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OD REDAKCJI

W obliczu wielkości zła na świecie byłoby bluźnierstwem
posądzać  Boga  o istnienie.
			
Tadeusz Kotarbiński

ROZUM I NADZIEJA
Na ogół wiemy, co jest dobre, a co złe. W szczególności dla nas samych. Choć
absolutnej pewności co do tego nie mamy. Jest przecież takie popularne powiedzenie, że nie ma złego, co by nie wyszło na dobre. A przecież – jednocześnie –
czujemy, że zło jest złe. No to jakże może ono generować dobro?
Dochodzą do tego sytuacje i przypadki – mówiąc uczenie – ambiwalentne.
Borowanie zęba czy ekstrakcja: niby wychodzą na dobre, bo ząb przestaje boleć
po stosunkowo krótkim czasie. Ale bez zęba tak jakoś niepełnie się czujemy. Nie
boli – to pewne. Zdarza się jednak także, iż wolelibyśmy, żeby coś bolało – byleby jednak było. Na przykład ręka czy noga.
Weźmy teraz takie zdarzenie, którym jest bójka czy walka. Nie dla sportu
(„ile uderzeń wytrzymam, w jakim czasie przebiegnę, ile skoczę itp.”), lecz dla
osiągnięcia korzyści, dla zdobyczy. Przecież jest alternatywa, mianowicie współpraca. W boksie, zapasach czy kick-boxingu nie ma kooperacji, ale to są wyjątki.
Powstaje jednak pytanie: dlaczego w pewnych sytuacjach – i jakich – dochodzi do tego, że zamiast współpracy wybieramy atak zmierzający do eliminacji
rywala czy konkurenta. Dlaczego jedni rzemieślnicy bądź kupcy zrzeszają się
w gildie (cechy) lub inne związki (przykładem hanza), inni zaś organizują się
i tworzą struktury zaczepne, często tajne, zmierzając do eliminacji „wrogów”.
Wydaje się, że przyczyną takiego wyboru jak ten ostatni jest strategia w pewnym sensie ewolucyjna, mianowicie wypływająca z niepewności. Skoro bowiem
nie wiadomo, jak się rywal zachowa, lepiej mu z góry – przewidując jego zachowanie dla nas niekorzystne – rzecz utrudnić. W ostateczności nawet drogą jego
eliminacji.

Czasopismo dostępne bezpłatnie w internecie na stronie www.forummysliwolnej.pl

Jest to z pewnością atawizm, jako że bez przewagi tendencji do kooperacji ludzkość dawno by się sama unicestwiła. Gołym okiem wszak widać, że postęp kulturowy,
w tym techniczny i medyczny, jest rezultatem pozytywnego zbiorowego wysiłku. Jednak nie brak też i takich „analityków”, którzy obstają przy twierdzeniu, że wojna jest
również motorem postępu. Stąd to zapewne nieustanna popularność starodawnego powiedzenia: chcesz pokoju – szykuj broń. Oczywiście „obronną”.
No więc szykujemy broń do obrony. A ludzie od niej giną i będą ginąć w coraz
okropniejszych katuszach. Bo broń jest od tego. Żeby bronić. Czytaj: niszczyć siłę żywą
i środki ogniowe przeciwnika…
Gdzie tu mądrość, po tylu wiekach jej nauczania przez naprawdę mądrych myślicieli? Odpowiedź, oczywiście ironiczna: u opozycji względem mądrości. Co bowiem
mówi (nadal, tu i ówdzie) wręcz naucza, niejaki Paweł z Tarsu? „Mądrość bowiem tego
świata jest głupstwem u Boga” (Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,18-19).
Zwycięstwo i zarazem natchnienie…
Mało tego? Oto niewielkie rozszerzenie.
„Nie oszukujcie samych siebie! Jeśli ktoś z was uważa się za mądrego na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga, gdyż napisano: ‚Usidla Bóg mędrców mimo ich przebiegłości’.
I znowu: ‚Bóg wie, że zamysły mędrców są czcze’.” (tamże, 18-23).
Kto z kim wobec tego ma kooperować, czy po prostu się dogadywać? Głupi z durnym, albo na odwrót?
Jest taka starochińska formułka, brzmiąca w ogólnochińskim języku – a raczej transkrybowana – wu-wei, czyli „niedziałanie”.
W naszym – poniekąd naszym – kręgu kulturowym natomiast słychać czasem zdanie „nie sprzeciwiajcie się złu” (Mt 5,39); ale także przypowieść o tym, jak to „nasz”
zbawca pogonił diabłów w diabły, czyli do morza lub jeziora. No to co w takim razie
wybieramy? Wu-wei czy pogonić? Wybór należy do Ciebie…
JK
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TEMATY SPRZED LAT
Tym razem przyjrzymy się tekstowi Boya – tłumacza. Wydawać by się mogło, że rozważania na temat życia i twórczości Franciszka Villona nie są zbyt
interesujące. Otóż nie. Boy nie tylko sumiennie referuje to, co nam do dzisiaj
wiadomo o losach poety-włóczęgi i łotrzyka. Nie ma tego zbyt wiele. Piętnastowieczna Francja niechętnie utrwalała tak kontrowersyjne postacie jak Villon.
Nasz Patron próbuje osadzić tego człowieka w ówczesnych realiach społecznych. Rzuca skondensowany snop światła na warunki życia i sposób myślenia poety i jego współczesnych.
Gdyby tak „przymierzyć” losy Villona do biografii twórców z czasów nam
bliższych, można by stwierdzić istnienie wielu „duchowych synów” (i córek
pewnie też) obwiesia sprzed ponad pięciu wieków. Czyżby to była jakaś prawidłowość?
Wybór i opracowanie:
Piotr Augustynek

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

PIĘĆSETLECIE VILLONA
Pięćsetlecie urodzin Villona, największego może, a z pewnością najosobliwszego poety Francji, dziecka Paryża. Cóż za
data! Można sobie wyobrazić, jak szumnie będzie tam obchodzona. Ale z pewnością nie tak, jak by się ją obchodzić powinno. Ja bym to sobie wyobrażał tak: szeroka
amnestia dla złodziei odsiadujących karę;
jadła, napoju i miłości więźniom w ten
dzień do syta; udział opryszków, dziwek
i alfonsów paryskich w uroczystej akademii. Mowy na przeplatanego: jeden akademik, jeden złodziej; jeden profesor, jeden
alfons; itd. I to byłoby bardzo pedagogiczne. Nie zawsze zdarza się sposobność tak
dosadnego uprzytomnienia ludziom, ile
może kosztować poezja.
Och, drogo kosztowała biednego Villona. To namiętne, niespokojne serce jakże
było bez obrony wobec pokus świata i jak
ciężko odpokutowało swoje porywy! Bo,
o ile dziś świat występku i świat porządku

społecznego oddzielone są dość ostrą linią, wówczas linia ta była — dla młodych
— raczej płynna. Każdy szkolarz paryski
ocierał się po trosze o kryminał. Utarczki
z rontem miejskim, przy których jakże łatwo było zgładzić człowieka; wszelakiego rodzaju psoty i figle, rzadko niewinne;
niewyczerpana pomysłowość w biesiadowaniu bez pieniędzy; — ileż tu okazji!
Władze uniwersyteckie, zazdrosne o swą
eksterytorialność, w razie zatargu ze sprawiedliwością, póki mogły, chroniły winnych; aż gdy się przebrała miara, kiedy
uznano, że łotrzyk popadł in profundum
malorum, wydawano go sądom, i wówczas, fiut! — szubienica. Ale szanse bezkarności były duże. Iluż drabów wręcz zapisywało się na uniwersytet dla tej szansy; wystarczało na to wpisać się na lekcje
jednego z profesorów. Formowały się istne szajki bandytów, opryszków, oszustów,
włamywaczy: żaki paryskie najwięcej da3

wały do
roboty
policji. I jak to zwykle bywa,
Villon
Boy’a
ustosunkowany, bogatszy, wycyganił się,
gdy biedak płacił siedzeniem, a często
i głową.
Ileż pokus dla młodego Frania, wesołego, miłego kompana, składającego wiersze, niewyczerpanego w konceptach. Rozrywany, fetowany, za pan brat (niby to)
z bogatszymi od siebie, przyzwyczajał się
do lekkiego życia nad stan. Zamiast myśleć
o zapewnieniu sobie przyszłości w formie ciepłego probostwa, hulał po gospodach i durzył się w panienkach, które leciały na pieniądze i na fatałaszki. Pozwalały się przypalać do siebie, mile widziały
wierszyki i drobne podarki, ale poważniejsze fawory chowały dla innych. Pieniędzy
za wszelką cenę! Dla niej, dla tej Kasi de
Yausselles, która tak bujała nieboraka, dla
której go „oćwiczono nago”, przez którą
„wszędy zwą go głośno: miłośnik z hańbą
przepędzony”…
Nie daj Boże spotkać taką na swojej
drodze! „Co bądź jej jeno kładłem w uszy,
zawżdy powolnie mnie słuchała — zgodę
czy pośmiech mając w duszy — co więcej,
nieraz mnie cirpiała, iżbych się przywarł
do niej ciasno, y w ślepki patrzał promieni4

ste, y prawił swoje… Wiem dziś jasno, że to
szalbierstwo było czyste… Wszytko umiała
przeinaczyć, mamiła mnie niby przez czary; zanim człek zdołał się obaczyć, z mąki
zrobiła popiół szary; na żużel rzekła, że
to ziarno, na czapkę, że to hełm błyszczący, y tak zwodziła mową marną, zwodniczem słowem rzucający”…
Dla niej, czy dla jakiej innej była ta
brzydka kradzież, którą popełnił? Mniejsza. Ale to fakt, że kradzież była gruba,
z włamaniem. Zysk 500 dukatów, do podziału; nie ma co: warto. Villon nie był
już dyletantem; zdaje się, że należał do
szajki słynnych Coquillards, dla których
później tyle ballad w złodziejskiej gwarze
miał napisać. Zachęcona powodzeniem,
szajka planuje nową kradzież w Angers;
wysyłają Villona przodem dla wystudiowania terenu. Ale tymczasem wychodzi
na jaw tamta dawna kradzież w kolegium
nawarskim; ani się pokazuj w Paryżu.
Tułacz dostaje się na dwór księcia Karola
Orleańskiego, pierwszego wówczas poety
Francji, który, osiadłszy w uroczym Blois, zażywa, w atmosferze turniejów poetyckich, pogodnej jesieni swego życia.
Jak z tego dworu, od faworów i pensji
książęcej, Villon dostał się do więzienia
w Orleanie, nie wiadomo; ale powód musiał być, i to poważny. Ocala go amnestia
sprowadzona wjazdem młodej księżniczki. Trzeba przyznać, że ten obwieś Villon miał szczęście; bo oto tuż potem, kiedy dostaje się do straszliwie ciężkiej kaźni w Meung-sur-Loire, znów wjazd króla
Ludwika XI wraca mu wolność. A nie
było tam żartów; to więzienie przypłacił zdrowiem, tę kaźń wilgotną, w której
siedział skuty; nigdy też nie mógł wspomnieć biskupa, który go tam osadził, bez
zgrzytania zębów. Och, jak rozpaczliwie wzywa stamtąd ratunku przyjaciół,
ale, jak przystało na poetę, w liście pisanym w formie ballady, której każda strofa kończy się słowami: „Czyż opuścicie
biednego Wilona?” — „Xiążeta moi, za-

klinam was święcie, zdobądźcie króla odpusty, pieczęcie; w was cała moja nadzieja, obrona: tak, w świń gromadzie, jedna drugiej życzy, i wszytkie pędzą, gdzie
która zakwiczy: — czyż opuścicie biednego Wilona?”.
Wyszedł z więzienia złamany na ciele, chudy jak szczapa, kaszlący, wpół
żywy. Nie spodziewa się też długo żyć.
Pisze swój testament: Wielki testament,
swoje arcydzieło, poemat, w którym zamyka całego siebie, wszystkie swoje żale
i nienawiści, wspominki i marzenia, całą
werwę paryskiego ulicznika i melancholię przedwcześnie zmarniałego tułacza,
i tragizm spojrzenia na świat z drugiego
brzegu…
Testament to była częsta wówczas forma literacka. Villon próbował jej już po
raz drugi; przedtem napisał swoje Legaty, czyli Mały testament. Zwykle były to
żartobliwe zapisy, którymi autor obdarzał
wrogów i przyjaciół. Ale jakże się rozrasta ta forma u Villona, przez dygresje,
które czyni raz po raz. Zapisy są niczym;
te dygresje wszystkim. Spowiedź liryczna. Ogląda się wstecz, ku swej zmarnowanej młodości: „Wiem to, iż gdybych
był studiował, w płochej młodości lata
prędkie, y w obyczaju zacnym chował,
dom miałbych y posłanie miętkie! Ale
cóż? gnałem precz od szkoły, na lichej
pędząc czas zabawie… Gdzież są kompany owe grzeczne, których chadzałem niegdy śladem; tak mowne, śpiewne, tak dorzeczne, w trefnym figielku, w słowie radem?…”
Niestety! jedni zawiśli na szubienicy,
inni gdzieś tułają się po świecie. Jemu samemu niewiele się należy: „Wiem że już
czas mi w lepsze kraje: charkam — materia biała, brzydka — plwocina niby kurze
jaje… Cóż stąd? ba, cóż? To, że Brygidka nie chce mnie trzymać już za chłopca,
chociam daleki siwej brody; głos, minę
mam starego skopca, choć w rzeczy ze
mnie spiczak młody… Bogu i biskupo-

wi dzięki, co tyle wody dał mi żłopać, iż
w dole ciemnym, z głodnej męki, nogami
przyszło ziemię kopać skutemi… Z onym
dobrym panem rachunek przy pacierzu
co dzień robię; niech Bóg mu… amen,
amen, to, co ta myśli biedny zbrodzień”…
Brygidka nie chce go już za chłopca…
To w istocie przykre… Bo biedny Villon w tej ciężkiej swojej doli nie gardził
ciepłym leżem i posiłkiem u jakiej dobrej duszy, jak o tym świadczy owa Ballada o grubej Małgośce, która tyle kłopotu sprawiła cnotliwym wilonologom, że
aż szukali niesłychanie subtelnych wykrętów, aby żywą Małgośkę przemienić
w szyld winiarni, a pulsujący realizmem
poemacik przedestylować w kunsztowną
alegorię.
Zły los zawziął się teraz na Villona. Jak
bywa często w takiej karierze, tam gdzie
był najmniej winien, tam popadł w najcięższe opresje. Nocna bójka zakończona
śmiercią poważnego mieszczanina, prowadzi Villona — mimo że tylko pośrednio był w nią zamieszany — do więzienia,
gdzie, doświadczywszy go wprzód torturą wodną, odczytano mu wyrok śmierci
przez powieszenie. Tym razem rzecz zdawała się bez ratunku. I oto — podziwiajcie
siłę ducha poety — już po skazaniu, Villon pisze dla siebie i dla swoich kompanów
balladę w formie nagrobka, kreśli wizję
ich ciał wiszących na szubienicy: „Deszcze nas biednych do szczętu wyprały, do
cna zczerniło, wysuszyło słońce, sępy y
kruki oczęta zdziobały, włoski w brwiach,
w brodzie wydarły chwiejące; nigdy nam
usięść ni spocząć nie wolno; — tu, tam, na
wietrze kołyszem się wolno, wciąż nami
trąca wedle swego dechu”…
Mimo to wniósł apelację; apelacja
(może przy poparciu?) odniosła skutek,
karę zmieniono na dziesięcioletnie wygnanie z obrębu Paryża. Villon — zawsze
poeta — daje wyraz swej radości w balladzie, zwróconej do odźwiernego. W drugiej balladzie, skierowanej do trybunału
5

uprasza o trzydniową zwłokę i opuszcza
Paryż w r. 1463, licząc trzydziesty rok życia. Odtąd przepada zupełnie. Umarł, czy
zgnił gdzie w lochu? Nie wiadomo. Trzeba przypuszczać, że zmarł niedługo potem, gdyż byłby został po nim jaki ślad,
bądź w nowych utworach, bądź w rocznikach kryminalnych.
Villon na tle swojej epoki jest czymś
zadziwiającym; popularny w legendzie,
wszedł do literatury właściwie aż w XIX
w. To, co w nim najcenniejsze, długi czas
było przeszkodą: jego bezpośredniość,
szczerość wyrazu. Poezja średniowiecza
była bardzo konwencjonalna; zamykała
w kunsztownych rymach pewne umowne niejako uczucia. Pokonywanie trudności formalnych stanowiło o sławie poety.
Villon, mimo że nieobce mu były te zabawki formy, pakuje po prostu bez ceremonii w swoje wiersze siebie. Bez fikcji
poetyckiej ani alegorii, bez szaty godowej
wchodzi do pałacu sztuki; od pierwszego wiersza mówi do nas on sam, biedak,
więzień, zbrodniarz. Ma wybitny zmysł
rzeczywistości; nie szuka poezji w urojeniu, znajduje ją tuż koło siebie, bierze ją
z błota ziemi. Ma wszystkie tony, od żartobliwej lekkości aż do przejmującego tragizmu; miesza wszystko razem, przekleństwo i modlitwę, rubaszny żart i naiwną
skargę. Styl jego, język, są czymś zadziwiającym swą giętkością, zdolnością powiedzenia wszystkiego, na tle ubogiego
języka współczesnej poezji. Nawet wówczas, gdy bierze uświęcone tematy — mijanie czasu, miłość, śmierć — wszystko
staje się pod jego piórem jakże osobiste!
„Zaiste, nieraz miłowałem, y miłowałbym
jeszcze chętnie, lecz serce smutne, z wygłodniałym brzuchem, co skwirczy zbyt
natrętnie, odwodzą mnie z miłosnych dróżek; ktoś inny, syty, swej ochocie folguje
za mnie: Amor-bożek w pełnym wszak rodzi się żywocie!” To trochę jest różne od
ówczesnego dworskiego stylu wynurzeń
miłosnych…
6

Ale właśnie ta bezceremonialność
w obchodzeniu się z poetyckim konwenansem skłóciła Villona na parę wieków
z literaturą. Długo miał za sobą bodaj publiczność. W czasie, gdy Villon tworzył,
druk nie był jeszcze rozpowszechniony
we Francji. Testament musiał krążyć w odpisach, lub przekazywany z ust do ust.
Clement Marot w r. 1533 zaznacza, iż za
jego czasu wielu starych ludzi recytowało całe ustępy Villona jedynie z ustnej tradycji. Pierwsze znane wydanie ukazuje się
w druku w r. 1489; do 1542 było wydań ze
trzydzieści. Ale wówczas nie było jeszcze
poloru literackiego we Francji. W miarę
„kształcenia się smaku”, gust publiczności odwrócił się od Villona. Nie było dlań
miejsca przy Plejadzie Ronsarda, przy
pracowitym cyzelerstwie Malherbe’a. Jakoż, od r. 1542, przez dwa wieki blisko nie
ma ani jednego wydania Villona; pamięć
jego przepada zupełnie. Odkrywają go aż
romantycy (Gautier); później, w związku
z baudelaire’owską poezją grzechu, z więziennymi perypetiami Verlaine’a, Villon
staje się tym bardziej zrozumiały i bliski. Chmara uczonych wilonologów rzuca się na epokę i życie poety; cudowne
wprost jest, ile i jak przemyślnie zdołano
z tego życia po wątłych śladach odszukać;
ile aluzji Testamentu, niezrozumiałych już
dla następnego po Villonie pokolenia, zdołano objaśnić. Dziś pozycja jego jest murowana. Spod szubienicy wszedł do Panteonu. Obdarty, zawszony, z jedną maleńką
książeczką pod pachą. Pierwszy raz święci swoje stulecie. Uczcijmyż jego rocznicę i w Polsce. Ale cieszmy się, że nie nam
Opatrzność tego wspaniałego poetę zesłała: mielibyśmy straszliwy kłopot z tym,
aby go wybielić… 
Ze zbioru: Boy-Żeleński,
ZMYSŁY… ZMYSŁY…
Wydawnictwo CM, 2020 r., za:
BIBLIOTEKA BOYA,
Warszawa 1932 r.

MYŚLĄC BELFREM
PIOTR AUGUSTYNEK

FIKCJA ?
Ja o maturach. Jako belfer nieco już omszały. Jakżeby inaczej? Ściśle – o egzaminie maturalnym z języka polskiego. Jestem
polonistą, więc nie będę się wymądrzał na
przykład na temat matematyki. Nie jestem
politykiem, więc nie będę pisał o tym, na
czym się nie znam.
A więc: matura „z polskiego”. Czynniki decydujące o kształcie tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych są rozliczne. Bo
i pandemia (brak nauczania w systemie
klasowym), uchodźcy wojenni z Ukrainy
(im tez trzeba było coś zaproponować – za
szybko, a więc po amatorsku). Można by
jeszcze wymienić i tę cechę, której nikt nie
lubi: bylejakość i brak jakiejkolwiek myśli przewodniej.
Na pierwszy
rzut oka wiIkonografia
FMW
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dać, że zadania maturalne sobie, a wymagania edukacyjne sobie. Widać także (bardzo wyraźnie), wysiłki autorów arkusza,

aby przypadkiem nie potwierdziła się zbyt
mocno informacja, że UCZNIOWIE NIE
CZYTAJĄ.
I tu się zaczyna polonistyczny chocholi
taniec na zmianę z lekcją polskiego z „Ferdydurke” W. Gombrowicza.
Oczywiście najprostszym, a zarazem
najmniej ambitnym stwierdzeniem byłoby: uczniowie niczego nie czytają, nie chce
im się skupić na jakimkolwiek z wartościowych tekstów literackich, książka to ich naturalny wróg, a to prowadzi do zubożenia
języka, upośledza zasób pojęć, umiejętności komunikacyjnych, itd., itp.
Poprzednie zdanie napisałem celowo
tak, jak nie powinien napisać go abiturient,
choćby najsłabszy. Chcę bowiem zwrócić
uwagę Odbiorców na fakt, że nie wystarczy
diagnoza. Choćby najcelniejsza. Wystarczy
bowiem zapytać: DLACZEGO?
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Dlaczego młodzi nie czytają? A może
ściślej: dlaczego nie czytają tego, co podsuwa im szkoła? I tutaj okazuje się, że mamy
kłopot z nazwaniem winnego tej sytuacji.
Zacznijmy od treści programowych,
a dokładnie od kanonu lektur. One są po
Myśląc
belfrem – „Fikcja”
prostu oderwane od świata ludzi w wieku szkolnym. Nie twierdzę, że są niewiele
warte (takie przykłady też można by znaleźć), ale są najczęściej nudnawą projekcją świata dawno już minionego. Co z tego,
że są (a przynajmniej winny być) nośnikiem wartości uniwersalnych, ponadczasowych, przepustką do świata refleksji? To
zbyt mało. A więc – czy znajdzie się ktoś
odważny, kto przemodeluje zakres szkolnych lektur? Nie wiem. Inne pytanie: czy
znajdzie się ktoś zdeterminowany i na tyle
odważny, by zrewolucjonizować przedmiot
noszący dumną (acz nieprawdziwą ) nazwę:
JĘZYK POLSKI?
Jak to zrobić? Przecież „wycięcie” tekstów dawnych, które tworzyły zaczątek
kultury polskiej (nie mówiąc już o kulturze
światowej) niczego nie rozwiąże. Nie możemy także trzymać się kurczowo czcigodnych tekstów kultury literackiej i nie zauważać, że wciąż powstają nowe i nowe –
wcale nie gorsze od tego, co już znamy…
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Wiemy dobrze, że zmiany wewnątrz
samych gatunków literackich wciąż trwają. Trwają, bo zmienia się świat realny,
którym literatura (ta dobra i ta gorsza)
wciąż się żywi.
A może znajdzie się ktoś odważny,
kto zaproponuje zmianę nie tylko samego
przedmiotu, która dawno przestała odpowiadać treściom dydaktycznym?
A może pójść dalej i zamiast jednego
przedmiotu stworzyć np. dwa, pozwalające
na bardziej wnikliwe, a co za tym idzie bardziej pożyteczne potraktowanie wielu treści dotychczas upchniętych w jednym worku z napisem: JĘZYK POLSKI?
A może politycy i władze polskiej szkoły (chociaż wiem, że płonna moja nadzieja)
zreflektują się, że im lepsza jakościowo humanistyka szkolna, tym bardziej wartościowe społeczeństwo?
Chyba zgrzeszyłem naiwnością. No, cóż
nie pierwszy, a zarazem pewnie i nie ostatni raz.
A na razie: mamy matury. W salach egzaminacyjnych nabożna, pełna skupienia cisza. Słychać pisk opon. Mózgowych. A pomiędzy stolikami uczniowskimi przechadza
się duch Gombrowicza i chichocze. 
Piotr Augustynek

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Zbliżamy się ku końcowi z prezentowaniem Wspomnień naszego nieodżałowanej pamięci Profesora – świadka całego XX wieku. Drukujemy je, bo są
mądre i ciekawe, barwne i do tego autentyczne, niewymyślone. Zamierzamy
zamknąć ten zbiór wspomnieniem Córki Autora o jej Tacie. Będzie to również
świadectwem – osobistym. Podpiszemy się pod nim redagując i wydając książkę składającą się z owych wspomnień. My, tj. Jego uczniowie, którzy mogliśmy
słuchać Jego wykładów z logiki, oraz wszyscy ci, którzy dziedziczą i propagują
wartości edukacyjne jakże bogatego i wielowarstwowego przesłania moralnego
naszego Bohatera.
Redakcja FMW

KAZIMIERZ PASENKIEWICZ

PRZERAŻENIA I ZACHWYTY
Przeżycia, których sploty tworzą strumień świadomości różnią się swą treścią
oraz intensywnością. Dominują wśród nich
przerażenia i zachwyty. Wstrząsają one
świadomością i często wyznaczają przyszłe drogi życia. Opisując przerażenia i zachwyty we własnym życiu zacznę od lat
dziecinnych.
Świat, w którym żyje dziecko, jest wyrazistszy i barwniejszy niż świat dorosłych.
Zarówno zachwyty jak przerażenia dziecko przeżywa głębiej i częściej. Ślady, które pozostawiają w świadomości, kształtują
postawy dziecka i wpływają na jego poglądy. Tak przynajmniej było w moim życiu.
Pierwsze przerażenia, które pamiętam,
przeżyłem w lutym 1900 roku; miałem
wtedy 3 lata. Wprowadzono mnie do pokoju babki. Ujrzałem klęczące ciotki i stryjów.
W dalszym od okna kącie wydłużonego
pokoju leżała w swym łóżku babcia. Twarz
jej była nieruchoma, a ciało sztywne. W pokoju żadnego ruchu, dziwna cisza. Stanąłem we drzwiach i w tej chwili pojąłem,
że w tak ufnym dotychczas życiu czaił się
groźny, nieznany mrok. Przeżyłem pierwszy w życiu wstrząs przerażenia. Trwało to
tylko chwilę; wyprowadzono mnie.

