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WSTĘP

Przez rok wędrowaliśmy po Polsce, opowiadając historie. Nie byliśmy 
wszędzie, bo opowiadanie nigdy nie ma charakteru masowego, nie 
realizowaliśmy „akcji“, ale spotkania. 
Na pewno można by wykreślić zupełnie inną mapę tych wędrówek. 

Ale miejsca, które odwiedzaliśmy i w których opowiadaliśmy, dawały nam 
swoje historie. Na ile opowieści przywiezione przez nas będą inspirujące 
dla osób związanych z muzeami, biorącymi udział w projekcie – czas po-
każe. Dla nas te wyprawy były ważne, w mojej głowie jest teraz inna mapa 
Polski. Składają się na nią fragmenty historii lokalnych, opowieści trady-
cyjnych i osobistych, przestrzenie i krajobrazy, przedmioty.

W Sosnowcu wędrowaliśmy śladami nieobecnej, nieopowiadanej 
historii żydowskich mieszkańców tego miasta. Do Radruża i Lubaczowa 
przyprowadziła nas niezwykła XVII-wieczna opowieść o Marii Dubnie-
wiczowej, brance tatarskiej, która po ponad dwóch dekadach wróciła do 
domu. Zostawiła po sobie pisane świadectwo – 34 słowa podyktowane 
lokalnemu proboszczowi. Ta polska Odyseja wydarzyła się w miejscu, 
którego uroda do dziś jest olśniewająca, a obrazów i dźwięków radruskiej 
cerkwi nie da się zapomnieć. W Lęborku urny twarzowe spoglądały na nas 
ze spokojnym uśmiechem Mony Lisy, a Słoneczny Jeździec namalowany 
na kamieniu niektórych z nas czasem odwiedza we śnie. W Pruszkowie 
schodziliśmy do głębin mitu, wiedzeni przez Sowiego, i błąkaliśmy się po 
wrzosowiskach Kalevali. W Kartuzach szliśmy z Remusem śladami mó-
wiących kamieni i zaklętych królewianek. W Bóbrce odnaleźliśmy niezwy-
kłą przestrzeń – muzeum technologii, wpisane głęboko w świat natury 
i opowieści o duchu polskiej wynalazczości.

Wiele by opowiadać. Jedno jest pewne: są to miejsca wyjątkowe, 
każdy powinien je odwiedzić, każdy powinien zobaczyć.

Publikacja, którą przygotowaliśmy, jest rezultatem tych doświad-
czeń. Składa się ona z esejów, które wprowadzają do opowieści, antologii 
tekstów źródłowych oraz tekstów napisanych przez pracowników muze-
ów biorących udział w warsztatach. Mają one różną formę – czasem są 
relacją z przeprowadzonych zajęć, czasem esejem, czasem propozycją wy-
korzystania doświadczeń i umiejętności związanych ze sztuką opowiada-
nia w pracy muzeum.

Na antologię składają się tradycyjne baśnie i legendy, fragmenty li-
teratury i  książek wspomnieniowych, esejów, a nawet tekst o wydobywa-
niu ropy naftowej. Wykorzystywaliśmy je z powodzeniem na warsztatach 
sztuki opowiadania, wiele z  nich opowiadamy od lat. Ta różnorodność 
gatunków ma też swój cel – pokazujemy w ten sposób, że sztuka opo-
wiadania nie ogranicza się do baśni i legend; można opowiadać dzieciom 
i dorosłym, edukacyjnie i dla przyjemności, na sposób uczony albo bardziej 
popularny. Tego ducha różnorodności chcemy tutaj przywołać i – co naj-
ważniejsze – obudzić. W naszej intencji publikacja ta nie jest dokumenta-
cją projektu, ale książką do opowiadania. Mamy nadzieję, że będzie przy-
jemna i użyteczna. I że niejedna mapa „małych muzeów, dużych historii” 
zostanie jeszcze wykreślona. 

MAŁE MUZEA,
WIELKIE PODRÓŻE

________________

Małgorzata Litwinowicz
 – opowiadaczka, animatorka kultury, 
pracownik naukowy Instytutu Kultury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego





ROZDZIAŁ I
ARCHEOLOGIA, 
CZYLI CMENTARZYSKA
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Czy przestrzeń ekspozycji archeologicznej może być inspiracją dla opowieści? Obcujemy przecież 
–  w znakomitej większości przypadków – z  kulturami, które milczą. Ślady materialne do nas 
dotarły, zdobycze wykopalisk są umieszczone w gablotach – ale ciągłość została zerwana. Nie 

mamy żadnego sposobu przywołania głosu tych, którzy wykonali wszystkie te przedmioty. Nie wiemy, 
i nigdy się nie dowiemy, jak wyobrażali sobie świat ten i tamten, i jak o tym mówili. Nie mieli etnogra-
fów, nie spisali swoich opowieści.

Zastanawialiśmy się kiedyś z moim średnim synem nad sensem słów „Jedźmy, nikt nie woła“. 
Dlaczego mówić, skoro przestrzeń została wypełniona milczeniem? Właśnie dlatego, że choć nikt nie 
woła – ktoś mógłby. Ktoś tam jest, lecz milczy. To „nikt nie woła“ – ukryta, lecz intensywna obec-
ność – wydaje mi się czymś bardzo silnym, co się ujawnia w obcowaniu z przedmiotami pochodzącymi 
z dawności. Słoneczny jeździec, główki swebskich wojowników, złoty wężyk z kobiecego naramienni-
ka… W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie... Co słychać?

Jest taka opowieść, która pochodzi z Trzeciego latopisu nowogródzkiego, a cytuje ją  Aleksander 
Gieysztor w Mitologii Słowian:

 
„W czasie chrztu Rusi z woli księcia biskup Jakim-Joachim kazał w miejscu zwanym Perynią znisz-

czyć miejsce święte i posiec Peruna, który w Nowogrodzie Wielkim wznosił się na Peryni, i związawszy 
sznurami, wleczono go po błocie, bijąc go batami i popychając, i wrzucili go do Wołchowa i zakazał 
Jakim, aby nikt go nie przyjmował.

Szedł zaś rano nad rzekę podgrodzianin, chcąc garnki wieźć do miasta, a to Perun przypłynął do 
brzegu. Odepchnął on go kijem. Ty – powiedział – Peruszycu, do sytości jadłeś i piłeś, a teraz popłyń 
precz, płyń ze świata, potworo”.

 

Ten obraz jest poruszający: biedny bóg, który strącony z ołtarza płynie Wołchowem, usiłuje gdzieś 
przybić do brzegu i oddaje się pod opiekę człowiekowi, jakby w nadziei, że ten się nad nim zlituje, wyło-
wi i ukryje. Próżna to jednak nadzieja, bowiem podgrodzianin rozumie, czym jest duch czasów i zmiana, 
a w tym, kogo z lękiem niegdyś czcił, rozpoznaje ,,potworę” i bez wahania odpycha od brzegu. Wiemy, 
dokąd poszedł podgrodzianin – do miasta. Pewnie sprzedał swoje garnki, i pewnie zostały one czymś 
napełnione przez innych ludzi – nie były to już jednak ofiary dla dawnych bogów, raczej ludzkie pokar-
my. Nie był to też przedmiot zainteresowania kronikarza, i – prawdę powiedziawszy – i mnie średnio 
zajmuje, co się stało z niemiłym podgrodzianinem i czy mu się udały jego transakcje. Właściwie mam 
nadzieję, że mu się nie udały.

Lecz dokąd popłynął Peruszyc? Bo przecież dokądś musiał, nie mógł zniknąć ze świata  
c a ł k i e m. Zatrzymał się w trzcinach, utknął głęboko w rzecznym mule? Może tak, i śpi tam do 
dziś, ale – jak wiemy – obecność śpiącego nie jest nieobecnością. Jest wyczuwalna, jest czymś, wobec 
czego zawsze się odnosimy – stąpając na palcach, by nie zbudzić, albo czyniąc rumor, by zbudził się jak 
najprędzej. Jak się zbudzi, to nas zje.

Tym, co wydaje mi się w archeologicznych znaleziskach fascynujące, jest właśnie ich milcząca 
opowieść. Co można zrobić, aby ją usłyszeć? Myśleć, czytać, śnić, śpiewać, recytować, przyglądać się... 
Żadna z tych czynności nie należy do repertuaru badawczego, ale czy nie jesteśmy czasem postawieni 
– my wszyscy mądrzy ludzie naszych czasów, my wyposażeni w wiedzę, lektury, pędzelki i izotop wę-
gla C-14 – w sytuacji granicy dyskursu naukowego? I czy nie jest dla badacza, pedagoga czy animatora 
muzealnego uskrzydlający ten właśnie moment, w którym dyskurs zawodzi i zaczyna się opowieść? 
Ostatecznie – jak przypomina Maria Janion w swojej znakomitej Niesamowitej Słowiańszczyźnie – to 
właśnie opowieść jest zadaniem humanistyki i nawet nasze przyczynkarskie wysiłki na nią się właśnie 

CO MÓWIĄ CMENTARZYSKA

Małgorzata Litwinowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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powinny składać.
Jedźmy, nikt nie woła. Wróćmy do siebie, do codziennego życia i codziennych naszych prac po tym 

intensywnym momencie, chwili  n a s ł u c h i w a n i a, przebywania w przestrzeni, w której tamten głos 
mógł się odezwać. 

Opowieść archeologiczna jest bardziej potencjałem historii niż gotową opowieścią, co w niczym 
nie odejmuje jej prawdy i intensywności. W naszych czasach wiedza i wyobraźnia są sobie często prze-
ciwstawiane. Tak, jak gdyby nie było tradycji narracyjnej w nowoczesnej humanistyce, tak jak gdyby 
nie było Gastona Bachelarda, Mario Praza, Aby Warburga, Waltera Muschga – by wskazać kilka tyl-
ko nazwisk autorów, w których pisarstwie w ogóle nie pojawia się ta anachroniczna i ograniczająca 
perspektywa. Z zachowaniem wszystkich proporcji i z całą świadomością własnych ograniczeń – 
może warto wstępować w te właśnie ślady. I pytać nie tylko o to, jak prawidłowo należy klasyfiko-
wać ornamenty i wizerunki, biżuterię i typy pochówków. Może warto sięgać do naszych doświadczeń  
z nimi związanych. Co mówią – do nas? Jakie widoki, powidoki otwierają? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mit o Sowim to fragment kroniki Jana Malali, pochodzącego najprawdopodobniej z Syrii kroni-
karza bizantyjskiego, żyjącego na przełomie V i VI wieku (ur. ok. 491 – zm. ok. 578).  Sama opowieść, 
uważana za jedno z ważnych źródeł do badania mitologii starożytnych Bałtów, nie jest jednak jego 
autorstwa, lecz wyszła spod pióra słowiańskiego tłumacza dzieła Malali i datuje się ją na rok 1261.

Wszystko wskazuje na to, że skryba, spisujący mit o Sowim, znał dość dobrze starobałtyckie wie-
rzenia. W komentarzu następującym po micie pojawiają się imiona: Andaj, Perkunas, Żworuna, kowal 
Telawela – to bogowie czczeni przez dawnych Litwinów, Prusów, Jaćwingów, a nawet Liwów i Jemów. 

Niewiele wiemy o samym Sowim. Niejasna jest etymologia tego imienia – niektórzy bada-
cze (Iwan Toporow) wiążą je z praindoeuropejskim rdzeniem – saue – oznaczającym słońce, inni  
(Norbertas Velius) z litewskim zaimkiem savas – swój. Sam mit doczekał się różnych interpretacji; 
większość badaczy zgadza się co do tego, że musiała to być opowieść objaśniająca pochówek ciało-
palny. Antoni Mierzyński twierdził, że dzik o siedmiu śledzionach został upolowany na stypę Sowiego, 
jego synowie zjedli jednak część przeznaczoną dla zmarłego, ten nie mógł więc skutecznie dostać się 
w zaświaty. Toporow dodaje przypuszczenie, że dzik oznacza słońce, a sam Sowi jest jego stworzy-
cielem. Algirdas Julius Greimas uważa, że Sowi jest bohaterem kulturowym, ustanowicielem nowego 
ładu – dzięki niemu pojawia się kult bóstw nieba, a kontakt z bóstwami chtonicznymi, których uciele-
śnieniem był dzik, zostaje zerwany. Inni badacze, idąc za tym rozpoznaniem, twierdzą, że Sowi nie tyle 
znosi kult bóstw chtonicznych, co go rozszerza; wchodzi przecież sam do świata podziemnego i tam 
następują najważniejsze zdarzenia całej opowieści. Podobnie jak plemienni wodzowie zabijający zwie-
rzę  o nadzwyczajnych właściwościach – władcę puszczy w postaci tura, orła czy jelenia – uprawomoc-
niają swą władzę i otrzymuję rodzaj legitymizacji władzy królewskiej, tak Sowi – „łowiąc” podziemne 
bóstwo, dzikiego wieprza – przejmuje jego właściwości i staje się przewodnikiem, który swobodnie 
może przemieszczać się między światami: żywych i umarłych, ziemskim i podziemnym.  

Wszystkie te głosy i interpretacje przytaczam za tekstem znakomitego litewskiego religioznawcy 
Norbertasa Vėliusa, który w zredagowanej przez siebie antologii Źródła do mitologii i religii Bałtów 
umieścił mit o Sowim. Przypomniał również długą listę badaczy (a czasem przy okazji – twórców) sta-
robałtyckiej mitologii, dla których opowieść ta była ważna.

Mit o Sowim nie jest więc zawieszony w próżni czy zapomniany. Obrosła go literatura, też i kon-
cepcji jest wiele. Nie lekceważę żadnej z nich, myślę sobie jednak (cicho!), że czasem wyjaśnienia te 
przybliżają nas do tej historii, ale jeśli zaufamy im zanadto – oddalają od niej; pozwalają jedynie ją 
interpretować, komentować, objaśniać, ale nie opowiadać.

A przecież niezwykłe są nie tylko sensy tej historii – i te ewidentne, związane z ustanowieniem 
nowego obyczaju grzebalnego – jak i te zupełnie nieoczywiste: dzik o siedmiu śledzionach, dziewięcio-
ro wrót czy pomoc, której ojcu udziela syn (co o niej wiemy prócz tego, że nastąpiła?). 

Niezwykły i piękny jest też rytm tej opowieści – znamy przecież dobrze tę od najdawniejszych 
czasów sprawdzoną sekwencję trzykrotnej próby. Tutaj jednak pomyłki nie kosztują wiele, nie przyno-
szą straszliwych konsekwencji – co rano odzywa się jedynie nieco zbolały głos starego Sowiego, który 
ź l e   s p a ł – nie zaś „doznawał męki” czy „cierpiał po śmierci”. Poruszający bardzo wydaje mi się 
ton tej opowieści, która choć dzieje się w zaświatach i dotyczy spraw ostatecznych – nie zionie grozą 
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ani obrzydliwością, toczy się w spokojnym rytmie nocy czuwania, kolejnych przebudzeń, porannych 
rozmów, wieczornych przygotowań do snu. Piękna i pełna spokoju jest troska syna, który pyta: „Jak 
spałeś?”, kojąca i pełna pociechy – także dla żywych (a może przede wszystkim dla nich) odpowiedź 
ojca: „Jak dziecko w kolebce słodko spałem”. Zaskakująca wydaje mi się też uważność kronikarza, któ-
ry spisuje cały mit. Nie lubi on przecież tych bogów i tych pogan, przytacza opowieść jako przykład 
odrażającego bałwochwalstwa. Dodaje komentarz, który jest jasnym wykładem właściwej na ten 
temat opinii. Hmm... A jednocześnie w komentarzu tym spisuje imiona odchodzących bogów. Dzię-
ki temu trafiają one do historii, a kronikarz musiał wiedzieć, co robi. W XIII wieku – inaczej nieco niż  
w naszych czasach – nie pisało się wszystkiego o wszystkim, a zapisane w kronice mogły być tylko 
rzeczy godne i ważne. Nie wierzmy „właściwej” opinii, sam wybór gatunku jest przecież nobilitują-
cy. Druga zaś rzecz to uważność w zapisywaniu tej opowieści, choć ryzykowne to może słowo –  
czułość nawet; nie dostajemy przecież od skryby streszczenia czy napomknienia, ale historię  
in extenso, wszystko w niej zostało powiedziane i ocalone.  I choć nie mieści się to w dyskursie na-
ukowym, i chyba w ogóle w niczym się nie mieści – myślę sobie o tym klasztornym pisarzu. „Zim-
no się robi w skryptorium, boli mnie kciuk. Porzucam już to pisanie, nie wiem dla kogo, nie wiem już  
o czym...”. Przymyka oczy, słyszy rozmowy, trzaskają płonące patyki, ciepło, uśmiecha się Sowi.  
Miało być o piekle przecież, a wyszło jak zwykle! Przywołuje się skryba do porządku, pisze szybko  
o obłędzie pogan. To jest też bohater tej opowieści, bez imienia, ale z niewątpliwą zasługą.

Urny twarzowe z Muzeum w Lęborku pochodzą z innych czasów i innej kultury niż ta, w której 
był przepowiadany i odczyniany mit o Sowim, innej niż miejsce, w którym został spisany. Nie można 
zbudować wywodu, który będzie te dwa światy łączył w sposób nie wywołujący zastrzeżeń. Nie wątpię 
jednak, że opowieść, w której wygłosie jest słodki sen – jest ich opowieścią. Jasne jest też, że uśmiech 
w norweskiej opowieści Siódmy ojcem w domu, tego, który mówi: „Tak, możesz zostać” – jest tym 
właśnie uśmiechem – przodków jeszcze nie wygnanych, starożytnych ojców i matek, którzy są praw-
dziwymi gospodarzami.
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

Kronika Jana Malali (1261)

Wzór obłędu pogan, którzy Sowiego 
bogiem nazywają

Sowi był człowiekiem. Gdy ułowił dzikiego wieprza, wyjął z niego 
dziewięć śledzion i dał je upiec synom, a ci zjedli je. Rozgniewał się 
na nich i kusił się o zejście w otchłań; przez ośmioro wrót nie trafił, 

dopiero przez dziewiąte dopełnił swej woli, z pomocą syna, co mu dro-
gę wskazał. Gdy na tego bracia się gniewali, wyprosił się u nich: „Pójdę  
i odszukam ojca mego”. I przyszedł w otchłań.

Gdy ojciec z nim wieczerzał, sporządził mu łoże i pogrzebał go w ziemi. 
Gdy nazajutrz wstali, zapytał, czy miał dobry pokój, lecz on zastękał: 
„Och, objadły mnie robaki i gady”.

Na drugi dzień sporządził mu znowu wieczerzę i włożył go w drzewo  
i położył go. Nazajutrz opytał; on zaś rzekł: „Wiele pszczół i komarów zja-
dło mnie, biedaż, jak spałem!” 

W następny dzień uczynił wielki stos i wrzucił go na ogień; nazajutrz 
opytał, czy dobrze spoczywał, a on rzekł: „Spałem słodko, jak dziecię  
w kolebce”.

O wielka obłuda diabła, jaką wwiódł w litewski ród i do Jaćwingów,  
i Prusów, i Jemów, i Liwów, i do wielu innych szczepów, zwanych Sowi-
cą, wierzących, jakoby Sowi był przewodnikiem dusz ich w otchłań –  
ci to teraz palą martwe ciała swe na stosach, jako Achil i Ksant, i inni  
z rzędu Helleni. Tę obłudę wwiódł między nich Sowi, składać ofiarę  
obmierzłym bogom, Andajowi i Perkunowi, tj. gromowi, Żworunie,  
tj. suce, i Telaweli kowalowi, co to ukował słońce, że świeciło po ziemi  
i wrzucił je na niebo. Ta obłuda obmierzła przyszła do nich od Hellenów.

________________

Aleksander Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mi-
tologiczne, nakł. Księgarnia Naukowa, druk K. Kowalewski, Warszawa 1904
cyt. za: 
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bruckner-starozytna-litwa.html

----------------------------------------------------------------------------------

________________

Jan Malala (ur. ok. 491 r. – zm. ok. 578 r.)

– kronikarz bizantyński, autor Kroniki Powszechnej 

w 18 księgach



15

Maciej Stryjkowski

Kronika polska  (fragment)

A kiedy się już który śmiertelnym czuje, tedy według możności, 
na beczkę albo dwie piwa, każe prosić przyjaciół i wszystkich, co 
w onym siele mieszkają, których przeprasza i żegna.

Oni zaś umarłego w łaźni pięknie wymyją, ubierzą w białą koszulę długą, 
jako jest obyczaj, posadzą go na stołku i z rzewnym płaczem, pijąc do nie-
go, tak mówią: „ Ja do ciebie piję, mój miły przyjacielu, i czemuś umarł? 
A wszak masz swoją miłą małżonkę i dziatki i bydło i wszystkiego dosta-
tek!” 

Potem do niego drugi raz piją na dobrą noc i proszą, aby na onym świecie 
ich przyjacioły pozdrowił, ojce i matki, braci et cetera, aby też tam z nimi 
łaskawie i sąsiedzko żył, jako tu oni z nim za żywota.

Ubierzą go potem w szaty, a jeśli będzie mąż, przypaszą mu kord lub sie-
kierę, ręcznik też koło szyje, w którym mu kilka groszy według możności 
zawiążą na strawę, chleba z solą i konew piwa wstawią w grób. 
A jeśli niewiastę pogrzebią, tedy jej włożą nici i igłę, jeśli się jej co zedrze 
na onym świecie.

________________

Fragment pochodzi z: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi 
Macieja Stryjkowskiego. Wyd. nowe, będące dokładnem powtórzeniem 
wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582, poprzedzone wiadomo-
ścią o życiu i pismach Stryjkowskiego... (1846) 
za: https://archive.org/details/kronikapolskalit02stryuoft

----------------------------------------------------------------------------------

________________

Maciej Stryjkowski (ur. 1547 r., zm. między 1586 a 1593 r.) 

– polski historyk, dyplomata, poeta, kanonik
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Alfred Wielki

Wulfstan o Prusach  (fragment)

[21] Estowie mają taki zwyczaj: gdy umrze tam jakiś człowiek, niespalo-
ny leży on w swym domu u rodziny i przyjaciół jeden miesiąc lub niekiedy 
dwa; królowie zaś i inni wysoko postawieni ludzie o tyle dłużej, ile więcej 
mają bogactw; niekiedy przez pół roku nie są oni spaleni i leżą na wierzchu 
w swoich domach. A przez cały ten czas, kiedy nieboszczyk jest w domu, 
piją tam i bawią się aż do dnia, w którym go spalą.

[22] A w tym dniu, w którym mają go zanieść na stos, jego pozostałe jesz-
cze po pijatykach i zabawach ruchomości dzielą na pięć lub sześć dzia-
łów, niekiedy na więcej, w zależności od tego, ile tych ruchomości jest. 
Wszystko to rozkładają na przestrzeni jednej mili; najlepszą część najdalej 
od domu, potem drugą, potem trzecią aż to wszystko jest rozłożone na 
przestrzeni owej mili; a najmniejsza część winna się znajdować najbliżej 
domu, w którym leży nieboszczyk. Potem zbierają się wszyscy ludzie, co 
mają najlepsze konie w tej ziemi o pięć lub sześć mil z dala od ruchomości. 
Potem wszyscy oni pędzą do owych ruchomości, a jeździec, który ma do-
brego konia przyjeżdża do pierwszego i najlepszego działu; 
i tak jeden za drugim, aż wszystko zostanie zabrane. A najmniejszy dział 
dostaje się temu, który musiał pojechać po swą część najbliżej domu. Po-
tem każdy jedzie z tymi ruchomościami i może je w całości zatrzymać. 
I dlatego dobre konie są tutaj niezmiernie drogie.
A gdy ruchomości jego są w całości rozdane, wtedy wynoszą go i spalają 
razem z bronią i szatami. Cały zaś jego majątek przeważnie ulega roztrwo-
nieniu wskutek długiego przetrzymywania nieboszczyka w domu i przez 
rozkładanie na drodze ruchomości, które potem obcy zabierają 
w wyścigach.

[23] A jest u Estów zwyczaj, że każdy człowiek, obojętnie jakiego jest sta-
nu, zostaje spalony. Jeżeli zaś znajdzie się jakiś członek nie spalony, wtedy 
muszą o to zanosić wielkie przebłagania. A Estowie posiadają taką umie-
jętność, że potrafią wytwarzać zimno. I dlatego nieboszczyk leży tam tak 
długo i nie rozkłada się, ponieważ działają na niego zimnem. 
A jeżeli postawi się dwa naczynia pełne piwa lub wody, potrafią oba za-
mrozić obojętnie czy jest lato, czy zima.

________________

Powyższy fragment Chorografii Orozjusza w redakcji Alfreda Wielkiego, 
czyli relację Wulfstana z podróży do kraju Prusów, zaczerpnięto z dzieła: 
Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, 
red. G. Labuda, Warszawa 1961.

----------------------------------------------------------------------------------

________________

Wulfstan – podróżnik, prawdopodobnie anglosaski, 

który ok. roku 890 odbył żeglugę z Hedeby na Pół-

wyspie Jutlandzkim (dzisiejsza Dania) w kierunku 

wschodnim, wzdłuż południowego wybrzeża Bałty-

ku, w celu zebrania informacji geograficznych na te-

mat ziem nadbałtyckich. Po siedmiu dniach żeglugi 

Wulfstan dotarł do ziem zamieszkanych przez Estów 

(Prusów) oraz do portu Truso położonego nad jeziorem 

Druzno. Następstwem wyprawy była relacja Wulfsta-

na z podróży, wraz z dokładnym opisem osady Truso 

i niektórych zwyczajów Estów

http://www.domwarminski.pl/index.php?option= 
com_content&view=article&id=6:alfred-wielki-wulfstan-o-
prusach&catid=59&Itemid=183
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Siódmy ojcem w domu

Był sobie kiedyś chłop, który wybrał się na wędrówkę. Szedł i szedł, 
aż pewnego dnia zaszedł do dużego, ładnego gospodarstwa. Był 
to wielkopański dwór i równie dobrze mógł być pałacem. Tutaj do-

brze będzie odpocząć, pomyślał sobie i otworzył furtkę. W pobliżu ujrzał 
staruszka z siwymi włosami i siwą brodą, który rąbał drwa. – Dobry wie-
czór, ojczulku! – rzekł wędrowiec. – Czy mógłbym tu przenocować? – Nie  
jestem ojcem w tym domu – odrzekł starzec. – Idź do kuchni i porozmawiaj 
z moim ojcem! Przybysz udał się do kuchni. Spotkał tam człowieka, który 
był jeszcze starszy. Klęczał przed paleniskiem i dmuchał w żar. – Dobry 
wieczór, ojcze! Czy mógłbym u was zanocować? – zapytał. – Nie jestem 
ojcem w tym domu – rzekł stary – ale idź do izby i pogadaj z moim oj-
cem. Siedzi tam przy stole. Poszedł więc wędrowiec do izby i porozmawiał 
z tym, który siedział przy stole. A był on o wiele, wiele starszy od tamtych 
dwóch. Dzwonił zębami, trząsł się cały. Czytał w wielkiej księdze, sylabi-
zował prawie jak dziecko.
– Dobry wieczór, ojcze! Czy mógłbym u was zanocować?
– Nie jestem ojcem w tym domu. Porozmawiaj z moim ojcem spoczywa-
jącym tam na ławie – rzekł staruszek, który siedział przy stole, dzwonił 
zębami i trząsł się cały.
Podszedł więc wędrowiec do tego, który spoczywał na ławie i próbował 
nabić sobie fajkę. Ten jednak był tak zgarbiony i tak trzęsły mu się ręce, że 
ledwie potrafił utrzymać fajkę.
– Dobry wieczór, ojcze! – znów rzekł wędrowiec. – Czy mógłbym u was 
przenocować? – Nie jestem głową tego domu – odpowiedział zgarbiony 
starzec – ale porozmawiaj z moim ojcem, który leży w łóżku.
Wędrowiec podszedł do łóżka, w którym leżał bardzo, bardzo stary  
człowiek. Wydawał się nieżywy, tylko wielkie oczy mu się świeciły.
– Dobry wieczór, ojcze! Czy mógłbym u was przenocować?
Nie jestem głową tego domu. Porozmawiaj z moim ojcem, który leży  
w kołysce – rzekł staruszek z wielkimi oczyma.
Na to wędrowiec podszedł do kołyski. W kołysce leżał wiekowy starzec: 
pokurczony, niewiele większy niż niemowlę. Wędrowiec gotów był uważać 
go za nieżywego, gdyby nie to, że od czasu do czasu postękiwał.
– Dobry wieczór, ojcze! Czy mógłbym u was przenocować?
Długo trwało, nim dostał odpowiedź, a jeszcze dłużej, aż stary ją skoń-
czył. Tak jak poprzedni, powiedział, że nie jest głową tego domu, ale 
niech porozmawia z jego ojcem, który spoczywa w rogu zawieszonym  
na ścianie.
Podróżny szukał wzrokiem po ścianach, wreszcie dostrzegł róg, 
a gdy zajrzał do środka, zobaczył coś szarego, przezroczystego, co ledwie  
przypominało twarz człowieka.

----------------------------------------------------------------------------------
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Wtedy tak się wystraszył, że krzyknął z całych sił:
– Dobry wieczór, ojcze! Czy mógłbym u was przenocować?
Z rogu, niby kwilenie sikorki, dobiegła odpowiedź, którą ledwie można 
było zrozumieć:
– Tak, moje dziecko!
Zaraz też wtoczył się do izby stół zastawiony najprzedniejszymi daniami, 
piwem i gorzałką, a gdy wędrowiec już się posilił, wjechało do izby łóżko 
nakryte skórami reniferów. Podróżny był bardzo rad, że w końcu po dłu-
gich rozpytywaniach odnalazł prawdziwą głowę rodziny.

________________

Peter Christen Asbjørnsen, Jørgen Moe: Siódmy ojcem w domu, 
przeł. z norweskiego Adela Skrentni-Olsen, w: Zamek Soria Moria. 
Baśnie norweskie, przeł. z norweskiego Beata Hłasko i Adela Skrentni- 
Olsen, Media Rodzina, Poznań 2010, s. 375-378.
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JAK POŁĄCZYĆ WODĘ Z OGNIEM, 
CZYLI O OPOWIADANIU W MUZEUM 
ARCHEOLOGICZNYM SŁÓW KILKA

Kamila Brodowska

Projekt „Małe muzea, duże historie” nie pojawił się w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie przypadkowo. Pierwsze spotkanie z niezwykłą ma-

terią opowieści nastąpiło podczas III Warsztatów historyczno-arty-
stycznych dla dzieci „W osadzie starożytnych hutników” w roku 2010. 
Obok tradycyjnych zajęć teatralnych, w bloku artystycznym pojawiły się 
również warsztaty sztuki opowiadania. Zajęcia w tej formie odbyły się 
również jesienią, w ramach lekcji XIV Festiwalu Nauki. Ówczesną edycję 
festiwalu połączyliśmy z rozbudowanym finałem projektu pt. „Kam-
pania Ognia” i organizowaną w jego ramach konferencją popularnonau-
kową „Materia święta i żywa – kilka słów o alchemii żelaza”.  W progra-
mie wielkiego finału znalazł się blok opowieści dotyczących hutnictwa  
i kowalstwa, przygotowany specjalnie na tę okazję przez opowiadaczy  
z Grupy Studnia O. – Małgorzatę Litwinowicz, Agnieszkę Kaim, Beatę 
Frankowską, z towarzyszeniem muzyka Barta Pałygi. Był to początek na-
szej wspólnej drogi, którą od czasu do czasu i od słowa do słowa przemie-
rzamy aż do dziś.

Trwająca kilka miesięcy „Kampania Ognia”  przybliżała tematy-
kę fenomenu starożytnych metalurgów z Mazowsza, którzy stworzyli, 
działające na przełomie er, drugie co do wielkości centrum metalurgicz-
ne barbarzyńskiej Europy. Tajemnice unikatowego, acz mało znanego 
szerszemu gronu odbiorców, zabytku europejskiego dziedzictwa kultury 
przybliżała dotąd jedynie archeologia w ujęciu klasycznym (tzn. poprzez 
wykopaliska, badania, wystawy muzealne, odczyty etc.). Chęć ukaza-
nia go w pełnym świetle, a ponadto zgłębienia tajników wytopu żelaza  
zaowocowała działaniami łączącymi kilkanaście wydarzeń artystycznych, 
edukacyjnych, popularnonaukowych oraz z zakresu archeologii ekspery-
mentalnej. Próbując w pełni przedstawić codzienność funkcjonowania 
Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, sięgnęliśmy również do źródeł 
kultury niematerialnej – mitów, legend, opowieści ustnych, również z bar-
dzo oddalonych kręgów kulturowych. 

Spotkanie z Grupą Studnia O. zaowocowało kilkoma ważnymi spo-
strzeżeniami i krokami. Należą do nich m.in. odważniejsze podejmowanie 
tropów archeologicznych przez pryzmat antropologii kultury oraz świa-
dome i krytyczne sięgnięcie po fundamentalną lekturę tematu, jaką jest 
dzieło Mircei Eliadego Kowale i alchemicy. W obliczu braku źródeł pisa-
nych dotyczących mieszkańców starożytnego Mazowsza, poza nieliczny-
mi wzmiankami historyków rzymskich, każda istniejąca na świecie opo-
wieść, dotycząca stosunku plemion pierwotnych i prostych społeczności 
do magii ognia, wytopu żelaza, kowalstwa, a także późniejsze ich odłam-
ki, których śladów możemy dopatrzeć się nawet dziś, pozostaje czymś 

----------------------------------------------------------------------------------
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niezwykle cennym.
Wspomnieć również należy pewną zaszczepioną odwagę w otwartości na inspiracje bogactwem 

kultury mówionej w działaniach popularnonaukowych.
Innowacyjne myślenie o edukacji muzealnej oraz chęć przekazania pełnego obrazu kultury dopro-

wadziły nas do zorganizowania w 2012 roku warsztatów historyczno-artystycznych dla dzieci, poświę-
conych mitologii pradziejowych metalurgów. Początkowo zakładaliśmy, że – na podstawie analogii do 
innych kultur – stworzymy wraz z uczestnikami nową mitologię plemion Mazowsza z przełomu er. Do 
udziału w projekcie zaprosiliśmy ponownie opowiadaczy z Grupy Studnia O. W toku wspólnych dysku-
sji pomysł ewoluował w stronę prezentacji znanych ze źródeł mitów skandynawskich i germańskich. 
Z jednej strony o zmianie zadecydowały uwarunkowania praktyczne (jedynie pięć dni warsztatów, 
sześćdziesięcioro uczestników podzielonych na trzy grupy, zajęcia w plenerze), jak również fakt, iż wy-
brane teksty pisane pochodzą z najbliższych kulturowo źródeł.

Mali uczestnicy wspólnie z opowiadaczami – Beatą Frankowską i Jarkiem Kaczmarkiem –  
poznawali tajemnice światów skupionych wokół magicznego jesionu Yggdrasil. Aby pomóc dzieciom 
w zrozumieniu trudnego i ulotnego tematu, trzonem programu, obok opowieści, było tworzenie fil-
mu animowanego oraz szereg działań plastycznych (z tworzeniem elementów świata mitologicznego 
włącznie). Efektem pięciodniowej pracy było wspólne widowisko plenerowe w Parku Potulickich, za-
prezentowane podczas wieczoru otwartego finalizującego projekt.

Poetyka i sposób prowadzenia zajęć ze sztuki opowiadania miały bezpośredni wpływ na lekcję 
muzealną dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów „Bajkowanie z Ezopem” (dołączona do oferty 
muzealnej w roku szkolnym 2012/2013).  Z konglomeratu moich wcześniejszych doświadczeń teatral-
nych, techniki dramy oraz warsztatu opowiadania, powstała żywa opowieść o przedziwnym garbatym 
chłopcu, który stał się najsławniejszym autorem bajek w historii świata. Trudno nazwać te zajęcia lek-
cją muzealną, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rozsiadaliśmy się na poduszkach tylko po to, by już 
po chwili wędrować z nimi nad głowami, układać je w rzędzie i na nich poznawać mijające stulecia, 
a potem układać z nich tor wyścigowy. W ciągu tego przedziwnego spotkania poznawaliśmy jednak 
najważniejszy element istnienia kultury – słowo, które, przekazywane z pokolenia na pokolenie, może 
przetrwać tysiąclecia i nieść ze sobą ocean treści oraz konkretnych faktów historycznych.

Wydaje się, że wszystkie wspomniane powyżej działania w sposób naturalny doprowadziły  
do kolejnego wspólnego projektu realizowanego ze Studnią O. – „Małych muzeów, dużych historii”.

Czy nasze Muzeum ma w sobie jakąś dużą historię? Opowiada przecież o tak prozaicznej dla 
współczesnego człowieka materii, jaką są prymitywne, niedoskonałe i mało romantyczne (w zna-
czeniu popularnego myślenia o archeologii – vide casus Indiany Jonesa i Lary Croft) wytopy żelaza. 
Ponadto opowiada historię, o której mało kto wie – „Jak to 2000 lat temu na Mazowszu? Przecież 
to puszcza była wtedy i dzicz!.” Do tego mamy „dziwną” nazwę dla każdego, komu obce są pradzie-
je ziem polskich: „Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego” – brzmi jak kakofonia death 
metalu dla wrażliwego ucha filharmonika. Dodatkowo milczą o nas podręczniki. Każdy absolwent 
podstawowej szkoły zna antyk Rzymu i Grecji, nie mając pojęcia, że na terenach, na których miesz-
ka, toczyła się fascynująca historia ludzi, którzy odważyli się zrealizować swoje wielkie marzenie –  
poprzez, proste z punktu widzenia dzisiejszej technologii, przeprowadzenie procesu redukcji żelaza.  
Czy to jest wielka historia?

