asnego do�wiadczenia
pamiêtam, i¿ aby ukryæ swoje nieprzygoto-
wanie do lekcji, opowiada³am jej o swoim
z³ym samopoczuciu, przybieraj¹c bolesny
wyraz twarzy. Do dzi� pamiêtam jej poczci-
we dobre, szare oczy, patrz¹ce z dziecinn¹
ufno�ci¹ na �wiat i zamieszkuj¹ce go istoty
przez grube szk³a okularów, które tkwi³y na
niezbyt urodziwej, okr¹g³ej twarzy, otoczo-
nej sztywn¹ biel¹ zakonnego kornetu. Kie-
dy siê dobrze ws³ucham w co�, co tkwi
w moim wnêtrzu, s³yszê wyra�nie d�wiêk jej
g³osu, jej sposób mówienia i jestem pewna,
¿e nie utraci³am nic z tego brzmienia � ¿e
ona tak w³a�nie mówi³a.

M imo niew¹tpliwych zdolno�ci jêzyko-
wych, nie lubi³am ³aciny. Mo¿liwe, ¿e jedn¹
z przyczyn tego mego stosunku do lingua
romana by³a nadgorliwo�æ mojej Mamusi
w egzekwowaniu mych ³aciñskich zadañ,
szlifowaniu gramatyki, t³umaczeniu tekstów,
czy te¿ odpytywaniu s³ówek, wszystkich nie-
regularno�ci koniugacyjnych czy te¿ dekli-
nacji. Sama doskonale ³acinê zna³a i �wiet-
nie j¹ pamiêta³a, zna³a tak¿e grekê i potra-
fi³a recytowaæ ca³e fragmenty Iliady w tym
jêzyku. By³a uczennic¹ i wychowank¹ gim-
nazjum Zofii Strza³kowskiej, które mie�ci³o
siê w gmachu po³o¿onym w piêknym, du-
¿ym ogrodzie przy ul. Zielonej.

W pierwszych latach gimnazjalnych ³a-
ciny uczy³ nas prof. W. Szujski, znakomity
filolog klasyczny, w owym czasie ju¿ dobie-
gaj¹cy emerytury. Drobny, szczup³y o po-
ci¹g³ych rysach, twarzy okolonej siwymi
w³osami. Niezwykle kulturalny, ujmuj¹cy
w sposobie bycia. Nie by³o z nim ¿adnych
problemów. Wymagania mia³ umiarkowane
i swoim ³agodnym, spokojnym podej�ciem
nie wyzwala³ we mnie ¿adnych stresów. Noty
mia³am wtedy dobre. Otwarta pierwsza
ksi¹¿ka do jêzyka ³aciñskiego do dzi� pa-

trzy na mnie niewielk¹ rycin¹ pukaj¹cej do
drzwi dziewczynki � Marta portam pulsat.

Ale dobry i mi³y prof. Szujski przeszed³
na emeryturê, a w klasie pojawi³a siê m³o-
da, agresywna w sposobie uczenia i odpy-
tywania, pedantycznie dok³adna p. Janina
Rzepiñska. Dzia³a³a fatalnie na mój system
nerwowy. Niestety, ma³a Marta z ksi¹¿ki za-
mknê³a za sob¹ drzwi, odcinaj¹c mnie od
prostych, zrozumia³ych zdañ. Pojawi³y siê
wielkie problemy � t³umaczenia Cycerona,
Seneki, Wergilego.

Po bryki do tekstów ³aciñskich biega³o
siê oczywi�cie na Batorego, ulicê ksiêgarñ
i antykwariatów. Do ksiêgarni Rubina (chy-
ba Mosesa, mo¿e Izydora?), Igla lub Bode-
ka. Ale to by³o nieciekawe, o ile¿ bardziej
podniecaj¹ce by³o odwiedzanie przy tej sa-
mej ulicy wypo¿yczalni Stanis³awa Malinow-
skiego. Tam bieg³am jak na skrzyd³ach. Jak¹
wspania³¹ ksi¹¿kê uda mi siê dzi� wypo¿y-
czyæ? I choæ wszystkie tomy oprawione by³y
w jaki� szary papier, ka¿dy z nich brany do
rêki wywo³ywa³ dreszcz ciekawo�ci, chêæ
poch³oniêcia jego tre�ci.

Tak wiêc by³o z ³acin¹. Natomiast zupe³-
nie inaczej, wprost cudownie, by³o z jêzy-
kiem francuskim. Niew¹tpliwie za spraw¹
jedynej przez ca³y okres szkolny nauczy-
cielki, siostry Reginaldy Groeger, Belgijki,
znakomitego, choæ bardzo wymagaj¹cego
pedagoga. By³a ona niew¹tpliwie wielk¹ oso-
bowo�ci¹, bardzo b³yskotliw¹, inteligentn¹,
potrafi¹c¹ rozbudziæ zami³owanie do jêzy-
ka, jak równie¿ wci¹gn¹æ ucznia w aurê kraju
tego jêzyka, jego historiê i kulturê. Wysoka,
postawna, nieomal majestatyczna w sposo-
bie chodzenia i poruszania siê, nosi³a piêk-
nie osadzon¹ g³owê wysoko, ukazuj¹c miê-
dzy �nie¿nymi skrzyd³ami kornetu twarz
o piêknie rze�bionych rysach, twarz dum-
n¹, raczej chmurn¹, na której rzadko poka-
zywa³ siê u�miech. Podobno pochodzi³a
z rodziny arystokratycznej. Po polsku mó-
wi³a nie najlepiej.

Jêzyka polskiego uczy³a mnie w szkole
�redniej p. Zofia Iwatiwowa, wówczas bar-
dzo m³oda, niemniej doskona³a w swoim
zawodzie. Wymagaj¹ca, konsekwentna,
ceni¹ca zdolno�ci i inteligencjê, ale, nieste-
ty niemi³osiernie z³o�liwa, têpi¹ca ociê¿a-
³o�æ my�li, brak zdolno�ci w sposobie ich
wyra¿ania w s³owie i pi�mie. Dzi� tê ostat-
ni¹ jej cechê odbieram inaczej ni¿ w latach
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szkolnych, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e jej po-
stêpowanie w stosunku do uczennic mniej
uzdolnionych humanistycznie musia³o na nie
dzia³aæ stresuj¹co. By³o po prostu niepeda-
gogiczne. Pani Iwatiwowa by³a osóbk¹ nie-
wysok¹, drobn¹ i zgrabn¹, wówczas oko³o
trzydziestki, o kruczoczarnych w³osach nie-
odmiennie �ci�le i g³adko przylegaj¹cych do
g³owy, przedzielonych idealnie równo prze-
biegaj¹cym po�rodku przedzia³kiem, zebra-
nych u nasady szyi w co� w rodzaju ósemki.
Twarz jej cechowa³y drobne, regularne rysy
o¿ywione bardzo inteligentnym, czasem jak-
by drwi¹cym spojrzeniem ciemnych oczu. Dla
mnie by³a wzorem, je�li chodzi o styl ubiera-
nia siê i, jak pamiêtam, zachwyca³y mnie jej
buciki, zawsze na wysokich obcasach.

Historii uczy³a nas pani J. Barszczew-
ska; biologii chyba dr Janina Orska, ale poza
ich sylwetkami niewiele mo¿e mi o nich moja
pamiêæ podyktowaæ. Natomiast bardzo ¿yw¹
postaci¹, nie tylko w pamiêci, ale i sercu
pozosta³a ucz¹ca nas tzw. robót rêcznych
i zajêæ technicznych � p. Zofia Breitowa,
osóbka nies³ychanie kobieca i pe³na we-
wnêtrznego ciep³a. Mówi³a zawsze �ciszo-
nym, aksamitnym g³osem, a kiedy jej jakby
lekko zasmucone spojrzenie pada³o na mnie
spod firanki jej d³ugich rzês, topnia³o mi serce
i tak strasznie by³o mi przykro, ¿e z powodu

zupe³nego braku tzw. talentu manualnego
by³am jej sta³ym utrapieniem. Rekompen-
sowa³a jej to moja m³odsza siostra, która
zawsze by³a u niej prymusk¹. Pani Breitowa
by³a jedyn¹ z grona pedagogicznego mojej
szko³y, z któr¹ zetknê³am siê po wojnie
i w latach 60. spêdzi³am nawet u niej wraz
z moj¹ córeczk¹ kilka wiosennych dni w jej
�licznym domu w Makowie Podhalañskim.

Dziwna sprawa z t¹ ludzk¹ pamiêci¹.
Pewne sprawy, nawet drobiazgi zupe³ne,
pewne twarze, g³osy, zdarzenia czasem
najmniej wa¿ne, wyostrza na swym ekranie
i utrwala nieraz na zawsze, inne przysypuje
jakby py³em, oddala, wymazuje, pozosta-
wiaj¹c luki lub bardzo nieostre zarysy, frag-
menty, niewyra�ne echa i milkn¹ce g³osy,
które nie sposób ju¿ uchwyciæ zmys³ami.
Mo¿e tylko sercem.

POST SCRIPTUM

Powy¿szy fragment wspomnieñ dotyczy lat
1928�1939. Pozostali zapamiêtani przeze mnie
pedagodzy Zak³adu Nôtre Dame to: Maria Ba-
czyñska (wf.), Janina Dalborówna, zam. ̄ lab (po-
lonistka), W³adys³aw ¯lab (³acinnik), dr Ewa Ma-
leczyñska (historyk), dr Fortunat Stroñski (przy-
rodnik) � lata wcze�niejsze, dwudzieste.

* Patrz CL4/01 � za³o¿enie domu we Lwowie

Na 25-lecie Zak³adu Wychowawczego
SS. de Nôtre Dame

JEDNODNIÓWKA wydana z okazji 25-lecia Zak³adu Naukowo-Wychowawczego SS. de Nôtre
Dame we Lwowie, przy ul. Ochronek L. 8.

Æwieræwiecze pracy �wiêci dzi� �Nôtre Dame�
Pod has³em: Polska, wiara i nauka.
Wiêc do zak³adu zawsze cichych bram
Niechaj dzi� rado�æ rozg³o�nie zapuka.

Trudno jest oczy otwieraæ na �wiat
I dobrze ¿yciem pokierowaæ m³odem.
Dusza dziewczêcia jest jak piêkny kwiat,
A dla tych kwiatów zak³ad by³ ogrodem.

A wiêc zakwit³o tutaj wiele dusz
W s³oñcu opieki i mi³o�ci czu³ej,
Bo ogrodnikiem by³ tu Anio³ Stró¿
I dobre siostry zakonnej regu³y.

Bo zawsze miêkk¹ by³a rêka ta,
Która m³odziutkie prostowa³a pêdy,
Bo tylko serca tak czyste jak ³za
Na �wiat daleki wychodzi³y têdy.

S³oñce jest dzisiaj! Niech ust¹pi w cieñ
Wszelaki smutek przed chwil¹ weso³¹.
A¿eby uczciæ ten s³oneczny dzieñ,
Sztandar wam daje rodzicielskie ko³o.

Niech on dla dziewcz¹t zak³adu �Nôtre Dame�
Bêdzie tak czysty, jak pióropusz bia³y,
I niech ten sztandar przypomina wam
Wszystkie naj�wiêtsze Polki idea³y.

Henryk Zbierzchowski
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Marta Walczewska

STULECIE SZKO£Y
SS. NÔTRE DAME
WE LWOWIE

Pierwsze Siostry Szkolne de Nôtre Dame
przyby³y do Lwowa z Wroc³awia, na pro�bê
abpa Józefa Bilczewskiego, dla prowadze-
nia prywatnej 9-klasowej szko³y dla dziew-
cz¹t. Szko³ê otwarto w 1904 roku. Siostry
zamieszka³y u ss. Boromeuszek, a szko³a �
pierwotnie 5-klasowa � mie�ci³a siê w bu-
dynku Banku Wiedeñskiego przy ul. Jagiel-
loñskiej. Pocz¹tkowo by³o 56 uczennic.
Pierwszym dyrektorem zosta³ ks. Józef
Handl. Szko³a rozrasta³a siê, zakupiono wiêc
dwuskrzyd³owy gmach przy ul. Ochronek 8.
Od lipca 1905 r. mie�ci³a siê tu 9-klasowa
szko³a powszechna.

W 1912 r., po �mierci prze³o¿onej s.
Akwinaty Mierzwy, jej nastêpczyni¹ zosta³a
s. Stanis³awa Kostka Blancard, pary¿anka,
wykszta³cona w Anglii i W³oszech. Dyrek-
tork¹ zosta³a s. Leopoldyna Pilarska. Szko-
³a by³a ultrakwistyczna (dwujêzyczna) �
uczono równolegle w jêzyku polskim i nie-
mieckim. Wybuch I wojny �wiatowej prze-
rwa³ na pewien czas dzia³alno�æ Sióstr
Szkolnych de Nôtre Dame, ale w 1916 r.
szko³a zosta³a znowu otwarta. Z Karwiny
w Czechach przyjêto kilka sióstr.

Od 1919 r. funkcjonowa³a 9-klasowa szko-
³a z polskim jêzykiem wyk³adowym. Po woj-
nie siostry uzyska³y oko³o 2 ha ziemi przy ul.
Kadeckiej 2 i urz¹dzi³y tam ogród i sad,
a w latach pó�niejszych boisko i park szkol-
ny. W budynku klasztornym kszta³ci³y siê kan-
dydatki do zakonu. Ich prefektk¹ by³a b³. s.
Maria Antonina Kratochwil. By³y to ciê¿kie
lata, we Lwowie panowa³ g³ód. Abp Bilczew-
ski wspomaga³ materialnie siostry. Kolejn¹
prze³o¿on¹ zosta³a S. Eufemia Kurzydym.

Od 1923 r. siostry prowadzi³y oprócz
szko³y powszechnej � gimnazjum. Dyrekto-
rem od pocz¹tku, wg ¿yczenia abpa Bilczew-
skiego, by³ ks. Rudolf Opacki, absolwent Wy-
dzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Wie-
deñskiego. By³ on te¿ kapelanem Harcer-
stwa Polskiego dla Chor¹gwi Lwowskiej,

oraz moderatorem diecezjalnym Sodalicji
Mariañskiej dla uczennic szkó³ �rednich.
Równocze�nie pe³ni³ funkcjê kapelana i ku-
ratora SS Szkolnych de Nôtre Dame. Na
stanowisku dyrektora szko³y wytrwa³ do
grudnia 1939, kiedy to zwolni³y go w³adze
sowieckie. W latach 1941�44 dzia³a³ w taj-
nym nauczaniu we Lwowie. W 1946 r. wy-
jecha³ do Gliwic. Umar³ w 1964 r.

Grono nauczycielskie szko³y stanowi³y
w 1/3 Siostry Szkolne de Nôtre Dame,
w 1/3 nauczyciele �wieccy ucz¹cy stale,
a 1/3 to wyk³adowcy dochodz¹cy z innych
gimnazjów i Uniwersytetu.

Nauczyciele �wieccy to: Maria Baczyñska
(1925�39) � uczy³a gimnastyki i prowadzi³a har-
cerstwo, Anna Burzyñska (1934�39) � j. niemiecki
i francuski, Anna Cze¿owska (1928�34) �
j. francuski, j. niemiecki i j. polski, Janina Dalbor-
-¯labowa (1927�39) � j. polski, historia, Zofia Iwa-
tiwowa (1934�39) � j. polski, Zofia Jedliñska-Brei-
towa (matka autorki tego opracowania), 1934�39
� zajêcia praktyczne, dr Ewa Maleczyñska (1928�
�36) � historia, logika, j. polski, propedeutyka filo-
zofii, Zofia Orliczowa (1928�39) � matematyka,
fizyka, chemia, mgr Janina Orska (1935�39) � przy-
roda, geografia, Maria Terlecka (1928�33) � chór
i �piew, Maria Za³êska (1928�34) � rysunki, roboty
rêczne, W³adys³aw ¯lab (1925�37) � ³acina. Reli-
gii uczy³ ks. dyr. Rudolf Opacki i ksiê¿a: Jan Simo-
ni, J. Gustkowin i Maurycy Turkowski.

We wrze�niu 1929 r. Zgromadzenie od-
da³o do u¿ytku gimnazjum nowy, 3-piêtrowy
budynek przy ul. Ochronek 8a. By³y tam sale
szkolne, kancelaria, sala konferencyjna, sala
gimnastyczna, aula, pracownie, biblioteka,
izba harcerska i du¿a kaplica. Gimnazjum
korzysta³o z parku i boiska szkolnego przy
ul. Kadeckiej 2 w tzw. �Morskim Oku�.

Tak jak ka¿da lwowska szko³a, gimna-
zjum mia³o odznakê szkoln¹ na berecie
i tarczê z numerem szko³y na rêkawie p³asz-
cza i bluzki. W szkole Nôtre Dame uczenni-
ce mia³y granatowe mundurki z marynar-
skim ko³nierzem, z naszytymi czerwonymi
tasiemkami.

Gimnazjum mia³o daæ uczennicom pod-
stawy rozwoju kulturalnego i przygotowaæ
je do studiów wy¿szych, a tak¿e do udzia³u
w ¿yciu spo³ecznym. Klasy pod opiek¹ wy-
chowawczyñ tworzy³y gminy klasowe.
Uczennice wybiera³y zarz¹d i patrona, wy-
znacza³y sobie temat pracy. Celem by³o



34

samowychowanie, samopomoc kole¿eñska
w nauce, pomoc charytatywna, wyrobienie
spo³eczne i obywatelskie.

Na spotkaniach gmin � 1 do 4 razy
w miesi¹cu � omawiano bie¿¹ce sprawy,
uczennice opracowywa³y tematy wg zainte-
resowañ, np. dotycz¹ce teatru, muzyki, wy-
nalazków, zwyczajów, przeczytanych ksi¹-
¿ek. Czytano pamiêtniki, utwory uczennic,
omawiano problemy ¿ycia politycznego, go-
spodarczego i spo³ecznego. By³a samopo-
moc kole¿eñska i kasa udzielaj¹ca po¿y-
czek. Zajmowano siê te¿ pomoc¹ dla ochro-
nek, biednych rodzin i chorych. Uczennice
urz¹dza³y Gwiazdkê i Jase³ka dla sierot.
W 1930 r. zajê³y siê dzia³alno�ci¹ Zwi¹zku
Kresów Zachodnich, urz¹dzaj¹c zbiórkê
darów dla dzieci polskich w Niemczech.
Pieni¹dze uzyskiwa³y przez przygotowywa-
nie przedstawieñ teatralnych i wieczorów
muzycznych. To dawa³o mo¿liwo�æ np. za-
kupu materia³ów na sukienki, które same
szy³y dla biednych dzieci. Uczennice te¿
przekazywa³y pieni¹dze ks. Rêkasowi (któ-
ry prowadzi³ audycje dla chorych w Radiu
Lwów) i Towarzystwu Popierania Budowy
Szkó³ (TPBSz).

Uczennice szko³y bra³y udzia³ w uroczy-
sto�ciach pañstwowych � 3 Maja i 11 Listo-
pada. W dniu 22 listopada uczestniczy³y we
mszy �w. dziêkczynnej za oswobodzenie
miasta i odwiedza³y Cmentarz Orl¹t.

W czerwcu 1929 r., w dniu jubileuszu
25-lecia szko³y, ks. abp Twardowski w cza-
sie mszy �w. w katedrze po�wiêci³ sztandar
szko³y. Sztandar przedstawia³ wizerunek
Naj�w. Marii Panny, a z drugiej strony Go-
d³o Pañstwa i has³o �Bóg i Ojczyzna�. Wy-
dano okoliczno�ciow¹ jednodniówkê.

Od wrze�nia 1938 r. m³odzie¿ ca³ej szko-
³y by³a zrzeszona w Szkolnym Kole Ligi
Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej
(LOPP). Opiekunem ko³a by³ prof. ¯lab.
Uczennice wspiera³y fundusz LOPP na bu-
dowê hydroplanu dla Marynarki Wojennej
i fundusz stypendialny im. ¯wirki i Wigury.
Przez comiesiêczn¹ sk³adkê m³odzie¿ szkó³
lwowskich fundowa³a samolot dla armii. We
wrze�niu 1933 r. szko³a w³¹czy³a siê do akcji
po¿yczki narodowej, deklaruj¹c 250 z³ na ten
cel. W 1934 r. cz³onkinie Ko³a LOPP ogl¹da-
³y pokazy szybowcowe i spadochronowe na
lotnisku w Skni³owie, a w 1935 r. 20 uczennic
wziê³o udzia³ w lotach. Przy kole LOPP zor-
ganizowano sekcjê konstruktorek modeli
samolotów. W marcu 1934 r. w klasach V i VI
gimnazjum za³o¿ono Organizacjê Pracy
Obywatelskiej M³odzie¿y �Stra¿ Przednia�.

Godna uznania jest praca nauczycieli
i uczniów w kó³kach naukowych. By³o kó³ko
polonistyczne, francuskie, filologiczne, ko³o
przyjació³ ksi¹¿ki historycznej z sekcj¹ Mi³o-
�ników Ziemi Czerwieñskiej, kó³ko geogra-
ficzno-krajoznawcze z sekcj¹ ochrony przy-
rody, ko³o fizyczne, artystyczne � przygoto-
wuj¹ce przedstawienia teatralne, sportowe.
Chór szkolny, prowadzony przez SM Cecy-
liê Turek, wyst¹pi³ w programie Radia Lwów.

Od 1926 r. istnia³a w szkole Dru¿yna
Harcerska im. Felicji Sulimirskiej, jako V
Lwowska Dru¿yna Harcerska. Dru¿ynow¹
by³a prof. Maria Baczyñska. Przyrzeczenia
i �lubowanie sk³ada³y harcerki na Cmenta-
rzu Obroñców Lwowa nad grobem Felicji
Sulimirskiej. W szkole powszechnej by³y za-
stêpy zuchowe. Harcerki uczêszcza³y na
kursy ratownicze, obrony przeciwgazowej,
strzeleckie, narciarskie, przysposobienia
wojskowego i dla obrony Kraju.

4 lutego 1931 r., w pi¹t¹ rocznicê za³o-
¿enia harcerstwa w szkole, w radio nadano
I Lwowski Kwadrans Harcerski, z gawêd¹
inauguracyjn¹ druhny Marii Baczyñskiej
i z wystêpem chóru V Dru¿yny Harcerskiej.

W r. 1933/34 V Dru¿yna zosta³a wyró¿-
niona kategori¹ A. Otrzyma³y j¹ trzy dru¿y-
ny na 15 staraj¹cych siê. W marcu 1936
wydano jednodniówkê na X-lecie Harcer-
stwa, z tekstem Marii Baczyñskiej. W 1929 r.
M. Baczyñska zawi¹za³a Ko³o Przyjació³
Harcerstwa przy V Dru¿ynie. Stwarza³o to
dobry kontakt z domem. Szko³a organizo-
wa³a liczne wycieczki. Uczennice wyje¿d¿a³y
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na �zielon¹ szko³ê� do domu sióstr w Miku-
liczynie. Od 1924 r. pracowa³o Ko³o Rodzi-
cielskie. Sk³ada³o siê z rodziców, cz³onków
wspieraj¹cych z grona nauczycielskiego,
by³ych uczniów i przyjació³ szko³y. Miano-
wano Cz³onków Honorowych.

Jeden lub dwa razy w roku odbywa³y siê
wizytacje z ramienia w³adz pañstwowych.
Podkre�lano wysokie kwalifikacje nauczycieli,
ich samokszta³cenie, wspó³pracê i kole¿eñ-
sko�æ w�ród grona. Poziom nauczania okre-
�lano jako wysoki, metody nowoczesne, wy-
rabiaj¹ce samodzielno�æ i aktywno�æ m³o-
dzie¿y. Te wyniki w pracy naukowo-badaw-
czej zapewnia³y szkole prawa gimnazjów
pañstwowych, nadawane ka¿dego roku
przez Ministra Wyznañ Religijnych i O�wie-
cenia Publicznego. W roku szkolnym 1937/
/38 zak³ad otrzyma³ prawa publiczne dla gim-
nazjum na sta³e.

We wrze�niu 1939 r. zaczê³a siê we
Lwowie okupacja sowiecka. Zajêcia w szko-
³ach rozpoczêto 1 pa�dziernika. Prywatna
szko³a Nôtre Dame zosta³a przemianowana
na Szko³ê �redni¹ nr 21. Zwolniono ksiêdza
dyrektora, jego miejsce zaj¹³ �wiecki nauczy-
ciel. Siostry zakonne � nauczycielki zmu-
szono do przebrania siê w stroje cywilne, co
by³o dla nich ciê¿kim prze¿yciem, a szokiem

dla uczennic. W dalszym etapie, w 1940 r.,
etaty w szkole zajêli nowi nauczyciele. Przy-
by³y nowe przedmioty: jêzyki rosyjski i ukra-
iñski, historia Zwi¹zku Radzieckiego. Sio-
stry musia³y opu�ciæ swój dom. Zamieszka-
³y w rodzinach i podjê³y pracê jako pielê-
gniarki w szpitalach.

Obecnie w budynku sióstr na ul. Ochro-
nek nadal mie�ci siê szko³a. Ucz¹ siê w niej
dzieci ukraiñskie. Dyrekcja szko³y mia³a
obchodziæ 100-lecie jej istnienia w maju 2005
roku. Czy uroczysto�æ siê odby³a? Zapro-
szenie nie przysz³o.

* * *
Absolwentkami przedwojennej szko³y SS

Nôtre Dame jest wiele wybitnych osób, za-
s³u¿onych dla kultury. Po wojnie Siostry Szkol-
ne Nôtre Dame organizowa³y zjazdy nauczy-
cieli i uczniów dawnej szko³y. Zjazdy te odby-
wa³y siê w domu Sióstr w Opolu. Kilkakrotnie
uczestniczy³a w nich moja Matka.

W opracowaniu tym korzysta³am z wiadomo-
�ci uzyskanych od Matki Janiny Wizor z Domu
Sióstr w Bielsku-Bia³ej i z pracy magisterskiej
Siostry El¿biety Kupki pt. Zgromadzenie Sióstr
Szkolnych de Nôtre Dame w Polsce (1904�1939),
opracowanej na Papieskim Fakultecie Teologicz-
nym we Wroc³awiu w 1982 roku.

List do redakcji

Mi³o nam, ¿e numery naszego kwartal-
nika przez lata kr¹¿¹ miêdzy lud�mi � co
pewien czas otrzymujemy tego dowody
zarówno z ró¿nych stron RP i ze Lwowa, jak
i z zagranicy. Oto sympatyczny list, który
niedawno nadszed³ ze Lwowa.

Szanowna Redakcjo! Przypadkiem wpad³ mi
w rêce kwartalnik �Cracovia�Leopolis� 1/1999 �
Pok³osie Konkursu �Moja ulica, moja wie��. Prze-
czyta³am artyku³ p. Konrada Sury �Moja ulica
Gródecka�, by³am bardzo, bardzo wzruszona i by³a
to dla mnie nadzwyczajnie przyjemna niespo-
dzianka, ¿e p. Konrad pisze o moim mie�cie, mojej
ulicy i moim domu, w którym mieszka³am od dzie-
ciñstwa i nadal mieszkam. Otó¿ pañstwo Suro-
wie byli naszymi s¹siadami, mieszkali w miesz-

kaniu nr 42, a ja z rodzicami pocz¹tkowo w m. 45,
pó�niej w m. 40, gdzie mieszkam dotychczas.
Ciekawe s¹ losy tego bloku, który tak czêsto
zmienia³ swój numer. Obecnie nosi numer 171.

Urodzi³am siê w r. 1935, a wiêc w czasie wojny
by³am jeszcze dzieckiem. Pamiêtam matkê p.
Konrada, która uczy³a mnie robót na drutach.
Wspólnie z ni¹ zrobi³am pierwszy mój sweter.
Rodzina Surów by³a liczna, ¿yli w czasie wojny
bardzo biednie. Pana Konrada nie bardzo sobie
przypominam, ale pamiêtam Jego siostry, dora-
staj¹ce panienki, z których jedna, o ile siê nie
mylê, nazywa³a siê Iza.

Szanowna Redakcjo! Czy co� Wam wiado-
mo obecnie o p. Konradzie lub Jego Rodzinie;
gdzie mieszka, czy ma kontakty z kim� we Lwo-
wie. By³oby mi bardzo mi³o, gdyby p. Konrad lub
kto� z Jego Rodziny napisa³ do mnie. Obecnie
moje nazwisko brzmi Antoniewicz, w czasie woj-
ny by³o Janina Kretter. [...]

Droga Pani Janino, dziêkujemy. List prze-
kazujemy p. Konradowi, który bardzo siê
ucieszy³ i na pewno skontaktuje siê z Pani¹.
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Pierwsz¹ czê�æ zamie�cili�my w CL 2/05.

Oran¿eria
We wspomnieniach dzisiejszych miesz-

kañców Kobylca stale powtarza³ siê ten sam
w¹tek � ³adnych i rzadko spotykanych ro-
�lin, które hodowane by³y w przydomowym
ogrodzie i wokó³ grobowca. Wydaje siê, ¿e
to Maria przejê³a po ojcu zami³owanie do
oryginalnych kwiatów, pn¹czy, krzewów
i drzew. Dzisiaj nie ma po nich �ladu. Chy-
ba, ¿e te dwie sosny ko³o cerkwi zechcia³y-
by co� powiedzieæ... Czy prawd¹ jest to, ¿e
w przydomowej oran¿erii ros³y tropikalne
kwiaty i nawet banany?

Do¿ynki
Jakubowi i jego rodzinie, a i chyba ca³ej

wsi powodzi³o siê wyj¹tkowo dobrze przez
ponad dwadzie�cia lat. Jakub pozwala³ so-
bie w tych czasach na nie lada ekstrawa-
gancjê � jego stangret ubrany by³ na czar-
no, a zamiast zwyk³ej, p³óciennej mia³ lnia-
n¹ koszulê i... fifkê w zêbach. Wtedy to za-
pewne co roku przed Bo¿ym Narodzeniem
z dworu odje¿d¿a³ wóz wype³niony wszelki-
mi dobrami dla zakonu Albertynów.

O tych czasach wspomina Roman: Dzia-
dek by³ równie¿ jednym z g³ównych za³o¿y-
cieli tzw. banku ch³opskiego, w którym ch³o-
pi mogli zaci¹gaæ po¿yczki hipoteczne,
a bank ten uczestniczy³ te¿ w ró¿nych przed-
siêwziêciach inwestycyjnych. Dziadek je�-
dzi³ do Gwo�d�ca [gdzie mie�ci³a siê siedzi-
ba Banku] co tygodnia (polnymi drogami by³o
do tego miasteczka nie dalej jak 6�7 km).
Wolno nam by³o towarzyszyæ w tych podró-
¿ach.

Pan Wasyl Doliñski opowiada, co s³y-
sza³ o dworze. Po ¿niwach Jakub zwo³ywa³
ch³opów, b³ogos³awi³ im i zawsze prosi³ o to
samo: by dok³adnie orali ziemiê i by o ni¹
dbali. Czêstowa³ winem i pieczystym. Wiele
lat pó�niej, bo latem 1936 roku, Mieczys³aw
Agopsowicz, w³a�ciciel du¿o wiêkszego
maj¹tku w Ku³aczkowcach, przeczuwaj¹c
chyba swoj¹ rych³¹ �mieræ, wyszed³ przed
wyjazdem do wiedeñskiego szpitala na pole,
zdj¹³ kapelusz i k³ania³ siê wspania³ym uro-
dzajom.

Warto w tym miejscu przytoczyæ s³owa
Romana o chlebie babci kobyleckiej: W pie-
czeniu (a nawet wyrabianiu ciasta na chleb)
babcia nie pozwala³a siê nikomu wyrêczaæ
� ale w tym czasie nie nale¿a³o siê do niej
zbli¿aæ (jak gdyby by³a na³adowana pro-
chem). Chleb ten by³ s³ynny w ca³ym woje-
wództwie: okr¹g³y, o prawie czarnej skórze,
z ¿ytniej bia³ej pytlowej m¹ki, dla tzw. �ludzi�
te¿ razowy.

Do tej pory we wdziêcznej pamiêci ludz-
kiej przechowa³o siê i to, ¿e Jakub wybroni³
kogo� przed powo³aniem do armii austriac-
kiej perswaduj¹c, ¿e potrzebuje ludzi do
pracy w polu. W czasie I wojny we dworze
zatrzymywa³o siê wojsko, w tym i umieraj¹-
cy ¿o³nierze austriaccy. Na cmentarzu s¹
jeszcze �lady ich grobów.

„Krampampuli”
Oko³o roku 1910, jak wspomina Roman

£ysakowski, Jakub zainwestowa³ w chybio-
ny interes i pogr¹¿y³ ten niewielki maj¹tek
w k³opotach finansowych. �Znik³y piêkne ga-
zony, na miejscu których ukaza³y siê karto-
fle, w stajni na miejsce dwóch par koni «cu-
gowych» sta³a ju¿ tylko jedna, a na nasze
zapytania o [przysmak] «krampampuli» od-
powiadano nam, ¿e rum bardzo drogi�. Wie-
my, ¿e w czasie I wojny �wiatowej w tych
okolicach przetacza³ siê front, a kozacy
dawali siê mieszkañcom bardzo we znaki.

Znowu oddajemy g³os Romanowi: �Jed-
n¹ inwazjê wojsk rosyjskich (carskich) prze-
¿y³em na wsi u dziadków. Najczê�ciej widy-
wali�my tam wtedy patrole kozackie, zabie-
raj¹ce konie i pieni¹dze (dziadkowi przyk³a-
dali do szyi d³ugi cienki nó¿ od chleba) �
zreszt¹ wszystko, co im wpad³o w rêce �
np. podczas �wi¹t Wielkanocnych wle�li po
wybiciu szyby od strony werandy w nocy do
pokoju i m.in. zgarnêli ca³e ��wiêcone� do
worków, zabrali te¿ parê koni (mojego ojca
ewakuowano przedtem do Cieszyna, a po-
tem do Wiednia).