Widok pokoju, leżącej babci, klęczących postaci, pozostał na zawsze w mej pamięci. Niania wywiozła mnie i brata na saneczkach do cioci Pawci. Ciocia mieszkała
w pobliżu w dole ulicy. Drogę zapamiętałem również dobrze; prowadziła w dół ulicą
zabudowaną z jednej tylko strony. W ciągu
kilku następnych lat zbudowano tam nową
dzielnicę miasta.
Tę samą grozę przeżyłem w 1901 roku.
Wracałem wtedy z nianią od państwa Konopków, kuzynów ojca. Mieszkali oni
w piętrowym domu w starej, handlowej
naddnieprzańskiej dzielnicy zwanej Podołem. Był to stary budynek. Od strony podwórka obiegała galeryjka na wysokości
piętra. Ulica nosiła „romantyczną” nazwę:
Cziornaja griaż /Czarne błoto – red./. Wracaliśmy stromą ulicą Andrzejewską, prowadzącą do najwyższej dzielnicy miasta,
gdzie mieszkaliśmy. Ulica biegła serpentyną między wzniesieniami. Za ostatnim
jej skrętem stała zburzona (po raz pierwszy przez Tatarów w 1240 r., a ostatni przez
Niemców w 1944) Cerkiew Dziesięcinna.
Wrota były szeroko otwarte. Na ciemnym
tle wnętrza paliły się świece. Niania wprowadziła mnie do cerkwi. Ujrzałem katafalk
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i w otwartej trumnie znowu przerażającą
nieruchomą twarz i sztywne ciało. Zapach
świec, kadzidła i ciała. Do tego ponure, głuche śpiewy i szlochy. Zdrętwiałem jak wtedy, ogarnięty grozą.
Przez wszystkie lata dzieciństwa kościoły, cmentarze i chóralne śpiewy były
dla mnie katuszą. Broniłem się jak mogłem
przed chodzeniem na nabożeństwa. Dopiero babcia Ułaszyn poradziła Matce, aby nie
prowadziła mnie do kościoła i na cmentarze.
W jakiś czas później wracaliśmy z ciocią Pawcią z wizyty u znajomych aptekarzy. Mieszkali oni na Słobódce; było to
przedmieście położone na przeciwległym
niskim brzegu Dniepru, zalewanym co rok
przez wylewy. Centralna ulica biegła wiaduktem. Domki stały na słupach, wchodziło się do nich z ulicy po mostkach. Było to
bardzo nad
interesujące.
Do Warszawskim
Słobódki jechaPrzejście
ulicą w Gettcie
ło się stateczkiem; droga przez most (wysadzony w 1920 przez wojsko polskie) była
dłuższa i uciążliwsza. Połączenie z Kijowem utrzymywały 4 stateczki zwane pa10

rubkami; należały one do konkurujących
właścicieli.
Podróż była piękna. Płynęliśmy wzdłuż
wysokich, zadrzewionych kijowskich
urwisk, mając po lewej stronie malowniczą
niską wyspę Truchanówkę. Po wojnie zasadzono tu olbrzymi park poprzecinany odnogami Dniepru; było to powojenne dzieło
studentów kijowskich.
Tego dnia wracaliśmy późnym wieczorem. Na tle ciemnych lesistych gór zapalały się miejskie światła. Na niebie pierwsze gwiazdy. Przerzucono mostek i ostatni w tym dniu pasażerowie, tłocząc się,
spieszyli na przystań. Przy mnie spokojnie
szedł seter mojej ciotki. Raptem usłyszałem plusk; ktoś z idących w tłumie strącił
psa do rzeki. Woda była czarna, ślizgały się
po niej odblaski latarń. Przerażenie sparaliżowało mnie. Dokoła pełno statków, wysokie brzegi. Jednak pies znalazł odpowiednie
miejsce i wdrapał się na pochyłość.
Wydarzenie to zachwiało systemem nerwowym pięcioletniego chłopca. Przeżywałem je w snach, w różnych wersjach. Naj-

częściej tonęła matka; budziłem się z krzykiem, biegłem do jej łóżka, by sprawdzić,
czy jest tam i czy nie jest mokra; do własnego już nie wracałem. Wrażliwość i wyobraźnia nie opuszczały mnie w dziecięcych latach; właściwie pozostały na resztę
życia.
Rozpoczęcie nauki i pochłanianie wiedzy o świecie nasiliły wrażliwość. Napięcia nerwowe zakłócały procesy fizjologiczne. W maju 1903 roku jedząc jajko zakrztusiłem się. Prawdopodobnie skorupka
zadrapała mi gardło i nastąpił skurcz mięśni przełyku. Przez parę dni nie mogłem
nic przełknąć. Lekarz zalecił pobyt nad morzem – co w naszych warunkach było niemożliwe. Przyjaciółka matki, pani Jaworska, która w tym czasie nas odwiedziła, zabrała mnie na wieś. Była ona ochmistrzynią
u p. Pawłowskiego, dzierżawcy dużego majątku Branickiej – Nastaszki.
Podróż koleją do Białej Cerkwi, następnie pojazdem zaprzężonym czwórką koni.
Wspaniały park i płynąca przezeń rzeka –
przeniosły mnie w inny świat. Nastaszka
wydała
mi się krajem z bajki. Rano, jeszBiała
Cerkiew

cze w łóżku, zajadałem brzoskwinie, morele i renklody przyniesione z sadu. Zupełnie
zapomniałem, że nie mogę przełykać. Po
paru miesiącach wróciłem do domu w bardzo dobrej kondycji.
Okazało się jednak, że skutki tego przeżycia trwały nadal, prawie przez 60 dalszych lat. Co jakiś czas pokarm lub ślina
dotykając przypadkowo przełyku powodowały skurcz i duszenie się. Wielką ulgę, ale
nie uleczenie, przyniósł mi prof. Miodoński. Powiedział od niechcenia do swego adiunkta: „taki skurcz ustępuje automatycznie, gdy zaczyna grozić uduszenie”. Ataki
te powodowały jednak śmiertelne przerażenia; śmierć wydawała się nieunikniona.
Przypisywano je wojennym przeżyciom,
ale tak nie było. W chwilach realnego niebezpieczeństwa zachowywałem spokój; zarówno organizm jak umysł były w pełnej
mobilizacji.
Zupełnie inne były przeżycia, gdy źródłem przerażenia był człowiek, jego działania lub skutki tych działań. Grozę i przerażenie budziło getto warszawskie. Prze-
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łańcuchowy
nar.)
Dnieprze w Kijowie (1920 r.)
Most łańcuchowy na DnieprzeMost
w Kijowie
(1920

chodząc przez most ponad nim widziało się
leżące na ulicy podobne trupom wyniszczone ciała ludzkie. Widziało się ludzi pozbawionych wszelkiej nadziei. Realizacja
Apokalipsy: śmierć, głód, wojna. Przerażał widok żandarma strzelającego do leżącego w trawie nad szosą Żyda; jedyną jego
obroną była czapka, którą przykrywał sobie twarz.
Przerażenie budziło kilkuletnie dziecko żydowskie, wędrujące przez zaśnieżoną
wtedy Królewską. Było w jednej koszulinie, poodmrażane, z opuchniętą buzią; szło
obładowane żywnością, którą włożyli mu
do rąk przechodnie. Cień tego przerażenia
padł na dalsze moje życie; przecież mogłem
je zabrać...
Rozstrzeliwanie, które się widzi i które nie zagraża, budzi nie grozę, ale najwyższe przerażenie. Byłem parokrotnie świadkiem tej przeraźliwej procedury. Zwłaszcza pamiętam
jeden umarłych”
z czerwcowych dni
Arnold
Bocklin – „Wyspa
1919 roku. Tak się złożyło, że ja i brat jeDo
Pasenkiewicza
chaliśmy
pociągiem, którym jeździły ekspedycje karne marynarzy. Opancerzony parowóz, przed nim i w końcu pociągu opancerzone wagony – reszta ciepłuszki. Pociąg
taki był bazą dla oddziałów walczących
z partyzantami. Przed Fastowem, koło Try12

lesów, pociąg został zatrzymany na wysokim nasypie. Pod nim odbywała się egzekucja większej grupy chłopów, przypadkowo
pozbieranych, jak zwykle, z okolicznych
wsi. Akcja rozgrywała się kilkanaście metrów ode mnie. Śmiech rozstrzeliwujących,
radosna wrzawa przyglądających się marynarzy, fruwanie czapek z głów ofiar, ich
śmiertelne milczenie – tworzyło dantejski
scenariusz.
Nie byłem przy torturach. Nie wiem,
jak bym się zachował będąc torturowanym.
Myślę, że gdybym się nie załamał w pierwszych minutach, to bym się zaciął. Chyba
właśnie zacięcie się w nadludzkim sprzeciwie pozwala znieść tortury. To zaś, że ludzie są zdolni do torturowania, pozbawia
życie – jak mi się zdaje – jego najwyższych
wartości, w tym optymizmu. Myśli o torturach skłaniały mnie parokrotnie do samobójstwa. Najbardziej przeraża nie cierpienie i poniewierka torturowanych, ale odsłonięcie bestialstwa, cuchnącego bagna duszy
katów.
Grozę budzą różne zjawiska: śmierć,
katastrofy, żywioły, bestialstwo. Mija ona,
albo przechodzi w rozpacz lub strach. Może
być i tak, że zanika zjawisko, które ją wy-

wołało, a na świadomość spływa bezprzedmiotowe przerażenie.
Podobne przerażenie wzbudzają czasem
utwory literackie. W wieku 14-15 lat byłem
czytelnikiem Poego. Wellsa, Maeterlincka.
Niesamowite przeżycia zawdzięczam powieści Wellsa Podróż w czasie. Parę dni po
jej przeczytaniu, wracając jesiennym wieczorem z biblioteki Leona Idzikowskiego
na Kreszczatyku, przeżyłem wstrząs. Wydało mi się nagle, że zatraciłem bieg własnego czasu i znalazłem się w obcym mi
nurcie. Uległem zupełnemu zatraceniu. Ludzie, których spotykałem, byli niemi i obcy;
widziałem ich jak przez mgłę. Wróciłem do
domu. Przypadkowo był pusty. Siedziałem w salonie w poczuciu zupełnej samotności. Przerażenie, które tak intensywnie
przeżywałem, było bezprzedmiotowe. Nie
wywołało go żadne zjawisko. Wpłynęło na
przestrzeń i czas, zatruło samo istnienie.
Wszystko stało się obce i wrogie.
Podobne przerażenie opisuje Maupassant w szkicu Le Horla; można by je nazwać kosmicznym: zalewa otaczający
świat, paraliżuje myśl i przekreśla możliwość obrony. Prawdopodobnie człowiek
pierwotny przeżywał je częściej niż współczesny. Czasem mi się zdaje, że to jakieś
załamanie w świadomości echa nieznanych
obszarów kosmosu.
Słowo przerażenie nie ma, jak się zdaje,
w języku polskim swego przeciwieństwa;
w tym sensie, w jakim słowo przyjemność
jest przeciwieństwem słowa przykrość,
a radość – smutku itp. Najbliższym znaczeniowo tego przeciwieństwem byłoby słowo zachwyt. Wydaje się jednak, że zachwyt
jest przeciwieństwem grozy. Aby lepiej wyjaśnić intuicję, którą wiążę z tymi słowami, posłużę się metaforą: groza jest przeżyciem wywołanym wrogimi zjawiskami.
Niweczy ona poczucie zaufania, napełniając świat ponurym mrokiem. Ten mrok jest
właśnie przerażeniem.
Podobnie jak zachwyt napełnia świat
blaskiem; ten blask jest zachwyceniem.

Najwyższym nasileniem tego blasku jest
upojenie, ekstaza.
W wieku 5-6 lat przeżywałem pierwsze
zachwyty. Ich źródłem były wrażenia zmysłowe. Dziecko poznaje świat tak, jakby
unosiły się przed nim kolejne zasłony, odsłaniając coraz dalsze horyzonty. Pierwszy
odsłonił mi się jasny pokój. Miałem wtedy 2 lata i parę miesięcy. Stałem na trzcinowym fotelu, obok była Matka. Jakiś mężczyzna dawał mi cukierki. Pamiętam jego
twarz i wąsy. Matka mówiła mi, że było
to w kilka tygodni po samobójczej śmierci
mego ojca. W jakiś czas potem, już w nowym mieszkaniu, ujrzałem pokój oświetlony zieloną nocną lampką wiszącą na ścianie. Po zgaszeniu lampki pokój napełniał się
rojami płynących światełek różowych, niebieskich, złocistych. Wydawały mi się skarbem, a właściciel domu, posiadacz światełek, niezwykłą osobą.
W czwartym roku życia odsłoniła się
przede mną ogromna przestrzeń – podwórka i ogródki posesji. Nie wywołały jednak wielkiego wrażenia; chyba dlatego, że
ujrzałem je w pochmurny dzień. Jednak
świat, w którym byłem, ogromnie się poszerzył. W tym samym roku w słoneczny
letni dzień płynęliśmy spacerowym statkiem. Nagle ujrzałem w oddali wysokie zielone brzegi, błękitne niebo, a przede mną
niewymownie piękny, unoszący się nad
Dnieprem, wyraźny we wszystkich szczegółach łańcuchowy most. Wtedy właśnie po
raz pierwszy w życiu przeżyłem zachwyt.
Widok ten trwa do dziś w mojej pamięci,
równie piękny jak wtedy, gdy ujrzałem go
na jawie. Rzecz szczególna, w wyobraźni
obraz uległ odwróceniu. Widziałem go płynąc w dół rzeki, a gdy go sobie wyobrażam
– widzę most z przeciwnej strony.
Lasy, rzeki, falujące łąki budziły często
w latach dzieciństwa zachwyty. Później,
gdy umysł i wrażliwość były dojrzalsze,
zachwyty graniczyły z upojeniem. Świat
zmysłowy w tych chwilach odkrywał swą
głębię, doniosłość i piękno. Stawał się war13

tością doskonałą, bezwzględną i wieczną.
Takie chwile nie ulegały zapomnieniu; ożywały w kontemplacji dzieł sztuki i świata.
W roku 1968 płynąłem z młodszymi
kolegami z katedry z Augustowa do Suwałk. 16 lipca wypłynęliśmy z obozowiska
między jeziorem Białym i Studzienicznym
o świcie. Płynęliśmy wzdłuż północnego brzegu jeziora na wschód. Piękno jezior oglądanych z kajaka w pogodne świty
i wieczory jest nieporównywalne. Płynęliśmy w lekko zamglonej i pełnej odblasków
złocistej przestrzeni. Ledwo widzialny zielony pierścień zamykał nieskończoność
różu i błękitu. Zapatrzony w złotą i błękitną
dal zatraciłem poczucie czasu i przestrzeni,
oddałem się całkowicie przepełniającemu
mnie upojeniu. W swym największym nasileniu zachwyt zmysłów zatraca swój zmysłowy charakter. W obliczu nieskończoności i głębi bytu staje się bezprzedmiotowym
metafizycznym zachwyceniem.
Przed wojną, w 1937 roku, wędrowałem często samotnie w Gorganach. Wczesnym popołudniem schodziłem z Jawornika w stronę Jaremcza. Jawornik jest ostatnią przed Prutem górą o charakterystycznej
dla Gorganów budowie: wydłużony wierzchołek pokryty olbrzymimi głazami. Niektóre z nich kołyszą się pod nogami, gdy
skacze się z jednego głazu na drugi. Daleko w dole widać było Jaremcze przesłonięte
ukośnymi promieniami słońca. Przez świetlaną mgłę widziałem dalekie wierzchołki
i lasy; nad światem błękitna kopuła. Zapatrzony w srebrzystą mgłę schodziłem w dół
łąką. Powoli przestrzeń zapełniła świadomość bez reszty. Nie pamiętałem dokąd
i po co idę. Cały świat stał się przymglonym blaskiem. Schodząc w dół nie czułem
własnego ciała.
Źródłem swoistych rozkoszy o charakterze intelektualnym są spisy i interpretacje
zjawisk jako elementów kosmosu. Kant pisał, że dla myślącego człowieka najwznioślejszym i najpiękniejszym jest widok nieba usianego gwiazdami. Widząc to niebo
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i wiedząc, co się widzi, nie sposób nie doznać przejmującego zachwytu. Nic nie oddziela nas od gwiazd, należymy do jednego świata, cały jego ogrom wchłania umysł
ludzki. W sposób niezwykle intensywny
przeżyłem ten zachwyt, gdy pewnej nocy
oderwałem się od książki Flammariona
(astronom francuski) Podróże do gwiazd
i spojrzałem w niebo.
Zupełnie inne zachwyty budzi człowiek, jego czyny i dzieła. W życiu codziennym źródłem zachwytów stają się często
wydarzenia nieoczekiwane, niepowtarzalne, mało prawdopodobne. Odbierane są
czasem jako cudowne. Są to niezwykłe odmiany losu, ratunek w ostatniej chwili, nieprawdopodobne wydarzenia itp. Podobne
zachwyty przeżywa dziecko, gdy bohater
bajki zostaje uratowany w ostatniej chwili przed niechybną zgubą. Pisałem o tym
w innych szkicach. Te zachwyty różni od
poprzednich ich syntetyczny charakter. Nie
są one krystalicznie czyste, jak poprzednie; są zabarwione uczuciami o charakterze społecznym – takimi jak podziw, życzliwość, uwielbienie... Podziwiamy i wielbimy ludzi oddających swe życie za naród, za
swych towarzyszy, lub nawet za obce, nieznane osoby. Wielbimy pisarzy, których
dzieła budzą w nas zachwyty. Zachwyt łączy się tu wyraźnie z podziwem dla geniuszu lub mistrzostwa twórcy.
Najwyższe zachwyty, jak mi się zdaje,
budzą poezje. Najwyraźniej występuje tu
mistrzostwo i geniusz autora. Młody czytelnik nie jest świadom tego mistrzostwa
i nie zawsze doznaje zachwytu; jednak i on
podlega urokowi poezji. Pierwszym wierszem, który w pełni zrozumiałem, i który pobudził mą wyobraźnię, był wiersz Lenartowicza: Stopniały już śniegi, spłynęły
już lody. Czytając go widziałem przedziwną mozaikę; rozświetlały się i gasły kolejno: białe śniegi, czarna rzeczka, łąki, trzciny, w oddali las...
Prawdziwą rozkosz sprawiała mi poezja w młodych latach, gdy nie tylko ule-
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Arnold Bocklin – „Wyspa umarłych”Arnold Böcklin – „Wyspa umarłych”
Do
Pasenkiewicza
gałem
nastrojom, ale też wprawiała mnie

w zachwyt nieomylna adekwacja sekwencji słów i obrazów. W tym czasie odkryłem
na całe dalsze życie poezje Poe’go, Baudelaire’a, Rimbauda; a zwłaszcza Kruk, Statek pijany, Grób Agamemnona, Smutno
mi, Boże i Błoka Nieznajoma. Kraina piękna i zachwytów otwarta w każdym dniu,
w każdej godzinie życia.
W końcu chciałbym wspomnieć o zachwytach, które zawdzięczam plastyce,
zwłaszcza malarstwu. W bardzo wczesnych
latach młodości oddziałał na moją wyobraźnię Böcklin, zwłaszcza Wyspa umarłych. Widziałem reprodukcję tego obrazu,
ale to mi wtedy wystarczało. Dziś także
wisi w moim pokoju jedna z tych reprodukcji. W młodości zafascynował mnie Lewitan. Reprodukcje jego obrazu Nad wieczystym spokojem budzą te same zachwyty, co
niegdyś oryginał w Tretiakowskiej Galerii
w dalekiej Moskwie.
Także stosunek mój do muzyki ukształtował się we wczesnej młodości. W Kijowie

na jednym z tarasów górzystego parku odbywały się w letnie wieczory koncerty orkiestry operowej. Słuchałem tej muzyki
pod pogodnym niebem w upajającym zapachu petunii i nikotiany. Dźwięki symfonii i rapsodii płynęły z koncertowej muszli,
unosiły się do gwiazd i spływały w otchłań
równiny dnieprzańskiej. Grano tam klasyków XIX wieku, a także Mozarta, Karłowicza, Noskowskiego, Griega. I to było muzyką mego przyszłego życia.
W końcu pewna refleksja. Czym jest
poczucie szczęścia? Mam obecnie bardzo
dużo lat. Od czasu do czasu napełnia mnie
ostre poczucie własnego szczęścia. Skąd
ono płynie, czym jest? Zachwyty, upojenia, rozkosze daje nam otaczający świat; ale
nie daje szczęścia. Źródłem szczęścia jest
uczucie innego szczebla. Wypływa ono nie
ze świata i jego zjawisk, ale właśnie z przeżyć i emocji, z nas samych. Jest ono w swej
istocie meta-przeżyciem; podobnie, gdy
mówimy o języku, posługujemy się meta-językiem. 
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STANISŁAW STEMPOWSKI – SZKIC
DO PORTRETU
W styczniu 2022 minęła 70 rocznica
śmierci Stanisława Stempowskiego, działacza społecznego, socjalisty, wolnomularza. Osoba Stempowskiego współcześnie
znana jest bliżej jedynie literaturoznawcom
(jako długoletniego towarzysza życia Marii Dąbrowskiej) oraz historykom. Głównie
zaś tym, którzy interesują się wolnomularstwem, bo to jedna z najważniejszych postaci polskiej masonerii okresu międzywojennego (o czym pisałem już w FMW
w kilkuodcinkowym szkicu poświęconym polskiej masonerii). Mało kto jednak
wie, że był również wielkim orędownikiem
sprawy ukraińskiej w okresie II RP. Warto zatem, tym bardziej że obecnie kwestia
ukraińska nie schodzi z pierwszych stron
wszelkich mediów, przypomnieć i przybliżyć tę nieco zapomnianą postać.
Stanisław Stempowski urodził się 27
stycznia 1870 w Hucie Czernielewickiej
w guberni podolskiej w rodzinie ziemiańskiej, osiadłej od XVII na Ukrainie. Dzieciństwo spędził w majątku rodzinnym,
lata szkolne w gimnazjum w Krzemieńcu (1879-1888), a studia odbył w Dorpacie
(1888-1892).
Od najmłodszych lat miał silne poczucie sprawiedliwości. Ważną rolę w kształtowaniu jego osobowości odegrał były komunard, a wcześniej uczestnik wojny francusko-pruskiej Antoine Auguste Cambarot,
zatrudniony przez ojca Stempowskiego
jako ogrodnik w ich majątku. On to odkrył przed młodym Stempowskim kwestie
dla niego całkowicie nieznane – ciężką egzystencję robotników paryskich i sprawy
związane z miejskim proletariatem. Cambarot jako republikanin był przeciwnikiem
16