„Wytop żelaza można rozpatrywać od strony historycznej, chemicznej, etnograficznej, problemów związa-
nych z produkcją itp. Pozostaje jednak zagadnienie sfery duchowej. Codziennej ciężkiej i żmudnej pracy 
niewątpliwie musiała towarzyszyć magia, swoiste „misterium ognia”. W tym przypadku nie trzeba się-
gać do materiałów, aby to potwierdzić, wystarczy być przy wytopie, szczególnie nocą. Ogień, tempera-
tura, zjawiska chemiczne zachodzące w piecu w innej perspektywie stają się kaskadą barw, ciepłem, 
kultem tworzenia, odurzeniem. Powietrze przepełnia się energią, witalnością, nadprzyrodzoną siłą. 
To po prostu musiała być w ówczesnych ludziach – tak samo, jak rodzi się w nas – siła pierwotna…”  
(Z zapowiedzi spektaklu Teatru Ognia „Czas żelaza”, otwierającego „Kampanię Ognia”, MSHM).

I cóż przyszło ówczesnym z ich pracy trwającej przez kilka stuleci? O czym tak naprawdę opo-
wiadają mazowieckie piecowiska, składające się z setek tysięcy pieców? Czy rzeczywiście pozyskiwa-
ne tutaj żelazo stanowiło kluczowy element do pokonania przez plemiona barbarzyńskie Imperium 
Rzymskiego? Na te pytania nie odpowiedzą nam znajdowane w trakcie wykopalisk fragmenty szybów 
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czy tkwiące tuż pod powierzchnią ziemi kloce żużla. Najprawdopodobniej nigdy nie złożymy pełnego 
obrazu z pojedynczych i rozproszonych elementów tej układanki. Możemy jednak starać się odnaleźć 
źródło pasji oraz wierzeń ówczesnych metalurgów. Popatrzeć, jak krystalizowała się ich duchowość 
związana z tajemnicą panowania nad materią, przekraczaniem granic życia i śmierci, wydobywania 
rud i poprzez przetapianie ich – przyspieszanie czasu ziemskiego, naturalnego porządku rzeczy, czyli 
wkraczanie w sferę niedostępną dla żywych.

Dlatego właśnie pruszkowska część projektu, prowadzona przez Małgorzatę Litwinowicz i Be-
atę Frankowską, skupiła się wokół dwóch najważniejszych bloków tematycznych – kowalstwa, hut-
nictwa i ognia oraz śmierci, form pożegnań ze zmarłymi, pochówków. Ponieważ, obok mojej wypo-
wiedzi, uważny czytelnik odnajdzie teksty, nad którymi pracowałyśmy, nie będę ich teraz przytaczać 
czy streszczać. Dość powiedzieć, że wiele z nich nie tylko analizowałyśmy literacko, ale szukałyśmy  
w nich również dodatkowych znaczeń, a czasami dopowiadałyśmy do nich własne historie.

Obok pracy stricte literackiej dowiedziałyśmy się (używana przez mnie stale forma żeńska jest 
nieprzypadkowa – kobiety stanowiły 100 proc. grupy warsztatowej), jak rozbudzać wyobraźnię, praco-
wać z ciałem, rozgrzewać się do mówienia i śpiewu.

Nie chciałabym oceniać wieczoru otwartego wieńczącego pracę warsztatową. Jako występują-
ca w nim opowiadaczka przeżyłam chwile niezwykłe. Mając wieloletnią praktykę sceniczną, z zadzi-
wieniem konfrontowałam swoistą niedoskonałość sztuki aktorskiej wobec opowieści, która wyma-
ga czasami jeszcze większej intymności, bezpośredniości, skupienia i szacunku dla siebie, widzów,  
a przede wszystkim samej historii, którą się przedstawia. To już nie „odgrywanie”, ale „bycie”, wspólne 
istnienie w danej chwili, które potrafi uzmysłowić nam, że dana historia opowiadana była setki lat 
przed nami, a być może opowiedziana zostanie setki lat po nas. Tym bardziej fascynujący wydaje się 
fakt, że większość z prezentowanych przez nas utworów dotyczyła przemijalności życia ludzkiego.

Po zakończeniu warsztatów przyszedł czas na szukanie odpowiedzi, czy w dziedzinie edukacji 
muzeum archeologicznego, opierającej się na konkretnych zabytkach kultury materialnej, jest miejsce 
na opowieść? Mowa tu nie tylko o przedstawianiu kultury mówionej, przekładaniu mitów, duchowości 
na formę zrozumiałą dla współczesnych odbiorców. Chodzi mi o rzeczywiste użycie warsztatu opowia-
dacza w działaniach edukacyjnych, dotyczących konkretnych tematów, przedstawianych dotychczas 
w sposób standardowy. Na tle tych rozważań powstał scenariusz/konspekt lekcji, której głównym za-
łożeniem jest przekazanie dzieciom konkretnej, specjalistycznej wiedzy na temat rodzajów pochów-
ków i wyposażenia grobowego, odnajdowanego na cmentarzyskach sprzed dwóch tysięcy lat.

Proponowana lekcja, oprócz przekazania bardzo konkretnej wiedzy, ma ambicję rozwijania wy-
obraźni, wrażliwości i duchowości. Nie bójmy się używać takich słów w kontekście edukacji. Wsparcie 
słowem pięknym, starannym i świadomym przywraca przedmiotom ich tożsamość. Czym jest leżący 
dziś w gablocie miecz, celowo zniszczony, spalony wraz z właścicielem na stosie przed tysiącleciami  
i umieszczony z nim w grobie, jeśli nie przedmiotem tak ważnym i osobistym, że musi „umrzeć” ra-
zem z wojownikiem. Jest przedmiotem, który ma „osobowość” tak mocno związaną z człowiekiem, 
iż nie może funkcjonować bez niego. W świecie przedmiotów jednorazowych ważne jest pokazanie 
dzieciom, że jeszcze do niedawna praktycznie każda rzecz ze świata człowieka, jego wytworów i przy-
rody miała swoje istotne znaczenie i zajmowała konkretne miejsce na mapie świata życia codziennego 
i tego po śmierci.

 Czy proponowane zajęcia będą jedynym owocem projektu? Biorąc pod uwagę mnogość dotych-
czas podjętych tematów… wiele jeszcze wspólnych historii przed nami. Musimy je tylko odnaleźć  
i opowiedzieć.

-------------------------------------------------------------------------------------------– 

I MIECZ Z NIM RAZEM DO SNU POŁOŻYŁ…
Lekcja muzealna dotycząca pochówków ciałopalnych 

Podstawowy tekst źródłowy dla opowieści: Opowieść o Sowim, w: Aleksander Brückner, Staro-
żytna Litwa. Ludy i bogi.

Założenie główne dla wykorzystania tekstu: opowieść o Sowim dostosowywana do realiów 
życia mieszkańców Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, zaliczanych do plemion germańskich     
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z kręgu tzw. kultury przeworskiej.

Forma zajęć: opowieść uzupełniona materiałami multimedialnymi bądź ilustracjami, możliwość 
rozszerzenia zajęć o działania plastyczne.

Atmosfera zajęć: w miarę możliwości „nieformalna”; prowadzona w muzealnych piwnicach przy 
kominku (dzieci siedzą na drewnianych pieńkach), ew. w oranżerii na scenie (dzieci siedzą, leżą na po-
duszkach); to temat i prowadzący stwarzają atmosferę zajęć, a nie narzucona przesadnie dyscyplina.

Uczestnicy: lekcja przeznaczona dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Uwaga dla edukatora: unikać sensacyjności, niesamowitości, być wrażliwym na elementy, które 
mogą wydać się straszne; nie dać się wciągnąć w dyskusję o zombie.

Ramowy plan zajęć:

1.  Przywitanie: poznawanie zasad i programu zajęć.
2.  Wprowadzenie, krótki wstęp, tło historyczne:

• ŚMIERĆ – umieranie, grzebanie zmarłych, żegnanie się z nimi,
• RÓŻNE RODZAJE POCHÓWKÓW (współcześnie i nie tylko) – rodzaj burzy  

mózgów, może być w formie wyboru gotowych haseł; mumie/piramidy, szkielety/trumny, urny, 
kurhany etc.

Co sprawia, że decydujemy/decydowano się na jakąś formę żegnania zmarłych?
• TŁO HISTORYCZNE – mieszkańcy Mazowsza 2000 lat temu i ich pochówki.

3.  Opowieść o Sowim, ze szczególnym naciskiem na pochówek ciałopalny (oryginalny tekst jest 
niezwykle lakoniczny, dużo zależy od inwencji opowiadacza, aby dodał odpowiednie treści, nie od-
biegające stylistycznie od całości);
• opowieść, a następnie zgadywanie, co to za „spanie” i czy są to konkretne rodzaje pochówków;
• wspólne oglądanie zabytków i kopii (ważne, by w prezentowanym zbiorze znalazły się m.in. 

„pary” przedmiotów przed i po spaleniu na stosie, jak np. cała tarcza i umbo z patyną ogniową, 
takież miecze, włócznia i grot itp.); wśród przedmiotów powinny być również te, które na stos 
nie trafiały bądź ulegały całkowitemu spaleniu;

• ponowna opowieść części ciałopalnej – wspólna z uczestnikami! – uzupełniona/rozszerzona     
o tworzenie makiety pochówku ciałopalnego – forma plastyczna do wyboru przez prowadzące-
go, np.:
– gotowe elementy lub półprodukty w niedużej skali,
– duże arkusze papieru do rysowania w skali 1:1,
– inscenizacja z prawdziwymi przedmiotami,
– jeśli czas zajęć przekracza zwyczajową godzinę, warto pokusić się o całkowitą rekonstrukcję 
plastyczną od „zera”.

WAŻNE: dla lepszego przyswojenia wiadomości i zapamiętania materiału, opowiadacz winien być      
w tej części zajęć jedynie moderatorem, a nie bezpośrednim reżyserem, ściśle narzucającym kolejność 
działań.

4.  Zakończenie: podsumowanie zdobytej wiedzy, podziękowanie za udział, słuchanie i wspólne 
     tworzenie historii.

________________

Kamila Brodowska – polonistka, ukrainistka,  studentka archeologii, aktorka Kompanii Teatralnej MAM-
RO, instruktor teatralny; entuzjastka Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, Polskich Owczarków Ni-
zinnych, prasy lokalnej i niepozornych idei, które zmieniają świat. Pracuje jako Specjalista ds. Public Rela-
tions w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie
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MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MA-
ZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY 
W PRUSZKOWIE

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie 
rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 1975 roku. Instytucja 
ta powstała w konsekwencji jednego z najbardziej znaczących 

odkryć w historii polskiej archeologii powojennej. Prowadzone w latach 
1968-75 przez grupę archeologów pod kierunkiem ówczesnego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie założyciela i wielolet-
niego dyrektora Muzeum mgr. Stefana Woydę badania powierzchniowe 
przyniosły odkrycie funkcjonującego na przełomie er ośrodka metalurgii 
żelaza. Od momentu swojego powstania pruszkowskie muzeum sys-
tematycznie prowadziło badania, które miały na celu jak najlepsze roz-
poznanie Centrum Hutniczego oraz odtworzenie życia społeczności 
ludzkich, których los związany był z działalnością ośrodka. Oprócz wy-
kopalisk drugim niezwykle ważnym narzędziem rozpoznania starożyt-
nego ośrodka stały się badania powierzchniowe. Zasady, które począt-
kowo Stefan Woyda opracował wyłącznie na potrzeby Mazowieckiego 
Ośrodka Hutniczego, z czasem przyjęły formę ogólnopolskiej akcji znanej  
powszechnie pod nazwą Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Obecnie Archeologiczne Zdjęcie Polski jest ogólnopolskim naukowo-
-badawczym programem konserwatorskim, którego celem jest rozpozna-
nie i ewidencja, a poprzez to ochrona stanowisk archeologicznych.

Wybór Pruszkowa jako miejsca usytuowania muzeum podyktowany 
był położeniem miasta w środku obszaru objętego archeologicznymi pra-
cami badawczymi. Również lokalne władze miasta okazały przychylność 
i zainteresowanie wobec projektu mgr. Stefana Woydy. Na siedzibę insty-
tucji przeznaczono zabytkowy budynek oficyny dworskiej, który znajdo-
wał się w tamtym czasie w stanie zupełnej ruiny. Po wielu latach zmagań 
i cierpliwych starań udało się sfinalizować trwające dwanaście lat prace 
remontowo-adaptacyjne prowadzone przez warszawski oddział Pracowni 
Konserwacji Zabytków.

17 stycznia 1991 r. w oranżerii muzeum pierwsi goście nowej placówki 
wysłuchali wykładu prof. Henryka Samsonowicza pt. „Mazowsze, nasza 
mała ojczyzna. O pożytkach płynących z historycznych badań regional-
nych”.

Do tego dnia, pomimo braku własnej siedziby, muzeum uporczywie 
realizowało zadania, do których zostało powołane. Oprócz wspomnianej 
już wcześniej archeologicznej działalności badawczej organizowano rów-
nież ekspozycje (nie tylko na terenie miasta Pruszkowa, ale również we 
wszystkich większych ośrodkach archeologicznych w kraju), prezentują-
ce Mazowieckie Centrum Hutnicze. Wystawa została również zaproszo-
na poza granice Polski i zaprezentowana w kilku miastach niemieckich. 
Potwierdziło to rangę oraz znaczenie odkrycia nie tylko dla pradziejów,    

----------------------------------------------------------------------------------
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w ciągu całego okresu prowadzono systematyczną działalność popula-
ryzatorską, która przede wszystkim skupiała się na promowaniu arche-
ologii. Ponadto przygotowywano spotkania przybliżające historię mia-
sta oraz jego najbliższych okolic. Muzeum organizowało we współpracy  
z PTTK weekendowe wyjazdy na mazowieckie pola bitew oraz w miejsca 
ważnych wydarzeń historycznych.

Działając poza swoją – jeszcze nie wyremontowaną – siedzibą, 
pruszkowskie muzeum zorganizowało 14 wystaw i ponad 100 odczy-
tów i spotkań naukowych, 30 wyjazdów terenowych (w czasach kie-
dy prywatna sieć komunikacyjna nie była tak powszechna jak dziś).  
W 1991 roku za działalność popularyzatorską Muzeum zostało uhono-
rowane nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na „Najciekawsze 
wydarzenie muzealne roku”.

Po zakończeniu prac remontowych, a następnie udostępnieniu  
w nowej siedzibie publicznej biblioteki oraz sali odczytowej (oranżerii), 
zorganizowaniu pracowni naukowych i przeprowadzce magazynów mu-
zealnych, najważniejszym zadaniem stało się stworzenie stałej ekspozy-
cji, której dyrektor mgr Stefan Wojda (autor scenariusza, główny pomy-
słodawca aranżacji i scenografii) nadał tytuł „Czas Żelaza”.

Wystawa stała, po jej otwarciu 16 października 1992 r., została 
bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców miasta, archeologów, a tak-
że muzealników. W roku 1993 w konkursie organizowanym przez Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki na „Najciekawsze wydarzenie roku” uzyskała 
nagrodę I stopnia. Biorąc pod uwagę ogólnopolską skalę konkursu oraz 
rangę muzeów biorących w nim udział, nagroda ta była ogromnym suk-
cesem.

Muzealna oranżeria – miejsce spotkań ludzi zainteresowanych 
archeologią i historią – ujawniła z czasem swoje zalety akustyczne,  
stając się wkrótce najpiękniejszą salą koncertową w mieście. 

Priorytetową działalnością MSHM jest badanie i ochrona dziedzic-
twa pradziejowego na terenie zachodniego Mazowsza ze szczególnym 
uwzględnieniem Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Szczególną 
troską otaczamy wszelkie działania mające na celu zachowanie tradycji, 
pamięci oraz dziedzictwa kulturowego.

Swoistą misją Muzeum jest promowanie i upowszechnianie zdoby-
tej wiedzy archeologicznej i historycznej. Staramy się nie tylko nadać prze-
kazywanym treściom wartość informacyjną, ale poprzez niestandardowe 
podejście do popularyzacji rozbudzić w społeczeństwie autentyczne za-
interesowanie przeszłością. Dążymy do zwiększenia roli oraz wyrobienia 
nawyku świadomego odbioru i uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.



ROZDZIAŁ II
MITOLOGIA, 
CZYLI NAJSTARSI KOWALE
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Proces wytopu żelaza jest skomplikowany, tajemniczy i nieprzewidywalny.
Kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy z opowieściami do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, trwała tam Kampania Ognia – cykl spotkań, 

warsztatów, koncertów i innych wydarzeń, których finałem był autentyczny wytop: budowanie pieca, 
rozpalanie, w y t o p – najważniejsze hasło dnia i chyba całej kampanii. Przyjechali tam wtedy z Danii 
mistrzowie dawnego kowalstwa, między innymi Jens Jørgen Olesen; wyglądał nie tylko, jakby dokonał 
podróży w przestrzeni, ale i w czasie, i przybył do Pruszkowa z rzeczywistości odległej  o tysiąclecia. 
Napięcie dotyczące tego, czy się uda rzeczywiście wytopić żelazo, było ogromne – ponieważ o starożyt-
nych kowalach wiadomo, ż e  wytapiali, ale nie wiadomo dokładnie,  j a k  to robili.

„Po kilkudziesięciu latach badań nad starożytnym hutnictwem polskim naukowcom udało się 
wreszcie wytopić metaliczne żelazo w replice pieca sprzed 2 tys. lat. To sukces archeologii eksperymen-
talnej” – doniosła „Gazeta Wyborcza” 28 listopada 2013 roku (cały tekst dostępny jest pod adresem: 
http://wyborcza.pl/1,75400,15037513,Przelomowe_odkrycie_polskich_archeologow__rozwiklali.html).

Z pewnością ta wiadomość została przez większość czytających przeoczona – nie było to przecież 
doniesienie o przełomowym odkryciu we współczesnej nauce. Jest coś jednak ciekawego i przewrotne-
go w tym, że dziś – przy całej wiedzy, którą dysponujemy – tylko z wielkim wysiłkiem i po wielu próbach 
potrafimy odtworzyć technologię znaną w naszej lokalnej starożytności.

Postać kowala w tradycyjnych opowieściach obdarzana jest niezwykłymi właściwościami. W an-
tologii zamieszczamy jedynie fragment z poświęconej temu zagadnieniu pracy Mircei Eliadego Alche-
micy i kowale. „Kowale i szamani są z tego samego gniazda“ – mówi cytowane przez Eliadego jakuckie 
przysłowie. W Pamirze poważa się kowala bardziej niż mułłę. Kowalstwem zajmują się bogowie – 
Odyn w Eddzie poetyckiej. Kowalami są Nibelungowie – karły z germańskiej mitologii – a wykuwane 
przez nich przedmioty stają się przedmiotem pożądania najwyższych bogów. 

Nie jest przypadkowe, że w opowiadaniu Singera o tym, jak Szlemiel wędrował do Warszawy, 
żartownisiem, który odwraca w przeciwnym kierunku Szlemielowe buty ustawione czubkami w stronę 
Warszawy, jest właśnie kowal. Gdyby nie interwencja kowala, nie wiadomo, jak by się to wszystko po-
toczyło – być może w ogóle by się nie potoczyło, Szlemiel doszedłby do Warszawy, przeżył tam różne 
przygody, wrócił i opowiedział. I nie byłoby tego zamieszana z Chełmem pierwszym i drugim, dwoma 
Szlemielami i zamętu kto-jest-kim-i-gdzie. Kowal bywa tricksterem – postacią, która nie reprezentuje 
ani dobra, ani zła, nigdy nie wiadomo, z kim zagra i w jaką grę, po której stronie stoi. Jest poza norma-
mi, przeznaczonymi dla zwykłych ludzi. Taki jest przecież kowal-arcymistrz z fińskiej baśni: ani dobry, 
ani zły – prowadzi własną grę ze wszystkimi siłami ciemności i jasności. I pewnie gdyby go zapytać: 
„Jakich zasad trzyma się pan w życiu” bez wahania by odpowiedział: „Swoich”. „Jak pan żyje?” – „Po 
swojemu”.

Tego prawa do samostanowienia, do życia po swojemu kowal nie otrzymuje jednak za nic, nie 
wywalczył też go „siłą charakteru”. M o ż e  różne rzeczy, których nie możemy my, bo też   u m i e  róż-
ne rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Jeszcze w XIX wieku doświadczenie pożaru było jednym 
z najbardziej powszechnych doświadczeń ludzkiego życia – właściwie każdy człowiek był świadkiem 
takiego zdarzenia, a wielu – jego ofiarami. Nie zdajemy sobie dziś sprawy z siły tego żywiołu, nie wy-
obrażamy sobie, jak szybko ogień może strawić drewniane ściany budynku, słomianą strzechę, jak 
błyskawicznie pożar się rozprzestrzenia, niszcząc całą wieś czy miasteczko. W niewielkim stopniu 
używamy żywego ognia – ot, kuchenka, świeczka, kominek dla nastroju. Z trudem więc możemy wy-
obrazić sobie, jak niezwykły w oczach tradycyjnej społeczności musiał być człowiek, który nie tylko ma 
nieustannie do czynienia z ogniem, ale – ogień w jakiś sposób go słucha, nie spala.

MITOLOGIA, CZYLI NAJSTARSI KOWALE

Małgorzata Litwinowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dodać do tego należy kilka jeszcze innych elementów.
Po pierwsze: kolory i dźwięki. Czerń sadzy, czerwień płomienia, złote iskry. Niesamowite  

i straszne kształty i ciężar kowalskich narzędzi. Oddech miechów, rytmiczny dźwięk kucia (taki opis 
kuźni jako miejsca magicznego, bajecznego mamy na przykład w Bazyliszku Artura Oppmana).  
Wnętrze kuźni nigdy nie było codzienną, bezpieczną przestrzenią. 

Po drugie: zwyczajowe położenie kuźni, przeważnie – poza wsią. I jej właściciel, i samo miejsce 
należały w jakiś sposób do świata wiejskiej społeczności, ale i nie należały. Kowal był swój, ale jednak – 
na obrzeżach, w takiej przestrzeni, w której mógł on sobie paktować z diabłami i aniołami, nie szkodząc 
jednocześnie ludziom zwykłym, którzy niekoniecznie mieli dość siły, by znosić wszystkie te dziwne 
wizyty.

Po trzecie (co związane z drugim – czyli położeniem „między”): kowal funkcjonował zawsze mię-
dzy światami różnymi w sensie społecznym – między wsią, dworem, miastem. Nie musiał trudnić się 
rolnictwem, działał – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – „w sferze usług”. Musiał znać wartość pieniądza 
i poruszać się w realiach wczesnej gospodarki towarowo-pieniężnej. Nie dawało mu to od razu statusu 
reprezentanta lokalnej elity, nie był równy proboszczowi  czy nauczycielowi (także z powodu dziwnych 
powinowactw swego fachu). Niewątpliwie jednak w wiejskiej hierarchii zajmował szczególne miejsce. 

Po czwarte: kwestia czasu (co się wiąże z zagadnieniami poruszanymi w tekście o opowieściach 
tradycyjnych „Etnografia, czyli wagi i miary”). Kultura tradycyjna nie ceni sobie szybkości jako czegoś 
wartościowego, rzeczy zasadniczo nie należy przyspieszać. Kowala ta reguła nie dotyczy – istotą wyto-
pu żelaza jest właśnie przyspieszenie naturalnego procesu. Wytop jest procesem, który zaczyna się od 
znalezienia rudy i wydarcia jej ziemi, potem zaś jej obróbki, w wyniku której uzyskuje się żelazo – sub-
stancję naturalną, choć nigdy w stanie czystym nie występującą w naturze. Wytapiający żelazo kowale 
stają się więc nie tylko panami ognia, ale i panami czasu. A to już są sprawy naprawdę bardzo, bardzo 
poważne.

Nie znaczy to jednak, że panowanie nad ogniem i czasem daje kowalowi całkowitą władzę nad 
uruchamianymi przez niego żywiołami. Fragment z Kalevali – opowieść o wykuwaniu młynka Sampo 
– dotyczy między innymi właśnie tego. Ilmarinen jest przecież mistrzem, najlepszym spośród kowali. 
Pieśń daje nam obraz niezwykłego wysiłku, który towarzyszy całemu procesowi – słudzy dmuchają  
w żarowisko…

Niezwykły młynek nie wykuwa się jednak od razu – w żarowisku pojawiają się kolejne przed-
mioty: ciołka, łódź, łuk, pług. Umieszczam tu słowo „ciołka” (a nie „krowa”), by przypomnieć przy 
okazji o pięknych aliteracjach, które stanowią zasadę kompozycyjną tych starych fińskich pieśni. Każdy  
z tych przedmiotów jest piękny i niezwykły, a zarazem żaden nie jest tym, co Ilmarinen chciał uzyskać. 
Niszczy je i zaczyna od nowa. Przecież nie z powodu nikłych umiejętności czy licznych błędów! Wszyst-
ko to w jakiś sposób odzwierciedla długość oraz nieprzewidywalność procesu wytopu. Jego pomyślność 
zależy od jakości rudy, temperatury pieca, właściwego rozpoznania momentu, w którym można piec 
otworzyć i uwolnić surówkę. Starożytni kowale nie mieli mierników, termometrów ani zegarków. Ich 
umiejętności opierały się na doświadczeniu, na zdolności do obserwacji, której rezultaty mówiły, kiedy 
etap pracy można uznać za zakończony i rozpocząć kolejny. Ilmarinen – przy tak wielkim marginesie 
nieprzewidywalności – za każdym razem uzyskuje przedmiot wartościowy, dzieło arcymistrza.

Ten fragment Kalevali pewnie nigdy nie stałby się dla mnie jasny, gdyby nie warsztaty w MSHM; 
jedna z uczestniczek zadała pytanie: „Dlaczego wykonanie Sampo trwa tak długo?”. Jakaś część 
odpowiedzi wiąże się z samą sytuacją opowiadania – wielokrotność prób podkreśla wartość efek-
tu/nagrody/zdobyczy (bohaterowie baśni nigdy nie dostają przecież niczego za pierwszym razem), 
opowieść nie może się też rozwijać zbyt szybko i za szybko skończyć; nie po to przecież zaczyna się 
opowiadać, by zaraz dotrzeć do krańca. Opowieść o młynku Sampo nie jest jednak związana tylko  
z tym – jest to historia bardzo mocno osadzona w konkretnym doświadczeniu, pełna pięknych obra-
zów opowieść o prawdziwym zmaganiu z materią.
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

Kalevala

Runo pierwsze (fragment) 

Ogarnęło mnie pragnienie
Myśl mi w mózgu zaświtała
Żeby czas przywołać pieśnią
Zaklinaniem wyczarować.

Z kłębka wysnuć rytm rodzinny
Wiersz powtórzyć powierzony.

Słowo spływa mi na usta
Miarowo zbiegają zdania
W czas się jawią na języku
Dzielą się między zębami.

Teraz dłonią w dłoń uderzmy
Powiążmy palce z palcami
By się nam dobrze śpiewało
Układało jak najlepiej.

Owe nuty wydobyte
I zaklęcia nanizane
Na pasie Väinämöiinena
W kuźnicy Ilmarinena.

Z cięć miecza Kaukomielego
Z Joukahainena cięciwy
Na gołoborzach Północy
Wrzosowiskach Kalevali.

Śpiewał je z dawna mój ojciec
Przy struganiu toporzyska
Uczyła ich matka moja
Obracając kołowrotek.

Nie brakło tam słów o Sampo 
Ani zaklęć starej Louhi
Inne słowa też bywają
Wyuczone wraz z przygodą.

W chruśniaku zebrane skrzętnie
Wysmykane wraz z wikliną
I ze źdźbłami siana zżute
Urwane w przydrożnym rowie.

Między miodnymi kępami
Po pagórkach pozłocistych
Śladami czarnej Maurikki
U boku Kimmo łaciatej.

Ziąb mi rytmy swe wydzwaniał
Dostarczała nut ulewa
Inne śpiewki wiatr przynosił
Przypędzały morskie fale.

Słów mi dorzucały ptaki
A zdań całych – drzew wierzchołki.

Długo stygł mój wiersz na mrozie
Ziębnący długo w tęsknocie
Aż zabrałem z zimna zwrotki
Odchuchałem w nich zaklęcia.

Otworzyłem słów szkatułę
Skarbiec zaklęć odemknąłem
Czy wymotam koniec kłębka
Wywinę łyczko z pierścienia?

Runo pięćdziesiąte (fragment)

Pora, by już zamknąć usta
Statecznie zawiązać język
Zaprzestać śpiewania zwrotek
Powstrzymać dźwięczący strumień.

Nawet strumyk zwalnia biegu
Wpływając w łożysko rzeki
Nawet ogieniek przygasa
Który płonął długą nocą.

Na kłębek me wiersze zwinę
Wszystkie w jeden pęczek zwiążę
Schowam na strychu spichlerza
Za kościanymi zamkami.

Sannę przetarłem pieśniarzom
Rozsunąłem czuby sosen
Naciąłem na drzewach znaki
Zmiotłem chrust, wskazałem drogę.

Nowy szlak utorowany
Dla doświadczonych śpiewaków.

________________

Kalevala, z fińskiego przełożył i komentarzem opatrzył Jerzy Litwiniuk, Państwo-
wy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998, Runo pierwsze, s. 17-26, Runo pięć-
dziesiąte, s. 638-641.
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Kalevala
Runo dziewiąte (fragment)

Tedy stary Väinämöinen 
Bez pomocy powstał z kozła, 
Wysiadł z sań bez podpierania, 
Podźwignął się nie dźwigany. 
Stamtąd wstąpił w progi domu, 
Udał się pod dach gościnny.

Przyniesiono srebrny skopek, 
Złotą konew mu podano:
Nie objęła nawet cząstki,
Krztyny krwi nie pomieściła 
Starego Väinämöinena,
Posoki prawego męża.

Na to burknął staruch z pieca, 
Wymamrotał siwobrody:
„Z czyjegoś ty rodu, człecze,
Jacy twoi są krewniacy,
Boć siedem czółen posoki,
Osiem cebrzyków uszastych 
Z kolana twego, nieszczęsny, 
Popłynęło na podłogę!
Wiele zamawiań pamiętam,
Lecz nie wspomnę praprzyczyny, 
Z jakiej rodzi się żelazo,
Skąd początek wzięła ruda.”

Wtedy stary Väinämöinen 
Tymi ozwie się słowami:
„Znam narodziny żelaza,
Pamiętam początek stali:
Powietrze było macierzą,
Najstarszą z rodzeństwa woda, 
Żelazo z niego najmłodszym,
Jako średni przyszedł ogień.

Ukko, najwyższy stworzyciel,
Sam bóg powietrznych przestwo-
rzy, 
Oddzielił od niebios wodę,
Z wody stały ląd wyłonił,
Jeno żałosne żelazo 
Pozostało nie zrodzone.

Ukko, bóg ponad przestworzem, 
Zacierał obiedwie dłonie,
Zaciskał je z całej siły 
Na swoim lewym kolanie;
Narodziły się trzy panny,
Trzy stworzycielki natury,
Macierze rudy żelaznej,
Modrej stali trzy sprawczynie.

Pochylały się w pochodzie, 
Skrajem chmur postępowały 
Z przepełnionymi piersiami,
Z sutkami ociężałymi,
Mleko ciekło im na ziemię, 
Nabrzmiewało w ich wymionach, 
Kropiło ziemię i bagna,
Kropiło drzemiące wody.

Tej najstarszej pośród panien 
Ciekło z piersi czarne mleko, 
Druga, średnia między nimi,
Mleko białe rozlewała,
Trzeciej zasię z nich, najmłodszej, 
Tryskało mleko czerwone.

Która suła czarne mleko,
Od tej pochodzi żeliwo,
Która białe wylewała,
Ta była stali sprawczynią,
Która czerwienią tryskała, 
Kowalstwem zawiadowała. 

Minęło niewiele czasu,
Spotkać zechciało żelazo 
Swojego starszego brata,
Z ogniem nawiązać znajomość.

Ogień zbytnio się rozhukał, 
Nasrożył się ponad miarę,
Spalić zamierzał żelazo,
Swego nieszczęsnego brata.

Żelazo jęło się chować 
Gdzie bądź, byle by się schronić 
Z rąk rozzłoszczonego brata,
Z paszczęki płomienia złego.

Wtedy skryło się żelazo,
Skryło się i uchowało 
W kołychliwym trzęsawisku,
W wywierzyskach, co się mienią, 
W głębi najgłębszego bagna
 Pod wyniosłym gołoborzem,
Kędy lęgną się łabędzie,
Gęsi stadka swe wywodzą.

W bagnie zaległo żelazo,
W topielisku spoczywało,
Chowało się rok i drugi,
Trzeci rok się ukrywało 
W dole między dwoma pniami, 
Trzema korzeniami brzozy; 
Jednak nie zdołało uciec 

Z ognia rąk nieubłaganych, 
Musiało iść po raz drugi,
Trafić do siedziby ognia,
 Przeobrażone w buławę,
W miecz wykute wyostrzony.

Po bagnisku wilk przebiegał, 
Błądził niedźwiedź z wrzosowiska, 
Bagno brnęło śladem wilka,
Piach pod łapami niedźwiedzia, 
Tak przyszła ruda żelaza,
A z nią hartowanie stali,
Za odciskiem wilczej łapy
I legowiskiem niedźwiedzia.

I tak kowal Ilmarinen 
Narodził się i wychował 
Na wzgórzu, gdzie tlił się węgiel,
W miejscu, gdzie go wypalano,
Ze spiżowym młotem w dłoni,
Z obcęgami w drugiej ręce.

Urodził się kowal nocą,
Za dnia wybudował kuźnię.
Szukał miejsca pod budowę,
Gdzie by tu ustawić miechy.
Ujrzał przesmyk między błotem, 
Miejsce nie nazbyt wilgotne,
Zaczął się rozglądać wkoło,
Jakby tu je przysposobić,
Tam ustawił swoje miechy, 
Wybudował palenisko.

Trafił też na ślady wilka,
Na legowisko niedźwiedzia.
Ujrzał ułomki żelazne,
Zbitki stalowe zobaczył 
Na wielkich wilczych pazurach,
W miejscu po łapach niedźwiedzia.

Takie słowa wypowiada:
„O ty, żałosne żelazo,
W jakim jesteś nędznym stanie,
W jak poniżonej postaci,
W wilczych łapach na bagnisku, 
Zmieszane z tropem niedźwiedzia.” 

Zamyślał się, zastanawiał:
„Co mogłoby z niego powstać, 
Gdybym je do ognia wsadził, 
Położył na palenisku?”

Zadrżało biedne żelazo, 
Zatrzęsło się, przeraziło,
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Gdy słowo „ogień” posłyszy,
Gdy zajadłość jego wspomni.

Rzecze kowal Ilmarinen:
„Nic takiego ci nie grozi, 
Ogień nie pali znajomych,
Nie krzywdzi swego plemienia!
Gdy przyjdziesz do domu ognia, 
Miejsca, w którym mieszka  
płomię, 
Wnet nabierzesz tam ogłady 
I przybędzie ci godności,
Nadasz się na miecz dla męża,
Igły do szycia dla żony.”

Przeto zanim dzień upłynął 
Rudę z błota wydobyto, 
Wyswobodzono z wilgoci,
Do kuźni je przydźwigano.

Kowal je do ognia wrzucił, 
Zakrzątnął się przy ognisku,
Zadął jeden raz i drugi,
Trzeci raz rozruszał miechy,
W maź rozlało się żelazo,
Spieniło się jako szlaka,
W papkę pszenną się rozlało,
W ciasto żytnie uklepało 
Na wielkim ogniu kowala,
Mocą jasnego płomienia.

Jęknęło biedne żelazo:
„Kowalu Ilmarinenie,
Weź mnie co rychlej, wyswobodź 
Z udręk ognia czerwonego!”

Rzecze kowal Ilmarinen:
„Jeśli z ognia cię zabiorę,
Może na złe się obrócisz,
Zaczniesz nazbyt dokazywać, 
Jeszcze porąbiesz swych braci, 
Potniesz dziatwę twojej matki.” 

Więc zaklęło się żelazo, 
Poprzysięgło uroczyście 
Na kowadło, palenisko,
Na młot i żar pałający.
Te wypowiedziało słowa,
Takie wyrzecze zaklęcie:
„Jestem do rąbania drzewa,
Do gryzienia serc kamienia,
Lecz nie do rąbania brata,
Cięcia dzieci mojej matki;

Lepiej byłoby mi zostać,
Zacniej, gdybym miało przeżyć 
Jako towarzysz wędrowca,
Sprzęt do ręki idącego,
Niźli własny ród pożerać 
Krzywdzić swoje własne plemię.”

Wtedy kowal Ilmarinen,
Majster sławny z dawien dawna,
Wyciągnął z ognia żelazo,
Położył je na kowadle,
Jął obrabiać nieszczęśnika,
Ostre czynił zeń zadziory,
Groty włóczni i siekiery,
I narzędzia najróżniejsze.

Wciąż nie bardzo mogło sprostać 
Biedne żelazo w potrzebie:
Nie zawrzał język żelaza,
Stal swych ust nie ożywiła,
Bo nie mogła nabrać hartu,
Zanim ją zanurzą w wodzie.

Tedy kowal Ilmarinen 
Sam ową sprawę rozważył, 
Zgotował nieco popiołu,
Szczyptę ługu przysposobił 
Do pokrzepienia żelaza,
Do zahartowania stali.