Po odparciu tej inwazji (ojciec by³ ju¿
wtedy z nami) nast¹pi³a druga, która dotar³a
tylko do Prutu. Nie przyzwyczajony do ko-
zackich zwyczajów ojciec czêstowa³ jedne-
go z nich papierosami ze srebrnej papiero�-

Kobylec (2) Monika Agopsowicz
El¿bieta £ysakowska
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nicy, która natychmiast zniknê³a w kieszeni
Kozaka � za� �barankowa� czapka, jak¹
wtedy nosi³em, mimo schowania jej pod ³ó¿-
ko, zmieni³a siê w kozack¹ (z czerwono-zie-
lonym denkiem) z ma³py, w której przez
resztê zimy paradowa³em. Ze wzgórza za
Prutem strzelali w naszym kierunku Austria-
cy � mieli ju¿ nawet samolot! � rzucaj¹cy
jakie� �mieszne bombki na kopi¹cych rowy
strzeleckie o kilkaset metrów od nas, spê-
dzonych przez nich ch³opów. Wreszcie za-
instalowa³ siê u nas rosyjski sztab z gene-
ra³em, który lekko rann¹ rêkê w oknie grza³
na s³oñcu, za� jego adiutant (syn naczelni-
ka Moskwy) fika³ kozio³ki na trawniku. By³y
tam te¿ dwa pu³ki z Polaków (normalnie �
stacjonuj¹cych w Mand¿urii) na ma³ych ko-
nikach (jeden siwych, a drugi bu³anych) pod
wodz¹ p³k. Karnickiego (pó�niej polskiego
genera³a), na których ros³e ch³opy wygl¹da-
³y do�æ �miesznie, siêgaj¹c niemal stopami
do ziemi. Koniki by³y jednak z³e i do�æ dzikie
i nie dawa³y siê kuæ. Pu³kownik ostrzega³
nas przed z³odziejskimi zamiarami rosyjskich
kolegów. Pytali ogrodnika, gdzie �oru¿ie�, na
co odpowiedzia³ im, dobrodusznie, ¿e �za-
kopane� � my�l¹c o ró¿ach przysypanych
ziemi¹ na zimê. Po tych dwóch inwazjach
nast¹pi³a trzecia (gdy ju¿ uczy³em siê we
Lwowie) � kiedy dziadek zmar³, a dom zo-
sta³ spalony przez zapalone na pod³ogach
ogniska�.

Wspomnienia po rosyjskim wojsku s¹ jak
najgorsze � w s¹siedniej Trofanówce znisz-
czony dom nigdy nie zosta³ odbudowany,
a w Ku³aczkowcach Mieczys³aw, bratanek
Marii Agopsowiczowej, musia³ w³o¿yæ nie
lada wysi³ek w remont ca³ego domu i ze-
rwanego dachu, a straty zniszczonej biblio-
teki i domowych sprzêtów by³y nie do na-
prawienia. Smutn¹ pami¹tk¹ tamtych cza-
sów by³o pud³o fortepianu stoj¹ce jeszcze
do II wojny na strychu, które Moskale wy-
pe³nili sianem i z niego karmili swoje konie.

W styczniu 1917 zmar³ Jakub i podupa-
d³ym gospodarstwem zajê³a siê wdowa po
nim wraz z córk¹ Mari¹. W pi�mie urzêdo-
wym z 30 sierpnia 1919 czytamy: �Dyrek-
cya okrêgu skarbowego w Ko³omyi rozpo-
rz¹dzeniem z dnia 9 sierpnia 1919 L.637/19
zgadza siê na wydanie nale¿¹cych do masy
spadkowej po �p. Jakóbie Agopsowiczu
walorów i intabulacyê wynikaj¹cych z wy-
danego ju¿ dekretu dziedzictwa po tym¿e

zmar³ym praw w³asno�ci przed [podkre�l.
M.A.] wymiarem i zap³at¹ nale¿yto�ci spad-
kowej, która znajdzie pokrycie w z³o¿onej
na jej zabezpieczenie przez dziedziców do
art. 10 depozytu skarbowego kwocie 6000K.�
Z lektury innego zachowanego dokumentu
� �Kontraktu dzia³u�, który napisany jest trud-
nym dla mnie do pojêcia jêzyku prawniczym,
wynika chyba, ¿e maj¹tek by³ zad³u¿ony.
K³opoty te mia³y siê nigdy nie skoñczyæ.
Nie¿yj¹ca ju¿ dzisiaj Paraska Sawiak, która
pracowa³a we dworze od 1919 roku, opo-
wiada³a, ¿e gospodarstwo przynosi³o nie-
wielki dochód. Jeszcze w 1938 roku Maria
£ysakowska sk³ada³a pro�bê do zarz¹du
gminnego w Gwo�d¿cu o �umorzenie po-
datku wyrównawczego i �wiadczeñ w natu-
rze za 1937 r. z powodu poniesionych klêsk
elementarnych�, ale pro�ba jej zosta³a pod
koniec kwietnia 1939 roku odrzucona. Le-
opold nie ¿y³ ju¿ osiem lat, babcia Kobylec-
ka mia³a 91 lat i mieszka³a wtedy u syna
w Tu³ukowie, a Marii pozosta³ nieca³y rok
¿ycia. Zmar³a 24 stycznia 1940 roku we Lwo-
wie. Jej m³odszy brat Ludwik zmar³ w 1937
roku, a starszy, aresztowany przez NKWD
� na wiosnê 1940 roku w czasie transportu
na Syberiê. Wszystkie swoje dzieci prze¿y-
³a Maria Agopsowiczowa, która z synow¹
Ryni¹ i wnuczk¹ Ew¹ znalaz³a siê w Zab³o-
towie pod opiek¹ Leosi Szyszlakowej, klucz-
nicy z Tuhikowa, i jej mê¿a i tam zmar³a
5 listopada 1941 roku w 93 roku ¿ycia. Przed
II wojn¹ �wiatow¹ maj¹tkiem zarz¹dza³ po-
dobno ̄ yd Szmister (Schmister?) czy Szpil-
man. Po wybuchu wojny rosyjsko-niemiec-
kiej we dworze stacjonowali Niemcy. Od nich
synowa Jakuba, a wdowa po Ludwiku do-
sta³a chyba ziemniaki w czasach najwiêk-
szego g³odu. Po wojnie, gdy ca³a pozosta-
j¹ca przy ¿yciu rodzina rozproszy³a siê po
Polsce, we dworze znajduj¹cym siê wów-
czas w Ukraiñskiej Republice Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, w Iwano-Frankiwskiej ob³asti,
zorganizowano szko³ê, a potem wiejski klub.
Dopiero w po³owie lat piêædziesi¹tych dom,
podobnie jak i czê�æ wsi, zosta³ doszczêtnie
spalony.

* * *
Jest we mnie ogromna wdziêczno�æ. Dla

moich przodków za to, ¿e dobrze zapisali
siê w ludzkiej pamiêci. Dla pradziadka, ¿e
z szacunkiem odnosi³ siê do ludzi i ziemi.
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Dla obu Marii za podarowan¹ pannie m³o-
dej krowê, za dobre rady i pomoc w choro-
bie, za odkupion¹ porwan¹ chustkê, po¿y-
czony budzik, za drobne prezenty i... cu-
kierki dla dzieci. Romanowi jestem wdziêcz-
na za to, ¿e pozostawi³ tych kilka bezcennych
zapisków i szkiców, i wszystkim krewnym,
którzy cierpliwie odpowiadaj¹ na moje pyta-
nia i opowiadaj¹, co zapamiêtali z czasów
swojego dzieciñstwa i m³odo�ci.

Niczego bym nie zrozumia³a, gdybym nie
zobaczy³a w³asnymi oczami tego malowni-
czego krajobrazu i nie dozna³a serdeczno-

�ci mieszkaj¹cych tam ludzi, którzy chcieli
opowiadaæ o tym, co s³yszeli od swoich ro-
dziców i krewnych, i co sami zapamiêtali.
Wdziêczna jestem panu, panie Wasylu Do-
liñski, ¿e pos³ucha³ pan pro�by swojej mamy
i poszed³ z kolegami pokolêdowaæ samot-
nej Marii Agopsowiczowej. Cieszê siê panie
Wo³odimirze z tego, ¿e interesuje siê pan
histori¹ swojej wsi i wdziêczna jestem panu
niezmiernie za to, ¿e zebra³ pan i spisa³ tyle
cytowanych tutaj przeze mnie relacji i arty-
ku³ów. Bo¿e, pomahaj Wam

sierpieñ 2001 r.

Archiwum

KIM S¥ £EMKOWIE
Przed prawie æwieræ wiekiem ukaza³ siê

w �Tygodniku Powszechnym� (47/81) krót-
ki artyku³ pod powy¿szym tytu³em (list do
redakcji TP) znanego etnografa i slawisty,
nowos¹decczanina, Antoniego Kroha. Au-
tor przyznaje, ¿e nie prowadzi³ badañ nad
�wiadomo�ci¹ £emków, jednak swój po-
gl¹d opar³ na w³asnych obserwacjach i wy-
nikaj¹cych z nich wnioskach.

Autor nie porusza zagadnienia pocho-
dzenia £emków, które � tak jak Hucu³ów
i Bojków � wi¹¿e siê z migracjami  w o ³ o -
s k i c h  pasterzy. Wszystkie trzy grupy et-
niczne, na skutek wspólnoty religijnej z Ru-
sinami, uleg³y w ci¹gu kilku wieków jêzy-
kowej rutenizacji. Dzisiaj £emkowie zna-
le�li siê w ca³kiem innej sytuacji ni¿
Bojkowie i Huculi, którzy od czasu II wojny
ulegaj¹ kompleksowej rutenizacji. £emko-
wie w RP nie musz¹...

Poni¿szy tekst nawi¹zuje do wcze-
�niejszego artyku³u w TP (43/81) nieja-
kiego Micha³a £esiowa, który lansuje ukra-
iñsko�æ £emków. List A. Kroha przytacza-
my w skrócie.

1. S³owo �Rusin� nie jest po prostu daw-
niejszym odpowiednikiem s³owa �Ukra-
iniec�, jak tego chce pan £esiów. Zakres
pojêcia �Rusin� jest znacznie szerszy, obej-
muje bowiem tak¿e Bia³orusinów, a tak¿e
niektóre grupy pomniejsze, np. starowie-

rów, ma³e grupy wschodnios³owiañskie na
terenie Rumunii i in. A wiêc s³owa �Rusin�
i �Ukrainiec� nie oznaczaj¹ tego samego.

2. Jeszcze na pocz¹tku XX wieku spo-
ra czê�æ ludno�ci ch³opskiej, m.in. w Ga-
licji, nie mia³a wykrystalizowanego poczu-
cia narodowo�ciowego, by³a po prostu �tu-
tejsza�, lub te¿ myli³a �wiadomo�æ na-
rodow¹ z przynale¿no�ci¹ pañstwow¹.
�Urodzi³em siê Austriakiem, moja baba by³a
Wêgierk¹, bo z Jurgowa, po roku osiem-
nastym byli�my Polakami, potem nasta³a
Generalna Gubernia, to�my byli guberna-
torzy, a teraz znowu jeste�my Polacy, tyl-
ko ¿e ludowi� � tak okre�la³ ¿artobliwie
swoj¹ narodowo�æ pewien Podhalanin.
Wracaj¹c do £emków: wydaje mi siê, ¿e
tylko czê�æ z nich uwa¿a siê za Ukraiñców
(zw³aszcza wykszta³ceni, �wiadomi dzia-
³acze), inna za� czê�æ ma �wiadomo�æ
�negatywn¹� (nie jestem Ukraiñcem ani
Polakiem). Przyk³ad �l¹zaków, który poda-
je p. £esiów, jest bardzo fortunny: otó¿ �l¹-
zacy maj¹ silne poczucie odrêbno�ci regio-
nalnej, za� mimo to czê�æ z nich uwa¿a siê
za Niemców, czê�æ za Polaków, czê�æ za
Czechów, a jeszcze pewna czê�æ twierdzi:
�...jestem �l¹zakiem i tyle�. Jest to stwier-
dzenie oczywiste i nie powinno chyba �l¹-
zaków obraziæ. Nie obrazi wiêc chyba £em-
ków stwierdzenie, ¿e s¹ oni rozdarci miê-
dzy narody ukraiñski, polski i s³owacki,
a pewna czê�æ z nich ma wy³¹cznie �wia-
domo�æ ³emkowsk¹, negatywn¹ do wymie-
nionych wy¿ej trzech narodów. [...]
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W czasie okupacji niemieckiej we Lwo-
wie, w Domu Dziecka przy ul. Zadwórzañ-
skiej, odbywa³y siê konspiracyjne koncerty.
Organizowa³ je dyrektor Domu � muzyk, ab-
solwent konserwatorium, by³y pracownik
opery i filharmonii lwowskiej � Józef Swatoñ
(1989�1975). Mia³ on wielu przyjació³ i zna-
jomych w �rodowisku artystycznym Lwowa.
Proponowa³ im odtwarzanie w trakcie tych
koncertów fragmentów ich przedwojennego
repertuaru w sali posiadaj¹cej o�wietlon¹
scenê i 200 krzese³ dla go�ci.

Gromadzenie siê w tej sali na koncer-
cie pozorowano jako odwiedziny dzieci tam
mieszkaj¹cych. Gdyby podczas koncertu
pojawi³ siê jaki� przedstawiciel w³adzy oku-
pacyjnej, aktorzy i widzowie mieli przej�æ
na wy¿sze piêtra do pokojów dzieci. To
mia³o zapewniæ bezpieczeñstwo wszystkim
osobom. Z tego te¿ powodu nie wykony-
wano dekoracji i nie ubierano strojów te-
atralnych, bo szybkie ich usuniêcie nie
by³oby mo¿liwe. Bilety na koncerty by³y
sprzedawane z rêki do rêki osobom, o któ-
rych wiedziano, ¿e dostosuj¹ siê do wa-
runków konspiracji.

W�ród wielu artystów w tych koncertach
wystêpowali: Celina Nahlik � by³a spikerka
Polskiego Radia, Tadeusz Machl � pianista
i kompozytor, Roman Mackiewicz, a tak¿e
Andrzej Hiolski.

Pod koniec 1943 roku ukaza³y siê teksty
satyryczne o Hitlerze � malarzu pokojowym,
a na pocz¹tku 1944 r. wystawiono rewiê,
której g³ównym bohaterem by³o Miasto Lwów.
Lwowski batiar �piewa³: Kto raz ciê pozna³
Lwowie nasz, twe z³ote serce, które masz,
ten wie, ¿e prze�ni³ cudowny czas, przy tobie
Lwowie nasz. Ca³kowite zaprzestanie kon-
certów spowodowane zosta³o przez mê¿a
jednej z wystêpuj¹cych artystek, który �le-
dzi³ swoj¹ ¿onê, podejrzewaj¹c j¹ o zdradê.
Zauwa¿y³, ¿e wchodzi ona do Domu Dziec-
ka, i zagrozi³, ¿e zawiadomi w³adze okupa-
cyjne. ¯ona nie przyzna³a mu siê, ¿e bierze
udzia³ w konspiracyjnych koncertach.

Autorka powy¿szego wspomnienia
sprzed ponad sze�ædziesiêciu lat zmar³a
przed rokiem, we wrze�niu 2004 r. Poni¿ej
opowie�æ o trudnych latach wczesnej m³o-
do�ci Ireny.

WSPOMNIENIE IRENY
Irena Suchanek (1926�2004)

Nasza niedawno zmar³a kole¿anka re-
dakcyjna � Irena Suchanek � opowiedzia³a
mi swoje wspomnienia z dzieciñstwa. Wcze-
�nie zosta³a sierot¹ i zamieszka³a w Domu
Dziecka przy ul. Zadwórzañ-
skiej we Lwowie. W 1944 roku
postanowi³a odwiedziæ swoj¹
kuzynkê w Krakowie. W reali-
zacji tego planu pomóg³ jej
lwowski Oddzia³ Rady G³ów-
nej Opiekuñczej. Dosta³a miej-
sce w wagonie zarezerwowa-
nym przez RGO dla dzieci-sie-
rot, których rodziny zosta³y
wymordowane przez Ukraiñ-
ców z OUN-UPA. W czasie tej
podró¿y Irena s³ucha³a tra-

gicznych opowie�ci tych straszliwie skrzyw-
dzonych dzieci. W Krakowie by³a �wiad-
kiem zorganizowanej przez Krakowski
Oddzia³ RGO akcji przekazywania dzieci
nowym opiekunom.

Irena znalaz³a siê w trudnej sytuacji, bo
nie uda³o siê jej znale�æ swojej krewnej. Zwró-
ci³a siê o pomoc do RGO. Od razu za³atwio-

no jej miejsce w internacie
i szko³ê w Krakowie. Ukoñczy-
³a szko³ê, potem studia, reali-
zowa³a siê w pracy zawodowej.
Mówi³a: Mia³am szczê�liwe
¿ycie!

Marta Walczewska

Informacje o ¿yciu zawo-
dowym i spo³ecznym Ireny Su-
chanek podane s¹ w nekrolo-
gu, zamieszczonym w CL 4/
/04, s.13.

Irena Suchanek

Koncerty na Zadwórzañskiej
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Ksiê¿yc w Londynie na niebie
Zagl¹da w okno me.
W milczeniu patrzymy na siebie
Przez chwilê albo dwie.
I nagle dreszcz wyobra�ni
Przenika mnie na wskro� �
Bo s³yszê � s³yszê wyra�ni �
¯e on do mnie szepce co�:

Ta ludzie kochane! Ta Matko Królewska!
Ta¿ oczom nie wierzê � to panna Majewska!
A pani siê patrzy, jak obca na obcego,
Jakby pani nie spozna³a ksiê¿yca

lwowskiego!
A jak pani na Corsie chodzi³a spacerem
I na ³awce w Stryjskim Parku siedzia³a

z kawalerem �
I w bramie na dobranoc, jak on pani¹ ca³owa³�
To kto wtedy w chmurach dyskretnie siê

chowa³?
Czy ja tak siê zmieni³ czy tak siê postarza³,
¯eby �dziwczuk� ze Lwowa mnie nie

zauwa¿a³?
Czy ja siê tak posun¹³, posiwia³ i zbrzyd³?
Ach, pani Majewska � faktyczni, ¿e to wstyd!

Wstyd chwyci³ mnie niewymowny,
Po³knê³am w gardle ³zy
I mówiê � Ksiê¿ycu szanowny �
Ta joj � to pan? To ty?
Powiedz mi � niech mi pan powie,
Co s³ychaæ? Czy pan zdrów?
Pan teraz tu? Nie we Lwowie?
Pan ty¿ ju¿ opu�ci³ Lwów?

Ta co pani gada? Ta pani Majewska!
Ta szczê�cie, ¿e ja pani¹ znam od oseska!

Ta ja tam we Lwowie co nocy spacerujê,
Od bramy do bramy, jak pies tak warujê,
Od Kopca do Corsa, od Corsa do Dworca,
Bez chwili urlopu, jak nocny dozorca.
Po rynnach siê �lizgam, po dachach siê

posuwam,
I srebrzê i z³ocê, uwa¿am i czuwam,
I w ka¿dym zau³ku i na ka¿dym zakrêcie
Pilnujê tego Lwowa � na twoje przyjêcie!
Ja tylko tu na chwilê � bo tam teraz �wit �
A pani mnie pos¹dza! ... Faktycznie, ¿e to

wstyd!

Wiêc ja wyci¹gam ramiona �
A on na górze l�ni �
I wo³am jak jaka� szalona!
Ksiê¿ycu! Powiedz mi!
Powiedz mi tylko dwa s³owa,
Ty mi to wyjaw sam �
Kiedy ja wrócê do Lwowa?
Czy w ogóle wróciæ mam?

Ta co za pytanie? Ta pani Majewska �
Ta jasne � a wtem jaka� chmurka niebieska
zasnu³a go z boku i mrokiem go zawlok³a.
I pró¿no siê patrzê � wychylam siê z okna.
I deszcz zacz¹³ si¹piæ i b³yszczy siê ulica
I niebo jest czarne i nie ma ksiê¿yca.
A ja my�lê: tem lepiej. A ja my�lê � nie

szkodzi!
On teraz we Lwowie po £yczakowskiej

chodzi!
I w ka¿dym zau³ku i na ka¿dym zakrêcie
Pilnuje � sam powiedzia³ � na moje przyjêcie.
I ju¿ w oknie londyñskim zieleni siê �wit.
A ja p³aczê i �miejê siê. Faktycznie, a¿

mnie wstyd!
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Gor¹ce podziêkowanie dla Pani W³ady Majewskiej, która nades³a³a nam tekst i nuty
piosenki ROZMOWA Z KSIÊ¯YCEM, napisanej specjalnie dla Niej przez Mariana Hema-
ra. Przed laty s³yszeli�my j¹ nieraz w wykonaniu Pani W³ady w Radiu Wolna Europa.
Wtedy by³ to g³os z innego �wiata...

Marian Hemar

Rozmowa z ksiê¿ycem

Piosenka dla W³ady Majewskiej, s³owa i muzyka: Marian Hemar, napisana dla Radia Wolna Europa,
grudzieñ 1956. W wykonaniu W³ady Majewskiej w Teatrze Hemara i w programach RWE.
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ROZMOWA Z KSIÊ¯YCEM

Andante espressivo

Piosenka dla W³ady Majewskiej
S³owa i muzyka: Marian Hemar
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Przed trzydziestu laty ukaza³y siê
w edycji Pañstwowego Instytutu Wydaw-
niczego (Warszawa 1975) Podania i le-
gendy polskie, ruskie i litewskie, zebrane
przez zapomnianego dzi� pisarza Lucja-
na Siemieñskiego. Z ksi¹¿eczki tej wy-
brali�my kilka podañ, zwi¹zanych z na-
szymi polskimi ziemiami po³udniowo-
-wschodnimi.

OR£Y HERBURTÓW
W blisko�ci Dobromila, na wynios³ej

górze, widne po dzi� dzieñ rozwaliny daw-
nego zamku Herburtów. Jest tam podanie
gminne, opowiadaj¹ce przyczynê wyga�niê-
cia tej s³awnej i mo¿nej rodziny. Ka¿dy
umieraj¹cy Herburt, jak powiada lud tamtej-
szy, przemienia³ siê w siwego or³a i obiera³
na ska³ach zamkowi przyleg³ych mieszka-
nie, gdzie gnie¿d¿¹c siê, m³ode swe wywo-
dzi³ pisklêta. Dopóki or³y siê gnie�dzi³y
i dopóki je szanowano, dopóty sprzyja³o
szczê�cie Herburtom. Lecz naraz zniszczy³
wszystk¹ pomy�lno�æ jeden niebaczny po-
tomek tego rodu, który niepomny na odda-
wan¹ cze�æ tym or³om, o�mieli³ siê ubiæ
jednego z rusznicy. Powróciwszy z polowa-
nia do domu dowiedzia³ siê, i¿ w³a�nie
w chwili zabicia or³a skona³ jego ma³y sy-
nek, którego ca³kiem zdrowego jeszcze
w domu by³ zostawi³.

Od tego czasu or³y przesta³y siê gnie�-
dziæ na skale; uciek³o szczê�cie i dostatek
od Herburtów, a ich rodzina z powodu zabi-
cia or³a wygas³a na owym osieroconym ojcu.

Przypomnijmy, ¿e matka Miko³aja Reja, uro-
dzonego w ¯urawnie przed 500 laty, by³a z domu
Herburtówna i pochodzi³a z tego zamku ko³o
Dobromila.

STÓ£ MARMUROWY
W OLESKU

W czasie przyj�cia na �wiat Jana III,
który siê urodzi³ wtórego czerwca 1624
roku, w wigiliê Przenaj�wiêtszej Trójcy,
zdarzy³a siê dziwna przygoda zrz¹dzeniem
niepojêtej w swych cudach Opatrzno�ci.
Skoro bowiem odebrano niemowlê, a po
obmyciu po³o¿ono na stole marmurowym*,
który w tej chwili jak gdyby zrysowany pio-

runem, na dwoje przepêk³ siê. Rzecz przy-
tomnych zasêpi³a, a wielebny ojciec Sie-
maszko z monastyrku bazyliañskiego, znaj-
duj¹cy siê przy tym milczeniu, rozerwa³ je
tymi s³owy: �Snad�, ¿e niemowlê to z porê-
ki wszechmocno�ci chwa³ê odebra³o, która
w ca³ym chrze�cijañstwie walor mieæ bê-
dzie; �wietna ta jednak chwa³a w czasie
dalszym przepêknie siê i polskiemu naro-
dowi szkodliw¹ siê stanie�.

* Stó³ ten jest czarny; d³ugo�ci najmniej trzech
³okci; wzd³u¿ idzie rysa; pó�niej, nie wiadomo
dlaczego, kazano go przeci¹æ na dwoje i teraz
tworzy dwa sto³y znajduj¹ce siê w Podhorcach.

ZAMEK JAZ£OWIECKI
Rozwaliny spania³ego niegdy� grodu

Jaz³owieckich na Podolu �wiadcz¹ o karze
niebios, jaka dotknê³a ród Jaz³owieckich za
to, i¿ jeden z nich nielito�ciwie wypêdzi³
osiad³ych tam¿e Ormian; z ust¹pieniem tych
pracowitych i przemy�lnych ludzi wszystkie
nieszczê�cia zwali³y siê i na miasto, i na
onego dziedziców. Rodzina Jaz³owieckich
zgas³a, a gród przeszed³ na w³asno�æ Ko-
niecpolskich. I tej rodziny nie lepszy by³
koniec. Gdy bowiem razu pewnego z ch³o-
piêciem jednym, tego imienia dziedzicem,
piastunka przysz³a igraæ na brzeg studni
zamkowej, nastraszona przez kogo� upu-
�ci³a dzieciê, z którego �mierci¹ mia³a siê
zacz¹æ kolej nieszczê�æ Polski.

Dzisiaj okoliczni wie�niacy w chwilach
gdy s³oñce zachodzi, widuj¹ jak promieñ jego
tworzy niekiedy w ob³okach z³ot¹ przepa-
skê, potem z³otow³ose dzieciê na g³owie
maj¹ce wianek, w prawej rêce krzy¿, a w le-
wej kwiaty. Zjawisko to dopóty ma siê poja-
wiaæ, póki �wietniejsze losy dla kraju nie
wróc¹.

Trzeba by teraz patrzeæ, czy owe zjawisko
siê nie pojawia. A w ogóle � czy nie ma wesel-
szych legend?

LUCJAN SIEMIEÑSKI, ur. 1807 w Kamiennej
Górze k. Magierowa (na terenie Roztocza, miê-
dzy Raw¹ Rusk¹ a ¯ó³kwi¹), pisarz, t³umacz, kry-
tyk literacki i artystyczny. Uczestnik Powstania
Listopadowego, wspó³organizator Stowarzysze-
nia Ludu Polskiego, emigrant we Francji. Zmar³
w Krakowie 1877, pochowany w krypcie zas³u¿o-
nych na Ska³ce.
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Brody
Plan wg mapy katastralnej z 1935 r. Plan

miasta � za³o¿onego na prawie magdebur-
skim przez S. ¯ó³kiewskiego z koñcem XVI
w. � oparty na tradycyjnym uk³adzie sza-
chownicowym z kwadratowym rynkiem* po
�rodku (160 x 130 m). Murowane, jednopiê-
trowe kamienice powstawa³y od po³. XVII
w., �rodek by³ zabudowany kramami i skle-
pikami, tzw. Kramami ¯ydowskimi (zburzo-

nymi przez Niemców w czasie II wojny �wia-
towej). Ko�ció³ parafialny przy jednej z ulic,
wybiegaj¹cych z naro¿ników rynku. Na pla-
nie widaæ �lady twierdzy, za³o¿onej w 1.
po³owie XVII w.: zamek oraz zarysy bastio-
nów fortyfikacji miejskich**.

* Rynek oznaczono szarym kolorem
** �lady bastionów oznaczono grub¹ kresk¹

NASZE MIASTA
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Przedstawiamy dalszy ci¹g � w skrócie
� Sprawozdania Rady Naczelnej FOK, któ-
rego prezentacjê rozpoczêli�my w CL 1/05.
Poni¿ej kolejny rozdzia³.

III. POPULARYZACJA NA FORUM
PUBLICZNYM AKTUALNEJ PROBLEMA-
TYKI KRESOWEJ: PRASA, UDZIA£
W KONFERENCJACH, SYMPOZJACH,
UROCZYSTO�CIACH I WA¯NIEJSZYCH
WYDARZENIACH

Za przyk³adem urzêdowej poprawno�ci
politycznej, tak¿e �rodki masowego przeka-
zu na ogó³ niechêtnie zabiera³y g³os w spra-
wach polskiej mniejszo�ci narodowej w kra-
jach o�ciennych. Niewiele mo¿na by³o na-
potkaæ u c z c i w y c h  publikacji na temat
niszczej¹cego i zaw³aszczanego polskiego
dziedzictwa kulturalnego na ziemiach Polsce
odebranych. Podobnie dzieje siê w kwestii
powszechnie obowi¹zuj¹cych we wspó³cze-
snym �wiecie p r a w  � jednak nie respek-
towanych wobec Kresowian, zarówno na
Wschodzie, jak i w samej III RP. Jedynie
wyj¹tkowe i tylko spektakularne okoliczno-
�ci i wydarzenia, których ju¿ nie sposób by³o
nie dostrzec i pomin¹æ, torowa³y sobie dro-
gê na ³amy prasy, do programów informa-
cyjnych TVP i Polskiego Radia (najczê�ciej
zreszt¹ wskutek zabiegów, osobistych sto-
sunków czy wrêcz presji �rodowisk kreso-
wych). Znacznie chêtniej � zw³aszcza w TVP
� prezentowano natomiast fa³szywy, krzyw-
dz¹cy i obra�liwy obraz ¿ycia na Kresach,
rzekom¹ ciemnogrodzk¹ za�ciankowo�æ
tamtejszych Polaków. Apogeum takiej pre-
zentacji kresowej rzeczywisto�ci sta³ siê
s k a n d a l i c z n y s e r i a l Bo¿a podszew-
ka Izabeli Cywiñskiej, z uporem kilkakrotnie
powtarzany � wbrew protestom naszych
�rodowisk i interwencjom ze strony Federa-
cji. O innych �sukcesach� TVP, zw³aszcza
o zaw³aszczanym przez ni¹ (naszego po-
mys³u) Festiwalu Kultury Kresowej w Mr¹-

gowie � piszemy w dalszej czê�ci sprawoz-
dania, po�wiêconej naszej dzia³alno�ci kul-
turalnej [rozdzia³ VI]. Trzeba tylko odnoto-
waæ w tym miejscu, ¿e wyg³oszone na festi-
walu wyst¹pienia przewodnicz¹cego Fede-
racji � przypominaj¹ce publiczno�ci ducha
wierno�ci Kresów Polsce � zosta³y o c e n -
z u r o w a n e  tak skutecznie, ¿e poza obec-
nymi w amfiteatrze nie us³yszeli ich nigdy
widzowie ogl¹daj¹cy program telewizji.

Z interesuj¹cej nas tematyki kresowej
pokazuje siê stosunkowo czêsto folklor ba-
tiarów z lwowskich przedmie�æ, czasem siel-
sko�æ ludowych piosenek, np. o Kasi pasa-
j¹cej wo³ki na bagnach � w znanym nam
i zawsze mi³ym wschodnim za�piewie. Jed-
nak d o  r z a d k o � c i  n a l e ¿ ¹  p r e -
z e n t a c j e  p o w a ¿ n i e j s z e j  k u l t u r y
zwi¹zanej z Kresami, atmosfera naszych
narodowych wieszczów; niemal zupe³nie
poza ekranem znajduje siê twórczo�æ tak
licznej, kresowej inteligencji: plejady pisa-
rzy, poetów, ludzi muzyki i sztuki. O ¿ycio-
wych problemach wspó³czesnych �rodowisk
polskich na Wschodzie telewizyjna publicy-
styka najczê�ciej milczy. [...]

W marcu 1997 r. ukaza³ siê 150. numer
�Kresów�, wydawanych od listopada 1992
jako w miarê regularny dodatek do �S³owa
Powszechnego�, pó�niej �S³owa � Dzienni-
ka Katolickego� [o pi�mie tym i jego losach
piszemy osobno, w rubryce Jest co czytaæ].
�Kresy� przesta³y istnieæ wraz z zamkniê-
ciem �S³owa�. Mimo wysi³ków nie uda³o siê
znale�æ równie sprzyjaj¹cej redakcji, a przy
tym oddanego sprawie dziennikarza-lwowia-
nina, jakim by³ red. Janusz Olejnik.

Pod koniec roku 1996 nawi¹zali�my jesz-
cze wspó³pracê z tygodnikiem �Nasza Pol-
ska�. W rezultacie zacz¹³ siê i tam ukazy-
waæ dodatek zatytu³owany �Nasza Polska �
Kresy�, prowadzony przez red. Jerzego
Narbutta, pisarza o wielkiej wra¿liwo�ci
i poetê. Jego felietony w �Naszej Polsce�
stawa³y siê zawsze szerokim otwarciem
okien na �wiat kultury. Choæ zawsze intere-
suj¹cy i ciesz¹cy siê uznaniem, dodatek
�Nasza Polska � Kresy� � w zestawieniu ze
swym odpowiednikiem w �S³owie Powszech-
nym� � nie posiada³ tak dalece posuniêtej
suwerenno�ci. Skromniejszy objêto�ciowo
i ukazuj¹cy siê nieregularnie � mimo dobrej
woli Redakcji � by³ niejednokrotnie wypy-
chany na potem przez inn¹ tematykê. Nie-

NA RZECZ POLAKÓW
I POLSKO�CI (2)
FEDERACJA ORGANIZACJI KRESOWYCH
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S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-
-HISTORYCZNY
JEZUPOL
Niewielkie miasteczko w powiecie i wojew.

stanis³awowskim, po³o¿one na p³d.wsch. od Ha-
licza, u uj�cia Bystrzycy do Dniestru.