kleru, który był dla niego kastą wyzyskiwaczy. Idea kościoła, z jego miłością bliźniego, wsparciem ubogich, była według niego niczym innym tylko walką o wpływy.
Te laickie, oświeceniowe przekonania zostały w Stempowskim głęboko zakorzenione, utrwaliły się w jego świadomości na
zawsze. Jego chłodny stosunek do wiary
ugruntował się ostatecznie w okresie nauki
w gimnazjum, przy czym proces ateizacji
następował powoli i stopniowo. Wpływ na
to miało również ówczesne polskie środowisko krzemienieckie, które oceniał jako
dewocyjne, zakłamane, kołtuńskie i ograniczone. Nie mógł zrozumieć, między innymi, dlaczego wielu Polaków, w tym jego
krewni (u których mieszkał), aspirujących
do elity intelektualnej Krzemieńca, nie prezentowało odpowiedniego poziomu intelektualnego. Nie władali np. językiem rosyjskim, co wydawało mu się w warunkach
wielokulturowego Wołynia, a Krzemieńca
w szczególności, koniecznością (w II połowie XIX w. Krzemieniec był miastem Polaków, Ukraińców, Rosjan, Turków i Żydów),
charakteryzowali się ignorancją wobec kultury sąsiadów, wywyższaniem się jako narodowość (co zresztą w późniejszym okresie obudziło w tej klasie społecznej nacjonalizm), powierzchownym katolicyzmem
i podwójną moralnością.
Ważną rolę w kształtowaniu Stempowskiego odegrała twórczość Lwa Tołstoja,
z którą to zaznajomił się właśnie w latach
gimnazjalnych. Z czasem przyznał, że postać tego wielkiego rosyjskiego pisarza, jego
wiara w równość ludzi, wiara w jednostkę
ludzką jako istotę wyjątkową wpłynęła na
jego postawę etyczną. Uważał Tołstoja za

swego przewodnika duchowego. Nawet zewnętrznie dawał temu wyraz, przyjmując
skromne ubieranie się. Stanowisko Tołstoja, dotyczące dążenia człowieka do doskonałości, którą to drogą ludzkość mogła poprawić swój los, przyjął jako obraną przez
siebie opcję życiową. Kończąc gimnazjum
Stempowski był już w pełni zwolennikiem
poglądów pozytywistycznych i świeckiego
postrzegania świata.
W czasie studiów w Dorpacie poszukiwał środowisk odpowiadających jego poglądom społecznym i politycznym, nawiązał kontakty z lewicującą młodzieżą.
Znalazł się w gronie tych, którzy chcieli
walczyć o „wyzwolenie godności ludzkiej”,
która gnębiona była przez aparat państwowy, dogmaty religijne i kastowość społeczną. Wówczas wyraźnie wykrystalizowała
się najważniejsza dla Stempowskiego idea
– człowiek i jego prawo do wolności.
Za działalność socjalistyczną został
w 1892 aresztowany w Dorpacie, więziony w Rydze i Kijowie. Po kilkumiesięcznym areszcie, pod koniec tego roku opuścił
więzienie i został poddany do jesieni 1896
pod dozór policyjny w majątku rodzinnym
Szebutyńce na Podolu. Po zakończeniu dozoru wyjechał do Berlina i Paryża, by potem zamieszkać w Warszawie (1897-1905).
Tu działał w Kole Oświaty Robotniczej, był
w zespole redakcyjnym „Prawdy”, a w latach 1902-1905 był współzałożycielem i redaktorem legalnego tygodnika socjalistycznego „Ogniwo”.
W 1893 ożenił się z Marią Stempowską
(1869-1951), co wywołało pewien skandal
obyczajowy, jako że Maria była stryjeczną siostrą Stanisława. Należy jednak zaznaczyć, iż małżeństwo zostało zawarte za
wiedzą obu rodzin. Z tego małżeństwa miał
trzech synów – Jerzego (1893-1969) – znanego w późniejszym okresie krytyka literackiego i eseistę, związanego z paryską
„Kulturą”, piszącego pod pseudonimem
„Paweł Hostowiec”, Huberta (1895-1962) –
który zajął się z czasem rolnictwem i spe-
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Stanisław
Stempowski
cjalnie nie odznaczył
się w dorosłym życiu
na polu intelektualnym, oraz najukochańszego Pawła (1901-1920) – zmarłego na dezynterię połączoną z odrą. Narodziny synów i pobyt w majątku rodzinnym w Winnikowcach na Wołyniu (1906-1917), gdzie
przeniósł się po zamknięciu przez carską
cenzurę „Ogniwa”, po latach uznał jako najlepszy i najszczęśliwszy okres swojego życia.
Gospodarował tu z zapałem, mimo początkowej niechęci do stanu ziemiańskiego,
o którym nie miał dobrego zdania. Zwłaszcza, gdy chodziło o ziemianina polskiego
na Kresach, często niechętnego zamieszkującej je ludności ukraińskiej i jej dążeniom
do samostijnej Ukrainy. Sam oraz przy pomocy prywatnych nauczycieli kształcił
swoich starszych synów i opiekował się najmłodszym, gdyż matka, pogrążona w depresji popołogowej, nie była w stanie zająć się dzieckiem. Wydarzenia roku 1917
w Rosji pozbawiły Stempowskiego domu
w Winnikowcach, który musiał w pośpiechu opuścić. Wówczas bezpowrotnie utracił
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duży księgozbiór i wiele pamiątek rodzinnych.
Pod koniec I wojny zaangażował się
w wspieranie budowy suwerennego państwa ukraińskiego – Ukraińskiej Republiki Ludowej. Struktury państwowe tworzone przez Semena Petlurę (1879-1926) od
czerwca 1917, oraz od listopada 1918, okazały się nietrwałe w okupowanej przez
„białych”, a następnie „czerwonych” Ukrainie. W kwietniu 1920 Petlura zawarł układ
sojuszniczy z Polską i od tego momentu aż do października tegoż roku był jedyną uznawaną międzynarodowo głową państwa ukraińskiego. Tu warto wspomnieć, iż
Petlura był wolnomularzem, a zreorganizowana obediencja ukraińska stała się, z racji
składu osobowego jej kierownictwa, niemal
instytucją państwową Ukraińskiej Republiki Ludowej. W rządzie URL Stempowski
w maju 1920 objął funkcję ministra zdrowia i opieki społecznej, którą piastował
do marca 1921 – by następnie (do stycznia
1922) zostać ministrem bez teki. Po załamaniu się polsko-ukraińskiego sojuszu woj18
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skowego wrócił do Warszawy. Nadal jednak utrzymywał kontakt z Petlurą, którego
darzył wielką estymą; jak również uczestniczył w akcji ukrycia atamana w Warszawie, gdy ten na skutek traktatu ryskiego został pozbawiony azylu w Polsce.
Po upadku idei niepodległej Ukrainy
Stempowski został orędownikiem sprawy
ukraińskiej w Polsce. Był jednym z inicjatorów warszawskiego tygodnika „Przymierze”. Należał do Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych, był zastępcą członka
Dyrekcji Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Polsce, działał w Towarzystwie
Pomocy Emigrantom-Ukraińcom, które
wspomagało m.in. żołnierzy Petlury i ukraińskich studentów, współpracował z „Biuletynem Polsko-Ukraińskim”, udzielał się
w Towarzystwie Polsko-Ukraińskim (przez
pewien czas był jego prezesem) oraz w środowisku Instytutu Badań Spraw Narodowościowych. Na przełomie lat 20 i 30 XX
w. pisał analizy dotyczące spraw ukraińskich dla II Oddziału Sztabu Generalnego WP. Przyjaźnił się z Henrykiem Józewskim (1892-1981) i popierał jego politykę wobec ludności ukraińskiej, który ten
prowadził jako wojewoda wołyński. Konsekwentnie wskazywał, że kwestie narodowościowe w odrodzonej Polsce zostały
zaognione przez „endeko-piastowski nacjonalizm” Narodowej Demokracji, zachłanność kościoła katolickiego, złą i wadliwą
administrację i rozbudzony niepoczytalny nacjonalizm mniejszości. Zasklepienie
się w ideologii nacjonalistycznej uważał za
największe zło. Krytykował zarówno polską endecję, jak i nacjonalistów ukraińskich oraz chaos administracyjny i brak pomysłów kolejnych polskich rządów na politykę wobec mniejszości ukraińskiej.
Zawodowo Stanisław Stempowski związał się z administracją rządową jako urzędnik średniego szczebla. W latach 1924-1939
był kierownikiem Referatu Bibliotecznego
Ministerstwa Reform Rolnych (następnie
Rolnictwa i Reform Rolnych).

Od 1932 brał udział w pracach Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Instytut, założony w 1920, był stowarzyszeniem społecznym. Specjalizował się m.in. w badaniach nad warunkami życia pracujących,
bezrobociem, problemami mieszkalnictwa.
Instytutem kierował w latach 1921-1939
Ludwik Krzywicki. Warto wspomnieć że
z inicjatywy IGS powstały i zostały wydane m.in. Pamiętniki bezrobotnych (1933),
Pamiętniki chłopów (t.1-2, 1935-36), czy
Pamiętniki emigrantów (t.1-2, 1939).
W 1924 Stempowski, dzięki Marianowi Dąbrowskiemu (1882-1925), z którym znał się z działalności masońskiej, poznał jego żonę – pisarkę Marię Dąbrowską
(1889-1965). Na stałe związał się z Marią,
u której zamieszkał w roku 1926, i u której
boku spędził resztę życia. Tu wypada zaznaczyć, że małżeństwo z Marią Stempowską, choć rozpadło się jeszcze przed wybuchem I wojny, nie zakończyło się rozwodem i formalnie do śmierci Marii w 1951
pozostawał jej mężem. Dąbrowską darzył
gorącym uczuciem i przywiązaniem; nawet wówczas, gdy pozostawała w licznych
związkach uczuciowych, w tym z kobietami. Pisarka, młodsza od niego o 19 lat, stała
się z czasem, jak sama przyznała w jednym
z listów (już po śmierci Stempowskiego),
jego pielęgniarką, sanitariuszką, opiekunką, a w okresie II wojny główną podporą finansową i aprowizacyjną ich związku; ale
mimo tego bardzo przeżywała, że nie mogła nigdy publicznie przedstawiać się jako
jego żona.
Jak już wspomniałem, Stempowski to
jedna z najważniejszych postaci polskiego wolnomularstwa, w którym działał pod
zakonnym imieniem „Paweł Zaorski”. Nie
wiemy dokładnie, kiedy związał się z masonerią. Najprawdopodobniej nastąpiło to
raczej wiosną 1920, a nie – jak podaje Ludwik Hass w Słowniku biograficznym wolnomularzy polskich 1822-1991 – u schyłku 1921. Świadczyć o tym może m.in. to,
że już w 1919, a najpóźniej w październi-

ku 1920, był przewidziany przez emisariusza Wielkiej Loży Włoch, dyplomatę i publicystę Władysława Baranowskiego (18851940), na jednego z liderów (obok Andrzeja
Struga) suwerennej polskiej organizacji
wolnomularskiej. To właśnie dzięki Baranowskiemu już w 1921 uzyskał wyższe
stopnie wolnomularskie w Rycie Szkockim
Dawnym Uznanym, po stopień 33 włącznie
(Suwerenny Wielki Inspektor Generalny).
W okresie 1922-1923 był przewodniczącym
ukraińskiej loży „Jednanije”, wchodzącej w skład Wielkiej Loży Narodowej Polski. W latach 30 należał do warszawskiej
loży „Sowiński-Łukasiński”. W 1923 pełnił funkcje Wielkiego Sekretarza Wielkiej
Loży, a w 1924 oraz 1926-1928 – Wielkiego Mistrza. W latach 1922-1929 w Radzie
Najwyższej Polski pełnił funkcję Wielkiego Kanclerza, by w 1929 zostać jej dożywotnim Wielkim Komandorem.
Stempowski, choć formalnie w marcu
1938 wystąpił z wolnomularstwa („uśpił
się”), to do końca życia nie zerwał kontaktów z masonerią; i gdy zbliżał się kres
jego życia, czuł się zobowiązany, by swoje uprawnienia (jako Wielkiego Komandora) do odrodzenia masonerii w Polsce przelać na Mieczysława Bartoszkiewicza (18841964), ostatniego Wielkiego Skarbnika
Wielkiej Loży Narodowej (1929-1938).
Formalne wystąpienie Stempowskiego
z organizacji masońskiej nie przeszkodziło temu, że policja w jego pokoju (w mieszkaniu Marii Dąbrowskiej), w grudniu 1938
przeprowadziła rewizję, szukając wolnomularskich dokumentów. Podobnie w okresie okupacji, w roku 1940 gestapo wezwało
Stempowskiego i zobligowało go do napisania memoriału o polskim wolnomularstwie
(o czym pisałem w numerze 91 FMW).
Stanisław Stempowski zmarł 11 stycznia 1952 roku w Warszawie i został pochowany na cmentarzu powązkowskim. Swoją formalną żonę Marię przeżył zaledwie
o kilkanaście dni (zmarła 23 grudnia 1951).
Poinformowano go o tym dopiero 10 stycz19

nia, mając na uwadze jego bardzo ciężki
stan zdrowia.
Już po śmierci Stempowskiego Maria Dąbrowska opracowała i przygotowała do druku jego wspomnienia, nad którymi pracował w latach okupacji. Pamiętniki z okresu 1870-1914 (w mocno okrojonym
kształcie w związku z czasem, kiedy ujrzały światło dzienne) ukazały się w 1953, wydane przez Ossolineum. Ich uzupełnieniem
są opublikowane w emigracyjnych „Zeszytach Historycznych” wspomnienia (Ukraina 1919-1920, 1972, z. 21; Wspomnienia.
Z pamiętnika (Wojna. Pogrom 1914-1917),
1973, z 23). Wspomnienia. Z pamiętnika
(dok.), 1973, z. 24. Wiele informacji o życiu Stempowskiego można znaleźć również
w opublikowanych Dziennikach Marii Dąbrowskiej, których pierwszy wybór (ocenzurowany, 5 tomów) w opracowaniu Tadeusza Drewnowskiego ukazał się w 1988 r.,
a wybór II (2 serie w 7 tomach) w latach
1996-1999. Ważnym źródłem biograficznym jest zachowana korespondencja Dąbrowskiej i Stempowskiego, sukcesywnie
opracowywana i publikowana przez Ewę
Głębicką z IBL PAN – np. Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski.
Z listów 1924–1939. „Pamiętnik Literacki” 2017, nr 4; Maria Dąbrowska –

Stanisław Stempowski. Z listów 1941–1950.
„Teksty Drugie” 2017, nr 2; Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski: Listy 1924–
1951. T. 1: 1924–1930. Warszawa 2021.
Szkoda, że postać Stanisława Stempowskiego nie doczekała się do dnia dzisiejszego biografii z prawdziwego zdarzenia, bo ze względu na rolę, jaką odgrywał,
szczególnie w środowisku postępowej polskiej inteligencji i na swoją społecznikowską działalność, w pełni na to zasługuje. 
Wykorzystano: Ludwik Hass, Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999:
słownik biograficzny, Warszawa 1999, oraz
tegoż Wolnomularstwo ukraińskie 1917-1921
w: Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, 1983 t. XVIII, s. 57-81; Grażyna Borkowska, Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, Kraków 1999; Ewa Górniak, Stanisław Stempowski wobec kwestii społecznych,
religijnych i narodowych, „Forum Politologiczne” (INP UWM, Olsztyn), t. 5, 2007,
s. 319-335; Alicja Pacholczykowa, biogram
Stanisława Stempowskiego w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XLIII (2004-2005),
s. 407-412; Tadeusz Cegielski, Jawna
i Tajna Historia Obrządku Szkockiego Dawnego Uznanego i Jego Rady
Najwyższej Dla Polski 1920-1961,
Warszawa 2021.

RUMIEŃCE
Dwóch kardynałów zganiło raz publicznie Rafaela Santi, malarza i architekta włoskiego renesansu, ponieważ na jednym ze
swych obrazów przedstawił Piotra i Pawła ze zbyt czerwonymi twarzami. Rafael im na to odpowiedział:
- Proszę się nie dziwić! Tych dwóch świętych przedstawiłem
tak, jak naprawdę wyglądają w niebie. Obaj bowiem rumienią się ze
wstydu, że rządzą Kościołem tak mało utalentowani kardynałowie.
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SATYRA

Wakacje tuż – tuż
Sezon weekendowych podróży już w pełni. Nie wszyscy przepadają za masowymi grillami, za tłumami na uzdrowiskowych deptakach, za krzyczącymi latoroślami.
A jak to widział Boy?

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

Jak wygląda niedziela
oglądana przez okulary
Jana Lemańskiego
By uniknąć ambarasu
Wzięto Rok za miarę czasu.
Dzielą go (bardzo wygodnie)
Na miesiące i tygodnie.
Tydzień znów z grubsza podzielę
Na zwykłe dni i Niedzielę.
Do pracy są zwykłe dzionki,
A Niedziela dla małżonki.
W ten dzień, by największa ciura
Wyzwolona jest od biura.
Każdy ze swoją niewiastą
Rad wybiera się za miasto.
Podaj ramię magnifice
I jazda z nią na ulicę.
Oczywista, że i dziatki
Spieszą obok swego tatki.
Przodem Maryjka, a za nią
Klementynka, Brzuś i Franio.
W ciągu miłej tej podróży
Człowiek trochę się zakurzy.
Szkoda nowej sukni w groszki:
Szukaj, mężusiu, dorożki.
Każda, jak to zwykle w święta,
Odpowiada ci: zajęta.
21

Żona ci wypruwa flaki:
«Bo ty zawsze jesteś taki».
Ożywiona tą gawędką
Droga mija dosyć prędko.
Szczęściem wzbiera miejskie łono,
Gdy trawkę widzi zieloną.
Już was tylko przestrzeń krótka
Oddziela od piwogródka.
Ale, kto ma liczną dziatwę,
Nic mu w życiu nie jest łatwe.
Franio się przestraszył gęsi,
A Maryjka woła «ęsi».
Brzusiowi pot spływa z czoła
I co gorsza nic nie woła.
Wszystko mija, więc szczęśliwie
Siedzicie wreszcie przy piwie.
Miło słyszeć jest Trawiatę
W wykonaniu firmy «Pathé».
Kiedy człowiek sobie podje,
Dziwnie tkliw jest na melodie.
Ogryzając z kurcząt kości
Nucisz «za zdrowie miłości…»
Ociężałym nieco krokiem
Wracasz do dom późnym zmrokiem.
Teraz wielka pantomina:
Do snu kładzie się rodzina.
Najpierw Maryjka, a za nią
Klementynka, Brzuś i Franio.
Patrzysz łakomie, jak żona
Rozdziewa pierś i ramiona.
Słońce, wieś, Trawiata, piwo,
Myśli płyną ci leniwo.
A finał ekskursji całej:
Nowy bąk za trzy kwartały.
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SPACER PRZEZ HISTORIĘ
DANUTA STOLAREK

PIOTR I
– TWÓRCA IMPERIUM ROSYJSKIEGO
– JEGO ŻONY I KOCHANKI
Piotr I, urodzony w 1672 roku, do dziś
pozostaje najbardziej kontrowersyjną postacią w historii Rosji, zarówno w opinii historyków rosyjskich jak i światowych. Na cara Wszechrusi został wspólnie
z ociężałym umysłowo przyrodnim bratem Iwanem koronowany w wieku zaledwie lat dziesięciu. Władzę w imieniu niepełnoletnich braci sprawowała despotyczna regentka, siostra przyrodnia, Sofia.
Uzyskał od potomnych przydomek
Wielki (nie tylko ze względu na wzrost –
ponad 2 metry); drugą była Katarzyna II
Wielka. Tylko ci dwoje panujących uzyskali taki przydomek. Piotr zmienił nazwę kraju, nad którym panował, czyli z Wszechrusi, na Imperium Rosyjskie,
w 1721 r. (po zwycięstwie nad Szwecją w wojnie północnej) zmienił swój tytuł panującego: z cara Wszechrusi na tytuł
Imperatora Imperium Rosyjskiego.
Niektórzy historycy twierdzą, iż odmówił przyjęcia tytułu Imperatora Wschodu,
którym chciał obdarować go Senat. Większość historyków wspomina o koronacji na
Imperatora.
Jego panowanie do dziś nie zyskało
jednoznacznej oceny potomnych i historyków; mimo tytułów niezadowoleni poddani nazywali go feudałem z knutem. Mówi
się o nim, że będąc Rosjaninem dał Rosjanom byt, Katarzyna II – Niemka – dała Rosjanom duszę. Od czasów jego panowania
zaczęła się kształtować imperialna mentalność Rosjan, którą rozwijała i utrwalała
Katarzyna II („bez naszej zgody nie śmie

wystrzelić żadna armata w Europie”) oraz
kolejni panujący.
Jego postać zawsze budziła zainteresowanie historyków nie tylko w Rosji. Wielu z nich uważa, że europeizował Rosję
wbrew woli narodu; ale jego wypowiedź
już na początku panowania, po zwiedzeniu
wielu krajów europejskich, nie potwierdza
tej tezy: „Europa jest potrzebna Rosji na
jakieś sto lat, a potem można odwrócić się
do niej tyłem”. Jedyne, co zostało całkiem
zeuropeizowane, to armia i sztuka wojenna oraz stworzenie orkiestr wojskowych.
Stworzył też kastę oligarchów (np. Demidowowie), która mimo wielu zawirowań
historii przetrwała do dziś. W pewnym
sensie potwierdziła to również późniejsza
historia, kiedy to nastąpiło nadawanie tytułów szlacheckich i przywilejów oligarchom przemysłowym.
Literatura biograficzna zarówno w Rosji jak i na świecie jest wyjątkowo bogata.
W Rosji zawsze się podkreśla, że „otworzył okno Rosji na Zachód”, że zawsze
próbował zmodernizować Rosję w stylu
zachodnim. Wzorcem dla niego była Holandia; nawet Petersburg budował na planie Amsterdamu. Stworzył nie tylko rosyjską flotę, ale dokonał także rewolucji
obyczajowej; jak mawiają historycy: „wyprowadził kobiety z tieremów (zamkniętych pałaców, gdzie dostęp mieli tylko bliscy krewni starsi wiekiem i duchowni)
na salony”; co prawda w swoistym stylu.
Urządzał bale, tzw. assamblei z udziałem
kobiet, które też zmuszał do spożywania
23
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mocnych trunków na równi z mężczyznami. Do zwyczajów salonowych włączył
europejskie tańce i stroje kobiet zgodnie
z europejską modą.
Nie sposób wymienić dziedziny, w których przeprowadził reformy i zmodernizował na wpół azjatycki kraj, trudno wymienić wszystkie dziedziny, w których nie dokonałby swoistej rewolucji. Podjął próbę
stworzenia w Rosji nowoczesnego przemysłu. Oprócz wspomnianej floty stworzył
nowoczesną, regularną armię; wprowadził
orkiestry wojskowe, będące w przyszłości
chlubą armii, zreformował administrację.
Nie odbywało się to bez oporu społecznego, który brutalnie tłumił (choćby restrykcje finansowe za noszenie bród).
24

Był założycielem między innymi muzealnictwa w Rosji (Kunstkamera) i Akademii Nauk; a ponieważ nie dysponował
własnymi uczonymi i specjalistami, wielu
Rosjan wysyłał na własny koszt do Europy w celu kształcenia i zdobywania zawodów potrzebnych nowej Rosji. Sprowadzał
z Zachodu wielu specjalistów i naukowców oferując im lukratywne stanowiska,
ale stawiał warunek – mają kształcić specjalistów miejscowych.
Dokonał reformy kalendarza, alfabetu
staroruskiego i zapisu liczb (złośliwi twierdzili, że sam nie w pełni opanował starą
pisownię rosyjską). Zmienił nawet strukturę hierarchii cerkiewnej, zlikwidował
patriarchat, a cerkwią zarządzał Najświęt-

szy Synod i cywilny ober-prokurator; głową cerkwi był sam panujący. Nałożył wiele obowiązków na klasztory, nazywając
je „siedliskami świątobliwych wałkoni”.
Cerkiew prawosławna zarzuca mu do dziś
zniszczenie idei Trzeciego Rzymu i narodowego ducha prawosławia w Rosji, krytycznie ocenia wiele innych posunięć na
szkodę prawosławia (słynna sprawa dzwonów przetopionych na armaty; o zwrocie
stopów z armat z olbrzymią nawiązką po
zwycięskiej wojnie północnej, cerkiew nie
wspomina).
Był jedynym carem rosyjskim, który został (1717) członkiem Paryskiej Akademii Nauk), znał kilka języków euro-