Popróbował go językiem,
Dobrze w umyśle rozważył 
I rzecze tymi słowami:
„Nie zda się to, moim zdaniem,
Na ciecz do wyrobu stali,
Do przyrządzania żelaza.”

Uniosła się pszczółka z ziemi,
Z modrej łąki modroskrzydła, 
Fruwała, polatywała 
Dokoła kuźni kowala. 

Te słowa wypowie kowal: 
„Pszczoło, biegła pracownico,
 Przynieś mi nektar na skrzydle, 
Przynieś miodu na języku 
Z sześciu kwiatowych kielichów,
Z czubków siedmiu ziół pachnących
 Do sporządzenia żelaza,
Do wyrobu modrej stali!”

Szerszeń, kusego latawiec, 
Przyglądał się, przysłuchiwał, 
Spoglądał spod kalenicy

 Spod łyka łypał ślepiami,
Jak będą robić żelazo,
Modrą stal hartować będą.

Polatując w mig nawrzucał 
Diabelskich obrzydliwości,
Naznosił jadu od żmii,
Czarnego śluzu robaka,
Kwasu od czerwonych mrówek, 
Utajonej żabiej złości 
Do sporządzenia żelaza,
Do wyrobu modrej stali.

Zasię kowal Ilmarinen,
Mistrz nie znający znużenia,
Myślał, wyobrażał sobie,
Że to pszczoła przyleciała,
Razem z miodem przyniesionym, 
Przygotowanym nektarem,
Tymi ozwie się słowami:
„Przydadzą mi się te rzeczy 
Na ciecz do wyrobu stali,
Do sporządzenia żelaza.”
Po czym wziął stal i zanurzył, 
Zmoczył niebogie żelazo 
Po wyniesieniu go z ognia,
Zabraniu go z paleniska.

Stal zabulgotała gniewnie,
Szaleć zaczęło żelazo,
Nie dochowało przysięgi,

Swoją cześć jak pies pożarło, 
Brata rąbało, nieszczęsne, 
Własny ród kłami kąsało.
Jęło przelewać posokę, 
Powodować krwi rozlanie.”

 Starzec z pieca wymamrotał, 
Śpiewał trzęsąc brodą, głową:
 „Znam żelaza narodziny,
 Rozumiem zwyczaje stali.

O, ty, żałosne żelazo,
Marny kruszcu, żużlu, szlako, 
Klątwą stali obarczone,
Zaliś z tego się ulęgło,
Stąd się straszne uczyniło,
W nazbyt wielkie obróciło!

Nie byłoś tedy zbyt wielkie, 
Wielkieś nie było ni małe,
Ani za bardzo ozdobne,
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Ani obrzydłe nad miarę,
Gdyś leżało jako mleko,
Słodką siarą spoczywało 
W piersi młodego dziewczęcia, 
Gdyś mu sutki napełniało 
Na obrzeżu długiej chmury,
Na spokojnym firmamencie.
O, nie byłoś tedy wielkie,
Ani wielkie, ani małe,
Gdyś jako muł spoczywało, 
Trwało jako jasna woda
W głębi największego bagna, 
Pod osłoną łysej góry 
Zmieniając się w grudy ziemi,
W rdzawy ił przeobrażając.

I nie byłoś tedy wielkie,
Ani wielkie, ani małe,
Gdy cię łoś wdeptywał w bagno, 
Reny w piachu tratowały, 

I nie byłoś tedy wielkie, 
Ani wielkie, ani małe,
Gdy cię z bagien wynurzono,
Z mułu ziemi wydobyto, 
Zaprowadzono do kuźni,
Do ognia Ilmarinena.

I nie byłoś tedy wielkie,
Ani wielkie, ani małe,
Gdyś jako żużel zawrzało 
Zimną wodą obryzgane

 I wewnątrz wrącego żaru
 Poprzysięgło uroczyście 
Na kowadło, palenisko,
Na młot i żar pałający,
Na miejsce, gdzie sapią miechy,
I okrąg dokoła kuźni.

Skoroś już urosło większe, 
Kiedyś się tak rozjuszyło,
Swoją przysięgę złamało,
Jak pies swoją cześć pożarło, 
Pochodzenie swe skalało,
Ujmę przyniosło rodowi!

Kto ci to czynić nakazał, 
Namówił cię na złą sprawę,
Zali ojciec twój czy matka,
Czy też najstarszy z twych braci 
Albo spośród sióstr najmłodsza, 
Czy ktoś inny wielki w rodzie?

Ani ojciec, ani matka,
Ani najstarszy z twych braci,
Ani spośród sióstr najmłodsza,
Ani nikt z wielkich w twym rodzie, 
Samoś popełniło zbrodnię, 
Dokonało zgubnej sprawy.

Chodź teraz poznać swe dzieło, 
Zło naprawić i uleczyć,
Zanim powiem twojej matce,
Twej staruszce się poskarżę: 
Niemały to kłopot dla niej,
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Louhi, pani na Pohjoli,
Starka Północy szczerbata,
Wyszła z izby na podwórze,
Tymi spyta go słowami:
„Skąd przybywasz tutaj, mężu, 
Cóżeś za jeden, mocarzu,
Że przybywasz drogą wiatru, 
Szlakiem wiosennej zamieci,
Tak, że psy nie zaszczekały,
Nie ujadały kudłacze?”

Rzecze kowal Ilmarinen:
„Nie przybyłem tutaj po to,
Żeby słuchać psów szczekania 
I kudłaczy zajadłości,
W owych obcych dla mnie pro-
gach, 
Pod płotem nieznanym dotąd.” 

Tedy pani na Pohjoli 
Zagadywać jęła gościa:
„Zali ci się przydarzyło 
Usłyszeć albo zobaczyć 
Kowala Ilmarinena,
Najbieglejszego w rzemiośle?
Długo już go wyglądamy, 
Wyczekujemy od dawna,
By nam tutaj dla Pohjoli 
Nowe Sampo wykuł młotem.”

Na to kowal Ilmarinen 
Tymi odpowie słowami:
„Zdarzyło mi się oglądać 
Kowala Ilmarinena,
Skoro właśnie ja nim jestem, 
Owym biegłym rzemieślnikiem.” 

Louhi, pani na Pohjoli,
Starka Północy szczerbata,
Prędko uda się do izby 
I takie wyrzecze słowa:
„Córuś moja młodziusieńka, 
Dziecino moja najdroższa,
Wdziej co najlepsze na głowę,
Co najbielsze na ramiona,
Co najcieńszego na kibić, 
Najświetniejszego na piersi, 
Najpiękniejszego na szyję,
Na skroń także barw dostatek, 
By policzki czerwieniały,
Byś wygląd miała przystojny.

To już kowal Ilmarinen,
Majster sławny z dawien dawna,
Przybył, by sporządzić Sampo, 
Pstrą pokrywkę przyozdobić.”

Urodziwa panna Pohjoli,
Chluba ziemi, wód ozdoba, 
Przywdziała wybrane stroje,
Swe najczyściejsze ubiory, 
Ubrała się, wystroiła,
Głowę godnie ozdabiając, 
Sprzączki wdziewając miedziane, 
Złoty pas olśniewający.

Przyszła do izby z alkierza,
Z dworu posuwistym krokiem,
Z oczyma jaśniejącymi,
Nadobną całą postacią,
Obliczem pięknym nadzwyczaj, 
Policzkami różowymi,
Piersią obwieszoną złotem,
Głową srebrem utrefioną.

Sama pani na Pohjoli 
Zaprowadziła kowala 
Do swej pohjolskiej siedziby,
Pod Sarioli belkowanie.
Pić i jeść gościowi dano,
Jak obyczaj nakazuje. 
Ugoszczono go obficie,
Po czym te usłyszy słowa: 

„Kowalu Ilmarinenie,
Mistrzu sławny z dawien dawna, 
Czy potrafisz wykuć Sampo, 
Pstrą pokrywkę przyozdobić,
Z pióra w ogonie łabędzia,
Z kropli mleka dojnej krowy,
Z małego ziarnka jęczmienia,
Z pasma wełny młodej jarki,
By dostać pannę w zapłacie,
Za swą pracę, piękną córę?

Tedy kowal Ilmarinen 
Tymi odpowie słowami:
„Jestem w stanie wykuć Sampo, 
Wyklepać wieczko ozdobne,
Z pióra w ogonie łabędzia,
Z kropli mleka dojnej krowy,
Z małego ziarnka jęczmienia,
Z pasma wełny młodej jarki, 

Skoro wykułem niebiosa,
Nieba spoiłem sklepienie,
Jeszcze przed początkiem świata,
 Bez śladu szwu najlżejszego.”

Zgodził się sporządzić Sampo, 
Wieczko wzorzyste ozdobić,
O miejsce na kuźnię prosił, 
Kowalskich żądał narzędzi;
Nie było miejsca na kuźnię,
Ani kuźni, ani miecha,
Paleniska ni kowadła,
Ani młotka, ani trzonka.

Tedy kowal Ilmarinen 
Tymi ozwie się słowami:
„Baby niechaj się wahają, 
Niezguła zawróci z drogi,
Lecz nie mąż, najlichszy bodaj, 
Junak nawet najospalszy!”

Wpierw poszukał paleniska, 
Miejsca, gdzie by skrzesać ogień, 
Za górami, za lasami,
Na zapleczu pól Pohjoli.

Szukał dzionek, szukał drugi, 
Nareszcie na dzionek trzeci
Pstry kamień mu się przytrafił, 
Bryła się napatoczyła,
Ustawił ją sobie kowal,
Palenisko pobudował,
Jeden dzień rychtował miechy, 
Drugi dzionek palenisko.

Tedy kowal Ilmarinen,
Majster sławny z dawien dawna,
Wrzucił do ognia surowiec,
Nakładł rudy w palenisko.
Kazał w miechy dąć czeladzi,
Strzec niewolnym paleniska.

Rozdymali płomię słudzy,
Czeladź strzegła paleniska 
Przez trzy letnie dni bez przerwy 
I trzy całe letnie noce,
Aż się pięty w głazy wpiły,
Wrosły palce nóg w kamienie.

Dnia pierwszego w kolejności 
Sławny kowal Ilmarinen 
Nachylił się, by popatrzeć 
Od spodu na palenisko,
Co się wydobędzie z ognia,
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Co z płomienia się wyłoni.
Łuk wyłonił się z płomienia, 

Kusza złota z żarowiska,
Ze srebrem po obu końcach,
Z jelcem trybowanym miedzią.

Łuk wyglądał nie najgorzej,
Ale miał jeden zły zwyczaj:
Co dzień się domagał głowy,
A dwóch w każdy dzień świątecz-
ny.

Przeto kowal Ilmarinen 
Nie był nim zbyt zachwycony
 I przełamał go na dwoje,
Po czym znów do ognia wrzucił, 
Sługom w ogień dąć rozkazał,
 Podsycać płomię czeladzi.

I już następnego dzionka
Znów się kowal Ilmarinen 
Pochylił nad paleniskiem, 
Popatrzy, co tam na spodzie: 
Łódź się wyłoniła z ognia,
Żagiel czerwony z płomienia, 
Dziób miała złotem odziany, 
Wspórki wioseł były z miedzi.

Wyglądała łódź niezgorzej,
Ale miała złe zwyczaje:
Bez przyczyny w bój się rwała, 
Do wojaczki bez potrzeby.
Przeto kowal Ilmarinen 
Nie był nią zbyt zachwycony: 
Porozbijał czółno w drzazgi, 
Wrzucił łódź do paleniska, 
Sługom w ogień dąć rozkazał, 
Podsycać płomię czeladzi.

Jakoż już na trzeci dzionek 
Znowu kowal Ilmarinen 
Pochylił się, by zobaczyć,
Co się w palenisku darzy:
Ciołka z ognia się wyłoni, 
Złotoroga z paleniska,
Z gwiazdą polarną na czole, 
Pośród łba słonecznym kręgiem.

Ładnie ciołka wyglądała,
Lecz niedobry miała zwyczaj:
Po lasach polegiwała,
Mleko w ziemię rozlewała.

Przeto kowal Ilmarinen 
Nie był nią zbyt zachwycony: 
Porąbał krowę w kawały
I powrzucał je do żaru;
Sługom w ogień dąć rozkazał, 
Podsycać płomię czeladzi.

Na czwarty kolejny dzionek 
Znowu kowal Ilmarinen 
Nachylił się, by popatrzeć,
Co tam na dnie paleniska:
Pług wyłonił się z płomienia, 
Złoty lemiesz z paleniska,
Złoty pług, z miedzi czepigi, 
Trzonek ze szczerego srebra.

Pług wyglądał nie najgorzej,
Ale miał niedobry zwyczaj: 
Zaorywał grunt sąsiadów,
Nie szanował cudzej miedzy.

Przeto kowal Ilmarinen 
Nie był nim zbyt zachwycony:
Na dwie części pług rozłamał, 
Wrzucił je do paleniska;

Wiatrom kazał w ogień dmuchać, 
Mocom wichru żar podsycać.

Wichry ogień rozdmuchały, 
Zadął wschodni, dął zachodni, 
Najmocniej dął południowy,
Ostro smalił wiatr północny,
Dęły dzień, dęły kolejny,
Dęły też przez dzionek trzeci, 
Przez okno wybiegło płomię, 
Sypnęły się iskry drzwiami,
Kurz się podniósł aż do nieba, 
Zgęstniały z dymu obłoki.

Tedy kowal Ilmarinen 
Na ostatek dnia trzeciego 
Nachylił się, by popatrzeć,
Co tam na dnie paleniska:
Ujrzał, jak powstaje Sampo,
W górę wieczko pstre wyrasta.

Tedy kowal Ilmarinen,
Majster sławny z dawien dawna, 
Jął wykuwać jeszcze mocniej, 
Zawzięciej młotkiem łomotać. 
Kował Sampo umiejętnie:
Żeby z jednej mełło mąkę,
Sól zasię z sąsiedniej strony,
Z trzeciej wreszcie grosz gotowy.

Jęło mleć to nowe Sampo,
Pstre wieczko zakołowało,
Aż namełło trzy sąsieki:
Pierwszy z nich, by co jeść było,
Drugi namełło na sprzedaż,
Trzeci na zapas od święta.

________________
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Był sobie niegdyś kowal, który miał terminatora. 
Chłopak już od wielu lat służył w terminie, ale 
że był tępak i bez pojęcia, żadna nauka nie szła 

mu do głowy.
Po wyczerpaniu już wszystkich środków majster roz-

złościł się na chłopaka i tak powiada:
– Możesz sobie iść i szukać chleba gdzie indziej! Po ja-

kie licho mam cię darmo żywić i odziewać przez cale życie.
Łza zakręciła się w oku chłopakowi, ale trudna rada, 

musiał odejść.
Zgarnął do węzełka trochę swojego dobytku i po-

szedł ścież ką wiodącą do ciemnego lasu. Tak ciężko mu 
było na duszy, że nie potrafił nawet zadać sobie kierunku 
w stronę ludzkiej siedziby.

Ale gdy chłopak już nie dzień i nie dwa wlókł się tą 
drogą, za kręcił się przy nim sam Kusy przebrany za my-
śliwego i pyta:

– Czemuż to, mój synaczku, masz taką smutną minę?
– A bo byłem w terminie u jednego kowala – odparł 

chło pak – ale że okazałem się nie dość zdatny, wygnał 
mnie majster i teraz nie wiem, gdzie by tu dostać chleb  
i dach nad głową.

Diasek rzekł do chłopaka:
– Nie przejmuj się. Jeżeli przyrzekniesz, że za lat trzy-

dzieści oddasz mi swoją duszę, to ci użyczę takiej umiejęt-
ności, że co kolwiek zamyślisz, zrobisz to w jednej chwili.

Chłopak słuchał tych namów, zagryzając usta  
i odgadł, z kim ma do czynienia. Ale cóż mu pozostało  
innego, jak sprzedać swoją duszę Kusemu, który obiecał 
przyjść za lat trzydzieści, by odebrać swoją należność.

Diasek doradził teraz chłopakowi, by wrócił do swego 
dawnego majstra i błagał go o pracę i chleb jako ktoś sto-
jący na progu śmierci głodowej, po czym dodał:

– Jutro przyjdę do twego majstra na rozmowę i popro-
szę go, by mi wykuł strzelbę strzelającą ogniem i wodą. 
Oczywiście nie zdoła on wykuć podobnej broni. Ty się 
zgłoś wtedy i obiecaj wy konać robotę, jeżeli przedtem 
majster i czeladnicy wyjdą z kuźni.

Diasek powiedziawszy to znikł, jakby go ziemia po-
chłonęła, a chłopak zrobił w tył zwrot i ruszył w drogę do 
swego dawnego majstra.

Po przybyciu do kuźni chłopak wybłagał jakoś na parę 
dni pracę i chleb dla siebie, płacząc, że niemal już kona  
z głodu.

Kowalowi, jako że nie miał zbyt zawziętej natury, ser-
ce zmiękło na widok tej pokory chłopaka, przyjął go na 
powrót i rzecze:

– Nadymaj znów miechy, a nuż coś z ciebie wyrośnie.
Minął dzień i nocka przeszła, a gdy nastąpił ranek, 

na podwórze przed kuźnią przybył możny baron jadący 
w karecie. Dwa wronie konie, czarne jak węgiel, ciągnęły 

karocę, a były to tak wspaniałe rumaki, że ogień zionął  
z ich chrapów, para biła z pyska, a ze śle piów bił płomień.

Baron wyszedł z karocy, zaszedł do kuźni i rzecze do 
majstra:

– Wykuj że mi taką strzelbę, co by miotała ogień  
i wodę równo cześnie.

Kowal podrapał się w brodę i rzekł, że nigdy w życiu 
nie widział podobnej sztuczki ani też nie potrafi zrobić nic 
takiego.

Wówczas baron rozejrzał się po czeladnikach i po-
prosił ich, by wykuli mu strzelbę, o jakiej mowa. Ale jakże 
czeladnicy mogliby zrobić taki przedziwny oręż, skoro nie 
potrafił tego nawet majster?

Wówczas terminator wypiął dumnie pierś, wystąpił 
naprzód i powiada, że wykuje strzelbę strzelającą ogniem 
i wodą, jeżeli pozostali wyjdą z kuźni.

Majster z czeladnikiem zdębiał na te słowa tak da-
lece, że pozo stawił kuźnię bez jednego słowa na użytek 
chłopaka. Baron wyszedł, by zasiąść w swojej karocy, 
chłopak zaś zaryglował drzwi kuźni od środka i jął wyku-
wać cudowny oręż.

Ci, co byli na podwórzu, słyszeli łomot i majster myślał 
sobie w duchu: „Terminator zhańbi mnie wobec wielkiego 
pana, niech już sobie idzie bodaj jutro rano do wszystkich 
diabłów”.

Ale po niedługim czasie rozwarły się wrota kuźni i wy-
szedł z niej chłopak ze wspaniałą, nader misternie wyro-
bioną strzelbą w ręku. Zaniósł ją baronowi, który wymie-
rzył strzelbę w niebo i patrzajcie no, ogień i woda trysnęły 
z jej luf jednocześnie.

Kowal i czeladnicy spozierali na to dziwo z rozdziawio-
nymi gębami. Kowal nie był zdolny nawet do odpowiedzi, 
gdy baron zapytał, wiele się za tę broń należy. Przeto ba-
ron cisnął sakiewkę z dukatami chłopakowi i pojechał so-
bie, aż obłok kurzu zakłębił się za karocą.

Kowal, otrząsnąwszy się ze zdumienia, jął zazdrościć 
swemu terminatorowi i rzecze do niego: 

– Wyrywaj stąd, bracie, bo myślę, że jesteś w zmowie 
z sa mym Nieczystym.

Wielkie mi rzeczy, chłopak nie był już tak bezradny, 
jak za pierwszym razem, gdy mu kazano iść precz. Teraz 
wsadził ręce do kieszeni, splunął na prawo i na lewo i po-
maszerował, pogwi zdując swoją drogą.

Szedł dotąd, aż przybył do zamożnej wsi. Przy drodze 
do niej dał sobie pobudować okazałą kuźnię. Roboty na-
pływało mu wię cej, niż zdążył przyjmować, bowiem był 
na tyle biegłym kowalem, że mógł wykonać, co tylko ze-
chce. Sława jego obiegła całe króle stwo i nawet król przy-
słał mu do naprawy koronę, gdy się w niej jedna z pałek 
ułamała.

Pomału usposobienie jego stawało się coraz bardziej 
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wyniosłe i harde. Musiano go tytułować arcymistrzem, 
zanim się zgodził przyjąć robotę. W takiego to bogacza  
i majstra o złotych rękach przeobraził się zatem ów tępy 
kowalski terminator.

Zdarzyło się pewnego razu, iż Pan nasz, który ze 
świętym Pietrem pospołu wędrował, zwiedzając fińską 
krainę, przejeżdżał tu swoją taradajką mimo kuźni arcy-
mistrza. Koniowi odpadła pod kowa i podróżnicy skręcili 
do kuźni, by podkuć konia.

– Czy podkujesz, arcymistrzu, naszego konika? – spy-
tał święty Pieter.

– Czemuż by nie – odparł kowal i jął wykuwać nową 
podkowę i ćwieki.

Święty Pieter tymczasem odciął koniowi od nóg kopy-
ta i przy niósł je na kowadło, utrzymując, że w ten sposób 
łatwiej będzie przytwierdzić podkowę.

Udało się to i gdy podkowa została przytwierdzo-
na ćwiekami, święty Pieter przyłożył kopyto do końskiej 
nogi, do której przy warło ku zdumieniu arcymistrza jesz-
cze mocniej niż dotąd.

„Gdybym się tej sztuki nauczył – zastanawiał się  
kowal – wtedy dopiero byłbym prawdziwym mistrzem. 
Ale jestem jeno termina torem u Złego, ci zaś wędrowcy 
ani chybi są niebiańskimi ko walami”.

Goście byli gotowi do odjazdu i święty Pieter zapytał 
kowala:

– Co byś sobie życzył w nagrodę, żeś nam dopomógł?
Kowal rzekł:
– Żeby tak przed moją kuźnią wyrosła wielka jabłoń 

pełna dobrych jabłek i drzewo było takie, że ktokolwiek 
go dotknie, nie będzie mógł się oderwać bez mojego po-
zwolenia.

– Dobrze – odparł święty Pieter – dostaniesz taką 
jabłoń, ale możesz życzyć sobie jeszcze raz, czego tylko 
zechcesz.

– Kowal już zakarbował sobie w myśli, że mógłby po-
prosić na wet o żywot wieczny, jednakże tak powie:

Sprawcie, dobrzy goście, by ta ławka na przyzbie kuź-
ni była taka, żeby, ktokolwiek na niej usiędzie, nie mógł 
się uwolnić bez mojego pozwolenia.

– Niech i tak będzie – odparł święty Pieter, ale zgodził 
się jeszcze, by kowal wyraził trzecie życzenie.

I znów kowal pomyślał o złotej sali w niebiosach, jed-
nakże na ostatek powiada:

– Sprawcie, by mój stary kuferek był taki, że zatrzyma 
wszyst kich, którzy do niego wejdą, a kto do niego wejdzie, 
nie mógł się wyswobodzić bez mojego pozwoleństwa.

No i cóż – kowal dostał, o co prosił, zaś Pan nasz  
i święty Pie ter pojechali dalej.

Po czym do kuźni przyjechał jakiś woźnica podkuć 
swego konia. Kowal popróbował podkuć go tym samym 
sposobem, co święty Pieter, odciął kopyto od nogi konio-
wi, zaniósł je na kowadło i pod kuł je na nim.

Wszystko szło dobrze do chwili, gdy jął przykładać 
kopyto na swoje miejsce, jako że nie dało się przytwier-
dzić do nogi.

Koń wyzionął ducha i kowal musiał wyłożyć za niego 

ciężkie pieniądze.
Po odejściu woźnicy tak medytował:
„Za wieleś mi obiecał, Kusy, gdy rzekłeś, że sprostam 

wszyst kim kowalskim umiejętnościom. Nigdy się nie na-
uczę owego spo sobu podkuwania, jaki mi pokazali owi 
niebiańscy kowale. Za to mam w pogotowiu chytre sposo-
by na ciebie, Kusy, kiedy przyj dziesz się o mnie upominać”.

Upłynęło wreszcie owych lat trzydzieści i czart wysłał 
swojego dostojnika, by zabrał kowala do jego ognistego 
pieca.

Diabli dostojnik przyszedł do kowala, który był jesz-
cze czło wiekiem w rozkwicie sił, i pyta:

– Czy już jesteś gotów do pójścia?
Na co kowal odpowie:
– Z całą ochotą, jeno przy okazji zerwij mi parę jabłek 

z tego drzewa, a ja przez ten czas wyszykuję się w drogę.
Dostojnik poszedł zrywać jabłka, nie przeczuwał bo-

wiem kry jącego się za tym podstępu. Jakoś się przyczepił 
do drzewa i sie dział przy nim całkiem uwięziony.

Kowal wówczas wsadził wielkie obcęgi w palenisko, 
by się roz żarzyły, a gdy rozpaliły się do czerwoności, jął 
nimi ściskać sza moczącego się przy drzewie diaska.

Dostojnik wytężał się jak mógł i ani rusz nie mógł się 
oderwać.

Wreszcie jął błagać:
– Uwolnij mnie z tej męki piekielnej, to dostaniesz 

jeszcze dzie sięć lat życia. Po uzyskaniu niezłomnych przy-
siąg kowal puścił wolno diabel skiego sługę.

Jednakże, gdy dziesięć lat minęło, wysłał Kusy drugie-
go swego pomocnika, by sprowadził kowala.

Ten pierwszy dostojnik doradził odchodzącemu:
– Za żadne skarby nie dotykaj jabłoni przed kuźnią, 

żeby cię kowal nie wiadomo jak namawiał.
I tak drugi pomocnik Kusego wybrał się w drogę.  

Po przybyciu do kowala rzecze:
– Czy już jesteś gotów pójść ze mną?
– Tak – odparł kowal – tylko siądź sobie tu na ław-

ce i od pocznij przez ten czas, jak będę się szykował do  
podróży.

Diasek przysiadł na ławeczce, od której nie mógł się 
oderwać. Kowal zaniechał przygotowań do drogi, znów 
rozgrzał swoje obcęgi i żelazo do białości i wymusił na 
diasku, żeby się zgodził pozostawić mu jeszcze dziesięć 
lat życia.

Miał zatem Jeszcze dziesięć lat zwłoki, ale rychło  
zleciały te lata.

Wtedy to Kusy kazał wybrać się w drogę trzem swo-
im sługom, ale cała czeladź diabelska nabrała już takiego  
respektu przed ko walem, że żaden nie zgodził się pójść do 
niego.

Kuternoga osobiście wybrał się w podróż i ruszył  
samotnie, otrzymawszy przedtem od sług przestrogę,  
by nie dotykać ławki ani jabłoni.

Po przybyciu do kuźni spytał kowala:
– Czy jesteś gotów?
– Jestem – odparł kowal. – Jak tylko nakładę zapasów 

na drogę do mego starego kuferka, to się wybierzemy.
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Kowal nakładł zapasów do kuferka i wybrali się razem 
w podróż do ognistego dworu.

Gdy uszli już z pół dnia drogi, obaj poczuli głód.
– Siądźmy tu sobie przy drodze i skosztujmy tego 

twojego sadła – poprosił Kusy.
Usiedli więc przy drodze, jęli pogryzać wędzoną słoni-

nę, przy czym sobie gawędzili.
– Słyszałem – powiada kowal – że potrafisz przybie-

rać kształty, jakie zechcesz. Pokaż no teraz swoją moc  
i zmień się w modrego lisa, nigdy bowiem nie widziałem 
podobnego stworze nia.

– I to potrafię – rzekł dumnie Kusy i śmignął jako  
modry lis ponad drogą.

– Ale czy potrafisz się zmienić w białego niedźwiedzia, 
bo jego też nigdy nie widziałem na oczy – rzecze kowal.

– Taki on jest – powiada Kusy i stanął przed kowalem 
jako niedźwiedź polarny w białym futrze.

– Ale w mysz nie zdołasz się przedzierzgnąć – ozwał 
się ko wal.

W tejże chwili Kusy zmienił się w małą myszkę.
– Patrzcie no, potrafisz wszystko! – zdumiewał się 

kowal. – Chodź no teraz do mojego kuferka pogryźć so-
bie okruszków przez ten czas, jak ja tu sobie na łączce 
zdrzemnę się trochę.

Kusy wdrapał się jako mysz do kuferka, ale kowal ani 
myślał ucinać drzemki, jeno wziął swój kuferek i udał się 
w drogę po wrotną.

Diablisko jako mysz piszczał w kuferku, ale nie mógł 
się wydo stać, chociaż próbował wszystkich możliwych 
sztuczek i wybie gów.

Po przybyciu do domu kowal poszedł do swojej kuźni, 
rzucił kuferek na kowadło i kazał wszystkim swoim cze-
ladnikom tłuc weń zdrowo młotami i siekierami.

Gdy krzepkie chłopy jęły co sił młócić kuferek, wtedy 
to diabel ski przywódca skacząc z kątka w kątek, zaczął się 
wypraszać:

– Wypuść mnie stąd, dobry kowalu, mistrzu nad  
mistrze, to już nigdy nie przyjdę cię szukać! Możesz żyć 
tak długo, jak ci się spodoba!

Kowal słysząc to, wypuścił Kusego z kuferka i wódz 
czartowski pognał prościuteńko, nie oglądając się za siebie.

I tak żył kowal swoje lata, aż stał się starcem osza-
działym i zbrzy dły mu ziemskie radości i dni żywota.

Pożegnał się ze swoimi domownikami i ruszył na wę-
drówkę drogą wiodącą do śmierci.

Trafił wreszcie na rozstajne drogi, z których jedna wio-
dła w dół, do ognistego pieca, druga zaś na pełne ochłody 
niebiańskie komnaty.

Przystanął, chwilę pomedytował i po niedługim na-
myśle udał się tą drogą, która prowadzi na dół.

„Tam jest moje miejsce, jako że byłem bardzo grzesz-
ny i nie dostanę się do nieba tak czy owak” – pomyślał 
sobie w duchu.

I tak idąc nie dzień, nie dwa, dotarł wreszcie do bram 
Gorącego Miejsca i jął kołatać, by go wpuszczono.

Któryś ze sług diabelskich, jeden z tych, którym kowal 
niegdyś dopiekł w swojej kuźni, przyszedł popatrzeć, kto 

tam kołace. Jednakże, rozpoznawszy w kowalu dawne-
go przerażającego wroga, zamknął czym prędzej bramę, 
mowę mu odebrało i czmychnął struchlały w najdalszy 
zakątek piekła.

Gdy zobaczył to drugi sługa i posłyszał łomotanie do 
drzwi, pomyślał sobie:

„Któż to taki niebywały i przerażający kołace teraz do 
bramy, że mój koleżka tak czmycha i zapomniał języka  
w gębie?”

I poszedł otworzyć bramę. Gdy jednak przez szparkę 
w bramie dostrzegł kowala, zaryglował drzwi z całej mocy 
na zasuwę i umknął podobnie jak tamten.

Sam Kusy przyszedł popatrzeć, co się tam wyprawia, 
i otwarł bramę. Jego stary znajomy dobijał się do drzwi  
i prosił, by go wpuścić. Jednakże Kusy podrapał się  
w czoło, znał bowiem ko wala, i tak rzecze:

– Nie chcę cię mieć tutaj za żadne skarby. Najlepiej  
będzie, jak udasz się stąd gdzie indziej, chociaż wątpię, 
czy cię tam przyj mą.

Cóż innego zostało kowalowi, jak wrócić na rozstajne 
drogi i za cząć wspinaczkę po ścieżce wiodącej do nieba.

Po przybyciu do bram niebieskich kowal uderzył  
w złotą ko łatkę i święty Pieter przyszedł mu otworzyć.

Ale widząc kowala, powiada:
– Nie możesz się tu dostać, bratku, boś prowadził 

grzeszne życie na tej ziemi.
– To dokąd sobie pójdę? – żalił się kowal. – Dopiero co 

trzykrotnie dobijałem się do dworu Kusego, ale mnie tam 
nie wpuszczono.

Święty Pieter z kolei rzecze:
– Dlaczego nie prosiłeś o miejsce w niebie, gdy speł-

niałem twoje trzy życzenia?
– Czy wolno mi będzie jednak – błagał kowal – zerknąć 

nieco przez szparkę w bramie na te niebiańskie wspania-
łości?

Święty Pieter uchylił bramę i wówczas kowal zerwał 
sobie z gło wy ciężką futrzaną czapę i rzucił ją na środek 
sali niebiańskiej. Żaden ze świętych i prawych mężów 
nie śmiał tknąć owej czapy, którą miał na głowie wielki 
grzesznik, i wyrzucić ją na zewnątrz. Przeto święty Pieter 
rzekł do kowala:

– Zabierz no teraz, ty worku grzechów, raz-dwa swoją 
czapę ze świętego miejsca!

Kowal wszedł po swoją czapkę, ale gdy się do niej do-
stał, już stąd nie wyszedł, tylko zasiadł na swojej czapce.

I tak pośrodku sali niebiańskiej, na czerwonej futrza-
nej czapie, siedzi mistrz kowalski jak trusia jeszcze do dnia 
dzisiejszego.

________________

Raul Rafael Roine, Baśnie fińskie, przeł. Jerzy Litwiniuk, 
Nasza Księgarnia, Warszawa 1982
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Mircea Eliade

Kowale i alchemicy (fragment)

Z drugiej strony cechuje ich ogrom na odporność na zimno. Dzięki 
swojemu „magicznemu ciepłu” szamani z regionów arktycznych, 
podobnie jak asceci himalajscy, dają dowody odporności przekracza-

jącej wszystko, co można sobie wyobrazić. Nietrudno jest odgadnąć praw-
dziwe znaczenie owego „magicznego ciepła” i „panowania nad ogniem”: 
te własności wskazują na dostęp do pewnych stanów ekstatycznych albo, 
w innych strefach kulturowych (na przykład w Indiach), do stanów pełne-
go nieuwarunkowania, całkowitego duchowego wy zwolenia. „Panowanie 
nad ogniem” i odporność tak na przeraźliwe zimno, jak i na temperaturę 
żaru, stanowią namacalne świadectwo tego, że szaman czy jogin przekro-
czyli już granicę ludzkiego losu i biorą udział w egzystencji „duchów”.

Kowale, tak jak szamani, uważani są za „panów ognia”. Kowal jest 
też w niektórych kulturach uznawany za równego szamanowi, jeśli nie 
wyższego od niego. „Kowale i szamani są z tego samego gniazda” mówi 
jakuckie przysłowie. „Szanuje się żonę szamana, ale czci się żonę kowa-
la” mówi inne. I trzecie: „Pierwszy kowal, pierwszy szaman i pierwszy 
garncarz byli rodzonymi braćmi. Najstarszy był kowal, drugi zaś szaman”.  
To tłu maczy, dlaczego szaman nie może spowodować śmierci kowala. 
Według Dołganów szamani nie mogą „połykać” dusz kowali, bo ci ostatni 
przechowują je w ogniu; kowal natomiast może pojmać duszę szamana  
i spalić ją w og niu. Zgodnie z mitami Jakutów kowal otrzymał swój fach 
od „złego” bóstwa, Kytaj Baksy, głównego kowala piekieł zamieszkujące-
go żelazny dom otoczony odłamkami z żelaza. Kytaj Baksy jest mistrzem 
o wielkiej sławie; to on naprawia połamane i obcięte członki herosów. 
Zdarza mu się uczestniczyć w inicjacji słynnych szamanów z innego świa-
ta: hartuje ich dusze, tak jak hartuje żelazo.

Według innego podania przodek Jakutów, Ellej, był pierwszym  
kowalem. Inny mityczny kowal, Chycky, był nauczycielem wojowników: 
wykuwał ich broń, a równo cześnie dawał im mądre rady. Jakuci przypisują 
kowalom zdolność leczenia za pomocą środków naturalnych, bez udziału 
duchów, którymi wysługiwali się szamani. W dziewiątym pokoleniu kowal 
ma już zdolności nadprzyrodzone – nie boi się duchów, dlatego odważa się 
wykuwać żelazne przedmioty zdobiące szatę szamana (bo dźwięk żelaza 
odpędza duchy).

Kowal ma dość wysoki status społeczny wśród wszyst kich ludów 
syberyjskich. Nie uważa się jego zawodu za handlowy; jest to powołanie 
lub rezultat dziedziczenia inicjacyjnych sekretów. Kowali chronią specjalne 
duchy. W Sunianie i innych regionach Pamiru sztuka kowala uważana jest 
za dar „proroka Dawida”, skutkiem czego szanuje się go bardziej nawet 
niż mułłę. Musi jednak zachować czystość, tak fizyczną, jak i duchową.  
Kuźnię czci się jak miejsce kultu, a tam gdzie nie ma specjalnych domów 

----------------------------------------------------------------------------------
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przeznaczonych na modlitwy i zgromadzenia, wierni gromadzą się w kuź-
ni.