Historia. Pierwotnie miejscowo�æ nazywa³a
siê Czesybiesy. Pierwsza o nich wzmianka po-
chodzi z 1435 r., kiedy to Jan Rozumek z Klezo-
wa sprzeda³ je Marcinowi z Wrocimowic h. Pó³-
kozic, uczestnikowi bitwy pod Grunwaldem. Ten
z kolei w 1437 r. odsprzeda³ maj¹tek Micha³owi
z Buczacza, kasztelanowi halickiemu. W 1485 r.,
po �mierci ostatniego z tej linii Buczackich, Cze-
sybiesy przesz³y na jego córkê zamê¿n¹ za Ja-
nem Kamienieckim h. Pilawa. W 1550 r. by³y
w³asno�ci¹ Stanis³awa Marcina Zborowskiego,
kasztelana krakowskiego, który wybudowa³ tu
drewniany zameczek. Po nim odziedziczy³ je
najm³odszy z jego synów, Krzysztof, skazany na
banicjê za wichrzenie przeciwko królowi. Skonfi-
skowany banicie maj¹tek, król Zygmunt III nada³
Jakubowi Potockiemu. W 1594 r. podczas oblê-
¿enia przez Tatarów dosz³o na zamku do wybu-
chu prochu, czego nastêpstwem by³ po¿ar, który
ogarn¹³ tak¿e ca³e miasto. Potocki z za³og¹ zdo-
³ali uj�æ po¿arowi i Tatarom. Te dramatyczne wy-
darzenia mia³y spowodowaæ konwersjê kalwini-
sty Potockiego na katolicyzm. Jako wotum za oca-
lenie ufundowa³ ko�ció³ pw. Wniebowziêcia NPM
i klasztor oo. dominikanów. Wtedy te¿ zosta³a
zmieniona nazwa miasta na Jezupol, co etymo-
logia ludowa ³¹czy z okrzykiem uchodz¹cych
z p³on¹cego zamku: Jezu daj pole! Potocki roz-
pocz¹³ te¿ budowê nowego zamku z kamienia
i ceg³y. Obie rozpoczête przez niego budowy do-
prowadzi³ do koñca jego syn Miko³aj. Miasto wraz
z klasztorem niszczone by³o dwukrotnie: w la-
tach 1648�49 i 1676. Zniszczony zamek wyre-
montowa³a wdowa po ostatnim w³a�cicielu z ro-
dziny Potockich, która w 1692 r. sprzeda³a dobra
jezupolskie Stanis³awowi Janowi Jab³onowskie-
mu. W posiadaniu jego rodziny pozosta³ Jezupol
przez przesz³o sto lat. Dopiero w 1817 r. drog¹
rodzinnych koligacji dosta³ siê Kajetanowi Dzie-
duszyckiemu, który ok. 1840 r. w s¹siedztwie ruin
zamkowych wybudowa³ nowy dwór, a w 1843 r.
nowy murowany ko�ció³ oo. dominikanom. Dwór

mniej zawsze przez czytelników by³ oczeki-
wany, nadrabiaj¹c wszelkie mankamenty
swoj¹ staranno�ci¹ i � na ile to mo¿liwe
w ograniczonej objêto�ci � tak¿e bogat¹ tre-
�ci¹. Pod redakcyjn¹ opiek¹ Jerzego Na-
rbutta ukaza³o siê 46 numerów dodatku.

Po d³u¿szej przerwie (Jerzy Narbutt opu-
�ci³ redakcjê NP) wznowili�my �Kresy�
w marcu 2000 r. Wraz z red. Jerzym Bier-
nackim, przyjacielem Polaków kresowych,
wydali�my jeszcze kilka (6�7) numerów.
Z redagowania dalszych musieli�my zrezy-
gnowaæ, bo mimo usilnych starañ nie mogli-
�my znale�æ osób pisz¹cych, choæ trochê
znaj¹cych problematykê kresow¹ i sk³on-
nych do wspó³pracy.

Brak w³asnego pisma próbowali�my ³a-
godziæ na ró¿ne sposoby. Wszystkie wa¿-
niejsze dokumenty Federacji, kierowane do
instytucji parlamentarnych i w³adz pañstwo-
wych, przekazywali�my Polskiej Agencji Pra-
sowej (PAP) i redakcjom wszystkich powa¿-
niejszych dzienników. Zwykle, choæ nie za-
wsze, ukazywa³y siê o tym bardziej lub mniej
obszerne wzmianki i notatki prasowe, cza-
sem publikowano nasze memoria³y, prote-
sty, o�wiadczenia � we fragmentach. Obok
tego, w kwestiach zwi¹zanych z problematy-
k¹ kresow¹, zw³aszcza aktualnym po³o¿e-
niem polskiej spo³eczno�ci za wschodni¹
granic¹, organizowali�my lub byli�my wspó³-
organizatorami konferencji prasowych.

Autor wymienia dalej niemal pó³ setki
najwa¿niejszych narad, konferencji praso-
wych, spotkañ, wywiadów, konferencji o cha-
rakterze popularno-naukowym, uroczysto�ci
� z lat 1997�2003, organizowanych lub
wspó³organizowanych przez FOK, gdzie
prezentowano jej punkt widzenia, propozy-
cje i inicjatywy, interwencje itd. By³y miêdzy
nimi takie jak udzia³ w konferencjach Rady
Ochrony Pamiêci WiM (w tym w sprawie
Cmentarza Orl¹t, tak¿e we Lwowie), nara-
dach w sprawie za³o¿eñ ideowych i progra-
mowych Festiwalu Kultury Kresowej, sytu-
acji Polaków w Wilnie, w Senacie na temat
przywrócenia ci¹g³o�ci prawnej miêdzy II
i III RP oraz likwidacji skutków umowy Hi-
tler�Stalin, w sprawie ochrony mniejszo�ci
narodowych. Wymieni³ równie¿ udzia³y
w licznych uroczysto�ciach, na których nie
mog³o zabrakn¹æ oficjalnej obecno�ci przed-
stawicieli �rodowisk kresowych.

Kolejny odcinek w nastêpnym numerze.
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Czytelnicy krakowscy na pewno zwrócili
uwagê na informacje podawane od czasu
do czasu przez media o zamierzonej likwi-
dacji podkarpackiej linii kolejowej, przebie-
gaj¹cej z zachodu na wschód przez miasta
i miasteczka po³o¿one u stóp ³añcucha kar-
packiego. Jad¹c z Krakowa do Zakopane-
go przecinamy j¹ w Chabówce. Linia ta
obs³uguje dzi� w RP (czy raczej obs³ugiwa-
³a) takie znaczne miasta, jak Nowy S¹cz,
Jas³o, Krosno, Sanok.

Nadesz³y dla tej linii z³e czasy, bo 
TIR-y i autobusy, a tak¿e wielki rozwój pry-
watnej motoryzacji ograniczy³y drastycznie
op³acalno�æ przewozów towarów i ludzi na
tej linii. O ile jej wschodnia czê�æ (wschod-
nia w obrêbie RP, na terenie województwa
podkarpackiego � Ma³opolski �rodkowej)
jeszcze siê broni, bo ³¹czy tamtejsze, odda-
lone od centrum kraju miasta i region �ze
�wiatem�, o tyle czê�ci zachodnie � w Kra-
kowskiem i �l¹skiem � kapituluje. Na odcin-
ku Rabka�Limanowa, a wiêc naj³adniejszym
krajobrazowo, komunikacjê kolejow¹ ju¿ za-
mkniêto, szyny zaros³y traw¹, mosty rdze-
wiej¹.

Problemem tym zajê³o siê powo³ane
Krakowie w 2004 r. �Towarzystwo Kolei
Transwersalnej� (tzn. poprzecznej), która
mia³a � w interesie Austrii � po³¹czyæ z Wied-
niem po³udniow¹ czê�æ Galicji i utworzyæ
nowy wêze³ dla handlu miêdzynarodowego
z Rosj¹ (wcze�niej istnia³a ju¿ tzw. linia
Karola Ludwika � od Zebrzydowic, przez
Kraków, Tarnów, Lwów i Tarnopol � do gra-
nicznych Podwo³oczysk). Nowa linia pobie-

g³a od granicy z Wêgrami w Zwardoniu do
¯ywca, a dalej przez Such¹, Chabówkê,
Limanow¹ i wszystkie wymienione wy¿ej
miasta. Potem z Sanoka przez Chyrów,
Sambor, Drohobycz, Stryj, Dolinê, Stanis³a-
wów, Buczacz, Czortków, Kopyczyñce � do
granicznego Husiatyna.

Towarzystwo Kolei Transwersalnej pro-
paguje turystykê na ca³ej tej linii � a¿ po
Husiatyn. Dzia³acze TKT ju¿ tak¹ podró¿
odbyli i podpowiadaj¹ wzorowanie siê na
kolejkach szwajcarskich. No có¿, pomys³
piêkny, jednak trudno porównywaæ nied³u-
gie przeja¿d¿ki w�ród alpejskich krajobra-
zów z 830-kilometrow¹ tras¹, biegn¹c¹ przez
tereny �zwyk³e�, nawet nie karpacko-górskie.
Mo¿e trzeba by znale�æ jak¹� inn¹ formu³ê
dla takiej eskapady, ¿eby pozyskiwaæ na ni¹
chêtnych? W tej chwili entuzja�ci z TKT
opracowuj¹ nakrêcone ta�my filmowe i opi-
suj¹ stacja po stacji ca³¹ liniê. Trzeba temu
przyklasn¹æ.

W krakowskim �Dzienniku Polskim� 174/04
znalaz³o siê omówienie tego przedsiêwziêcia,
opisane przez Hannê Krupiñsk¹ (Na ratunek
Kolei). Mieliby�my dwie uwagi do czê�ci jednego
zdania w tym tek�cie. Pani Hanna napisa³a: ...do
Husiatynia na Ukrainie. Otó¿ nie do Husiatynia,
lecz Husiatyna, a co do Ukrainy, to piszmy raczej
� w pañstwie Ukraina, bo ta geograficzna Ukra-
ina zaczyna siê dopiero parêna�cie metrów za
Husiatynem, za w¹ziutkim tutaj Zbruczem. Hu-
siatyn to jeszcze Ma³opolska Wschodnia.

Korzystali�my te¿ z artyku³u �110 lat Kolei
Transwersalnej� Paw³a Terczyñskiego
w czasopi�mie �Parowozik� 3�4/92.
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W CL S/03 przedrukowali�my anty-
sowiecki wiersz �Pionowo i poziomo�, który
mia³ byæ napisany we Lwowie w 1952 r. przez
Zbigniewa Turka, pó�niejszego znanego
dziennikarza krakowskieg o.

Okazuje siê, ¿e oparty na
podobnej zasadzie wiersz po-
wsta³ tak¿e kilkadziesi¹t lat
wcze�niej (mo¿e by³ wzorem dla
tamtego?) � w 1900 r. w Krako-
wie. Z uwagi na antyrosyjski
i antycarski wyd�wiêk, mo¿na
jednak podejrzewaæ, ¿e napisa³
go kto� z zaboru rosyjskiego.

Nale¿y wiêc najpierw przeczytaæ obie
zwrotki osobno, pionowo, a potem ³¹cznie,
poziomo. Zachowali�my oryginaln¹ pisow-
niê.

Niechaj g³o�no s³ynie S³awa polskiej broni
Mêstwo rosyanów Niech zaginie w toni
Niechaj szczê�cie sp³ynie Na polskie wskrzeszenie
Na moskiewskich panów Niech padnie zniszczenie
Niech siê w górê wznosi Rz¹d polski, korona
Aleksandra s³awa Niech na wieki skona
Ca³y �wiat niech g³osi Walki polskie znane
Petersburskie prawa Niech bêd¹ wy�miane.
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by³ skromnym, piêtrowym budynkiem na rzucie
wyd³u¿onego prostok¹ta. Poniewa¿ syn Kajeta-
na by³ zapalonym hodowc¹ koni rasy arabskiej,
czê�æ po³udniowa dworu przeznaczona by³a na
³¹cz¹c¹ siê bezpo�rednio z pokojami mieszkal-
nymi stajniê ogierów, a czê�æ pó³nocna na staj-
niê klaczy. W 1849 r. Wojciech Dzieduszycki prze-
budowa³ dwór na okaza³y pa³ac, przy czym zli-
kwidowa³ stajniê ogierów, dobudowuj¹c w jej
miejsce pomieszczenia mieszkalne, i urz¹dzi³
wnêtrza kolekcjonowanymi przez siebie dzie³ami
sztuki. W r. 1914, w czasie ofensywy rosyjskiej,
pa³ac zosta³ spalony, a czê�æ dzie³ sztuki zrabo-
wana. Najcenniejsze okazy zdo³ano jednak ukryæ.
W 1925 r. pa³ac odbudowano, ale ju¿ bez pó³noc-
nej czê�ci stajennej. Ostatnim w³a�cicielem Je-
zupola by³ W³adys³aw Jakub Dzieduszycki, który
w 1940 r. zgin¹³ w sowieckim wiêzieniu we Lwo-
wie.

Z Jezupola wywodzili siê:
Wojciech Dzieduszycki (1848�1909), polityk,

filozof i eseista, austriacki minister dla Galicji,
profesor filozofii i estetyki na Uniwersytecie Lwow-
skim, znany z dowcipu;

Wojciech Dzieduszycki (wnuk poprz., ur.
1912), �piewak, aktor, twórca lwowskiego kaba-
retu we Wroc³awiu.

MARIAMPOL
Po³o¿enie. Miasteczko w powiecie i wojew.

stanis³awowskim, oddalone 18 km na p³d. wsch.
od Stanis³awowa i 15 km na p³d. wsch. od Hali-
cza. Po³o¿one nad Dniestrem, przeciête potokiem
Zab³ocie (zwanym w dalszym biegu potokiem
Zgni³ym, dop³ywem Dniestru). Parafie obu ob-
rz¹dków w miejscu. W XIX w. w okolicy Mariam-
pola uprawiano tytoñ, eksploatowano te¿ pobli-
skie z³o¿a krzemienia i alabastru.

Historia. Z wczesnego okresu dziejów Ma-
riampola wiadomo tylko, ¿e przez d³ugi czas
nale¿a³ do parafii rzym.kat. w Delejowie (ufundo-
wanej w 1401 r. przez Jana Rolê). W 2. po³owie
XVII w. nale¿a³ do Stanis³awa Jana Jab³onow-
skiego h. Prus III, kasztelana krakowskiego
i hetmana wielkiego koronnego. Wybudowa³ on
w Mariampolu zamek, który nale¿a³ do ³añcucha
fortec rozmieszczonych wzd³u¿ Dniestru i bro-
ni¹cych kraj od po³udniowego wschodu. Miejscem
sta³ego zamieszkania w³a�cicieli sta³ siê Mariam-
pol dopiero za czasów Jana Kajetana Jab³onow-
skiego w XVIII w. Przebudowa³ on zamek, nada-
j¹c mu charakter rezydencji pa³acowej. Ufundo-
wa³ tak¿e oo. kapucynom klasztor i ko�ció³,
w którym zosta³ pochowany. Ostatnim dziedzi-
cem z rodu Jab³onowskich by³ Karol (zmar³y

BISKUP NA WYGNANIUBISKUP NA WYGNANIUBISKUP NA WYGNANIUBISKUP NA WYGNANIUBISKUP NA WYGNANIU
W tym roku mija

95. rocznica urodzin
�p. ks. biskupa Ma-
riana Rechowicza,
�administratora apo-
stolskiego archidie-
cezji w Lubaczowie�,
czyli ordynariusza
lwowskiego, który
w czasie sowieckiej
okupacji przebywa³
poza swoj¹ stolic¹,
na niezajêtym skra-
wku naszej archidie-
cezji � w Lubaczo-
wie, a do Lwowa
dostêpu nie mia³.
Czterech kolejnych

biskupów rezydowa³o przez 45 lat w Luba-
czowie: abp. Eugeniusz Baziak (1946�62),
bp Jan Nowicki (1964�73), bp Marian Re-
chowicz (1973�83) oraz bp Marian Jawor-
ski (1983�91), potem ju¿ we Lwowie, arcy-
biskup i kardyna³).

Marian Rechowicz urodzi³ siê w Husia-
tynie w 1910 r. Studiowa³ teologiê na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,
w 1933 r. otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie.
Najpierw pracowa³ jako wikary przy ko�cie-
le �w. El¿biety, potem zosta³ mianowany pre-
fektem w Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym we Lwowie. Doktoryzowa³ siê w zakre-
sie historii Ko�cio³a na UJK w 1939 r. Po
wojnie znalaz³ siê czasowo w Krakowie, tu
habilitowa³ siê, a w 1950 r. obj¹³ Katedrê
Historii Ko�cio³a w �redniowieczu i Historii
Teologii na KUL. Przez 10 lat by³ rektorem
KUL. W r. 1973, po �mierci bpa Nowickiego,
zosta³ wybrany na administratora apostol-
skiego w Lubaczowie, od 1974 jako biskup.
Zmar³ w 1983 r., spocz¹³ na cmentarzu lu-
baczowskim.

Ks. bp M. Rechowicz by³ autorem kilku
dzie³ historycznych i ponad 100 artyku³ów
naukowych. By³ redaktorem g³ównym dzie³
zbiorowych, w tym monumentalnej Ksiêgi
1000-lecia chrze�cijañstwa w Polsce.

SYLWETKI
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GRZEGORZ LWOWSKO-
-DUNAJOWSKI

Pojêcia renesans, odrodzenie s¹ nam
dobrze znane, jednak przeciêtny zjadacz
chleba wi¹¿e je g³ównie z architektur¹
i sztuk¹, które odchodz¹c od �rednio-
wiecznego gotyku, zwróci³y siê ku wzor-
com z antyku. Wszystko to, a tak¿e lite-
ratura i poezja, sz³o w parze z � a �ci�lej
k r o k  z a  odrodzeniem w filozofii i po-
dej�ciu do nauk w ogóle, które � odrzu-
caj¹c �redniowieczn¹ scholastykê � opar-
³y siê na wzorcach grecko-rzymskiej sta-
ro¿ytno�ci, zyskuj¹c miano humanizmu.

Humanizm w sferze filozofii i nauki, tak
jak renesans w dziedzinie architektury i sztu-
ki, wi¹¿emy w Polsce z wiekiem XVI. Jed-
nak w Europie po³udniowo-zachodniej obja-
wia siê to ju¿ w wieku XV, i w tym w³a�nie
stuleciu (raczej w jego drugiej po³owie) za-
czyna p³yn¹æ do nas strumieñ humanizmu
z Italii, a tak¿e z Niemiec i Francji. Dzieje
siê to nie tylko za spraw¹ zagranicznych
uczonych i artystów, tak¿e dziêki Polakom,
peregrynuj¹cych do �róde³ humanizmu.

Do najwiêkszych polskich humanistów
nale¿a³ G r z e g o r z  z  S a n o k a. Uro-
dzi³ siê ok. 1407 r. w Ziemi Przemyskiej,
w okolicy Sanoka, jako syn zubo¿a³ego
szlachcica. Ojciec mia³ tward¹ rêkê, wiêc
dwunastoletni syn uciek³ z domu, a oko-
³o 1421 r. rozpocz¹³ naukê w Krakowie.

Kolejne prawie 20 lat to nauka i studia
w Krakowie, praca baka³arza to tu, to
tam, a nastêpnie wyjazd na paroletnie

studia do Italii, i znowu powrót do
Krakowa. Pracê na tutej-

szej Aka-
demii

³¹czy³ z probostwem w pobliskiej Wieliczce,
gdzie na plebanii z³o¿y³ swoj¹ zasobn¹, przy-
wiezion¹ z W³och bibliotekê oraz za³o¿y³
pierwsz¹ w Polsce akademiê humanistycz-
n¹, skupiaj¹c szerokie grono przyjació³ hu-
manistów.

W roku 1440 Grzegorz wyjecha³ z kró-
lem Polski i Wêgier W³adys³awem (zwanym
pó�niej Warneñczykiem) nad Dunaj. Pozo-
sta³ na Wêgrzech po �mierci króla w bitwie
pod Warn¹, a do kraju powróci³ dopiero po
10 latach.

Teraz zaczyna siê n a j d ³ u ¿ s z y  i naj-
wa¿niejszy okres ¿ycia i dzia³alno�ci nasze-
go humanisty, prozaika i poety: w 1451 r.
otrzyma³ od króla Kazimierza Jagielloñczy-
ka � wbrew opozycji biskupa krakowskiego
Zbigniewa Ole�nickiego � l w o w s k i e  a r -
c y b i s k u p s t w o  ³aciñskie. Przypomnijmy,
¿e w Polsce istnia³y wtedy tylko dwie metro-
polie: gnie�nieñska, której podlega³ tak¿e
Kraków*, oraz l w o w s k a. We Lwowie po-
zosta³ Grzegorz przez lat 26, a¿ do �mierci
w 1477 r.

Arcybiskup Grzegorz zas³u¿y³ siê ogrom-
nie jako administrator swej archidiecezji.
Za³o¿y³ szereg wsi, do których �ci¹ga³ osad-
ników, poprawi³ gospodarkê w dobrach ka-
pitu³y i zapewni³ jej dochody, porz¹dkowa³
sprawy archidiecezji, dba³ o karno�æ i po-
ziom kleru. Troszczy³ siê o szkolnictwo
i odrestaurowa³ lwowsk¹ katedrê.

Równocze�nie stworzy³ wokó³ siebie
humanistyczny dwór � na wzór renesanso-
wych dworów w³oskich. Jego letnia rezyden-
cja w miasteczku Dunajów, wzorowo urz¹-
dzonym i rz¹dzonym, sta³a siê o�rodkiem
¿ycia umys³owego lwowskiej archidiecezji.
W zamku dunajowskim toczono z go�æmi
krajowymi i zagranicznymi dyskusje �wiato-
pogl¹dowe i artystyczne.

Najwa¿niejszym przybyszem, który go-
�ci³ tam przez dwa lata, by³ s³ynny Kallimach,
wybitny humanista w³oski, który narazi³ siê
ówczesnemu papie¿owi. Chroni³ siê w wie-
lu krajach, a w koñcu znalaz³ azyl w Polsce,
gdzie � poczynaj¹c od Dunajowa � pozosta³
do koñca ¿ycia***.

Grzegorz z Sanoka zmar³ w nieodleg³ym
od Dunajowa Rohatynie. Nie wiemy, czy tam
w³a�nie znalaz³ wieczny spoczynek, w �ró-
d³ach takiej informacji nie znale�li�my****.

Maksymilian Jamnicki
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w 1864 r.). Po Jab³onowskich pozosta³ w Ma-
riampolu ko�ció³ parafialny pw. Trójcy �w., wznie-
siony po przeniesieniu tu parafii, konsekrowany
w 1825 r., oraz fundacje dobroczynne, prowa-
dzone przez ss. mi³osierdzia (zak³ad dla sierot,
zak³ad dla ubogich chorych). Sierociniec mie�ci³
siê w zabudowaniach powsta³ych po zlikwidowa-
niu w 1. po³owie XIX w. klasztoru kapucynów.
Oko³o 1880 r. Mariampol zosta³ naby³ Franciszek
Torosiewicz dla swej córki Marii, która po�lubi³a
Mariana B³a¿owskiego. W pocz¹tkach XX w. B³a-
¿owscy sprzedali dobra mariampolskie i ostatecz-
nie zosta³y one rozparcelowane. Pa³ac, opusz-
czony ju¿ w 1. po³. XIX w., s³u¿y³ do celów gospo-
darczych i popada³ w ruinê. Spalony podczas
I wojny �wiatowej zosta³ w okresie miêdzywojen-
nym rozebrany do fundamentów.

PODHORCE
Po³o¿enie. Wie� w powiecie z³oczowskim,

wojew. tarnopolskim, w odleg³o�ci 27 km na p³n.
od Z³oczowa. Po³o¿ona na skraju pasma Woro-
niaków, na wys. 399 m npm. Przez wie� przecho-
dzi dzia³ wodny: p³n. czê�æ le¿y w dorzeczu Dnie-
stru za po�rednictwem £ahodówki, dop³ywu Sty-
ru, p³d. czê�æ w dorzeczu Wis³y za po�rednictwem
jednego z ramion Bu�ka Oleskiego, dop³ywu
Bugu.

Historia. We wczesnym �redniowieczu by³ tu
gród Ple�nisko, wzmiankowany w 1188 r., w XIV
w. w³¹czony do Polski. Od r. 1400 Podhorce
stanowi³y w³asno�æ Podhoreckich. W 1633 r.
zakupi³ je wraz z s¹siednimi wioskami hetman
Stanis³aw Koniecpolski, który wybudowa³ tu ro-
dow¹ rezydencjê. Po nim dziedziczy³ jego syn
Aleksander, a nastêpnie wnuk Stanis³aw, który
w 1682 r. zapisa³ swoje dobra wraz z Podhorca-
mi Jakubowi Sobieskiemu. Ostatecznie trafi³y
Podhorce w rêce m³odszego syna Jana III, kró-
lewicza Konstantego. Ten w 1720 r. odsprzeda³
je z okolicznymi wsiami hetmanowi Stanis³awo-
wi Mateuszowi Rzewuskiemu. Syn tego¿, Wa-
c³aw, szczególnie zapisa³ siê w historii Podho-
rzec rozbudow¹ pa³acu i fundacj¹ ko�cio³a pa-
³acowego. W rêkach tej rodziny pozosta³y
Podhorce do 1865 r., kiedy to sprzedano tam-
tejsze dobra wraz z pa³acem W³adys³awowi
Sanguszce. W posiadaniu Sanguszków pozo-
stawa³y Podhorce do II wojny �wiatowej. Ostat-
nim w³a�cicielem by³ Roman Sanguszko.

Zabytki. Pa³ac. Budowa rozpoczêta ok. 1635
r. na polecenie Stanis³awa Koniecpolskiego, pro-
wadzona prawdopodobnie przez Andrea dell�
Aqua, budowniczego zamku w Brodach. Piêtro-
wy budynek pa³acowy, otoczony fortyfikacjami

* Arcybiskupem-metropolit¹ krakowskim zosta³
dopiero Adam Stefan Sapieha w 1925 r.

** Powiat przemy�lañski, ok. 60 km od Lwowa.
*** Filippo Buonaccorsi, zwany Kallimachem

(1437�1496), W³och, poeta, humanista, poli-
tyk, dyplomata, dworzanin królewski, pisarz
historyczny. Po pobycie w Dunajowie napisa³
biografiê Grzegorza z Sanoka: Vita ed mores
Gregorii Sanocei. Zmar³ w Krakowie.

**** Powy¿szy tekst oparli�my na Polskim S³ow-
niku Biograficznym t. X oraz artykule Micha³a
Ro¿ka Kr¹g Grzegorza z Sanoka (�Dziennik
Polski� 58/02, Kraków). Nb. jako ilustracjê ar-
tyku³u zamie�ci³ M. Ro¿ek XV-wieczn¹ pano-
ramê Krakowa, jednak bardziej stosowny by³-
by �redniowieczny widok Lwowa, poniewa¿ to
miasto, a nie Kraków, by³o w ¿yciu i dzia³alno-
�ci Grzegorza najwa¿niejsze. Stary widok
Lwowa wg panoramy Hogenberga (pocz. XVII
w.) ju¿ pokazywali�my w CL, tutaj wiêc przed-
stawiamy katedrê lwowsk¹ z widoku panora-
micznego z pocz. XVIII w. Nale¿y s¹dziæ, ¿e
�wi¹tynia ta wygl¹da³a podobnie w czasach
abpa Grzegorza z Sanoka.

ZAPOMNIANYZAPOMNIANYZAPOMNIANYZAPOMNIANYZAPOMNIANY
LLLLLWOWSKIWOWSKIWOWSKIWOWSKIWOWSKI
WYNALWYNALWYNALWYNALWYNALAZCAZCAZCAZCAZCAAAAA

Niedawno obejrzeli�my w TV Polonia
film Ma³gorzaty Uberny p.t. Dzieje jedne-
go wynalazku � telefon. Zaskakuj¹ce, ¿e
w filmie, przedstawiaj¹cym historiê tele-
fonu, ca³kowicie pominiêto osobê pol-
skiego wynalazcy � in¿yniera kolejowe-
go ze Lwowa, Henryka Machalskiego
(1835�1919).

In¿ynier Henryk Machalski, o¿eniony
z Mari¹ z Gorazdowskich (siostr¹ �w. ks.
Zygmunta Gorazdowskiego) skonstruowa³
telefon z ulepszonym mikrofonem wêglowym
w tym samym czasie, co Amerykanin Alek-
sander Graham Bell. Z powodu utrudnieñ,
jakie spotyka³y Polaków w zaborze austriac-
kim, spó�ni³ siê o 3 lata z opatentowaniem
wynalazku.

Córka wynalazcy Jadwiga z Machalskich
Breitowa, ekspatriowana z rodzinnego Lwo-
wa w 1945 r., przechowywa³a pami¹tki po
swoim ojcu i postanowi³a utrwaliæ historiê
jego wynalazku. Posiadan¹ dokumentacjê
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przekaza³a do opracowania profesorowi
Politechniki Warszawskiej Feliksowi B³ockie-
mu, zajmuj¹cemu siê problemami telekomu-
nikacji. Profesor B³ocki by³ absolwentem
i pracownikiem Politechniki Lwowskiej, po
ekspatriacji osiedli³ siê w Warszawie. Ca³a
zachowana dokumentacja wynalazku znaj-
duje siê w Muzeum Techniki w Warszawie,
a portret Henryka Machalskiego wisi tam
w�ród portretów wybitnych polskich wyna-
lazców.

Zapewne na tych materia³ach opiera³
siê Boles³aw Or³owski, autor ksi¹¿ek pt.
1000 lat polskiej techniki (wyd. Nasza Ksiê-
garnia, 1963) i Poczet polskich pionierów
techniki (wyd. Nasza Ksiêgarnia, 1974),
w ksi¹¿kach tych bowiem znajdujemy wie-
le informacji o dziele twórcy polskiego tele-
fonu. Henryk Machalski pracowa³ w latach
1856�70 na linii kolejowej Kraków�Wiedeñ,
a do 1893 na linii Lwów�Czerniowce�Jas-
sy. W 1879 roku uzyska³ patent na mikro-
fon wêg³owy proszkowy, jeden z pierwszych
na �wiecie. Wynalazek ten zosta³ opaten-
towany przez brata Henryka � Maurycego
Machalskiego, na jego nazwisko, w Peters-
burgu.

Opracowany przez Machalskiego system
telefonu, dziêki zastosowaniu mikrofonu
proszkowego, dawa³ bardzo czysty odbiór.

30 kwietnia 1881 r. Machalski zademonstro-
wa³ publicznie jego dzia³anie. Odby³a siê
transmisja koncertu z ¯ó³kwi do odleg³ego
o 30 km Lwowa. Audycji patronowa³o Towa-
rzystwo Politechniczne. Jego prezes, in¿y-
nier Roman Gostkowski, obja�ni³ zasadê
dzia³ania ulepszonego telefonu. Nastêpnie
po³¹czono siê z ¯ó³kwi¹, sk¹d przemawia³
konstruktor, potem nadano koncert. Spra-
wozdawca �Gazety Narodowej� tak relacjo-
nuje przebieg imprezy: Rozpoczê³a siê roz-
mowa. Z ¯ó³kwi przemawia³ pan Machalski.
Ka¿de jego s³owo za pomoc¹ tuby rozpra-
szaj¹cej g³os by³o jak najdok³adniej s³ysza-
ne nawet w koñcu obszernej sali. Nastêpnie
da³ siê s³yszeæ �piew kobiecy �Gdyby ran-
nym s³onkiem...�, d�wiêczny, czysty i dono-
�ny. Publiczno�æ zachwycona wybuch³a
w rzêsiste oklaski, o czym za pomoc¹ tele-
fonu audytorium ¿ó³kiewskie zosta³o zawia-
domione. Po �piewie kobiecym us³yszeli�my
sympatyczny tenor p. Myszugi, który od�pie-
wa³ romans z �Halki� � �Szumi¹ jod³y na gór
szczycie...� i na ¿¹danie dumkê rusk¹. Bez
próby wykonano nastêpnie duet na dwa
g³osy mêskie, który tak¿e wypad³ wybornie.
G³os ludzi przenosi telefon pana Machal-
skiego dok³adnie. Produkcje wykonane
w ̄ ó³kwi by³y s³yszane w sali Frohsinnu tak,
jak gdyby arty�ci �piewali w przybocznym
pokoju. Na zakoñczenie robiono do�wiad-
czenie z fletem i tr¹bk¹. Artysta gra³ na fle-
cie aryê z �Purytanów�; ka¿dy ton by³ s³y-
szany pe³no i czysto. W ogóle trzeba przy-
znaæ, ¿e aparat pana Machalskiego funk-
cjonowa³ znakomicie.

Dot¹d stosowano telefony dzia³aj¹ce na
odleg³o�æ kilkuset metrów, a i tak jako�æ
odbioru by³a s³aba. Dlatego transmisja na
dystans 30 kilometrów by³a sensacj¹. Tele-
fon zainstalowano na linii kolejowej Lwów�
�Czerniowce. Z inicjatywy konstruktora wy-
nalazku zaczêto we Lwowie instalowaæ pry-
watne telefony. Wynalazek by³ pokazany na
Miêdzynarodowej Wystawie Elektryczno�ci
w Pary¿u w 1881 roku i otrzyma³ tam srebr-
ny medal. Pami¹tka ta jest w posiadaniu
rodziny. Mikrofon proszkowy znalaz³ szero-
kie zastosowanie i korzysta siê z niego do
dzi�, natomiast wynalazca zosta³ zapomnia-
ny, choæ zas³u¿y³ sobie na miejsce w historii
techniki.