Piotr I

pejskich, opanował wiele rzemiosł wielce
przydatnych w reformie armii i floty. Był
też pierwszym panującym, który opuścił
terytorium Rosji i wiele podróżował. Europę znał z autopsji, a nie z doniesień dyplomatów.
Postać ta nadal fascynuje nie tylko historyków. Na jego panowanie przypada
ponad dwudziestoletnia (wygrana) Wojna
Północna ze Szwecją (1700-1721) oraz wojna z Turcją. Jak mawiali historycy otworzył „okno północne na Bałtyk” i Europę
oraz dostęp do morza południowego (morze Azowskie).
O determinacji Piotra w zakresie modernizacji świadczy choćby fakt założenia

Piotr I
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(1703) nowego miasta – Sankt-Petersburga, i przeniesienia tam (1712) stolicy. Dokonał tym samym symbolicznego zerwania z patriarchalną, klerykalną i zacofaną
Moskwą. Był to też wymowny znak zerwania z przestarzałą Rusią. Oficjalnie carem został w 1696 r., ale nadal rządy sprawowała Sofia; dopiero po jej obaleniu objął pełnię władzy, a po buncie strzelców
zesłał ją do klasztoru Nowodiewiczego
w Moskwie.
W 1721 roku na mocy decyzji Senatu uzyskał tytuł Imperatora Wszechrosyjskiego i Ojca Ojczyzny. Rosja stała się
monarchią absolutną, a jej doktryną ideologiczną było: Prawosławie – Samowładztwo – Narodowość. W takim kształcie istniała do 1905 roku.
Podobnie jak jego reformy, również jego
burzliwe życie osobiste było wielkim novum w patriarchalnej i dewocyjnej Rosji.
Piotr I w wieku 17 lat bez pytania go
o zgodę został ożeniony przez matkę z niekochaną kobietą, będącą jego pełnym
przeciwieństwem.
Jewdokia Łopuchina – pierwsza żona
Piotra I
Była zarówno pierwszą, jak i ostatnią
w historii. Była pierwszą żoną Piotra I, ale
i ostatnią rodowitą Rosjanką w roli carowej z tytułu i urodzenia.
Praskowia Łopuchina urodzona 9
sierpnia 1669 roku pochodziła z niezamożnego rodu bojarskiego. Była córką bojara Iłłariona Łopuchina. Została wybrana przez matkę Piotra I bez pytania o jego
zgodę. Wówczas taka zgoda nie była potrzebna, o wyborze decydowali rodzice,
w tym przypadku matka (ojciec już nie
żył). Miała wówczas 19 lat (Piotr I – niespełna 17). Głównym kryterium wyboru
jej kandydatury był fakt, że ród, choć zubożały, był bardzo liczny i wierny tronowi,
popularny w wojskach strzeleckich i carowa-wdowa była pewna, że będzie wspierał
jej syna nie oczekując zbyt wysokich sta26

nowisk na dworze. Pozycja Piotra I na tronie była ciągle zagrożona przez zwolenników carówny Sofii; matka liczyła na to, że
liczna, zubożała rodzina będzie bronić pozycji Piotra.
Narzeczona po ślubie musiała zmienić
imię na Jewdokia (aby uniknąć nieporozumień, ponieważ żona cara Iwana V, współrządzącego z Piotrem, miała na imię Praskowia) i patronimikum na Fiodorowna.
Jej ojciec zamiast Iłłariona został Fiodorem (ku czci „fiodorowskiej kopii” ikony, czczonej przez ród Romanowów). Piotr
zawierając związek małżeński stawał się
pełnoletnim i mógł oficjalnie przejąć stery rządów z rąk regentki Sofii.
Oficjalnie była jego żoną od 27 stycznia
1689 r. do 1698 r. (data zesłania do klasztoru). Jak wspomniałam wyżej, w związku
z zawarciem związku małżeńskiego musiała zmienić imię na Jewdokia. Ich małżeństwa od samego początku nie można
uznać za udane. Młoda małżonka nie podzielała żadnych jego zainteresowań, ani
budową floty (początkowo rzecznej), ani
budową armii; a tym bardziej prozachodnich i reformatorskich dążeń.
Wszystko to, co nie mieściło się w kanonach staro-patriarchalnej Rosji, było dla
niej niezrozumiałe. Nie akceptowała powodów jego częstych wyjazdów, żądała
przestrzegania starego, dewocyjnego trybu życia. Jak zgodnie podkreślają historycy, była kobietą despotyczną, bardzo
ograniczoną, małostkową, złośliwą, strażniczką starych dewocyjnych tradycji, nieskłonną do jakichkolwiek ustępstw, sama
ustępstwa wymuszała natomiast płaczem.
Nie tylko w niczym nie wspierała męża,
ale wręcz mu przeszkadzała, próbując go
przekonać do swoich racji – czym pogłębiała barierę niezrozumienia. Coraz bardziej oddalali się od siebie. Można powiedzieć, że matka próbowała pogodzić ogień
z wodą. Skutek wiadomy.
Małżeństwo było raczej formalnością
przy tak różnych charakterach i zaintere-
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sowaniach, które ona nazywała „neptunowskimi hecami” i „marsowymi zabawami”. Nie podzielała żadnych jego zainteresowań, w szczególności Zachodnią
Europą. Jako kobieta władcza nie była
skłonna do żadnych kompromisów, jeśli naruszały prastary styl życia. Surowo
przestrzegała postów i starych obrzędów
religijnych.
W tym małżeństwie urodziło się trzech
synów: Aleksander i Paweł zmarli w niemowlęctwie, natomiast najstarszy Aleksy,
urodzony w 1690 roku, zmarł pod wpływem tortur (podejrzewany przez ojca
o zdradę stanu) w 1718 r., oficjalnie z powodu udaru mózgu.
Pozory życia rodzinnego Piotr utrzymywał do śmierci matki w 1694 roku. Je-

wdokia po śmierci teściowej, mimo że żyła
na uboczu i z jej zdaniem nikt się nie liczył, poczuła się pełnoprawną carową.
Mimo, że jej rodzina została pozbawiona
stanowisk, ojca i braci car zesłał, ona nie
poddawała się. Dlatego też nie zgodziła
się na żądanie męża w 1697 roku na swoisty rozwód (przywdzianie habitu zakonnego), wyjaśniając to koniecznością opieki nad siedmioletnim synem. Kiedy po powrocie cara z zagranicy znów odmówiła
wstąpienia do klasztoru – została przymusowo przewieziona w eskorcie strzelców
do klasztoru w Suzdalu. Syn Aleksy został oddany na wychowanie siostrze cara
- Natalii.
Po przymusowym wstąpieniu do
klasztoru otrzymała imię Jelena. Ponie27
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waż nie miała własnych źródeł utrzymania, musiała prosić o pomoc krewnych.
Mimo zaistniałej sytuacji nie zamierzała zostać mniszką i prowadziła całkiem
świecki styl życia. W 1709 roku (z inicjatywy jej spowiednika) nawiązała romans
z majorem Stiepanem Glebowem. Romans
trwał do 1718 roku, gdy Piotr, zdradzający na lewo i prawo (zdrad „swoich” kobiet nie tolerował) dowiedział się o zaistniałej sytuacji. Doszły go wieści o próbie
zamachu stanu, wszczął śledztwo. W jej
celi znaleziono wiele świeckich strojów
i listów, w których tytułowano ją „wielką monarchinią”. Świadkowie potwierdzili sposób życia daleki od statusu mniszki. Okazało się, że istniał spisek w obronie carowej i przygotowania do osadzenia
na tronie syna Aleksego – obrońcy starych
patriarchalnych tradycji. Glebowa poddano okrutnym czternastogodzinnym torturom na oczach Jeleny, a później został
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wbity na pal. Wiele osób z otoczenia „carowej mniszki” zostało skazanych lub zesłanych na Syberię. Wobec samej carowej
zastosowano tylko publiczną karę chłosty.
Następnie car (nie bez inicjatywy małżonki Marty Skawrońskiej) rozprawił się
z synem Aleksym.
Po procesie Jelena została przeniesiona
do klasztoru na północy kraju (nad jeziorem Ładoga), gdzie pod surowym nadzorem przebywała 7 lat, aż do śmierci Piotra
I. W 1725 r. z rozkazu Katarzyny I została
przewieziona do twierdzy Szliselburskiej
jako zbrodniarka stanu; jej personalia utajniono, określano ją jako „wiadomą osobę”.
Mimo że nie miała żadnego prawa do tronu, to w przypadku poparcia przez stronników patriarchalnej Rosji, przeciwników
reform Piotra, mogła spowodować zamęt
w kraju i przejąć władzę, tym bardziej, że
prawa do tronu Katarzyny I też były mocno wątpliwe.

Do Moskwy wróciła dopiero dzięki
wnukowi Piotrowi II, który na jej utrzymanie przeznaczył niewyobrażalną wówczas kwotę 60 tysięcy rubli – równowartość dochodu ze wszystkich rosyjskich
kopalń. Zmarła w klasztorze Nowodiewiczym. Po śmierci wnuka (w 1730 roku) nie
podjęła (ze względu na wiek) starań o tron.
Przeżyła nie tylko męża, syna i wnuka,
lecz także i drugą żonę Piotra I. Zmarła
w 1731 roku w wieku 62 lat (jak wówczas
mawiano „w wieku głębokiej starości”),
już za panowania Anny Ioannowny.
Mimo, że nie odegrała istotnej roli
w życiu imperatora rosyjskiego zachowało
się wiele jej portretów. Na każdym widzimy kobietę brzydką, bardzo otyłą, według
historyków bardzo ograniczoną, nie taką,
w jakich gustował małżonek. Jej imię jest
wymieniane w powieściach, m.in. A. Tołstoja Piotr I, w filmach (Młodość Piotra,
Piotr Wielki).
Życie osobiste Piotra obrosło wieloma
legendami. Porównywano liczbę jego nieślubnych dzieci z liczbą dzieci Ludwika
XIV, niektórzy doliczyli się od ponad 300
do 400 (wielu historyków kwestionuje tę
liczbę, ale nie podają wiarygodnej). Wolter
(pierwszy jego biograf) nazwał Piotra carem paradoksów: z jednej strony był przywiązany do kobiet, które kochał i nie tolerował ich zdrady, z drugiej strony swe liczne romanse i miłosne przygody traktował
jak rzecz całkiem naturalną. W kontaktach
z kobietami był po żołdacku ordynarny
i niezbyt wybredny, niebywale skąpy dla
siebie i bardzo hojny dla swych kochanek.
Mimo tych niezliczonych kontaktów
zawsze czuł się bardzo samotny, niezrozumiany przez otoczenie i najbliższych,
często zdradzany. Mimo tak licznego potomstwa nie zostawił następcy tronu. Spośród wielkiej liczby kobiet z otoczenia Piotra I historycy wymieniają dwie: pierwszą, która nigdy go nie kochała, a którą on
całe życie kochał, czyli Annę Mons. Igrała jego uczuciami i nigdy nie śniła o ko-

ronie, oraz ostatnią – Martę Skowrońską,
która konsekwentnie trwała przy nim i została ukoronowana na imperatorową Rosji.
Ku jej czci Piotr I ustanowił specjalny order św. Katarzyny.
Niemal zaraz po ślubie z Jewdokią Łopuchiną (inni twierdzą, że jeszcze
przed), udał się do tzw. Niemieckiej Słobody (osady imigrantów w Moskwie),
a nie do domu dopiero co poślubionej małżonki). Nawiązał romans z Anną Margaritą Mons, z którą poznał go Lefort, jego
serdeczny przyjaciel z Niemieckiej Słobody. Romans zaczął się prawdopodobnie
w 1690 r. Nie zachował się jej portret, ale
mimo rozbieżności w szczegółach („błękitnooka”, „czarnooka”) wszyscy są zgodni, że była kobietą niezwykle piękną.
Pochodziła z westfalskiej rodziny
Monsów (co prawda matka bezskutecznie próbowała doszukiwać się francuskich
korzeni arystokratycznych), a urodziła się
według jednych źródeł w 1672 r., według
innych w 1675, i była najmłodszą córką
w rodzinie. Kim byli rodzice, też nie do
końca wiadomo. Według jednej wersji jej
ojciec był w Westwalii właścicielem winnic, według innych jubilerem, bednarzem.
W jeszcze innej wersji hazardzistą, który
za karciane długi ratował się ucieczką do
Rosji wraz z rodziną. W Niemieckiej Słobodzie prowadził karczmę.
Po jego śmierci karczma pozostała w rękach matki, wdowy z trójką dzieci; tam też Piotr poznał Annę. Wiemy, że
ubierała się według europejskiej mody, nosiła jedwabne, szeleszczące suknie, pachniała perfumami (a nie kadzidłem jak rosyjskie damy tych czasów), nosiła modne
fryzury, a nie tzw. „kokoszniki” (bogato
ozdobione perłami, zasłaniające pół czoła i znaczną część twarzy), makijaż podkreślał jej urodę, a nie szpecił, jak u kobiet rosyjskich. Była wychowana w innej
kulturze. Obojętna była jej Rosja z prawosławiem i zwyczajami, zawsze pozostała
wielbicielką Zachodu.
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Jak twierdzą historycy, to ona obudziła w Piotrze tę ciekawość Europy i chęć
wprowadzenia do Rosji wszystkiego co
europejskie. A Niemiecka Słoboda (dzielnica cudzoziemców) stała się dla Piotra tym wzorcem, według którego chciał
urządzić swój kraj. To pod jej wpływem
kazał golić Rosjanom brody i dbać o higienę, a sama Anna stała się ideałem współczesnej kobiety. Prawdopodobnie jego dekret dotyczący stylu ubierania się kobiet
i mężczyzn w Rosji był wydany pod jej
wpływem.
Z Anną poznał go, jak wspomniałam, jego przyjaciel Lefort i przez pewien
czas podobno była ich wspólną faworytką.
Również dużą rolę w ich zbliżeniu odegrała jej matka, kobieta bardzo przebiegła,
wyrachowana, Widziała w tym korzyść
dla całej rodziny. Tę cechę odziedziczyły także jej dzieci, zabiegające o bogatych
sponsorów. Brat Anny – Williams zostanie kochankiem przyszłej żony Piotra –
Katarzyny I, a siostra Matriona jej damą
dworu.
Na ponad dziesięć lat zapanowała nad
sercem Piotra I, który poważnie myślał
o legalnym małżeństwie z nią; lecz związek ten został zerwany z jej inicjatywy.
Znajomość tę początkowo skrzętnie ukrywano, a jej ujawnienie groziło restrykcjami. Uczestniczyła we wszystkich pijatykach cara w karczmie jej matki. Znamienne, że po powrocie z zagranicy w sierpniu
1698 r. Piotr I najpierw złożył wizytę jej
i tam się dowiedział, że mimo jego nalegań
i listownie wydanych dyspozycji jego prawowita żona nadal jest na Kremlu, a nie
w klasztorze, jak tego żądał. Car przyspieszył bieg wydarzeń i już 3 września
żona rozpoczęła swoją zsyłkę do klasztoru w Suzdalu.
Piotr I szukał innej kobiety niż te, które otaczały go w dzieciństwie. Podczas pobytu w Europie poznał zupełnie inny typ
kobiet niż te, które widział wokół siebie.
Zobaczył, że kosmetyki nie szpecą, tak jak
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w przypadku kobiet rosyjskich, a zmysły
drażnią perfumy, a nie zatęchłe powietrze
tieremów (pałaców dla kobiet). Potrzebował partnerki do wszelkich rozrywek: radosnej, potrafiącej radością, salonową
konwersacją, śpiewem i tańcami uwolnić
go od codziennych trosk kobiety, która nie
uważała tańca za grzech śmiertelny, która zawsze chętnie osuszała puchary, potrafiła flirtować i kokietować. Takich kobiet
w rosyjskim otoczeniu nie znajdował.
Skłonność do nadużywania alkoholu
ujawniła się u Piotra dość wcześnie. Podobno wypijał dziennie do sześciu litrów
różnych trunków nie zważając na to, co
pije. Pijaństwo towarzyszyło każdej uroczystości państwowej i prywatnej. Stworzył kult picia, miarą wódki było wiadro,
a tzw. puchar czarnego orła („karniak”)
miał pojemność 0,7 litra. W przyszłości
przypłacił to ciężką niewydolnością nerek,
która oprócz choroby wenerycznej stała
się przyczyną jego przedwczesnego zgonu.
Zmarł mając zaledwie 53 lata.
Piotr, dla siebie niezwykle skąpy, obsypywał Annę bardzo cennymi prezentami. Historycy wymieniają medalion z jego
podobizną obsypany brylantami o wartości ponad tysiąca rubli; dom murowany
piętrowy z „ośmioma oknami” obok soboru luterańskiego, bogato wyposażony,
służbę, karety z dwiema szóstkami koni
itp. Anna, podobnie jak jej cała rodzina,
uwielbiała luksus. Miała troje rodzeństwa,
a jej najmłodszy brat jeszcze odegra fatalną rolę w życiu Piotra. Piotr I. Płacił matce Anny 708 rubli rocznie na jej utrzymanie (były to wówczas bardzo duże sumy),
a w styczniu 1703 r. podarował jej w charakterze ojcowizny wsie z 295 zagrodami
w powiecie kozielskim.
W tym samym roku Annę Mons oskarżono o czary i chęć przywrócenia względów monarchy. W tej sprawie aresztowano ponad 30 osób, dom podarowany przez
cara został skonfiskowany na rzecz skarbu
państwa. Wszystkie prezenty i tzw. mają-

tek ruchomy pozostawiono do jej dyspozycji. Proces zakończono w 1707 r.. W 1710
car wyraził zgodę na małżeństwo Anny
z posłem Keyserlingiem i ślub odbył się
w 1711 r. w Niemieckiej Słobodzie. Poseł zamarzł podczas podróży do Berlina.
Później Anna wszczęła długi proces sądowy o spadek po mężu (w tym i o prezenty otrzymane od cara) oraz jego kurladzkie posiadłości. Proces wygrała i w 1714 r.
zaręczyła się z kapitanem armii szwedzkiej Millerem, zamieszkałym w Niemieckiej Słobodzie. Była bardzo nielubiana
w otoczeniu cara, chociaż nikt nie mówił
o tym głośno; zaocznie nazywano ją „carycą Anną Iwanowną”, „Monsichą” i innymi niechlubnymi epitetami.
Podobno Anna ciągle żądała od Piotra prezentów i pieniędzy, a za łapówki
wymuszała na Piotrze I różne przywileje i urzędy dla „ofiarodawców”. Dotyczyło to także przedstawicieli zagranicznych
kompanii handlowych. Za odpowiednim
honorarium podejmowała się pośrednictwa u cara. Potwierdzają to zachowane jej
listy do władcy.
Ich korespondencję analizowała O. Lebiediewa w artykule Piotr I w miłosnej pajęczynie (2004). Autorka doszła do wniosku, że była to namiętność jednostronna,
ponieważ w okresie ich dziesięcioletniej
znajomości w żadnym z listów Anny nie
ma słowa o miłości, są za to zdawkowe
komplementy i prośby o kolejne dobra. Listy podpisywała „wierna służąca”. Piotr
też nie należał do wiernych wielbicieli,
gdyż równolegle z Anną utrzymywał intymne kontakty z jej przyjaciółką Heleną
Fademrech, mieszkanką Niemieckiej Słobody.
Anna nigdy nie urządzała mu scen
zazdrości. Zdaniem A. Kryłowa, gdyby
Anna tylko zechciała zostać carową Rosji,
niewątpliwie by nią została, lecz obca jej
była Rosja tamtych czasów, jej prawosławie i kultura. Nigdy nie chciała przymierzać korony, a na przyjęciach dyploma-

tycznych, na które zabierał ją Piotr I, ziewała. Można przypuszczać, że rzucono ją
w objęcia cara i trzymano tak długo, dopóki otoczenie czerpało z tego korzyści.
Ona sama nie kochała Piotra. Ceniła jego przywiązanie i była raczej jego
przyjaciółką. Obawiała się jego charakteru i tylko umiejętnie wykorzystywała namiętność wszechmocnego cara. Wiedziała, jak chwiejna jest władza i jak niestabilna pozycja carowej. Poza tym zdążyła
już poznać trudny charakter Piotra i mimo
okazywanej mu życzliwości bała się go.
Niektórzy twierdzą, że budził jej wstręt
swoimi manierami.
Podczas swoich europejskich wojaży
w ciągu półtora roku nie napisał do niej
ani jednego listu. Anna uznała znajomość
za zakończoną, choć nie powiedziała tego
wprost. Jej kochankiem został Koenigsegg, poseł elektora saksońskiego i króla
polskiego Augusta II Mocnego, elegancki
bawidamek, lew salonowy, pod względem
wyszukanych manier dokładne przeciwieństwo rubasznego, niechlujnie odzianego i nieokrzesanego Piotra. Reszty dopełniły szczodre prezenty dla Anny. Należy zauważyć, że wiele jego cech przejmie
brat Anny i zrobi furorę na dworze Katarzyny I.
Piotr po powrocie z zagranicy ogarnięty namiętnością pierwsze kroki skierował
do Anny. Niczego nie podejrzewał. Wtedy też podarował jej wiejską posiadłość
Dudino. O niewierności Anny dowiedział
się przypadkiem dopiero po pięciu latach.
W kwietniu 1703 r. podczas uczty w Szlisselburgu utonął nieszczęsny poseł, zwłoki topielca znaleziono dopiero jesienią.
W jego papierach były listy miłosne Anny
adresowane do niego, oraz medalion z jej
podobizną, podarowany przez Piotra.
Jest kilka wersji ich rozstania, od rzewnej, sentymentalnej sceny, w której Piotr
niczego jej nie zarzuca, raczej czyni siebie winnym. Prosi, by wyjechała za granicę i daje obietnicę dożywotniej pomo31

cy. W rzeczywistości Anna i jej siostra
Matriona (przyszła dama dworu Katarzyny I), znalazły się w areszcie domowym.
Nie było im wolno nawet pójść do kościoła. Pozbawił je prawa do domu i posiadłości, a pozostawił tylko prezenty i biżuterię. Anna podobno próbowała odzyskać
względy Piotra. Bezskutecznie. Została
oskarżona o czary, z których podobno korzystała. Rozpoczęty proces Piotr szybko
skończył nie wymierzając kary.
Kolejnym wielbicielem Anny Mons
został Georg Johan Kajzerling. Próbował on uzyskać od cara zgodę na ślub
z Anną. Spotkanie cara z Anną zakończyło się awanturą i odebraniem medalionu z brylantami z portretem cara. Piotrowi trudno się było pogodzić, z tym, że kobieta, której chciał dać wszystko, wybrała
nie jego. Mimo, że areszt domowy skończył się w 1706 r., ślub, po różnych perypetiach dyplomatycznych, odbył się dopiero w 1711 roku.
Małżeństwo nie trwało długo. W tym
samym roku Anna została wdową z trójką dzieci, z czego prawdopodobnie jedno
było synem Piotra. Wychowano go pod nazwiskiem Jakow Niemcow. Piotr wysłał go
na własny koszt do szkoły morskiej w Holandii. Informację tę potwierdzają dokumenty znalezione w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w archiwum Petersburga.
Po śmierci Kajzerlinga niemłoda już
Anna zabiega o względy będącego w niewoli szwedzkiego oficera Millera. Zasypuje go podarunkami. Był nawet wyznaczony dzień ślubu na sierpień 1714 r, ale kilka
dni przed ślubem Anna umiera na gruźlicę, pozostawiając cały majątek niedoszłemu mężowi. Rodzina jej będzie się długo
procesować z nim i znów wstawiennictwo
dworu carskiego pomoże w wygraniu procesu.
Piotr żądający wierności od Anny, podobnie jak i od zesłanej do klasztoru żony,
sam prowadził bardzo burzliwe życie ero32

tyczne, zarówno podczas pobytu za granicą, gdzie zachwyt nad jego nietuzinkową
osobowością miesza się z obrzydzeniem
dotyczącym jego manier i rozwiązłości. Za granicą jak i w Rosji zachowało
się wiele informacji o bardzo obcesowym
traktowaniu służących, w których obecności, niemal w biegu i na oczach obecnych, załatwiał potrzeby seksualne, płacąc im kopiejkę. Jeśli któraś z nich zatrzymała na dłużej jego względy i zachodziła
w ciążę, wydawał ją za kogo popadło i dalej los tych kobiet i ich potomstwa nie interesował go. Damy dworu Katarzyny I były
jego nieoficjalnym haremem. Sama Katarzyna, mając bardzo burzliwą przeszłość,
była niezwykle tolerancyjna. Była pewna, że żadna nie zagrozi jej pozycji u boku
cara. Ich znajomość zaczęła się dość podobnie, ale jej usługi car ocenił na 1 dukata.
W Rosji mawiano, że znacznie więcej szans miał kopciuszek wyjść za księcia niż świnopas ożenić się z księżniczką
(taka historia zdarzy się z jego córką Elżbietą). Jednak jeśli patrzymy na dwór Piotra I, widzimy oprócz kopciuszków także
świnopasów robiących zawrotne kariery,
tzw. „ptaszęta gniazda piotrowego”, które
później wyrosły na „orłów Katarzyny II”.
Marta Skowrońska – praczka, służąca,
kochanka i żona Imperatora Piotra I.
Miejsce w carskim łożu nie bywało puste. Car miał liczne przygody w stolicach europejskich, gdzie swoją swobodą obyczajów zaskakiwał nawet przywykłą do swobody Europę XVIII wieku. Był
to okres burzliwych romansów niemal na
wszystkich dworach. Pod tym względem
dwór rosyjski szybko doganiał Europę.
Okres samodzielnego panowania Piotra
trwał 27 lat, z czego na okres wojen przypada lat 25. Od 1700 do 1724 trwała wojna
północna. Z tą wojną wiąże się najdłuższy
romans jego życia i najbardziej oszałamiająca kariera przyszłej Katarzyny I.
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Kim była, nie do końca wiadomo. Ona
sama przedstawiała kilka wersji swojej
biografii. Nawet niedawno opublikowane dokumenty z biblioteki uniwersyteckiej w Upsali nie wnoszą nic konkretnego,
a tylko mnożą kolejne wersje. Wiadomo, że
urodziła 5 kwietnia 1684 r. Najprawdopodobniej w rodzinie łotewskich (w innych
źródłach litewskich, w jeszcze innych polskich) chłopów pańszczyźnianych. Sama
Katarzyna wspominała raz o polskim innym razem o estońskim pochodzeniu.
Nazywała się Marta Skowrońska (Skawrońska?), innym razem wymieniano nazwisko Wesołowska (podobno to w domu
ciotki Wesołowskiej wychowywała się do