Prorok Dawid zajął tu oczywiście miejsce jakiegoś boga niebiańskiego 
albo tubylczego herosa cywilizacyjnego. Ujawnia się to wyraźnie w wierze-
niach Buriatów. Dawniej, opowiadają Buriaci, kiedy ludzie nie umieli sto-
sować żelaza, zabijali zwierzęta kamieniami, zjadali ich mięso, rozrywając 
je zębami, ubierali się gorzej lub lepiej w ich skóry itd. Wtedy biali Tengri  
(dobre bóstwa) przysłali na ziemię Bożintoja, boskiego kowala, razem  
z córką i dziewiątką synów, żeby pokazał ludziom dobrodziejstwa  
metalurgii: ich pierwszymi uczniami byli przodkowie kowalskich rodzin. 
Jak twierdzi inna legenda, synowie Bożintoja pożenili się z ziemskimi 
dziewczętami i w ten sposób stali się praojcami kowali: nikt, kto nie po-
chodzi z jednej z tych rodzin, nie może zostać kowalem. Buriaci, którzy 
dzielą swój panteon na „bogów białych” i „bogów czarnych”, wyróżniają 
również „czarnych kowali”. Podobnie ich szamani dzielą się na „białych” 
i „czarnych” (dobrych i złych). Ludność szczególnie obawia się „czarnych 
kowali”, będących pod opieką złych duchów: potrafią oni „pożerać” dusze 
ludzi. W trakcie swoich ceremonii smarują twarze sadzą.

Bóstwa i duchy opiekuńcze buriackich kowali nie tylko pomagają 
im w pracy, ale bronią ich też przed złymi duchami. Kowale mają swoje 
specjalne rytuały: poświęca się konia, rozpruwając mu brzuch i wyrywając 
serce (jest to charakterystyczny rytuał szamański). Dusza konia połączy 
się z Bożintojem, boskim kowalem. Dziewięciu młodych ludzi odgrywa 
rolę synów Bożintoja, a człowiek, który uosabia boskiego kowala, wpada 
w ekstazę i recytuje dość długi monolog, w którym opowiada, jak to in illo 
tempore wysłał swoich synów na ziemię, żeby ucywilizowali ludzi. Potem 
dotyka językiem ognia; według zaś dawnego zwyczaju osoba odgrywająca 
Bożintoja brała do ręki roz żarzone żelazo – tak jak to jeszcze dziś robią 
szamani syberyjscy i północnoamerykańscy.

Związek pomiędzy szamanizmem a sztuką kowalską ujawnia się 
również w niektórych scenariuszach szamańskich inicjacji. W inicjacyj-
nych snach i halucynacjach przyszli szamani rozrywani są na strzępy przez  
„demony” – mistrzów inicjacji. Otóż tradycyjne scenariusze zawierają bar-
dziej lub mniej jawne gesty, narzędzia i symbole należące do świata ko-
wala. Pewien jakucki szaman widział w czasie swojej inicjacyjnej choroby, 
jak demony odrywają mu i rozdzielają członki za pomocą żelaznego haka; 
po różnorodnych operacjach (czyszczenie kości, skrobanie mięsa itp.) 
demony zebrały jego kości i połączyły je za pomocą żelaza. Ciało inne-
go szamana pokroił na małe kawałki Ptak-Drapieżna-Matka, który miał 
żelazny dziób, zakrzywione szpony i pióra z żelaza. Jeszcze inny szaman 
znalazł się w trakcie swoich inicjacyjnych halucynacji w kołysce z żelaza. 
Na koniec wybierzmy ten oto epizod z długiej opowieści autobiograficznej 
szamana Awa-Samojedów: w czasie swojej choroby inicjacyjnej przyszły 
szaman widział siebie samego wchodzącego do wnętrza góry, gdzie spo-
tkał nagiego człowieka dmącego w miech. Na ogniu stał kocioł. Nagi czło-
wiek chwycił go w ogromne kleszcze, obciął mu głowę, podzielił ciało na 
małe kawałki i wszystko wrzucił do kotła, by gotowało się przez trzy lata.  
W jaskini były także trzy kowadła i nagi człowiek kuł jego głowę na trze-
cim, służącym mu do wykuwania najlepszych szamanów. Następnie  
wyłowił jego kości, połączył je i pokrył ciałem. Według innej informa-
cji w czasie inicjacji pewnego szamana tunguskiego obcięto mu głowę  
i wykuwano ją z innymi kawałkami metalu. Przypomnijmy wreszcie,  
że strój szamana obładowany jest przedmiotami z żelaza, z których nie-
które przypominają kości i mają go upodobnić do szkieletu.

________________

Mircea Eliade, Kowale i alchemicy, przeł. An-
drzej Leder, Wydawnictwa Aletheia, Warsza-
wa 2007, s. 83-86.
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MITY STAROŻYTNYCH HUTNIKÓW

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woy-
dy w Pruszkowie zaprosiło nas do projektu  “Mity starożytnych hutników”, 
który był dla nas bardzo inspirujący. Organizowane cyklicznie przez Mu-
zeum letnie warsztaty historyczno-archeologiczne, adresowane do dzieci 
w wieku szkolnym (w trzech grupach wiekowych), tym razem miały być 
poszerzone o ścieżkę narracyjną. Więcej – to właśnie ścieżka narracyj-
na miała inspirować oraz integrować wszystkie warsztatowe działania: 
plastyczne, archeologiczne, historyczne, animacyjne. Podczas kilku dni, 
między drugim a szóstym lipca 2012 roku, w pięknej przestrzeni parku 
przymuzealnego, udało nam się stworzyć zgrany zespół, złożony z pe-
dagogów, archeologów-muzealników, historykow, artystów-plastyków, 
twórców animacji poklatkowej i opowiadaczy; zespół, który w pocie 
czoła – było bardzo gorąco! – ale i w szczególnym uniesieniu pracował  
z uczestnikami warsztatów nad stworzeniem finalnego dzieła, łączącego 
działania archeologiczne i plastyczne, opowieści ustne, muzykę i poetykę 
filmu animowanego. Projektowi przyświecało glębokie przeświadczenie, 
że wszelkie działania kulturowe, w tym przypadku starożytne metody 
hutnicze, są zakorzenione w świecie symbolicznym – w świecie opowieści 
i mitów. Ponieważ uznaliśmy, że fundamentalne dzieło Germania Tacy-
ta jest dla nas mało przydatne, ze względu na brak narracji do opowia-
dania, na warsztat wzięliśmy mity nordycko-skandynawskie, które do 
dziś olśniewają swoim surowym pięknem i pobudzają wyobraźnię, w tym 
wyobraźnię popkulturową, czego przykładem są choćby kolejne filmowe 
wersje opowieści o Thorze. Dlatego genialnym pomysłem organizato-
rów było stworzenie sytuacji, w której uczestnicy warsztatów najpierw  
poznają tradycyjne mity skandynawskie, a potem samodzielnie, z pomo-
cą animatorów, transponują je na język filmu animacyjnego. Podobnie 
świetnie się sprawdził pomysł z działaniami plastyczno-przestrzenny-
mi, które wprost wyrastały z narracji mitologicznych: w centrum naszej 
wspólnej przestrzeni z każdym dniem rosło mityczne drzewo Yggddrasil, 
wraz ze wszystkimi światami zaczepionymi o jego pień – na wierzchoł-
ku drzewa zasiadł malowniczy kogut, który zwiastuje koniec świata,  
u korzeni drzewa  trzy Norny podlewały święte drzewo i przędły nić życia. 
Pomiędzy drzewami rozpościerał się – zbudowany wraz z uczestnikami 
warsztatów – most linowy: odwzorowanie tęczowego mostu Brifost, który 
łączył światy bogów, Olbrzymów, karłów i ludzi. 

Poniżej przedstawiamy scenariusz warsztatów opowiadania, które 
były punktem wyjścia do wszystkich pozostałych działań animacyjnych, 
oraz skrypt widowiska narracyjnego – wydarzenia finalnego scalającego 
wszystkie warsztatowe wątki.

----------------------------------------------------------------------------------

Beata Frankowska 
Jarosław Kaczmarek



41

----------------------------------

SCENARIUSZ WARSZTATÓW OPOWIADANIA HISTORII „W KRAINIE OGNIA”

Tematem warsztatów jest mitologia germańsko-nordycka, zwłaszcza te jej obszary, które zwią-
zane są z ogniem i kowalstwem, oraz pokrewnymi dziedzinami sztuki/rzemiosła (tworzenie pieczęci, 
odlewów, bransolet – elementów sztuki kowalskiej, integralnie połączonych z mitologicznymi narra-
cjami). 

W centrum scenografii/sceny/opowiadanego świata umieszczamy Drzewo Yggdra-
sil – oś świata, która wyznacza kierunki, łączy świat górny z dolnym (działania plastyczne). 
W mitologii nordyckiej istnieją  t r z y  ś w i a t y związane z tematyką ognia: świat górny, b o g ó w  n 
i e b a (piorunów, grzmotów); świat dolny – podziemna kraina  k a r ł ó w, oraz kraina na Północy – 
kraina  o l b r z y m ó w. Ten przejrzysty podział sprawia, że będziemy pracować nad opowieściami  
w trzech grupach wiekowych/tematycznych . 

Przez pierwsze trzy dni  warsztat opowiadania historii przebiega równolegle w trzech grupach 
tematycznych. Przez następne dwa dni łączymy poszczególne wątki narracyjne w całość. Zakłada-
my, że jest dwóch opowiadaczy prowadzących warsztaty. Każdy opowiadacz prowadzi osobno (w tym 
samym czasie) jedną grupę, grupę najstarszą prowadzą razem, ponieważ tam powstanie opowieść 
ramowa dla całego widowiska. Podczas dwóch ostatnich dni warsztatów towarzyszy nam muzyk,  
który wraz z uczestnikami zajęć stworzy muzyczną aranżację widowiska narracyjnego.

----------------------------------

Drużyna Thora, czyli grupa najstarsza (11-12 lat)

W tej grupie  pracujemy nad opowieścią ramową dla widowiska narracyjnego – mitem boga  
piorunów, Thora (germ. Donara), a takze z mitami początku i końca na podstawie Eddy poetyc-
kiej. Thor jest dla nas postacią centralną, tym, który wędruje między światami. To jego tropem  
będziemy „poznawać” Krainę ognia. Od Karłów otrzymuje MŁOT, walczy z Olbrzymami. Wędruje po 
krainie Utgardu (świat zewnętrzny).  

Atrybuty Thora: 
• Skandynawski odpowiednik germańskiego Donara
• Bóg-piorunowładca, „panuje w powietrzu, rządzi grzmotami i błyskawicami”
• Motyw ikonograficzny: bóg zajęty dmuchaniem w tworzące wiatr miechy; Thor dmuchający 

we własną brodę, co powodowało powstawanie wiatru
• Wygląd/postawa: siła, postura, ruda broda i włosy, płonące ogniem oczy
• Co lubi: dużo jeść i pić (u Thryma pożarł wołu, osiem łososi i wypił trzy kadzie miodu)
• Charakter: porywczość, ochota do walki, furiat, prostoduszność, ludowy bohater (ulubiony 

bóg prostych wikingów: gospodarzy-wojowników)
• Pojedynki z Olbrzymami (sam ma wyraźne cechy Olbrzyma), obrona świata bogów przed 

Olbrzymami („obrońca sanktuariów Midgardu”)
• Atrybuty: młot Mjöllnir (błyskawica), żelazne rękawice, podróżny worek, jeździ na wozie 

zaprzężonym w dwa kozły („pan kozłów”)
• Siedziba: Trudheim w hali Bilskirnir „świecącej w płomieniach”
• Amulety Thora: srebrne zawieszki w kształcie młota („Thor ochrania go swym młotem”)

 Drużyna Thora poznaje atrybuty i moce bohatera –  młot Mjöllnir, żelazne rękawice, wóz za-
przężony w kozły. W trakcie opowiadania, działań plastycznych, rzemieślniczych i ruchowych grupa 
powołuje do życia krainę Asgardu – siedzibę germańskich bogów. Grupa przygotowuje opowieść o wy-
prawie bogów do krainy Utgardu i pojedynku z Olbrzymami. Opowiadacze wcielają się w rolę komen-
tatorów sportowych, opisujących dynamicznym, żywym językiem zmagania drużyny Thora z drużyną 
Olbrzymów.
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----------------------------------

Drużyna Olbrzymów, czyli grupa średnia (9-10 lat)

W grupie średniej zajmujemy się krainą Jotunheim, zamieszkiwaną przez Olbrzymy Ognia. 

Atrybuty Olbrzymów: 
• Wygląd: ogromny wzrost, czasem kilka głów, wielka siła
• Miejsce pobytu: Jotunheim, ciemności, siedziby wykute w lodowcach lub litej skale
• Umiejętności: czary, rządzą mrozem, wiatrami, wodą i ogniem, znają metale i potrafią je ob-

rabiać, ale nigdy nie osiągnęli w tym kunszcie doskonałości. Ich ulubionym tworzywem jest 
kamień. Zdolności budowlane

• Charakter: prostoduszność, nieokrzesanie, dzikość, boskie szaleństwo
• Co lubią: dużo jeść i pić (brak umiaru)
• Mądry Olbrzym MIMIR – mieszka u korzeni Drzewa Świata, przy Źródle Wiedzy.

 Podstawową opowieścią, nad którą pracuje grupa, jest opowieść o Skrymirze – o trzech 
próbach Thora (zawody w piciu, podnoszenie stalowego kota, mocowanie się ze starą nianią Elle –  
przeciwnikami okazali się: morze, wąż Midgardu, starość).

----------------------------------

Drużyna Karłów – Czarnych Elfów, czyli grupa najmłodsza (7-8 lat)

W tej grupie zajmujemy się Krainą Muspelheim, zamieszkiwaną przez Karły Ognia.  
Jako mistrzowie złotnictwa i kowalstwa są one twórcami najważniejszych atrybutów bogów. W Kuź-
ni Karłów, w podziemnej jaskini, powstają najwspanialsze przykłady sztuki kowalskiej: młot Thora, 
włócznia Odyna, jabłka młodości, latający statek.

Atrybuty Karłów: 
• Mały wzrost, siwa broda i kaptur
• Żyją w podziemiach, kamieniach i skałach. Do ich krainy prowadzą kamienne wrota
• Charakter: „radzące i w radach mądre”, zręczne, mądre, pracowite (GANDALF I VINDALF)
• Tryb życia: nocny (promienie słoneczne sprawiają, że zamieniają się w kamień – histo-

ria ALVISA WSZYSTKOWIEDZĄCEGO – słowny pojedynek z Thorem na zaklęcia i zagadki;  
istoty znające wszystkie tajemne języki, znajomość czarów, czarodziejskich zaklęć)

• Kowale/rzemieślnicy: FILI (twórca pilników), KILI (robi kliny), NALI (robi gwoździe), HEPTI 
(trzonki), SVIUR (specjalizuje się w toczeniu), HORNMBORI (wierci dziury w rogu/rogownik), 
SINDRI (rzucający iskry, kowal), NAIN (kowal gwoździ). Nikt tak jak karły nie potrafił obrabiać 
żelaza, złota czy srebra. Często przy pracy posługiwały się magią. Karły nauczyły ludzi, jak 
dobywać rudy, topić je i przerabiać na błyszczący metal, hartować stal i rzucać zaklęcia na 
ostrza.

 Każde dziecko dostaje jedną postać/jedno imię. Pracujemy nad mikrohistoriami skupionymi  
wokół cudownych przedmiotów. Podstawową opowieścią, nad którą pracuje grupa, jest 
opowieść o powstaniu młota Thora. Praca nad opowieścią toczy się równolegle z działaniami plastycz-
nymi, podczas których powstają “cudowne” przedmioty, o których opowiada historia. 
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WIDOWISKO NARRACYJNE „MITY STAROŻYTNYCH HUTNIKÓW”

Na początku

Efektem zespołowej pracy animacyjnej jest widowisko narracyjne. Widowisko rozpoczyna się 
przy Drzewie Yggdrasil. U jego korzeni siedzą trzy Norny, które przędą nić życia i śmierci i śpiewają mit 
początku

NORNA 1
Pomnę Olbrzymów przed wieki poczętych
Co piastunami byli moimi
I pomnę dziewięć światów i dziewięć 
świętego drzewa korzeni w głąb ziemi

NORNA 2
W zaczątkach świata za czasów Ymira
Ni piasku, ni morza, ni chłodnych bałwanów
Nie było ziemi i nie było nieba
Ni traw nie było, lecz czeluść otchłani

NORNA 3
Z Ymira ciala ziemia stworzona
Z krwi jego morze, a góry z kości
Lasy są z włosów, a z czaszki niebo
Z rzęs Olbrzyma Midgard dla ludzi

Potem wszyscy, śpiewając staroislandzką pieśń “Krymme svavi”, wędrujemy do krainy Karłów.

----------------------------------

W krainie Karłów

Karły – jak przystało na wytrawnych kowali – wystukują małymi młoteczkami miarowy rytm  
i w zrytmizowany sposób wypowiadają swoje mitologiczne imiona. Śpiewają pieśń krasnoludów, za-
czerpniętą z Hobbita Tolkiena: 

Ponad gór zamglony szczyt
Lećmy, zanim wstanie świt
By jaskiniom, lochom, grotom,
Czarodziejskie wydrzeć złoto.

Czarnych elfów działa czar
W ciszę młota dźwięk się wdarł
Tam, gdzie mrok pod skałą władnie
I gdzie dziwy drzemią na dnie.

Mali opowiadacze snują historię o tym, jak powstał młot Thora Mjöllnir i inne cudowne przed-
mioty – atrybuty bogów. Każdy z opowiadaczy demonstruje przedmiot wykonany podczas warsztatów 
– i opowiada jego historię...

Pewnego ranka rozległ się krzyk w pałacu Thora. To krzyczała Sif, żona Thora. W nocy zni-
kły jej cudowne złote włosy! Thor wpada we wściekłość, jest pewien, że psikusa zrobił nie kto inny 
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jak Płomienny Loki. Skruszony Loki obiecuje Thorowi nowe złote włosy dla Sif. Dlatego wyrusza  
w drogę do podziemnej krainy Karłów.

Loki sprytnie podchodzi jednego z Karłów, Iwaldiego. Iwaldi wraz ze swoimi synami robi dla nie-
go nie tylko złote włosy dla Sif, które – przyłożone do skóry – dalej rosną same, ale również cudowne 
przedmioty dla bogów:  dla Freyi – statek Skidbladnir, mogący pomieścić wszystkich bogów i jednocze-
śnie składający się tak, że można go włożyć do torby, oraz dla Odyna –  oszczep Gungnir, który zawsze 
trafia do celu.  

Loki, dumny z udanej misji, przechwala się na prawo i lewo, że nikt na świecie nie jest zdolny 
sporządzić cudowniejszych przedmiotów od tych, które on podarował bogom. Karzeł Broke podejmuje 
wyzwanie i idzie z Lokim o zakład – jeśli jego brat Syndr wykona doskonalsze przedmioty, Loki podaru-
je mu swą głowę. Loki zgadza, się, ale – swoim zwyczajem – obmyśla podstęp.

Pierwsza praca. Syndr wrzuca do pieca kawał złota, wymawia zaklęcie. Broke dmie w miechy.  
W pewnym momencie pojawia się złośliwa mucha i tnie karła Broke w rękę, lecz ten nie przerywa pra-
cy. Powstaje złoty dzik – można na nim jeździć tak samo dobrze po ziemi, jak i po  wodzie, a jego sierść 
daje światło nawet w największych ciemnościach.  

Druga praca. Syndr wrzuca do pieca kawał złota, wymawia zaklęcie. Broke dmie w miechy.  
Pojawia się mucha, tnie karła Broke w szyję, ale ten nie przerywa pracy. Powstaje naramiennik  
Draupnir – co dziewiatą noc będzie rodził dziewięć takich samych jak on. 

Trzecia praca. Syndr wrzuca do pieca kawał żelaza, wymawia zaklęcie. Nadlatuje mucha i tnie 
karła Broke w powiekę – tak mocno, że płynie mu krew. Broke przerywa na chwilę pracę, by obetrzeć 
krew. Syndr wyjmuje z pieca młot Mjöllnir, który ma odrobinę za małą rączkę (to efekt zatrzymanej 
pracy), ale i tak jest niezwykły. Właściciel może  nim uderzać tak mocno, jak zechce, w cokolwiek, młot 
nigdy go nie zawiedzie, a gdy rzuci nim, nigdy nie chybi i zawsze powróci do jego ręki. W razie potrzeby 
staje się tak mały, że można go trzymać za uchem lub za koszulą, dlatego od tej pory ludzie będą nosić 
wizerunek młota jako talizman przeciwko złym siłom. 

Broke bierze wszystkie cudowne przedmioty i udaje się do Asgardu, by bogowie rozstrzygnęli 
spór. Odynowi wręcza Draupnir, Freyowi dzika, a Thorowi – młot Mjöllnir.Bogowie są jednomyślni: młot 
Thora bierze przed wszystkimi pierwszeństwo.

Loki pzegrywa zakład. Broki domaga się jego głowy, słusznie podejrzewając, że to Loki, zamie-
niony w muchę, przeszkadzał mu w pracy. Ale Loki jest przebieglejszy – uznaje prawo karła Broke do 
swojej głowy, ale nie do szyi. Broke docenia spryt Lokego i poprzestaje na zaszyciu mu ust. Odtąd Loki 
miał chodzić niemy, ale bogowie szybko mu usta rozwiązali, bo bez psikusów Lokiego w Asgardzie 
zrobiło sie po prostu nudno. 

Opowieść się kończy, kończy się noc, Karły zastygają w kamień. Słuchacze wędrują dalej –  
do krainy Olbrzymów.

----------------------------------

W krainie Olbrzymów 

W krainie Olbrzymów, gdzie zebranych wita potężna głowa Mimira, prowadzi nas historia  
o trzech pojedynkach Thora. Posłuchajcie…

Pewnego razu o poranku do bram pałacu Bilskirnir – Domu Siły w Asgardzie – zaczął dobijać się 
Loki. 

– Loki, jak śmiesz mnie budzić o tej porze?! – ryknął Thor, właściciel pałacu.
– Wybacz – odparł Loki – ale właśnie wróciłem z biesiady z Odynem, na której pewien skald  

z Midgardu opowiadał, że widział twierdzę króla Olbrzymów Skrymira. Zamek nazywa się Utgard  
i mieszkają w nim najsilniejsi z Olbrzymów!

– Po to mnie budzisz? Co mnie obchodzi jakiś Skrymir! – wściekał się Thor.
– Posłuchaj! Skald twierdził, że Olbrzymy z Utgardu są silniejsze od ciebie! Ponoć Olbrzymki śmie-

ją się tam z twoich mocy!
– Coooooooooo?! – ryknął Thor, zrywając się na nogi. – Gdzie jest ten Utgard? Ruszamy w drogę! 

Już ja im pokażę!
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Następnego dnia Thor, Loki i giermek Thjalfi wyruszyli w drogę do krainy Olbrzymów. Thor miał 
ze sobą swoje dwie bronie:  młot Mjöllnir i żelazne rękawice Mocy. Giermek niósł w worku prowiant 
na drogę. 

Gdy tylko opuścili Asgard, spotkali niewiarygodnie potężnego Olbrzyma, który przewyższał ich 
wzrostem 10 razy. Thor zacisnął dłoń na Mjöllnirze, ale Loki powstrzymał go i odezwał się do Thursa:

– Szukamy Utgardu, zamku króla Skrymira. Czy wiesz, jak tam dotrzeć?
– Właśnie idę w tamtą stronę – odparł Olbrzym. – Pokażę wam drogę. Chodźcie za mną.
Bogowie ruszyli za gigantem. Obciążony sakwą z żywnością giermek nie mógł za nimi nadążyć. 

Widząc to, Olbrzym wziął od niego jedzenie i schował do swojego worka. 
Wędrowali aż do zmierzchu. Gdy zaszło słońce, Olbrzym położył się na ziemi i natychmiast za-

snął. Thor i Loki byli bardzo głodni. Nie przywykli zasypiać bez sutej kolacji. Thor chciał rozwiązać 
rzemień pętający worek Olbrzyma, żeby wyjąć sakwę z prowiantem, jednak nie potrafił tego zrobić. 
Węzeł był zbyt silny...

 W środku nocy obudził Thora ryk dzikiego zwierza. Poderwał się na nogi gotowy do walki. 
Po chwili zorientował się jednak, że to nie było zwierzę, tylko jego brzuch, który burczał z głodu. 
Przepełniony złością ruszył w ciemnościach w stronę worka Olbrzyma. Niespodziewanie znalazł się 
w jaskini, która rozdzielała się na kilka korytarzy. Każdy z nich był ślepą drogą. Thor poczuł, że jest  
w pułapce, w przypływie paniki zaczął wzywać pomocy. Po chwili trafił na wyjście i wtedy zorientował 
się, że jaskinią była porzucona rękawica Olbrzyma. W przypływie wstydu i wściekłości chwycił za młot 
i uderzył w łeb śpiącego Thursa. Olbrzym podrapał się po głowie.

– O! Zaczyna padać. Kropla wody spadła mi na głowę – powiedział przez sen.
Thor uderzył jeszcze raz. Włożył w cios więcej siły. Olbrzym pogładził się po włosach. 
– O! Wieje wiatr. Liście spadają mi na głowę.
Zdesperowany Thor uderzył trzeci raz z siłą, która mogłaby rozwalić kamienną górę.
– O! Szyszka spadła mi na głowę – zamruczał śpiący Olbrzym i przewrócił się na drugi bok.
Thor rozejrzał się dookoła. Chyba nikt nie zauważył jego poniżenia. Przełykając gorycz porażki, 

położył się spać.
O poranku Olbrzym zerwał się na równe nogi i ruszyli w dalszą drogę. Gdy dotarli do murów 

Utgardu, przewodnik oddalił się bez słowa, nie oddając im sakwy z jedzeniem. 
Bogowie nie widzieli dotąd tak potężnej fortecy. Przeszli przez most ponad fosą, w bramie zam-

ku czekał na nich Olbrzym.
– Witajcie! – zagrzmiał jego głos. – Czekamy na was! Znamy powód waszej wizyty. Możemy 

przystąpić do pierwszej próby sił.
– A gdzie zwyczajowa gościna? – obruszył się Thor. – Nie poczęstujecie nas wieczerzą?
– Na poczęstunek trzeba zasłużyć – odparł Olbrzym.– Najpierw zawody!
– Chcemy rozmawiać z królem Skrymirem! – zawołał Loki.
– To właśnie ja!
Thor, Loki i giermek Thjalfi, podążając za Skrymirem, weszli do ogromnej komnaty, w której zgro-

madzony był tłum Olbrzymów. Rozpoczęły się zawody. Ci, którzy nie mogli zobaczyć bezpośrednio 
przebiegu zdarzeń, musieli zadowolić się głosem opowiadacza – komentatora sportowego.

...Proszę państwa, za chwilę się zacznie pojedynek bogów z Asgardu z Olbrzymami z Utgardu. 
Pierwsza konkurencja – zawody biegaczy. Drużyna Olbrzymów wystawiła Hugiego, a kto po stronie  
Asgardu? Niespodzianka, wystartuje giermek  Thjalfi! Skrymir wzniósł rękę, START! Ruszyli.  Thjalfi 
wystrzelił niczym strzała, dobiega do połowy dystansu! Ale gdzie jest Hugi? Proszę państwa, to niesa-
mowite, nieprawdopodobne! Hugi jest już na mecie i pozdrawia kibiców! Zdenerwowany szef drużyny 
bogów żąda biegu rewanżowego! Znów stają na starcie!  Thjalfi wystrzelił niby poryw wichury, pędzi  
z rozwianymi włosami, mija połowę dystansu, patrzy przed siebie...Proszę państwa, Hugi już na mecie 
odbiera pocałunki od Olbrzymek! 1:0 dla Olbrzymów.

Druga konkurencja – zawody w jedzeniu. Ustawiono długi stół na całą komnatę. Na stole góra je-
dzenia. Z jednej strony zawodnik z drużyny z Asgardu – Loki, z drugiej Olbrzym Logi o brzuchu jak góra. 
Stają po przeciwnych stronach stołu. Start! Ruszyli! Pożerają stosy mięsiwa, kaszy, fasoli i sera! Kto zje 
więcej, ten wygra! Proszę państwa, zderzyli się głowami pośrodku stołu!  Kto zjadł więcej? Wygląda na 
to, że pokonali taki sam dystans na stole! Zapada cisza. Skrymir ogłasza wyniki. Wygrał Olbrzym! Wy-
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grał Logi! Thor protestuje, krzyczy, wymachując rękami. Skrymir uzasadnia werdykt sędziego: – Wy-
grał Logi, bo zjadł mięsiwo razem ze stołem! 2:0 dla Olbrzymów!

Trzecia konkurencja. Próba miodu. Po stronie Asgardu przywódca bogów – Thor. Jego zadaniem 
będzie opróżnienie ogromnego rogu w trzech łykach. Thor sięga po róg. Wydaje się  pewny siebie.  
Pociąga łyk. Pije, pije, pije, pije i pije, pije, pije, pije, przestał!...Proszę państwa, miodu ledwie ubyło. 
Thor czerwienieje na twarzy. Bierze oddech i pije, pije, pije, pije i pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije  
i pije i przestał! Ubyło nie więcej niż ćwierć rogu. Ostatnia próba! Thor  pije, pije, pije, pije i pije, pije, 
pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije, pije i pije i przestał! Ubyła tylko połowa rogu! 
3:0 dla Olbrzymów. Kibice się śmieją. Każdy mieszkaniec Utgardu, nawet kobieta, wypija róg miodu  
w dwóch łykach!

Czwarta próba sił. Thor ma podnieść do góry kota  Skrymira. Thor protestuje, uważa, że to nie-
poważne zadanie. W końcu chwyta kota. Ciągnie, ciągnie i ciągnie, nie potrafi go podnieść. Wytę-
ża wszystkie siły, napręża wszystkie mięśnie. Ciągnie, ciągnie i ciągnie, ciągnie, ciągnie i ciągnie.  
Przestaje! Zdołał jedynie wyprężyć grzbiet kota! 4:0 dla drużyny Olbrzymów!

Ostatnia konkurencja. Najbardziej prestiżowe starcie. Walka wręcz. W drużynie Asgardu na placu 
boju pozostaje Thor. Kogo wystawi Skrymir? Proszę państwa, sensacja, w drużynie Olbrzymów wystą-
pi...starucha Ella. Wychudzona, przygarbiona kobieta, jakby za chwilę miała wpaść do grobu, staje 
naprzeciwko Thora. Thor nie chce walczyć, protestuje, chyba myśli, że Skrymir z niego żartuje. Król pyta 
go, czy się boi? Wściekły Thor rozpoczyna walkę. Chwyta staruchę za ramiona i próbuje powalić. Proszę 
państwa, kobieta nie rusza się z miejsca, im mocniej Thor atakuje, tym większy stawia opór. Teraz ona 
chwyta Thora, chude ręce zaciskają się w uścisku, z którego nie potrafi się wyzwolić. Wreszcie pada! 
Pada Thor na jedno kolano! To koniec walki! 5:0 dla Olbrzymów!

– Nic tu po nas towarzysze, ośmieszyli nas, idziemy stąd zaraz! – zawołał Thor do Lokiego  
i giermka. Ruszyli do wyjścia. – Nie zostaniecie na wieczerzę? – wołał za nimi Skrymir. 

Bogowie wybiegli z zamku i skierowali się na most ponad fosą. Skrymir podążył za nimi.
– Dziękuję wam za wspaniały pojedynek! Nigdy nie spotkałem równie potężnych wojowników!  

– powiedział Skrymir.
– Coooo?! – zaryczał Thor. – Jeszcze z nas kpisz? Przegraliśmy wszystkie pojedynki. Przegrałem 

z babą i kotem, a ty gadasz o naszej potędze?
– Zdradzę wam tajemnicę – odpowiedział Skrymir. – Ten zamek jest zaczarowany, a wy nie wal-

czyliście z Olbrzymami, tylko z najpotężniejszymi siłami tego świata. Ty, giermku Thjalfi, ścigałeś się 
z Hugim, a Hugi znaczy... myśl! Czy można być szybszym od myśli? A ty zdołałeś w wyścigu z nią po-
konać aż połowę dystansu! Ty, Loki, walczyłeś z Logim – ogniem, żywiołem, który pożera wszystko, 
a zdołałeś mu stawić czoła, a właściwie żołądka, jak równy z równym!

– A ja? A z kim ja walczyłem? – niecierpliwił się Thor.
– Piłeś nie miód, ale wodę z oceanu. W trzech łykach opróżniłeś połowę oceanu! To niezwykłe! 

Kot, którego podnosiłeś, był w istocie wężem, który oplata Ziemię. To jakbyś podnosił cały świat, 
a zdołałeś unieść mu grzbiet! Niesamowite! A starucha Elle była w istocie czasem, przemijaniem, 
śmiercią – siłą, której nikt nie zdoła się oprzeć, ale ciebie zdołała powalić tylko na jedno kolano! Nie-
prawdopodobne! – to rzekłszy Skrymir, a wraz z nim cały zamek Utgardu rozpłynęli się we mgle. 
Bohaterowi ruszyli do domu w lepszych nastrojach, bo chociaż przegrali, to jednak byli zwycięzcami!

----------------------------------

Koniec i nowy początek 

Z krainy Olbrzymów powracamy do centrum świata – Drzewa Yggdrassil. 
Norny wyśpiewują koniec starego świata:

NORNA 1
Szczeka Garm głośno przed Gnipa jamą
Okowy pękają, Wilk wolny pędzi
Wiele wiem, przyszłość widzę
Bogów przeznaczenie, zwycięzcom upadek
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NORNA 2
Drży jesion Ygddrassil, pień się jego chwieje
Jęczy stare drzewo, Olbrzym idzie wolny
Wszyscy czekają w krainie Heli
Aż Surta brat świat pochłonie

NORNA 3
Morze wichrem gnane wznosi się ku niebu
Rozlewa się po ziemi, sklepienie się zapada
Stąd śnieżna zamieć i szalone sztormy
Tak los zrządził, że bogowie giną

Jesion rozpada się, rozpadają się światy, tak pieczołowicie stwarzane w ostatnich dniach, po-
dobnie jak kończy się stary świat, ale Norny zapowiadają nowy początek.

NORNA 1
Widzę, jak znów z morza ziemia się wyłania
W zieleni, w zieleni cała
Jak lecą wodospady, a orzeł nad nimi
Ten, co w górskiej rzece zwinne ryby łowi

NORNA 2
Widzę kobiety o łabędzich skrzydłach
Przylecą i opadną nad ziemską osadą
Duchy opiekuńcze do ludzi przylecą
Z mądrości Olbrzymów zrodzone

NORNA 3
Asowie i Asynje znów zejdą się razem
Wspominać będą dawne wydarzenia
O wężu Midgardu, o głowie Mimira
O starych prastarych rozprawiać będą runach

Na koniec widowiska oglądamy wystawę prac plastycznych oraz fragment filmu animowane-
go dopełniającego mitologiczną opowieść: rozpoznajemy m.in. Thora podczas walki z babcią Elle  
i złośliwego Lokiego-muchę, gdy tnie karła Broke w powiekę… W tle jeszcze raz słyszymy opowieść 
– opowiedzianą brawurowo przez dzieci.

________________

Podczas warsztatów i widowiska korzystaliśmy z następującej literatury:
Georges Dumézil,  Bogowie germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej, przeł. Anna Gronowska, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Edda poetycka, ze staroislandzkiego przeł. i oprac. Apolonia Załuska-Strömberg, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław-Kraków 1986

Rafał Maciszewski, Mity skandynawskie, wyd. DiG, Warszawa 2004

Leszek Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce Wikingów, wyd. NOMOS, Kraków 2003

Artur Szrejter, Mitologia germańska, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2006.

J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 2012, s. 17-18

________________
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Lista tematów, których dotyczą historie tradycyjne, jest właściwie niemożliwa do ogarnięcia, a na 
pewno nie da się tego zrobić tutaj. 
Będzie więc tylko o kilku wątkach, z którymi pracowaliśmy w czasie projektu.
Właśnie – w ą t k a c h.
Pierwszy to prządki i tkaczki. Opowieści o nich wędrują z nami już od wielu, wielu lat. Być może 

stoją za tym nie do końca możliwe do wyjaśnienia powody – tak czasem z historiami jest. To są świetne 
historie, niebłahe.

Wynika to zapewne ze znaczenia, jakim w różnych kulturach tradycyjnych obdarza się postać 
prządki i wykonywaną przez nią pracę.

Greckie Mojry, rzymskie Parki i skandynawskie Norny przędą nić żywota i ją przecinają. Ich miejsce 
w panteonach jest trudne do określenia – nie zasiadają one nigdy pośród najwyższych bogów i bogiń, 
ale też nikomu nie podlegają. Ich decyzje są niekwestionowalne, Zeus, Jowisz czy Odyn nie mają na nie 
żadnego wpływu. Prządkom przeznaczenia nikt nie może niczego nakazać ani niczego na nich wymóc. 
To właśnie mojra powstrzymuje bóstwa przed niesieniem pomocy herosom na polu bitwy, gdy nade-
szła „ich godzina“. W epopojach Homerowych mojra jest pojedyncza, o słowo ją określające to właści-
wie nazwa, a nie imię (stąd mała litera). W Teogonii Hezjoda są prządki, są już trzy, są córkami nocy, 
należą do pierwszej generacji bogów, do sił elementarnych świata. Niekiedy uważa się je za zbliżone 
do Ejletyi, bogini narodzin. 

Ślad tego związku widoczny jest w wielu tradycyjnych opowieściach: boginie-prządki często 
towarzyszą rodzącym kobietom, i to one właśnie obdarzają przychodzące na świat dziecko „dolą“ – 
„działem“ życia. W tradycji litewskiej to właśnie te boginie nazywają się laimy. W tradycji wschodnio-
słowiańskiej do domu, w którym urodziło się dziecko, przychodzą  rožanice/rodjenice – zawsze trzy; 
czasem przybierają postać młodych pięknych kobiet, czasem są bardzo stare. 