Marta Walczewska
(prawnuczka Henryka Machalskiego)
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typu bastionowego, by³ gotów w 1641 r., ale pra-
ce przy nim prowadzono jeszcze ponad 20 lat.
Pa³ac mia³ byæ pomnikiem chwa³y rodu, a szcze-
gólnie hetmana Stanis³awa Koniecpolskiego. Jego
militarne i dyplomatyczne zas³ugi s³awi³y malowi-
d³a na stropach sal I piêtra. Twórc¹ malowide³,
a przynajmniej ich czê�ci, by³ malarz holenderski
Jan de Baan. W latach 1752�63, gdy w³a�cicie-
lem Podhorzec by³ Wac³aw Rzewuski, nadbudo-
wano drugie piêtro pa³acu, a we wnêtrzach urz¹-
dzono galeriê malarstwa europejskiego, z³o¿on¹
jednak¿e w wiêkszo�ci z kopii. Czê�æ galerii sta-
nowi³y portrety monarchów europejskich oraz
wybitnych postaci Rzeczypospolitej. Nadwornym
malarzem Rzewuskiego by³ w latach 1762�67
Szymon Czechowicz, który dla podhoreckiego
pa³acu wykona³ ponad 100 obrazów.

Po I rozbiorze Polski pa³ac, opuszczony przez
Rzewuskich, popada³ w zaniedbanie. Dopiero
w 1832 r. powróci³ tu Leon Rzewuski, który
w 1865 r. sprzeda³ dobra Sanguszkom. Nowi w³a-
�ciciele wyremontowali pa³ac i we wnêtrzach urz¹-
dzili ekspozycjê uzbrojenia i pami¹tek po Janie
III. Podczas I wojny �wiatowej w³a�ciciele starali
siê wyewakuowaæ najcenniejsze zbiory do swej
rezydencji w Gumniskach k. Tarnowa. W okresie
miêdzywojennym pa³ac odnowiono i na pocz¹tku
lat 30. urz¹dzono now¹ ekspozycjê obrazów
i pami¹tek w zwi¹zku z rocznic¹ wiktorii wiedeñ-
skiej. We wrze�niu 1939 r. Roman Sanguszko
przewióz³ najcenniejsze zabytki z Podhorzec
i Gumnisk przez Rumuniê na zachód, a ostatecz-
nie do Brazylii. Po II wojnie �wiatowej w pa³acu
urz¹dzono szpital dla chorych na p³uca, adaptu-
j¹c do tego celu wnêtrza przez podzielenie ich na
mniejsze pomieszczenia. W 1956 r. w pa³acu
wybuch³ po¿ar, który zniszczy³ malowid³a stro-
pów I piêtra. W 1997 r. pa³ac przejê³a i podjê³a
remont Lwowska Galeria Obrazów, która posia-
da obecnie spor¹ czê�æ dawnych zbiorów Rze-
wuskich.

Ko�ció³ pa³acowy, fundowany przez hetmana
Wac³awa Rzewuskiego, wybudowany wed³ug
projektu Karola Romanusa w latach 1752�66, od
1861 r. siedziba parafii pw. �w. Józefa. Rotunda
nakryta kopu³¹, poprzedzona szerszym od niej
klasycznym portykiem kolumnowym. Na szczy-
cie portyku figury �wiêtych autorstwa Sebastiana
Fesingera. We wnêtrzu polichromia (w obramie-
niu iluzjonistycznej architektury postacie ze Sta-
rego Testamentu i personifikacje cnót), której
czê�æ przy o³tarzu jest dzie³em £ukasza Smugle-
wicza i jego syna Antoniego. Wyposa¿enie sto-
larskie i snycerkê wykona³ Marcin Twardowski
z Mikuliniec. Oko³o r. 1860, zapewne w zwi¹zku

Z GRZYMA£OWA
W �WIAT ANTYKU
dokoñczenie ze s. 5

Z TAMTEJ
STRONY

KOLEJNY HORROR
WE LWOWIE

Z prasy dowiedzieli�my siê (�Dziennik
Polski� 157/05 z 7 lipca), ¿e w lwowskim
Muzeum Narodowym (przy ul. Hetmañskiej,
w gmachu naszego Muzeum Przemys³u Ar-
tystycznego) spad³a � mimo przymocowa-
nia (!) do �ciany � i uleg³a czê�ciowemu
zniszczeniu rze�ba mistrza Jana Pinsla
Ukrzy¿owanie. Oderwaniu uleg³y koñce r¹k
i nóg postaci Chrystusa.

G³ówny konserwator muzeum Danuta
Posacka wyja�ni³a, ¿e winne s¹ wibracje
spowodowane przez ciê¿arówki przeje¿d¿a-
j¹ce obok. Czy o tym jednak nie wiedziano

wiñska. £ódzkie Towarzystwo Naukowe, ze-
szyt 71, £ód� 2003, s. 20�21.

6 Jerzy Danielewicz, Profesor Anna Maria Ko-
mornicka � Redaktor �Meandra� [w:] Sylwetki
³ódzkich uczonych, Profesor Anna Maria Ko-
mornicka, red. serii Edward Krasiñski, red.
zesz. Jadwiga Czerwiñska. £ódzkie Towarzy-
stwo Naukowe, zeszyt 71, £ód� 2003, s. 17.

7 Profesor Annie Marii Komornickiej w uznaniu
jej zas³ug po�wiêcony zosta³ II tom Collecta-
nea Philologica in honorem Annae Mariae Ko-
mornicka, Wydawnictwo U£, £ód� 1995. Kon-
ferencja ku jej czci odby³a siê w Katedrze Fi-
lologii Klasycznej U£ 7 marca 1996 roku, z
której materia³y ukaza³y siê w �Meandrze� LII,
zeszyt 1 w roku 1997. W 80 rocznicê urodzin
dedykowana Jej zosta³a konferencja Hymn
antyczny i jego recepcja, która odby³a siê w
£odzi 24�26 wrze�nia 2000 roku.

Redakcja przeprasza za dokonane skróty,
niezbêdne z uwagi na jego obszerno�æ. Tytu³
pochodzi od Redakcji.
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i nie dogl¹dano okresowo? W dodatku przy
okazji odkryto, ¿e drewniana rze�ba jest
powa¿nie nadwyrê¿ona przez korniki. Czy
i tego nie sprawdzano?

Przed paroma miesi¹cami spad³a podob-
no jaka� zabytkowa ikona. Wtedy t³umaczo-
no to skokami temperatury, a muzeum nie
staæ na aparaturê reguluj¹c¹ ciep³otê i wil-
gotno�æ, bo kosztuje ona jakoby ponad 2000
dolarów. A có¿ to za kwota dla oligarchów,
którzy ka¿de �wiêta spêdzaj¹ z rodzinami
we Francji, W³oszech czy Szwajcarii (nie
wspominaj¹c o Zakopanem!). W jednej
z sal oderwa³a siê te¿ sztukateria i uszko-
dzi³a eksponaty.

Przypomnijmy � pisali�my o tym � ¿e
z fasad zabytkowych kamienic we Lwowie
skuwano detale ozdób i gzymsów, zagra¿a-
j¹ce przechodniom.

Przypomnijmy tak¿e, ¿e przed paruna-
stu laty dwaj bandyci w bia³y dzieñ zrabo-
wali z Lwowskiej Galerii Obrazów trzy cen-
ne obrazy (Matejki i Grottgera), a przy oka-
zji zabili wicedyrektora, kierownika gospo-
darczego i milicjanta. Ten ostatni nie mia³
w kaburze pistoletu, poniewa¿... po¿yczy³
go krewnemu!

NOWY ZAMEK?
Na niezrównany pomys³ wpad³y ostat-

nio obecne w³adze Lwowa: odbudowaæ
Wysoki Zamek. Decyzja podobno formalnie
zapad³a, a m e r  miasta gor¹co projekt po-
par³, uwa¿aj¹c to za �gest patriotyczny� lwo-
wian z okazji 750. rocznicy za³o¿enia Lwo-
wa (?). Odbudowa mia³aby siê zacz¹æ od
wystawienia jednej z wie¿ zamkowych, któ-
ra s³u¿y³aby jako punkt widokowy. W bu-
dowli tej (przecie¿ nie zamku!) mia³yby siê
znale�æ zbiory muzealne i biblioteczne oraz
czê�æ dla obs³ugi turystów. Szczê�ciem
pomys³ zosta³ podobno wy�miany przez roz-
s¹dniejszych mieszkañców Lwowa.

Ale zastanówmy siê, co by by³o, gdyby...
Na miejscu kazimierzowskiego zrujnowane-
go zamku usypano w XIX w. kopiec Unii
Lubelskiej, wiêc odbudowê musia³aby po-
przedziæ jego likwidacja. Kopiec jest po
pierwsze zabytkiem, po drugie od pó³tora
wieku wpisa³ siê w krajobraz Lwowa, po trze-
cie jest wspania³ym punktem widokowym.
Zwróæmy te¿ uwagê, ¿e ilo�æ pomieszczeñ

u¿ytkowych, jakie znajdowa³y siê w zamku,
by³a bardzo szczup³a, jedynie dla stra¿y (nie
by³ bowiem rezydencj¹ mieszkaln¹, do tego
celu s³u¿y³ Niski Zamek). Czy mia³yby wiêc
powstaæ tam dodatkowe budowle, skryte za
atrap¹ murów obronnych? A szansa znie-
sienia kopca by³a chyba jednym z istotnych
ukrytych motywów tego g³upkowatego po-
mys³u, który musia³by siê spotkaæ z prote-
stem w³adz RP i UNESCO (rysunek rekon-
strukcyjny dawnego zamku pokazali�my
w CL S/99).

Pomys³ zosta³ wiêc oprotestowany przez
ludzi kultury, a tak¿e... przez nacjonalistów,
którzy wysunêli  n i e z w y k l e  p r z e k o -
n u j ¹ c y  argument: rekonstruowanie zam-
ku zbudowanego przez polskiego króla po
to, by u³atwiæ Polakom panowanie nad zdo-
bytym miastem, jest hañb¹ dla Ukraiñców.
Zarzucaj¹ równie¿ nacjonali�ci (a my za
nimi), ¿e zamierza siê wydawaæ pieni¹dze
na rzecz niepotrzebn¹, gdy brak �rodków
na rewaloryzacjê lwowskich kamienic. I jesz-
cze � ¿e mer chce ubiæ prywatny interes. Tu
zapewne trafili w sedno.

Liczmy siê jednak z tym, ¿e podobne
pomys³y ze strony prymitywnych dzia³aczy
mog¹ powstawaæ jeszcze niejednokrotnie.

Wydarzenia

u W pi�mie �Rado�æ Wiary� (Lwów, 4/04)
przeczytali�my, ¿e w Jab³onicy k. Jaremcza
po�wiêcono ko�ció³ pw. b³ogos³awionego
(niebawem ju¿ �wiêtego) Zygmunta Goraz-
dowskiego. Po�wiêcenia dokona³ we wrze-
�niu 2004 r. ks. kardyna³ Marian Jaworski
w obecno�ci nuncjusza I. Jurkowicza oraz
biskupów episkopatu metropolii lwowskiej.
Kardyna³ w serdecznych s³owach przybli¿y³
wiernym postaæ B³ogos³awionego, który
swoje ¿ycie po�wiêci³ s³u¿bie Bogu i ludziom
ubogim, dlatego nazywano Go ksiêdzem
dziadów. Pob³ogos³awi³ te¿ obraz ks. Go-
razdowskiego, przywieziony przez ss. Jó-
zefitki z Krakowa.

W Jab³onicy nie ma parafii, lecz o�rodek
rekolekcyjno-wypoczynkowy archidiecezji
lwowskiej dla dzieci i m³odzie¿y Caritas-
-Spes, a duszpasterzem zosta³ tam ks. An-
drzej Ziober, poprzednio administrator
w Gwo�d�cu i Horodence.
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ze zmian¹ statusu ko�cio³a na parafialny, doda-
no od strony p³d. piêtrow¹ przybudówkê. W roku
1944 podczas ostrza³u artyleryjskiego uszkodzo-
na zosta³a kopu³a, a wnêtrze spl¹drowane przez
sowieckich ¿o³nierzy. W 1945 r. ko�ció³ zamkniê-
to, a w 1991 r. przejê³a go Lwowska Galeria
Obrazów i podjê³a w nim remont.

Przed ko�cio³em figura MB Niepokalanej, d³uta
Grzegorza Zieliñskiego z 1754 r.

Cerkiew bazylianów z 1726 r. oraz klasztor
z koñca XVIII w. Architektura cerkwi i wyposa¿e-
nia jej wnêtrza przypominaj¹ barokowy ko�ció³
rzym.kat. Po II wojnie �wiatowej cerkiew zosta³a
zamkniêta, a klasztor obrócony na sanatorium
dla chorych z otwart¹ gru�lic¹. W 1989 r. bazylia-
nie odzyskali swoj¹ w³asno�æ.

Cerkiew pw. �w. Micha³a, drewniana, na pla-
nie krzy¿a z kopu³¹, pocz¹tek XVIII w. Na pocz.
XX w. wybudowano now¹ cerkiew pod takim
samym wezwaniem i do niej przeniesiono czê�æ
wyposa¿enia. Po II wojnie cerkiew zamieniono
na prawos³awn¹.

Zajazd tzw. hetmañski, przerobiony z dawnej
stajni pa³acowej z XVIII w.

Teksty opracowa³a dr Maria Taszycka

Ucrainica
u Zapowiadane od paru lat przenosiny
g³ównej siedziby w³adz ukraiñskiej Cer-
kwi greckokatolickiej ze Lwowa do Kijo-
wa dochodz¹ do skutku. Kardyna³ Huzar
upatruje zapewne kilka korzy�ci: podniesie-
nie znaczenia Cerkwi unickiej na Ukrainie
do pozycji ogólnopañstwowej (dotychczas
zwi¹zanej w istocie z zachodni¹ prowincj¹,
duchowo ma³o zwi¹zan¹ z prawos³awn¹
Ukrain¹ w³a�ciw¹), a to da³oby szansê pod-
niesienia jej do rangi patriarchatu w ramach
Ko�cio³a Powszechnego (o co staraj¹ siê
bez skutku od dziesiêcioleci). By³y to zresz-
t¹ niespe³nione marzenia Szeptyckiego, ale
w tamtych czasach ca³kowicie nierealne. Bu-
dowa katedry w Kijowie trwa podobno od
kilku lat. Idea ta wzbudza w�ciek³o�æ mo-
skiewskiej Cerkwi prawos³awnej, która uwa-
¿a szeroko pojêt¹ Ru� za swój teren kano-
niczny, a przeniesienie Cerkwi unickiej do
Kijowa za kolejny przejaw prozelityzmu ze
strony Watykanu.

Z  o s t a t n i e j  c h w i l i: Media donio-
s³y, ¿e uroczysto�æ przeniesienia siedziby
zwierzchnika ukraiñskiej Cerkwi greckoka-
tolickiej do Kijowa odby³a siê 20 sierpnia
�05, przy nieprzyjaznej manifestacji wiernych
i duchownych Cerkwi patriarchatu moskiew-
skiego, a tak¿e zwolenników opozycyjnych
ugrupowañ politycznych. Wykrzykiwano:
Katolicy do Polski!, Zdrajcy! Blokowano
dostêp na teren greckokatolickiej �wi¹tyni.
Uroczysto�æ ochrania³y setki milicjantów.

No proszê, tak im by³o �le w Polsce.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Ze Lwowa nadesz³a pomy�lna wiadomo�æ: nowym prezesem w IV ka-
dencji Federacji Organizacji Polskich nU zosta³a p. EMILIA CHMIELOWA,
prezeska w dotychczasowych trzech kadencjach. Jej kandydatura prze-
sz³a mia¿d¿¹c¹ przewag¹ g³osów w stosunku do kontrkandydata.

Wyra¿amy wielk¹ rado�æ i sk³adamy Pani Emilii serdeczne gratulacje.

Szerzej w nastêpnym numerze.

u Przed konsulatem RP we Lwowie usta-
wiaj¹ siê podobno nawet 1000-osobowe
kolejki chêtnych do otrzymania polskiej wizy.
Jedna z gazet ukraiñskich donios³a, ¿e za
40 dolarów mo¿na tak¹ kolejkê omin¹æ.
Konsul generalny W. Osuchowski powie-
dzia³, ¿e jego placówka nie ma wp³ywu na
proceder handlowania miejscami w kolejce
oczekuj¹cych.
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POLACY
z POLAKAMI
STRZELCZYSKA

Mijaj¹ w³a�nie dwa lata (wrzesieñ �03)
od otwarcia nowej szko³y polskiej w Strzel-
czyskach k. Mo�cisk, wsi ca³kowicie polskiej.
Relacji, któr¹ poni¿ej przedstawiamy nie wy-
drukowali�my niestety we w³a�ciwym cza-
sie � przeszkodzi³ temu nawa³ materia³u
i mniejsza objêto�æ kwartalnika, ale zawar-
te tam wiadomo�ci s¹ nadal w pe³ni aktual-
ne. Prezesom Oddzia³u w Gnie�nie dziêku-
jemy i prosimy o wybaczenie, tak¿e za nie-
wielkie skróty.

Gnie�nieñski Oddzia³ TMLiKPW ju¿ od
1994 roku otacza swoj¹ opiek¹ wie� Strzel-
czyska i zamieszkuj¹cych j¹ naszych roda-
ków. Kiedy proboszczem tamtejszej parafii
by³ ks. Andrzej Rams*, wspó³praca uk³ada-
³a siê nadzwyczaj dobrze. Za jego po�red-
nictwem starali�my siê w ró¿nej formie nie�æ
pomoc tamtejszej ludno�ci, a Ksi¹dz zawsze
wita³ nas z otwartymi rêkoma. Niestety jego
brak daje siê wyra�nie odczuæ nie tylko tam-
tejszym mieszkañcom, dla których stara³ siê
byæ opiekunem i ojcem, ale równie¿ my ten
brak tak¿e odczuwamy. [...]

Dotychczasowe nasze
kontakty by³y prawdopo-
dobnie powodem zapro-
szenia nas na otwarcie
Polskiej Szko³y. Uroczy-
sto�æ ta poprzedzona zo-
sta³a msz¹ �w., której prze-
wodniczy³ biskup pomoc-
niczy archidiecezji lwow-
skiej ks. Marian Buczek.
Nastêpnie przed szko³¹
odby³y siê oficjalne uroczy-
sto�ci jej otwarcia i po�wiê-
cenia. Kompletnym zasko-
czeniem by³a dla nas for-
ma, w jakiej uroczysto�æ
zosta³a przeprowadzona.
Nie do�æ, ¿e otwarcie

p o l s k i e j  s z k o ³ y  [podkr. red.] prowa-
dzono w jêzyku ukraiñskim, to dodatkowo
pope³niono kilka gaf podczas powitania za-
proszonych go�ci (w powitaniu pominiêto ks.
Biskupa i prof. A. Stelmachowskiego). Naj-
wiêkszym aplauzem tamtejsza m³odzie¿
i ludno�æ powita³a ks. Andzeja Ramsa, co
nie wszystkim by³o w smak.

Uwaga pani prowadz¹cej uroczysto�æ
skupi³a siê g³ównie na przedstawicielach
w³adz ukraiñskich; podnosi³a ich szczegól-
ne zas³ugi, jakie ponios³y w budowie szko³y.
Powszechnie wiadomo jednak, ¿e szko³a ta
wybudowana zosta³a dziêki staraniom
ks. Andrzeja Ramsa i �Wspólnoty Polskiej�
z p. prof. A. Stelmachowskim � ze �rodków
Senatu RP, a wiêc z naszych podatków. Na-
tomiast strona ukraiñska robi³a wszystko,
¿eby opó�niæ jej wybudowanie, a na koniec
nie wyrazi³a zgody na nadanie jej imienia
Jana Paw³a II. Nawet za przes³ane dwa tiry
wyposa¿enia szkolnego przez �Wspólnotê
Polsk¹� za¿¹da³y op³acenia c³a**. Poniewa¿
tamtejszego spo³eczeñstwa nie staæ by³o na
jego zap³acenie, cz³onkowie naszego Od-
dzia³u przeprowadzili w�ród siebie zbiórkê,
a zebrane �rodki na op³acenie c³a przeka-
zali Towarzystwu Przyjació³ Szko³y w Strzel-
czyskach. Podczas uroczysto�ci delegacja
nasza przekaza³a tak¿e artyku³y szkolne
w postaci kredy, zeszytów, pisaków, kredek
oraz kilka kartonów s³odyczy dla tamtejszych
dzieci.

Dalsze jednak wys³uchiwanie pochwa³
i zachwytów pod adresem przedstawicieli
w³adz ukraiñskich przekroczy³y nasz¹ cier-
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pliwo�æ. Dlatego zrezygnowali�my z udzia-
³u w zakoñczeniu, poniewa¿ odnie�li�my
wra¿enie, ¿e uczestniczymy w otwarciu nie-
polskiej szko³y.

mgr Janusz Sekulski, prezes Oddzia³u
mgr Grzegorz Wieruszewski, sekretarz

Byliby�my wdziêczni za wiadomo�ci
o dalszym rozwoju sytuacji w Strzelczy-
skach. Czy kontakt zosta³ utrzymany? Z góry
dziêkujemy i pozdrawiamy.

* Niezapomniany ks. A. Rams pracuje obecnie
w Chorzelowie k. Tarnobrzega � pisali�my
o nim w CL 2/2000 Obecnym proboszczem
jest ks. Janusz Potok.

** O przeszkodach, jakie stwarza³y w³adze ukra-
iñskie przy staraniach o budowê tej szko³y,
pisali�my w CL kilkakrotnie. Np. jedn¹ z przy-
czyn odrzucenia projektu w 2001 r. by³. brak...
schronu przeciwatomowego (patrz CL 2/02,
s.40; o otwarciu CL 4/03).

W Krakowie
i dalej

JUBILEUSZ
KRAKOWSKIEGO �SOKO£A�

W dniach 4�5 czerwca 2005 obchodzi-
li�my w Krakowie piêkn¹ rocznicê 120-lecia
za³o¿enia tutejszego gniazda Towarzystwa
Gimnastycznego �Sokó³�, powsta³ego w roku
1885 na fali szerokiej ekspansji sportowej,
a zarazem patriotycznej organizacji, zapo-
cz¹tkowanej we Lwowie w 1867 r.* Wspó³-
twórc¹ i pierwszym prezesem tutejszego
gniazda by³ Micha³ Ba³ucki, znakomity pi-
sarz. Pierwotnym miejscem æwiczeñ soko-
³ów by³ prywatny ogród ko³o klasztoru Ka-
pucynów (ju¿ od stu lat jest to intensywnie
zabudowana czê�æ miasta!), potem w szo-
pie browaru, a sokolniê przy ówczesnej
ul. Wolskiej (dzi� Pi³sudskiego) wzniesiono
w 1889 r. W parê lat pó�niej j¹ roz-
budowano i w takim stanie znamy
ten obiekt obecnie. W 1897 r.
wszczêto wydawanie w³asnego cza-
sopisma fachowego, które w 1909 r.
przyjê³o nazwê �Przegl¹d Sokoli� (do
tego tytu³u nawi¹zuje wydawane dzi�
� od r. 1998** � wspó³czesne pismo
krakowskiego �Soko³a�.

Krakowskie gniazdo by³o niezwy-
kle aktywne, zarówno przed I wojn¹,
jak i w miêdzywojennym 20-leciu.
St¹d wywodzi³o siê szereg wybitnych
gimnastyków i sportowców ró¿nych

dyscyplin. Przed I wojn¹ krakowski �Sokó³�
sta³ na czele I Okrêgu (w�ród 8, ale jedynie
na terenie Galicji), za� miêdzy wojnami na
czele Dzielnicy Krakowskiej (w�ród 6 na
terenie ca³ego kraju).

W 1947 r. �Sokó³� zosta³ przez w³adze
komunistyczne zlikwidowany, a do reakty-
wowania dosz³o po pó³wiekowym niebycie
� w 1989 r. Powsta³a wtedy w Krakowie Rada
Odrodzenia �Soko³a�, z któr¹ zwi¹za³o siê
14 krajowych gniazd. Odzyskano zabytko-
wy ju¿ budynek sokolni (w stanie daleko
posuniêtej dewastacji) i w ci¹gu paru lat
piêknie odnowiono.

Prezesem �Soko³a� w Kakowie i Rady
Odrodzonego �Soko³a� jest od pocz¹tku druh
Konrad Firlej, naczelnikiem druh Andrzej
Paw³owski***. Krakowski �Sokó³� ma dzi�
bliskie kontakty z polskimi organizacjami
sokolimi w Wielkiej Brytanii, Francji, Kana-
dzie. Z okazji 130-lecia polskiego �Soko³a�
(1867�1997) krakowski �Sokó³� zorganizo-
wa³ uroczysto�ci, które rozpoczê³y siê we
Lwowie, druga czê�æ w Krakowie.

Dzi� krakowska sokolnia têtni ¿yciem.
Na æwiczenia zapisuj¹ siê dzieci, m³odzie¿,
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doro�li i seniorzy � Zwarta Braæ Sokola.
Oprócz æwiczeñ odbywaj¹ siê tu imprezy
artystyczne, naukowe, kulturalno-towarzy-
skie. Szczególnym gestem Zarz¹du �Soko-
³a� w Krakowie jest udzielenie (nieodp³at-
nie!) krakowskiemu oddzia³owi Towarzystwa
Mi³o�ników Lwowa i KPW miejsca na sie-
dzibê, w której dzia³a on od 1991 r. Drugim
godnym uznania dowodem patriotyczno-
-spo³ecznej postawy jest przyjêcie �Soko³a-
Macierzy Lwów�, który równie¿ dzia³a w kra-
kowskiej sokolni.

Z okazji jubileuszu odby³o siê sympo-
zjum naukowe (omówione w tym numerze
w rubryce Wertuj¹c wydawnictwa), o któ-
rym piszemy w rubryce Kultura, ponadto
ukaza³o siê kilka wydawnictw. Pierwsze to
piêkny album historycznych i wspó³czesnych
zdjêæ pt. Jubileusz 120-lecia, z wieloma tek-
stami i obja�nieniami, drugie: ksi¹¿ka pt. 120
lat Polskiego Towarzystwa Gimnastyczne-
go �Sokó³� w Krakowie. Sympozjum nauko-
we. Warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na
zawarty tam Zarys historii PTG �Sokó³�
w Krakowie, autorstwa A. Paw³owskiego
oraz Historiografiê polskiego ruchu sokol-
skiego prof. Z. Pawluczuka (AWF Gdañsk).

* Równolegle z krakowskim w 1885 r. powsta³y
gniazda w Ko³omyi, Przemy�lu i Tarnopolu,
a rok wcze�niej w Stanis³awowie i Tarnowie.

** Pierwszy numer obecnego �Przegl¹du Soko-
lego� (jako zwiastun) ukaza³ siê w formie spe-
cjalnego numeru �Cracovia-Leopolis�.

*** Andrzej Paw³owski jest naczelnikiem w �So-
kole� krakowskim, prezesem �Soko³a-Macie-
rzy Lwów� z siedzib¹ w Krakowie, a tak¿e
naszym wielokrotnym autorem.

XIII ZJAZD BRODZIANXIII ZJAZD BRODZIANXIII ZJAZD BRODZIANXIII ZJAZD BRODZIANXIII ZJAZD BRODZIAN
W dniach 30�31 maja odby³ siê tradycyjnie
w Wi�le doroczny Zjazd Brodzian, ju¿ XIII.
O kolejnych spotkaniach zamieszczamy ka¿-
dorazowo relacje w naszym kwartalniku,
nadsy³ane do ub. roku przez �p. dr Stanis³a-
wê Valis-Schyleny, za³o¿ycielkê oraz wielo-
letni¹, niestrudzon¹ prezeskê i organizator-
kê dzia³alno�ci Ko³a Ekspatriantów z Bro-
dów. Tegoroczny zjazd by³ pierwszym po
odej�ciu Doktor Stasi. Poni¿ej zamieszcza-
my (ze skrótami) sprawozdanie, nades³ane
nam przez pp. J. Nasiek, K. Milersk¹ i D.
Bazielich.

W przeddzieñ otwarcia Zjazdu odby³o siê
powitanie uczestników przez D. Bazielich-
-Sirko, która po�wiêci³a wspomnienie zmar-
³ym ostatnio cz³onkom Ko³a, w szczególno-
�ci zmar³ej St. Valis-Schyleny. Jej ¿yciorys,
napisany przez W. Fastnachta (Kraków) by³
drukowany w CL 1/05. ¯yczenia i bukiet
kwiatów wrêczono 97-letniej Eugenii Waw-
rzyckiej-D¹browskiej.

Pierwszy dzieñ Zjazdu rozpoczê³a
w miejscowym ko�ciele msza �w. odprawio-
na przez ks. Proboszcza oraz ksiêdza z Po-
górza, gdzie odbywaj¹ siê kolonie dla dzieci
z Brodów.

Jako pierwszy g³os zabra³ in¿. Andrzej
Chlipalski � cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Kra-
kowskiego TMLiKPW, który w bardzo inte-
resuj¹cy sposób nakre�li³ szkic dziejów Kre-
sów Wschodnich i zwróci³ uwagê na unice-
stwiony dorobek ¿ycia wielu pokoleñ Pola-
ków, zmuszonych do opuszczenia tych
ziem, sprofanowane ko�cio³y i cmentarze,
zniszczone zabytki. Zaapelowa³ do doku-
mentowania obecno�ci, ¿ycia i dzia³alno-
�ci Polaków na naszych Kresach Wschod-
nich.

Nastêpnie odczytano wiele listów od
brodzian, którzy obecni byli na Zje�dzie tyl-
ko sercem i duchem. D. Bazielich przedsta-
wi³a sprawozdanie finansowe za okres 29 V
�04 � 25 V �05. Przychody Ko³a (saldo
z ub.roku, wolne datki, odsetki) wynios³y
6477 z³, rozchody 5296 z³. Sprawozdanie
ze zbiórki funduszy na budowê ko�cio³a
w Brodach przedstawi³ W. Fastnacht: w ci¹-
gu roku wp³ynê³o na konto Ko³a w Lubaczo-
wie 3885 z³, �p. ks. B. Gwó�d� wp³aci³ ze

Pr
ze

m
ar

sz
 p

rz
ez

 R
yn

ek
 k

ra
ko

w
sk

i.
Pr

o
w

ad
zi

 d
ru

h
 K

. 
Fi

rle
j, 

za
 s

o
kó

³ 
cz

es
ki



57

swoich �rodków 3000 USD, przeznaczone
na kontynuacjê prac przy sklepieniu ko�cio-
³a. W sumie na budowê ko�cio³a w ci¹gu
7,5 lat wp³acono 29 829 dolarów.

Po odczytaniu sprawozdania W. Fast-
nacht zg³osi³ wniosek, ¿eby pieni¹dze wp³y-
waj¹ce obecnie na konto w Lubaczowie
przeznaczyæ na ufundowanie trzech tablic
upamiêtniaj¹cych zas³u¿onych brodzian:
Józefa Korzeniowskiego, Feliksa Westa
i ks. bpa Jana Olszañskiego. Tablice te � za
zgod¹ Kurii Metropolitalnej � zosta³yby
umieszczone na �cianach ko�cio³a i stano-
wi³yby dla parafian trwa³y dowód czci i pa-
miêci o nich.

W dalszym ci¹gu W. Fastnacht opowie-
dzia³ o kontaktach z Muzeum Historyczno-
-Krajoznawczym w Brodach, które mie�ci
siê w budynku przedwojennego starostwa
przy Rojekówce, a czê�æ jego ekspozycji
znajduje siê w pa³acu zamkowym. Pracow-
nicy muzeum zwrócili siê o materia³y doty-
cz¹ce J. Korzeniowskiego, F. Westa i in-
nych zas³u¿onych brodzian. W odpowiedzi
F. Fastnacht wys³a³ Dzie³a wybrane J. Ko-
rzeniowskiego (w 8 tomach), ksi¹¿kê o ks.
bp. J. Olszañskim Pasterz i twierdza i inne
materia³y. W otrzymanym w rewan¿u z Bro-
dów przewodniku turystycznym widzi siê
uporczywe zak³amywanie, zmierzaj¹ce do
ukrycia polskiej historii tego kraju, tak jak
gdyby nie by³o polskiego wk³adu w ¿ycie
i rozwój tych ziem.

Zbigniew Grata przedstawi³ stan za-
awansowania zbiórki pieniêdzy na projekto-
wany pomnik J. Korzeniowskiego w Brze-
gu. Pomnik ma kosztowaæ ok. 120 tys. z³,
a ze zbiórek jest aktualnie 1370 z³, Rada
Ochrony Pamiêci WiM przyzna³a za� 10 tys.
z³. Spodziewana jest dotacja z Ministerstwa
Kultury w wysoko�ci 25 tys. z³.