12 roku życia). Piotr wymieniał jej nazwisko jako Wesołowska lub Wasilewska. Podobno była córką Samuela; imienia matki
nie znamy. Dotychczasowe badania jej rodowodu nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Dość wcześnie została sierotą, rodzice
zmarli na dżumę, jej wuj oddał ją na służbę do domu pastora Ernesta Glucka w Marienburgu (Malborku).
Sama Katarzyna opowiadała różne
wersje swojego dzieciństwa, m.in. że do
domu pastora oddała ją matka, gdy owdowiała, ale nie podaje, w którym roku. Pastor prowadził szkołę dla chłopców, był
uczonym, tłumaczem Biblii na język łotewski, nauczał języków obcych. Po zdo33

byciu miasta został odesłany do Moskwy,
gdzie pozostał do końca życia. W Rosji pisał wiersze po rosyjsku i założył pierwsze
gimnazjum w Moskwie.
Najprawdopodobniej Katarzyna nie
opanowała podstaw nauki czytania i pisania; aż do śmierci pozostała analfabetką,
chociaż twierdziła, że uczono ją różnych
rzemiosł i „gramoty”. Dokumenty, które
podpisywała jako carowa, czytała jej córka Elżbieta. Ona sama potrafiła postawić
tylko podpis. W kolejnej wersji utrzymywała, że do 12 roku życia mieszkała u ciotki Anny Wesołowskiej, a później trafiła
do pastora. Być może jej biografia jest wytworem wyobraźni jej samej i dziś już się
nie dowiemy, jak było naprawdę. Jej rodzina zjawi się na dworze carskim dopiero po
śmierci Piotra.
Kiedy miała 17 lat, pastor wydał ją za
mąż na szwedzkiego dragona Johana Rabe
(według innej wersji Cruse), wojskowego trębacza. Małżeństwo nie trwało długo, ponieważ nowożeniec trafił na wojnę
i zginął. Według innej wersji przepadł bez
wieści i zjawił się w 1710 r. w grupie tysięcy jeńców szwedzkich po bitwie pod Połtawą, a po otrzymaniu pewnej kwoty został przez Piotra zesłany na Syberię, gdzie
zmarł w 1721 r.
Marta po zdobyciu Malborka wraz
z mieszkańcami miasta trafiła do niewoli. Najpierw przygarnął ją generał Bouru, później leciwy feldmarszałek Szeremietiew. Od niego zabrał Martę książę
Mieńszykow. Była u niego praczką i służącą. Tam jesienią 1703 r. spotkał ją Piotr I,
na którym zrobiła duże wrażenie. Była tą,
którą Piotr wynagrodził za pierwszą noc
nie żołnierską kopiejką, lecz całym dukatem.
W 1704 r. urodził się ich pierwszy syn
Piotr, a w 1705 r. Paweł. Obaj synowie
zmarli w niemowlęctwie. W 1705 r. Piotr
wysłał ją do Preobrażenskoje, gdzie została damą dworu jego siostry Natalii. Tam
już występuje jako Trubaczowa (od zaję34

cia męża trubacz - trębacz). Tam nauczyła
się języka rosyjskiego i w 1707 (w innych
źródłach 1708 r.) została ochrzczona w obrządku prawosławnym. Jej ojcem chrzestnym był carewicz Aleksy. Otrzymała imię
Katarzyna Aleksiejewna i nazwisko Michajłowa (tego nazwiska używał Piotr, kiedy chciał zachować incognito podczas podróży po Europie).
Fakt istnienia żyjącego męża po narodzinach córek Anny (1708) i Elżbiety
(1709) był bardzo niekorzystny dla planów
matrymonialnych cara. Między innymi też
dlatego nie doszło do planowanego ślubu
Elżbiety z królem Francji Ludwikiem XV
(„była bękartem”). Ludwik XV wybrał
Marię Leszczyńską, której ojca tak nienawidził Piotr. Dlatego też datę śmierci męża
podano jako rok 1705, a nie 1721, i nie Syberię, a Szwecję.
Ślub Katarzyny i Piotra odbył się w lutym 1712 r. w cerkwi św. Izaaka Dalmatyńskiego w nowej stolicy. Do tego czasu
urodziło się już pięcioro dzieci, przy życiu pozostały dwie córki: Anna i Elżbieta. Łącznie Katarzyna urodziła mu dwanaścioro dzieci, a przeżyły tylko te dwie
córki. Pozostałe dzieci zmarły w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie. Uroczystość była bardzo skromna. W pałacowej kaplicy Mieńszykowa oficjalnie żenił
się skromny oficer marynarki Piotr Michajłow z wdową po podoficerze. W uroczystości uczestniczyło niewielkie grono;
powoływano się na trwająca wojnę północną.
W 1711 r. Piotr próbuje zrealizować
swoje marzenie o wyjściu Rosji na Morze
Czarne i organizuje tzw. wyprawę turecką, która kończy się okrążeniem nad rzeką Prut. W wyprawie tej (jak i w każdej
innej) towarzyszy mu Katarzyna, będąca
w siódmym miesiącu ciąży, oraz kolejna
namiętność Piotra – Maria Kantemir. Wyprawa kończy się porażką.
Wezyr długo nie zgadza się na negocjacje. I tu Katarzyna przejmuje inicjatywę.

Wraz z pismem od cara wysyła wszystkie swoje klejnoty (podobno było ich wiadro). Ten „argument” przełamał opór wezyra, który pozwolił wyjść armii z okrążenia. Później wielu historyków podważało
tę wersję wydarzeń. Pojawiła się informacja pułkownika Jacques’a Moreau de Brasey, kawalerzysty będącego na służbie
carskiej, towarzyszącego w wyprawie, że
w obawie przed zagrabieniem przez Turków Katarzyna klejnoty rozdała oficerom,
a później skrupulatnie je odebrała. Podobną informację przekazuje ambasador duński w Rosji, wiceadmirał Just Juel. Natomiast nie podaje, kto był fundatorem sowitych łapówek dla tureckich paszów, którzy
przekonali sułtana do negocjacji. Wyraża przypuszczenie, że pochodziły z kiesy
państwowej.
Piotr dla uczczenia tego sukcesu ustanawia w 1713 r. szczególne odznaczenie,
mianowicie Order Wyzwolenia. Przeznaczony był dla Katarzyny, ponieważ wręczał jej uroczyście w dniu św. Katarzyny
(24 listopada 1714). Za następnych panujących przybrał on nazwę orderu im. Św.
Katarzyny i były nim odznaczane kolejne
żony Imperatorów. Później na Kremlu zostanie otwarta jedna z paradnych sal imienia tego orderu, tzw. „Jekatierinskij Zał”.
O zasługach Katarzyny Piotr I wspomniał
też w manifeście koronacyjnym, kiedy
była koronowana na Imperatorową Rosji
(15 listopada 1723).
Oficjalny ślub Piotra z Katarzyną odbył się 19 lutego 1712 r. w cerkwi św. Izaaka Dalmatyńskiego w Petersburgu.
Cudzoziemcy przebywający na carskim dworze ze zdumieniem zauważali, że Katarzyna będąc nawet w ostatnich
dniach ciąży zawsze towarzyszyła mężowi nie tylko we wszystkich wyprawach
wojennych, czy na wszystkich defiladach.
Rozdawała żołnierzom szklanice z wódką,
uczestniczyła w wodowaniu statków, bywała na każdej uroczystości, pokazie ogni
sztucznych, na tzw. „assamblejach”, czyli

wielkich przyjęciach z tańcami, organizowanych najczęściej w tzw. Ogrodzie Letnim, gdzie wódka lała się strumieniami.
Swobodę na przyjęciach, organizowanych przez Piotra historycy porównywali
z ucztami Kaliguli. Mimo rubaszności atmosfery tych przyjęć były to pierwsze imprezy, w których kobiety nie tylko mogły,
ale i musiały uczestniczyć, a że uroczystości odbywały się bardzo często z iście rosyjskim rozmachem, kobiety – zwłaszcza
w stolicach – nie miały czasu na nudę. Zaczęły interesować się modą zachodnioeuropejską, fryzurami itp. Szczyt fascynacji
modą francuską przypadnie na lata panowania jego córki Elżbiety.
W 1718 r. wybuchł sprowokowany
przez Katarzynę skandal związany z carewiczem Aleksym. W 1715 r. Katarzyna
urodziła syna Piotra, dziecko wyglądało
na zdrowe, dobrze się rozwijało, car uwielbiał „Pietruszeńkę”. Na jego drodze do
tronu stał jednak starszy potomek Aleksy
(syn zesłanej do klasztoru Eudoksji), którego Katarzyna nienawidziła z całego serca. Udawała współczucie, a nawet obiecywała wstawiennictwo u cara.
Na pewno w dniu śmierci tego carewicza oboje wraz z Piotrem byli w twierdzy. Oficjalnie Katarzynie nie udowodniono udziału w spisku, ale też nikt nie szukał dowodów – choć wszyscy byli pewni,
w czyim to było interesie. Aleksy, podejrzewany o zdradę, zmarł podczas tortur.
W kilka miesięcy później zmarł „Pietruszeńka”. Wobec tego Piotr I zmienił starą
tradycję dziedziczenia tronu w męskiej linii i w lutym 1722 r. ogłosił, że monarcha
może za życia wyznaczyć następcę według własnego uznania.
Idea była genialna, bo w interesie państwa należało zawsze wybierać najlepszego, a nie zawsze był to potomek. Niestety
– skończyło się to wyborem najlepszego
z najgorszych. W Manifeście z 15 listopada 1723 r. Piotr ogłosił koronację Katarzyny na imperatorową Imperium Rosyjskie35

go i tym samym uznano ją za jego następczynię. W 1725 gwardia bezgranicznie
oddana Piotrowi przeniosła sympatię na
Katarzynę i wsparła jej ambicje. Tak będzie przez cały wiek XVIII.
Dała ona początek tradycji koronacji
małżonek panujących. Imperatorowa-Małżonka Imperatora Rosji. Bardzo uroczystą ceremonię z wielkim nakładem środków zorganizowano w Uspienskim Soborze w Moskwie 18 maja 1724 r. Specjalnie
w tym celu przygotowano bardzo kosztowną koronę (półtora kilograma złota,
brylantów i innych drogich kamieni). Po
raz pierwszy został wykorzystany płaszcz
gronostajowy z wielkim trenem, podtrzymywany przez paziów, który w przyszłości stał się niemal rytualnym strojem przy
koronacji przyszłych Imperatorowych aż
do końca Imperium. Była to druga w historii Rosji koronacja kobiety na carową –
żony cara. Pierwszą była koronacja Maryny Mniszech z Dymitrem Samozwańcem
w 1606 roku. Nie obeszło się to bez zgorszenia. Trwało to bardzo krótko i nie przyjęło się, aż do czasu Piotra.
Wszystko szło po myśli carowej, tymczasem w 1724 r. car odkrył, że jego ukochana „Katierinuszka” ma romans z trzydziestoletnim bawidamkiem i lwem salonowym, przystojnym oficerem, bratem
pierwszej wielkiej miłości Piotra – Williamem Monsem. Młody człowiek robił błyskawiczną karierę na dworze. Uczestniczył on w wyprawach wojennych Piotra;
w 1716 r. został kamerjunkrem, a w 1724
szambelanem. Zawistni dworzanie złożyli
donos, oficjalnie zarzucono mu nadużycia,
łapówkarstwo, płatną protekcję (co było
ówczesnym stylem życia na dworze).
Podczas śledztwa prowadzonego przez
Piotra okazało się, że romans trwał od
roku 1718, co jeszcze raz potwierdziło, że
Katarzyna nie kochała Piotra. Była bardzo
wyrachowana i cyniczna, świetnie potrafiła grać miłość i przywiązanie. Po błyskawicznym śledztwie Mons zostaje ścięty.
36

Katarzyna musiała być świadkiem egzekucji. Podobno nie drgnął jej żaden mięsień.
Piotr wręczył Katarzynie głowę Monsa na tacy, a następnie kazał ściętą głowę
włożyć do naczynia ze spirytusem i postawić obok łóżka Katarzyny. Podobno stała
tam aż do śmierci cara. Później wraz z głową Marii Hamilton została przekazana do
Kunstkamery – swoistego gabinetu osobliwości, założonego przez cara i uważanego
za pierwsze muzeum w Rosji. Usunęła je
dopiero Katarzyna Daszkowa za czasów
panowania Katarzyny II.
O prawdziwym powodzie ścięcia nigdy nie mówiono oficjalnie. Car nigdy nie
przypuszczał, że najbardziej przez niego
kochana, ale i najczęściej zdradzana kobieta może także zdradzić – i to samego
Piotra.
Piotr I prawdopodobnie wykreślił Katarzynę z grona pretendentów do tronu,
ale umierając 28 stycznia 1725 r. nie zdążył wyznaczyć następcy i nie zostawił męskiego potomka. Przy poparciu świeżo
upieczonej arystokracji z jego kręgu, 28
stycznia 1725 r. Katarzyna zostaje Imperatorową Imperium Rosyjskiego, dziedzicząc tytuł po mężu. Rozpoczęła okres żeńskiej władzy nad Rosją, lub – jak mawiano
sarkastycznie – „wiek babskich rządów”.
Panowała niecałe dwa lata. W ten sposób car zapoczątkował tradycję przewrotów pałacowych, które wstrząsały Rosją
przez cały wiek XVIII, a panujące kobiety
na tron sadzali oficerowie gwardii – w tym
także jego córkę Elżbietę.
Po śmierci cara pod łoskot gwardyjskich bębnów otoczenie cara, mimo sprzeciwu bojarów, opowiadających się za dziesięcioletnim wnukiem Piotra, (synem carewicza Aleksego i księżniczki Sofii
Charlotty Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, siostry cesarza Austrii Karola VI), oddało władzę plebejce – ukoronowanej Imperatorowej. Ta scedowała ją

Tajnej Radzie Najwyższej, na czele której
stał A. Mieńszykow.
Władza znalazła się w rękach byłej
praczki i żołnierskiej utrzymanki oraz byłego koniuszego (według innej wersji pomocnika piekarza, a teraz najjaśniejszego
księcia), mimo analfabetyzmu – członka
Brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego, o czym zawiadomił go sam I. Newton!
Katarzyna zaś znacznie więcej wiedziała o węgierskim winie, gdańskiej wódce,
francuskim szampanie, wódce rosyjskiej
i nalewkach, niż o tym, co się działo się
na Węgrzech, gdzie leży Gdańsk i o istocie stosunków z Francją.
Niektóre reformy były kontynuowane,
np. w grudniu 1725 r. otwarto Akademię
Rosyjską. Uroczystość inauguracji uświetnili Katarzyna i A. Mieńszykow i tych
dwoje analfabetów przysłuchiwało się obradom toczonym po łacinie. Została także
zorganizowana ekspedycja kapitana Beringa.
Ograniczono rolę Senatu, zwiększając kompetencje Tajnej Rady Najwyższej.
Zwodowano fregatę wyposażoną w 54
działa. Wydano dekret o abolicji dla dłużników, amnestii dla przeciwników politycznych i sprawców lżejszych przestępstw. Zmniejszono podatek pogłówny
od chłopów, ale ograniczono rolę samorządów miejskich, dając niemal nieograniczoną władzę gubernatorom.
Krótki okres jej rządów określono jako
okres intryg alkowianych, spisków i nieustannych balów, maskarad, z niepomierną ilością alkoholu. Ulubioną rozrywką carowej były swoiste zawody dla dam – która
jest w stanie ile wychylić pucharów „czarnego orła” (0,7 litra) wódki. Należy tu jednak nadmienić, że o owych czasach wódka
zawierała ok. 17% alkoholu. Chciała wziąć
od życia wszystko. Przeżyła Piotra zaledwie o 2 lata. Zmarła w wieku 43 lat – czyżby była to cena za tak burzliwe życie?
Katarzyna już nawet nie udawała, że
rządzi; pozostawiła to w rękach starego

przyjaciela Mieńszykowa i jego kamaryli.
Zmarła 6 maja 1727 r., w trzecią rocznicę
swej koronacji, zapłaciwszy rachunek za
rozpustne życie na dworze. Nie przypadkowo o Rosji zawsze ironicznie mawiano jak o „kraju niezmierzonych przestrzeni i nieograniczonych możliwości”, skoro
ktoś taki jak ona mógł znaleźć się na tronie.
Jak wyglądała ta kobieta, która na tyle
lat zapanowała nad sercem Piotra I? Na
portretach (zamawianych przez cara) widzimy piękną, czarnowłosą i czarnooką
dostojną damę w królewskich szatach.
Współcześni akcentowali jej niski wzrost,
korpulentność, wręcz otyłość, błysk chłopskiej przebiegłości w oczach. Często czytamy o jej wulgarnym słownictwie, że bez
umiaru policzkowała służące. Była nie tylko przesądna, ale wręcz zabobonna, rubaszna i prostacka w sposobie bycia. Do
końca życia uwielbiała libacje alkoholowe.
W 1717 r. w towarzystwie licznej świty car odbył podróż do Francji, ale do eleganckiej Francji nie zabrał Katarzyny, choć
sam szokowała swoim wyglądem i zachowaniem (nawet do Wersalu każe sprowadzać sobie prostytutki). Potwierdza to Saint-Simon w swoich relacjach ze spotkań
z carem. Car zadziwiał wszystkich swoimi
prostackimi manierami, o czym pisał też
Voltaire w swoich listach. Po burzliwym
pobycie we Francji, za radą lekarzy, by poratować nadszarpnięte zdrowie, udaje się
do Spa z czterdziestoosobową świtą.
W drodze powrotnej, w Holandii, spotyka się z Katarzyną. Wraz ze świtą cara
i carowej małżonkowie składają wizyty
między innymi królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi. Siostra króla, margrabina Bayreuth zostawiła takie wspomnienie
o Katarzynie: „Caryca była niska i przysadzista, o ogorzałej cerze. Wystarczyło na
nią spojrzeć, aby odgadnąć jej niskie pochodzenie. Sądząc po tym jak była ubrana,
można by ją wziąć za prowincjonalną aktorkę niemiecką. Jej strój był chyba kupio37

ny na starzyźnie, staromodny, obwieszony
biżuterią i oblepiony brudem. Miała chyba z tuzin orderów i tyleż portretów świętych i relikwii zawieszonych wzdłuż fałd
swojego ubrania, tak, że kiedy szła, można
było sądzić, że kroczy obładowany muł”.
Zachowały się też inne, nie mniej krytyczne uwagi dotyczące wyglądu i manier carskiej małżonki.
Nie lepsze wrażenie zostawił i dwór carowej: „Katarzyna miała ze sobą 400 swoistego rodzaju dam w swojej świcie. Były
to w większości dawne służące niemieckie, pokojówki, kucharki i praczki, które
zgrywały się na damy. Prawie każda z tych
istot nosiła w ramionach bogato ubranego dzieciaka, a kiedy je pytano, czy to ich
malcy, odpowiadały po rosyjsku, dygając:
Car uczynił mi ten zaszczyt, że zrobił mi
dziecko. Wizytę carskiej pary i ich świty
porównywano do najazdu barbarzyńców.
Miała rodzeństwo –
trzy siostry
i dwóch braci, którzy po jej koronacji powoływali się na pokrewieństwo z carową. Piotr kazał przeprowadzić śledztwo
i okazało się, że jeden z braci jest woźnicą pocztowym, drugi parobkiem, jedna z sióstr chłopką pańszczyźnianą, druga żoną szewca, trzecia prostytutką. Piotr
przyznaje im skromną pensję pod warunkiem, że będą się trzymać z dala od dworu. Wszelako prostytutkę każe uwięzić.
Po jego śmierci krewni zostają sprowadzeni do Moskwy i bracia zostaną obdarzeni tytułami hrabiowskimi. Jednak ze względu na analfabetyzm nie zajęli wysokich stanowisk. Nie okazywała im łaski również
następczyni na tronie – carowa Anna Ioannowna, z pogardą wypowiadająca się o Katarzynie i jej krewnych. Dopiero ich dzieci będą robić kariery jeszcze za panowania
Elżbiety, córki Piotra i Katarzyny.
Sama Katarzyna, szczodrze obdarzając
ich dobrami, nigdy nie tylko nie wspominała o pokrewieństwie, ale określała ich
bardzo enigmatycznie: „ci ludzie”, „mąż
onej kobiety”, „ta żonka”, „znana osoba
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żeńska z mężem i dziećmi”. Tylko w testamencie nadmieniła, że swój majątek osobisty i posiadłości do podziału między nich
pozostawia „bliskim krewniakom swojej
familii”.
Zawsze dwór carski był wzorcem dla
całego kraju, więc chyba nieprzypadkowo
car, choć sam nie grzeszył dobrymi manierami, zostawia zalecenie, by przyszli
carowie żenili się z cudzoziemkami, najlepiej z niemieckimi księżniczkami. W jego
przekonaniu zakończy to walkę krewnych
carowej o wpływy na dworze, a niemieckie (lub europejskie) księżniczki z niewiele znaczących rodów mogą stwarzać
sprzyjającą dworowi atmosferę, a nie spowodują konfliktów; ponadto będą strażniczkami europejskich manier na rosyjskim dworze. Tu car wykazał się dalekowzrocznością.
Tymczasem życie w Rosji toczyło się
zwykłą koleją. Reformy Piotra były kontynuowane raczej siłą inercji, ponieważ
nikt nie potrafił i nie widział potrzeby ich
wdrażania. Sprawami państwa i reform
nikt się nie przejmował, kiedy zabrakło
wielkiego innowatora.
Jak już wspominałam, Piotr I prowadził bardzo burzliwe życie erotyczne. Nie
sposób wymienić z nazwiska kobiet, które
obdarzył potomstwem. Z tych tłumów historycy wyodrębniają sześć kobiet, z którymi współżył równolegle z wyrozumiałą (lub udającą tolerancyjność) Katarzyną. Nie była to postać jednoznaczna, wraz
z odpowiedziami na czułe listy cara („cedułki”) posyłała mu atrakcyjne dwórki
w celach rozrywkowych. Zawsze chciała mieć kontrolę nad jego życiem osobistym. Bardzo bała się tajnych romansów,
którymi by nie mogła sterować. Wspominamy o nich dlatego, że wyraziściej pokazują jego osobowość.
Także już wspominałam o tym, że poczucie wierności, lojalności wobec kobiet
było Piotrowi zupełnie obce, choć tego
wymagał od innych. Pomimo niezliczo-

nych, przelotnych związków, o których
bardzo szybko zapominał Piotr, i na które nie zwracała uwagi Katarzyna, zdarzały się bardziej trwałe związki wywołujące jej niepokój i inspirujące ją do nikczemnych działań. Ilustrują to historie Marii
Hamilton i Marii Kantemir. Kim były owe
damy?
Podobno car prowadził bardzo długi
„rejestr sypialniany” dam, które były lub
powinny znaleźć się w jego sypialni. Biografowie wspominają tylko o tych kobietach, które zagościły tam nieco dłużej.
Maria Hamilton
Pochodziła ze starego szkockiego rodu
Hamiltonów, który jeszcze za czasów Iwana Groźnego osiedlił się w Rosji i szybko
zaczął zajmować wysokie stanowiska przy
dworze. Z tego samego rodu pochodziła
też Emma Hamilton, kochanka słynnego
admirała Nelsona, tylko że los tej drugiej
nie był tak tragiczny jak los Marii.
Nie jest znana data jej urodzenia. Na
dworze Piotra pojawiła się w 1709 roku,
w wieku około 15-16 lat. Ładna, zgrabna, bardzo podobała się Katarzynie, która „kolekcjonowała” takie damy dworu,
by w odpowiednim momencie podsunąć
je Piotrowi. Poza tym wykształcona Maria wieczorami czytała jej do snu, tłumaczyła ulubione francuskie i angielskie romanse. Była doradczynią w sprawach strojów i etykiety dworskiej.
Nie była ona lubiana przez zawistne
damy dworu, pogardliwie nazywające ją
„Hamontową”. Maria Hamilton była bardzo wesoła i żywa, jednocześnie przebiegła, przenikliwa, dalekowzroczna, ale zarazem awanturnicza. Z tymi cechami charakteru postanowiła zwrócić na siebie
uwagę cara. Piotr I szybko zauważył jej
zalety i zaprosił do swoich apartamentów,
jak mawiano: „wniósł do rejestru metres”.
Maria tryumfowała, niestety namiętność
Piotra szybko minęła i przestał zwracać na
nią uwagę.