Litewskie laimy przędą i dzielą dolę, lecz czasem zapominają czy zaśpią – wtedy żyje na świe-
cie człowiek-bedalis, bez doli, bez „działu“. Niesamowite są o tych ludziach opowieści; to gorzej niż 
pechowcy – nic im się nie udaje, zboże nie rośnie, nawet kamień – jeśli staje się własnością bedalisa 
– znika. Taki nieszczęśnik, udręczony własnym losem (czy też jego brakiem), nie może nawet się roz-
stać z życiem – rzeka wyrzuca go na brzeg, gałąź pęka; nie nadeszła jeszcze jego godzina, i w ogóle nie 
jest ona naznaczona. Jedynym sposobem na przezwyciężenie tej sytuacji jest znalezienie żony, która 
posiada własną dolę.

Laimy nie są nigdy „dobrymi wróżkami“, które przynoszą dary za darmo, a potem odchodzą w po-
czuciu dobrze spełnionego obowiązku. W wielu historiach ujawnia się inny ich aspekt – są nieobliczal-
ne i nieokiełznane. Pomagają kobietom rodzącym, dają los, pomagają też prządkom. Trzeba umieć 
je wezwać (choć to nie taka wielka sztuka, przędą wiele i z dużą namiętnością i ochoczo siadają do 
tego zajęcia), trzeba też umieć je odprawić – i tu już kłopot większy. Laimy potrafią uprząść wszystko, 
przędzę, a potem domowe tkaniny i sprzęty, na końcu zaś samą prządkę. Niezwykły to obraz ich siły, 
sięgający do jakichś wyobrażeń sprzed początków czasu. Przędąc, powołują świat do życia, naznaczają 
jego początek; potrafią go jednak spruć, a to, co ukształtowane, zmienić na powrót w nić początku.

Dodać trzeba, że umieszczona w antologii tradycyjna baśń litewska nie ma naprawdę trady-
cyjnego zakończenia. W wersji spisanej przez etnografów jest tak – pan młody rozmawia z trzema 
starymi kobietami-prządkami, upewnia się, że to naprawdę krewne żony, a potem chwyta wrzecio-
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no, wrzuca je do ognia i krzyczy: „Zabraniam ci prząść. Nigdy nie będziesz taka jak one!“. Wielka jest 
jego obawa, że piękna młoda żona pewnego dnia będzie miała nieforemne stopy, obwisłą wargę,  
a kształt i wielkość jej bioder i pośladków przekroczą standardowy rozmiar. Robi więc wszystko, co  
w swojej bezsilności może – by nie tknęły jej czas, brzydota, deformacja ciała, przemijanie – reprezen-
towane przez stare kobiety. Wybór należy do tych, którzy historię będą opowiadać, ale warto uświa-
domić sobie, że każda z tych decyzji odwołuje się do jakiegoś porządku społecznego, każda niesie  
ze sobą przesłanie związane z pytaniem o wartość kobiecości w jej różnych wymiarach, kobiecej pracy 
czy doświadczenia starości.

Kultura materialna i jej opowieści

Historie związane z przędzeniem prowadzą w jeszcze inną stronę, już niekoniecznie związaną 
z rzeczami tak wielkimi jak los czy przeznaczenie. W zbiorach każdego chyba muzeum etnograficznego 
znajdują się nie tylko wrzeciona i kołowrotki, ale i narzędzia do obróbki lnu. Wyglądają strasznie i fascy-
nująco – nastroszone, najeżone, zębate, ostre. Nic więc dziwnego, że obrosły opowieściami, w których 
len zostaje upersonifikowany – i opowiada o tym, jak to przez męki zyskał miękkość i białość. Nic też 
dziwnego, że opowieść ta mogła służyć do odganiania nieczystych sił – jest nie tylko straszna, ale 
i długa, płótna nie da się utkać w pięć minut. 

A to z  kolei wiąże się z  kolejną kwestią poruszaną przy okazji tradycyjnych opowieści – czyli  
z czasem. Kultura tradycyjna nie jest kulturą instant, niewiele rzeczy da się przyspieszyć. Podstawowe 
dobra – jedzenie, ubranie, narzędzia – uzyskuje się przez pracę i naturalne procesy, zwykle bardzo dłu-
go trwające. Świat przednowoczesnej kultury materialnej wsi polskiej to z punktu widzenia miejskiego 
dziecka kraina bardzo egzotyczna. 

Oto dialog z życia wzięty: – „Mamo, od kogo jest to mleko? – Jak to od kogo, od krowy. – Od  jakiej 
krowy? Zielononóżki?”.

Nawet jeśli to żarcik, i sprytny mały rozmówca wie, że nie ma krów zielononóżek, to pojawiają się 
tutaj co najmniej dwa tematy.

Pierwszy jest oczywisty: miejskie dzieci żyją w takich okolicznościach przyrody, że łatwiej im zo-
baczyć na żywo słonia niż krowę, jaką bądź, już nawet niekoniecznie tę zielononóżkę.

Kiedy mniej więcej dwadzieścia lat temu, jeszcze studentką będąc, widziałam w Niemczech takie 
„zoo”, w którym były krowy, kury, owce i inne popularne zwierzęta domowe, wydawało mi się to trochę 
dziwne i śmieszne. Jak to – nie można po prostu pojechać na wieś, tylko za pieniądze trzeba te zwierzę-
ta oglądać? Większość ludzi w moim pokoleniu miała jeszcze dziadków na wsi, a jeśli nie dziadków, to 
jakichś innych krewnych – i ostatecznie zawsze się trafiła jakaś ciotka, szczęśliwa posiadaczka krowy, 
a nawet konia.

To się niepostrzeżenie zmieniło, i dziś jesteśmy w takim właśnie cywilizowanym miejscu, z które-
go nasze dzieci w ramach wycieczek szkolnych i przedszkolnych jeżdżą do gospodarstwa (zwanego też 
„farmą” albo „ranczem”) i tam sobie te różne egzotyczne zwierzęta oglądają.

Zmieniło się też wiele innych rzeczy: znany dzieciom koń jest tylko koniem wierzchowym, re-
kreacyjnym (konie pociągowe nie istnieją, ostatnie widziane były w neolicie, czyli jakieś dwie dekady 
temu). Kury nie chodzą po podwórkach i nie pałętają się na poboczach dróg – siedzą w wielkich kombi-
natach, które zwane są „fermami kurzymi” czy też  „zakładami produkcji jaj”. Jakoś się tajemniczo ta 
produkcja tam odbywa, producentów nie widać, siedzą w klatkach bez naturalnego światła, świeżego 
powietrza, no i świeżego robaka. Krowę czasem się jeszcze zobaczy, kozy i owce stały się znakami rol-
nictwa ekologicznego. Ptactwo typu indyki, perliczki, gęsi siodłate zniknęło z krajobrazu.

Nie zamierzam się rzucić w nurt sentymentalny (ech, te dobre stare czasy polskich gospo-
darstw małorolnych, gdzie i wieprzka się samemu zarżnęło, i psa kopnęło, i babę stłukło). Ale my-
ślę też, że zmiana ta ma dla naszych dzieci znaczenie: mleko bierze się z kartonu, mięso z folii, jajka  
z pudełka. Odróżnianie rodzajów zbóż nie należy do wiedzy podstawowej, zaraz też wypadnie  
z „kanonu” umiejętność rozróżniania zwierząt. I nie chodzi tutaj o „wiedzę” (bo tę możemy uzupeł-
niać), ale o świat elementarnych doświadczeń, nabywanych mimochodem, przy okazji – nie podlega-
jących zinstytucjonalizowanemu procesowi edukacyjnemu, a jednak składających się na całość na-
szych kulturowych kompetencji. Tych, na które składają się  na przykład: umiejętność posługiwania 
się nożem i widelcem, wchodzenia po schodach i włączania komputera oraz zbierania właściwych 
grzybów w lesie, wiedzy o tym, gdzie rosną poziomki i gdzie kury znoszą jajka. Do czego służy żłób,  
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co to więcierz, a co wrzeciono.
Że to niepotrzebne i niepraktyczne w naszym nowym wspaniałym świecie, opartym na nowych 

technologiach, w naszym społeczeństwie opartym na wiedzy? 
Zgoda, że niepotrzebne. Jam jest dutka Jezusa małego, Dzieciątko w żłobie leży, księżniczka kłuje 

się w palec wrzecionem, prządki snują nić żywota, rybacy ciągną ostatek więcierzy, a niewód się z szu-
mem zatopił.... 

Razem z doświadczeniem świata kultury tradycyjnej i one odchodzą do muzeum wyobraźni.

Miary

Czy w ogóle jesteśmy sobie w stanie wyobrazić świat nie ponumerowany? Nie ma numerów do-
mów, telefonów, autobusów, peseli, nipów, pinów, procentów? Nie ma gramów i kilogramów, metrów 
zgodnych z wzorcem z Sevres, kalorii, metrów sześciennych? Nie wiadomo nawet, która  d o k ł a d n i e  jest 
godzina, bo czas określa się względem słońca, może dzwony kościelne trochę pomagają w orientacji, 
ale nie zawsze przecież są one w pobliżu.

Ten świat, w którym miary i wagi są raczej zwyczajowe niż standardowe, nie jest przecież ani wy-
myślony, ani odległy. To świat wsi polskiej w XIX, a czasem jeszcze i w XX wieku.

Nie tylko zresztą wsi – bo standaryzacja i oparta na niej organizacja życia codziennego, mierzal-
ność i porównywalność wszystkiego ze wszystkim to znamiona nowoczesności, która w kulturze euro-
pejskiej trwa nie tak znowu długo. Na przykład koncepcja „czasu urzędowego“, wystandaryzowanego, 
który płynie „tak samo“ na całym świecie, podzielonym na strefy czasowe, jest bardzo młoda. 

Około roku 1870 podróżny przemieszczający się z  Waszyngtonu do San Francisco musiałby 
przestawiać zegarek ponad 200 razy, gdyby chciał go uzgodnić z zegarami dworcowymi na mijanych 
stacjach, w Niemczech w latach 90. XIX stulecia było aż 5 różnych stref czasowych. Koleje żelazne 
próbowały zmierzyć się z  tym problemem, ustanawiając regionalne strefy czasowe – było to bar-
dzo potrzebne po to, by unikać tego, co w XIX wieku nazywano elegancko „spotkaniami pociągów“.  
W 1884 roku spotkali się na międzynarodowej konferencji i zgodzili się na ustalenie południka  
zerowego w Greenwich. Do tej koncepcji „centralizacji świata przez ujednolicenie czasu“ sięga Joseph 
Conrad w powieści „Tajny agent“, w której siatka terrorystów zamierza wysadzić w powietrze obserwa-
torium astronomiczne w Greenwich – przez to świat pogrąży się w panice i chaosie.

Różnorodność czasów lokalnych dobrze się jednak miała aż do końca pierwszej dekady XX wieku. 
To oczywiście nie jest problem związany z opowieściami etnograficznymi. Przypominam tutaj 

jednak kwestie związane z czasem, bo rozmaite nasze „nowoczesne“ zdziwienia (Jak to? Nie znali ki-
lograma? Jak to? Chłopi naprawdę uznawali dzielących ziemię geometrów za spowinowaconych z dia-
błem?) nie mają aż tak znowu mocnej podstawy. Kultura wymiany darów, w której zboże mierzy się 
korcem, a ziemię krokami, nie jest odległa od naszego codziennego doświadczenia. Wystarczy zresztą 
uważnie się przyjrzeć pod tym kątem praktykom kulinarnym – „dodać mąki tyle, ile weźmie ciasto“, 
„wsyp szczyptę soli“, „daj garść orzechów“ są przecież z tej samej rzeczywistości.

Zdarza się w baśniach ludowych, że naczynia miarowe stają się jakimiś samoistnie działający-
mi „pojemnikami sprawiedliwości“. Tak jest w niderlandzkiej baśni o bańce-złodziejce, która zapew-
nia swojej właścicielce dostatek; nie wiadomo właściwie, jaka siła nią powoduje. Podobnie zresztą 
jest z garnkiem z „To ja sobie teraz potuptam“ z niesamowitej baśni skandynawskiej (znajdującej się  
w zbiorze Narzeczony z morza i inne baśnie skandynawskie Roberta Stillera). Przynosi on wprawdzie 
rozmaite dobra z bogatego dworu i ofiarowuje je „biednemu człowiekowi“. Ale – jest istotą nieokieł-
znaną. Jego pochodzenie jest tajemnicze – ubogi wieśniak zostaje właściwie zmuszony do kupienia 
go przez czarownicę, gotującą na bagnach swoje wywary. Garnek nikogo nie słucha, nikogo nie pyta, 
i – prawdę powiedziawszy – trochę jest straszny. Nie imają się go kule, nie można go uwięzić, bo rozsa-
dzi każdy mur i każde drzwi, a ścigającemu go dziedzicowi ogryza podeszwę od buta (i czytając baśń, 
mamy jasność: to łaskawe ostrzeżenie; mógł z łatwością odgryźć dziedzicowi nogę). Na końcu zaś 
idzie ów straszny i sprawiedliwy garnek do skąpego i chciwego proboszcza tak, że ten wpada  c a ł y 
na samo dno garnka. Duchowny krzyczy z przerażenia: „Dokąd mnie zabierasz?“, a garnek odpowiada 
„Do piekła“. Nie wiemy więc całkiem i do końca, po której on stoi stronie – najpewniej po swojej. I należy 
tym samym do wielkiej rodziny sprawiedliwych baśnowych przedmiotów, które obdarowują i odbierają, 
udzielają pomocy, ale i potrafią się zemścić (stoliczku, nakryj się; kije-samobije). 
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zostawiła dziewczyna w łaźni len, żeby suszył się i miękł. Rozpaliła, gorąco. 
W nocy – słyszy, jak ktoś się dobija do drzwi.
– Panno, panno, wpuść!
Len zaszumiał, drzwi wyważył, a na dworze ktoś krzyczy:
– Panno, panno, obiecaj mi swą duszę!
Na to tylko len zaszumiał i tak powiedział:
– O! Tak łatwo chcesz duszę dostać! Poczekaj! Tak łatwo nie można. Poczekaj, opowiemy ci 
swoje niedole, wtedy weźmiesz sobie duszę!
I ten len, co wyważył drzwi, tak mówi:
– A wiesz, jak nam było dobrze, kiedy wziął nas człowiek, wyniósł na pole i zasiał – po jed-
nym nasionku rozrzucił? Jak nam dobrze było cierpieć na wietrze, na deszczu?
Potem wykiełkowałyśmy, wyrosłyśmy, i znów wiatr chłostał i deszcz padał? Jak nam dobrze 
było cierpieć?
Kiedy wyrosłyśmy, wzięli, wyrwali i młócili cepami. Jak nam dobrze było cierpieć?
Wtedy wysuszyli i znów tłukli. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy wzięli i wynieśli na pole i tam rozłożyli – lało i we dnie i w nocy, ziębiło. Dobrze było
tak cierpieć?
Wtedy zgrabili i znów związali, ścisnęli powrósłem. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy wzięli, wrzucili do gorącej łaźni i suszyli w dymie. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy zaczęli zmiękczać, kości łamać, aż trzeszczało. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy wzięli trzepaczki z drewna i trzepali, bili. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy wzięli na grzebienie drewniane i żelazne i czesali. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy wzięli, skłębili, zatknęli i na kołowrotek i przędli, ciągnęli, zwijali po troszeczku. Do-
brze było tak cierpieć?
Wtedy wzięli, rozciągnęli na ścianie, potem zwinęli. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy założyli na krosna, bili, tkali. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy, jak utkali, wzięli, zalali gorącą wodą i ługiem i gotowali. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy wynieśli nad wodę i dalej bić kijankami. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy rozłożyli na łąkach, wysuszyli i znów zwinęli. Dobrze było tak cierpieć?
Wtedy wzięli, cięli, kroili, kłuli igłą, i na siebie założywszy, naciągali. Dobrze było tak cierpieć?
A potem nosili aż się podarło, wytarło, nic nie zostało. Dobrze było tak cierpieć?
I wtedy kogut:
– Kukuryku!
I diabeł:
– Idź ty na koniec świata – ty i twoja dusza i twój len!

________________

Z litewskiego przełożyła Małgorzata Litwinowicz

Dziewczyna i diabeł 

Baśń litewska
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Byli sobie ludzie, którzy mieli bardzo leniwą córkę, której niczego nie 
chciało się robić. 
Więc wyprowadzili ją pewnego dnia na rozstaje dróg i tam ją zostawili. 

Akurat przejeżdżał tamtędy pewien pan – a był to szlachcic – i zapy-
tał, czemu tak robią. Matka odpowiedziała:

– Panie, jaka z niej robotnica! Może nam tylko mech uprząść i z siana 
tkać!

Wtedy ten pan powiedział:
– To oddaj mi ją. Mam w domu dość do przędzenia.
I kobieta odpowiedziała:
– To weź ją, weź! Ja już jej nie chcę!
Kiedy pan przywiózł dziewczynę do domu, pierwszego wieczora dał 

jej do przędzenia całą górę przędzy i zamknął ją samą w komnacie. Dziew-
czynę obleciał strach i pomyślała sobie: „Nie umiem prząść. I w dodatku 
wcale nie chcę. Lepiej sobie zaśpiewam”.

 I zaczęła śpiewać. A tak się stało, że śpiew ten przywołał laimy, bo-
ginie-prządki.

A musicie wiedzieć, że laimy są to istoty niezwykłe. Przędą ludz-
kie losy, przepowiadają przeznaczenie i naznaczają kres życia – urywając 
nić. Przędą też nici, a wezwane na pomoc mogą wpaść w taki ferwor, że 
przędą nie tylko to, co im dano; chwytają później wszystko, co mają pod 
ręką – wszelki len i wełnę, które są w domu. A gdy tego zabraknie, łapią 
prządkę i przędą jej włosy, skórę, kości, aż całą ją do ostatka uprzędą,  
i zostawią tylko paznokcie u stóp. Pokazują się ludziom pod różnymi po-
staciami – niektórzy widują je jako młode piękne dziewczyny o długich 
jasnych włosach, z naszyjnikami z bursztynu. Innym ukazują się jako trzy 
staruchy, stare jak świat. Albo jeszcze starsze.

No i przyszły do dziewczyny trzy laimy, zapukały w okienko, a ona 
szybko je wpuściła. Laimy powiedziały:

– Jeśli zaprosisz nas na swoje wesele, pomożemy ci to wszystko 
uprząść. Dziewczyna bez wahania odpowiedziała:

– Tylko przędźcie, na pewno zaproszę.
I tego pierwszego wieczora laimy uprzędły całą górę przędzy, a leni-

wa dziewczyna po prostu spała. Rano pan przyszedł zobaczyć – dziew-
czyna nadal spała, ale pokój był pełen motków starannie uprzędzionych  
i zwiniętych nici.

Następnego wieczora pan dał dziewczynie jeszcze większą górę lnu  
i znowu było tak, jak poprzednio. I następnego – jeszcze raz.

Wtedy ten pan, który nie miał już niczego do uprzędzenia (i żadnego 
innego pomysłu), powiedział do dziewczyny:

– Ożenię się z tobą, skoro takaś robotna.
I ona się zgodziła. A kiedy zapraszali gości, powiedziała do swego  

narzeczonego: 
– Muszę zaprosić jeszcze trzy swoje ciotki.

Trzy prządki

----------------------------------------------------------------------------------
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On się zgodził, a ona zaprosiła trzy laimy. Te przyszły na wesele 
i usiadły tuż za panną młodą. Oj, nie wyglądały zbyt zachęcająco!

Pierwsza miała wargę tak ogromną, że zwisała jej aż do piersi.
Druga – stopę wielką niczym wiosło.
Trzecia – pośladki tak wielkie, że na żadnym siedzeniu zmieścić go 

nie mogła.
– Niezbyt urodziwe te twoje ciotki – rzekł pan młody do panny mło-

dej. – A czemuż to tak dziwnie wyglądają?
– Panie – odezwała się pierwsza – nie podoba ci się moja stopa? Gdy-

byś wiedział, co znaczy naciskać drewno kołowrotka przez tysiąc lat...
– Panie – odezwała się druga – Nie podobają ci się moje usta? Gdybyś 

wiedział, co znaczy ślinić nić przez tysiąc lat... 
– Panie – odezwała się trzecia – Nie podoba ci się moje siedzenie? 

Gdybyś wiedział, co znaczy siedzieć za kołowrotkiem całą wieczność...
Wyjęły kołowrotki i zaczęły prząść. Krrrręcić (turrrr), skrzypieć 

(skrzyp), furkotać (frrrrr, trrr) stukać (tuk tuk, tuk tuk), wirować, wirować 
wirować, aż zawirowały wszystkich weselników, i pana, i panią, i może tak 
do dziś dnia to wesele wielkim wirem leci.

________________

Z litewskiego przełożyła i opowiedziała na nowo 
Małgorzata Litwinowicz
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Oskar Miłosz

Cierpienia lnu

Pewnego razu żyli sobie pasterz i pasterka. Nazywali się Jonukas  
i Onute i kochali się tak czule, że nic na świecie nie mogło ich roz-
dzielić. Nic na świecie... Niestety, przybyła okrutna śmierć, za-

brała Jonukasa i oto droga Onute tonie we łzach. Idąc za trumną swego 
przyjaciela, błagała niebo, aby pozwoliło zobaczyć go chociaż we śnie.  
Jej prośba została wysłuchana i pewnej nocy pojawił się przed nią Jonukas 
i rzekł:

– Onute, jutro wieczorem czekaj na mnie za stodołą. Przyjadę na koniu  
i zabiorę cię ze sobą.

Następnego dnia z nastaniem nocy Onute, która pierwsza przyszła 
na spotkanie, zobaczyła Jonukasa na wspaniałym rumaku.

– Na koń, na koń, Onute, i w drogę! – zawołał ukochany.
I oto galopują wielkim pędem przez pola, łąki i lasy, przebywają stru-

mienie i rzeki, w końcu zatrzymują się u stóp posępnej i łysej góry, przed 
wejściem do zupełnie czarnej i bardzo wąskiej pieczary.

– Wchodź, najmilsza, wchodź, podziemna droga nie jest bardzo dłu-
ga, zaledwie kilka milionów mil – zachęca Jonukas. Zlodowaciała ze stra-
chu Onute odpowiada:

– Drogi Jonukasie, znasz drogę lepiej niż ja, wejdź pierwszy, a ja pójdę 
za tobą.

Jonukas nie zdążył jeszcze schować głowy w szczelinę, a biedna 
Onute, bardziej martwa niż żywa, bierze nogi za pas. Jonukas goni ją. 
Onute dostrzega słabo oświetloną chatkę, wpada do niej i zamyka drzwi 
tuż przed nosem swego upiora. W kącie izby mała staruszka kiwa gło-
wą u wezgłowia łóżka wielkiego, ubranego na biało mężczyzny, który śpi, 
jak potrafią spać tylko martwi; umarł bowiem z pewnością przed dwoma 
dniami.

– Staruszko, na miłość boską, schowaj mnie! – zawołała dziewczyna.
Staruszka rozkazuje jej przykucnąć za piecem, staje przed nią, by jej 

bronić. Tymczasem Jonukas, z bladą, przyklejoną do szyby twarzą, krzyczy  
w świetle księżyca:

– Trupie, oddaj mi żywą!
Ręce trupa zaczynają się poruszać. Jonukas krzyczy coraz głośniej:
– Trupie, oddaj mi żywą!
Nogi wielkiego, ubranego całkiem na biało mężczyzny zaczynają się 

poruszać. Jonukas krzyczy ostatni raz:
– Trupie, oddaj mi żywą!
Trup wstaje i zbliżając się do starej, odzywa się głuchym głosem:
– Idź stąd, pozwól mi wykonać mój obowiązek. Wśród martwych nie 

ma oszustw. Muszę mu oddać jego własność, dziewczynę, która chowa 
się za tobą.

----------------------------------------------------------------------------------
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Na to stara:
– Dobrze, dobrze, ale posłuchaj chwilę. Jesteś odziany w piękny całun,  

i założę się, że nie potrafisz powiedzieć, z czego i jak go zrobiono. Pozwól 
mi opowiedzieć o cierpieniach lnu, tegowłaśnie lnu, który cię okrywa.  
Potem będziesz mógł, jeśli serce ci to dyktuje, mój kochaneczku, pójść po...

– Zgadzam się, starucho, ale dość słów, zaczynaj.
– Trochę cierpliwości, mój zmarły nieboraku. Chciałbyś, żeby poszło 

prędko, to pięknie, jak wiadomo każdy robi to, co uważa za stosowne, ale 
cierpień lnu nie opowiada się tak szybko, jakby się połykało kęs chleba. 

– To trwa długo, długo, ojczulku, długo, długo trwają cierpienia lnu.
– Stara, stara, świeca spala się, a ty nie zaczęłaś jeszcze swojego 

opowiadania – powiedział martwy.
– Zaczynamy, zaczynamy, ale nastaw dobrze uszu, dzielny zmarły, bo 

to opowieść, powiem tylko tyle... Zresztą opowieść bardzo krótka. Zasia-
no więc len, zabronowano – pomyśl o tych długich miesiącach jesiennych  
i zimowych, co za nuda, na miłość boską, ileż cierpień... Jeszcze wtedy, kie-
dy wiosna jest ciepła, to jakoś idzie, kiełkuje, rośnie, korzysta z życia. Ale 
kiedy wiosna dmucha zimnem, nasz biedny, niewinny len wystaje nieco 
z ziemi i zaczyna czekać na słońce, dobre słoneczko. I spójrz, jak trzęsie się 
z zimna na słabej łodydze, szczęka zębami, chciałam rzec liśćmi, drogimi 
małymi listkami... A dalej, cha, cha!, następują choroby...

– Szybciej, stara, szybciej...
– Jeżeli przerywasz mi na samym początku, to jak mam opowiadać?  

W śmierci, jak w życiu, trzeba najpierw wiedzieć, czego się chce... Gdzie 
więc skończyłam? Ach, już wiem... Po przebyciu choroby len sądzi, że 
dalej wszystko pójdzie jak z płatka... A właśnie, że nie, ponieważ ten  
łobuz wiatr przylatuje, by zepsuć wszystko. Spójrz, pokażę ci, jak maleńkie 
główki, torebki nasienne – tak, tak – uderzają o siebie, i jak...

– Stara, stara, zabijesz mnie... chciałem powiedzieć, ożywisz mnie...
Wreszcie wiatr ustaje, len podnosi się, jak może, i to po to, aby zoba-

czyć, że wokół rośnie bardzo wiele chwastów o wszelkich kolorach i zapa-
chach. I spójrz, przychodzą dziewczęta, aby je wyrwać i wtedy jaki zgiełk! 
Ludzie przychodzą, odchodzą i w ciągu tego czasu depczą mu po nogach, 
to znaczy po korzeniach...

– Stara, stara, nudzisz mnie ogromnie, nie mogę tego wytrzymać, 
ale...

– Przeciwnie, mój zmarły, przeciwnie, opowieść płynie jak wiatr, bo 
oto len dojrzał, stoi prosty, gęsty, ukwiecony, co za uczta dla oczu... Będzie 
miał nareszcie w życiu trochę przyjemności. Spokojnie, spokojnie, znaczy-
łoby to, że źle znamy nasz piękny, mały świat, Dolinę Łez, jak go nazy-
wa Ksiądz Proboszcz... Bo oto cała wioska rzuca się na pole lnu, dorośli 
i dzieci, mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, wszyscy zaczynają wyrywać 
go z ziemi, robią z niego snopki, kładą na ziemi i podnoszą. Zaczyna się 
suszenie – potrzeba do tego dużo cierpliwości.

– Stara, stara, zostaw w spokoju cierpliwość, ach tak, radzę ci, żebyś 
mówiła o cier...

Skończone, len wysechł, przyjeżdżają wozy, zabierają go do wsi. 
I wtedy cały dom uzbraja się w kije, kładą biedaka na podłodze, a potem 
łupu-cupu, łupu-cupu! 

– Stara, stara, podsuwasz mi pewien pomysł... Gdybym miał kij...
– Spokojnie, zmarły, nie jesteś taki straszny, widziałam w tym życiu 

wielu. Bach, bach – biją weń, nie zostaje w nim ani odrobina mózgu (mó-
wię to w związku z nasionami, rozumiesz, to właśnie nazywa się sposo-
bem mówienia, podobnie jak ktoś mówiłby w przenośni i chodzi o to, aby 
się zrozumieć) i wtedy wynoszą go na dwór, kładą na łące. Ach, to nie łoże 
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usłane różami! Bo przyszła jesień, a z nią deszcze, wiatry, długie noce  
i sama nie wiem, co jeszcze. I wreszcie, znowu robią z niego snopki i da-
lej, do stodoły. Nowe suszenie, aż zmieni się we włókna i wtedy, słuchaj 
mnie dobrze, to, co dotychczas mówiłam ci o jego cierpieniach, było ni-
czym, mniej niż niczym, teraz dopiero zaczynają się męki piekielne.  
Zaczynają tłuc te małe włókna, tak, tak, cóż zrobić, można wyzionąć du-
cha, gdy się to ogląda, i tłuką tak, aż zostaje tylko skóra...

– Stara, stara, uważaj, żebym nie obdarł cię ze skóry...
Tak, tak dobrze zgadłeś, bo tu chodzi właśnie o obdzieranie skóry, 

a robią to ostrymi deszczułkami, a potem czeszą mu gwałtownie jego 
piękne włosy, aby nie została najmniejsza słomka. I wtedy robi się z niego 
przędzę. Wkłada się ją do warsztatu tkackiego, wzdłuż i wszerz, i tka się 
ją...

Jeszcze trochę, stara, spieszmy się, spieszmy... Hm, daj mi pić.
– Myślisz, że to koniec? Dalej, dalej, jeszcze daleko do końca! Utkany 

len kładzie się na łące, i leży tam, bez względu na to, czy jest ładnie, czy 
brzydko, zimno, czy ciepło, sucho, czy mokro. A gdy jest mniej lub bardziej 
wysuszony – nie mówię tego dla śmiechu – wówczas myją go silnym stru-
mieniem wody, a potem...

– Ach, stara, stara, poleć swą duszę Bogu. Sam nie wiem, co mnie 
powstrzymuje...

– A potem, o czym mówiłam, ach tak! Robi się z niego ubrania, które 
są nie do zdarcia, które zużywa się do ostatniej nitki... A potem wzywa się 
Żyda, któremu się je sprzedaje. Żyd niesie je do fabryki. Można by dłu-
go, długo opowiadać o tym, co się tam dzieje! Ale wystarczy, żebyś wie-
dział, że zmienia się te ubrania w papier... Wszystko, o czym mówiliśmy 
do tej pory, to drobiazg w porównaniu z tym, co następuje potem. Bo lu-
dzie, którzy zajmują się pisaniem – poeci, pisarze, fabrykanci opowiadań, 
przy których usypia się stojąc, tak, tak! – nicponie, którzy zajmują się pi-
saniem, biorą go i skrobią na nim wszystko, co wpada im do głowy. Och,  
co za ogromne nieszczęście, jaka rozpacz.

I kiedy stara mówiła te ostatnie słowa, nagle zapiał kogut. Był dzień! 
Zmarły wrócił do trumny, Jonukas do swej góry. Mała Onute była urato-
wana.

________________

Oskar Miłosz, Cierpienia lnu, w: Baśnie i legendy litewskie, przeł. 
Krzysztof Wakar, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1986, s. 102-107.
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Wilhelm i Jakub Grimm

Trzy prząśniczki

Pewnego razu była sobie leniwa dziewczyna, która nie chciała prząść. 
Jej matka mogła mówić do woli, a i tak nie udawało jej się córki do 
tego zmusić. W końcu ogarnął ją taki gniew i znie cierpliwienie, że 

zbiła dziewczynę, a ta głośno się rozpłakała.

Właśnie przejeżdżała tamtędy królowa i usłyszała lament. Ka zała 
się zatrzymać, weszła do domu i zapytała matkę, dlaczego bije swoją cór-
kę tak, że krzyki słychać na ulicy. Kobieta zawsty dziła się, że będzie mu-
siała ujawnić lenistwo swojej córki, więc powiedziała:

– Nie mogę jej oderwać od kołowrotka, ciągle tylko chce prząść i prząść,  
a ja jestem biedna i nie mogę nastarczyć lnu.

– Najbardziej lubię słuchać, jak przędą, i nic mnie nie cie szy tak wła-
śnie jak terkotanie kołowrotka – odpowiedziała królowa. – Dajcie mi wa-
szą córkę na zamek. Mam lnu pod dostatkiem. Będzie mogła prząść, ile 
będzie miała ochoty.

Matka ucieszyła się z całego serca, a królowa zabrała dziew czynę ze 
sobą. Gdy przybyły na zamek, królowa zaprowadziła ją do trzech izb wy-
pełnionych od dołu do góry najpiękniejszym lnem.

– Uprządź mi ten len – powiedziała. – A jak będziesz gotowa, do-
staniesz za męża mojego najstarszego syna. Ja nie zważam na to, że je-
steś biedna, twoja niespożyta pracowitość będzie wystarczającym posa-
giem. Dziewczyna przestraszyła się w duszy, bo nie dałaby rady uprząść 
tego lnu, nawet gdyby żyła trzysta lat i od rana do wie czora siedziała przy 
kołowrotku. Gdy została sama, rozpłakała się i siedziała tak trzy dni,  
i nawet palcem nie ruszyła. Trzeciego dnia przyszła królowa i zdziwiła się, 
zobaczywszy, że dziewczy na nic jeszcze nie uprzędła, ale ona wyjaśniła, 
że nie mogła roz począć pracy z powodu wielkiego przygnębienia wywoła-
nego odejściem z matczynego domu. Królowa przyjęła to wytłuma czenie, 
ale wychodząc, powiedziała:

– Jutro masz mi się wziąć do pracy.
Gdy dziewczyna znowu została sama, nie wiedziała, jak so bie po-

radzić, i strapiona podeszła do okna. Zobaczyła tam trzy baby; pierwsza 
miała szeroką płaską stopę, druga miała tak wielką dolną wargę, że zwi-
sała jej poniżej brody, a trzecia miała niespotykanie szeroki kciuk. Baby 
zatrzymały się pod oknem, spojrzały w górę i zapytały dziewczynę, jakie 
ma zmartwienie. Dziewczyna poskarżyła się na swe nieszczęście, a one 
zaofero wały jej swoją pomoc i powiedziały:

– Jeśli zaprosisz nas na swoje wesele, nie będziesz się nas wstydzić,  
będziesz nas nazywać swoimi kuzynkami i posadzisz nas przy swoim sto-
le, to uprzędziemy ci cały len, i to migiem.

– Bardzo chętnie – odpowiedziała dziewczyna. – Wejdź cie do środka  

----------------------------------------------------------------------------------
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i bierzcie się od razu do pracy.
Wpuściła do środka te trzy dziwaczne baby i zrobiła dla nich miejsce  

w pierwszej izbie. Tam usiadły i zabrały się do przędzenia. Jedna snuła 
nić i nadeptywała pedał kołowrotka, druga śliniła nić, trzecia kręciła nić  
i uderzała palcem w stół. Za każdym ude rzeniem na ziemię spada-
ła miarka nici, a była to najdelikatniejsza przędza. Dziewczyna ukry-
wała trzy prząśniczki przed królową. Gdy ta przychodziła, dziewczyna 
pokazywała jej, ile uprzędła nici, a królowa nie mogła się jej nachwalić.  
Gdy pierwsza izba opusto szała, przeszły do drugiej, wreszcie do trzeciej,  
a i ta była wkrótce uprzątnięta. Wtedy trzy baby pożegnały się z dziew-
czyną.

– Nie zapomnij, co nam obiecałaś – powiedziały do dziewczyny. –  
Przyniesie ci to szczęście. 

Gdy dziewczyna pokazała królowej puste izby i wielką górę przędzy, 
królowa wyprawiła wesele, a narzeczony cieszył się, że dostanie taką 
zmyślną i pracowitą żonę, i bardzo ją chwalił.

– Mam trzy kuzynki – powiedziała dziewczyna – a po nieważ zrobiły 
dla mnie wiele dobrego, nie chciałabym o nich zapomnieć w moim szczę-
ściu. Pozwólcie, że zaproszę je na we sele i że będą one siedzieć z nami przy 
stole.

– Dlaczego nie mielibyśmy na to pozwolić? – spytali królowa i narze-
czony.

Gdy rozpoczęła się uroczystość, przyszły trzy kobiety w dzi wacznych 
strojach, a narzeczona powiedziała:

– Witajcie, kochane kuzynki.
– Ach – powiedział narzeczony – skąd u ciebie takie szkaradne krew-

ne?
Podszedł do pierwszej, która miała płaską stopę.
– Od czego macie taką szeroką stopę?
– Od deptania pedału kołowrotka – odpowiedziała – od deptania.
Narzeczony podszedł do drugiej.
– Od czego macie taką zwisającą wargę?
– Od ślinienia nici – odparła – od ślinienia.
– Od czego macie taki szeroki kciuk? – zapytał trzecią.
– Od kręcenia nici – odpowiedziała – od kręcenia.
Wtedy król przeraził się i powiedział:
– Mojej pięknej oblubienicy od teraz już nigdy nie wolno tknąć ką-

dzieli!
I tak dziewczyna uniknęła na zawsze nieszczęsnego przę dzenia.

________________

Wilhelm i Jakub Grimm, Trzy prząśniczki, w: Baśnie dla dzieci i dla domu, 
przeł. Eliza Pieciul-Karmińska, tom 1, s. 84-87.
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O LENISTWIE

Beata Frankowska

A u mojej mamy zielona grusia,
A pod tą grusią, pod tą zieloną,
Biała podusia.