Drugi dzieñ Zjazdu wype³ni³a dyskusja
nad dalsz¹ dzia³alno�ci¹ Ko³a, wybrano
nowy Zarz¹d, przyjêty jednog³o�nie. Preze-
sem zosta³a Joanna Nasiek-Karpacka, a do
Zarz¹du weszli ponadto: Jolanta Grata-Wró-
blewska, Zygmunt Huzarski i Wac³aw Fast-
nacht. Swoj¹ pomoc w organizacji zjazdów
obieca³a Renata Valis-Majewska, córka
zmar³ej Doktor Stasi. Dotychczasowym
cz³onkom Zarz¹du z³o¿ono serdeczne po-
dziêkowanie

W folderku zjazdowym wydrukowano
tak¹ oto Pie�ñ do Madonny Brodzkiej:

Matko Naj�wiêtsza z ko�cio³a brodzkiego,
Upro� nam ³aski Syna Swojego,
B¹d� z nami zawsze, w ka¿dej potrzebie �
Madonno nasza, b³agamy Ciebie!
Pamiêtaj o tych, którzy Ciê czcz¹ w Brodach
I tych rozsianych hen po �wiata grodach.
Daj nam brodzianom spotkaæ Ciê w niebie
Madonno nasza, b³agamy Ciebie.

(melodia Zdrowa� Maryja, Boga Rodzico! B³aga-
my Ciebie...)

Notatki
u Zarz¹d Krajowy Stowarzyszenia
�Wspólnota Polska� w Warszawie ma
(w czê�ci) nowe w³adze. Prezesem zosta³
ponownie prof. Andrzej Stelmachowski.

Z Krakowa do Zarz¹du Krajowego we-
szli dr Kazimierz Jurczak i dr Józef Wróbel,
a do Rady Krajowej dr Krystyna G¹sowska
(dyrektor w Zarz¹dzie Oddzia³u Krakowskie-
go), prof. Zygmunt Kolenda (prezes ZO-
Krak.) i dyr. Jerzy Petrus. Przewodnicz¹c¹
Komisji Rewizyjnej zosta³a mgr Krystyna
Borzemska (dotychczas skarbnik ZK).

u W po³owie kwietnia obchodzono w Kra-
kowie uroczy�cie dwie rocznice o r m i a ñ -
s k i e. Bli¿sza to 90. rocznica rozpoczêcia
przez Turków ludobójstwa Ormian w 1915 r.
(trwa³o do 1923 r. i poch³onê³o oko³o 1,5
miliona ofiar). Druga to 1600. rocznica po-
wstania alfabetu ormiañskiego, u³o¿onego
przez �w. Mesropa Masztoca.

Uroczysto�æ odby³a siê w ko�ciele �w.
Miko³aja (przy ul. Kopernika), obok którego
ustawiono w ub. roku  c h a c z k a r � or-
miañski kamieñ krzy¿owy. Organizatorem
i celebransem mszy �w. � Surb Patarak �
by³, jak zwykle, energiczny duszpasterz

Brodzianie w Wi�³e, ostatni po prawej mgr Wa-
c³aw Fastnacht, cz³onek TMLiKPW w Krakowie
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polskich Ormian, ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski. W uroczysto�ci wzi¹³ udzia³ ks.
kard. Fr. Macharski i dr Aszot Hovakimian,
ambasador Armenii w Polsce.

Krakowski chaczkar upamiêtnia Ormian, któ-
rzy od XIV wieku mieszkaj¹ w Polsce i po³o¿yli
wiele zas³ug dla Rzeczypospolitej. Monument
po�wiêcony jest równie¿ � obok ofiar ludobójstwa
dokonanego przez Turków na Ormianach w 1915
roku � Ormianom i Polakom zamordowanym przez
ukraiñskich nacjonalistów z UPA: 19�21 IV 1944
w Kutach nad Czeremoszem, 15�20 I 1945 w Ba-
ni³owie Ruskim na Bukowinie oraz w innych miej-
scowo�ciach kresowych, a tak¿e ksiê¿om ormiañ-
skokatolickim, aresztowanym, zabitym lub wywie-
zionym na Sybir przez sowieckie w³adze okupa-
cyjne w latach II wojny �wiatowej.

u W Krakowie w kwietniu zmar³a nieocze-
kiwanie i przedwcze�nie Alana Puchalska.
Urodzona we Lwowie, by³a córk¹ lekarza,
dra Branko Groo i Wandy z So³tysików (uli-
ca Kampiana 4). Z zawodu by³a plastyczk¹.
Przez kilkadziesi¹t lat towarzyszy³a swemu
mê¿owi, znakomitemu fotografikowi W³odzi-
mierzowi Puchalskiemu, w legendarnych ju¿
wyprawach na bezkrwawe ³owy. Jego spu-
�ciznê twórcz¹ i pami¹tki przekaza³a w roku
1996 do Muzeum w Niepo³omicach, gdzie
w tym celu urz¹dzono osobny dzia³ (patrz
CL 3/96).

u Równie¿ w kwietniu zmar³ w Krakowie
prof. dr Leszek Dziêgiel, etnograf, kierow-
nik Katedry Etnologii na UJ. Urodzi³ siê we
Lwowie w 1931 r., jednak w rodzinie o nie-
lwowskich korzeniach. Napisa³ ksi¹¿kê
wspomnieniow¹ pt. Lwów nie ka¿demu
zdrów (patrz Nowe ksi¹¿ki w tym numerze).

u Z prasy dowiedzieli�my siê, ¿e wysz³y
ju¿ przepisy pozwalaj¹ce osobom nale¿¹-
cym do mniejszo�ci narodowych i etnicz-
nych na u¿ywanie i pisanie imion oraz na-
zwisk zgodnie z zasadami ich jêzyków,
w urzêdach gmin, a tak¿e na wprowadzenie
dodatkowych nazw ulic i miejscowo�ci
w jêzykach tych mniejszo�ci.

Wypada wiêc zapytaæ, czy analogiczne
przepisy ukaza³y siê ju¿ lub uka¿¹ w pañ-
stwach litewskim dla Wileñszczyzny (co ³a-
twiejsze, bo to te¿ Unia Europejska, kultura
mimo wszystko ³aciñska i pismo to samo)
oraz w pañstwie ukraiñskim dla Ma³opolski
Wschodniej? W tym drugim przypadku kul-

tura i pismo nieco odmienne, ala starania
do UE podobno trwaj¹. A wiêc?

Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e np. na lwow-
skich  a p t e k a c h  widnieje to s³owo we wszyst-
kich jêzykach europejskich z wyj¹tkiem polskie-
go. Tak wygl¹da praktyka wzajemno�ci w ramach
�pojednania�, a s³owo pojednanie odmieniane we
wszystkich przypadkach s³yszeli�my w czasie
otwarcia Cmentarza Obroñców Lwowa co chwilê.
Niestety z³a giedrojciowsko-kuroniowska robota
ci¹gle góruje nad szans¹ prawdziwego pojedna-
nia, rozpoczêtego otwarciem naszej orlêcej na-
kropolii.

u W Krakowie � jak wiadomo � zmiana na
stanowisku arcybiskupa-matropolity. Odcho-
dzi ks. kardyna³ Franciszek Macharski (co
ju¿ dawno siê zanosi³o w zwi¹zku z przekro-
czonym 75. rokiem ¿ycia, ale na ¿yczenie
Jana Paw³a II kadencja uleg³a przed³u¿e-
niu), za� archidiecezjê i metropoliê krakow-
sk¹ obejmuje ks. abp. Stanis³aw Dziwisz.
Do ustêpuj¹cego Kardyna³a wystosowali�my
taki oto list:

Eminencjo, Ksiê¿e Kardynale!
Zakoñczenie misji przez Ksiêdza Kardy-

na³a przyjmujemy z ¿alem. Jako mieszkañ-
com tego miasta postaæ Eminencji, nasze-
go Biskupa, z³¹czy³a siê z wa¿nymi latami
osobistego ¿ycia ka¿dego z nas, ale rów-
nie¿ � dla naszej ekspatrianckiej spo³ecz-
no�ci � z okresem zawi¹zywania siê na
nowo, po latach zniewolenia, naszego �ro-
dowiska wygnañców ze Lwowa i Ziem Po-
³udniowo-Wschodnich. Pierwsze nasze spo-
tkania katakumbowe odbywa³y siê wszak
przy krakowskich ko�cio³ach � �w. Józefa
na Podgórzu, a od wielu lat u oo. Dominika-
nów; doroczne uroczyste msze �w. u �w.
Idziego, �w. Marka, a potem � do dzi� �
w Bazylice Mariackiej.

Z wielkim wzruszeniem wspominamy
udzia³ Ks. Kardyna³a w naszej pierwszej
Mszy �w. w intencji beatyfikacji SB Józefa
Bilczewskiego w ko�ciele �w. Anny i we-
zwanie: spotykajmy siê co roku � do skutku!
Rzeczywi�cie, przez szereg lat zbierali�my
siê w kolejnych �wi¹tyniach krakowskich,
g³ównie takich, gdzie przechowywane s¹
lwowskie pami¹tki � prosz¹c Boga o £askê
wyniesienia na o³tarze S³ugi Bo¿e Arcybi-
skupa Józefa i Ksiêdza Zygmunta Goraz-
dowskiego, a¿ do wielkiego roku ich beaty-
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fikacji przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II
we Lwowie. Teraz oczekujemy Ich kanoni-
zacji.

Za to wszystko jeste�my wdziêczni Emi-
nencji, maj¹c nadziejê, ¿e jeszcze kiedy�
bêdzie nam dane spotkaæ siê przy godnej
okazji z Ksiêdzem Kardyna³em. Piêknym
momentem by³oby po�wiêcenie tablicy pa-
miêci Kardyna³a Adama Stefana Sapiehy na
Jego lwowskim domu rodzinnym. Nasz list
w tej sprawie zechcia³ Eminancja przeka-
zaæ ks. Kardyna³owi Marianowi Jaworskie-
mu � wiemy to z nades³anej nam odpowie-
dzi, za co równie¿ gor¹co dziêkujemy.

¯ycz¹c Waszej Eminencji zdrowia i si³
oraz wszelkich £ask Bo¿ych, pozostajemy
z uszanowaniem i odaniem.

Szczê�æ Bo¿e!

KULTURA
NAUKA

TEATR LWOWSKI
W KRAKOWIE

W po³owie maja � po paroletniej nieobec-
no�ci � zawita³ do Krakowa Polski Teatr Lu-
dowy ze Lwowa. Gra³ w teatrze �Bagatela�,
a salê wype³nili nie tylko ekspatrianci. Zain-
teresowanie by³o ogromne.

Teatr Zbigniewa Chrzanowskiego przed-
stawi³ Wieczór Galowy � dobrze skompono-
wany zestaw ca³ego szeregu przedstawieñ
ostatnich lat. Zaczê³o siê �wysoko� � od
Kochanowskiego, Norwida, Mro¿ka, Ró¿e-
wicza. Potem nast¹pi³y najbardziej � z tej
okazji � oczekiwane prezentacje: Hemara
�Fraszkopis� i stara lwowska piosenka.

Dobrze rozumiemy, ¿e Dyrektor-re¿yser i jego
Zespó³ chc¹ i powinni przedstawiæ na go�cinnych
wystêpach pe³ny przegl¹d swego dorobku, a maj¹
siê czym pochwaliæ. W ci¹gu blisko pó³wiecza po-
kazywali wszak nie tylko Fredrê i Zapolsk¹, ale
i wielkich klasyków polskiej i �wiatowej dramatur-
gii. Przyszed³ w koñcu czas na Mro¿ka, Ró¿ewi-
cza, Wojty³ê... Dobrze jednak, ¿e przyje¿d¿aj¹c

do Krakowa, Warszawy czy Wroc³awia, daj¹ co�
nam najbli¿szego � trochê lwowsko�ci, któr¹ ca³-
kiem inaczej u nich odbieramy, ni¿ gdy j¹ produ-
kuje który� z zespo³ów z Wroc³awia czy Bytomia.
I wcale nie poziom artystyczny je dzieli, bo jedne
i drugie s¹ niezawodne, ale autentyzm. To co
przywo¿¹ dzisiejsi lwowiacy, odbieramy jako Lwów
prawdziwy, a nie � choæby wykonany najdosko-
nalej � lecz odtwarzany na innym bruku, w innym
powietrzu.

W holu teatru mo¿na by³o nabyæ kolejn¹
edycjê broszury �Polski Teatr Ludowy we
Lwowie�, zawsze z t¹ sam¹ fotografi¹ pa³a-
cu hr. Bielskich przy ul. Kopernika 42 � któ-
ry od lat jest jego siedzib¹ � na ok³adce.
O wydawnictwie tym piszemy w innym miej-
scu tego numeru.

Polski Teatr we Lwowie wydaje corocznie
kalendarzyki kieszonkowe (o formacie wiêkszej
wizytówki), przewa¿nie z zakomponowan¹ scen-
k¹ z którego� spektaklu � w tym roku mamy Ze-
mstê.

Nieznanym nam autorom i pomys³odawcom
gratulujemy, bo s¹ zawsze �wietne.

SOKOLSKIE
SYMPOZJUM

W ramach obchodów 120-lecia za³o¿e-
nia krakowskiego gniazda Towarzystwa
Gimnastycznego �Sokó³� (o którym piszemy
w dziale W Krakowie i dalej) odby³o siê rów-
nie¿ sympozjum naukowe z kilkunastoma
referatami. Tematy by³y zwi¹zane z proble-
matyk¹ historyczn¹ i dotyczy³y gniazd nale-
¿¹cych do dawnego okrêgu I krakowskiego,
gniazd obecnie zwi¹zanych z PTG �Sokó³�
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w Krakowie na terenie Ma³opolski zachod-
niej i �rodkowej oraz poza ni¹ (Racibórz),
a nawet polskiego �Soko³a� we Francji. Oma-
wiano ponadto ró¿ne aspekty dzia³ania �So-
ko³a� � jazda konna, narciarstwo, ratownic-
two wodne, aspekty kulturotwórcze.

Nas szczególnie zainteresowa³ referat
mgr Iwony Pezdan (Rzeszów) o dzia³alno-
�ci TG �Sokó³� w Brodach w latach 1891�
�1912. Znalaz³ siê on ju¿ w wydanym pa-
miêtniku sympozjum. Wedle zapewnienia
prelegentki, dalszy okres � do 1939 r. � jest
w opracowaniu.

Kronika
u Lwowskie Towarzystwo Przyjació³
Sztuk Piêknych zorganizowa³o w kwietniu
�05 w swojej galerii �W³asna Strzecha� przy
ul. Badenich wystawê pt. Kwiaty dla Jana
Paw³a II. Wystawa zosta³a objêta patrona-
tem Konsula Generalnego RP we Lwowie.

Udzia³ wziê³o � jak mo¿na s¹dziæ z ³ad-
nie wydanego folderku � 22 twórców. Poka-
zano, zgodnie z intencj¹ wystawy, cztery
portrety Papie¿a (Walentyna Giba³a, Mie-
czys³aw i W³adys³aw Ma³awscy, p³askorze�-
bê z katedry ³ac. � Jaros³aw Skakun) i kwia-
ty (Ihor Hawryszkiewicz, Jadwiga Pechaty,
Jaros³aw Sosnowski, Wiktor Szkuryn�kyj,
Dmytro Tkanko). By³y obrazy o tre�ci religij-
nej (Roksolana Pryjma-Tamio³a, Piotr Syp-

niak); lwowskie krajo-
brazy (Walery Bortiakow
i Aleksander Krochma-
luk); poza tym obrazy
ca³kiem nie zwi¹zane
z tytu³em ekspozycji
(Olha Benediuk, Ihor
Danczenko, Zo³tan I³ku,
Renata Laszczuk, Jurij
Kamysznyj, Bogdan Pi-
kulicki, Sergiusz Sza-
chwerdow, Michaj Ty-
moszenko, Inna We-
³yczko).

u W drugiej po³owie kwietnia otwarto w kra-
kowskim Muzeum Historycznym � w kamie-
nicy Hipolitów przy ul. Miko³ajskiej � wysta-
wê twórczo�ci wybitnego architekta lwow-
sko-krakowskiego prze³omu XIX/XX w. Jana
Sas Zubrzyckiego, a tak¿e wspó³pracuj¹-

cego z nim rze�biarza z Krosna � Andrzeja
Lenika. Wystawa zosta³a przygotowana we
Wroc³awiu i tam eksponowana przed rokiem
� pisali�my o niej i o obu twórcach w CL 3/
04.

u Z koñcem kwietnia odby³ siê w siedzibie
LPR w Krakowie wieczór autorski Alek-
sandra Szumañskiego, poety lwowsko-kra-
kowskiego. Autor czyta³ swoje wiersze �
pe³ne patriotycznej i historycznej refleksji,
w du¿ej czê�ci zwi¹zanej ze Lwowem, z dra-
matem jego polsko�ci � z tomiku pt. Foto-
grafie polskie, wydanego w latach 90.
W jednym z krakowskich pism Jerzy Adam-
ski napisa³: � Jest Szumañski lirykiem. Uro-
dzony we Lwowie, tam mieszka³ do 1941
roku. [...] pierwszy wiersz napisa³ w 1941 r.,
wyg³oszony w polskim radiu przez znanego
aktora... W sumie napisa³ ponad 1100 utwo-
rów, z których 380 znalaz³o siê w tomie �Od-
latuj¹ce ptaki�. Utworami tymi, dziêki ich pro-
stocie przesi¹kniêtej g³êbok¹ refleksj¹ i liry-
zmem, zdoby³ liczne rzesze czytelników.
Wydaje siê, ¿e Szumañski jest jedynym,
który dzisiaj tak pisze. W utworach swoich
nawi¹zuje do ca³ej znanej nam klasyki. �
Cytujemy jeden z wierszy z tomiku A. Szu-
mañskiego:

ONI TRÓJKAMI M£ODEJ KRWI
Wpatrzeni tylko w gród swój stary
Szli bez okopów w wolno�æ dni
Bo zbrojni byli w ³ez sztandary.

Oni trójkami w niebo szli,
Bo taki trwa³ Ojczyzny los,
Historiê wbarwi³ ból tych dni
Wra¿ej potêgi czarci g³os.

Szlakami ulic szli nieznani,
Nad nimi za� granatów mowa,
Podle zbrojeni, ukochani,
Broni¹cy piêkna swego Lwowa.

W polsko�ci grodu zadumani,
Nad nimi trwa³a wra¿a zmowa,
A byli chciani, choæ niechciani
Orlêta, dzieci swego Lwowa.

I w chwale swej wkraczali dumnie
Pie�ni nutami Kleparowa,
Go³ymi piê�ci walcz¹c szumnie
Sz³y Or³y, dzieci swego Lwowa.
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I sztandarami bój wygra³y,
W dym ju¿ rozwiana si³a wroga,
Bo te Orlêta tak �piewa³y,
Orlêta, dzieci swego Lwowa.

I w ³yczakowskim gruzu wale
Spoczê³y ich dzieciêce s³owa,
A w twardej ziemi, lwowskiej skale
Trwaj¹ do dzi� obroñcy Lwowa.

u W Tarnowie odby³a siê w maju br. sesja
naukowa na temat: Prawna ochrona dzie-
dzictwa kulturowego Krakowa, Lwowa
i Tarnowa, zorganizowana przez tarnow-
sk¹ Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹,
z udzia³em tamtejszych naukowców i stu-
dentów oraz krakowskich naukowców (m.in.
prof. Tadeusza Chrzanowskiego). Stwierdzo-
no, ¿e w jednocz¹cej siê Europie nie mog¹
mieæ miejsca przejawy ksenofobii czy na-
cjonalizmu. D¹¿enie do ochrony dziedzic-
twa kulturowego powinno pozostaæ ponad
jakimikolwiek podzia³ami.

W konferencji wziê³a udzia³ doc. dr Ga-
lina Tkacz, Ukrainka, która mówi³a m.in. o 2
tysi¹cach zabytków Lwowa, wpisanych na
listê �wiatowego dziedzictwa UNESCO.

Z naszej strony chcieliby�my przypomnieæ
o bezcennym zabytku, jakim jest Cmentarz £y-
czakowski we Lwowie, systematycznie niszczo-
ny za wiedz¹ (a mo¿e i poparciem?) jego dyrek-
tora, mimo ¿e nekropolia posiada status c m e n -
t a r z a - m u z e u m. Grobowce s¹ raz po raz za-
w³aszczane przez nowych �likatorów�, a tablice
z nazwiskami tam pochowanych � skuwane. Nie-
które kamienne, ozdobne grobowce s¹ pokrywa-
ne... lastrikiem, ¿eby wygl¹da³y �jak nowe�, efekt
estetyczny jest jednak wrêcz odwrotny, nie mó-
wi¹c o zniszczeniu zabytku.

Wypada te¿ przypomnieæ bliskie o s t a t e c z -
n e j  k a t a s t r o f y  zabytki poza Lwowem, przy-
k³adowo: ko�ció³ zamkowy w Brze¿anach, ko�cio³y
w Podhajcach i Hodowicy, renesansowy pa³ac
w Pomorzanach i wiele innych. Pani Tkacz po-
winna o nich wiedzieæ.

u Na lipcowe spotkanie w Klubie �Zau³ek�
przyby³y dwie Panie z daleka. Z Kaliforni
przyjecha³a pani Teresa Siedlar-Ko³yszko,
krakowianka, dziennikarka i pisarka (dobrze
ju¿ znana naszym Czytelnikom, i nie tylko
naszym, bo pisuje stale Kronikê Kresow¹
dla polskiego �Nowego Dziennika� w No-
wym Jorku � donosili�my o tym w poprzed-
nim numerze), a do nas przysz³a � jak tra-

dycyjnie ka¿dego lata � z prelekcj¹ zwi¹za-
n¹ z Jej corocznymi podró¿ami na ziemie
kresowe. Lwowianka, pani Krystyna Kier-
ska-Ruciñska, plastyczka, mieszka bli¿ej �
w Orleanie, i zajmuje siê tam odtwarzaniem
pisanek wszystkich folklorów �wiata i epok,
od staro¿ytno�ci. Ma wystawy w wielu kra-
jach Europy.

Na zdjêciu z �Zau³ka� � (od lewej) p. Krystyna
Kierska i p. Teresa Siedlar w pogawêdce po za-
koñczonym spotkaniu.

Ksi¹¿ki
czasopisma

Nowe ksi¹¿ki
& Je¿d¿¹c w ostatnich parunastu latach
przez Ma³opolskê Wschodni¹, zauwa¿amy
niezwykle liczne, wznoszone lub �wie¿o
wzniesione cerkwie, sytuowane zazwyczaj
blisko wa¿nych dróg, na pobliskich wzgó-
rzach i w centrach miast, miasteczek i wsi,
gdzie � gwa³c¹c odwieczn¹ harmoniê ich
urbanistycznych sylwet, nierzadko �rednio-
wiecznych � zaczynaj¹ dominowaæ swoj¹
wielko�ci¹ i ca³kiem obc¹ form¹, niewpaso-
wan¹ w miejscowy krajobraz kulturowy.

Potrzeba budowania nowych �wi¹tyñ jest
zrozumia³a � tak jest te¿ w naszym dzisiej-
szym kraju � jednak narzuca siê nieodparte
podejrzenie, ¿e t a m  chodzi o co� wiêcej.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e wprowadzaj¹c
nowe budowle cerkiewne, ogromne ponad
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miarê (a wiêc kosztowne � w pañstwie, gdzie
siê nie przelewa), z wyra�nym nawi¹zaniem
do rosyjskiego klasycyzmu (?), d¹¿y siê do
�zgaszenia� tradycyjnych dominant o for-
mach zachodnich na rzecz silnych akcen-
tów zwi¹zanych z nietutejsz¹ tradycj¹ prawo-
s³awia. S³owem: zamieniaj¹c smuk³e wie¿e
ko�cio³ów i charakterystyczne potrójne ko-
pu³ki drewnianych cerkiewek na ob³e, lecz
potê¿ne kopu³y, zmieniæ krajobraz zachodni
na wschodni. Trzeba bowiem zauwa¿yæ, ¿e
stare cerkwie, drewniane czy murowane �
zw³aszcza na wsi i w ma³ych miasteczkach,
poza pewnymi wyj¹tkami � by³y raczej bu-
dowlami niewielkimi i w krajobrazie nie do-
minowa³y.

Jednak kopu³a to nie wszystko � jest ona
tylko zewnêtrznym wyrazem ró¿nic w poj-
mowaniu przestrzeni modlitwy na wschodzie
i zachodzie. Obrz¹dki zachodnie preferowa³y
rozwi¹zania pod³u¿ne, do perfekcji dopro-
wadzone w gotyku. Klasyczna �wi¹tynia bi-
zantyñska (a za ni¹ prawos³awna ruska
cerkiew) to budowla centralna1, zwieñczo-
na � co wynika z konstrukcji budowli � ko-
pu³¹. Takie rozwi¹zania odpowiada³y te¿ Ko-
�cio³owi zachodniemu w czasach kontrre-
formacji � st¹d liczne kopu³y w epoce baro-
ku. Po baroku jednak powrócono na ogó³ do
tradycyjnych uk³adów pod³u¿nych.

Z ciekawo�ci¹ siêgamy wiêc do niedaw-
no wydanego, monumentalnego dzie³a dra
Piotra Krasnego z Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego pt. Architektura cerkiewna na zie-
miach ruskich Rzeczypospolitej, 1596�
�1914 (wyd. Universitas, Kraków 2003).
Praca obejmuje obszary, gdzie ¿y³a ludno�æ
obrz¹dków wschodnich (st¹d nazwa ziemie
ruskie, u¿ywana zdaje siê, zbyt uogólniaj¹-
co przez polskich historyków), a wiêc au-

tochtoniczna na ziemiach ukrainnych i Bia-
³ej Rusi, oraz ta, która stanowi³a wielowie-
kowy co prawda, lecz nap³ywowy element
etniczny.

Ten ostatni to zarówno Rusini uchodz¹cy od
�redniowiecza przed mongolskim uciskiem, za-
siedlaj¹cy s³abo zaludnione rubie¿e prapolskich
Lêdzian (Zbrucz, Smotrycz ju¿ wtedy znaczy³y
rozgraniczenie zachodu i wschodu, które � para-
doksalnie � powróci³o po upadku I Rzeczypospo-
litej), jak i Wo³osi, którzy migrowali wzd³u¿ ³añcu-
cha karpackiego w poszukiwaniu pastwisk, do-
chodz¹c nb. a¿ do zachodniej Ma³opolski. Wspól-
nota religijna z Rusinami (obs³uga przez ruskich
popów) doprowadzi³a z czasem do rutenizacji
Hucu³ów, Bojków i £emków.

Chodzi wiêc przede wszystkim o obszar
Ma³opolski Wschodniej2 (nazywanej w ksi¹¿-
ce Galicj¹) w mniejszym zakresie Wo³ynia,
Podlasia i Ukrainy, z odniesieniami do ziem
Przemyskiej, Che³mskiej, Lubelszczyzny,
Wileñszczyzny i Bia³ej Rusi, a nawet Rosji.
Pod wzglêdem czasowym � rok 1596 ozna-
cza powstanie Cerkwi greckokatolickiej
(Unia Brzeska), a wiêc zbli¿enie jej do ³aciñ-
skiego Zachodu, na niekorzy�æ powi¹zañ
z rosyjsk¹ Cerkwi¹ prawos³awn¹ i � choæ
niepe³ne � zerwanie z prawos³awiem (po-
zosta³a wspólna liturgia). Warto pamiêtaæ,
¿e w naszej czê�ci Europy grekokatolicyzm
istnia³ tam, gdzie by³a Polska. Now¹ sytu-
acjê stworzy³y dopiero czasy najnowsze, gdy
przed kilkunastu laty powsta³o pañstwo ukra-
iñskie.

Kiedy wiêc na wstêpie przegl¹da siê
zdjêcia w ksi¹¿ce P. Krasnego, na pierwszy
rzut oka zauwa¿a siê � z grubsza rzecz bio-
r¹c � historycznie dwa typy budowli cerkiew-
nych: starsze, XVII- i XVIII-wieczne i mniej
wiêcej do po³owy XIX w., oraz nowsze,
szczególnie z prze³omu wieków XIX/XX. Te
pierwsze to obiekty w wiêkszo�ci o archi-
tekturze nam bliskiej, niewiele ró¿ni¹cej siê
od ko�cio³ów renesansowych, barokowych,
a¿ po rokoko. Czasami nawet podejrzewa
siê, ¿e chodzi o ko�cio³y zaadaptowane na
cerkwie3 � podobnie jak dawny ko�ció³ try-
nitarski przy ul. Krakowskiej we Lwowie,
przerobiony w ostatnich latach XIX w. na
cerkiew Przemienienia, któremu przydano
ca³y system niepiêknych kopu³; i jak g³o�ny
przed paru laty barokowy ko�ció³ Karmeli-
tów w Przemy�lu � przez kilkadziesi¹t lat
katedra greckokatolicka � z którego wresz-
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cie zdjêto nasadzon¹ w podobnym czasie
drewnian¹, zrêbow¹ atrapê kopu³y.

I jeszcze inne zró¿nicowanie: cerkwie
murowane i drewniane. Autor omawia g³ów-
nie te pierwsze � jako bardziej reprezenta-
tywne dla podjêtego tematu. O cerkwiach
drewnianych wspomina w ksi¹¿ce drugopla-
nowo, pokazuje te¿ nieliczne ich zdjêcia,
mimo ¿e, jak pisze, cerkwie murowane
w Polsce stanowi³y w XVIII wieku zaledwie
1,5�2% cerkwi prawos³awnych i unickich,
a dopiero w XIX w. (tzn. w okresie zaborów)
proporcja zwiêkszy³a siê do 1/3 na korzy�æ
murowanych4.

Po Wprowadzeniu � dzieli autor sw¹
ksi¹¿kê na cztery czê�ci: I. Architektura cer-
kiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospo-
litej w XVII w.; II. jw. � w XVIII w.; III. Archi-
tektura cerkiewna w Galicji; IV. Architektura
cerkiewna w zaborze rosyjskim, przy czym
dwie ostatnie czê�ci dotycz¹ chronologicz-
nie XIX w. i pocz¹tku XX w., czyli po pierw-
sz¹ wojnê �wiatow¹. W okresie tym przyjê-
to do�æ istotny podzia³ czasowy, zw³aszcza
dla Galicji: do i od po³owy XIX w., kiedy to
nastêpuje szczególna zmiana orientacji
i wzorców w budownictwie cerkiewnym.

Trudno tu streszczaæ niezwykle wielo-
stronn¹ i bogat¹ problemartykê zawart¹
w pracy P. Krasnego, warto jednak zwróciæ
uwagê na koleje dziejów architektury cer-
kwi, specjalnie na najbardziej interesuj¹cym
nas obszarze polskich po³udniowo-wschod-
nich ziem koronnych, czyli wschodniej Ma-
³opolski/Galicji.

Ten w³a�nie obszar by³ miejscem nap³ywu Ru-
sinów i Wo³ochów, którzy z czasem stali siê tu
wiêkszo�ci¹ wiejsk¹ � rolnicz¹ i pastersk¹. Mia-
sta i miasteczka, zak³adane w du¿ej czê�ci w �re-
dniowieczu i wczesnym okresie ery nowo¿ytnej,
skupia³y mieszczañstwo zrazu polskie i ¿ydow-
skie, a tak¿e � w du¿ych miastach niemieckie,
które w epoce zaboru austriackiego przybiera³o
na sile, zreszt¹ do�æ szybko siê polonizuj¹c. Lud-
no�æ ruska stanowi³a najmniejszy procent w du-
¿ych miejsowo�ciach, nieco wiêkszy � w mniej-
szych, a w najmniejszych � by³a porównywalna
z ¿ywio³em polskim i ¿ydowskim.

Nie sposób tu mówiæ o jakiej� general-
nej konsekwencji rozwojowej w XVII�XVIII
w. � z omawianej ksi¹¿ki wynika to do�æ
jasno. Nie by³o bowiem jednoznacznego po-
wtarzania ani zachodnioeuropejskiej linii roz-
woju architektury od romañszczyzny po kla-

sycyzm, ani bizantyñsko-ruskiej. Architek-
tura cerkiewna na tym terenie wydaje siê
byæ miotana faktami i tendencjami politycz-
no-ideologicznymi, choæ elementy wszyst-
kich zachodnich i wschodnich stylów w niej
siê w jakim� stopniu uzewnêtrzniaj¹, choæ-
by z racji nie tylko za³o¿eñ ideowych, ale
i ró¿nego stopnia wyczucia tematu ze stro-
ny najrozmaitszych twórców.

Niniejsze omówienie ksi¹¿ki dra Krasne-
go, z racji okre�lonego zainteresowania tery-
torialnego naszego pisma, nie odnosi siê do
ca³ego zakresu problematyki w niej zawartej
� na to brak nam wystarczaj¹cej wiedzy
w zakresie historii sztuki i historii w ogóle �
chcemy jednak podkre�liæ to, co nas zainte-
resowa³o szczególnie. Jest to wiêc obraz
cerkwi greckokatolickich � jak powiedziano
wy¿ej na terenie wschodniej Ma³opolski
w okresie staropolskim (przed rozbiorami),
kiedy nie da³y jeszcze o sobie znaæ na dobre
w spo³eczno�ci ruskiej i jej Cerkwi ani ten-
dencje moskalofilskie, ani nacjonalistyczne.
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Otó¿ zwraca uwagê fakt, ¿e du¿a czê�æ
cerkwi wschodnioma³opolskich XVII i XVIII
w. nawi¹zywa³a wyra�nie � o czym wspo-
mniano wy¿ej � do form architektonicznych
ko�cio³ów zachodnich. Wchodzi³y w grê
zapewne dwa podstawowe motywy: obec-
no�æ n a  t e r e n i e  z i e m  p o l s k i c h
oraz celowego wówczas odcinania siê uni-
tów od rosyjskiej tradycji prawos³awnej.
Z pierwszym motywem wi¹¿¹ siê oczywi-
�cie wzorce architektury rzymskokatolickiej
oraz dzia³alno�æ twórców-architektów pol-
skich lub do Polski przyby³ych z Zachodu
(g³ównie W³ochów), a w koñcu niew¹tpliwie
prozachodnia orientacja hierarchów Cerkwi.
Efektem dzia³ania tych czynników by³y pro-
jekty i realizacje obiektów opartych w du¿ej
mierze na rzucie krzy¿a ³aciñskiego, trójna-
wowe. Warto zwróciæ uwagê na parê naj-
wa¿niejszych cerkwi z omawianego obsza-
ru: cerkiew Wo³oska we Lwowie (prze³om
XVI/XVII w., pod wp³ywem ko�cio³ów rene-
sansowych w wydaniu weneckim) oraz ka-
tedra �w. Jura we Lwowie4 i cerkiew Za�niê-
cia MB w £awrze Poczajowskiej (obie z 2.
po³owy. XVIII w.) � niewiele ró¿ni¹ siê od
ko�cio³ów barokowych czy rokokowych. Do-
piero zbyt bogaty (jak na zachodnie gusty �
zw³aszcza w Poczajowie) wystrój wewnêtrz-
ny zdradza wschodni¹ kulturê. Do innych
wa¿niejszych obiektów opartych na zachod-
nich formach �wi¹tyñ mo¿na zaliczyæ cer-
kiew (i ca³y monaster) bazylianów w Bucza-
czu, cerkiew w Zbara¿u i dziesi¹tki mniej-
szych, które na pierwszy rzut oka wydaj¹
siê byæ ko�cio³ami obrz¹dku ³aciñskiego.