Maria korzystała z uciech dworu i kontaktów z tymi, którzy pragnęli względów
Piotra. Mimo, że miała za sobą wiele miłosnych podbojów, chciała powrócić do łask
cara. Kolejnym jej kochankiem był carski ordynans Iwan Orłow (przodek braci
Orłowów, którzy zrobią zawrotną karierę
na dworze Katarzyny II). Dla Marii było
to cenne źródło informacji o carze, jego
zamiarach i sekretach. Ordynans niemal
całą dobę był w jego pobliżu i zwierzał się
z tego kochance.
Maria nie traciła nadziei, że znów będzie carską metresą i człowiek z jego najbliższego otoczenia mógł być jej przydatny. Ich spotkania były tajne (Piotr nie wybaczał zdrady nawet byłym kochankom)
i trwały kilka lat. Oboje towarzyszyli carskiej parze w czasie podróży do Europy
w 1716 r., uczestniczyli w pijatykach i rozrywkach dworskich. Ordynans, podobnie
jak i jego pryncypał, był ordynarny i niestały w uczuciach. Kiedy stawał się coraz
bardziej obojętny na wdzięki Marii, często ją obrażał i podobno nierzadko nawet
bił. Zaczęła podkradać biżuterię i pieniądze ze szkatułki carowej (300 czerwońców), by utrzymać jego względy. Czasami
Piotr o niej sobie przypominał, ale były to
spotkania w jej sypialni. Prawdopodobnie
trzecie jej dziecko było synem Piotra.
Skandal rozgorzał w 1718 roku, w bardzo napiętej atmosferze śledztwa w sprawie carewicza Aleksego. Car poszukiwał zaginionego dokumentu. O jego kradzież podejrzewał ordynansa. Ten, nie
wiedząc, co jest powodem wściekłości
cara, podejrzewał, że to mimowolny trójkąt, jaki się stworzył. Pamiętał niedawną
śmieć Stiepana Glebowa (kochanka pierwszej żony Piotra Eudoksji podczas jej pobytu w klasztorze w Suzdalu) wbitego na
pal. Chcąc bronić siebie, najpierw obiecał
Marii ożenić się z nią. Później ze strachu
o własną skórę pogrążał ją coraz bardziej.
Opowiedział carowi historię romansu
z Marią, a także o kradzionych klejnotach
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Piotr I

i pieniądzach. Także o pozbyciu się dwu
ciąż i uduszeniu noworodka. Car przypomniał sobie historię sprzed miesięcy, kiedy w parku znaleziono martwe niemowlę
zawinięte w kosztowną serwetę. Osobiście
przeprowadził dochodzenie, w ramach
którego chciał się dowiedzieć za pomocą
tortur, czy były to dzieci jego, czy ordynansa.
Maria przyznała się tylko do kradzieży
żeby spłacać długi ukochanego Iwana. Nigdy nie wydała wspólnika, który jej w tym
pomagał. Śledztwo trwało cztery miesiące. Marię trzymano w więzieniu w kajdanach. Podczas kolejnych zeznań i okrutnych tortur przyznała się do pozbywania
się płodów za pomocą „lekarstw” i uduszenia ostatniego urodzonego dziecka. Jej
zeznania potwierdziła służąca.
Nieskłonna do miłosierdzia Katarzyna próbowała wstawić się za byłą frejliną,
wybaczyła jej kradzież, prosiła inne osoby
o wstawiennictwo. Ale Piotr był nieugięty
i powołując się na kodeks z 1649 r. skazał
ją za aborcję i dzieciobójstwo. Za te przestępstwa była przewidziana kara poprzez
zakopanie żywcem. Dotychczas obojętny
na los swoich bękartów, teraz odebrał to
jako osobistą zniewagę i szafot był przesądzony.
O swoich metresach szybko zapominał, ale nie wybaczał, gdy one zapominały o nim. Często sam Piotr występował w roli swata dla swoich metres i niejeden jego ordynans był ożeniony z jego
polecenia z „damą dworu”, nawet w mocno zaawansowanej ciąży. Często też przychodził na chrzciny noworodków. W roli
matki chrzestnej nieraz występowała Katarzyna I, a Katarzyna II wśród wysokiej
rangi oficerów znajdowała bardzo podobnych do słynnego przodka. Samego Orłowa Piotr nie tylko nie ukarał, ale wynagrodził pieniędzmi i majątkiem ziemskim.
Podobny los spotkał Jewdokię Rżewską, która jako piętnastolatka trafiła do
carskiego łoża, a kiedy miała 16 lat – car

wydał ją za mąż za robiącego później zawrotną karierę oficera Czernyszowa.
Ten udawał, że jest ojcem czterech córek
i trzech synów, mimo że dwór wiedział
swoje. Ordynans Piotra I był szczególną
postacią, często był osobą zaufaną, wypełniającą jego sekretne i delikatne polecenia.
Dlatego żadna dama dworu nie uważała za
dyshonor poślubienie takiego człowieka.
Należy zauważyć, że Piotr I w 1715 r.
wydał specjalny dekret „O szpitalach”,
w którym była mowa o niechcianych i nieślubnych dzieciach, by nie pozbawiać ich
życia, tylko anonimowo przynosić do szpitali, żeby tam zajmowano się ich wychowywaniem. Stworzył więc pierwsze w Rosji „okno życia”. W tym dekrecie była
mowa o karze śmierci dla dzieciobójczyń.
Skazując Marię jako zabójczynię dziecka
Piotr zachowywał się nie tylko jak mściwy obrażony kochanek, ale i stróż prawa.
Kaźń miała miejsce 14 marca 1719 r.
W złoconej karecie przybyła carowa.W duszy Marii zatliła się iskierka nadziei na ułaskawienie. Piotr uwielbiający teatralne efekty nie przepuścił okazji
i tym razem. Zażądał, by Maria założyła
wytworną białą suknię balową (prezent od
niego). Nawet wyniszczona torturami i pobytem w więzieniu zrobiła wielkie wrażenie na zebranym tłumie wytworną fryzurą, ozdobioną czarnymi wstążkami, i eleganckim strojem.
Kiedy zjawił się Piotr, padła na kolana
i prosiła o wybaczenie. Piotr odmówił powołując się na wydany przez siebie dekret.
Zbliżył się do niej, czule objął, ucałował,
podał rękę i pomógł wejść na szafot. Kiedy się potknęła podał jej ramię; lecz ostatnia nadzieja na ułaskawienie była płonna.
Jedyną łaską, jakiej doświadczyła było to,
że kat zmienił narzędzie: zamiast toporem
odciął jej głowę mieczem, a jego ręka nie
dotknęła ofiary.
Na oczach zdumionego tłumu car
uniósł za włosy spadłą głowę, ucałował
w usta, przeżegnał się i zaczął objaśniać
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szczegóły anatomiczne budowy czaszki i naczyń krwionośnych. Później, według jednej wersji rzucił głowę w błoto,
według innej – zabrał ze sobą. Egzekucja przypominała średniowieczny spektakl „dance macabre”. Druga wersja jest
bardziej prawdopodobna, ponieważ dopiero księżna Daszkowa usunęła z Kunstkamery zabalsamowane głowy ofiar zazdrości cara, a głowę Marii wraz z głową Wiliama Monsa za zgodą Katarzyny II kazała
pochować.
Księżna Maria Kantemir
Pochodziła z bardzo starej rodziny hospodarów mołdawskich. Korzenie jej rodu
sięgają słynnego Tamerlana. Była córką
Dymitra Kantemira i Kasandry Cantacuzino. Jej rodzina kilka wieków panowała
w Mołdawii. Po zdobyciu Mołdawii przez
Imperium Otomańskie rodzina w charakterze zakładników musiała mieszkać w Stambule. Tam urodził się jej ojciec i otrzymał bardzo wszechstronne wykształcenie. Maria urodziła się 29 kwietnia
1700 r. w Jassach. Miała czterech braci.
Dzieciństwo też spędziła w Stambule.
Rodzina łączyła w sobie dwie kultury –
wschodnią i europejską. Dużą wagę przywiązywano do kształcenia dzieci, znała
więc świetnie takie języki jak grecki, łacinę i włoski. Uczono ją śpiewu, muzyki,
matematyki, retoryki, astronomii, historii,
filozofii i rysunku. Dobrze znała literaturę zachodnioeuropejską i starożytną. Była
najbardziej wszechstronnie wykształconą osobą, jaka znalazła się na dworze cara.
Jej nauczycielem był grecki mnich A. Kandoidi, tajny informator rosyjskiego posła
w Stambule P. A. Tołstoja.
W 1710 r. wróciła z rodziną do Jassów. W 1711 Piotr I podjął nieudaną wyprawę przeciwko Turcji. Dlatego zawarł
tajną umowę z hospodarem Mołdawii,
który wspierał cara. Po porażce musiał
on wraz z rodziną uciekać do Rosji. Podczas tej wyprawy prawdopodobnie po raz
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pierwszy Maria Kantemir spotkała Piotra.
W 1713 r. zamieszkała z rodziną w podmoskiewskim majątku Czarne Błota (Marino). Języka rosyjskiego uczył ją literat
I. Iliński.
W 1720 r. rodzina przeprowadziła się
do Petersburga. Tam w domu ojca poznała
cara, który bywał u nich częstym gościem.
Była zapraszana na słynne carskie „assamblei” i uroczystości dworskie, jednak
uczestnictwo w nich było dla niej zbyt męczące. Wobec tego, podobnie jak i jej matka, wymawiała się chorobą. Piotr wdrożył nawet specjalne śledztwo, czy rzeczywiście ich nieobecność jest spowodowana
chorobą.
Kiedy skończyła 17 lat, car zwrócił na
nią uwagę jako bardzo ciekawą interlokutorkę, a nie lwicę salonową. Uwielbiał słuchać włoskich pieśni w jej wykonaniu.
Piotr I miał wtedy 44 lata, był więc rówieśnikiem jej ojca. Najczęściej spotykali
się w Letnim Pałacu. Maria została frejliną Katarzyny. Piotr lubił jej towarzystwo,
lecz wtedy chyba ich związek był jeszcze
platoniczny.
Sytuacja się zmieniła, gdy po śmierci
matki ojciec jej ożenił się z prawie jej rówieśnicą A. Trubecką. Relacje między nią
i macochą nie układały się najlepiej i wówczas Maria swoje uczucie do ukochanego
ojca przenosi na cara. Romans próbował
wykorzystać dawny znajomy ojca P. A. Tołstoj (człowiek znany z niebywałej nikczemności, szef Tajnej Kancelarii, który odegrał
wyjątkowo perfidną rolę w sprawie carewicza Aleksego). Snuł on wizję, że po śmierci
carewicza Aleksego i małego „Pietruszeńki” następcą tronu mógłby zostać syn Marii
i Piotra. Tym bardziej, że kolejne ciąże Katarzyny kończyły się poronieniami. Gdyby
Maria urodziła syna, podniosłoby to prestiż
Kantemirów, byłaby szansa przywrócenia
ich władzy w Mołdawii i dalsze korzyści
dla Tołstoja.
Carową ta perspektywa przeraziła.
Obawiała się, że jej pozycja u boku cara

Księżna Maria Kantemir

Księżna Maria Kantemir

może być zagrożona (wiedziała, gdzie
znajduje się prawowita małżonka cara).
Zwłaszcza, że ojcem faworytki był książę Imperium Rzymskiego i tytuł dziedziczyła Maria. Mogłaby zatem zostać godną Piotra carową. Wobec tego na wszelkie
sposoby próbowała wyswatać Marię. Jednym z pretendentów do jej ręki był książę
I. Dołgorukow, syn posła w Polsce, a więc
była nadzieja, że Maria zejdzie z carskich
oczu i to daleko.
Katarzyna miała świadomość, że intelektem ani pochodzeniem nigdy nie dorówna Marii, a te zalety wówczas Piotr cenił szczególnie. Zawsze tolerancyjna wobec jego miłosnych przygód i pewna uczuć
Piotra do niej – teraz poczuła się zagrożona. Zimą 1721/1722 doszło do zbliżenia

Marii i Piotra. Nie sprzeciwiał się temu ojciec w nadziei, że jest szansa na korzyści
polityczne dla rodziny i Mołdawii.
W wyprawie 1722/23 Katarzyna namawia Marię, by też towarzyszyła Piotrowi. Maria jest w ciąży, niechętnie więc
przystaje na propozycję. Towarzyszy jej
ojciec i Polikal – grecki lekarz osobisty.
W Astrachaniu Maria oczekuje na rozwiązanie. Została tam z macochą i młodszym
bratem. Katarzyna obiecuje Tołstojowi tytuł hrabiowski (dotrzymała słowa) i tutaj
nikczemny P. A. Tołstoj, mistrz w graniu
podwójnych ról, zagrał jej losem. Mimo,
że znał Marię od dzieciństwa, że był uważany za przyjaciela jej ojca – przekupuje lekarza, dochodzi do nieudanego porodu i śmierci dziecka. Legły w gruzach na43

dzieje Piotra I na następcę tronu, a jej ojca
na wskrzeszenie suwerenności Mołdawii
zajętej prze Portę.
Katarzyna udaje współczucie. Odzyskuje pewność swojej pozycji, a plany Kantemirów legły z gruzach. Wracają zatem do majątku Dmitrowka pod Orłem i tam wkrótce umiera ojciec Marii.
W spadku Maria otrzymuje klejnoty matki
dużej wartości. Katarzyna zajęta W.Monsem zostawia ją w spokoju. Romans z Piotrem znów ożywa. Katarzyna ponownie
poszukuje jej kandydata na męża i tym razem wybór pada na gruzińskiego królewicza Aleksandra Bakarowicza. Maria odmawia i zajmuje się opieką nad braćmi.
W 1725 r. umiera Piotr I, Maria znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ Katarzyna demonstruje swą niechęć wobec
niej. Kiedy Maria poważnie zachorowała, na wykonawcę swojego testamentu wyznaczyła brata. Spaliła całą korespondencję z Piotrem, wszystkie jego i swoje portrety.
Bardzo życzliwie była traktowana
przez siostrę Piotra Natalię. Nie uczestniczyła w życiu dworskim, ale kolejna carowa Anna Ioannowna znów mianowała ją
frejliną. Maria nie wróciła jednak na dwór.
Wyjechała do Moskwy i tam uczestniczyła w życiu towarzyskim. Przyjaźniła się ze
znanymi rodami starej arystokracji rosyjskiej i udało się jej doprowadzić do ślubu
brata Konstantego z księżniczką M. Golicyną. Została też zaproszona na koronację
córki Piotra I Elżbiety oraz uczestniczyła w ważnych uroczystościach państwowych.
W latach trzydziestych prowadziła
w swoim domu na Pokrowce popularny
w Moskwie salon literacki. Do końca życia była samotna. Podobno bardzo często
przychodziła z bukietem kwiatów na grób
Piotra I. Jej brat Antioch Kantemir został
znanym poetą XVIII wieku. W 1744 r.
w wieku 35 lat zmarł w Paryżu. Maria na
swój koszt sprowadziła jego ciało do Rosji.
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W 1744 w swoim majątku w Marino
zbudowała cerkiew pod wezwaniem Marii
Magdaleny. Tam też chciała być pochowana. Rodzina postanowiła jednak inaczej.
Zmarła 9 września 1757 r. i została pochowana obok rodziców i rodzeństwa w Nikolskim klasztorze greckim.
Pozostawiła po sobie bardzo ciekawą
korespondencję z bratem, w której oprócz
spraw rodzinnych kryło się dużo tajnych
wątków historycznych (m.in. o Annie Leopoldownie i Iwanie VI Antonowiczu).
O jej życiu reżyser Władimir Bortko nakręcił czteroodcinkowy serial Piotr
Pierwszy. Testament. Premiera filmu miała miejsce w maju 2011 roku. Podobno najwierniejszy jej portret namalował I .N. Nikitin w 1720 r. Była najbardziej utytułowaną metresą cara i najwierniejszą, która
zachowała go w pamięci do końca życia.
Jak napisał jej brat, „zmarła na miłość do
imperatora”. 
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SPACER PRZEZ HISTORIĘ

OSOBLIWY PAMIĘTNIK
Aleksander hr. Fredro kojarzy nam się (najczęściej) z genialną „Zemstą”, „Panem Jowialskim”, „Panem Geldhabem” i innymi perłami komedii, no, czasem jeszcze z przypisywanych dostojnemu Autorowi tekścikami zdecydowanie nie przeznaczonymi dla dam
i młodzieży płci obojga.
Nie wszystkim jednak wiadomo, że nasz komediopisarz w swym życiu zaznał bardzo
niewielu chwil radości, śmiechu, zabawy – słowem tego, za co kocha go przeciętny odbiorca Jego dzieł. Twórczość i osobowość Fredry stanowi osobliwe połączenie ironii, poczucia humoru i gorzkiej refleksji nad tym, co przynosi życie.
Niewielu z nas pamięta, że hrabia Fredro był jednym z adiutantów Napoleona Bonaparte podczas kampanii moskiewskiej i podczas tragicznego odwrotu. Jej obraz zawarł
Fredro w dziele „Trzy po trzy”, które początkowo było cyklem prywatnych zapisków nieprzeznaczonych do druku. Ogłoszono je dopiero w „Gazecie Polskiej” w roku 1877.
Ktoś może powiedzieć, że mało nas obchodzą wspomnienia z czasów Napoleona.
Można i tak. Jednakże w obliczu bieżących wydarzeń, kiedy odczuwamy trujący oddech
wojny, gdy dotychczasowy porządek obraca się w gruzy, chyba można, a nawet należy
przypomnieć sobie te wspomnienia. Oczywiście język i sceneria już nie te same, realia
też nie te, które znamy dziś.
A wojna?

ALEKSANDER HR. FREDRO

TRZY PO TRZY
(fragmenty)

Słuchacie mnie, a ja pletę trzy po trzy,
zwyczajnie jak stary, ale jednak nie będę
wam dzisiaj powtarzał, co wczoraj wyczytałem. Nie chcę także wyliczać wam
wszystkie moje utarczki, ataki i odwroty, cięcia w prawo i w lewo, na koniu i pod
koniem, muszę jednak wspomnieć dziwne
jakby przeznaczenie, że z czterech razy,
w których, ile sobie przypomnieć mogę,
śmierć najbliżej w oczy mi zajrzała, rozumie się od kuli armatniej, bo karabinowych któż spamięta, co brzęczą, gwiżdżą, szumią jak chrząszcze na wiosnę, że
z czterech razy, mówię, wszystkie miały
miejsce nie dalej jak pięćdziesiąt kroków
od Napoleona — a jednak w kampaniach

812, 813 i 814 na kulach, granatach, kartaczach nie zbywało wcale. (…)
Posłano mnie uwiadomić króla neapolitańskiego, że brygada młodej gwardii wzmocniła księcia Poniatowskiego.
No, już to wyznać muszę szczerze, że kto
w czasie boju szukał Murata, temu zimno
być nie mogło. Ten człowiek lazł w ogień
i szukał guza con amore. Przejechałem
poza front artylerii konnej gwardii i jeszcze jakiejś drugiej baterii; z pół godziny
stałem przy królu, kul tam więc różnego
rodzaju nie brakło, a jednak dopiero minąwszy Cesarza, stojącego koło wiatraku,
i zwracając konia ku memu bratu Sewerynowi, który komenderował służbowy45
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mi szwadronami, mało co nie beknąłem.
Kula armatnia obrzuciła mnie błotem. Od
tego wiatraku do baterii gwardii, od której
dopiero co byłem wrócił, był pewnie dobry wystrzał armatni; jakąż więc ogromną
przestrzeń, ledwie do uwierzenia, kula ta
przelecieć musiała, aby ze trzydzieści kroków za Napoleonem, pana Fredrę tylko co
nie sprzątnąć. Wyraźnie nie służyło mi sąsiedztwo Wielkiego Człowieka.(…)
Nie wszystko jednak w przeszłości
da się wspomnieć z przyjemnością, a nawet i obojętnie. Bolesnym jest wspomnienie nieszczęścia nie tego, co nas jak rozburzona fala porywa, skręca i o skałę uderza
(myśl przebytego niebezpieczeństwa staje
się poniekąd pociechą), ale nieszczęścia, co
jak stojąca, zatęchła, zielona woda kałuży
podtapia powoli. A takim nieszczęściem
jest niewola — to nagłe strącenie z wyższego stanowiska, to zerwanie nadziei, to
upokorzenie, to nareszcie położenie nowe,
nieznane, nieprzeczute. Nie pierwsze to
chwile niewoli wojennej, aczkolwiek najniebezpieczniejsze, bywają najprzykrzejszymi. Jeżeli w pojedynczej walce zosta46