Na białej podusi Mania siedziała,
Co poranecek, co wiecorecek,
Odpocywała… 

Tak naprawdę dziewczyna nie „odpocywała”, tylko za Jasieńkiem 
płakała, bo gdzieżby tak w pieśni ludowej sankcjonować prawo do odpo-
czynku, co raczej z lenistwem się kojarzy, a lenistwo to już grzech poważ-
ny, jeden z siedmiu grzechów głównych: Accidia. Accidia, czyli gnuśność, 
oznacza zaś taki stan ducha, gdy człowiek zapada w tępy letarg, paraliżu-
jący wszelką aktywność i obezwładniający siły żywotne.  

Znamy jej wizerunek z obrazu Boscha Siedem grzechów głównych: 
wytworna mieszczka, ubrana do kościoła, z modlitewnikiem i różańcem 
w dłoniach – chciałaby pójść na mszę, ale nie rusza się z miejsca. Pustymi, 
osowiałymi oczami patrzy na swego jeszcze bardziej apatycznego męża, 
który, choć też już ubrany do wyjścia, drzemie przy kominku w biały dzień. 
Pies u jego stóp zwinął się w kłębek i twardo śpi, symbolizując – jak w kla-
sycznej Melancholii Albrechta Dürera – humor melancholicus, powodowa-
ny straszliwą śledzienniczą gnuśnością. 

Godzinki na trudy kobiece 

Accidia rzadko zagląda w oczy wiejskiej kobiecie, bo prace kobiece  
na wsi są nigdy nie przerobione. Pracując nad projektem polskich opo-
wieści kobiecych dla Muzeum Etnograficznego w Warszawie, czytałyśmy 
z Małgorzatą Litwinowicz pamiętniki kobiet wiejskich. Jeden z nich, za-
tytułowany znacząco „Kierat kobiecej pracy” (autorka urodzona w 1915 
roku), szczególnie przykuł naszą uwagę: 

„Zbliża się dwunasta godzina. Gospodarz wykłada konia, poi go i kar-
mi, a potem siada do gazety i czeka na obiad. Kiedy podadzą, zje, poczyta, 
układa się w stodole do drzemki, a gospodyni – ledwo położy łyżkę, już pędzi 
krowy, przygania je, doi, karmi świnie, wypuszcza prosięta, przecina drwa, 
często idzie w południe do sklepu. Ciągle ma coś do roboty, a o spaniu nie 
ma mowy. Bynajmniej nie zmniejszam znaczenia męskich prac. Są również 
ciężkie, ale praca kobiety jest nigdy nie przerobiona. Jest jej bez liku. W polu,  
w obejściu i w domu.”   

Lektura była na tyle inspirująca, że na podstawie fragmentów pa-
miętników ułożyłyśmy „Godzinki na trudy kobiece”, wyśpiewane na żało-
śliwą „godzinkową” nutę:

----------------------------------------------------------------------------------
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Prace kobiece, nigdy nie przerobione
Jest ich bez liku
W polu, w obejściu i w domu

Pielenie i wyrywanie lnu
Zajmuje moc czasu
Wytrząsanie, czesanie
I samo przędzenie

Gdy skończyły się żniwa,
Zawsze było coś do roboty
Pasałam gęsi, mełłam w żarnach
Zbierałam chwasty dla krów

Dzień mały, jesień goni do roboty
Ziemniaki, buraki, siewy
Zbieranie owoców

Zima – wstawanie piąta trzydzieści
Wybieranie popiołu, noszenie węgla
Wylewanie, ścieranie
I zmywanie podłóg

Po śniadaniu robota w stajni
W południe dojenie krów
Pieczenie chleba, obiad

Oj, ciężko ma kobieta, 
Oj, ma ciężko,
Piele, wiąże snopy
Pierze, prasuje i szyje

I tak płynie to życie moje
A życia mojego już zima
Ładny wiek, dużo wspomnień
Ale mało dobrych.

I gdzie tu znaleźć czas, szczelinę w czasie, żeby do ogrodu pobiec, pod 
grusią zieloną się zatrzymać, na białej podusi przysiąść, w niebo się  
zapatrzeć i pomarzyć? Jak wymknąć się z kieratu kobiecych prac?

Układy, strategie,  wymknięcia

Różne są strategie, podsuwane przez Baśnie dla dzieci i dla domu 
Wilhelma i Jakuba Grimmów. Chwilowo odpuśćmy pierwszy człon tytułu 
„dla dzieci” i zajmijmy się opowieściami „dla domu”, czyli – dla kobiet. 

W baśni Leniwa prządka narrator ze świętym oburzeniem poddaje 
osądowi główną bohaterkę – żonę, która była tak leniwa, że w ogóle się 
jej nie chciało pracować, i tak swego męża zwodziła, żeby jej do pracy nie 
zmuszał: „Sami widzicie, jaka to była podła kobieta”. Ale mimo tej surowej 
oceny czuje się, że ten, kto opowiada historię, jest skrycie zafascynowany 
sprytem kobiety, która z determinacją godną wielkiej sprawy próbuje się 
wysmyrgnąć – i robi to skutecznie! – z sieci codziennych „babskich prac”. 
Nie chce jej się zwijać przędzy, więc, ukryta w zaroślach, straszy męża, by 
nie rąbał drzewa, z którego on zamierza zrobić motowidło:



64

Jeśli ci życie nie zbrzydło,
Nie tnij mnie na motowidło!
Kto tknie drzewo, ten zginie
I umrze, kto przędzę zwinie!

Mąż poddaje się, drzewa nie ścina, motowidła nie czyni. Ale żonie 
dalej głowę suszy, że nić uprzędzona ciągle jest na szpulce. Wtedy żona 
wpada na kolejny pomysł: mąż niech wdrapie się na strych, ona będzie 
sobie stała na dole i będą do siebie szpulkę rzucali to w górę, to w dół, 
i w ten sposób wspólnie zwiną motek. Co pokazuje, że żona nie ma nic 
przeciwko  w s p ó l n e j  pracy, zwłaszcza wtedy gdy ma ona  l u d y c z n 
y charakter. Ale mąż dalej swoje i każe jej samej przędzę w garnku goto-
wać. To co się dziwić, że ona psikusa mu robi i pakuły do garnka wkła-
da, a potem na chwileczkę tylko wychodzi, prosząc, by przypilnował lnu,  
„a nie przypilnujesz, zamieni się w pakuły”. Sami widzicie, jaka to mądra 
kobieta była!

 Matka kolejnej bohaterki baśni Grimmów Trzy prząśniczki już tak 
sprytna nie była, skoro córkę swoją, „leniwą dziewczynę”, do przędzenia 
starała się przekonać, a gdy nic nie pomagało, ogarnął ją taki gniew, że 
„zbiła dziewczynę, a ta głośno się rozpłakała”. Przejeżdżała tamtędy 
królowa, lament dziewczyny słyszy i o przyczynę pyta. A matka, zawsty-
dzona, bynajmniej nie tym, że uderzyła dziewczynę, ale jej lenistwem, 
zmyśla na poczekaniu historię o córce , co ciągle chce prząść i prząść,  
i przestać nie może. I potem dzieje się tak jak w litewskiej baśni o laimach: 
na pomoc dziewczynie przychodzą trzy staruchy, trzy mojry, trzy prządki 
– i robią za nią całą robotę. Ale jest jeden – piękny! – warunek: „Zaprosisz 
nas na swoje wesele, nie będziesz się nas  w s t y d z i ć, będziesz nazywać 
nas swoimi  k u z y n k a m i”. Dziewczyna zgadza się, słowa dotrzymuje 
i honoruje staruchy. Za ten brak wstydu, za odwagę, gdy wobec wszystkich 
zgromadzonych dziewczyna zwraca się do „bab” z szacunkiem i miłością, 
zostaje nagrodzona. Przerażony wyglądem staruch pan młody zadaje im 
pytania – niczym Czerwony Kapturek, który przepytuje babcię przemie-
nioną w wilka, a one – zgodnie z prawidłami baśni – na swój specyficzny 
sposób odpowiadają tak, żeby go trochę postraszyć, chichocząc i puszcza-
jąc oko do panny młodej. Lubię sobie wyobrażać, jak dziewczyna, w białej 
sukni i welonie, śmiejąc się do rozpuku, wybiega z sali weselnej, biegnie do 
sadu, pod drzewem siada, w niebo się zapatruje i, cała szczęśliwa, zanurza 
się w marzeniach.

W zbożu zasnęła, ze wsi zniknęła

Nie miała tyle szczęścia inna „leniwa” bohaterka baśni braci Grimm 
– Mądra Elżunia. Żeby w pełni zrozumieć i doświadczyć grozy drzemią-
cej w tej niby filuternej baśni, trzeba ją uważnie przeczytać w nowym, nie 
ocenzurowanym przekładzie Elizy Pieciul-Karmińskiej. Dopiero z całego 
tekstu wyłania się migotliwa postać dziwnej dziewczyny – ni to mądrej, 
ni głupiej, co widzi i słyszy więcej niż inni: „ona widzi, jak wiatr gna ulicą,  
i słyszy, jak muchy kaszlą”.  Tak mówi matka dziewczyny, z troską, czy ktoś 
będzie chciał za żonę takie dziwadło. Ale trafia się Jaś, co to właśnie głu-
piej żony szukał i bardzo mu na rękę, gdy Elżunia płacze nad rozlanym 
piwem, z lęku, że siekiera, wetknięta między belki w piwnicy, spadnie na 
głowę dziecku, które kiedyś się narodzi… Łatwo przejść na drugą stronę, 
przyjąć bezpieczną perspektywę narratora, perspektywę „humoru ludo-
wego”, wyśmiewającego się z głupiej przezorności bohaterki, która  tak ko-
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micznie, tak śmiesznie „z igły robi widły”. Jaś jest zadowolony z tej próby: 
„nie trzeba mi więcej rozumu w moim obejściu”. 

Do tego momentu baśń o Mądrej Elżuni przywodzi na myśl inną 
opowieść – z tradycji ormiańskiej. W opowieści autorstwa Hovannesa 
Tumanniana trzy córki, wraz z matką, płaczą z tego samego powodu,  
z lęku, który podsuwa wyobraźnia, co też może się wydarzyć w przyszłości:

Wyszłam ci ja za mąż,
Synka-m urodziła,
Kikosem nazwała,
Czapeczkę-m uszyła.
Na drzewo mi wlazł,
O kamień się trzasł,
Oj, syneczku,
O, najdroższy mój!
Waj, Kikos, dżan,
Waj, worti dżan!

Dopiero ojciec, respektując – co ciekawe! – reguły gry, proponuje inną stra-
tegię: „Jak ktoś umarł, to trzeba mu wyprawić pogrzeb”. I tak zrobili. Bycz-
ka, jedynego, jakiego mieli, zarżnęli, lawasze napiekli, stypę odprawili, za 
duszę zmarłego Kikosa wypili – i był spokój! Ormianie śmieją się do roz-
puku z tej opowieści do samego końca. Dla nas, ilekroć ją opowiadamy, to 
zakończenie ciągle świeci ciemnym światłem – i w takiej nieoczywistości, 
niespodziewanie poważnej, choć ciągle lekkiej, w wygłosie ją pozostawia-
my. 

 Niestety Mądra Elżunia tu się nie zatrzymuje, idzie dalej, poka-
zując dalsze losy „dziwnej dziewczyny”. Kiedy Elżunia została żoną, Jaś 
oczekuje, że będzie wypełniała należycie swoją funkcję społeczną i weź-
mie się do „babskiej roboty”. Ale to jest Elżunia. Idzie na pole żąć zboże, 
zjada garnek kaszy i w zbożu zasypia, „niewinna, może nawet szczęśli-
wa” – dopowiada Pierre Péju, autor Dziewczynki w baśniowym lesie.  Za-
pada noc, a ona wciąż śpi. Wtedy Jaś, gdy zobaczył, że żona nie pracuje, 
„przyniósł sidła na ptaki z małymi dzwoneczkami, i rozwiesił je wokół 
Elżuni”. I tak ją zostawia, i wraca do domu. Panuje głęboka noc, gdy El-
żunia się budzi. Nic nie rozumie: wokół niej ciemność, słyszy dzwonecz-
ki, boi się, zaczyna wątpić, kim jest. Biegnie do domu i pyta przez okno, 
gdzie jest Elżunia. „W domu” – odpowiada Jaś. „O, Boże, a więc to nie 
jestem ja” – woła Elżunia i szuka siebie w innych domach. Ale ludzie 
słyszą dzwoneczki, śmieją się i przepędzają ją – jak obłąkaną zjawę.  
„Tak więc uciekła ze wsi i nikt jej już więcej nie widział.”

 Dokąd pobiegła, „ta nocna, nieprzytomna kobieta, cała w roz-
kołysanych dzwonkach”? Na rozstajne drogi? Do lasu? Bo przecież nie 
do ogrodu. Oddajmy znów głos Péju: „Wyobraźmy sobie przez chwilę tę 
kobietę porzucającą nagle swe marzenia, by zderzyć się z czernią nocy,  
z metalicznymi odgłosami własnego ciała, z zamkniętymi drzwiami 
własnego domu. Utrata tożsamości, utrata wszelkich punktów odniesie-
nia – w ciągu paru minut”. 

Zawody: kto jest bardziej leniwy

A tymczasem dwunastu leniwych parobków, którzy cały dzień nic nie 
robili, położyło się wieczorem na trawie i dalejże się chwalić swoim leni-
stwem, bo jak puentuje refleksyjnie jeden z nich: „Po co się męczyć pracą? 
I tak nic z tego nie przyjdzie”. Co ciekawe, nic im za to jawne, ostentacyjne 
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lenistwo nie grozi, nie mówiąc już o sieci z dzwoneczkami, nawet narra-
tor nie dodał nic na koniec „od siebie”, najwyraźniej delektując się prze-
biegiem „leniwych” zawodów. Być może jeden z nich to prawdziwy głupi 
Jasio, który prędzej czy później zostanie królem, a król – jak wiadomo – le-
niwy być musi! O tym opowiada kolejna historia.

Pewien król miał trzech synów, których jednakowo kochał i nie wie-
dział, którego z nich ma wyznaczyć na następcę po swojej śmierci. Gdy 
nadszedł czas, że miał umrzeć, wezwał ich do swego łoża i rzekł: „Królem 
zostanie ten z was, który jest najbardziej leniwy”. Najstarszy rzekł: „Oj-
cze, królestwo należy do mnie, gdyż jestem taki leniwy, że kiedy leżę i chcę 
spać, a wpadnie mi do oczu kropla, to nie chce mi się ich zamknąć, żeby 
zasnąć”. Drugi rzekł: „Ojcze, królestwo należy do mnie, gdyż jestem taki 
leniwy, że kiedy siedzę przy ogniu, aby się ogrzać, to wolę już sobie przypa-
lić pięty, niż cofnąć nogi”. Wtedy odezwał się trzeci: „Ojcze, królestwo jest 
moje, gdyż jestem tak leniwy, że gdybym został powieszony i miałbym już 
pętlę na szyi, a ktoś włożyłby mi do ręki ostry nóż, żebym przeciął linę, to 
dałbym się raczej powiesić, niż miałbym podnieść rękę do stryczka”. Gdy 
ojciec to usłyszał, rzekł: „Ty poszedłeś najdalej, więc zostaniesz królem”.

 Najdalej poszedł jednak bohater jednej z moich ulubionych opo-
wieści Jihada Darwicha, libańskiego opowiadacza, o trzech leniwych bra-
ciach: otóż najmłodszy był tak leniwy, że nawet nie chciało mu się o tym 
opowiadać.

Słodka chwila lenistwa

Po co ja o tym lenistwie opowiadam? Z prostego powodu. Bo jestem 
przekonana, że aby odczuć, czym jest przyjemność opowiadania, które ni-
czemu wprost nie służy – celom edukacyjnym, dydaktycznym itp. – trzeba 
odnaleźć w sobie właśnie ten stan  b a ś n i o w e g o  l e n i s t w a, któ-
re może na chwilę uwolnić  nas z kieratu schematów, nawyków, ról spo-
łecznych  i przyzwyczajeń, które sami – w pracy i w domu – sobie nakłada-
my. Wtedy jest możliwe spotkanie, o którym opowiada ostatnia już baśń  
o lenistwie Leniwy Heinz. Kto wie, może takie spotkanie jest możliwe rów-
nież w muzeum?

Heinz pasał kozę. Męczyło go to: „Jak człowiek może tu zaznać spoko-
ju i cieszyć się życiem?”. Postanawia wziąć ślub z grubą Triną. „Ona też ma 
kozę – myśli sobie Heinz – więc za jednym zamachem będzie pasła obie”.  
I tak gruba Trina została żoną Heinza i pasła obydwie kozy. Ale Trina, no cóż, 
też lubiła poleniuchować. Dlatego mówi do męża: „Kochany, oddajmy kozy 
sąsiadowi, a w zamian weźmy od niego ul – pszczółki obsłużą się same,  
a my będziemy mieli słodki miód, mniam!”. Heinzowi spodobał się pomysł, 
oddali kozy, wzięli ul. Jesienią, o dziwo, Heinzowi chciało się zebrać miód. 
Dzban postawili nad łóżkiem, żeby nikt  im miodu nie podjadał, a sami 
nabierali miód – prosto do gąbki – kijaszkiem, który leżał w zasięgi ręki. 
Zajadając się miodem, marzyli, że może by tak miód na gąskę wymienić,  
a wcześniej dziecko sobie sprawić, co by tę gąskę pasło, a gdyby nie chciało 
paść… hm, w tym momencie Trina zamachnęła się kijaszkiem i zbiła dzban. 
Heinz, niezrażony, sięgnął po skorupę z miodem i z błogim uśmiechem do-
dał: „No i zobacz, żonko, gęsi nikt już nie musi paść, dzban nam na głowę 
nie spadł, choć przecież mógł, mamy zatem wszelkie powody, by cieszyć się 
z naszego losu. A teraz odpocznijmy sobie nieco po przeżytym strachu”. 

I tak sobie leżą, szczęśliwi i spokojni, a Trina – bo jakże tu inaczej delek-
tować się słodką chwilą lenistwa? – zaczyna opowiadać historię: „Pewnego 
razu zaproszono ślimaka na wesele, ruszył więc w drogę, ale dotarł na chrzci-
ny. Przed domem potknął się o płot i rzekł: „Co nagle, to po diable!”.

________________

Wszystkie baśnie braci Grimm opowiedziałam 
na podstawie nowego wydania:
Wilhelm i Jakub Grimm, Baśnie dl dzieci i dla 
domu (wydanie pełne), przeł. z niemieckiego 
Eliza Pieciul-Karmińska, Media Rodzina, 
Poznań 2010

Inspiracji dostarczyła mi książka: 
Pierre Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie. 
O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje 
psychoanalityczne i formalistyczne, 
przeł. Magdalena Pluta, Wydawnictwo Sic!, 
Warszawa 2008
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Motyw garnka/naczynia występuje w mitach i opowieściach wielu kultur. Szczególne miejsce 
tego przedmiotu codziennego użytku w świecie symbolicznych znaczeń wynika z tego, że 
garncarstwo – pierwotnie sztuka wyrabiania naczyń z gliny –  jest jednym z najstarszych rze-

miosł, którego dzieje sięgają 9000 lat wstecz. Garnek spełnia funkcję łącznika pomiędzy światami 
natury i cywilizacji. Umożliwia człowiekowi zapanowanie i wykorzystanie do swoich celów żywiołów 
ognia, wody i powietrza, które razem wzięte składają się na „alchemię” sztuki gotowania. Bezpośredni 
kontakt z ogniem nadaje garnkowi demonicznego wyrazu, często staje się on łącznikiem/pośredni-
kiem do piekielnych zaświatów, jest formą obrazującą narzędzie piekielnych tortur. W innym kontek-
ście kulturowym zyskuje wymiar sakralny, np. w mitologii afrykańskiej uosabiając formę ludzkiego ży-
cia – jesteśmy naczyniem/garnkiem, w którym przenosimy duszę do źródła.

Opowieść o garnku z kręgu baśni skandynawskich ze zbioru  Narzeczony z morza Roberta Stillera, 
nawiązuje do demonicznego obrazu garnka, którego „diabelska moc” w tym przypadku skierowana 
jest przeciwko bogatym panom, natomiast w obronie biednych poddanych.

W pracy warsztatowej nad opowieścią uprościliśmy i skróciliśmy fabułę historii, skupiając się na cha-
rakterystycznej dla kultury ludowej rytmizacji i umuzycznieniu słowa mówionego. Powtarzane zdanie:   
„To ja sobie potuptam” otwiera rytmiczną słowną frazę i  przestrzeń dla ekspresji muzycznej (opo-
wieść była prezentowana z udziałem instrumentów – liry korbowej i bębna obręczowego).

--------------------------------

W pewnej wsi żyło sobie małżeństwo, które klepało wielką biedę. Ich cały majątek to była stara 
chałupa i krowa. Przyszedł dzień, w którym nie mieli już czego włożyć do garnka. Wszystkie pieniądze 
zabrali im hajducy dziedzica.

– Nie ma rady – westchnął ciężko chłop. – Musimy sprzedać na targu krowę, kupić jedzenie  i zro-
bić zapasy na zimę...
Chłop wyruszył z krową na targ. Nie uszedł daleko, gdy spotkał mężczyznę w czarnym kapeluszu, 
czarnym kaftanie i butach, który prowadził czarną owcę. 

– Dokąd idziesz? – zapytał nieznajomy.
– Na targ sprzedać krowę – odparł chłop.
– To może się zamienimy? Dam ci gęś za owcę. Zobacz, jaka jest tłusta!  „To chyba nie jest dobry 

interes” – pomyślał chłop.
 – Dam ci jeszcze to. – Nieznajomy wyjął z kieszeni złotą monetę.

Dobili targu. Chłop ruszył dalej z czarną owcą. Nie uszedł daleko, gdy spotkał dziewczynę z czarnymi 
włosami, czarnej sukience i trzewikach, która prowadziła czarną gęś.

– Dokąd idziesz? – zapytała dziewczyna.
– Na targ sprzedać owcę – odparł chłop.
– To może się zamienimy? Dam ci gęś za krowę. Zobacz, jaka jest tłusta.
„To chyba nie jest dobry interes” – pomyślał chłop. 
– Dam ci jeszcze to – nieznajoma wyjęła z kieszeni złotą monetę.

 Dobili targu. Chłop ruszył dalej z czarną gęsią. Nie uszedł daleko, gdy spotkał siedzącą przy drodze 
staruchę o czarnej pomarszczonej twarzy, czarnych oczach, ubraną w czarne łachmany. Przed staruchą 
leżał, stary, okopcony, czarny garnek.

– Dokąd idziesz? – zapytała starucha. 
– Na targ sprzedać gęś – odparł chłop.

CZARODZIEJSKI GARNEK

Jarosław Kaczmarek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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– To może się zamienimy? Dam ci garnek za gęś.
– O, nie! To nie jest dobry interes! – odpowiedział chłop.

Starucha zaśmiała się, a wtedy gęś zaczęła syczeć i boleśnie szczypać chłopa. 
– Oj! Oj! Oj! – wrzeszczał chłop. 
– Zamieniasz się czy nie?
– Tak! Tak! Tylko niech mnie nie szczypie!
– Dobra! – starucha szczerzyła bezzębne podniebienie. – Ale dasz mi jeszcze dwie złote monety, 

które dostałeś w drodze!
– Oddam wszystko, tylko niech mnie nie szczypie!

Chłop wrócił do domu. 
– I co kupiłeś? – pyta go żona.

Chłop nie odpowiedział. Z ponurą miną położył na stole osmolony czarny garnek.
 – Cooooooooo? – Kobieta złapała się za głowę. – Ale mi się głupi chłop trafił! Oj biada nam, 

biada!
Kobieta biadoli, ślozy leje, gdy nagle odezwał się czarny garnek:

– TO JA SOBIE POTUPTAM!
– Ale dokąd? – zapytali jednocześnie zadziwieni chłop i baba.
– Do dworu! – zawołał garnek i potuptał (muzyka!). 

We dworze garnek potuptał do kuchni. Tam wskoczył na stół. Kucharka, która przygotowywała 
jedzenie, zobaczyła garnek i włożyła do niego kaszę ze skwarkami. A wtedy garnek zawołał:

– TO JA SOBIE POTUPTAM!
– Ale dokąd? – zapytała zdziwiona kucharka.
– Z KASZĄ DO BIEDNEGO CZŁOWIEKA! I potuptał.

Jaka była radość w biednej chałupie. Baba i chłop dawno się tak nie najedli. Gdy zjedli kaszę, garnek 
zeskoczył ze stołu i zawołał:

– TO JA SOBIE POTUPTAM!
– Ale dokąd? – zapytali.
– Do dworu! – zawołał garnek i potuptał (muzyka!).

We dworze potuptał do kuchni. Tam wskoczył na stół. Służąca niosła srebrne sztućce. Gdy zobaczyła 
garnek, wrzuciła je do niego. 

–  TO JA SOBIE POTUPTAM! – zawołał garnek. 
– Ale dokąd? 
– ZE SREBREM DO BIEDNEGO CZŁOWIEKA! I potuptał.

Ach, jaka była radość w biednej chałupie! 
– Sprzedamy srebro i kupimy krowę i świnię – cieszył się chłop.
–  TO JA SOBIE POTUPTAM!
– Ale dokąd?
– Do dworu! – zawołał garnek i potuptał (muzyka!). 

We dworze potuptał do pokoju dziedzica. Tam wskoczył na stół. Do pokoju wszedł dziedzic z workiem 
pieniędzy zabranych chłopom. Gdy zobaczył garnek, wsypał do niego pieniądze.

– TO JA SOBIE POTUPTAM! – zawołał garnek.  
– Ale dokąd? – zapytał zadziwiony dziedzic.
– Z PIENIĘDZMI DO BIEDNEGO CZŁOWIEKA! I potuptał.

Ale była radość w chałupie! Baba i chłop tańczyli z radości, że są bogaci.
–  TO JA SOBIE POTUPTAM!
– Ale dokąd? Już się natuptałeś! Odpocznij! – prosiła baba.
– Do dworu! – zawołał garnek i potuptał (muzyka!). 

We dworze dziedzic kazał rozstawić straże. Hajducy czaili się  za bramą 
i w każdym kącie. Gdy garnek potuptał na dziedziniec, hajducy zaczęli strzelać, ale kule odbija-
ły się od garnka   i raziły ludzi dziedzica. Po chwili garnek zawrócił i potuptał ze dworu. Dziedzic 
wskoczył na konia i z szablą i pistoletem pogalopował za garnkiem. Gdy go dopędził, uderzył sza-
blą, ale ta się załamała. Zeskoczył z konia i wymierzył w garnek z pistoletu. Już miał oddać strzał, 
gdy zauważył coś błyszczącego. Garnek stał nieruchomo. Z jego dna bił blask złotej monety. Dzie-
dzic pochylił się i wsadził rękę do garnka, by chwycić monetę. W tym momencie coś go schwyciło  
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i wciągnęło do środka. Dziedzic zniknął we wnętrzu garnka.
– TO JA SOBIE POTUPTAM! – zawołał garnek.
– Ale dokąd? – zapytał z rozpaczą dziedzic, pogrążony gdzieś w ciemnej głębi.
– DO PIEKŁA! – odpowiedział garnek i potuptał.

________________

Opowieść  na podstawie opowiadania Roberta Stillera To ja sobie potuptam  z antologii Narzeczony z morza. 
Baśnie skandynawskie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1971
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

O bańce złodziejce

----------------------------------------------------------------------------------

Była sobie kiedyś biedna, bardzo biedna wdowa; taka była biedna,  
że musiała wydać ostatni grosik. Kupiła jeszcze trochę jedzenia,  
a kiedy się skończyło, posprzątała swoją izdebkę, umyła jedyną 

bańkę, jaką jeszcze miała, i wystawiła ją na dwór, żeby wyschła na słoń-
cu. Potem zamknęła dolną połowę drzwi, zamknęła górną połowę drzwi 
i pomyślała: Co teraz ze mną będzie?

Ale gdy tak dumała, bańka przewróciła się i zaczęła się toczyć. To-
czyła się i toczyła, aż dotoczyła się do rzeźnika. Jakaś kobieta kupo wała 
akurat mięso na zupę, a nic nie wzięła ze sobą na sprawunki. Zobaczyła 
pustą bańkę i powiedziała: – O, to mi się nada, żeby zabrać mięso.

Ale kiedy tylko bańka poczuła, że coś do niej włożyli, znów zaczęła 
się toczyć. I zanim ją zdążyli złapać, już jej nie było w sklepie i znikła im  
z oczu. Dotoczyła się do domu i brzęknęła o drzwi. Kobieta zawołała:  
– Kto tam? – Bańka odpowiedziała: – Pełna bańka, krągły brzusio pełny, 
pełny, ino zmacaj! – Kobieta otworzyła drzwi i patrzy: w bańce pełno mię-
sa na zupę.

Nazajutrz wszystko odbyło się tak samo. Kiedy wdowa zjadła zupę 
i umyła bańkę, znowu wystawiła ją na dwór, żeby wyschła, a bańka znowu 
się gdzieś potoczyła. Zatoczyła się aż do sklepu z delikatesami. Ktoś aku-
rat kupował kawę i cukier, a sklepikarz przez pomyłkę włożył wszystko 
do bańki. Bańka zatoczyła się i ani się kto zdążył obejrzeć, jak znalazła się 
w domu i brząknęła o drzwi:

– Kto tam?
– Pełna bańka, krągły brzusio pełny, pełny, jeno zmacaj!
I rzeczywiście, wdowa znalazła kawę i cukier.
Na trzeci dzień bańka potoczyła się na targ warzywny i nie potrwało 

długo, jak poczuła, że znów jest pełna. Wtenczas odtoczyła się z powro-
tem do domu i uderzyła o drzwi.

– Kto tam?
– Pełna bańka, krągły brzusio pełny, pełny, ino zmacaj!
I kobieta znalazła pełną bańkę przepysznej fasoli.
Biednej wdowie było to oczywiście w to graj, więc nazajutrz znowu 

wystawiła bańkę za drzwi, żeby się przewietrzyła. I znowu się bańka po-
toczyła aż na targ krowi. A tam akurat jeden chłop sprzedawał krowę  
i nie bardzo wiedział, gdzie włożyć pieniądze.

Kiedy zobaczył bańkę, pomyślał: Akurat by mi się zmieści-
ły – i tak też zrobił. Ale wtedy bańka odtoczyła się, przy turlała się do domu  
i brzęknęła o drzwi.

– Kto tam?
– Pełna bańka, krągły brzusio pełny, pełny, ino zmacaj!
Kobieta sięgnęła ręką i przekonała się, że tym razem bańka była peł-

na pieniędzy. Nic dziwnego, że bardzo się ucieszyła. Wtedy przyszła jej 
do głowy myśl: Dlaczego mam czekać aż do jutra z wystawieniem bańki, 
może jeszcze dziś mi coś przyniesie?



73

I znowu wystawiła bańkę. I rzeczywiście, bańka znów poturlała się na 
krowi targ. Otworzyła się i czekała, ale trzeba trafu, że jakaś krowa zaczęła 
nad nią załatwiać dużą potrzebę. Bańka ledwo poczuła, że jest pełna, jak 
potoczyła się z powrotem do domu.

– Kto tam? – zawołała kobieta.
– Pełna bańka, brzusio pełny, pełny, ino zmacaj!
Kobieta pomyślała: Co też tam może być tym razem – i chciwie we-

tknęła rękę do bańki. Kiedy się już przekonała, co tym razem przy niosła jej 
bańka, tak się rozgniewała, że rozwaliła bańkę o bruk na kawałki.

Przez to straciła swoją bańkę, ale i tak miała już dość pieniędzy na 
życie i o ile dotąd nie umarła, to jeszcze żyje.

________________

O bańce złodziejce, w: Baśnie niderlandzkie, wyb., przeł. i opatrzył  
komentarzem Andrzej Dąbrówka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 
2007, s. 478-479.
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Witold Kula

Znaczeniowy i funkcjonalny charakter 
dawnych miar

Czy wiecie, kto wymyślił miary? Na pewno nie wiecie! Przypuszczacie 
może nawet, że miary, podobnie jak koło czy ogień, należą do owych 
wynalazków kolektywnych rodzaju ludzkiego, wynalazków nie po-

siadających indywidualnego wynalazcy.
Otóż wiedzcie, że się mylicie.
Widać, mylicie się, skoro źródło dostojne, którego wiarygodności nie 

śmiałbym krytykować, ujawnia nam imię prawdziwego wynalazcy miar  
i wag.

Był nim Kain.
Tak, ten sam, zły brat, syn Adama i Ewy, który po zabiciu Abla 

popełnił jeszcze wiele czynów bardzo grzesznych, a między nimi –  
pisze Józef Flawiusz – „wynalazłszy miary i wagi, zmienił ową niewinną 
i szlachetną prostotę, w jakiej żyli ludzie, póki ich nie znali, w życie pełne 
oszustwa”1.

Nie śmiejcie się. Źródło naprawdę uważać należy za ważne,  
a nawet, w pewnym sensie, wiarygodne. Wiarygodne w tym sensie,  
że poucza nas, iż w mentalności prymitywnej, odmalowanej znakomicie 
przez tradycję biblijną – tradycję wiernie nam na pewno przekazaną przez 
Józefa, który, choć kolaborant, wywodził się przecież z rodziny jerozolim-
skich kapłanów – miara kojarzy się z oszustwem, jest symbolem utraty 
pierwotnej szczęśliwości, wywodzi się bezpośrednio z grzechu pierworod-
nego.

________________

1. Józef Flawiusz, Starożytności żydowskie, I, 2, 2, wyd. polskie, Warszawa 1962, s. 105.

________________

Witold Kula, Miary i ludzie, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, s. 6.

----------------------------------------------------------------------------------

________________

Witold Kula (ur. 1916 r. – zm. 1988 r.)

– polski historyk, w latach 1950-1986 profesor Uni-

wersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych 

przedstawicieli polskiej szkoły historii społeczno–  

gospodarczej. Autor m.in.: Rozważania o historii,  

Historia, zacofanie, rozwój
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Witold Kula

Wierzenia związane z miarami 
(fragment)

Miary wymyślił więc Kain. Liczyć i mierzyć jest grzechem. Że liczyć, 
zwłaszcza ludzi, jest grzechem – niech tego dowiedzie znany 
fakt, iż pomysł policzenia ludu bożego podsunął królowi Dawi-

dowi sam diabeł1.
Podobnie grzeszne jest mierzenie człowieka.
„W Czechach pod koniec XVIII w. panowało przekonanie, iż dziecko, 

poniżej lat sześciu mające, przestaje rosnąć, karłowacieje, staje się mie-
rzynem, skoro się tylko zmierzy materiał przeznaczony dla niego na ko-
szulę czy też na ubranie”2.

Wymiar człowieka czy jakiejś części jego ciała symbolizuje go, z całą 
ambiwalentnością konsekwencji. Nitka czy wstążka długości obwodu gło-
wy składana bywa jako wotum na rzecz ozdrowienia danego człowieka, 
używana bywa do czarnej magii, jeśli chce mu się zaszkodzić, gdy idzie zaś 
o zmarłego – zawieszona przed ołtarzem zapobiega jego jakże niepożą-
danemu powrotowi3. 

Ale nie tylko człowieka źle jest mierzyć. W Macedonii w końcu XIX w. 
chłopi obawiali się jeść to, co było policzone (pod rygorem wyrośnięcia wola 
na szyi). W guberni włodzimierskiej w początku II połowy XIX w. chłopi 
bywali wrodzy liczeniu plonów: „Co Bóg da, to się i bez liczenia w sąsie-
kach znajdzie, a nam się sprawdzać wyroków Opatrzności nie godzi. Pana 
Boga do sądu nie zapozwiesz. Grzeszy, kto oblicza zebrany z pola plon. Co 
nam potem?” W tychże czasach z okolic Krzywicz w powiecie wilejskim 
etnografowie notowali wierzenie ludowe, iż dopóki nikt ziemi nie mierzył 
i nie liczył – urodzaje były lepsze. Na Kujawach zaś w tychże czasach no-
towano, iż kupując lekarstwo ludność prosiła, by nalane było do flaszeczki 
na oko, a nie na miarę, „bowiem jedynie niemierzone, szczodrą dłonią i ze 
szczerego serca udzielone lekarstwo może wrócić choremu zdrowie”4.
________________

1. Przykłady wrogości ludowej do liczenia ludzi – W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, 

Warszawa 1963, s. 347—348. Dodać do tych przykładów można ciekawe zjawisko oporu chłopów  

w zachodniej Bułgarii przeciwko wprowadzaniu metryk urodzenia, co według nich miało zwiększyć 

śmiertelność niemowląt. „Grzech to wielki – powiadali – kontrolować Pana Boga. Zachciało się nam 

wiedzieć, ile Bóg daje dzieci, i oto masz: zabiera je Pan Bóg z powrotem”. D. Marinov, Żiva starina,  

t. III, Russe 1892, s. 187. Cyt. za nie wydaną, niestety, pracą St. Ciszewskiego: „Początki miernictwa  

i pierwotne miary”, udostępnioną mi przez prof. Annę Kutrzeba-Pojnarową.

2. Ć. Zibert, w Ćesky lid, t. VII, 1898, s. 204. Cyt. za St. Ciszewskim.