Obok wymienionego typu cerkwi budo-
wano równie¿ w tym okresie i takie, które

nawi¹zywa³y do innych wzorców. S¹
to rozwi¹zania centralne, byæ mo¿e

oparte na tradycji prawos³awnej
(bizantyñsko-ruskiej sprzed XVII
w.) � przede wszystkim z cza-
sów parowiekowej przynale¿no-
�ci Ziemi Czerwieñskiej do
Rusi5, jak równie¿ z czasów pó�-
niejszych � proweniencji grec-
kiej czy wo³osko-mo³dawskiej.

Obraz zmienia siê w wieku
XIX, zw³aszcza w jego drugiej
po³owie, gdy pod wp³ywem zmia-
ny orientacji polityczno-ideolo-
gicznej coraz czê�ciej pojawiaj¹
siê budowle rodem z carsko-im-

perialnego prawos³awia. Szczytem by³a im-
plantacja rosyjskich neoklasycznych monu-
mentów (przyk³ad: Komarno), która sta³a siê
wzorcem dla licznych realizacji naszej doby
za ja³tañsk¹ granic¹, o czym by³a mowa na
pocz¹tku tego omówienia.

Znakomita ksi¹¿ka dra Piotra Krasnego
daje ogromnie du¿o materia³u do poszerze-
nia i uporz¹dkowania naszej wiedzy oraz
zrozumienia historii i tera�niejszo�ci.

1 Tzn. oparta w rzucie na tzw. krzy¿u greckim �
równoramiennym, w przeciwieñstwie do �wi¹-
tyñ zachodnich, opartych na krzy¿u ³aciñskim
� pod³u¿nym.

2 Ta nazwa zosta³a przyjêta przy Unii Lubelskiej
w 1569 r.

3 Przewa¿nie zabrane rzymskim katolikom w ra-
mach tzw. kasaty józefiñskiej z koñcem XVIII w.

4 W tej kwestii trudno zgodziæ siê z autorem, ¿e
konieczno�æ korzystania niemal wy³¹cznie
z cerkwi drewnianych by³a symbolem g³êbo-
kiego poni¿enia Ko�cio³a Wschodniego w Rze-
czypospolitej, poniewa¿ wiêkszo�æ parafii by³a
po prostu s³abo uposa¿ona i tak mizernie
wspomagana przez kolatorów, ¿e musia³a siê-
gaæ po ów budulec jako znacznie tañszy od
ceg³y i kamienia (s. 25). Wypada wiêc zwróciæ
uwagê, ¿e równie¿ wiêkszo�æ wiejskich ko-
�cio³ów rzymskokatolickich by³a drewniana.
Podobnie by³o nie tylko w Polsce, tak¿e
w Niemczech, Szwecji... A co do kolatorów, to
warto powo³aæ siê na omawian¹ w tym nume-
rze ksi¹¿kê (ni¿ej) £. Kapralskiej Pluralizm
kulturowy i etniczny... Sam autor parokrotnie
pisze o hojnych kolatorach spo�ród spoloni-
zowanej szlachty i magnaterii o korzeniach
ruskich.

4 Cerkiew �w. Jura posiada bardzo oryginalnie
rozwi¹zany rzut poziomy: jego centrum stano-
wi uk³ad oparty na krzy¿u greckim z kopu³¹,
jednak przez dodanie wyd³u¿onej kruchty
i prezbiterium odnosi siê wra¿enie rozwi¹za-
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nia pod³u¿nego, typowego dla ko�cio³ów ³a-
ciñskich. Na zewn¹trz nie wyeksponowano
czterech kopu³ek naro¿nych, co �wiadczy
o okcydentalizacji tej kompozycji architekto-
nicznej.

5 Autor wymienia trzy typy takich budowli: krzy-
¿owo-kopu³owe, trójdzielne i trójkonchowe.

& Podkamieñ to znane sanktuarium ma-
ryjne we Wschodniej Ma³opolsce, podobnie
jak Kochawina czy £ysiec. To tak¿e miejsco-
wo�æ, która mia³a w Polsce swoje wielowie-
kowe, chwalebne dzieje i nie mniej wa¿n¹
historiê obrony przed upowskimi rezunami.

Zbigniew i Stanis³aw I³owscy napisali
ksi¹¿eczkê Podkamieñ. Apokaliptyczne
wzgórze (cz. I, drugiej nie mamy; Opole
1994). Opowie�æ sk³ada siê z 11 rozdzia³ów
(i autorskiego wstêpu). Z tych sze�æ oma-
wia historiê miasteczka oraz s³ynnego ko-
�cio³a i klasztoru dominikanów. Kolejne trzy
opisuj¹ dwie okupacje i apokalipsê ukraiñ-
skiego ludobójstwa. Rozdzia³ XI po�wiêco-
ny jest postaci dowódcy Samoobrony AK
w Podkamieniu, brodzianina Kazimierza So³-
tysika (jego sylwetkê zamie�cimy w nastêp-
nym numerze); zawiera te¿ listê osób po-
mordowanych przez banderowców (oczywi-
�cie niepe³n¹). Ostatni rozdzia³ omawia ko-
niec wojny i e x o d u s.

Bardzo ciekawy i wa¿ny dokument.

& Ksi¹¿k¹ wa¿n¹ dla naszej � i nie tylko
naszej � prywatnej i zbiorowej �wiadomo�ci
jest praca socjologiczna £ucji Kapralskiej:
Pluralizm kulturowy i etniczny a odrêb-
no�æ regionalna Kresów po³udniowo-
-wschodnich w latach 1918�1939 (Zak³ad
Wydawniczy �Nomos�, Kraków 2000). Ksi¹¿-
ka dotyczy Ma³opolski Wschodniej (Galicji
wchodniej, jak pisze autorka � po co?), nie
dotyczy natomiast Wo³ynia, te¿ zaliczanego
wszak do Kresów po³udniowo-wschodnich
(co wynika z geografii), poniewa¿ ca³kiem
ró¿nie u³o¿y³y siê w tych regionach warunki
historyczno-kulturowe (do wa¿niejszych
przyczyn zró¿nicowania przyczyni³o siê nie-
w¹tpliwie �wychowanie� spo³eczeñstwa
w ci¹gu prawie pó³tora wieku � miêdzy roz-
biorami a I wojn¹ �wiatow¹ � pod wp³ywem
Zachodu w Ma³opolsce i Wschodu na Wo-
³yniu. Ale nie tylko).

Oczywi�cie najwiêcej pisze autorka
o wzajemnych relacjach polsko-ukraiñskich
� trzeci¹ si³¹ byli do�æ liczni ̄ ydzi (w niektó-

rych miastach stanowili 1/3, 2/5, a nawet
po³owê mieszkañców). Stosunkowo ma³o
pisze o Niemcach, którzy po I wojnie stracili
swoje znaczenie. Inne mniejszo�ci narodo-
we � Ormianie i Karaimi byli na tyle nieliczni
(lub jak Ormianie, ca³kowicie spolonizowa-
ni), ¿e nie mogli wywieraæ wiêkszego wp³y-
wu na spo³eczno-polityczne ¿ycie regionu.

Wa¿ne wydaje siê wyodrêbnienie przez
autorkê od Rusinów-Ukraiñców karpackich
górali: Hucu³ów, Bojków i £emków, których
etniczne pochodzenie nie by³o ruskie, jed-
nak wspólnota religii (najpierw prawos³awie,
pó�niej grekokatolicyzm) zwi¹za³a ich z ¿y-
wio³em ruskim, z przejêciem jego jêzyka
³¹cznie. Niemniej nie uda³o siê ca³kowicie
identyfikowaæ tych górali z Rusinami-Ukra-
iñcami (co zauwa¿amy i dzisiaj na przyk³a-
dzie £emków w RP).

Autorka napisa³a we wstêpie, ¿e jej pra-
ca opiera siê w g³ównej mierze na literatu-
rze polskiej i pracach polskojêzycznych au-
torów, w niewielkim stopniu uwzglêdniaj¹c
dorobek autorów ukraiñskich i ¿ydowskich,
co z pewno�ci¹ jest jej istotnym brakiem.
Ale¿ nie! Ca³e szczê�cie, bo co s¹dziæ
o pracach tamtych uczonych podszytych na-
cjonalizmem � wiemy a¿ nadto dobrze.

Autorka omawia sprawê, któr¹ w naszym
kwartalniku czêsto poruszamy: rutenizacji
polskich ch³opów, przeciwnie ni¿ w warstwie
szlacheckiej, gdzie szlachta o rodowodzie
ruskim polonizowa³a siê (dzi� Ukraiñcy nam
to wytykaj¹!). Przyczyny w obu warstwach
s¹ oczywiste: dla szlachty przyjêcie polsko-
�ci stanowi³o awans kulturowy, a w konse-
kwencji dostêp do udzia³u w ¿yciu pañstwo-
wym na jego wy¿ynach. Odwrotnie na wsi:
polscy ch³opi wobec b³êdnej postawy szlach-
ty i braku ko�cio³ów oraz analfabetyzmu si³¹
rzeczy wtapiali siê w spo³eczeñstwo ruskie.
Bywa³o i tak, ¿e polska szlachta � aby tym
wyra�niej odgraniczyæ siê od ch³opstwa,
fundowa³a mu cerkwie, zmuszaj¹c Polaków-
rzymskich katolików do przyjmowania ob-
rz¹dku wschodniego (przez chrzty, �luby
itd.), co prowadzi³o do rutenizacji. O budo-
wê ko�cio³ów nie dbali równie¿ ³aciñscy bi-
skupi, a na katastrofaln¹ sytuacjê religijno-
narodow¹ � z punktu widzenia katolicyzmu
rzymskiego � zwrócili dopiero uwagê na
prze³omie XIX/XX w. sufragan lwowski bp
Puzyna (pó�niejszy kardyna³ krakowski) oraz
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abp Bilczewski, wszczynaj¹c na szerok¹
skalê budowê ko�cio³ów.

Opisuje te¿ autorka próby repolonizacji
szlachty zagrodowej (zrutenizowanej w du-
¿ym stopniu), podjête w latach trzydziestych
XX wieku. W 1935 r. do utworzonego Zwi¹z-
ku Szlachty Zagrodowej nale¿a³o 500 cz³on-
ków, a w 1939 � ju¿ 41 tysiêcy. Akcja ta nie
przebiega³a bezkonfliktowo, budz¹c prote-
sty i kontrakcje ze strony inteligencji ukraiñ-
skiej, nastrojonej nacjonalistycznie. Tej by³o
na prowincji wiêcej ni¿ polskiej, poniewa¿
m³odzi Polacy, którzy zdobyli wykszta³cenie,
przechodzili do miast, awansowali, wi¹zali
siê z Wojskiem Polskim. Inteligencja ruska
pozostawa³a i w swoich okolicach podejmo-
wa³a akcjê pracy organicznej (zak³adanie
spó³dzielni itp.). Pomagali w tym wydatnie
ksiê¿a uniccy, a tak¿e organizacje typu OUN.

Takie i podobne problemy opisuje sze-
roko £. Kapralska, jej ksi¹¿ka wiêc otwiera
nam oczy na sytuacjê ogromnych zaniedbañ
ze strony polskiej od XIX w., którym w³adze
polskie próbowa³y siê przeciwstawiæ dopie-
ro w okresie miêdzywojennego 20-lecia. Nie
wiemy, jak by siê to skoñczy³o, bo wszystko
przekre�li³y dwie tragiczne daty: 1 i 17 wrze-
�nia 1939 roku.

& Dotar³ do nas via Lwów do�æ obszerny
I tom wydawnictwa naukowego o tytule
Ucrainica�Polonica. Jest to zbiór kilkudzie-
siêciu artyku³ów, napisanych przez naukow-
ców polskich i ukraiñskich z terenu Ukrainy
oraz z RP, wydany w ¯ytomierzu (2004).
Omawiany tom jest po�wiêcony prawie
w ca³o�ci Wo³yniowi. Artyku³y dotycz¹ histo-
rii politycznej starej i nowej, historii kultury,
Ko�cio³a, wybitnych postaci.

& Trzeba podziwiaæ aktyw-
no�æ naukow¹ i wydawnicz¹
pañ Barbary Maresz i Marioli
Szyd³owskiej. W poprzednim
numerze omawiali�my �wie-
¿o wydany tom o Bibliotece
Teatru Lwowskiego B. Ma-
resz, a tu nadesz³y z Kato-
wic dwa kolejne tomy z serii
Repertuar teatru polskie-
go we Lwowie, z dwóch
okresów na samym prze-
³omie wieków XIX/XX:

1894�1900 i 1900�1906.

Pierwszy okres to 7-lecie koñcz¹ce wiek
XIX, a zarazem wiod¹c¹ we Lwowie rolê
zas³u¿onegoTeatru Skarbkowskiego* (dzia-
³aj¹cego od 1842 r.) pod dyrekcjami Z. Przy-
bylskiego, L. Hellera i J. Bandrowskiego.
Drugi, rozpoczynaj¹cy wiek XX i równocze-
�nie dzia³alno�æ �wie¿o otwartego Teatru
Wielkiego** (wtedy nazywano go Miejskim),
to czasy bardzo wa¿nej w dziejach lwow-
skiego teatru dyrekcji T. Pawlikowskiego.

Repertuar przedstawiony w obu tomach
uwzglêdnia wszystkie rodzaje przedstawieñ:
dramatyczne, muzyczne (opery, operetki
i koncerty) oraz inne rodzaje widowisk, od-
bywaj¹ce siê w pierwszym okresie nie tylko
w Teatrze Skarbkowskim, lecz równie¿
w Teatrze Letnim oraz w teatrze na Wysta-
wie Krajowej***, za� w drugim okresie wy-
³¹cznie w Teatrze Wielkim. Odnotowano
tak¿e wystêpy go�cinne obcych zespo³ów.

Wszystko to przedstawia niezwykle
barwn¹ mozaikê ¿ycia teatralnego. Przy ka¿-
dym z przedstawieñ podano oczywi�cie
obsadê: ile wspania³ych nazwisk! Np. Mak-
bet (grudzieñ 1902): Modrzejewska, Feld-
man (tak, ojciec Krystyny Feldman � Pani
Nikifor), Solski, Wêgrzyn itd. Albo ca³kiem
nam nieznana sztuka Wesele Sobeidy (gru-
dzieñ 1904), a w niej: Adwentowicz, Solska,
Solski, Wêgrzyn... Dowiadujemy siê te¿, ile
razy zagrano ka¿d¹ ze sztuk: niestety, Mak-
beta trzy razy, tê drug¹ dwa razy. A grano
przecie¿ codziennie. W efekcie np. w grud-
niu 1904 r. by³o a¿ sze�æ premier. Trzeba
siê by³o napracowaæ!

* Po¿egnalne przedstawienie odby³o siê 19
wrze�nia 1900 r.

** Inauguracyjne przedstawienie 4 pa�dziernika
1900 r.

*** Pamiêtamy: rok 1894 � w stulecie Rac³awic
(st¹d Panorama Rac³awicka wykonana dla
Wystawy).

& Nasza biblioteka przewodników po Ma-
³opolsce Wschodniej wzbogaci³a siê wresz-
cie o opracowanie obejmuj¹ce � poza Lwo-
wem i kilkoma wa¿niejszymi miastami �
szeroki zakres miejscowo�ci, czego dot¹d,
w latach powojennych nie mieli�my poza
reprintami Or³owicza sprzed wojny! Now¹
i satysfakcjonuj¹c¹ pozycj¹ (jak na dzisiej-
sz¹ sytuacjê) jest Ilustrowany przewodnik
po zabytkach Galicji Wschodniej Zbignie-
wa Hausera (wyd. Burchard Edition, War-
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szawa 2004). Jak z same-
go tytu³u wynika, przewod-
nik nie obejmuje obiektów
zwi¹zanych z geografi¹,
przyrod¹ czy zbiorami. Nie
omawia ponadto ca³ego
obszaru Ma³opolski
Wschodniej, a jedynie
dwa województwa �
lwowskie i stanis³awow-
skie. Mo¿e dla Tarno-
polszczyzny bêdzie

osobne opracowanie?
Przewodnik obejmuje � poza Lwowem

i Stanis³awowem � ponad 300 miejscowo-
�ci, co w takim zakresie, po kilkudziesiêciu
latach upadku, zdarza siê po wojnie po raz
pierwszy. W ka¿dym ha�le znajdujemy opis
zabytkowych obiektów i ich krótk¹ historiê
(dla rezydencji tak¿e nazwiska kolejnych
w³a�cicieli). Wa¿ne � czego dot¹d nie prak-
tykowano: opisano ka¿dorazowo miejsco-
wy cmentarz.

Dostali�my wiêc niezwykle warto�ciow¹
informacjê o zabranej nam Ziemi, po¿ytecz-
n¹ nie tylko dla turystów.

Mamy zastrze¿enia do wstêpu od Wydawcy.
Po pierwsze � dzi� ju¿ wiemy, ¿e  n a j p i e r w
nie by³a to Ru� Czerwona, lecz ziemia prapol-
skich Lêdzian (uzasadniaj¹ to m.in. profesorowie
G. Labuda, J. Nalepa i inni). Lêdzian-Lachów na-
jecha³ w 981 r. ksi¹¿ê kijowski W³odzimierz zwa-
ny Wielkim i wtedy nasta³a tam na ponad 350 lat
Ru� Czerwona. Po drugie: ani s³owem nie wspo-
mniano nazwy Ma³opolska Wschodnia, która ist-
nia³a od XVI w., a stosowana by³a szczególnie
w okresie 20-lecia miêdzywojennego � gdy au-
striacka nazwa Galicja zdezaktualizowa³a siê po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci. U¿ywa-
na jest tak¿e dzi� (wyj¹wszy niektórych politycz-
nie poprawnych historyków i publicystów). Prze-
cie¿ to kwestia naszej godno�ci...

& W Bibliotece �Wo³ania z Wo³ynia� uka-
za³ siê ju¿ 36. tom: Krzemieniec � reprint
przedwojennego przewodnika (autor nie
podany, Bia³y Dunajec�Ostróg 2005). Opi-
sano miasto i ciekawsze miejscowo�ci
w okolicy. Sporo zdjêæ, wykonanych w tam-
tych czasach przez znakomitego fotografi-
ka Henryka Hermanowicza, pedagoga
w Liceum Krzemienieckim.

& W CL 2/02 omawiali�my wspomnienio-
we ksi¹¿ki Stanis³awa Klimpla � W Dolinie

Wyrwy i W dolinie Pe³twi. Trzeci¹, W dolinie
Strwi¹¿a, pominêli�my, poniewa¿ dotyczy
ona miejsc, które nie nale¿¹ do �cis³ego
obszaru geograficznego naszego zaintere-
sowania (pozosta³y po zachodniej stronie
ja³tañskiej granicy).

Tymczasem do naszych r¹k dotar³a II
czê�æ tej ostatniej: W dolinie Strwi¹¿a.
Chyrów (Gliwice 2001) � to ju¿ co� dla nas!
Przypomnijmy dla wyja�nienia, ¿e rzeczka
Strwi¹¿, p³yn¹c spod Ustrzyk Dolnych prze-
kracza kordon i uchodzi do Dniestru*. Po
tamtej stronie le¿y w³a�nie Chyrów**.

Chyrów to przede wszystkim znany Za-
k³ad Naukowo-Wychowawczy oo. Jezuitów
(potocznie zwany konwiktem jezuickim).
Tam w³a�nie autor pobiera³ naukê gimna-
zjaln¹ w latach 1924�27, a kontynuowa³
w IV Gimnazjum we Lwowie (tam¿e zda³
maturê w 1934 r.).

Owe trzy lata spêdzone w Chyrowie
wspomina Klimpel z sentymentem. Opisuje
tryb nauki, profesorów i kolegów. Do tekstu
wspomnieñ do³¹czy³ biogramy 36 ksiê¿y
jezuitów, z którym zetkn¹³ siê w konwikcie.
Ksi¹¿kê koñczy zestaw ok. 20 starych zdjêæ
z Chyrowa i Zak³adu.

Ze wszystkich czterech tomów wspo-
mnieñ S. Klimpla ten podoba nam siê naj-
bardziej.

* Strwi¹¿ � patrz S³ownik w CL 2/2000.
** Chyrów � patrz S³ownik w CL 1/98 oraz omó-

wienie innych ksi¹¿ek o nim w CL 4/2000, 1/01

& Skromno�æ szaty wydawniczej tej nie-
wielkiej ksi¹¿eczki jest odwrotnie proporcjo-
nalna do jej uroczej zawarto�ci. Uroczej
podwójnie: bo jest zbiorkiem lwowskiej po-
etki prze³omu wieków (tamtych wieków: XIX
i XX!), ale tak¿e i z tego powodu, ¿e wstêp,
komentarze i przypisy s¹ nie tylko kompe-
tentne, lecz zarazem pe³ne ciep³a wobec
Poetki i j e j  Lwowa. Ksi¹¿eczka ta � to
Maryli Wolskiej � O tamtym Lwowie (Wy-
dawnictwo T.P. Warszawa 1999 � nadal do-
stêpna w warszawskich ksiêgarniach).

Tomik nosi podtytu³: Pamiêtnik liryczny,
a wiersze w nim zawarte pochodz¹ z III
czê�ci zbiorku M. Wolskiej � Dzbanek malin
z r. 1929 i dotycz¹ wybitnych postaci lwow-
skich, które poetka zna³a osobi�cie lub
z rodzinnych wspomnieñ: A. Grottgera, S.
Goszczyñskiego, malarza F. Tepê, Brata



68

Alberta Chmielowskiego, aktorkê A. Aszper-
gerow¹, rodzinê ¯uliñskich. Miêdzy tymi
przewija siê �ca³y Lwów� tamtej epoki: lu-
dzie, miejsca, wydarzenia. Do tego wszyst-
kiego Jan Zbigniew Plebanek dopisa³ do-
skona³e wyja�nienia i zilustrowa³ zdjêciami
z owych czasów.

Tu przychodzi nam na my�l, by zorganizo-
waæ kiedy� wycieczkê tematyczn¹ (albo seriê
takich wycieczek), po�wiêcon¹ takiej czy innej
epoce dziejów Lwowa, jego nie¿yj¹cym ludziom
i istniej¹cym po nich pami¹tkom. By³aby to niby
taka sama wycieczka, jak wszystkie inne, ale ze
s z c z e g ó l n y m  wykorzystaniem wybranych dla
tej opowie�ci miejsc, obiektów, grobów, innych
miejscowo�ci. Na przyk³ad dla rodziny i otocze-
nia Maryli Wolskiej: Grottger, Wanda Monnee
i Wolscy, willa �Za�wiecie�, cmentarze £yczakow-
ski i Orl¹t, Storo¿ka k. Skolego, Bubniszcze... S¹-
dzimy, ¿e chêtni by siê znale�li.

& Ostatnio parokrotnie pojawia³o siê na
naszych ³amach nazwisko Bogdana S.
Kasprowicza � w poprzednim numerze
wydrukowali�my jego wiersz na �mieræ Ojca
�w. Jana Paw³a II. Teraz dotar³ do naszych
r¹k tomik wierszy o zgo³a innym charakte-
rze: Wypijmy za Lwów. Wiersze dla i od
przyjació³ (wyd. Instytut Lwowski, Warsza-
wa 2005). S¹ to poetyckie zabawy, wymy-
�lane ad hoc dla rozbawienia towarzystwa,
które � jak pisze autor we wstêpie � nawi¹-
zuj¹ do s³ownych improwizacji, uprawianych
przez poetów i artystów, którzy spotykali siê
we Lwowie w knajpie �Atlas� przy Rynku 45
(jak niegdy� w Krakowie w Jamie Michali-
ka). U pana Edzia Tarlerskiego bywali lumi-
narze polskiej literatury od Leopolda Staffa
i Jana Kasprowicza po Henryka Zbierzchow-
skiego i Jana Parandowskiego, a ich oko-
liczno�ciowe utwory szybko stawa³y siê w
mie�cie ogólnie znane.

Tu cytujemy wierszyk-toast zadedyko-
wany przez autora Januszowi Wasylkow-
skiemu: 10 tomów �Rocznika Lwowskiego�.
Z Panem Januszem rozmawiali�my tak¿e
w poprzednim numerze. Tak siê wszystko
zbiega...

£atwo siê pisze
wiersze o mi³o�ci
szczególnie je�li
to mi³o�æ jest do Lwowa
w³a�ciwie samo
to co w sercu

ubiera siê
w najszczersze s³owa

Trudniej prowadziæ
HOCH INSTYTUT
szczególnie je�li
cz³owiek sam jest
jak ten palec w...
bez biur bez ludzi bez bud¿etu
bez sekretarki i bez klozetu
ech cicho
lwowskie serce g³upie...

£atwo siê wznosi toast
za Instytut Lwowski
sto lat niech ¿yje
Janusz Wasylkowski

& Red. Tadeusz Olszañski w swoim ar-
tykule (Wêgrzy w Stanis³awowie), zamiesz-
czonym w porzednim numerze, wspomnia³
o ksi¹¿ce Stanis³awa Fudalego (i zarazem
wydawcy): 80 miesiêcy w kleszczach sier-
pa i m³ota (Szczecin 2004). S. Fudali, uro-
dzony w Stanis³awowie w 1929 r., zosta³ 12
kwietnia 1940 r. wraz z matk¹ i bratem de-
portowany do pó³nocnego Kazachstanu. Do
Polski uda³o mu siê wróciæ w maju 1946 r.

Ksi¹¿ka (o 550 stronach) ma charakter
wspomnieniowo-pamiêtnikarski, pisana
w oparciu o kopie autentycznych dokumen-
tów, listów, druków, gazet, ale tak¿e doko-
nywanych niemal na gor¹co notatek od
momentu wywózki. S¹ to wiêc prze¿ycia
i doznania paronastoletniego ch³opca, pi-
sane z perspektywy 70-letniego cz³owieka,
z zachowaniem w wiêkszo�ci chronologii
wydarzeñ. Autor wyznaje jednak, ¿e z ta-
kiej perspektywy czasu nie da siê w pe³ni
przekazaæ autentyzmu odczuæ 10�16-let-
niego ch³opca, bowiem towarzyszy im na-
byte w ci¹gu lat do�wiadczenie ¿yciowe,
refleksja i ogólniejsze spojrzenie na ów-
czesne wydarzenia. Dodaje te¿, ¿e jako
�wiadek tamtych czasów i miejsc spe³ni³
swoj¹ powinno�æ, sk³adaj¹c relacjê z tam-
tych dni i prze¿yæ.

Ksi¹¿ka zosta³a wyró¿niona I nagrod¹
w dziale pamiêtnikarskim 34. edycji konkur-
su Dzieje szczeciñskich rodzin. (KS)

Do nabycia u autora: Stanis³aw Fudali, ul. Seledy-
nowa 3/6, 70-781 Szczecin. Tel. (91) 463-10-71,
e-mail: fudalist@avanti.net.pl
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& Pan Emil Hlib nades³a³ nam z Wroc³a-
wia tomik swego autorstwa, pt. Piosenki
lwowskie i kresowe (rok wydania?), za co
bardzo dziêkujemy. Jest to �piewnik, który
zostanie zapewne z aplauzem powitany
przez nasze ekspatrianckie �rodowiska,
a tak¿e w licznych szko³ach, z tymi pod we-
zwaniem �Orl¹t Lwowskich� na czele.

Mieli�my ju¿ kilka ksi¹¿ek o lwowskich
piosenkach � zjawisku w polskiej kulturze
nieporównywalnym (mo¿e z Warszaw¹, ale
to i tak nie to!), poczynaj¹c od 7 zeszytów
opracowanych przez dra Stefana Uhmê
i wydanych w Londynie, poprzez Wasylkow-
skiego, a¿ po Kurzow¹ i Habelê. Te jednak
albo dawno siê wyczerpa³y, albo nie bardzo
nadaj¹ siê jako �piewniki, nowe wiêc opra-
cowanie jest bardzo na czasie.

To oczywi�cie nie jedyny powód do sa-
tysfakcji. Tak¿e i to, ¿e zbiorek E. Hliba zo-
sta³ skompletowany i opracowany w spo-
sób kompetentny. Autor zna te piosenki od
dzieciñstwa � w jego domu zawsze je �pie-
wano, sam za� ma wykszta³cenie muzycz-
ne i � wielkie zami³owanie. Do �piewnika
podchodzi z potrzeby serca, a nie profesji.
Jednak, jak donosi, wiele tekstów zosta³o
poprawionych i uzupe³nionych, co �wiadczy
o dobrej znajomo�ci tematu. Do zbioru we-
sz³o kilka piosenek powsta³ych w londyñ-
skim �rodowisku lwowian, przede wszyst-
kim Hemara.

Zbiorek zosta³ poszerzony o ró¿ne piosenki,
których nie da siê podci¹gn¹æ ani pod lwowskie,
ani kresowe (z tych ostatnich znalaz³y siê tak¿e
wileñskie). Nie mamy nic przeciwko sybirackim,
które dobrze wpisuj¹ siê w etos kresowy, powsta-
j¹ jednak w¹tpliwo�ci, czy tu akurat potrzebne
by³y znane sk¹din¹d przeboje jak Lili Marlen
i polskie co prawda, lecz nie lwowskie � nawet
je�li by³y kiedy� we Lwowie �piewane (jak w ca³ej
Polsce). Podobnie warszawskie, harcerskie, a ju¿
ca³kiem naszym zdaniem niepotrzebne � nie-
polskojêzyczne. O to by�my siê z autorem uro-
czego �piewnika spierali.

W tym numerze przedstawimy ma³o u nas
znan¹ piosenkê Mariana Hemara (s³owa i muzy-
ka!) Rozmowa z ksiê¿ycem, dedykowan¹ Pani
W³adzie Majewskiej.

& Nie wszyscy wygnañcy z wschodnio-
ma³opolskich i wo³yñskich wsi, których bez-
po�rednio dotknê³y tragiczne wydarzenia
z r¹k ukraiñskich zbrodniarzy, byli w stanie
opisaæ to, co prze¿yli w swych rodzinnych

miejscowo�ciach, gdzie wspó³¿yli i wi¹zali
siê rodzinnie z s¹siadami Rusinami-Ukraiñ-
cami. Spisywanie takich relacji le¿a³o prze-
wa¿nie poza ich mo¿liwo�ciami; wszak prze-
wa¿nie byli to ludzie pro�ci. Ale nie tylko
dlatego � na przeszkodzie stanê³y g³êbokie
urazy psychiczne doznane w tamtych dniach
bezprzyk³adnej grozy. Mo¿na siê wiêc tylko
domy�laæ, ¿e wiele straszliwych prze¿yæ
pozosta³o tylko w pamiêci ich ofiar.

By³o jednak wielu, którzy opowiadali,
a w jakiej� liczbie przypadków znale�li siê
wykszta³ceni m³odzi ludzie � dzieci, wnuki �
urodzeni ju¿ po tamtej hekatombie, którzy
uwa¿nie s³uchali i notowali.

Do takich w³a�nie nale¿y Stanis³awa
Stadher, urodzona w 1945 r. na terenie
Czech, gdzie znale�li siê jej rodzice, wy-
gnani z rodzinnego domu i ziemi. Potem
osiedli na Opolszczy�nie. Stanis³awa ukoñ-
czy³a polonistykê we Wroc³awiu, mieszka
w S³upsku, gdzie pracowa³a jako nauczy-
cielka. Podjê³a pracê literack¹, a jej debiu-
tem sta³ siê zbiorek opowiadañ pt. Kresy
nadziei (Polskie Wydawnictwo Encyklope-
dyczne, Radom 2004).

Swoje opowiadania opar³a na wspomnie-
niach rodziców i innych dawnych mieszkañ-
ców wsi Polikrowy k. Podkamienia w powie-
cie z³oczowskim. Trudno te relacje czytaæ
spokojnie, bo ka¿da z czternastu przedsta-
wia wydarzenia przera¿aj¹ce. Z lektury �
zreszt¹ nie tylko tej ksi¹¿eczki � potwierdza
siê istotna informacja: mordercami i wyj¹t-
kowo okrutnymi oprawcami bezbronnych
Polaków byli nie tylko dzielni ¿o³nierze OUN-
-UPA. Byli nimi ukraiñscy s¹siedzi, nierzad-
ko krewni � szwagrowie, siostrzeñcy... Na-
wet mê¿owie.

& Ksi¹¿ka ukaza³a siê przed kilkunastu
laty, mamy j¹ nawet z dedykacj¹ autora. Nie-
stety tytu³ tych wspomnieñ: Lwów nie ka¿-
demu zdrów nie zachêci³ do czytania. Po
co siê denerwowaæ?