łem pokonany, zwycięzca staje się moim
opiekunem. Jeżeli w szeregu z innymi byłem przemocną siłą ujęty, jestem zawsze
samym sobą — jestem wojskiem, któremu
tylko broni nie staje, nareszcie mam z żołnierzem do czynienia, a to wiele znaczy.
Ale kiedy zapędzony gdzie w głąb obcego kraju, oddany dowolności lada urzędnictwa, zmuszony jestem przyjmować kawałek chleba rzucony jak jałmużnę nawet od tych, którymi gardzę — albo jeżeli
w długim przeciągu czasu starła się wszelka powierzchowna cecha wojskowości,
a dziwaczny jaki tandetny strój zbiedzoną
okryje postać — o! wtenczas jeniec wojenny staje się niewolnikiem. Tego doświadczyłem w Wilnie, tego niejeden z Wojska
Polskiego doświadczył 1831 roku w Galicji, tego niestety doświadcza jeszcze po
największej części emigracja nasza we
Francji. (…)
Los jeńców wojennych za Niemnem
w 1812 roku był wyjątkowym. Niewola nie
była internowaniem rozbrojonych, ale była
nędzą głodu, zimna i choroby, posuniętą, szczególnie w Wilnie, do najokropniejszej ostateczności. Tam odegrała się ostatnia scena długiego i bezprzykładnego dramatu.
Zacząwszy od Mało-Jarosławia aż do
Berezyny odwrót nasz był odwrotem wojska, otoczonego wprawdzie zbytnią masą
pociągów, rannych i trainerów, ale ta niesforna masa, acz zatrzymywana, spierająca się, nawet tratująca się w każdym ciaśniejszym przejściu, miała jednak przed
sobą długą, wolną przestrzeń, którą upływała powoli. Ale Berezyna wszystko to
skoncentrowała, co się na cztery, sześć,
a może i więcej mil szczegółowo rozciągało. Od Berezyny ku Wilnu coraz bardziej
szeregi szczuplały, a liczba bezbronnych,
samopas idących wzrastała. Na kilka mil
długa ciągnęła się czarna wstęga po śnieżnej przestrzeni. Nie było może tyle spierania się na mostach, jak z tamtej strony
Smoleńska, bo ubyło wiele artylerii, wo-
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zów i wózków, ale za to widziałeś kilkadziesiąt tysięcy ludzi niechcących, niemogących już innego pojmować wroga, jak
głód i zimno. Zimno wzrastające do dwudziestu stopni nie tylko wytrącało z ręki
karabin, ale uderzało już przedśmiertnym
uderzeniem. Nie tylko bowiem trzeba było
cały dzień maszerować w mundurze okrytym surdutem bez podszewki, ale trzeba
było gdzieś i spocząć, zdrzymać się choćby na chwilkę. Biada tym, co za wiele zaufali zaświeconemu ognisku. Ogień często
gasł, a z nim i życie. Okropnie tam było,
okropnie, moi państwo! Widziałem padających pod koła, a nikt nie pomyślał, aby

koła zatrzymać, łamiących lody, tłukących się w otwartych toniach, a nikt ręki
nie podał. Widziałem konie gryzące z bólu
skamieniałą ziemię, którym jakiś Szylok nowy wykroił z uda parę funtów mięsa — skąpił jednego uderzenia nożem i to
właśnie wtenczas, kiedy dobrodziejstwem
było. Widziałem, jak uporczywie broniono przystępu do ognia, nie temu, co wpółzmarznięty chciał ogrzać się na chwilkę…
to się rozumie samo przez się… ogień tam
był życiem… życiem nikt się nie dzieli, ale
broniono żebrzącemu odrobinę płomienia,
który by swoją słomą przeniósł do własnego barłogu. Niejeden na oświeconym tyl47

ko śniegu wlepił oczy w ciepło, do którego nie śmiał się zbliżyć, a poranek zastał
go bryłą lodu. Widziałem rannych rzuconych na drogę, bo zdrowszy, silniejszy zapragnął jego szkapy i powózki. Widziałem jeńców strzelanych, jeżeli który osłabł
i dalej iść nie mógł. Widziałem budynki podpalone ze złości i zawiści, że inni
w nich pierwej znaleźli przytułek. Widziałem… tak widziałem siebie, kiedy kolega, niby przyjaciel, przedał futro ze mnie,
które mi był pożyczył, bo ich dwa zdobył
w Moskwie. I ja głupi myślałem, że cudze
oddać trzeba, nie napiętnowałem go przynajmniej hańbą, zmuszając, aby mnie własną obnażył ręką. I teraz nie rzucę jego nazwiska wzgardzie poczciwych ludzi. Nie
był zły. Nie wiedział, co czyni. Umarł —
niech mu Bóg przebaczy, jak ja mu przebaczam — jak przebaczam z duszy serca
i innym, co mnie odstąpili w ciężkiej potrzebie.
Gdyby ta ogromna masa ludu, bo nie
powiem wojska, nie była w swojej drodze
trafiła na rozległe miasto, byłaby przynajmniej w połowie przeszła Niemen, a z tej
połowy byłaby może odżyła połowa. Ale
wszedłszy do Wilna, każdy cisnął się
w ogrzane izby, zgłodniały napychał żołą-

dek, a co gorzej, zanadto trunkiem się zasilał. Ci ludzie z rozmarznięciem swoim,
że się tak wyrażę, stracili resztę sił swoich.
Co się działo w Wilnie w pierwszych kilku tygodniach po 10 grudnia 1812 roku, łatwiej powiedzieć niż uwierzyć, a i powiedzieć trudno. Jeńcy, spędzeni po największej części do pustych gmachów, marzli
dziesiątkami. Mówią, ale ja tego nie widziałem, że przy każdym rozdawaniu
żywności, to jest rzucaniu w ciżbę trochę
sucharów, kilku zduszonych zawsze bywało — trupy wyrzucano przez okna, czasem
jeszcze nie doduszone. Szczególnie w jednym klasztorze okrucieństwo miało być
bez granic. Ku wiośnie stos trupów sięgał
pierwszego piętra. Wpółmartwe, poczerniałe mumie snuły się po ulicach od domu
do domu — obdarzono czasem kawałkiem
chleba, ale najczęściej wytrącono bez litości… bo też prawdę mówiąc, każdy swego
mieszkania bronić musiał — ale niejeden
z żebrzących za gwałtownie pchnięty padał i konał u progu. Do tego wkrótce tyfus
zaczął wielką śmiertelność szerzyć i pomiędzy mieszkańcami — palono gnoje
po ulicach — a z dymem zdawało się każdemu, że połyka cząstki zarazy. Nie było
kupy śniegu lub stosu śmieci, żeby z niej
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nie sterczały nogi lub ręce — umundurowane — nikt już i nie obdzierał. Po wąskich ulicach (zaułkami w Wilnie zwanych) przez całą zimę można było widzieć
po kilku trupów o ścianę opartych, którym
szyderstwo nie szczędziło różnych dodatków. Ten miał wiecheć, niby bukiet, ten
w ręku drąg, niby karabin, a tamten w zębach przełamany patyk, niby fajkę. Stali,
jak na targach w zimie stoi zamarzła zwierzyna. Na wiosnę dopiero zbierano i wywożono trupy drabiniastymi wozami. Mówiono, co mi się zdaje przesadzonym, że
w samej guberni wileńskiej pochowano
czterdzieści tysięcy.
Zemsta jest przysmakiem króla - La
vengeance est un morceau de Roi, mówią Francuzi. Trzeba przyznać, że spory jej kawał miała Rosja w 1812 roku. Ale
go też drogo okupiła. Dziwna rzecz, że po

skończonych wojnach więcej było chełpliwości i przechwałek i tryumfatorskiej
fumy w niemieckim niż w rosyjskim wojsku. Austria zerwała przymierze — dobrze, wydała wojnę — dobrze. Ale inne
państwa niemieckie podle, skrytobójczo
zdradzały. Zdrada stała się ich siłą i zaletą.
Sasy nie tylko że odstępują śród boju, ale
i zwracają broń na ufnych w rycerskie słowo wczorajszych swoich towarzyszy. Bawaria ledwie jeszcze nie podlej. Pod Lipskiem szło jeszcze o pokonanie wroga,
w bliskości Renu już on był wpółpokonany.
Spodziewacie się może, że wam teraz
powiem coś o sobie — ale nie, to przechodzi moje siły. Węzeł splątany z tysiąca nitek cierpienia i boleści rośnie, rośnie
przede mną, jak widmo maligny, ile razy
chcę wątek uchwycić — każde szarpnię49
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cie boli aż w sercu. I na cóż zresztą tych
wspomnień? Strumyk zamącony przy źródle, płynie mętny aż do ujścia w inny strumień, w inne życie.
Wspomnieć tylko muszę, że dużo dobrych ludzi znalazłem w Wilnie. Wspomnienia moje składam jak wianki na ich
grobach — grobach, bo o wiele byli starsi
ode mnie. Wspomnę ich w porządku chronologicznym moich z nimi stosunków.
Właściciel traktierni S. (ledwie czasem
pierwszą literę nazwisk zapamiętam) ofiarował mi stół bezpłatnie. Nie nadużywałem, Bóg widzi, nieograniczonego kredytu
do jego kuchni. Gorzki chleb łaski.
Doktor M. dźwignął mnie z ciężkiej
choroby. Mówił, że lekarstwa nic nie kosztują, bo doktorom aptekarze darmo je dają.
Tak kłamać wolno. Szczęściem, że z takiego kłamstwa serce umie wybrać zdrowe
ziarnko.
Prezes Łappa zbierał składki i ubrał
wszystkich Polaków będących w niewoli
w Wilnie.
Jędrzej Szumlański, który jechał za armią rosyjską, podobno jako urzędnik administracji, przysłał potem po mnie powóz
50

aż z Czarnokoniec z tarnopolskiego obwodu. Nie mogę przypomnieć sobie, dlaczego
nie korzystałem wtenczas z podanej i łatwej sposobności ujścia z niewoli.
Głowiński czy Gołowiński, dymisjonowany jenerał rosyjski, był długi czas opiekunem moim. Umieścił mnie w lazarecie
Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Sawicz. A te
siostry poczciwe! Antoninę i Elżbietę dobrze pamiętam, dziś bym jeszcze poznał,
gdyby można cofnąć się w czas ubiegły.
Bóg z Wami, anioły cichego poświęcenia
się cierpiącej ludzkości.
Michał Minejko, który mnie pokochał
miłością ojcowską. Ileż dowodów troskliwej przyjaźni nie otrzymałem od niego.
On skłonił mnie do ucieczki i wyprawił
mnie z Wincentym Makomaskim, kapitanem 6. pułku piechoty, do swojej majętności nad Niemnem. Dał mi na drogę zegarek srebrny. Ceniłem go jak relikwię, ale
służący w Bautzen zatrącił. Miał Minejko wówczas dziesięcioletniego syna. Może
kiedyś do niego dojdzie mój głos wdzięczności. Do ojca pisałem później, dowiadywałem się o niego, ale nigdy żadnej nie
otrzymałem wiadomości.

Fredro - adiutant Napoleona

W mojej zaś ucieczce z niewoli na Augustów, Sielce, Puławy, Tarnogród do Galicji, wśród zamieci, nowych cierpień
i niebezpieczeństw, świeci mi tylko jedna gwiazdka. Godny, poczciwy, gościnny szambelan Kujawski, obywatel pod
Augustowem. Ach, Polak też to był z du-

szą i ciałem — polskim był i jego dom, jakich już teraz rzadko widzieć. Dom, o których Pol tak cudnie powiada, że się zdawał
rozszerzać w miarę przybywających gości. Cały tydzień tam wypoczywałem, tam
rozstałem się z Makomaskim, któremu
jako rannemu odstąpiłem miejsca w powozie czy za powozem, bo przybrał tytuł kucharza pułkownika B., jadącego do Warszawy, gdzie i szczęśliwie zajechał. Ja zaś
puściłem się już sam w dalszą podróż…
Dajmy temu pokój… Ósmego lipca przebyłem granicę — kląkłem, ucałowałem
ziemię, na której poczułem się wolnym.
Wolnym!… to jest oswobodzonym z więzów niewoli. Wędrując w sukmanie granatowej i słomianym kapeluszu, spotkałem
w Przemyślu Ignacego Konarskiego, przyjaciela z lat dziecinnych… Ale kogo wspomnę, już nie żyje… Ot, chodźmy spać —
dobranoc. 
Tekst został zaczerpnięty z publikacji pt.
„Trzy po trzy – Pamiętniki” w opracowaniu Henryka Mościckiego i z rozprawą Wacława Borowego. Kraków 1949 – Wydawnictwo M. Kot Biblioteka Arcydzieł Poezji
i Prozy pod. Red. Stanisława Pigonia
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TEATR RAPSODYCZNY (1941-1953)
Od narodzin po likwidację – cz. I
Teatr Rapsodyczny i jego historia to zjawisko samo w sobie niepowtarzalne. Stworzył go doktor polonistyki, przedwojenny nauczyciel w Wadowicach, wychowany
w tradycji czystego romantyzmu – Mieczysław Kotlarczyk. Jak sam stwierdził, przesłaniem do jego stworzenia były strofy Króla – Ducha Słowackiego, „najwyższego poematu Słowiańszczyzny”. „Sceny, wizje
z najwspanialszego teatru świata przez rzeczywistość nieogarnionego, przez życie artystyczne nie objętego, przez człowieka dotąd nie zrewelowanego. Teatr, który zachwyca i porywa, ogarnia i opanowuje,
wiąże i skuwa ze sobą na zawsze. Taki właśnie teatr, od zarania przeczuwany, a teraz
nagle w kształcie i nazwie objawiony, najbardziej sugestywny Króla-Ducha uniosłem ze sobą w czerwcu roku 1941 przez
zieloną granicę z Wadowic do Krakowa (…)
i taki teatr w całym tego słowa znaczeniu  
imaginacyjny, stający się, dziejący i rozgrywający się w nieograniczonych wprost
płaszczyznach i wymiarach wyobraźni poetyckiej, a poza wszelką realnością – zacząłem realizować z grupą młodych entuzjastów…”
Mieczysław Kotlarczyk przenosi się
w najcięższym roku wojny – 1941 – do
Krakowa i podejmuje pracę jako tramwajarz. I tu z grupą entuzjastów zakłada teatr. Zebrał grupę młodych ludzi, aby w prywatnych mieszkaniach i salonach oddawać
się czystej poezji romantycznej, by w ciężkich czasach okupacyjnej nocy stanowiła
antidotum na szaleństwo i podtrzymywała
ducha. Za początek teatru uznaje się spotkanie 22 sierpnia 1941 roku w mieszkaniu państwa Dąbrowskich przy ul. Komorowskiego, na Dębnikach. W tym mieszkaniu, przy świecach, gdy na ulicach wisiały
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obwieszczenia o rozstrzeliwanych, panował terror i łapanki, rodził się nowy teatr
stworzony właśnie dlatego, aby o tym zapomnieć i przetrwać to wszystko.
Nazwa Teatr Rapsodyczny – jak pisze
Kotlarczyk - „wskazuje na spójność i związek z poematami bohaterskimi, które w literaturze polskiej Słowacki i Wyspiański
nazywali rapsodami”. Ich pracę – jak pisała znana aktorka Danuta Michałowska
– cechowała młodość, entuzjazm i wiara
w przyszłość i tylko aresztowanie lub choroba mogła być przyczyną nie przyjścia na
próbę.
Dopiero w kilka lat po wojnie, w roku
1948, zespół stworzył Program teatru,
uściślając kim jest w Teatrze Rapsodycznym kierownik literacki, dramaturg, reżyser, muzyk, scenograf, plastyk i aktor. „Aktor jest na scenie nie solistą, ale głosem
w chórze, a każda rola bez względu na jej
wielkość i wagę – fragmentem całości”.
Nikt nie mówił wtedy o dyrektorze (po
wojnie zawsze pisze się go przez duże D. Był
to synonim Mieczysława Kotlarczyka). Zespół tworzył bardziej rodzaj zakonu mistyków niż trupę teatralną, ogarniętą dziwna
i wzniosłą misją pracy nad żywym słowem
i jego znaczeniem dla budowania „kultury
narodu”. Dyrektor Mieczysław Kotlarczyk
pisał po latach o dramatycznych losach Teatru Rapsodycznego, który związany z tradycją romantyczną, posłannictwem, tradycją chrześcijańską wyrażał się „byciem Polakiem w sztuce w sposób jednoznaczny.
Teatr Rapsodyczny po roku 1945, w nowej rzeczywistości politycznej był wysoce
niewygodny dla czynników oficjalnych ze
względu na swe przesłanie, wizję, tradycję
oraz rozumienie jak się służy sztuce. Kotlarczyk wspomina ten czas, krok po kro-

A. Mickiewicz -„Dziady” reż. Mieczysław Kotlarczyk , na pierwszym planie M. Kotlarczyk, 1961 r., foto. Wojciech
A. Mickiewicz -„Dziady”
reż. Mieczysław Kotlarczyk , na pierwszym planie M. Kotlarczyk, 19
Plewiński (ANK, Teatr Rapsodyczny, sygn. TRK, 21)

foto. Wojciech Plewiński (ANK, Teatr Rapsodyczny, sygn. TRK, 21)

ku, jak działania teatru narażone były na represje cenzury, reakcje władz oraz różnorakie uprzedzenia, również artystyczne. Jest
to opis działań teatru aż po jego ostateczny
kres w roku 1967.
Przytoczmy tylko w telegraficznym
skrócie wojenne działania teatru. Ciekawe
jest zestawienie nazwisk pierwszego spotkania, które uważa się za początek Teatru
Rapsodycznego. Obecni byli na nim: członkowie Krakowskiej Konfraterni Teatralnej
kierowanej przez Tadeusza Kudlińskiego –
Krystyna Dąbrowska (Ostaszewska), Halina Królikiewicz (Kwiatkowska), Danuta
Michałowska i Karol Wojtyła. Na spotkaniu
byli ponadto: Tadeusz Ostaszewski, Tadeusz Kwiatkowski, Anna Nawrocka, Małgorzata Stanisławska i Wojciech Żukrowski.
Zebranie miało charakter roboczy, prowadził je Tadeusz Kudliński.

1 listopada 1941 roku odbyła się pierwsza premiera sztuki J. Słowackiego KrólDuch, na podkładzie muzyki Chopina,
w prywatnym mieszkaniu i tylko dla zaproszonych gości. Oglądało ją 20 osób. Przedstawienie powtórzono cztery razy. (…)
TEATR RAPSODYCZNY
PO 1945 ROKU
„O dramatyczności losów Teatru Rapsodycznego w Krakowie nie trzeba przekonywać (…) Złudzenie, że jesteśmy w Polsce,
było nam permanentnie przez lat dwadzieścia wybijane z głowy” – pisał Mieczysław Kotlarczyk w swych wspomnieniach,
w Londynie.
W lutym 1945 roku dr Mieczysław Kotlarczyk otrzymał nominację na referenta
(kierownika działu teatralnego) w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
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w Krakowie. Do jego obowiązków należały
ważne, ale również wyjątkowo prozaiczne
czynności, ważne z perspektywy zakończonej wojny: między innymi zezwolenia
na okolicznościowe przedstawienia, prowadzenie różnych teatrów, ale przede wszystkim „rozprowadzanie chleba, artykułów
tekstylnych oraz przydziały organizacyjne dla teatrów krakowskich”. Arnold Szyfman pisze w swoim Dzienniku pod datą
20 kwietnia 1945 roku: „Jestem w Krakowie już od prawie miesiąca. Pomaga mi dr
Kotlarczyk, założyciel TR, obecnie referent
w MKiSz. Sprawy teatrów krakowskich
wymagają ustawicznych narad i mediacji”.
Ale Kotlarczyk nie zapomina o Teatrze
Rapsodycznym. W dniu 22 kwietnia 1945
roku w Sali kina „Wolność”, przy pl. Inwalidów odbywa się premiera jawnego Teatru Rapsodycznego. Jest nią przedstawienie Grunwald, oparte na tekstach: Grażyny,
Konrada Wallenroda i Zawiszy Czarnego
oraz muzyki na motywach Roty. Przedstawienie przerodziło się w rodzaj „słuchowisk”, na które zapraszano szkoły średnie. Kazimierz Wyka nazwał występy
teatru „obsługą wielkiego słowa”. W „słuchowiskach” brało udział sześciu aktorów-recytatorów, m. in. Maciej Maciejewski.
Nie spodobało się to Romanowi Szydłowskiemu, szefowi cenzury w Krakowie od
kwietnia 1945 roku, który pisał: „Repertuar teatrów krakowskich nie podobał mi się
wówczas. Uważałem, że jest zbyt oderwany od życia, za mało bojowy, za mało upolityczniony”.
W maju 1945 roku Teatr Rapsodyczny
dał premierę Pana Tadeusza – rozszerzoną wersję scenariusza okupacyjnego, z muzyką A. Żulińskiego (był to raczej wybór:
Marsylianka, Mazurek Dąbrowskiego, polonez itp.).
W czerwcu teatr zostaje uznany przez
Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego (kuratorem był W. Wyspiański) „za
teatr szkolny, obowiązkowy dla młodzieży”.
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Aktorzy Teatru Rapsodycznego recytują fragmenty Pana Tadeusza w mieszkaniu ks. F. Machaya, przy pl. Mariackim na
konspiracyjnym spotkaniu przedstawicieli
rządu londyńskiego, z udziałem Z. Kossak-Szczuckiej.
W dniu 30 czerwca ma miejsce premiera (jawna)z tzw. kanonu okupacyjnego
(tym razem Beniowski). Nie uszło to uwadze władz. Krytyczną opinię o tym spektaklu wyraził Juliusz Kydryński, a Adam Polewka stwierdził wprost w liście do Leona
Kruczkowskiego: „Czy ty wiesz o tym, że
sztukę teatralną po ocenie przez departament dla tekstów, jeszcze ocenia „obyczajowa” w Krakowie, p. Kotlarczyk z Wydziału Kultury i Sztuki. Chyba wystarczy
ocena departamentu Ministerstwa i cenzura…” Już wtedy los Kotlarczyka wydawał
się przesądzony. Po raz pierwszy zwrócił
uwagę na jego działalność Leon Kruczkowski, wiceminister kultury i sztuki.
W czerwcu i sierpniu 1945 roku teatr
gościł we Wrocławiu na zaproszenie – jak
pisano – dozgonnego przyjaciela rapsodyków Bolesława Drobnera oraz w Częstochowie. W listopadzie 145 roku teatr występuje z następna premierą (realizacją powojenną) Hymnów Kasprowicza w scenerii
trzech krzyży złączonych jednym ramieniem , ale jak podkreślano, spektakl grany
był dla uczniów i garstki widzów. 23 grudnia 1945 roku Kotlarczyk reżyseruje poza
Teatrem Rapsodycznym na scenie mi. J.
Słowackiego przedstawienie Mickiewicz,
w 90 rocznicę śmierci poety z udziałem
wybitnych aktorów, m.in.: K. Adwentowicza, J. Warneckiego, T. Białoszczyńskiego,
Z. Rysiówny ( z Teatru Rapsodycznego wystąpili: Michałowska, Ostaszewska, Kwiatkowska i Żuliński). 25 stycznia 1946 roku
ma miejsce premiera Nocy wigilijnej.
Oprócz tradycyjnej pastorałki Kotlarczyk
wprowadził do przedstawienia sceny z Wesela, scenę bożonarodzeniowa z III części Dziadów z opowieściami Sobolewskiego o poszukiwaniu Boga, modlitwę Konra-
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da z Wyzwolenia, „pasterskie” fragmenty od tej pory stał się – w opinii rapsodyków –
z Chłopów Reymonta oraz kolędy. W mar- jawnym wrogiem teatru, zaś sam spektakl
cu 1946, w Roku Kościuszkowskim, teatr określał mianem „fałszywej poezji”. Członprezentuje Słowo o Kościuszce, spektakl kowie teatru wzięli też udział w wydarzewysoko oceniony przez J. Kydryńskiego, T. niach 3 maja 1946 roku w Krakowie (zatrzymani – Namysłowska, Adamski). Jak
Kudlińskiego i J. Woźniakowskiego.
Ważnym dniem dla teatru był 18 marca wiadomo doszło wtedy do starć z wojskiem
1946 roku. Teatr Rapsodyczny został uzna- i milicją, a wielu manifestantów aresztowany za teatr zawodowy. Kotlarczyk i Żuliń- no.
W sezonie 1945/1946 Teatr Rapsodyczski otrzymali legitymacje ZASP-u, a kilku innych rapsodyków zostało kandyda- ny działał organizacyjnie i prawnie na nietami do tej organizacji. Wydawało się, że ustabilizowanych zasadach i był teatrem
teatr krzepnie organizacyjnie; otrzymu- niemal bezpłatnym. Teoretycznie na przedje też dotację z Funduszu Kultury Naro- stawienia dla młodzieży bilet miał symbodowej. W kwietniu 1946 roku teatr wysta- liczną cenę, ale płacił tylko ten, kto mógł.
wił w Niedzielę Palmową przedstawienie W tej sytuacji nie było mowy o żadnych
pt. Wielkanoc, spektakl polemiczny wo- stałych gażach. Rozdzielano niewiele środbec Wielkanocy Schillera. Był on oparty ków, m. in. za odczyty, z Ministerstwa Kulna tekstach: Rostworowskiego, Zegadłowi- tury i Sztuki, z Kuratorium Okręgowecza i Wyspiańskiego. Nie spodobało się to go oraz Okręgu Wojskowego w Krakowie.
Janowi Alfredowi Szczepańskiemu, który Repertuar był nawet nie tyle romantyczno-
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mistyczny, ale często ocierał się o wyraźne treści religijne, co nie mogło się podobać
władzom. Wiceminister Kultury i Sztuki
Leon Kruczkowski ostrzegał wprost przed
rapsody kami dyrektora Teatru „Groteska”;
zespoły dzieliły bowiem tę scenę. We wrześniu 1946 roku nowy kurator Władysław
Gałecki zażądał skreślenia z repertuaru
„trudnych i przebrzmiałych dzieł Słowackiego i Wyspiańskiego”. Podjęto też uchwałę na mocy, której Teatr Rapsodyczny przestał być teatrem obowiązkowym dla dzieci
i młodzieży.
Mieczysław Kotlarczyk twierdził – i ma
tu wiele racji – że już wtedy wiceminister
Kultury i Sztuki chciał się go pozbyć i zlikwidować Teatr Rapsodyczny. Zaczęło się
od zdymisjonowania Kotlarczyka ze stanowiska referenta w Wydziale Kultury i Sztuki UW bez podania jakiejkolwiek przyczyny. „Kruczkowski ani mnie, ani mojej działalności artystycznej bliżej nie znał. Teatru
Rapsodycznego nigdy nie widział – pisze
Kotlarczyk. Skąd więc dymisja? Musiał ją zatem postanowić na podstawie informacji i raportów o mnie
(…). Wraz z moją dymisją rozpoczął

się natychmiast okres tzw. szeptanej propagandy przeciwko mojej osobie i wszystkim
moim artystycznym poczynaniom”. Kotlarczyk twierdził, że wezwał go pewnego dnia cenzor Próchnicki, aby mu oświadczyć: „Obserwuję – klarował – zastanawiającą i niepokojącą nas komunistów, linię
repertuarową waszego teatru. Najpierw bowiem Grażyna i Konrad Wallenrod, potem Pan Tadeusz, a teraz Beniowski. Najpierw Wilia i Wilejka, potem Nowogródek,
Wilno i Ostra Brama teraz Krzemieniec.
Co to wszystko ma znaczyć? Czyżby Teatr Rapsodyczny zamierzał podjąć ze swej
strony dywersyjnej akcji na rzecz odzyskania Kresów wschodnich. Sprzeczną z interesami naszego państwa!”.
Na efekty nie trzeba było długo czekać.
W czerwcu 1946 roku teatr niespodziewanie usunięto z kina „Wolność”, gdzie odbywały się wszystkie jego występu i zaproponowano wegetację pod wspólnym dachem,
razem z Teatrem Lalki i Aktora „Groteska” przy ul. Skarbowej, z prawem
grania dwa dni w tygodniu. 
C.D.N.