3. Informacja od prof. K. Koranyego. Por. też P. Sartori, Zdhlen, messen, wdgen, „Um-Urgell. Monat-

schrift fur Volkskunde”, VI, 1895, s. 9—12, 58—-60, 87—88, Ul—113. E. Hoffmann– Krayer, H. Bachtold-

-Stautbli [w:] Handwórterbuch des deutschen Aberglaubens, t. V, Berlin 1932—1933, s. 1852, s. v. „Mass, 

messen”.

4. St. Ciszewski, op. cit.

----------------------------------------------------------------------------------
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Można zaryzykować hipotezę, iż tego rodzaju nieufność do wszel-
kiego liczenia i mierzenia jest cechą charakterystyczną bardzo wielu spo-
łeczeństw rolniczych, których podstawową jednostką jest rodzinne go-
spodarstwo rolne, nastawione w pierwszym rzędzie na pokrycie potrzeb 
konsumpcyjnych rodziny. Do udowodnienia jednak takiej hipotezy daleko 
i nie wystarczy do tego zestawienie licznych nawet przykładów z terenów 
środkowej, wschodniej i południowej Europy, przykładów zestawionych 
chaotycznie, tak jak na to pozwalają rozproszone i często przypadkowe 
notatki, sporządzone przez dawnych etnografów.

Inaczej rzecz się przedstawia w społeczeństwach handlowych, ku-
pieckich, pasterskich. Widzieliśmy przecież, że u pastersko-handlowych 
Semitów mierzenie i ważenie jest rzeczą normalną, byleby mierzenie  
i ważenie „sprawiedliwe”.

Ale doświadczenie etnologii uczy o ambiwalentności stwierdzanych 
w wierzeniach związków i zależności. Jeśli zdarza się, że mierzenie szko-
dzi zdrowiu – oznacza to, że między mierzeniem a zdrowiem zachodzi 
bezpośredni związek. Jeśli zdarza się, że mierzenie szkodzi – to zapewne 
zdarzy się też, że mierzenie pomaga. Arsenał czarnej i białej magii jest  
w zasadzie ten sam.

Widzieliśmy przed chwilą, że wstążka, długości obwodu głowy 
chorego, złożona na ołtarzu pomaga mu w dojściu do zdrowia. A w śre-
dniowiecznej Polsce znana była choroba zwana „myera”, którą leczyło się 
zmierzeniem chorego5.

Ambiwalencja dotyczy samego pochodzenia miar. Jeśli dla jed-
nych wymyślił je Kain – to na pewno znajdziemy też przykłady, gdy po-
chodzenie miar wiązane jest z legendami jak najbardziej pozytywnymi.  
W tradycji greckiej miary wynalazł czczony za to mędrzec, Phidon Arginus6. 
Według Rzymian zasady mierzenia gruntów pochodzą od nimfy Vegoi, 
która objawiła je Etruskowi imieniem Aruns Veltimnus7. Tu mamy już do 
czynienia z pochodzeniem niemal boskim miar.

Ambiwalencja dotyczy też organu wymierzającego najwyższą, osta-
teczną i niewątpliwie sprawiedliwą sprawiedliwość. Widzieliśmy, że funk-
cje te spełnia Archanioł Michał. Spełniwszy – skazanego przekazuje, jak 
widać na tympanonach, diabłu. Ten ostatni może się jednak zająć sprawą 
bezpośrednio, sam być egzekutorem sprawiedliwości na niesprawiedli-
wych. Folklor polski, jak ostatnio wykazano8, pełen jest wierzeń o karach 
diabelskich za złą miarę. Diabeł okazuje się tu egzekutorem sprawie-
dliwszym niż sądy. A jeśli pamiętamy, że w Polsce przedrozbiorowej 9/10 
chłopów (tj. wszyscy, poza chłopami królewszczyzn) nie miało w ogóle 
dostępu do żadnego sądu – trudno się dziwić, że wymiar i egzekucję kar za 
doznane krzywdy składać musiano w niezawodne diabelskie ręce.

Cierpiący męki potępieńcze znany przedsiębiorca hutniczy z Zagłę-
bia Staropolskiego Jakub Gibboni każe kuźnikowi Marcinowi Mularczykowi 
iść do nowego pana i prosić go, „aby wagi ode mnie niesprawiedliwe zo-
stawione, odebrał..., a znowu te wagi postanowił prawdziwe, cetnarowe, 
jak przedtem były, którem ja odmienił. Bo za te wagi w niewymownych 
ogniach srogie męki cierpię i poty cierpieć będę, póki nie będą odmienio-
ne”9.
________________

5. Słownik Staropolski s. v. „Miara”.

6. Tę wersję przyjmuje B. Chmielowski w Nowych Atenach, Warszawa 1966, s. 221.

7. R. Bloch, Etruskowie, „Omega”, Warszawa 1966, s. 83.

8. B. Baranowski, Pośmiertna kara „za złą miarę” w wierzeniach ludowych, „Łódzkie Studia Etnogra-

ficzne”, VII, 1965, s. 73—85, oraz tenże, Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź 1965, s. 52—56. Stąd 

dalsze przykłady.

9. Źródło cudów i łask, Warszawa 1729, s. 67—69. Cyt. za Baranowskim.
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Bardzo często męki piekielne cierpią karczmarze za sprzedawanie 
okowity pomniejszoną miarą. Polichromia w kościele w Słopanowie (pow. 
szamotulski) z r. 1699 przedstawia porwanie przez diabła karczmarki-
-oszustki. By nie było wątpliwości co do racji diabelskiego postępowania 
lapidarna inskrypcja podaje je bez reszty: „Bo nie dolewała”. Nie śmiejmy 
się, że chłopi tak często przekazują właśnie karczmarzy w czartowskie 
szpony. Musimy pamiętać o roli, jaką karczmarz odgrywał w organizacji 
senioralnej eksploatacji, a jednocześnie o roli, jaką wódka odgrywała do-
starczając brakujących kalorii nie dożywionemu chłopskiemu organizmo-
wi. Owe „niedolane” przez karczmarkę krople – to były właśnie kalorie, 
których chłopu na innej drodze brakowało.

Grecy kreteńscy w toczącym kulki z gnoju żuku widzieli duszę pieka-
rza, który miał nie doważającą wagę do chleba. Za karę został skazany na 
wieczne robienie chleba z gnoju10.

Bardzo często w szpony diabelskie przekazują chłopi młynarzy. 
Młynarz miał z chłopem trzy okazje do sporu o miary: l-o, mierząc zbo-
że, które chłop przywiózł do młyna, 2-o, mierząc mu mąkę wydawaną po 
zmieleniu, 3-o, co najważniejsze, pobierając za zmielenie, na swoją a po-
średnio i pańską rzecz, tzw. miarki, czyli opłatę w naturze za przemiał. 
Ponieważ w Polsce wszędzie niemal obowiązuje przymus mlewa w pań-
skim młynie – chłop nie może więc wybierać sobie młyna ani wpłynąć  
na wielkość pobieranych „miarek”.

Z kolei pan stara się wyciągnąć od młynarza jak największy czynsz 
za „trzymany” młyn. Młynarz z pobieranych „miarek” musi sobie ten 
czynsz odbić i mieć jeszcze zarobek. Liczba pobieranych za przemiał mia-
rek jest ustalona tradycją, zapisana w starych inwentarzach, i najsilniej-
szy nawet młynarz niełatwo by się odważył ją zwiększyć. Pozostawała 
droga jedyna: zwiększać pojemność „miarki”. Wszystko sprzyjało więc 
powstawaniu sytuacji konfliktowych dokoła miar. Źródła do dziejów wsi 
polskiej w czasach nowożytnych pełne są informacji o takich sporach. 
Ponieważ jednak młynarz był często silny, a w dodatku dwór we wła-
snym interesie najczęściej go popierał – stąd chłopi przegrywali te spo-
ry często. Pozostawało im wówczas pocieszać się czekającymi niechyb-
nie na młynarza mękami piekielnymi. Jak silne były te wierzenia – niech 
świadczy fakt, że B. Baranowski jeszcze po II wojnie światowej notował 
opowiadania o młynach już nieistniejących, ale które nocami „idą”, co 
cała wieś słyszy i wie dlaczego: to potępiony za używanie fałszywych 
miar młynarz przedwiekowy skazany jest na beznadziejne obracanie 
młyńskich kamieni. No i wreszcie – rzecz bardziej skomplikowana –  
w pazury diabła przekazują chłopi często geometrów.

Wiadomo, że w XVIII i w I połowie XIX w. geometrzy często sprzyjali 
chłopom, a nawet stawali się ich pomocnikami czy przywódcami ich opo-
ru11. Nie zmienia to faktu, że pomiaru ziemi chłopi zawsze się bali. Dobrego 
nie mógł przynieść nic – a złego co niemiara („nie – miara”). Mógł praw-
dziwie wykazać, że rodzina chłopska ma więcej ziemi, niż mieć „powinna” 
według dawnych inwentarzy, bo „przyorała” sobie nieco skib z sąsied-
niego gospodarstwa opuszczonego czy z nieużytków – a wówczas jedno 
z dwojga: albo zmniejszenie gospodarstwa, albo zwiększenie świadczeń 
feudalnych. Mógł – co gorsza – wykazać to samo fałszywie, 

________________

10. P. Krevelakis, Słońce śmierci, Warszawa 1967, s. 73.

11. C. Bobińska, Pewne kwestie chłopskiego użytkowania gruntu i walka o ziemię [w:] Studia Z dziejów 

wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1957, s. 353. S. Askenazy, Trybun gminu [w:] Dwa 

stulecia. Warszawa 1910, s. 371 i nn. H. Grynwaser, Przywódcy i „burzyciele” włościan [w:] Pisma, t. II, 

Wrocław 1951, s. 213 i nn.
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mierząc ziemię mniejszymi niż tradycyjne „laskami” i „prętami”, z tym 
samym skutkiem. Mógł prowadzić do dworskich czynności komasacyj-
nych, nieodłącznie związanych z zamianą posiadanych niw, zawsze z lep-
szych na gorsze, nigdy odwrotnie. A przecież, o ile świadczenia feudalne 
są już o co najmniej wiek od nas odległe, to niezliczone „krzywdy koma-
sacyjne” są jeszcze w świeżej pamięci wsi.

Stąd i geometrzy nie mogli zaznać pośmiertnego spokoju.
O ile zebrane przez B. Baranowskiego przykłady uznać za typowe 

– wyobraźnia chłopska skazuje ich na stosunkowo lżejsze kary. Stają się 
po prostu nieszkodliwymi dla ludzi „świckami”, błędnymi ogniami, snują-
cymi się nocami po bagnach i trzęsawiskach. Same ogniki takie nazywa-
ne były jeszcze niedawno na terenie województwa łódzkiego „świckami”, 
„świeckami”, „świecznikami”, ale i „miernikami” lub „ometrami”.

Miara ma intymny związek z człowiekiem i rzeczami dla niego  
najcenniejszymi: ziemią, jadłem, napojem. Wymierza mu to, co mu  
w skąpym udziale los przyniósł. Czasem los przyniesie mu miarę opły-
wającą – często mu nie domierzy. Miara nigdy nie jest konwencją, lecz 
wartością. Miara nigdy nie jest obojętna. Jest dobra albo zła. A raczej 
jest nieskończenie wiele miar złych – i jedna tylko, ta „starodawna”, jest 
sprawiedliwa, „prawdziwa”, dobra.

________________

Witold Kula, Miary i ludzie, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, s. 19-23.
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Oskar Kolberg

Choroby dorosłych osób (fragment)

19. Gdy się spotka kobietę chorowitego wejrzenia i wybladłą, a za-
pyta jej się: na co choruje? – wtedy zwykła ona odpowiadać, że:  m i a r ę    
z g u b i ł a (znaczy to: uporczywą, długotrwałą chorobę). Wyrażenie to 
stąd poszło, że  M ą d r a, której rady zasięgają, częstokroć każe się pa-
cjentowi lub pacjentce położyć na ziemi lub na stole z rozkrzyżowanymi 
rękoma i sznurkiem lub nicią przemierza ją od stóp do głowy, a potem od 
końca palców jednej ręki do końca palców drugiej ręki. Miara powinna tu 
i tam być jednakowa. Po przemierzeniu powiada Mądra chorej, jaka jest 
różnica (w calach) szerokości i długości. Po niejakim czasie wizyta ta po-
wtarza się, a jeżeli wówczas miara w jedną i w drugą stronę  mniejszą już 
okazuje różnicę, chora ma nadzieję wyzdrowienia, czyli znalezienia miary 
(od Szmigla: Szremu, Dolska).

________________

Oskar Kolberg, Wielkie Księstwo Poznańskie, część VII, Dzieła wszystkie, 
t. 15, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 155.

----------------------------------------------------------------------------------

________________

Oskar Kolberg (ur. 1814 r. – zm. 1890 r.)

– polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Autor fun-

damentalnego dzieła Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, 

mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, 

pieśni, muzyka, tańce
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Między mierzeniem a zdrowiem zachodzi bezpośredni związek – nie tylko w kulturze ludowej. 
Doświadczamy tego wszyscy, nieustannie poddając się ocenie zalecanych, przepisowych miar 
(czy mieścimy się jeszcze w normie czy już dawno nie)  i chłodnej weryfikacji dokonywanej na 

licznikach bezlitosnych wag. Kiedy stajemy się rodzicami, mierzenie i ważenie dziecka poddane zo-
staje rygorystycznej rytualizacji – po prostu w każdej chwili powinno się dokładnie  w i e d z i e ć (każdy ma 
prawo nas o to zapytać), ile aktualnie waży i mierzy nasze dziecko. Do przeszłości odchodzą nacięcia 
zostawiane na odrzwiach – intymne miary wzrostu, zmiany, przemijania – bo wraz z każdym nowym 
nacięciem przemijał bezpowrotnie ten, kto jeszcze do niedawna „sięgał głową ponad stół”.

To samo z ubraniami, z których  w y r a s t a m y – pozostają puste formy i miary po kimś, kogo 
już nie ma. W opowiadaniu Izaaka Bashevisa Singera Sen Menasze jest takie miejsce, w którym ko-
lekcjonuje się skrzętnie te wszystkie puste formy i miary – to „zamek, w którym nic nie jest straco-
ne”, prywatne muzeum pamięci. W pierwszym pokoju chłopiec Menasze, główny bohater opowieści, 
rozpoznaje swoje stare ubrania, z których dawno wyrósł: spodnie i kurtki, koszule i płaszcze, czapki 
i rękawiczki, buty i skarpetki. Dużo tego, bardzo dużo, i wszystko dawno już niepotrzebne, a jednak 
w czułej przestrzeni pamięci nic nie jest stracone na zawsze.

Zwłaszcza to, co było szyte „na miarę”. To dlatego takiej ekscytacji doświadcza Karen, bohater-
ka opowiadania Andersena Czerwone trzewiczki, gdy szewc z jej stopy zdejmuje miarę – buciki pasu-
ją jak ulał, będzie się w nich dobrze tańczyło, aż do samej śmierci. To jedna z tych opowieści, która 
pasowałaby do Muzeum Szewstwa, bo tylko tam pewnie możemy jeszcze zobaczyć czerwone buciki 
z miękkiej, safianowej skórki – co tylko jednej, jedynej służyć miały. Na naszych oczach odchodzą i de-
gradują się zawody krawca i szewca – dziś krawiec (częściej krawcowa) to ktoś, kto nie tyle szyje na 
miarę, ile miarę poprawia, miarę przykrawa. Jak krawiec Radzikowski z Ostatniego rozdania Wiesława  
Myśliwskiego, u którego już nikt nie zamawia garniturów szytych na miarę. I stąd, panie, te wszystkie 
choroby, bo miarę, panie, ludzie swoją zgubili.

---------------------------------

Nie inaczej mówi Mądra w ludowej opowieści, którą w kilku wariantach przytacza Oskar Kolberg, i któ-
rą – za Resią Fręsiową spod Poznania – opowiadam wciąż od nowa, ostatnio w Muzeum Etnograficznym 
w Toruniu. 

Bo kiedyś, gdy człowiek był chory, chory na duszy albo na ciele, szedł do Mądrej, a Mądra choroby 
zażegnywała. A skąd było wiadomo, że to Mądra? Ano stąd, że jako dziecko tak sobie oczy wypłaki-
wała, jakby sama jakiejś miary w środku nie miała. Morza, rzeki i jeziora tak wypłakiwala, aż jej matka 
od zmysłów odchodziła, a kumoszki gadały, że ona chyba niesamowita jest, że może bogienki dziecko 
podmieniły i swego, bogieniaka płaczliwego podłożyły. Ale matka płaczliwej dziewczynki głową tylko 
kręciła, że nie, to nie bogienki, bo ona, jak tylko córka sie urodziła, zielę dzwonków w okna i drzwi wło-
żyła, a wiadomo przecież, że bogienki dzwonków nie lubią, że zielę im to niemiłe. I dziewczynka sama 
z siebie, gdy dziewczynką już być przestała, płakanie zakończyła, oczy jej się zrobiły wielkie jak talerze, 
ręce gorące, po łacinie jakby mówić zaczęła, po łąkach chodzić, zioła zbierać. Jak się ludzie zwiedzieli, 
że ona Mądra, to z bliska i z daleka zaczęli ją nawiedzać, ze swoimi chorobami, ze swoimi bólami do 
niej kuśtykać. 

I przyszla pewnego razu do niej dziewczyna – blada, smutna, jeść nie chce, spać nie chce, żyć nie 
chce. A Marynka w oczy jej popatrzyła i mówi: „Już ja wiem, dziewczyno, co ci jest. Miarę, dziewczyno, 
zgubiłaś”. I każe się dziewczynie na ziemi położyć, brzuchem do ziemi, i tak leżeć, i nie ruszać się.

O MĄDREJ I LECZENIU MIARY

Beata Frankowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A sama siada do kołowrotka i nić miarową przędzie, wrzecionem obracając wstecz. I gdy nić już 
uprzędła, każe dziewczynie ręce wyciągnąć na dwie strony świata. A potem mierzyć ją zaczyna, najpierw 
od stóp do głów, a potem od palców ręki prawej do palców ręki lewej… I widzi już Mądra, że dobrze źró-
dło choroby rozpoznała, że miara dziewczyny zgubiona… Bo człowiek wtedy zdrowy jest na ciele i na 
duszy, gdy taki sam jest wzdłuż i wszerz z rozłożonymi rękami, wtedy harmonię w sobie ma, wtedy 
pełnia w nim mieszka.

I Mądra tak do dziewczyny rzekła: „Leż sobie, dziewczyno, na ziemi leż, od ziemi, matki swojej, 
miary się ucz”. A sama ogień rozpaliła, w ogniu nić miarową spaliła, zebrała popiół do łyżki i z wody 
odrobiną, i z wódki krztyną dziewczynie podała. Dziewczyna lekarstwo wypiła i zasnęła…

A gdy się obudziła, wstała i sami patrzcie tylko: policzki zaróżowione, oczy błyszczące, uśmiech od 
ucha do ucha, jak księżyc w pełni! Znać, że miara dziewczynie wróciła!

Takie to gadki ludzie opowiadali o Mądrej, a nie bajki to żadne, tylko prawdziwe historie, żebyście 
wiedzieli, że miarę każdy zgubić może, ale odnaleźć ją – o, do tego, to już Mądrej potrzeba!
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Warsztaty opowiadania historii lokalnych wymagają zwykle zbudowania opowieści z różnych 
rozproszonych fragmentów ludowych legend, zapisków historycznych, dokumentów, pa-
miętników, opowiadań literackich. Kaszuby wyróżniają się spośród innych rejonów Polski 

posiadaniem własnej „wielkiej opowieści – regionalnego eposu Życie i przygody Remusa Aleksandra 
Majkowskiego, uznawanego za najwybitniejsze dzieło literatury kaszubskiej. Książka została napi-
sana po kaszubsku (Żëcé i przigòdë Remùsa) i wydana w 1938 roku. Powieść zaskakuje bogactwem 
wątków; świat regionalnych baśni i legend przenika się z realiami życia na Kaszubach w czasach zaboru 
pruskiego. Dzieło Majkowskiego nie daje się gatunkowo sklasyfikować, łącząc w sobie walory literatury 
wysokiej i sztuki ludowej. Niezwykle barwna i sugestywna jest postać głównego bohatera Remusa – 
narratora, wędrownego sprzedawcy książek, opowiadacza-strażnika kaszubskich baśni i legend, opę-
tanego misją „ratowania zatopionego zamku i królewianki”, uważanego przez większość za szaleńca. 
Jego postać może przywodzić skojarzenia z jednej strony z Don Kichotem i Wajdelotą, z drugiej – z po-
staciami ludowego mądrego głupca znanego w opowieściach wielu kultur.

Celem warsztatów opowiadania w regionalnym muzeum w Kartuzach, we współpracy z Centrum 
Inicjatyw Edukacyjnych, była próba zmierzenia się z Remusem, opowiedzenia jego historii. Przeszko-
dami do pokonania były objętość i wielowątkowość powieści, jej archaiczna egzaltacja i fragmentami 
nazbyt pompatyczna symbolika. Największym atutem dzieła, nadającym energii naszym poszukiwa-
niom, był język powieści, obrazowy, malowniczy a zarazem zrytmizowany (szczególnie w początkowej 
inwokacji), świetnie nadający się do ustnego opowiadania. 

Zanim podjęliśmy próbę „wejścia w tekst” Remusa, powędrowaliśmy ścieżkami innych opowie-
ści. Na początku zaprezentowaliśmy Opowieści skandynawskie, których motywy – świat olbrzymów, 
magiczna przyroda, zaklęty zamek – spotykały się z analogicznymi wątkami kaszubskich legend. 
W kolejnym etapie pracy zajmowaliśmy się lokalnymi baśniami i legendami, które doczekały się boga-
tego opracowania literackiego. Korzystaliśmy m.in. z książek Janusza Mamelskiego Bursztynowy skarb. 
Legendy z serca Kaszub i W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze Słownika Sychty. Co 
ciekawe, Janusz Mamelski uczestniczył w naszych warsztatach, poszukując inspiracji, jak słowo pisane 
przełożyć na język mówiony. Dlatego jednym z głównych wątków naszej pracy były techniki przekładu 
języka literackiego na język ustnej opowieści. 

Znaczącym tropem okazał się dla nas motyw zatopionego zamku, obecny w różnorodnych wer-
sjach opracowań kaszubskich legend i stanowiący fabularną oś powieści o Remusie. Ta niesamowi-
cie obrazowa historia magiczna o uniwersalnej, ponadczasowej wymowie stała się też podstawową 
kanwą naszej opowieści, która rozwijała się w trakcie warsztatów. Janusz Mamelski w swojej książce 
przeniósł ją w realia współczesności. Zapadnięty zamek i królewiankę zauważa i ratuje współczesny 
chłopak podczas wakacyjnej wycieczki. Ta historia stała się dla nas inspiracją i punktem wyjścia do 
zbudowania opowieści ramowej, w której odnajdowaliśmy przejścia do wprowadzenia kaszubskiej le-
gendy i spotkania z Remusem. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali opowieść w Muzeum Kaszub-
skim w Kartuzach, ale to dopiero mały początek wielkiej opowieści...

Pewnego razu na Kaszubach…

 W toku pracy nad opowiadaniem Janusza Mamelskiego uczestnicy „przekładali” tekst literac-
ki na język mówiony, wprowadzając znane sobie, współczesne realia miejsca i czasu akcji.

To wydarzyło się w czasie wakacji. W czerwcowe południe grupa przyjaciół z liceum na Klasztornej 
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Jarosław Kaczmarek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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w Kartuzach wybrała się na rowerową wycieczkę. Spotkali się przy rondzie niedaleko szkoły. W grupie 
rówieśników był Radek – rudowłosy chłopak w szerokich wytartych spodniach i rozchodzonych tramp-
kach, lubiany przez wszystkich, ale chodzący zawsze swoimi ścieżkami i mający często dziwne pomysły. 
Kiedy przejeżdżali przez miasto, Radek znów wszystkich zaskoczył:

– Hej! Jesteśmy obok kaszubskiego muzeum, zajrzyjmy zobaczyć, co tam się dzieje! – zawołał do 
reszty.

– No co ty! Do muzeum? Ale nuda! Nie jesteśmy na lekcjach! Nigdy w życiu! – odpowiedziały mu 
głosy.

Radek był uparty, Nie zwracając uwagi na kolegów, skręcił w stronę budynku muzeum. Pozostali 
po chwili wahania pojechali za nim.

W środku przewodnik oprowadzał grupę turystów. Zatrzymali się przed tablicą z piosenką-wyli-
czanką zapisaną „kszubskimi nutami”. Przewodnik wskazywał obrazki na tablicy, które były jednocze-
śnie nutami i słowami piosenki. Radek dobrze ją znał i głośno zaśpiewał razem z przewodnikiem: 

„To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.
To są basë, to są skrzëpczi, to òznaczô Kaszëba...”
Piosenki nauczył Radka dziadek. Chłopak na chwilę zamknął oczy i zobaczył jego dom na wsi, 

ławeczkę w ogródku, na której przesiadywał letnimi wieczorami, i wreszcie jego postać w starym kape-
luszu, pomarszczoną twarz z siwym zarostem na policzkach…

---------------------------------

Dalej opowieść prowadzi nas przez kartuskie drogi. Odtwarzamy trasę wycieczki, prowadzącą 
przez Sobonin, Goręczyn,  okolice rzeki Raduni, Orzyce, gdzie nad jeziorem tłumy wczasowiczów oble-
gają w każdy słoneczny dzień plażę.

Radek nie miał ochoty tam jechać.
– Hej, jedźmy teraz w lewo, drogą przez las, to fajna trasa! – zawołał.
– No co ty gadasz! To droga na bagna! Prowadzi donikąd! – usłyszał w odpowiedzi.
– Pewnie się boicie! – zaśmiał się Radek – I nie zważając na protesty grupy, skręcił w leśną drogę. 

Po chwili zobaczył, że wszyscy pojechali za nim. Droga stawała się coraz węższa, okazało się, że rzeczy-
wiście prowadziła w stronę moczar.

– To bagna, Radek, zawracaj!
– Nie słyszeliście o zatopionym zamku? Te bagna i moczary kryją tajemnicę – odpowiedział Radek, 

nie oglądając się za siebie.
– Jaki zamek?! No co ty, zwariowałeś?! Jedziemy nad jezioro, a nie taplać się w błocie! – wszyscy 
zatrzymali się, ale nie Radek, który zsiadł z roweru i szedł dalej przed siebie po grząskim gruncie. 

W pewnej chwili zobaczył przed sobą jakiś ruch. Wytężył wzrok – przed nim w oddali zamajaczyła się 
między drzewami jakaś postać. 

– Turysta albo rybak? – pomyślał Radek. – Ale nie, to nie był mężczyzna – postać zbliżała się i była 
coraz wyraźniejsza. Chłopak zobaczył jasne włosy, rozpoznał sylwetkę dziewczyny ubranej w długą suk-
nię.

– W sukience, tu na moczarach? – Radek zaczął się zastanawiać, czy nie ma halucynacji. Jednak 
dziewczyna była coraz bliżej. Zobaczył jej białą cerę i błyszczące oczy, aż wreszcie usłyszał głos:

– Zabierz mnie do mojego zamku!

Jak w opowieści Janusza Mamelskiego, Radek się waha. Co jest rzeczywistością – wizja wędrującej 
przez bagna dziewczyny czy koledzy, nie widzący nikogo i nawołujący go do powrotu? Zaklęty, zato-
piony zamek, uwięziona królewianka – chłopak przypomina sobie kartuską legendę opowiadaną przez 
dziadka (otwieramy ścieżkę opowieści szkatułkowej).

---------------------------------

Był czas, gdy za Podjazdowem na wzgórzu wznosił się potężny zamek. Nieopodal zamku, przy le-
sie, płynął strumień. W pewną księżycową noc z młyna do domu wracał chłop. Gdy dotarł nad strumień, 
zobaczył trzy młode panny, które myły sobie nogi. Zadziwiony i oczarowany ich widokiem zatrzymał się 
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i przypatrywał z oddalenia. W pewnej chwili jedna z nich podbiegła do niego i zapytała:
– Chłopie, czy możesz mnie przenieść przez ten strumyk?
– Przecież on jest wąski i płytki, sama przejdziesz przez niego jednym krokiem! – odpowiedział 

zdziwiony chłop.
– To nie takie proste! Kiedy tylko weźmiesz mnie na ręce i wejdziesz do wody, jej poziom zacznie się 

podnosić, strumień rozszerzy się, zerwie się wichura, nadciągnie wielka fala, ale ty na to nie zważaj, po-
konaj strach, idź dalej, idź dalej! A dalej pojawią się zjawy i potwory: strzygi, utopce, ogromne węże i ryby 
z wilczymi łbami, ale ty na to nie zwracaj uwagi, pokonaj strach, idź dalej, idź dalej! Jeśli się nie poddasz 
i zaniesiesz mnie do zamku na drugi brzeg, czeka cię nagroda...Ale pamiętaj, pod żadnym pozorem nie 
wolno ci się odwrócić, nie oglądaj się za siebie, bo wtedy wszystko będzie stracone!

Chłop nie wierzył słowom dziewczyny, ale miał wielką ochotę wziąć ją na ręce.
– Zgoda, zrobi się! – powiedział, uniósł pannę i ruszył przez strumień. 
I wtedy zerwał się wiatr, strumień stał się szeroki jak rzeka, nadciągnęły wezbrane fale. Chłop po-

czuł strach, ale bliskość panny dodała mu sił, wstydził się okazać słabość. Szedł dalej, szedł dalej, a dalej 
pojawiły się zjawy i potwory: strzygi, utopce, ogromne węże i ryby z wilczymi łbami...Ale chłop się za-
wziął, zacisnął zęby, mocniej chwycił pannę i szedł dalej, szedł dalej...W pewnej chwili wiatr zerwał mu 
z głowy czapkę. Chłop obejrzał się za siebie...i wtedy usłyszał krzyk dziewczyny:

– No i co zrobiłeś? Wszystko przepadło! Musimy teraz czekać kolejne 100 lat, by wyjść na po-
wierzchnię i prosić o pomoc...

Panna wypadła mu z rąk i utonęła w odmętach. Zamek zapadł się pod wodę...

---------------------------------

Wspomnienie opowieści dziadka dodaje Radkowi sił. Czuje, że musi podjąć wyzwanie. Bierze 
dziewczynę na ręce. Ta go przestrzega, że nie wolno mu się odwrócić, nie może jej upuścić…

W tej samej chwili Radek słyszy głosy innych postaci, które zaczynają wyłaniać się z mgły. Po-
dobnie jak w opowiadaniu Janusza Mamelskiego, są to rodzice, nauczyciele i koledzy, którzy nawołują 
go do zajęcia się „poważnymi”, realnymi sprawami: nauką do matury, treningiem sportowym i przygo-
towaniem do meczów, porządkami w domu, grami i zabawą na playstation. Kiedy wydaje się, że chło-
pak podda się presji i zawróci, znów przypomina sobie opowieści dziadka, który opowiada mu historię 
o Remusie. 

Uczestnicy warsztatu dokonali wyboru fragmentów tekstu z działa Aleksandra Majkowskiego. 
Ze względu na walory stylu utworu, utrzymanego w poetyce ustnej opowieści, podczas  opowiadania 
w dużym stopniu posługiwali się językiem pierwowzoru literackiego.

---------------------------------

Był czas, kiedy na Kaszubach znali Remusa prawie wszyscy. Znały Remusa targi i jarmarki w Bru-
sach, Lipuszu, Kościerzynie, Stężycach Królewskich i Szlacheckich, Sierakowicach, Chmielnie, Parcho-
wie, Sulęczynie. Widywano go pod Pękatą Wieżą lub przy Czerwonej Karczmie. Wędrował Remus z mia-
steczka do miasteczka, ze wsi do wsi, wędrował z taczką, w której woził książki i śpiewniki na sprzedaż. 
Nikt nie wiedział, skąd pochodził, nikt nie znał jego rodziny i przyjaciół. Wędrował w połatanych płasz-
czu i spodniach. Jedynie buty miał w dobrym stanie, ponieważ na co dzień chodził boso, a buty zakładał 
jedynie do kościoła. Powtarzał zawsze, że nie wypada przed panem Bogiem na bosaka stawać. Jego 
mowa była niewyraźna. Jednak kiedy Remus spotykał chłopaków, zadawał im dziwne pytania: 

– Czy chciałbyś wybawić zaklęty zamek? 
– Czy chciałbyś przenieść przez wodę zaklętą królewiankę?
Ludzie zwykle wtedy pukali się w czoło i uśmiechali z pobłażaniem. Wielu uważało go za niespełna 

rozumu...
Królewiankę spotkał Remus, kiedy był jeszcze chłopakiem, takim jak ty, Radku. Pewnego razu jak 

zawsze pasł bydło w okolicach lasu, gdzie rosła niezwykła jarzębina. Opowiadali, że gdyby ją naciąć 
nożem, polałaby się krew. Nazywali ja królewską, jakby las wystawił swoją królową na pokaz. Tego dnia 
zbierało się na burzę. Remus położył się pod jarzębiną, zamknął oczy i wtedy zobaczył...

...Blisko jego stóp płynęła rzeka, na drugim brzegu wznosił się zamek zbudowany z kamieni bia-
łych jak śnieg. Przez rzekę w jego stronę płynęły dwa wielkie łabędzie, a wraz z nimi dobiegał do jego 
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uszu głos: 
– Czy weźmiesz mnie w ramiona i przeniesiesz przez rzekę do mojego zamku?
Przed Remusem stanęła królawianka wspaniałej urody, w sukni ze złota i jedwabiu, w błyszczącej 

koronie. Położyła rękę na jego głowie i powiedziała:
– Przenieś mnie, chłopcze, przez rzekę do mojego zamku. On raz na sto lat wynurza się z ziemi 

i czeka na swojego wybawcę. Kto przeniesie mnie przez rzekę, zostanie przywitany tam jak król. Kiedy 
postawię swój trzewik na stopniach zamku, znikną głuche bory i moczary, a w ich miejscu wyrosną domy 
szczęśliwych ludzi, powróci świat i ludzie, o których dzieje przestały dawno pisać.

Remus poczuł strach i wstyd. 
– Ja miałbym wybawić zamek i królewiankę? Ja biedny, mały Remus, o którym mówią, że nie ma 

rozumu? – pomyślał. A królewianka mówiła dalej:
– Nie bój się! Popatrz na rzekę. Ten olbrzym, który czai się wśród fal, to demon TRUD. Ten drugi 

potwór, co ukrywa się za grubym pniem, to STRACH. A ta kobieta przy brzegu w pstrej sukni w czapeczce 
z dzwoneczkami na głowie, o tak, ona jest najgorsza, to demon NIEWARTO! Masz w sobie moc, by ich 
pokonać! No weź mnie i przenieś do zamku! Jutro będzie już za późno! Dopiero za sto lat otworzy się 
nowa szansa!

Remus nabrał odwagi, poczuł w sobie nieznaną siłę. 
– Niech się dzieje, co chce! – zawołał i uniósł królawiankę. Była lekka jak piórko. Remus wszedł do 

wody i wtedy ujrzał w niej swoje odbicie: małego, chudego chłopca o chorowitym obliczu. Wtedy Remus 
zwątpił. Zawrócił...

---------------------------------

I tym razem opowiadanie dziadka dodaje Radkowi sił. Chłopak rusza zdecydowanym krokiem 
z królewianką na rękach. Już nic nie zdoła go zatrzymać. Nie ogląda się za siebie.

Tymczasem na skraju moczarów koledzy Radka nie mogą się powstrzymać od śmiechu, widząc, 
jak Radek chodzi po mokradłach z wyciągniętymi przed siebie rękami, niczym lunatyk, i rozmawia sam 
ze sobą.

Po jakimś czasie Radek wraca, z wypiekami na twarzy, spocony i dziwnie radosny.
– Udało się! Przeniosłem królewiankę! Uratowałem zapadły zamek! – oznajmia.
– Jaki zamek? Jaka królewianka? Stary, chyba słońce przegrzało ci mózgownicę – śmieją się kole-

dzy. Wsiadają na rowery i jadą w stronę plaży. Radek czuje się szczęśliwy, czuje, że został czymś obdaro-
wany, czymś, co nie było żadnym skarbem, za jakim uganiają się dziś tak często ludzie. 

---------------------------------

Opowieść zaprezentowaliśmy w kaszubskim muzeum na zakończenie cyklu warsztatów. W pracy 
warsztatowej nad opowiadaniem jest bardzo ważne, by każdy z uczestników zaprezentował choćby 
fragment historii, w bezpośredniej relacji ze słuchaczami. Tylko wtedy zaczynają działać „mechani-
zmy”, nad którymi pracujemy – otwiera się wyobraźnia, opowieść układa się w obrazy i sekwencje;   
to one podpowiadają opowiadaczom słowa, których wcześniej nie używali, których nie uczyli się na 
pamięć. Opowieść niejako zaczyna opowiadać się sama. Opowiadanie staje się lekkie, niespodziewanie 
proste i sprawia przyjemność.