Dopiero teraz, parêna�cie dni po �mier-
ci Leszka Dziêgla, krakowskiego etnogra-
fa, wziêli�my do r¹k jego lwowskie wspo-
mnienia (wyd. Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze, Wroc³aw 1991). Podejrzenia oka-
za³y siê bezpodstawne, wypada³oby wiêc
przeprosiæ Autora, który � mo¿e bez szcze-
gólnego rozmi³owania, ale rzeczowo, nawet
z sympati¹, opowiada o mie�cie swego dzie-
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ciñstwa, nie bêd¹cym jednak jego miastem
rodzinnym.

Rodzina Dziêglów znalaz³a siê we Lwo-
wie przed samym wybuchem II wojny, oj-
ciec bowiem, profesor gimnazjalny w Kato-
wicach, ba³ siê coraz bardziej agresywnego
niemieckiego nacjonalizmu. Zamieszkali na
kolonii profesorskiej na górnym £yczakowie
przy ul. Pta�nika 35. We Lwowie pozostali
a¿ do �repatriacji� w 1945 r.

Autor opowiada o lwowskim ¿yciu swo-
jej rodziny, o szkole i kolegach, opisuje obie
wojenne okupacje. By³ bystrym obserwato-
rem, potem inteligentnym cz³owiekiem, wiêc
narracjê wzbogaci³ wieloma odniesieniami,
dygresjami, cytatami. Po wyje�dzie ze Lwo-
wa znalaz³ siê z rodzicami na powrót
w Katowicach, ale studiowa³ i ostatecznie
osiad³ w Krakowie i zwi¹za³ siê z UJ. Jako
etnograf wiele podró¿owa³, a¿ we wrze�niu
1990 r. przedsiêwzi¹³ podró¿ sentymental-
n¹ do Lwowa. Spisa³ relacjê niby na zimno,
ale wzruszenia nie da³y siê ukryæ...

& Od p. Joanny Sibigi � wnuczki p. Ja-
dwigi Sibigi, b. prezeski TMLiKPW w Jaro-
s³awiu � otrzymali�my (za po�rednictwem
Babci) ciekaw¹ pracê magistersk¹ pt. Lwów
w pi�miennictwie lat 1989�1997. Praca
zosta³a wykonana w r. 2001 w Instytucie
Historii UJ w Krakowie pod kierunkiem prof.
Juliana Dybca. W obszernej pracy (ponad
100 stron A4) autorka omówi³a cztery typy
wydawnictw ksi¹¿kowych, które ukaza³y siê
w ci¹gu o�miu wa¿nych, bo pionierskich lat
po upadku komunizmu. S¹ to: I. Dzieje Lwo-
wa, II. Lwów we wspomnieniach, III. Archi-
tektura i sztuka Lwowa � przewodniki po
mie�cie, IV. Lwowski humor i satyra.

Autorka oczywi�cie nie omawia poszcze-
gólnych pozycji wydawniczych � uwzglêd-
ni³a ich ok. 140 � lecz charakteryzuje poru-
szan¹ w nich tematykê. W czê�ci pierwszej
(ok. 1/3 opracowania) skupia siê raczej na
problematyce historiograficznej i kulturowej
(nauka, literatura, publicystyka, wydawnic-
twa), nie poruszaj¹c na ogó³ spraw konflik-
towych, polsko-ukraiñskich. Nie wchodzi te¿
w tematykê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ z pro-
stej przyczyny: wydawnictw na te tematy nie
ma. Warto przy okazji zwróciæ uwagê, ¿e
przed kilku laty zespo³y kierowane przez
prof. H. Madurowicz-Urbañsk¹ i doc. K.
Zamorskiego opracowa³y seriê kilkunastu

tematów z zakresu demograficzych, urbani-
zacyjnych i cywilizacyjnych dziejów Lwowa,
dot¹d nie wydanych (patrz CL 2/99).

Jest takie zdanie w pracy J. Sibigi, z któ-
rym zgodziæ siê nie mo¿emy, jest bowiem
krzywdz¹c¹ nieprawd¹ wobec  l w o w -
s k i c h  Polaków, w szczególno�ci naszej
inteligencji. Brzmi ono nastêpuj¹co:

Specyficzna polityka sprawia³a, i¿ So-
wieci zyskali we Lwowie sojuszników w�ród
polskiej nap³ywowej i miejscowej inteligencji.
Sprzyja³y temu silne przedwojenne sympa-
tie lewicowe oraz reakcja spo³eczeñstwa na
klêskê wrze�niow¹, prze¿ywan¹ w atmo-
sferze pretensji wysuwanych pod adresem
sanacyjnego rz¹du. Jednocze�nie twórcy,
zdecydowani gloryfikowaæ now¹ rzeczywi-
sto�æ, stanowili warstwê uprzywilejowan¹...

Otó¿ rzeczywi�cie przyby³a do Lwowa �
uciekaj¹c przed Niemcami � pewna liczba
do�æ kontrowersyjnych politycznie postaci,
g³ównie z Warszawy i Krakowa, by wymie-
niæ przyk³adowo Wandê Wasilewsk¹, Polew-
kê, Wata, niestety Boya-¯eleñskiego itd., ze
strony lwowskiej natomiast by³y to nieliczne
osoby (trudno nam je tu bli¿ej okre�laæ �
pozostawiamy to domy�lno�ci Czytelników),
które mo¿na by policzyæ na palcach jednej
rêki.

Natomiast ustêp koñcz¹cy czê�æ pierw-
sz¹, wydaje siê godny zapamiêtania:

Podsumowuj¹c dokonan¹ tutaj próbê
omówienia pi�miennictwa dotycz¹cego za-
gadnieñ zwi¹zanych z histori¹ miasta Lwo-
wa, zasadne wydaje siê przypomnienie, i¿
jeszcze wiele tematów czeka na rzetelne
naukowe opracowanie. [...] Dopiero popar-
te wszechstronnymi badaniami i opatrzone
naukowym komentarzem pomog¹ nakre�liæ
obraz dawnego Lwowa; niemo¿liwe jest to
jednak bez spo¿ytkowania innych dostêp-
nych �róde³ i archiwaliów. Najwa¿niejszy
wydaje siê jednak fakt, i¿ zapocz¹tkowano
intensywne studia nad histori¹ Lwowa; do-
tychczasowe badania bowiem, przeprowa-
dzone kilkadziesi¹t lat temu, n i e  d o r ó w -
n u j ¹  d z i s i e j s z e j  h i s t o r i o g r a f i i
i n n y c h  p o l s k i c h  m i a s t  (podkr. red.).

Otó¿ to � mimo z p o z o r u  licznych
wydawnictw na temat Lwowa (i w ogóle Ziem
Wschodnich), ich ilo�æ jest u³amkiem w sto-
sunku do tego, co napisano o miastach
i regionach, wydarzeniach i problemach oraz
ludziach dawnej Polski. S¹ to rzeczy niepo-
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równywalne. St¹d idea Instytutu Kresów
Wschodnich*.

W drugiej czê�ci autorka omawia wspo-
mnienia, które dotycz¹ g³ównie �rodowiska
inteligencji lwowskiej oraz ludzi kultury
z czasów przedwojennych, z czasu wojny,
ekspatriacji, emigracji.

Trzecia czê�æ opisuje najpierw prze-
strzenny rozwój Lwowa � od czasów ruskich
a¿ po wiek XX. Tutaj musimy zwróciæ uwa-
gê na fakt, ¿e przed paroma laty, gdy po-
wstawa³a omawiana praca, nie by³y jeszcze
brane pod uwagê najnowsze badania � za-
winili tu zapewne nasi historycy prze³omu
XIX/XX wieku, którzy w sposób bezkrytycz-
ny przyjmowali prarusko�æ tej ziemi. Dzi�
ju¿ wiemy, ¿e jest to nieprawda; ziemiê tê
przed nap³ywem Rusinów w X wieku za-
mieszkiwali Lêdzianie � plemiê prapolskie,
jak Polanie, Wi�lanie, �lêzanie i jeszcze parê
innych (piszemy o tym du¿o w ostatnich nu-
merach). Tak wiêc ksi¹¿ê Daniel, uchodz¹c
przed Tatarami z Halicza, nie wybra³ miej-
sca w dzikiej okolicy, lecz musia³ tu zastaæ
osadê wcze�niejsz¹, zlokalizowan¹ blisko
skrzy¿owania odwiecznych dróg z zachodu
na wschód** i z po³udnia na pó³noc � od
Dniestru do Bugu, przez naturalne obni¿e-
nie miêdzy Roztoczem a Go³ogórami.

Czê�æ czwarta mówi o tym, co lwowia-
kom by³o najbli¿sze: o batiarach, Weso³ej
Fali, piosenkach...

Jeste�my przekonani, ¿e praca magister-
ska Joanny Sibigi mog³aby byæ � po pew-
nych zmianach i rozbudowie � wydana
w formie ksi¹¿ki. Gor¹co do tego zachêcamy.

* W CL 1/05 omawiali�my ideê utworzenia In-
stytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury
Kresów Wschodnich. Starania s¹ prowadzo-
ne kilkoma torami.

** Dr Piotr Krasny obieca³ nam opis historyczny
Wysokiej Drogi z zachodu na wschód.

& Bardzo pochwalamy pracê W³adys³awa
Szklarza (i Oddzia³ Buczacz TMLiKPW we
Wroc³awiu, który jej wydanie sponsorowa³):
Ostatni spoczynek Buczaczan (Wroc³aw
2004). Ksi¹¿ka ta doskonale wpisuje siê
w propagowan¹ przez nas akcjê, któr¹ na-
zwali�my Archiwum Wschodnich Ma³opolan.

Autor (wraz z gronem wspó³pracowni-
ków) zestawi³ miejsca pochówku dawnych
mieszkañców Buczacza i powiatu buczac-

kiego zarówno na ich ziemi ojczystej (od
prze³omu XVIII/XIX w.), jak i tam, gdzie
znale�li siê po wygnaniu � oczywi�cie tych,
których uda³o siê zidentyfikowaæ wedle na-
pisów na istniej¹cych nagrobkach. Bior¹c
pod uwagê, ¿e ogromna czê�æ grobów ule-
g³a zniszczeniu ju¿ to przez up³yw czasu,
ju¿ to na skutek celowego niszczenia
w czasie i po II wojnie � jest oczywiste, ¿e
tylko jaka� czê�æ zmar³ych zosta³a odczy-
tana. Wa¿ne jest jednak to, ¿e wystêpuje tu
wiele nazwisk rodzin z tamtego terenu,
a tak¿e miejsca ich osiedlenia po ekspa-
triacji.

Przy ogromnej warto�ci merytorycznej ksi¹¿-
ki W. Szklarza trzeba z ¿alem stwierdziæ jej nie-
dostateczn¹ czytelno�æ. Pomóg³by w tym jaki�
klucz podany na pocz¹tku ksi¹¿ki � np. wedle
nazw miejscowo�ci, a tak¿e prostszy uk³ad gra-
ficzny (np. nazwiska niepotrzebnie wyt³uszczone
i jeszcze podkre�lane, a tytu³y nie). Spis tre�ci nie
u³atwia takiej orientacji.

Wertuj¹c
wydawnictwa
Æ W krakowskim �Dzienniku Polskim� 130/
05 ukaza³ siê artyku³ red. W³odzimierza
Knapa (jak zawsze znakomity) pt. Mental-
no�æ okupanta. Pozwalamy sobie zacyto-
waæ kilka najciekawszych zdañ.

Eksperci wyliczaj¹, ¿e warto�æ utraco-
nych przez Polskê dóbr kultury, które So-
wieci wywie�li na pocz¹tku II wojny �wiato-
wej z s a m e g o  L w o w a  (podkr. red. CL)
wynosi � wed³ug obecnych cen � oko³o 11
m l d  d o l a r ó w. Moskwa do dzisiaj nie
przyzna³a, ¿e konfiskaty zabytków i dzie³
sztuki wywiezionych z terytorium Rzeczy-
pospolitej miêdzy 17 wrze�nia 1939 r. a 21
czerwca 1941 r. oraz w latach 1944�1947
by³y bezprawne.

Z kolei straty kulturalne Polski spowo-
dowane p r z e z  N i e m c ó w  w okresie II
wojny �wiatowej wynios³y � jak szacuj¹ fa-
chowcy � oko³o 1 5  m l d  d o l a r ó w. [...]
Autor monumentalnej pracy �Dziedzictwo
kultury polskiej. Jego straty i ochrona praw-
na� [prof. Jan Pruszyñski z Instytutu Nauk
Prawnych PAN] podkre�la jednak, ¿e rz¹d
niemiecki nie neguje faktów grabie¿y i nisz-
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czenia naszego dorobku kulturalnego przez
swoj¹ poprzedniczkê prawn¹, czyli III Rze-
szê. [...]

Dr Dariusz Matelski z Uniwersytetu
w Poznaniu, autor pracy �Problemy restytu-
cji polskich dóbr kultury�, przyznaje, ¿e pol-
skie roszczenia wobec Rosji traktowane s¹
w Moskwie jako przejawy antyrosyjsko�ci,
a nie jako naturalne prawo do odzyskania
utraconej w³asno�ci pañstwowej i prywat-
nej. [...]

Rosjanie uznali [w dokumencie z r. 2000],
¿e nie mo¿e byæ mowy o zwrocie jakichkol-
wiek dóbr kultury, które trafi³y do ZSRR po
17 wrze�nia 1939 r., i wszelkie roszczenia
w tej sprawie s¹ bezpodstawne.

Rz¹d Mazowieckiego interesowa³ siê
m.in. znacz¹c¹ czê�ci¹ zbiorów Zak³adu
Narodowego im. Ossoliñskich, 2142 obra-
zami i rze�bami z galerii Lwowa, prawie 800
dzie³ami sztuki, które znajdowa³y siê w Mu-
zeum Lubomirskich, oraz 216 obrazami
i rze�bami ze zbiorów Dzieduszyckich. [...]

I tak dalej. Oczywi�cie grabie¿ sowiecka
nie ograniczy³a siê do samego Lwowa.
W sumie nasze straty po stronie sowieckiej
w sposób istotny góruj¹ nad stratami po stro-
nie niemieckiej.

Æ Zmar³y Ojciec �wiêty mia³ � obok abpa
S. Dziwisza � jeszcze drugiego sekreta-
rza. By³ nim ks. Mieczys³aw Mokrzycki,
pochodz¹cy ze Lwowa (obecnego). Prasa
donios³a (�Dziennik Polski� 84/05), ¿e ks.
Mokrzycki opu�ci³ Pa³ac Apostolski i � we-
dle nieoficjalnych wiadomo�ci � rozwa¿a,
czy powróciæ do rodzinnego miasta, czy po-
zostaæ w Rzymie, np. w Kolegium Ukraiñ-
skim(?).

Æ Niezwyk³e zainteresowanie papie-
stwem, które objawi³o siê w zwi¹zku z wy-
darzeniami kwietniowymi w Watykanie, spo-
wodowa³o � jak s¹dzimy � opublikowanie
w �Gazecie Wyborczej� z 18 IV �05 ciekawe-
go artyku³u Krzysztofa Æwikliñskiego Wolne
weto Polaka. Autor przypomnia³ tam wyda-
rzenie na konklawe sprzed wieku, gdy
w 1903 r. zmar³ Leon XIII, a jednym z g³ów-
nych kandydatów do tiary papieskiej sta³ siê
kard. Rampolla, zwi¹zany z Francj¹ i jej
politycznymi interesami, a niechêtny Polsce,
podzielonej wtedy miêdzy trzech zaborców;
rozbiory Polski uwa¿a³ za akt pozytywny

i nieodwracalny. Natomiast Francja d¹¿y³a
do bliskiego zwi¹zania siê z Rosj¹, a to wp³y-
nê³oby negatywnie na d¹¿enia Polaków do
odzyskania niepodleg³o�ci. Przeciwni Ram-
polli, z innych powodów oczywi�cie, byli te¿
Austriacy.

Wybitni politycy polscy postanowili za-
pobiec wyborowi Rampolli i sk³onili do za-
dzia³ania � przy okazji konklawe � kardyna-
³a krakowskiego Jana Puzynê, wcze�niej-
szego sufragana lwowskiego (urodzonego
w Gwo�d�cu k. Ko³omyi). Na pomoc przy-
sz³o stare p r a w o  w e t a, jakie mieli wo-
bec Watykanu cesarze habsburscy, a tak¿e
inni europejscy królowie katoliccy. Upowa¿-
niony przez Franciszka Józefa, Puzyna do
wyboru Rampolli nie dopu�ci³. Nieznaj¹cy
prawdziwego t³a postêpku Puzyny, uwa¿ali,
¿e da³ siê wykorzystaæ dla interesów Austrii.
By³o jednak odwrotnie: weto wynik³o z inicja-
tywy Puzyny, a cesarz je oczywi�cie popar³.

Co do kardyna³a Puzyny � trzeba do-
daæ, ¿e cieszy³ siê we Lwowie wielk¹ sym-
pati¹. To on pierwszy zauwa¿y³ katastrofal-
ny brak ko�cio³ów we wschodniej Galicji, co
doprowadza³o do rutenizacji Polaków, zmu-
szonych do uczêszczania do cerkwi. Zapo-
cz¹tkowane przezeñ wielkie dzie³o napra-
wy tego stanu kontynuowa³ abp Józef Bil-
czewski, dzi� ju¿ �wiêty. W 1894 r. Puzyna
zosta³ biskupem krakowskim, a w 1901 r.
kardyna³em. W Krakowie nie zyska³ sympa-
tii takiej, jak we Lwowie.

Zwróæmy uwagê na pewn¹ analogiê miêdzy
tamtymi i dzisiejszymi czasy: ci¹goty Francji
(i Niemiec) do Rosji � dla nas i dzi� równie nie-
korzystne. Tyle ¿e nie mamy dzi� takich polity-
ków i dzia³aczy jak ówcze�ni, którzy niebezpie-
czeñstwo widzieli i umieli rozwi¹zaæ. A byli to:
Ludwik Zyberk-Plater ze stron kurlandzko-wileñ-
skich, Agenor Go³uchowski z Tarnopolskiego
i kardyna³ Jan Puzyna z Pokucia. Byli po prostu
z Kresów...

Jeszcze jedna uwaga: Redakcja GW zamie-
�ci³a po artykule K. Æwikliñskiego komentarz Jo-
nasza (nie wiemy, kto to jest), który rozwa¿a, czy
s³uszne by³o weto Puzyny; czy dziêki Rampolli
Sobór Watykañski II nie odby³by siê wcze�niej?
Bo przecie¿ Puzyna od Rampolli ró¿ni³ siê tylko
stosunkiem do niepodleg³o�ci Polski. Bagatela!
Zawsze mo¿na znale�æ co�, co mog³oby zdeza-
wuowaæ patriotyzm, dzia³anie na rzecz interesów
narodowych. Te p. Jonaszowi i jego gazecie s¹
wszak obce... Podobne szpilki mo¿na znale�æ
niemal codziennie (je�li siê tê gazetê w ogóle
czyta).
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Æ W krakowskich �rodowiskach niepodle-
g³o�ciowych powsta³a koncepcja zorganizo-
wania Ogrodów Pamiêci � Parku II Rze-
czypospolitej, którego przestrzenne zago-
spodarowanie ma siê staæ � poprzez ele-
menty informacji, znaki i symbole � ilustracj¹
historii naszego dwudziestolecia miêdzywo-
jennego.

Inicjatorem projektu jest Andrzej Madej,
przewodnicz¹cy Obywatelskiego Komitetu
Za³o¿ycielskiego Ogrodów Pamiêci Polskie-
go Pañstwa Podziemnego. Jego matka by³a
¿o³nierzem AK i nauczycielk¹ tajnego na-
uczania w Czortkowie. Jej przekonaniem
by³o, i¿ Polska jest po Zbrucz, bo tam obo-
wi¹zywa³y warto�ci uznane w polskiej kul-
turze.

Obecnie idea PPP zosta³a rozszerzona
na ca³okszta³t II Rzeczypospolitej oraz upa-
miêtnienie najwa¿niejszych a zapomnianych
wydarzeñ historii 20-lecia.

Odby³ siê konkurs dla studentów archi-
tektury na koncepcjê programowo-prze-
strzenn¹ Parku. Wp³ynê³y 23 prace, a I miej-
sce zdoby³a Anna Micha³ek, studentka IV
roku Politechniki Krakowskiej. Istot¹ jej kon-
cepcji jest zielona polana z zakre�lonymi
granicami Polski przedwrze�niowej oraz
g³ównymi rzekami. Na tym tle maj¹ powstaæ
odpowiednie elementy informacji, znaki
i symbole.

Æ Niezawodna �Gazeta Wyborcza� (21 IV)
wydrukowa³a list swego czytelnika, niezwy-
kle d o t k n i ê t e g o  krakowsk¹ wystaw¹
o ukraiñskim ludobójstwie (opisan¹ w CL
2/05, s. 47). Pan Kuglin (?) zapytuje w czy-
im interesie... itd. itp., skoro � jak uwa¿a �
nawet sprawa Cmentarza Orl¹t jest na fini-
szu (no, niewiele brakowa³o, ¿eby n i e
b y ³ a  na finiszu...).

Tak rozumuj¹c, warto by zapytaæ, dla-
czego zajmujemy siê ci¹gle O�wiêcimiem,
skoro mamy takie �wietne stosunki z Niem-
cami, dlaczego Katyniem i innymi zbrodnia-
mi przeciw narodowi polskiemu, którym rze-
zie na Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej
wcale nie ustêpuj¹? A nacjonalizm ukraiñ-
ski jest ci¹gle ¿ywy, nawet pomimo ca³ego
(czy nie przesadnego?) zaanga¿owania siê
niektórych Polaków i niektórych polskich
�rodowisk w poparcie pomarañczowej re-
wolucji. Dlaczego Polska oraz inne pañstwa
i narody nieustannie obchodz¹ rocznice

nawet dawno przebrzmia³ych wydarzeñ hi-
storycznych � tak zwyciêstw, jak i klêsk?
Ju¿ uczeñ szko³y podstawowej ma wiedzieæ,
¿e wydarzenia przesz³o�ci � dobre i z³e � s¹
nauk¹ dla tera�niejszo�ci i przysz³o�ci. Czy
postawi pan zarzut ¯ydom, panie Kuglinie,
¿e nieustannie, indywidualnie i zbiorowo �
szczególnie m³odzie¿ � przyje¿d¿aj¹ na kra-
kowski Kazimierz i do O�wiêcimia, prze¿y-
waj¹c przez 60 lat wspomnienie holocau-
stu? A przecie¿ z Niemcami te¿ maj¹ dzi�
doskona³e stosunki. I Niemcy uznali, i prze-
prosili...

Pan Kuglin pyta, czy istniej¹ obiektywne
podrêczniki czy opracowania historyczne.
Otó¿ nie ma (w tych sprawach), trzeba wiêc,
panie Kuglinie, jak najprêdzej opisaæ tak¿e
ukraiñskie ludobójstwo, bo dosyæ ju¿ mamy
wybiórczego ukrywania tej czê�ci zbrodni
II wojny �wiatowej.

Nie wiemy, kim jest p. Kuglin, zauwa¿amy
tylko, ¿e ma problem z polszczyzn¹. Otó¿ w
Modlitwie Pañskiej mówimy: ... i o d p u � æ  nam
nasze winy, jako i my o d p u s z c z a m y  naszym
winowajcom..., a nie przebacz, przebaczamy.
Ma³a ró¿nica, ale o czym� mówi.

Æ Któ¿ jest w stanie przewidzieæ, ¿e na-
zwanie kogo�  b r a t e m  mo¿e przynie�æ
paranoiczne skutki? W kilku gazetach
z pierwszych dni kwietnia przeczytali�my,
¿e w�ród Ukraiñców panuje przekonanie, i¿
matka Jana Paw³a II by³a... Ukraink¹ (z domu
nazywa³a siê Kaczorowska � to typowo ukra-
iñskie nazwisko, prawda?).Przytaczaj¹ na
tê okoliczno�æ s³owa Ojca �w. z 1988 r.
(1000-lecie Chrztu Rusi, obchodzone eku-
menicznie w Rzymie): ...obejmujê was
wszystkich jak wasz brat i pierwszy papie¿
s³owiañskiego pochodzenia w historii Ko-
�cio³a... Przyznanie siê wiêc do braterstwa
i s³owiañsko�ci te¿ mo¿e byæ niebezpiecz-
ne. Ale przecie¿ i do mahometan zwraca³
siê Papie¿ w podobnie serdeczny sposób �
czy i oni wyci¹galiby z tego podobnie idio-
tyczne wnioski? Nie, bo s¹ m¹drzejsi (mo¿-
na by powiedzieæ: nie s¹ stukniêci).

Æ W marcu odby³o siê w Krakowie spotka-
nie promocyjne ksi¹¿ki historycznej Barba-
ry Zió³kowskiej-Tarkowskiej pt. Katyñczyk
AM 487 � wspomnienie o ksiêdzu kapelanie
Zió³kowskim (wyd. Barwa i Broñ, Warszawa
2004) z udzia³em autorki, bratanicy ksiêdza.
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Autorka dziejami swego wuja zainteresowa³a
siê przed 30-kilku laty, gdy po raz pierwszy
zobaczy³a fotografie z Katynia i przeczyta³a
relacjê o tajnej dzia³alno�ci duszpasterskiej
ks. majora Jana Leona Zió³kowskiego w obo-
zie w Kozielsku. Ksi¹¿ka jest fina³em 30-
-letnich poszukiwañ wszelkich informacji,
wspomnieñ, dokumentów, fotografii, z ¿ycia
i s³u¿by ksiêdza. Jest to ksi¹¿ka o duszpa-
sterzu, patriocie, który s³u¿y³ Bogu i ludziom
w ko�ciele i w koszarach � m.in. w Wilnie,
S t a n i s ³ a w o w i e  i  C z o r t k o w i e, w cza-
sie pokoju i wojny, w sowieckim obozie �
gdy sytuacja jeñca wyzwoli³a w nim siln¹
potrzebê niesienia pos³ugi kap³añskiej.
Wywieziony z Kozielska w kwietniu 1940 r.
zosta³ zamordowany w Katyniu. Ekshu-
mowany w kwietniu 1943 r.

Ksi¹¿ka stylem przypomina reporta¿,
przetykany w¹tkiem rodzinnym i dramatem
katyñskim. Autorka podkre�la, ¿e prócz
pobudek osobistych, ksi¹¿kê pisa³a z my�l¹
o rodzinach innych katyñczyków, niejako
przecieraj¹c szlak i wskazuj¹c drogê dotar-
cia do dokumentów osób zaginionych na
Wschodzie. (KS)

Ksi¹¿ka zosta³a wydana nak³adem autorki,
u której te¿ mo¿na j¹ nabyæ: Barbara Tarkowska,
ul. £ucka 16a/1, 00-845 Warszawa, tel. 0-22 /
845-56-88.

Æ W wywiadzie z re¿yserem filmowym
Andrzejem ¯u³awskim, przeprowadzonym
przez E. Likowsk¹ w �Przegl¹dzie� 47/04:

[...] Mam w pamiêci jego [Miros³awa ¯u-
³awskiego, ojca*] rozmowê z Czes³awem
Mi³oszem w Pary¿u, kiedy Mi³osz postanowi³
zostaæ. A byli na tym samym stanowisku,
w tej samej ambasadzie, jeden przejmowa³
pa³eczkê od drugiego. Mój ojciec powiedzia³,
¿e wraca do kraju, i Mi³osz zapyta³ [...]: po co
ma pan wracaæ, przecie¿ mo¿e pan wspa-
niale ¿yæ na Zachodzie. Ojciec odpowie-
dzia³: je�li wszyscy siê tak zachowamy, to
Polska stanie siê 17. republik¹. [...]

* Miros³aw ¯u³awski (1913�1995), pisarz,
w pó�nych latach 50. (za czasów Gomó³ki) zosta³,
po Mi³oszu, attache kulturalnym RP przy amba-
sadzie paryskiej. Po zakoñczeniu misji powróci³
do kraju, zmar³ w Warszawie. Rodzina ̄ u³awskich
pochodzi³a z Dobromila, Miros³aw by³ synem Je-
rzego ̄ u³awskiego (1874�1915), autora g³o�nych
niegdy� powie�ci, m.in. Na srebrnym globie.
O Andrzeju ¯u³awskim pisali�my w CL 4/96.

Æ Co kilka lat powstaje nowa edycja bro-
szury, prezentuj¹cej Polski Teatr Ludowy
we Lwowie � zawsze z fotografi¹ na ok³ad-
ce pa³acu hr. Bielskich przy ul. Kopernika
42, który od lat jest jego siedzib¹. Mamy ju¿
trzy kolejne wydania broszury � ta ostatnia
prezentuje siê najokazalej. W tek�cie ca³a
seria ciekawych artyku³ów � otwiera j¹ krót-
ki zarys historii teatru we Lwowie, który �
jak pisze autorka A. Marsza³ek � by³ obok
Warszawy i Krakowa najpowa¿nieszym
polskim o�rodkiem teatralnym, siêgaj¹cym
swymi scenicznymi korzeniami co najmniej
XVI wieku (podobny tekst tej samej autorki
znalaz³ siê w CL 4/96). Dalej J. Tysson i Z.
Chrzanowski przedstawiaj¹ powojenne, nie-
mal pó³wiekowe, czasy teatru dzia³aj¹cego
w jak¿e odmiennych warunkach, za� swoje
relacje i odczucia z nim zwi¹zane opisuj¹ J.
Janicki i M. Olbromski. I wreszcie sylwetki
ludzi tego teatru: Z. Chrzanowski przypomi-
na niezapomnianego twórcê tego teatru,
prof. Piotra Hausvatera, oraz ówczesnych
aktorów, ju¿ niestety nie ¿yj¹cych.

Na koniec g³ówne postacie z ostatnich
lat: sam dyrektor Chrzanowski; kompozytor
Andrzej Nikodemowicz � z doskoku, bo od
æwieræwiecza w Lublinie; Walery Bortiakow;
Jolanta Martynowicz � niestety odesz³a
w tym roku, jej nekrolog by³ w CL 1/05; Lidia
Chrzanowska-I³ku; Luba Lewak; Krystyna
Grzegocka � te¿ z doskoku, bo w Krakowie;
Jerzy G³ybin � we Wroc³awiu. Ale nic to,
nowe pokolenie ju¿ wesz³o do teatru i dzia³a!

Na koñcu podano repertuar teatru z 45-lecia
1958�2003, doliczyli�my siê prawie 80 tytu³ów.
Czy wiele teatrów w RP (poza tymi najwiêkszymi,
gdzie wszak pracuj¹ setki profesjonalistów � ak-
torów, technicznych i urzêdników, i kosztuj¹ milio-
ny) potrafi zdzia³aæ tyle, co ta grupka zapaleñ-
ców, którzy teatrowi mog¹ oddaæ tylko wieczory
i niedziele?

Æ Wpad³ nam w rêce Biuletyn Okrêgowej
Rady Adwokackiej w Krakowie 2/04, w któ-
rym znalaz³a siê relacja z polsko-ukraiñskiej
konferencji, po�wiêconej do�wiadczeniom
w stosowaniu Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka. Odby³a siê ona w listopa-
dzie �04 we Lwowie, a uczestniczyli w niej
sêdziowie i adwokaci.

Bardzo dobrze, ¿e prawnicy polscy
przedstawiaj¹ Ukraiñcom problematykê eu-
ropejsk¹ w swojej dziedzinie, jednak parê
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tematów t a m  omawianych wzbudzi³o na-
sze w¹tpliwo�ci. Czy nale¿a³o akurat poru-
szaæ sprawy zabu¿añskie? Czy to w³a�ciwe
miejsce dla prezentowania problemu* zwi¹-
zanego wszak w sposób oczywisty z wy-
gnaniem nas m.in. ze Lwowa, a tak¿e z ukra-
iñskim ludobójstwem, które w du¿ej mierze
wywo³a³o sprawê zabu¿añsk¹? Jest to po
prostu sprawa naszej o g ó l n o p o l s k i e j
godno�ci narodowej, a mówi¹c pro�ciej �
sprawa dobrego smaku. Czy jednak dzi�
ma to jakiekolwiek znaczenie dla wspó³-
czesnych obywateli naszego kraju � tak¿e
prawników, w których szeregi wchodzi np.
Jan Widacki?

Przedstawiono tak¿e kilka innych zagad-
nieñ polsko-strasburskich**, nie zawsze dla
Polski chlubnych. Ukraiñcy podobnych
spraw nie poruszali.

Uczestnicy ze strony polskiej mieli okazjê byæ
na uroczysto�ci 11 Listopada w lwowskim Teatrze
Wielkim, tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e omawiana
konferencja wypad³a w³a�nie w tym czasie (12�
�13 XI). Zwiedzali tak¿e stary Lwów, mamy wiêc
nadziejê, ¿e to i owo z historii Lwowa zauwa¿yli...

Artyku³ zilustrowano kilkoma zdjêciami z mia-
sta, m.in. z Cmentarza Obroñców Lwowa.

* Tzw. sprawa Broniowskiego � wyst¹pienie eks-
patrianta Jerzego Broniowskiego w 1994 r. do
Trybuna³u Praw Cz³owieka o nierespektowa-
niu nale¿nych rekompensat, zaopiniowane tam
korzystnie dla powoda.

** Trybuna³ Praw Cz³owieka mie�ci siê w Stras-
burgu (Francja).

Æ O sprawach zabu¿añskich � raz w jed-
n¹, raz w drug¹ stronê. Swoje zdanie na ten
temat napisali�my we wstêpie do porzed-
niego numeru.