MAŁOMÓWNOŚĆ
W przedziale kolejowym jedzie dwóch słynnych rabinów. Mijają godziny, obaj wielcy mędrcy nie zamienili ze sobą ani słowa.
Jeden ze współpasażerów, zdziwiony milczeniem, pyta:
- Panowie rabini, obaj jesteście słynnymi cadykami, myślałem,
że będę świadkiem jakiejś dyskusji między wami, a wy nie zamieniliście przez całą drogę ani słowa. Jak to jest?
- Widzi pan – odpowiada jeden z rabinów – on jest wielki rabin
i ja jestem wielki rabin. On wszystko wie i ja wszystko wiem. To co
my jeszcze mamy ze sobą dyskutować?
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FELIETONY
JÓZEF KABAJ

NIEDOWIDZENIE
Wiele ludzi uważa jasnowidzenie za
możliwe. Istotnie, można powiedzieć, że –
jak to gołym okiem da się dostrzec – jedni
z nas, a zwłaszcza jedne – widzą nieco więcej i jaśniej niż drudzy. Jasne? Spróbujmy
to trochę rozebrać.
Wydaje się pewne, że np. fizyk, który objaśnia studentom pewne zawiłości
przyrodnicza, jak choćby skomplikowaną nad wyraz naturę światła, czyli podstawowe jego własności – takie jak ta, że zachowuje się ono w pewnych warunkach jak
fala, a w innych jak „kulka” – wyjaśnia im
w pewnej mierze to nader skomplikowane
zjawisko.
Natomiast ten, kto powiada – np. z katedry na wydziale teologicznym – że światło to „boska tajemnica”, operując przy

tym przesłankami w rodzaju: „wy jesteście
światłością świata”, ten wyjaśnia… inaczej.
Podobnie, kiedy Ks. Prof. „godzi naukę z religią” twierdząc – również z katedry, tym razem kosmologii i podobnie teologicznej orientacji – że „Bóg jest matematyką wszechświata”, też wyjaśnia inaczej,
niż robi to np. wirusolog opisujący mechanizm epidemii.
Nie można przecież zarzucić Ks. Profesorowi, że się nie zna na rzeczy. No bo skoro
„Bóg jest wszystkim we wszystkim” (a tak
mówi samo Pismo Święte, 1Kor 15), to jest
On i matematyką, i wszystkim innym…
Choćby wojną.
Lecz nad tego rodzaju wnioskami jak
ten ostatni można zapanować.
I się panuje za pomocą wspomnianego
w tytule niedowidzenia.
						
				

ROZSYPKA
Piękny majowy weekend. Siedzimy całą
rodziną (raz na jakiś czas to się udaje) przed
naszym domkiem na RODOS. Żeby ukrócić spekulacje od razu wyjaśniam. RODOS
to skrót od nazwy: Rodzinne Ogrody Działkowe Ogrodzone Siatką. No, to wszystko
jasne; tylko permanentnym zawistnikom
znowu nie uda się napisać donosu lub umieścić hejterskiego wpisu w sieci. No, cóż nie
zawsze się udaje.
Syn i synowa są dzisiaj mało atrakcyjni i zupełnie nieprzydatni towarzysko.
Wtłoczeni w leżaki odsypiają trudy całego tygodnia. Wnuki w cieniu też jakby nieobecne. Nosy w tabletach. Zastanawiam się
, czego tam szukają?

Nieśmiało zagadnęłam, czy nie bolą
ich karki od ciągłego pochylania się nad
ekranikami kolejnego elektronicznego cuda
do gadania na odległość.
Wnuk – jak zwykle do bólu konkretny – odrzekł, ze właśnie „rozmawia”
z kumplem o klęsce krakowskiej Wisły.
Chociaż wiem, o jaką klęskę chodzi, jakoś
nie potrafię im współczuć. No, może Kubie
Błaszczykowskiemu, desperacko poświęcającemu własne pieniądze na ratowanie drużyny. Może nie mam racji? Sama już nie
wiem. Dopytuję wnuka, czy nie lepiej zamiast zmagać się w milczeniu z tabletem po
prostu spotkać się i pogadać?
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Wnuk spojrzał na mnie tak, jakbym
z księżyca spadła.
- Eee tam, babciu, spotykać się… przecież tak jest prościej i szybciej. Nowoczesność, babciu, nowoczesność!
Zanim zdążyłam głośno „zwątpić”
w taką nowoczesność, odezwała się Kaśka. Znad swojego tabletu, oczywiście.
- Babciu, Kuba ma trochę racji. Wymiana informacji już nie wymaga bezpośredniego kontaktu. Zresztą wystarczy
pójść do jakiejkolwiek knajpki, czy innego
miejsca spotkań, żeby zobaczyć, że grupka znajomych co prawda siedzi przy jednym stoliku, coś tam popija, nawet zajada,
ale tak naprawdę każde z nich siedzi z nosem w ekranie. Mam rację, co nie, Kuba?
- No! – Kuba popatrzył na mnie jak na
szacowny zabytek, który nie dość, że zaczął gadać, to jeszcze w dodatku nic nie
rozumie.
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Poczułam narastającą przekorę i irytacją. Postanowiłam nie składać broni.
- Nie mogę tego zrozumieć. To jest
przecież nienormalne. Jak to możliwe, że
porozumiewanie się przez Internet i telefon jest lepsze od kontaktów osobistych?
Nie czuć bliskości kolegi, dziewczyny, nie
popatrzyć w oczy tak zwyczajnie? Zamiast
uśmiechu emotikon? Zgroza! Kochani, ja
tego po prostu nie rozumiem.
Kaśka współczująco westchnęła.
- Babciu, po prostu tak to już dzisiaj
jest. Są takie możliwości, to się z nich korzysta. To się rozwija. Przecież nawet ty,
choć się na to złościsz, też masz komórkę…
- I to nieźle wypasioną – dodał Kuba
z przekąsem.
- No, tak, mam komórkę, ale…
- Ale nawet ty esemesujesz ze swoimi kumpelami z Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku. Może ja coś zmyślam? Nie jest
tak? – Kuba, jak to on, był bezlitośnie precyzyjny.
- No tak, ale moje koleżanki są już
w pewnym wieku, niektóre schorowane,
mają trudności z poruszaniem się...
- A więc jednak dobrze jest mieć wypasioną komórę! – skwitowała Kaśka.
- Z jednej strony dobrze, ale z drugiej
strony cała nasza wspólnota oparta na bezpośrednich kontaktach po prostu się sypie!
To taka rozsypka! – czułam, że zaczynam
się denerwować.
- Spoko, babciu! Kuba znowu „konkretyzował” – Ta wspólnota się sypie, no to
trudno. Powstanie inna, a może nawet lep-

sza. Życie nie znosi próżni – dodał jak całkiem dorosły człowiek.
I pozostałabym tak w milczeniu, z rozdziawioną gębą, gdyby nie nasz domowy kundel, który dotąd podrzemywał pod
śliwką. Nagle poderwał się na równe łapy,
bo za ogrodzeniem przeszedł dorodny kocur z sąsiedztwa, pewny, że za siatką jest
bezpieczny.
Kundel się pienił ze złości na tę kocurowatą bezczelność. W poczuciu bezsilności rzekłam do psa: Po co się złościsz? Napisz mu SMS, żeby spadał na drzewo!
Babcia

GOŚĆ W DOM…
Uchodźcy, emigranci, uciekinierzy,
ofiary zbrojnych poczynań ideologicznego szaleńca… Określenia można mnożyć
w nieskończoność, tylko po co, skoro są to
po prostu LUDZIE, KTÓRYM TRZEBA
POMÓC.
Miliony istnień ludzkich brutalnie wyrwanych z dotychczasowego życia. Bogatego, biednego, takiego sobie, ale własnego, ze zrozumiałymi regułami, z oswojonymi warunkami. Szkoła, dom, zakład pracy,
knajpa, plac zabaw. Tego już nie ma. Są ruiny. Są (były) takie miejscowości, z których nie pozostało dosłownie nic. Patrzymy z niedowierzaniem w ekran telewizora.
Jak to możliwe, że ci, którzy „bili Giermańca” i czynili to w imię pokoju, aby nigdy już w Europie nie narodziła się wojna,
teraz robią rzeczy straszne? Jak to możliwe,
że urągając prawdzie i przyzwoitości głoszą paranoiczne hasła propagandowe?
Jak to możliwe, że wielomilionowe społeczeństwo ma tak wyprane mózgi, a ci,
którym chociaż trochę rozumu pozostało uciekli za granicę albo siedzą w więzieniach?

Pytań rozpoczynających się od słów
„jak to możliwe?”. Można by stawiać dziesiątki, lecz nie warto. Włączamy telewizor
czy komputer i mamy brutalną, ale jakże
prawdziwą odpowiedź.
Mnie jednakże nurtuje wątpliwość innej
natury. O co chodzi? O nas samych. Okazało się bowiem, że jako społeczeństwo pokazaliśmy wielkoduszność, empatię i klasę. Pewnie nie wszyscy, pewnie wśród porządnych rzesz obywateli znalazło się nico
hien, pozbawionych uczuć podłych typów.
Cóż, nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi niż pozostali Europejczycy. A może nasi bliżsi
i dalsi sąsiedzi jeszcze nie wiedzą, co nam
może grozić, gdy zostawimy Ukraińców
bez wsparcia? Przecież od dawna wiadomo,
że mapy z zaznaczonymi liniami granic są
warte mniej od papieru, na którym zostały
wydrukowane. Tak będzie, jeżeli choć niewielka grupka ludzi będzie stosowała zasadę „to nie moja wojna, moja chata z kraja”.
Dlatego tak ważna jest pomoc ludziom
w potrzebie. Polacy chętnie pomagają. Dopóki mają środki i siły. Wolontariusze bez
podziału na wiek i miejsce zamieszkania.
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Nie oglądają się na nikogo, tylko robią to,
co w danej chwili możliwe.
A mnie gdzieś w duszy gra czasem
okropna melodyjka, która sączył nam jeszcze niedawno w uszy nikczemnego wzrostu przywódca wielkiego narodu mówiąc,
że migranci są brudni, sieją terroryzm, bakterie i choroby… No tak, ale to byli INNI
emigranci. Kolorowi. Wierzący w coś innego, wierzący inaczej. A takich my nie lubimy. Stawiamy sążniste płoty, rozpinamy
koncertiny żyletkowych drutów. No więc
jak to jest? Jednym pomagamy, a innych
pędzimy precz?! Gdzie tu logika?
Wiem, wiem, uchodźcy z Afryki i krajów azjatyckich to często byli młodzi, silni mężczyźni. Trzeba było ich zatrzymać
i po sprawdzeniu odesłać. Że to trudne
i kosztowne? A co w takiej sytuacji jest
łatwe i tanie? Może pozostawienie kobiet i dzieci w lesie na mrozie? Znowu nie widzę tu logiki. A może jest
gdzieś, ale bardzo głęboko ukryta?

WIDOKI
Monsignore Roncalnielli (Jan
XXII) nie był jeszcze papieżem, kiedy został raz zaproszony we Francji
na przyjęcie dla dyplomatów. Siedział wtedy przy stole obok pewnej damy, która miała bardzo śmiały
dekolt. Kiedy podano owoce, monsignore Roncalli wziął jabłko i podał
je grzecznie swojej sąsiadce, mówiąc:
- I proszę pamiętać, że Ewa po
zjedzeniu tego owocu zaraz się
ubrała.
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A więc: pomagać czy nie? Oczywiście
pomagać! Nawet wtedy, gdy władze centralne wmawiają opinii publicznej, że to
one pomagają, a nie organizacje pozarządowe czy samorządy terytorialne. Trudno, nie
wolno przestać pomagać, a rząd niech dalej
zachowuje się jak ta żaba, która łapę nadstawia, gdy konie kują.
Że będzie coraz trudniej? A kto mówił,
że w takiej sytuacji ma być łatwo?
Myślę sobie, że największym błędem,
jaki mogło by popełnić nasze społeczeństwo, byłoby zamienić odruchu serca i empatię w obrzydliwe, prymitywne propagandziarstwo. Bo przecież taką pomoc należy okazywać bliźniemu nie po coś, nie po
to, żeby coś z tego mieć, ale po prostu, bo
tak trzeba. Przecież w ten sposób możemy
choć trochę „przymierzyć się” do zwykłego człowieczeństwa. Tak. Gość
w dom…
Marchołt

ANIOŁOWIE
Papież Jan XXIII leciał kiedyś
samolotem. W pewnym momencie,
aby uniknąć niebezpiecznych zawirowań powietrza, samolot zaczął się wzbijać coraz wyżej. Nagle monsignore Capovilla wpadł do
saloniku i rzucił żartem:
- Ojcze Święty, wyjrzyj przez
okienko. Aniołowie.
- No i co z tego? – odparł spokojnie papież. – Nigdy ich nie widziałeś?
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ska w Polsce, które domagają się zmian.
Przecież Kraków jest szczęśliwy, że ma
takiego radykalnego arcybiskupa, który
wyrzuca „Tygodnik Powszechny” ze swojego pałacu. To już nawet nie jest kwestia lokalnego kościoła, a społeczeństwa,
które w większości nie robi niczego, aby
zmienić sytuację.
A. Nowak: Strategia jest prosta: jeśli
jeszcze nie palą kościołów, jak nie trąbią
o nas „New York Times” i BBC, to rżniemy głupa. Dlatego nie do ruszenia są Stanisław Dziwisz czy arcybiskup homofob
z Krakowa.
Arcybiskupowi
Jędraszewskiemu
przestała przeszkadzać „tęczowa zaraza”? Od kilku miesięcy krakowski metropolita nie szczuje na mniejszości seksualne. Przynajmniej publicznie.
S. Obirek: Należy się cofnąć do jesieni ubiegłego roku. We wrześniu i październiku polscy biskupi odwiedzili Watykan w ramach Ad Limina Apostolorum.
Były oczekiwania, że Franciszek wezwie
ich na dywanik i przywoła do porządku,
pojawiały się nawet domysły, że może
dojść do dymisji polskich hierarchów,
jak to było w Chile. Tylko że tam płonęły kościoły, a u nas nie. W związku z tym
Franciszek zareagował po jezuicku - powiedział, zapewne na ucho, Jędraszewskiemu, żeby nie wygłaszał więcej homofobicznych homilii. Oczywiście, nie mamy
tego nagranego, nie mamy tego na piśmie, ale po skutkach możemy zakładać,
że taka reprymenda tam padła.
A. Nowak: Dziwisza nikt nie ruszy,
bo jest współtwórcą obecnego establishmentu watykańskiego. Patrząc na rolę
byłego papieskiego sekretarza w chronieniu Degollado i McCarricka, można powiedzieć, że Dziwisz wciąga przez
lewą dziurkę w nosie wszystkie skandale z udziałem polskich biskupów. Ale co
z tego? Prof. Tomasz Polak skomentował
niezatapialność kardynała krótko: „Dzi62

wisz jest bezkarny, bo za dużo wie”. I ja
się z tym zgadzam.
S. Obirek: Prawdę mówiąc, miałem
nadzieję, że Kościół zdobędzie się na
sporządzenie solidnego raportu, w którym zostaną zawarte relacje świadków
i ofiar, tak jak to było w przypadku McCarricka. Wspominam o nim ponownie,
bo ten amerykański kardynał był wzorem
skuteczności, jako fundraiser zgromadził
dla Kościoła mnóstwo pieniędzy. Wydawało się, że był niezatapialny, a jednak
spotkała go kara. Sądziłem, że w przypadku kard. Dziwisza zadziała podobny
mechanizm.
A. Nowak: Nie zadziałał.
S. Obirek: Niestety, do prowadzenia postępowania wyznaczono kard. Bagnasco, jego przyjaciela. Włoski kardynał nie wysłuchał nawet ofiar, o czym
mówił ksiądz Isakowicz-Zaleski. Widocznie polski Kościół cieszy się immunitetem, a Franciszek nie ma, jak sądzę, żadnego interesu, żeby to zmieniać. Skoro społeczeństwo polskie i polski Kościół
są szczęśliwi ze strażnikiem dziedzictwa
Jana Pawła II, to po co ma cokolwiek robić?
A. Nowak: Nie jest tajemnicą, że Jędraszewski jest karierowiczem. Pisaliśmy o nim sporo w „Gomorze”. W okresie rzymskim i poznańskim podlizywał się
Paetzowi, a teraz niby walczy z „tęczową
zarazą”. Ma duży respekt przed władzą,
ludźmi, od których zależy jego los. Został
upomniany i się przestraszył. To nie jest
żadne nawrócenie. Nie wiemy, na co on
liczy. Może, ktoś mu powiedział, że ma
szanse na godność kardynalską, jeśli tylko przestanie gadać głupoty. No i mimo
swojego narcyzmu pewnie spokorniał
i się dostosował.
Działania kardynała Dziwisza, w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, były

„prawidłowe” – stwierdziła Stolica Apostolska. To finał tej sprawy?
S. Obirek: Niestety, do prowadzenia postępowania wyznaczono kard. Bagnasco, jego przyjaciela. Włoski kardynał nie wysłuchał nawet ofiar, o czym
mówił ksiądz Isakowicz-Zaleski. Widocznie polski Kościół cieszy się immunitetem, a Franciszek nie ma, jak sądzę, żadnego interesu, żeby to zmieniać. Skoro społeczeństwo polskie i polski Kościół
są szczęśliwi ze strażnikiem dziedzictwa
Jana Pawła II, to po co ma cokolwiek robić?
A.Nowak: Trzy ostatnie pontyfikaty pokazują, że ta instytucja nie ma potrzeby, żeby się dogłębnie oczyścić.
Pontyfikat Jana Pawła II był czasem
pedofilskiego karnawału i można by przykładami zapełnić cały wywiad. Benedykt
XVI prawdopodobnie dopuścił się zaniedbań w sprawach pedofilskich w Monachium. Wskazuje to wprost raport przygotowany przez kancelarię adwokacką
na zlecenie niemieckich duchownych.
Oskarżenia w związku z kryciem
przestępcy seksualnego są wysuwane też pod adresem obecnego

papieża. Chodzi o okres, gdy był kardynałem w Buenos Aires.
Radykalna zmiana oznaczałaby zerwanie z pewnym paradygmatem, który polega na tym, że Kościół nie okazuje
słabości. My się ekscytujemy tym, że Kościół zaczął w ogóle mówić o swojej winie
w kwestii pedofilii, ale to są tylko słowa,
za którymi nic więcej nie idzie.
Gdyby Franciszek chciał rzeczywiście oczyścić Kościół, otworzyłby archiwa watykańskie i nie blokowałby świeckim organom w poszczególnych krajach
wglądu do nich. Zreformowałby swoje
sądownictwo, które teraz działa jak „sąd
pod lipą” i jeśli jesteś Dziwiszem, to masz
kute cztery łapy i nic ci nie grozi, jak jesteś jego człowiekiem, masz na nazwisko Szkodoń, to też nic złego cię nie spotka. A jak jesteś jakimś Janiakiem, którego Gulbinowicz już nie ochroni, bo leży
w szpitalu, to można zrobić z tobą „porządek”. Oczywiście w cudzysłowie, bo
Janiakowi też nic poważnego przecież
się nie stało. Dopuszczenie pokrzywdzonych i prokuratury do akt postępowań
kościelnych oraz zadośćuczynienie
ofiarom to minimum co Kościół
powinien zrobić, żeby doszło do
oczyszczenia.

MILIONER
Znany bogacz Rosen zatrzymał się na noc w Berdyczowie.
Zasiadając do kolacji w miejscowym zajeździe, zamówił jajecznicę. Kiedy doszło do płacenia rachunku, ze zdziwieniem stwierdził, że policzono mu za nią 100 rubli. Zawołał właściciela zajazdu i pyta:
- Powiedz mi, gospodarzu, czy jajka u was są aż taką rzadkością, że jajecznica kosztuje 100 rubli?
- Nie, jajka u nas nie są rzadkością, ale milionerzy – odpowiedział karczmarz.
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RETORYKA
U słynnego rabina Szamaja zjawił się pewien innowierca ze słowami:
- Przyjmę religię mojżeszową pod warunkiem, że wyłożysz mi zasady zawarte w Piśmie Świętym, stojąc na jednej nodze.
Słysząc te słowa, rabin Szamaj chwycił za kij i wygnał innowiercę z domu.
Ten udał się z tą samą sprawą do rabina Hilela, który w przeciwieństwie do porywczego Szamaja był bardzo cierpliwy. Rabin Hilal stanął na jednej nodze
i powiedział:
- Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło: oto jest cala Tora, wszystko inne
to komentarze.

Ludzkie szczęście to nic innego, jak dobre zdrowie
i słaba pamięć.
Albert Schweitzer
Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za
twoje uczynki. Nieszczęściem będzie, jeśli będziesz
spełniać dobre uczynki po to, aby cię chwalono.
Lew Tołstoj
Znaczenie dzieła zależy tyleż od tego, kto czyta, co od
tego, kto pisze.
Witold Gombrowicz
Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt
nie wie jak go wskrzesić.
Albert Einstein
Dużo ludzi nie wie, co z czasem zrobić. Czas nie ma
z ludźmi tego kłopotu.
Magdalena Samozwaniec
Nie jest zdrowe, gdy ojczyzna staje się parawanem,
zasłaniającym świat – nie jest zdrowe nawet dla tejże
ojczyzny.
Witold Gombrowicz
Rozliczne wyznania stają się dopiero wówczas szkodliwe, gdy jedno z nich rości sobie prawo prześladowania i uciskania innych.
Paul Thiry Holbach
Bez Judasza nie ma ukrzyżowania, bez ukrzyżowania nie ma zmartwychwstania.
Nikos Kazandzakis
Księża katoliccy zamiast przekonywać człowieka o konieczności wiary, mogą niekiedy
doprowadzić go do stanu niepewności i bezbronności dziecka po to, by udowodnić, jak
bardzo są potrzebni.
Mikołaj Gogol
Ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.
Georg Christoph Lichtenberg
Nic nie daje takiej władzy nad ludem jak zabobon.
Złych polityków wybierają dobrzy ludzie, którzy nie glosują.

Paul Thiry Holbach
George Jean Nathan
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Pablo Picasso
Wojna i pokój
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