A¿ tu naraz w krakowskim �Dzienniku
Polskim� 120/05 rzuci³ siê w oczy taki tytu³:
Koszary dla Zabu¿an. Wspania³a wiado-
mo�æ, bo oto XIX-wieczny jeszcze, a nie-
ma³y, gmach koszar poaustriackich w Wa-
dowicach, dzi� nieczynny i na pó³ zdewa-
stowany, mia³by � po odnowieniu i adaptacji
� pos³u¿yæ na mieszkania dla repatriantów
z by³ego ZSRR.

Niestety, nie wystarczy czytaæ tytu³ów.
Okazuje siê, ¿e nieprzydatny miastu obiekt
wystawiono na przetarg. Zg³osi³o siê czte-
rech chêtnych i pi¹ty � pe³nomocnik rodziny
wysiedlonej zza Buga. Wiêcej informacji

NASZE
ZABYTKI

�WIETNO�Æ I ZMIERZCH PA£ACU
JAB£ONOWSKICH

Poni¿szy artyku³, napisany przez na-
szego Seniora, dra Tadeusza Krzy¿ew-
skiego, znalaz³ siê po raz pierwszy w �Ga-
zecie Lwowskiej� z 13 (lub 19) grudnia
1942 r. Publikuj¹c teraz ponownie ten
tekst, przypominamy trzy wa¿ne sprawy:
po pierwsze: nieistniej¹c¹ ju¿ lwowsk¹
siedzibê wielkiego rodu, mocno zwi¹za-
nego z naszym miastem i Ma³opolsk¹
Wschodni¹; po drugie: chwalebn¹ dzia-
³alno�æ �Gazety Lwowskiej� w czasie oku-
pacji niemieckiej, akcentuj¹c¹ polsko�æ
Lwowa i ziemi wschodnioma³opolskiej; po
trzecie: równie piêkne, lwowsko-patrio-
tyczne dzia³anie � przez ca³e ¿ycie � Ta-
deusza Krzy¿ewskiego oraz Jego wie-
dzê i doskona³e pióro.

Artyku³ drukujemy z niewielkimi skró-
tami. Autor zaczyna od opisu balu sylwe-
strowego w pa³acu w r. 1767 � tê czê�æ
oraz zakoñczenie pomijamy.

[...] Komnaty pa³acu Jab³onowskich
by³y miejscem reprezentacyjnym Lwowa
i okolicy. Opromienia³ go jeszcze odblask
s³awy hetmañskiej Stanis³awa Jab³onow-
skiego1, znakomitego wodza, co wscho-
du i zachodu, Lwowa oraz Wiednia bro-
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brak. Dowiadujemy siê tylko, ¿e cena wy-
wo³awcza w przetargu wynios³a 1 milion z³.
Zabu¿anin mia³ tu fory, bo � jak czytamy:
osoby, które po wojnie w wyniku zmiany
granic utraci³y nieruchomo�ci, maj¹ prawo
do rekompensaty w formie mienia zastêp-
czego, nie musia³ wiêc p³aciæ wadium. Czy¿-
by i ca³y obiekt dosta³ jako rekompensatê?
To ma³o prawdopodobne, ale notatka jest
do�æ mêtnie napisana. Pe³nomocnik rodzi-
ny zabu¿an poinformowa³, ¿e s¹ plany, by
w tym miejscu otworzyæ hotel. Ostateczn¹
decyzjê ma podj¹æ wojewoda.

To wspania³e, prawda? Przyjecha³ za-
bu¿anin (niestety nie wiemy kiedy i sk¹d,
ani kto to jest), wzi¹³ sobie pe³nomocnika �
i ju¿ prawie ma hotel. A przedtem go odbu-
duje. To �wietny przyk³ad dla wszystkich
braci zabu¿an! Wyci¹gajmy te miliony z kie-
szeni i kupujmy koszary.

Albo jeszcze chwilê poczekajmy...

Æ W najnowszym numerze (2/05) �Na pla-
cówce� (nieraz ju¿ wspominanego na na-
szych ³amach, pisma obozu niepodleg³o�cio-
wego na Podhalu) ukaza³o siê kilka artyku-
³ów dla nas szczególnych. Najwa¿niejszy to
artyku³ samego redaktora Wojciecha Oraw-
ca: Trzydniowa bitwa lotników polskich
i amerykañskich z konnic¹ Budionnego
o Lwów. Ponadto: Górale dla Kresowian �
o kwe�cie przed ko�cio³ami kilku parafii pod-
halañskich � na pomoc dla Polaków na
Wo³yniu. I wreszcie: przedruk artyku³u prof.
Kazimierza Wiecha z naszego kwartalnika
(CL 3/04); Wêdrówki po Czarnohorze.

Ponadto sprawy regionalne, dobre i z³e:
o zakopiañskim starostwie i szkolnictwie,
o ¿yciu emigracyjnym w USA, o Janie Paw-
le II i 3 maja w Zakopanem, a nawet o fizy-
ce. Wszystko ciekawe.

Æ Ukaza³o siê ju¿ 2. wydanie ciekawych
wspomnieñ dra Kazimierza J. Nahlika: We
Lwowie i na Pokuciu. �cie¿ki mojej m³odo-
�ci (wyd. Arcana, Kraków 2005). Bardzo
polecamy: �rodowisko inteligencji lwowskiej
lat trzydziestych.

Æ W �My�li Polskiej� 4/05 ukaza³y siê rów-
nolegle (i obok siebie) dwa obszerne, a prze-
ciwstawne artyku³y o sytuacji na Ukrainie
po grudniowych wyborach �04. Pierwszy
z nich � to Wiktora Poliszczuka Pomarañ-

czowa rewolucja, w którym autor dowodzi,
¿e walka o prezydenturê nie toczy³a siê
w istocie nigdy miêdzy Juszczenk¹ a Janu-
kowyczem, lecz by³a batali¹ Stanów Zjed-
noczonych o oderwanie Ukrainy od Rosji
(na marginesie: autor zauwa¿a, ¿e ¿ona
Juszczenki jest obywatelk¹ USA i zarazem
zdecydowan¹ banderówk¹).

Poliszczuk zwraca uwagê, ¿e Polska �
tzn. Kwa�niewski i ca³e grono polskich po-
lityków � popieraj¹c Juszczenkê, nie
uwzglêdni³a faktu, ¿e wa¿nym czynnikiem
wykonania pomarañczowej rewolucji by³y
si³y nacjonalizmu ukraiñskiego z Ukrainy,
Polski i Zachodu. Te si³y dochodz¹ dzi� do
g³osu i mog¹ kszta³towaæ politykê Ukrainy
wobec Polski (na szczeblu centralnym,
a przede wszystkim � co dla nas wa¿ne �
na szczeblu lokalnym w zachodniej prowincji
tego pañstwa, czyli w Ma³opolsce Wschod-
niej i na Wo³yniu).

Zwa¿my przy tym, ¿e przewaga Jusz-
czenki nad Janukowyczem nie by³a zasad-
nicza (ró¿nica 2,2 miliona wobec 28 mln
g³osów ³¹cznie) � a na tak¹ perspektywê
zwraca³o uwagê przed wyborami szereg
publicystów w Polsce (relacjonowali�my to
w poprzednich numerach). Efektem wiêc
owego daleko id¹cego poparcia jest zepsu-
cie stosunków Polski nie tylko z niemal
po³ow¹ Ukrainy � zw³aszcza jej bogatszej,
uprzemys³owionej czê�ci � a mo¿e przede
wszystkim z Rosj¹.

Drugi artyku³ podnosi natomiast korzy-
�ci, jakie uzyska³a Ukraina � sama dla sie-
bie � wygrywaj¹c Juszczenkê: Ukraina jest
dzi� pañstwem wolnym i demokratycznym
� pisze autor, Eugeniusz Tuzow-Lubañski
z Kijowa. Artyku³ ten jednak nie daje ¿adnej
odpowiedzi na problemy stawiane przez Po-
liszczuka, interesuj¹ce nas najbardziej.
I wcale nie mo¿emy wyci¹gn¹æ wniosku, ¿e
�nowe� w juszczenkowskiej Ukrainie stwa-
rza dla nas korzystne perspektywy na dal-
sz¹ przysz³o�æ.

Æ Niezwykle gorliwa w swym szczególnie
rozumianym obiektywizmie �Gazeta Wybo-
cza� 28/05 wydrukowa³a wypowied� jakie-
go� publicysty Askolda Jeromina pt. Czy
Cmentarz Orl¹t jeszcze napsuje krwi (!?),
a w niej znalaz³o siê takie zdanie:

Napis �bohaterski� jest nie do przyjêcia,
bo wojna Polaków w 1918 r. by³a niespra-
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wiedliwa, a jej prawdziwymi bohaterami s¹
Ukraiñcy (!).

A potem jeszcze: Lwów na zawsze po-
zostanie ukraiñski, wiêc nawet je�li Cmen-
tarz Orl¹t mia³by siê staæ �panteonem pol-
skiej s³awy wojskowej�, ukraiñskiemu Lwo-
wowi to ju¿ w ¿aden sposób nie zagra¿a.

No wiêc po co ta histeria? Widaæ, ¿e
radni nie s¹ ca³kiem tego pewni...

Æ Na pó³kach ksiêgarñ pojawi³a siê 3-to-
mowa (!) powie�æ niejakiej Marii Nurowskiej,
której ksi¹¿ki � jak czytamy w folderku � s¹
dostêpne w oprawie miêkkiej, twardej oraz
w wydaniu kieszonkowym. To niezwyk³a za-
chêta. Ale to jeszcze nic: autorka strzeli³a
tytu³em: Powrót do Lwowa (wyd. WAB).

Có¿ robi lwowianin, który na taki tytu³
w ksiêgarni natrafi: chce ksi¹¿kê zobaczyæ,
a mo¿e nawet kupiæ. Najpierw jednak, pe-
³en najlepszych nadziei, przerzuca strony
i � tu w³os siê je¿y.

Wróæmy do wspomnianego folderu �
przepisujemy: �Imiê twoje� i �Powrót do Lwo-
wa� Marii Nurowskiej to powie�ci, w których
zawik³ane losy bohaterów splataj¹ siê z naj-
nowsz¹ histori¹ Ameryki i Ukrainy, z jednej
strony tragedi¹ zamachu na WTC i zachwia-
niem zaufania do w³asnego pañstwa, z dru-
giej � walk¹ o wolno�æ i niezale¿no�æ, prze-
ciwko bezprawiu i obcej w³adzy. [...]

No w³a�nie. Imiona bohaterów polskiej
autorki to Oksana, Myko³a, Jeff, Elisabeth,
Alek. Mowa o Czarnobylu, Czeczenii, No-
wym Jorku, a do tego wszystkiego � Lwów.
Dlaczego akurat Lwów, a nie Charków czy
Donieck? Ile¿ trzeba niedelikatno�ci wobec
w³asnych (?) rodaków-ekspatriantów, by
w tym kontek�cie wybieraæ w³a�nie Lwów,
i to jeszcze w tytule. A mo¿e na nas liczy³a
jako nie�wiadomych nabywców?

My mieli�my i mamy swoje dramaty, tra-
gedie. Prze¿ywali�my wojnê i ludobójstwo,
nie widzimy wiêc racji, by akurat wymy�lone
przez Nurowsk¹ problemy ukraiñsko-ame-
rykañskie czytaæ, zachêcani ca³kiem  s z t u -
c z n y m  zwi¹zkiem ze Lwowem.
Ostrzegamy!

Ucrainica
Æ Ukraiñski p o e t a  zamieszka³y w Sta-
nis³awowie, Jurij Andruchowycz, w artykule
Kraj marzeñ (gdzie¿by � oczywi�cie w �Ga-

ni³ przed Tatarami i Turkami. Wszak nie-
spe³na wiek temu wybudowa³ on sobie
ten magnacki zamek na uroczych sto-
kach �Ska³ki�2, ponad sielsko szumi¹-
cym potokiem Pe³twi.

Dobr¹ po sobie pamiêæ zostawi³ het-
man, nie tylko Lwowa obroñca, ale
i jego pomno¿yciel � fundator kolegium
Jezuickiego, twórca najpiêkniejszego
wówczas parku angielskiego, za³o¿o-
nego na tych terenach, z o�mioma s³yn-
nymi czworobokami lip, zasadzonych
na pami¹tkê odsieczy wiedeñskiej.
Hucznie przyjmowa³ w r. 1698 w sie-
dzibie tej stary ksi¹¿ê króla swego �
Augusta II Saskiego, a i w latach na-
stêpnych odbywa³y siê tu bajecznie ko-
lorowe festyny, do których sposobno-
�ci nigdy nie brak³o.

Inny zapanowa³ w tych murach
duch, gdy po �mierci syna hetmañskie-
go Jana3 w r. 1731 zamek objê³a w po-
siadanie wdowa po nim margrabianka
de Bethune, Francuzka, wprowadzaj¹c
tu francuskie obyczaje, ale i francusk¹
gospodarno�æ. Ca³y teren przyleg³y po-
kry³a ogródkami, na gliniastych wzgó-
rzach za³o¿y³a cegielnie4, a okoliczne
m³yny dla niej me³³y zbo¿e.

Rzadziej przebywa³ w tym pa³acu
nastêpny jego dziedzic � Józef Alek-
sander Jab³onowski5, uczony podró¿-
nik i dziwak, co a¿ w Lipsku zak³ada³
towarzystwa badawcze, a dopiero
ostatni w³a�ciciel � Maciej Jab³onow-
ski6, wielki mecenas sztuki, przyspo-
rzy³ mu znów rozg³osu, za³o¿ywszy
w ogrodzie najstarszy we Lwowie teatr
letni, zbudowany przez W³ocha Mara-
ino w trzech kondygnacjach na splan-
towanym wzgórzu7. Tu warszawska tru-
pa Bogus³awskiego dawa³a w 1796 r.8

premierê zawsze m³odego wodewilu
Krakowiacy i Górale, a przedstawienia
klasyczne trwa³y niejednokrotnie ca³¹
noc.
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zecie Wyborczej� z 23�24 X �04) zestawia
pojêcia �przeciêtnej �wiadomo�ci Ukraiñca�
(tylko jakiego Ukraiñca?). Pisze tak:

...dzielê kartkê papieru pionow¹ kresk¹
na dwie po³owy. Tym razem po jednej stro-
nie mam Polaków, po drugiej � Rosjan.
I wychodzi mi, ¿e:

Rosjanie s¹ bezpo�redni i szczerzy �
Polacy chytrzy i ob³udni;

Rosjanie s¹ wielcy i wspaniali nawet
w zbrodniach � Polacy zapobiegliwi i ma-
³ostkowi nawet w swoich wielkich czynach;

Rosjanie zdolni s¹ do wspó³czucia, od-
dadz¹ ostatni¹ koszulê � Polacy prêdzej j¹
zedr¹;

Rosjanie s¹ �swoi�, prawos³awni � Pola-
cy to katolicy, �jezuici�;

Rosjanie to dobrotliwi pijacy � Polacy
wyrachowane sk¹pirad³a;

Rosjanie s¹ ludzcy � Polacy �pañscy�;
Rosjanie kln¹, za to szczerze � Polacy

udaj¹, ¿e przepraszaj¹;
Rosjanie nie maj¹ zakusów wobec Ukra-

iny, chc¹ z ni¹ ¿yæ w jednym pañstwie �
Polacy maj¹ zakusy wobec Ukrainy, bo chc¹
mieæ Lwów;

Polska jest za granic¹ � Rosja tam, gdzie
i my, w �Zwi¹zku�.

Mo¿e to i dowcipne. Nieco dalej zauwa-
¿a � niezmiennie chamskich i skorumpowa-
nych celników [polskich oczywi�cie], niego-
dziwych pracodawców [którzy zatrudniaj¹
np. Ukrainki do opieki nad dzieæmi lub star-
cami] i � Panie Bo¿e przebacz! � niezbyt
sympatycznych starych i ha³a�liwych [!?]
ludzi, którzy ostatnimi czasy t³umnie kr¹¿¹
po Lwowie z aparatami fotograficznymi,
wyra�nie na�laduj¹c t³umy swych niemiec-
kich rówie�ników, powiedzmy, we Wro-
c³awiu.

Dodam te¿ nieszczêsne wizy wprowa-
dzone przez Polskê, co przeciêtnego Ukra-
iñca utwierdza jedynie w mniemaniu, ¿e
Polacy w rzeczywisto�ci nas nie lubi¹ i ¿e
jeste�my dla nich interesuj¹cy g³ównie jako
tania si³a robocza.

Dyskutowaæ nad takim be³kotem nie
warto, trzeba tylko zwróciæ uwagê, ¿e wizy
� narzucone (chyba s³usznie) przez Uniê
Europejsk¹ � udzielane s¹ za darmo i mo¿-
liwie szybko, aby umo¿liwiæ Ukraiñcom nor-
malny ruch transgraniczny (na handel i do
pracy na czarno). Przypomnijmy, ¿e do tego
celu zaanga¿owano nauczycieli z obu szkó³

polskich, co stworzy³o dla nauczania dzieci
i m³odzie¿y polskiej stan katastrofy.

A propos: warto przeczytaæ notatkê
w tym numerze w dziale Z tamtej strony �
Wydarzenia.

Æ �Nasz Dziennik� z 26 I 2005 w artykule
Adama Kruczka pt. Ofiary pojednania pisze,
¿e w³adze Lublina zamierzaj¹ zlikwido-
waæ najlepsz¹ w mie�cie bursê � gdzie
mieszka ponad 260 uczniów � i przekazaæ
j¹ na siedzibê Europejskiego Kollegium Pol-
skich i Ukraiñskich Uniwersytetów. Nie po-
magaj¹ sprzeciwy radnych, rodziców
uczniów i pedagogów. Kollegium, powo³ane
w 2000 r. przez UMCS, KUL i 3 uniwersyte-
ty ukraiñskie oraz Instytut Europy �rodko-
wowschodniej, ma byæ instytucj¹ prowadz¹-
c¹ studia doktoranckie. Autorem tej inicjaty-
wy jest Bohdan Osadczuk, Ukrainiec miesz-
kaj¹cy w Niemczech. Kollegium skupia
obecnie 167 s³uchaczy, w tym 136 Ukraiñ-
ców. Porozumienie miêdzy uczelniami nie
okre�la³o jasno kwestii finansowych, ale
w 2001 r. prez. Kuczma zadeklarowa³ wspó³-
finansowanie uczelni. Jednak do dzi� kosz-
ta ponosi wy³¹cznie strona polska � Mini-
sterstwo Edukacji i Sportu.

Doktoraty uzyskane w Polsce nie s¹ hono-
rowane na Ukrainie, nie op³aca siê wiêc koñcze-
nie studiów. Czê�æ ukraiñskich doktorantów po-
biera stypendia, nie prowadz¹c ¿adnych badañ,
miesi¹cami przebywaj¹c poza Lublinem. W³adze
Kollegium zapowiedzia³y wiêksz¹ dyscyplinê,
comiesiêczne sprawozdania i zasiêganie opinii
opiekunów naukowych. We wrze�niu ub. roku
resort edukacji zapowiedzia³, ¿e wobec braku
jakiegokolwiek zainteresowania strony ukraiñ-
skiej spraw¹ finansowania ukraiñskich doktoran-
tów, nie bêdzie wyp³acaæ stypendiów nowemu
rocznikowi. Spowodowa³o to odwo³anie naboru
jesiennego, co mo¿e prowadziæ do likwidacji
Kollegium.

Æ Z powy¿sz¹ informacj¹ wspó³gra zamiesz-
czony w �My�li Polskiej� z 3 X �04 artyku³
Wiktora Poliszczuka, omawiaj¹cy jego now¹
ksi¹¿kê pt. Cieñ Bandery nad zbrodni¹ lu-
dobójstwa. Ksi¹¿ka jest podsumowaniem
wiedzy autora o ludobójstwie na ludno�ci
polskiej i ukraiñskiej, dokonanym przez
struktury nacjonalizmu ukraiñskiego. Autor
podaje, i¿ w Polsce zauwa¿ane s¹ dzia³ania
w kierunku rehabilitacji OUN-UPA. Oto ukra-
iñscy historycy tej formacji powo³ali w czerw-
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Roi³y siê w on czas ogrody Jab³o-
nowskich od t³umów, szukaj¹cych tu
spoczynku i och³ody w cieniu wynios³ych
lip, pod wtór szmeru pe³twiañskiego stru-
myka. Sielanka ta trwa³a do r. 1882, gdy
w zakupionym ostatnio przez wojsko-
wo�æ pa³acu, który wskutek ustawicz-
nych przeróbek zatraci³ niemal ca³kowi-
cie swój monumentalny charakter baro-
kowy � rozkwaterowa³y siê 2 kompanie
austriackich grenadierów.

Odt¹d przez wiek przesz³o w posza-
rza³ych murach pa³acowych i zamienio-
nym na plac musztry ogrodzie roz-
brzmiewa³y jeno ostre d�wiêki komendy
i ciê¿ki tupot setek miarowo st¹paj¹cych
nóg. Jeszcze tylko w 1877 r. przypo-
mnia³ sobie teren pa³acowy dawn¹ �wiet-
no�æ, daj¹c schronienie pierwszej go-
spodarczej Wystawie Krajowej, poprzed-
niczce s³ynnej Wystawy z r. 1894. To ju¿
ostatnia pieczêæ dziejowa na ksiêdze
wspomnieñ cywilnych ogrodu Jab³onow-
skich.

Ca³y �wiat przemian spo³ecznych �
od burzlwej epoki rycerskiej, poprzez
wiek rokoka, kusych fraczków i bia³ych
peruk, salonowych intryg i roz³o¿ystych
krynolin; poprzez romantyczne spacery
i ³zawe westchnienia w kunsztownych
alejach ogrodów pa³acowych i w sztucz-
nych ruinach amfiteatru � do zmilitary-
zowanego wieku pary i elektryczno�ci
oraz wspó³czesnych osiedli w ogródkach
i najnowocze�niejszych urz¹dzeñ kultu-
ry fizycznej � wszystko kryje w sobie ta
jedna posesja wokó³ niegdysiejszego
pa³acu Jab³onowskich. [...]

Tadeusz Krzy¿ewski

PRZYPISY

1 Jab³onowski Stanis³aw Jan, h. Prus III
(1634�1702), ur. w £uczy k. Jab³onowa
w ziemi halickiej. Kasztelan krakowski
i hetman wielki koronny. Nale¿a³ do wybit-
nych przedstawicieli staropolskiej sztuki
dowodzenia, ale w strategii nie posiada³
wiêkszej inicjatywy, by³ wykonawc¹ pla-
nów naczelnych wodzów, w tym Sobie-
skiego. Zbudowa³ ³añcuch fortów wzd³u¿
Dniestru, m.in. Okopy �w. Trójcy w wid³ach
Zbrucza i Dniestru. Z koñcem XVII w. po-
stawiono mu we Lwowie pomnik na wa-

cu 2004 r. Ukraiñskie Towarzystwo Histo-
ryczne. Wspó³organizatorem jest dr Roman
Wysocki, autor pracy doktorskiej Organiza-
cja OUN 1929�1939, któr¹ zrecenzowali po-
zytywnie Polacy � prof. Chojnowski i prof.
Horak (?). Poliszczuk napisa³ krytyczn¹ re-
cenzjê tej pracy, zatytu³owan¹ Podrêcznik
nacjonalizmu ukraiñskiego. Twierdzi, ¿e jest
to zaplanowane przygotowanie nacjonali-
stycznych kadr do nobilitacji zbrodniczej
OUN. Takie prace powstaj¹, pozytywne re-
cenzje pisz¹ polscy (?) historycy, s¹ promo-
torami prac, nadaj¹ stopnie naukowe, nato-
miast brak u nas przeciwstawienia siê tym
dzia³aniom. W 1994 r. odby³o siê z inicjaty-
wy O�rodka �Karta� (�Fundacja Batorego�
pod auspicjami Sorosa) spotkanie polskich
i ukraiñskich historyków, gdzie ustalono, ¿e
UPA by³a formacj¹ narodowo-wyzwoleñcz¹,
i to ustalenie obowi¹zuje do dzi�.

W. Poliszczuk uwa¿a, ¿e kresowianie
przez swoje rozdrobnienie organizacyjne s¹
s³abi, nie s¹ wiêc w stanie przeciwstawiæ siê
takim tendencjom. Pokrzywdzona ludno�æ
polska nie ¿¹da ukarania, nie kieruje siê
nienawi�ci¹, chce jedynie oficjalnego potê-
pienia ludobójstwa. Je�li wiêc zwyciê¿y ukra-
iñskie k³amstwo � wina spadnie równie¿ na
brak aktywno�ci ze strony kresowian. (MW)

Æ Przedstawiamy Czytelnikom pisemko dla
dzieci, kupione w 2004 r. w cerkwi we Lwo-
wie � tytu³ Swit ditiny, nr 5/03 � a w nim
artyku³ podpisany inicja³ami ££ pt. Nie�mier-
telni bohaterowie. Oto t³umaczenie:

(...) Szanuj¹c matki, które wychowuj¹
swoje dzieci w mi³o�ci do Boga i Ukrainy,
zawsze pamiêtajmy, ¿e przyk³ad najwiêk-
szej matczynej mi³o�ci da³a Przeczysta
Dziewica Maryja: ofiarowa³a swego jedyne-
go Syna dla wykupienia ludzkiego rodu.
Dzieñ Matki jest dla nas Ukraiñców potrój-
nym �wiêtem: Bo¿ej Matki, Matki Ukrainy
i matki kazdego z nas.

Maj dla naszego narodu jest ponadto
miesi¹cem bohaterów. Nie zapomnijcie od-
daæ szacunku tym, którzy ¿yli i pracowali
dla Ukrainy i polegli za ni¹. Krwawe daty
naszej historii powinien znaæ i pamiêtaæ ka¿-
dy cz³owiek � doros³y czy jeszcze ca³kiem
m³ody.

25 kwietnia 1926 roku w Pary¿u (Fran-
cja) zginê³a g³owa ukraiñskiego pañstwa
i g³ówny wódz Ukraiñskiej Armii, S e m e n dokoñczenie na III s. ok³adki



P e t l u r a. Zabi³ go moskiewski najmita.
Samo imiê Semena Petlury by³o nienawist-
ne dla w³adzy bolszewickiej Rosji. Jednak-
¿e g³ównego wodza zna³a ca³a Ukraina i na
jego rozkaz ka¿dy Ukrainiec bra³ do rêki broñ
i szed³ przeciw wrogowi. Dlatego bolszewi-
cy za wszelk¹ cenê postanowili zniszczyæ
Semena Petlurê.

23 maja 1938 roku druga wielka strata,
która odcisnê³a siê piek¹cym bólem w ser-
cu ka¿dego �wiadomego Ukraiñca. W mie-
�cie Rotterdamie (Holandia) moskiewscy
kaci dokonali jeszcze jednej krwawej zbrod-
ni � zabili wiernego syna Ukrainy, pu³kow-
nika J e w h e n a  K o n o w a l c a, g³owê,
przywódcê Organizacji Ukraiñskich Nacjo-
nalistów.

Szanuj¹c pamiêæ naszych bohaterów
pamiêtajcie, ¿e musicie byæ tacy mê¿ni i wy-
trwali, jak g³ówny dowódca Ukraiñskiej Po-
wstañczej Armii � genera³ chor¹¿y R o m a n
S z u c h e w y c z, którego powstañcy nazy-
wali Tarasem Czuprynk¹. Zgin¹³ w boju
z moskiewskim wrogiem 5 maja 1950 roku
w pobli¿u wsi Bi³ohorszczy.

Zawsze no�cie w swoich duszach obraz
S t e p a n a  B a n d e r y  � przywódcy Or-
ganizacji Ukraiñskich Nacjonalistów. Zgin¹³
on 15 maja 1959 roku. I znowu uczyni³a to
podstêpna rêka �z³oczynnej� Moskwy.

Dlatego, moi drodzy przyjaciele, jak
zwraca siê do nas prorok i uczony Taras
Szewczenko: �My�lcie, czytajcie, aby�cie
stawszy siê doros³ymi, mogli godnie przy-
s³u¿yæ siê swoim rozumem, talentem i uczyn-
kami naszej Matce-Ukrainie. Niech przeczy-
sta Dziewica Maryja dopomaga wam w tym�.
[...]

Komentarz na podstawie ksi¹¿ki Wikto-
ra Poliszczuka Ludobójstwo nagrodzone:
S e m e n  P e t l u r a  sta³ na czele Dyrekto-
riatu Zachodniej Ukraiñskiej Republiki Lu-
dowej utworzonej 1 XI 1918, kiedy Ukraiñcy
przejêli w³adzê we Lwowie po bohaterskiej
obronie miasta przez Orlêta Lwowskie i klê-
sce Ukraiñców.

J e w h e n  K o n o w a l e c  � pu³kownik,
dowódca Ukraiñskiej Halickiej Armii (UHA),
wraz z wojskowymi dzia³aczami zorganizo-
wali w Pradze w 1920 r. Ukraiñsk¹ Wojsko-
w¹ Organizacjê (UWO), której celem by³a
walka z Polsk¹, prowadzona wszelkimi me-
todami, nie wy³¹czaj¹c dzia³alno�ci terrory-

stycznej. UWO prowadzi³a te¿ dzia³alno�æ
wywiadowcz¹ na rzecz Niemiec.

R o m a n  S z u c h e w y c z, zwany Ta-
rasem Czuprynk¹, by³ jednym z dowódców
batalionu �Nachtigall�, wspó³pracuj¹cego
z armi¹ hitlerowsk¹, czo³owym dzia³aczem
Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów
(OUN) Bandery, pó�niej g³ównym dowódc¹
UPA (Ukraiñskiej Powstañczej Armii).
W przeddzieñ najazdu Niemiec hitlerowskich
na Zwi¹zek Sowiecki OUN Bandery w poro-
zumieniu z Abwehr¹ zorganizowa³a w ra-
mach tej niemieckiej organizacji Dru¿yny
Ukraiñskich Nacjonalistów (DUN), w sk³a-
dzie batalionów �Nachtigall� i �Roland�, któ-
re bra³y udzia³ w agresji Niemiec na Polskê
i Zwi¹zek Sowiecki, jak równie¿ w opera-
cjach pacyfikacyjnych przeciwko cywilnej
ludno�ci � czystkach etnicznych.

Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów
(OUN) � podziemna si³a zbrojna S t e p a -
n a  B a n d e r y  d¹¿y³a do zdobycia w³a-
dzy pañstwowej. Od swego powstania do
koñca wojny wspó³pracowa³a z Niemcami.
Od marca 1943 r. UPA przyst¹pi³a do plano-
wej akcji likwidacji elementu polskiego na
Wo³yniu. Aktywi�ci Bandery dokonywali po-
gromów ¯ydów we Lwowie. UPA by³a wy-
konawc¹ ideowo-programowych wskazañ,
dotycz¹cych czystek etnicznych.

(MW)

Stefan S. £ukowski, Krystyna Stafiñska (KS),
Marta Walczewska (MW)

ERRATA

Takie braki znale�li�my (albo nam
znaleziono) w CL 2/05:

W przypisach na s. 23 w ha�le Ale-
xiewicz wypad³o zdanie, ¿e w latach 90.
Profesor by³ prezesem oddzia³u
TMLiKPW w Poznaniu.

W Wydarzeniach na s. 45 napisali-
�my, ¿e reprodukujemy cztery plakaty, ale
widaæ tam tylko jeden! Pozosta³e poka-
¿emy w nastêpnym numerze.

Za te niedoci¹gniêcia bardzo przepra-
szamy!
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³ach miejskich (mniej wiêcej u wylotu ul.
Skarbkowskiej), na których miejscu, po
zasypaniu Pe³twi i zrównaniu, utworzo-
no pas plantacji, nazwany Wa³ami Het-
mañskimi. Pomnik zosta³ przeniesiony
na prze³omie XIX/XX w. na plac Trybu-
nalski, a podczas drugiej okupacji so-
wieckiej zlikwidowany. Hetman by³ dziad-
kiem króla Stanis³awa Leszczyñskiego.

2 S¹ to zachodnie stoki Góry �w. Jacka,
opadaj¹ce ku Pe³twi, która p³ynê³a (i dzi�
p³ynie skanalizowana) wzd³u¿ pó�niej-
szej ul. Jab³onowskich.

3 Jab³onowski Jan Stanis³aw (1669�1731;
syn hetmana), wojewoda ruski, pisarz
moralista. Jego ¿ona, margrabianka de
Bethune, by³a siostrzenic¹ królowej Ma-
rysieñki Sobieskiej.

4 Niewykluczone, ¿e chodzi o cegielnie,
które jeszcze w 1.po³owie XX w. znajdo-
wa³y siê w pobli¿u, po po³udniowej stro-

nie Góry �w. Jacka. Pisa³ o nich A. Troja-
nowski w CL 3/03 (Moja Góra �w. Jacka).

5 Jab³onowski Józef Aleksander (1711�
�1777; wnuk hetmana, bratanek Jana Sta-
nis³awa); za³o¿yciel Tow. Naukowego So-
cietas Jablonoviana w Lipsku.

6 Jab³onowski Maciej (1757�1844; prawnuk
hetmana, kuzyn Józefa Aleksandra).

7 Nie�cis³o�æ: teatr letni, o którym mowa,
zosta³ zbudowany przez Wojciecha Bogu-
s³awskiego (wg projektu W³ocha Maraino),
w jednym z dêbowych czworoboków,
o których mowa wy¿ej. Starszy amfiteatr
w parku Jab³onowskich by³ dla Bogus³aw-
skiego jedynie inspiracj¹ (wg Jerzy Got,
Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogus³aw-
ski i teatr lwowski 1789�1799).

8 Autor poda³ myln¹ datê � 1802. W tym
czasie Bogus³awskiego we Lwowie ju¿ nie
by³o (wyjecha³ ze swym teatrem w roku
1799).
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