W dyskusji podsumowującej naszą pracę pojawiły się zgodne głosy, że postać Remusa wpisuje 
się w naszą współczesność. Remus może być dziś figurą buntownika-indywidualisty, który bezkom-
promisowo podąża ścieżką swojej wyobraźni i realizuję swoją pasję, wbrew narzucanym schematom 
postaw, bez strachu przed śmiechem i szyderstwem tych, którzy zawsze działają pod dyktando więk-
szości.
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

O chłopie, zaklętej królewiance i jej zamku

----------------------------------------------------------------------------------

Za Podjazdami, w jednej górze leży zaklęty zamek. Obok góry płynie struga wąziutka jak wstą-
żeczka.
Pewien chłop jechał nocą z młyna do domu. Działo się to akurat o północy. Świecił księżyc, 

było więc jasno jak w dzień. Naraz chłop ujrzał z daleka trzy panny myjące sobie nogi w rzeczce.  
Gdy nadjechał, środkowa z nich podeszła do wozu i rzekła:

– Mam do ciebie wielką prośbę. Przenieś mnie na drugi brzeg tej wody.
– Ależ przez ten strumyk to pani sama przecież może przejść!
– Niestety, nie mogę!
– No to jak tak, to tak.
– Ostrzegam jednak, dobrze się zastanów, bo skoro tylko weźmiesz mnie na ręce, strumień od 

razu przemieni się w szeroką rzekę, a rozmaite upiory i rozszalałe zwierzęta, takie jak byki, ogiery, psy, 
niedźwiedzie i lwy, będą się na ciebie rzucały. Wszystkie one są diabłami, jednak choć strasznymi, nic 
złego nie mogą ci uczynić, zatem się ich nie bój. I jeszcze jedno, jeśli już weźmiesz mnie na ręce, idź 
śmiało do przodu, nie zawracaj, nie oglądaj się za siebie i nic nie mów. Tam na tej górze, którą widzisz, 
jest zaklęty zamek, a ja jestem jego panią. Jeśli mnie przeniesiesz, razem z moim zamkiem będę wyba-
wiona, a wtedy wszystkie moje bogactwa oddam tobie w nagrodę.

Mimo wszystko chłop przeląkł się tych wszystkich diabłów, czarów i trudności i nie chciał speł-
nić prośby panny. Ta jednak tak bardzo go błagała, że w końcu się zgodził i wziął ją na ręce. A skoro 
tylko to uczynił, strużka rozciągnęła się, a wody jej wzniosły się tak, że aż po brodę sięgnęły chłopu. 
Wtem nie wiadomo skąd zaroiło się wokół niego od potwornych straszydeł, rechoczących przeraźliwie, 
wrzeszczących, wyjących i skaczących wokoło, a także od byków, które chciały go bóść, lwów rzuca-
jących się na niego z przerażającym rykiem, wyjących wilków, psów kłapiących zębami, parskających  
i rżących, oszalałych ogierów wywijających kopytami i chcących gryźć. Nic jednak go nawet nie  
dotknęło.

Chłop szedł dość odważnie i krok za krokiem zbliżał się do drugiego brzegu, a im był bliżej niego,  
na górze coraz wyżej i wyżej wyrastał z ziemi wielki zamek. Za chłopem podążały tamte dwie panny, 
które z panią zamku stały w rzeczce.

Naraz chłop odniósł wrażenie, że coś ściągnęło mu nakrycie z głowy.
– Hola, moja czapka! – krzyknął i odwrócił się.
I wtedy stał się koniec. Straszydła zniknęły, zwierzęta też. Woda opadła. Ziemia rozwarła się 

i zamek zaczął się zapadać. Dziewczyna wysunęła się z rąk chłopa i gorzko zapłakała:
– Nieszczęśliwa ta godzina i nieszczęśliwyś ty, człowiecze, coś mnie wziął na ręce! – zawołała 

z rozpaczą.
– Prosiłam cię, żebyś choćby nie wiem co się działo, nie odwracał się i nic nie mówił. A teraz przez 

ciebie ten zamek, który już w połowie był na wierzchu, i my trzy znów musimy pod ziemię się zapaść  
i kolejne sto lat czekać, by znów móc wyjść na powierzchnię i poprosić o pomoc!

(Opowieść pochodząca z miejscowości Puzdrowo)

________________

W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub (ze Słownika Sychty), opracowanie kaszubskie 
i adaptacje w języku polskim Grzegorz J. Schramke, Region, Gdynia 2008, s. 140-141.
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Janusz Mamelski

Zapadnięty zamek

----------------------------------------------------------------------------------

Grupa przyjaciół miała zamiar obejrzeć stare grodzisko w Czapielskim Młynie. Szli polną drogą 
wzdłuż Jeziora Ostrzyckiego. Wyruszyli rano z Brodnicy Dolnej. Dzień był słoneczny, jak to latem 
na Kaszubach. Po lewej stronie widzieli pofalowaną taflę jeziora. Migotało jasnymi błyskami 

promieni odbitych od granatowej powierzchni wody. Otoczone zalesionymi wzgórzami wyglądało jak 
szczęśliwe dziecko ułożone w kołysce. Nieustannie towarzyszył im ptasi świergot. Co chwilę mijali 
puste podwórza gospodarstw. Stodoły stały szeroko pootwierane, a z wnętrza dolatywał zapach świe-
żego zboża. Kaszubi pracowali na polach. Gdzieniegdzie widać jeszcze było rzędy owsa, a nawet kopi-
ce żyta. Większość pól złociła się rżyskami przeplatanymi zielenią łąk. Tylko gdzieniegdzie ciemniały 
świeże brązy zoranej ziemi, która prażona sierpniowym słońcem szybko przybierała coraz jaśniejsze 
kolory. Wędrowców radowała ta bogata paleta barw: błękitne niebo, niebieska woda, żółty, zielony, 
brązowy. Humory dopisywały. Przed studentami były jeszcze prawie dwa miesiące wakacji. Od kilku 
dni mieszkali pod namiotami. Pochodzili z różnych miejscowości Kaszub, znali się jeszcze z ogólniaka.

Po dwóch godzinach przyjemnego spaceru byli na miejscu. Tu kończyło się jezioro. Nieco dalej 
widniały już porozrzucane zabudowania wioski. Miejsce było bardzo podmokłe, niczym bagno. Trudno 
było dopatrzeć się zarysów dawnego grodu. Wszystko ginęło wśród trzcin i kęp trawy. Żeby dostrzec 
coś ciekawego, trzeba by podejść bliżej, ale nikt nie miał ochoty ryzykować wędrówki przez zdradziec-
kie mokradła.

– Dawniej poziom wody pewnie był niższy – odezwał się jeden z młodzieńców.
– Albo teren grodu wznosił się wyżej – zauważył drugi.
– Może stał na wyspie? – snuł przypuszczenia Radek.
– Ciekawe, co z nim się stało? – pytały dziewczyny.
– Teren jest torfowy, mógł zwyczajnie zapaść się pod ziemię.
– Nie ma co, wracamy.
– Czekajcie – zawołał Radek.
– Na co, chyba nie chcesz dołączyć do swoich przodków? – śmiali się koledzy.
Większość grupy powoli kierowała się w drogę powrotną, ale Radek stał i wpatrywał się w mo-

czary. Zdawało mu się, że trzciny się poruszają. Zastanawiał się, czy to podmuchy wiatru, czy ktoś tam 
jest. Reszta grupy nie czekała na niego i znikła już za najbliższym zakrętem drogi.

– Poczekajcie! – zawołał. – Coś tam jest!
– Chodź! – usłyszał w odpowiedzi.
– Szkoda czasu!
Nie poszedł jednak za nimi. Ciągle zdawało mu się, że ktoś lub coś nadchodzi od strony grodzi-

ska. Myślał, że może to jakiś turysta znający drogę przez mokradła, albo wędkarz. Czekał, aż postać 
podejdzie bliżej i wyłoni się z zarośli. Najpierw zobaczył porośnięty jasnymi włosami czubek głowy. 
Potem zamajaczyła mu kilkakrotnie dziewczęca twarz. Kiedy ukazała się na dobre, ujrzał śliczne ob-
licze z dużymi niebieskimi oczami. Dziewczyna miała długie, opadające na plecy włosy, spięte wokół 
głowy opaską. Po chwili Radek widział już całą postać. Była dość wysoka i smukła. Zmierzała wyraź-
nie w jego kierunku. Z każdym jej krokiem w Radku narastało zdziwienie.

Nie rozumiał, co taka dziewczyna robi na mokradłach. W zdumienie wprawiał go strój panny 
– długa jasna suknia, z krótkimi, bogato wyszywanymi, obfitymi rękawami. Jej oblicze jaśniało god-
nością i poczuciem dumy. To, co początkowo wziął za opaskę, okazało się drogocennym diademem. 
Dziewczyna szła boso, ale w delikatnej jasnej dłoni trzymała iście książęce trzewiki. Drugą przytrzymy-
wała kraj sukni, by nie zabrudził się i nie zamoczył. Zatrzymała się tuż przed zaskoczonym Radkiem.
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– Czy mógłbyś mnie przenieść do mego zamku? – zapytała dźwięcznym, mocnym głosem. Na 
Radka podziałało to jak najwspanialsza muzyka świata.

– Jak mam to zrobić? – zapytał pół przytomnie.
– Normalnie, weź mnie na ręce i nieś – odpowiedziała nieznajoma.
– Ale... jeszcze sobie ktoś co pomyśli.
– Nikt nas nie zobaczy, nie bój się – uspokajała piękna panna.
Radek uchwycił ją i uniósł. Dziewczyna objęła go mocno za szyję.
– Idź śmiało i niczego się nie bój. Jeżeli się nie zawahasz, znajdziesz właściwą drogę.
– Ale ja nie widzę żadnego zamku. Nie słyszałem też, żeby był tu jakiś, przynajmniej w ostatnich 

latach – Radek nie krył swego zdziwienia.
– Wiesz jednak, że był tu kiedyś gród? – zapytała księżniczka.
– Wiem, jednak nic już z niego nie pozostało. A może ty coś o nim wiesz?
– Zapadł się pod ziemię – oznajmiła dziewczyna.
– Jak to, tak sam z siebie? – nie dowierzał Radek.
– Lata mijały, upływały wieki, czasy się zmieniały, ludzie też, moje królestwo przestawało istnieć,  

aż w końcu zapadł się zamek. Jaki ma sens istnienie zamku bez królestwa?
– Jakiego królestwa?
– Królestwa, które od wieków istniało na tej ziemi, królestwa tego ludu, ich mowy, zwyczajów, 

wartości, rozumiesz? – starała się tłumaczyć księżniczka.
– Chyba już rozumiem. Ale jak mam cię zanieść pod ziemię? – dalej dopytywał się młodzieniec.
– O to się nie martw. Widzisz coś tam w oddali? Przyjrzyj się dokładnie!
– O rany! Co to? – krzyknął zdziwiony Radek, zobaczył bowiem jakby czubek wieży wyłaniającej się  

z mokradeł.
– A widzisz – triumfowała dziewczyna. – Jeśli mnie tam doniesiesz, cały zamek wyłoni się z je-

ziora. Wierzysz w to?
– Taka jesteś piękna, że trudno ci nie wierzyć – powiedział chłopak i z za chwytem spojrzał w oczy 

dziewczyny.
– Jest jednak kilka warunków.
– Tak? Jakich?
– Nie możesz mnie upuścić. Nie możesz zawrócić.
– Tylko tyle?
– Nie możesz oglądać się za siebie i ulegać namowom innych – skończyła wyliczać księżniczka.
– Nie ma sprawy, załatwione – Radek był dobrej myśli.
W tej chwili usłyszał jednak wołanie kolegów:
– Radek, zwariowałeś! Chcesz się utopić? Wracaj natychmiast! – krzyczeli, stojąc na brzegu mo-

czarów. Nie mogli doczekać się kolegi, więc zawrócili i poszli go szukać. Jakież było ich zdumienie, gdy 
zobaczyli Radka kroczącego pewnym krokiem przez moczary z rękami lekko uniesionymi, jakby kogoś 
niósł. Zdawało im się też, że coś do siebie gadał. Gdy usłyszał ich wołania, już chciał się odwrócić,  
ale opanował się w ostatniej chwili.

– Radek, wariacie! Chodź tu natychmiast! Ty idioto, gdzie leziesz? – krzyczano na brzegu, ale chło-
pak już nie reagował.

Któryś z kolegów rzucił się za nim, ale reszta szybko go powstrzymała.
– Głupiś! Jeden topielec to za mało? Chcesz zginąć razem z nim?
Młodzież postanowiła się podzielić, dwóch najszybszych pobiegło szukać telefonu i zaalarmo-

wać policję, straż oraz pogotowie, reszta pozostała, by śledzić dalszy przebieg wypadków. Radek zaś 
kroczył dalej i wkrótce zginął im z oczu zakryty przez zarośla.

– Dobrze zrobiłeś, zuch z ciebie – cieszyła się księżniczka. Oby tak dalej! Wtedy usłyszał za sobą 
głosy rodziców:

– Co ty, dziecko, robisz najlepszego? – pytała matka.
– Tracisz czas na takie bzdury – wtórował jej ojciec.
– Bajki ci w głowie!
– Lepiej zająłbyś się czymś pożytecznym! – namawiali. -1 co ci z tego przyjdzie? Po co ci to?
– dalej przekonywała matka.
– Sentymenty! Fanaberie! Czy ty kiedyś wydoroślejesz? Wieczne dziecko!
Radek w pierwszej chwili chciał upuścić dziewczynę. Dobrze, że mu szepnęła na ucho: „Oni mnie 
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nie widzą, pamiętaj!”. Wtedy wystraszony chłopak zaczął się rozglądać na boki, chcąc odszukać swoich 
rodziców. Zorientował się jednak szybko, że wcale ich tu nie ma, pojechali przecież do Zakopanego 
na wczasy. Mocno zmieszany kroczył dalej przed siebie. Nagle się zatrzymał. Przed nim stała grupa 
osób. Kilka metrów dalej dyskutowali ze sobą zawzięcie, mówili częściowo po polsku, częściowo po ka-
szubsku, ubrani raczej elegancko, przeważnie w garnitury, sprawiali wrażenie dobrze wykształconych. 
W końcu zauważyli Radka.

– Co ty chłopcze robisz? Kto ci pozwolił? Nie wiesz, że to jest zabronione? – piszczał głos kobiety,  
w której Radek rozpoznał swoją nauczycielkę z podstawówki.

– Jak się nazywasz? Do której klasy chodzisz? Czy rodzice wiedzą, co ty wyprawiasz? Chcesz za-
szkodzić sobie i im? – surowo przemówił dyrektor szkoły.

– Dajcie spokój, te czasy dawno minęły – wtrącił się następny garnitur, a zwracając się do Radka, 
powiedział:

– No, brawo młodzieńcze, brawo. Ale chyba już wystarczy. Popatrz, wyłoniła się cała wieża. 
Dla księżniczki to w zupełności wystarczy. Postaw ją teraz na ziemi i chodź tu do nas.
– I tak zaszedł za daleko – odezwał się kolejny uczony czy jakiś dostojnik. Z polskim ma kłopoty,  

a bierze się za księżniczkę. A jak tam, młodzieńcze, u ciebie z angielskim? Hę? Daj już spokój tej  
panience, bo my cię inaczej załatwimy! Nie chce cię straszyć, ale uwierz, że mamy duże możliwości.

– Lepiej posłuchaj tego pana – zabrała głos kolejna osoba. – Wy, młodzi, zawsze byście chcieli 
po swojemu. My księżniczce dawno miejsce przygotowaliśmy, a wy się tu nie buntujcie. Musimy dzia-
łać razem, nie ma miejsca na podziały. Popatrz, Radku, na nas! – Radek cały czas słuchał komplet-
nie zdezorientowany. Czuł, że sił mu ubywa. Popatrzył na stojące przed nim towarzystwo. Teraz za-
uważył, że niektórzy mają na sobie stroje kaszubskie. Inni trzymają w rękach jakieś gazety, otwarte 
na stronie, gdzie widnieje parę liter kaszubskich. Ktoś nawet oglądał mały telewizor. Gdy zauważył,  
że Radek się temu przygląda, powiedział:

– Jeszcze chwilę, zaraz powinno być coś po kaszubsku.
Inni trzymali jakieś książki, ktoś coś śpiewał, jedni się uśmiechali, drudzy grozili, w końcu zniecier-

pliwiony Radek ruszył śmiało do przodu, roztrącając nerwowo całe to towarzystwo. Księżniczka płakała.
– Już w porządku – powiedział, gdy odeszli kilkanaście kroków do przodu.
– Popatrz na twój zamek, widać już prawie cały.
Tak było w istocie. Przed nimi lśnił wspaniały zamek, kolorowy, wielki, mocny. Zaniósł do niego 

księżniczkę.
Wracał tą samą drogą. Nikogo nie spotkał. Dopiero na drodze zobaczył swoich kolegów.
– Zobaczcie! Idzie! Wraca cały i zdrów! – wykrzyknęli na jego widok.
– Radek, ty szaleńcze! Coś ty zrobił, wiesz, jak się baliśmy o ciebie!
– Myśleliśmy, że się utopiłeś!
– Niosłem księżniczkę, nie widzieliście? – odpowiedział zdziwiony.
– Jaką księżniczkę? – pytali zdziwieni koledzy.
– Z tego zamku, o tam – pokazał na wspaniały gmach widoczny nieco dalej.
– Widzicie tam jakiś zamek? – pytali siebie nawzajem zaskoczeni studenci.
– Nic nie widzicie?
– Gdzie? – dziwili się przyjaciele.
– Pewnie sami musicie przenieść księżniczkę – mówił coraz mniej pewnie Radek, a młodzi pa-

trzyli na niego jak na wariata i uśmiechali się porozumiewawczo. – Wy nie macie swego królestwa, nie 
możecie zobaczyć zamku. .. ani księżniczki...

W końcu zmieszany Radek obrócił się i jeszcze raz spojrzał na wyniosłą bryłę zamku. Na wieży 
stała księżniczka i przyjaźnie machała ręką. Jego zamek trwał. Królestwo rosło.
________________

Janusz Mamelski – nauczyciel języka kaszubskiego i polskiego w szkole w Staniszewie (niedaleko Kartuz), pisarz regionalny, 

popularyzator baśni i legend kaszubskich

________________

Janusz Mamelski, Zapadnięty zamek, w: Bursztynowy skarb. Legendy z serca Kaszub, Region, Gdynia 
2010, s. 89-96.
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Aleksander Majkowski

Obyczaje Remusa i ludzkie o nim mniemanie

----------------------------------------------------------------------------------

Kiedy dzisiejsze pokolenie chodziło jeszcze na dziecięcych nóżkach, któż wtedy na Kaszubach nie 
znał Remusa?
Jak śmieciuszka, którą zima wypędza na uliczki wsi i miasteczek, zawsze w przededniu jarmar-

ku, odpustu czy wielkiego święta stawał on między ludźmi. Ubrany był w sukienną kapotę, a głową, 
okrytą czapą baranią, wysoko sterczał ponad gromadą zebraną na jarmarku w Brusach albo wśród bo-
gato i pstro ubranych kobiet na odpuście Matki Boskiej w Wielu, to znaczy we wsiach, które dzierżą 
berło żyznej, wesołej i rozśpiewanej Ziemi Zaborskiej. Bez Remusa nie odbywały się targi i odpusty  
w zielonym – od swych lip tak nazwanym Lipuszu – gdzie bystrym prądem biegnie Czarna Woda, spie-
sząc się do wielkich jezior wdzydzkich. Remusa znała prześwietna Kościerzyna, w której według ludz-
kich opowieści miał się Judasz narodzić, i Ziemia Skarszewska, gdzie potomkowie kolonistów, jeszcze 
za księcia Sambora sprowadzonych tu przez biskupów kujawskich, do dziś mówią wysoko z polska1. 
Nawet daleko na południe, za Jeziorem Charzykowskim mieszkający Gochowie rodu rycerskiego kupo-
wali jego towary: szkaplerze, różańce, książki i śpiewniki; tak samo w czystym i chędogim, ale bardzo 
już zniemczonym Bytowie, Kosznajdrzy, obcy nam mową a bliscy krwią, bo kobiety biorą z Kaszub, 
widywali Remusa pod Pękatą Wieżą lub przy Czerwonej Karczmie, gdy sprzedawał swój ubogi to-
war. Znały Remusa obydwie Stężyce, Kró lewska i Szlachecka, rozsiadłe po obu brzegach Raduni tak,  
że w jej wodach, jak w lustrze, odbijają się ich schludne budynki z cegły czerwonej, a szarozielonkawe 
w zrębie. Znały go też Sierakowice, główna wieś Czystych Pól, przezorna i pełna życia; i Chmielno, nie-
gdyś stolica całego ziemstwa, nazwane tak od chmielu, co wyrósł z grobów pary kochanków żyjących 
w dawnych wiekach, których pochowano po przeciwnych stronach kościoła. W Parchowie, wsi ukrytej 
za dużymi lasami, sprzedawał Remus swoje książki i śpiewniki Kaszubom parchowskiej parafii i tym, 
którzy mieszkali nad Wielkim Mojuszem, i tym, którzy przychodzili z prowincji zachodniopomorskiej, 
by zajrzeć do swych braci za miedzą. W Sulęczynie, gdzie kościół nie ma dzwonnicy, jakże by bez Re-
musa odbył się jarmark?

Bo też u niego można było nabywać książki, jakich nie sprzedawano w żadnej księgami, jak Płacz 
i narzekanie Ojców Świętych w otchłani, Róża z Tandeburga, Ali Baba i czterdziestu rozbójników, Skarb 
kaszubsko-słowińskiej mowy naszego Ceynowy. Miał on na swej taczce frantówki Jarosza Derdowskie-
go: śmieszną powiastkę o biednym „Jaśku z kniei” oraz wzruszające i pocieszne przygody pana Czor-
lińskiego, co do Pucka jechał kupować sieci, ale z powodu piekielnego mola, którego mu urokiem zadał 
mściwy Żyd, musiał długo i daleko podróżować po kaszubskim kraju, aż go wierna żona sprowadziła 
do domu. Po wsiach i miastach kaszubskich Remus obwoził książki, jakie tylko Fiałek w Chełmie miał 
w swej księgarni: Wałek na jarmarku i Wymarsz Żydów do Palestyny zełgane przez psotnika Derdę2. 
Tylko u niego można było nabyć marsz ułożony przez kaszubskiego księdza Kelera: Marsz, marsz me 
serce na kalwarię, który nasi ludzie, idąc pielgrzymką do Wejherowa, śpiewają w Mirachowskim Lesie.

Na swojej taczce Remus woził także śpiewniki, z których lud kaszubski lubił śpiewać. Z jego mar-
nego wozu na jednym kole szły te pieśni do chat, gdzie przy kominku młodzi uczyli się ich od starych, 
nie myśląc o tym, że to biedny Remus przywiózł je dla rozweselenia serc.

Skąd on się wziął? – Tego nikt nie wiedział. Nikt nie znał jego matki ani ojca, ani przyjaciół, ani 
chaty, w której się urodził, ani wsi, która go wychowała. Chodził po ziemi kaszubskiej, nosił śpiewniki 
i książki, na bożne i świeckie, a lud je brał, jakby tak musiało być. I nikomu nie przyszło do głowy, jakie 

________________

1. językiem polaszącym

2. Hieronima (Jarosza) Derdowskiego
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to dziwne, że taki prosty niewykształcony człowiek, który wygląda jak straszydło, sprzedaje właśnie 
książki i śpiewniki.

Znają na Kaszubach takich, którzy koło Bożego Narodzenia i Trzech Króli chodzą z szopką  
i pokazują Matkę Boską z Dzieciątkiem w stajence, w otoczeniu pastuszków i niemych stworzeń.  
Za to gospodarze dają im dobrą nagrodę: chleba, słoniny i mąki. Znani są też żebracy, którzy pod ko-
ściołem śpiewają o świętym Jerzym i świętej Barbarze. A lud bardzo ich szanuje i w otwartą dłoń wtyka 
im groszaki. Są i tacy, co w koszu na plecach noszą zabawki dla dzieci i różne drobiazgi i sprzedają to po 
checzach3 i na jarmarkach.

Remus był człowiekiem innej miary. Nie prosił wyciągniętą ręką o datki i jałmużnę, ale chodził  
z głową wysoko podniesioną, chociaż zwieszało się z niego ubranie tak podarte, że rak by się zlitował.

Kiedy Remus popychając taczkę, przychodził na jarmark albo odpust, najpierw wyszukiwał so-
bie miejsce u gospodarza, gdzie mógłby wprowadzić swoją popychajkę i wyspać się pod strzechą.  
Do karczmy nie zajeżdżał nigdy, i nigdy nikt nie widział go pijącego gorzałkę. Bodaj jeden jedyny raz  
w życiu, jak mówią, miał się jej napić, nieświadom tego, i to na swoje nieszczęście i klęskę. Każdy go-
spodarz dawał mu z kuchni miskę kartofli, a on sobie dokupywał śledzia. I to było jego jedzenie.

Jak długo Remus spał na sianie, jego taczka z książkami odpoczywała na klepisku, okryta wo-
skowaną przykrywą, która także pod gołym niebem chroniła książki od deszczu i słońca. Na wierz-
chu leżał stół. Ale nie był to stół zbity z desek jak inne stoły, lecz jak gdyby krata z leszczynowych 
prętów złączonych i splecionych. Wzór dla tego stołu Remus widocznie wziął z kraty, którą trzyma 
święty Wawrzyniec w ołtarzu kościerskiego ko ścioła. Taki stół nie był ciężki i nie zawadzał, a kiedy się  
zepsuł, to Remus w kilka pacierzy mógł sobie w lesie zmajstrować nowy.

Remus wstawał z kurami. Gdy przychodził jego czas, brał taczkę w obie ręce i pchał ją na rynek 
albo pod kościół i stawał tam, gdzie znalazł miejsce. Nigdy się o nic nie kłócił, jak to zwykle robią prze-
kupnie. Wiedział, że Pan Bóg przyśle mu kupujących. I tak też było. Wokół Remusowej taczki handel 
szedł od samego rana.

W tych czasach nasi ludzie wierzyli jeszcze w żydowski sposób handlu. Bez targowania się nikt nie 
kupił nawet kawałka wstążeczki. U Remusa targowania nie było. Bo i jak mogło być, skoro Remusowej 
mowy prawie nikt nie rozumiał? Co prawda mówił on rzetelnie po kaszubsku, ale Pan Bóg dał mu od 
urodzenia taką skazę języka, że chyba tylko matka rodzona, która wychowała go przy piersi, mogła 
zrozumieć jego mowę, ale nie ktoś obcy.

Czyż nie było to dziwne, że właśnie ten człowiek ze skażoną mową roznosił piękne opowieści  
i pieśni?...

Ludzie jednak nie szanują tego, co dzień po dniu mają przed oczami, i nie zastanawiają się nad 
największym dziwem i cudem, jeśli wyrósł on na rodzimej glebie.

Nawet i tak bywało, co się też przydarza naszym poczciwym i rzetelnym Kaszubom, że przyszedł 
ktoś i pytał, ile książka kosztuje. A kiedy spostrzegł, że Remus nie chce się targować, wpierw przyjrzał 
się uważnie jemu i książce, a potem odchodził z książką w kieszeni, nie zapłaciwszy za nią.

Remus go nie gonił, tylko mówił swą skażoną mową:
– Idź z Bogiem! Pan Bóg nagrodzi moją krzywdę.
Ale w ten sposób mógł postąpić chyba tylko ktoś z dalekich parafii, gdzie Remusa nie znali.  

Bo ci, co go widywali na wszystkich odpustach i jarmarkach, bali się zrobić mu krzywdę. Wprawdzie nie 
szanowali go za to, że przynosi im książki i pieśni, ale podziwiali, że mocny chłop, obdarty i ubogi, daje 
się oszukiwać i okradać nie mówiąc nic, tylko: idź z Bogiem.

A jednak w ich mniemaniu mógł on lepiej żyć. Zamiast włóczyć się po świecie mógł, dzięki swym 
mocnym kościom, u jakiegoś gospodarza zarobić dobrą zapłatę, najeść się i napić dobrze.

Ponieważ więc Remus wolał tułać się po stodołach, po lasach i zaroślach, jak biedne stworzenie, 
dzikie i nieme, zimą i latem w lichym odzieniu, orzekli, że jest niespełna rozumu.

Raz urobiwszy sobie taką opinię dali mu spokój i poczytywaliby sobie za grzech, gdyby jemu, zda-
nemu na ludzką litość, wyrządzić krzywdę lub bezprawie.

To przekonanie o Remusowym rozumie utwierdzali ludzie, którym on chociaż raz zadał pytanie:
– Chciałbyś wybawić zapadły zamek?

________________
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Albo:
– Chciałbyś przenieść przez wodę zaklętą królewiankę?
Słysząc te pytania, ludzie litowali się nad nim. Ale w miarę jak w paśmie życia przybywało mu lat, 

już bodaj mniej popełniał tych głupstw i ludzie mówili kiwając głowami:
– Nawet głupiemu na starość przybywa rozumu.
Nie tylko pytania o królewiankę i o zapadły zamek kazały ludziom wątpić o Remusowym rozu-

mie. Wiedzieli, że u jakiegoś uczciwego człowieka przechowywał on uzbierane talary. Kiedy się go py-
tali, dlaczego nie użyje ich w lepszy sposób i woli tłuc się od miasta do miasta, od wsi do wsi, miał 
podobno odpowiadać:

– Zbieram na pogrzeb.
Bo na życie, Bogiem a prawdą, niewiele mu było potrzeba. A przyodzianie swego ciała nie spra-

wiało mu więcej kłopotu niż zającowi, który musiał uważać go za stracha w kapuście, albo lisowi – nie-
mym stworzeniom, którym litościwy Bóg za darmo daje okrycie na zimę i lato.

Nasi Kaszubi mają honor i dbają o okazałość. Jeśli któryś pokaże się ludziom w podartej kapocie, 
to już z prawdziwej biedy. Skoro więc wiedzieli, że Remus nie jest taki biedny, jakże nie mieli uroić so-
bie, przyjrzawszy się jego ubiorowi, że Pan Bóg nie użyczył mu pełnego rozumu?

Bo był to chłop duży, jak stolem4,ale suchy jak badyl. Na głowie nosił staromodną czapę, obrębio-
ną czarnym barankiem. Sukno pod barankiem było zielone, ale na wierzchu jego koloru nikt by nie ro-
zeznał, bo słońce przez wiele lat wypalało na nim wszystkie kolory tęczy, a deszcze i śnieg wymieszały 
je. Pasma czarnych włosów wychodziły spod czapy na uszy, kark i skronie.

Policzki miał włochate, ale włosów nie było na nich więcej niż żyta na polach za Juszkami.  
Dlatego też na jego twarzy widziało się tyle zmarszczek, co na wyschłym jabłku. Ale te zmarszczki 
nie oznaczały zmartwień czy kłopotów. Kto głęboko zajrzał w jego czarne, małe oczy, ten zobaczył  
w nich tyle wesołości, że aż dziw. Bo na pozór się wydawało, że Remus zaraz będzie płakał.

Dobrze go sobie przypominam z tą pomarszczoną twarzą. Pamiętam też, że zmarszczek przyby-
wało jeszcze raz tyle, kiedy Remus trząsł się ze śmiechu. Tak wtedy wyglądał, jakby się napił octu albo 
bardzo cierpkich lekarstw. Widziałem go właśnie tak się śmiejącego, ale z tego śmiechu doszło między 
nami do bardzo dziwnej rozmowy.

Będąc młodym chłopcem, bałem się Remusa, bo kiedy coś przeskrobałem, pokojówka straszyła:
– Czekaj, przyjdzie Remus i wsadzi cię w miech!
Wiem, że straszono nim także inne dzieci. A my mali myśleliśmy, że on, za dobrą cenę sprze-

dawszy nas Żydowi, sprawi sobie nową kapotę. Bo też ta jego kapota, chociaż długa do pół łydek  
i zrobiona z modrego sukna, świeciła tyloma łatami, że jej właściciel mógł się zamienić ze strachem 
w polu i jeszcze mu dołożyć. Nigdy jej nie zapinał, bo nie miała guzików. Widywałem Remusa zimą  
w trzaskający mróz, jak wystawiał na wiatr gołą pierś.

Nogawice tym chyba tylko mogły się chlubić, że dwóch Remusów wlazłoby w jedną. Ale dziur 
miały nie mniej niż kapota.

Jedynie buty mogłyby się pysznić, bo były naprawdę całe. Ale gdyby one chciały porównywać się 
z nogawicami i kapotą, odzież ta miałaby prawo powiedzieć: 

– Służbę pełnimy w dzień i w noc, czy pan nasz się położy w gęstych krzewach, czy w poszy-
tym lesie, czy też po drabinie wlezie pod jaką strzechę. Ima się nas i targa nami każdy gwóźdź, każ-
dy cierń wtedy, kiedy wy, chodaki, pięknie sobie śpicie na taczce przy Róży z Tandeburga, Ali Babie,  
Wałku i przy Panu Czorlińskim.

Bo Remus po prostu na przyrodzonych nogach chodził boso. Tylko jak wjeżdżał z taczką do mia-
sta, to obuwał buty. Nie ze względu na ludzi. Miał zwyczaj, że w mieście albo we wsi kościelnej wstę-
pował do kościoła podziękować Bogu i ukorzyć się przed Jego wolą. A tam, przed tym największym 
Panem, nie chciał się pokazywać boso, bo wiedział, co Mu się należy.

Za ostatnim domem zdejmował buty i rzucał je na taczkę do Róży z Tandeburga, Ali Baby i Wał-
ka, chwytał w garść rękojeści swojej taczki i dalej szedł boso. Jego chude nogi, w nogawicach szerokich 
jak miechy młynarskie, wybijały na drodze takt, niby serca dwóch dzwonów, które nadzwyczajnym 
cudem zeszły z dzwonnicy, aby stąpać po ziemskich ścieżkach.

Gdy dziś sobie przypominam dziecinny strach przed Remusem, wiem, że był to taki strach, jaki 

________________
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odczuwają dzieci przed Gwiazdorem i Gwiazdką. Boją się, ale zarazem cieszą na te piękne rzeczy, jakie 
im Gwiazdor i Gwiazdka przynoszą: katarzynki z Torunia, orzechy, piszczałki pstro malowane, pistolety, 
które głośno strzelają. To wszystko zwiastował Remus, kiedy na jarmarku pokazała się jego sukienna 
kapota.

Na długość ramienia nie zbliżyłbym się do niego. Bo mówili, że ma niedobrze w głowie i że za-
daje pytania o królewiankę i zapadły zamek. I jeśli mu dobrze nie odpowiedzieć, to może się strasznie 
rozgniewać.

Ale raz stało się tak, że na chwilę zapomniałem o strachu przed Remusem.
Zawiózł on swój towar do obory u sąsiada. Tam był bardzo zły pies, który nazywał się Fre-

sza. Fresza i ja żyliśmy w zgodzie, ale Remusa bardzo ona nie lubiła i kiedy go zobaczyła, rwała się  
z łańcucha jak szalona. Gdy teraz ze swoją taczką przyszedł do obory, Fresza tak szarpała łańcuch,  
że go wreszcie zerwała i dopadła Remusowych nóg. Ale on nawet się nie obejrzał, zupełnie jakby mu-
cha albo osa latała koło niego. „Szczęście, że Remus ma buty na nogach – pomyślałem. – Ale teraz 
Fresza tak mu je wyszykuje, że dziurawa kapota i nogawice nie będą musiały się wstydzić”. 

Kiedy jednak Fresza przekonała się, że Remus się nie broni, dała mu spokój i nie zrobiła żadnej 
krzywdy, tylko obwąchała jego nogi, pomruczała nieprzyjaźnie, ale pozwoliła mu wyjść z obory. Gdy 
Remus już wyszedł, Fresza zaczęła rewidować taczkę. Widziałem, jak wetknęła nos pod przykrywę 
i czas pewien tam gospodarowała, aż wreszcie wycofała się z dużą torebką w pysku. Położyła się, 
wzięła torebkę w pazury i rozerwała ją. Zobaczyłem, że były w niej skwarki. Widocznie Remus odłożył 
je dla okraszenia obiadu. Freszy życzyłem lepiej niż Remusowi, dlatego nic nie powiedziałem, tylko 
przyglądałem się, jak pies te skwarki zjada.

Kiedy psisko już wszystko miało w brzuchu, nadszedł Remus. Chociaż dla psa siódme przyka-
zanie nie istnieje, Fresza miała nieczyste sumienie i tylko bokiem łypała na Remusa. Ale mimo tego 
zabierała się, żeby torebkę wywrócić na drugą stronę. Widząc, co się dzieje, Remus przystąpił i wyrwał 
jej torebkę z pyska. Zobaczywszy jednak, że już po skwarkach, rzucił ją, zaczął się śmiać i powiedział:

– Zjadłaś skwarki, zjedzże i torebkę.
I znów się śmiał. A fałdy i bruzdy pomarszczyły jego twarz, jak gwałtowny wiatr marszczy  

powierzchnię jeziora.
Wtedy pomyślałem, że Remus nie może być taki zły, skoro za swoją krzywdę nie ukarał psa.  

I dlatego przyszło mi do głowy zapytać go o króle wiankę i o zaklęty zamek. Tak więc zbliżyłem się  
do niego i zapytałem:

– Powiedzcie mi, Remusie, gdzież stoi ten zaklęty zamek i gdzie jest ukryta zaczarowana króle-
wianka?

Na te słowa Remus obejrzał się. Potem usiadł na swojej taczce i nie mówił nic, tylko patrzył  
na mnie szeroko otwartymi oczami. Już chciałem uciekać, ale on mnie zapytał:

– Chcesz, chłopcze, przenieść królewiankę przez głęboką wodę?
– Chcę!
– A chcesz ty wybawić zapadły zamek?
– Chcę!
Wyciągnął rękę, chwycił mnie za ramię i zaczął szybko mówić. Ale ja niewiele zrozumiałem  

z jego skażonej mowy. Wreszcie ścisnął mi ramię aż do bólu i kilkanaście razy powtórzył to, czego nigdy 
nie zapomnę.

– Ormuzd zwycięża!... Ormuzd zwycięża!...
Jego oczy stały się wielkie i dzikie. Przeraziłem się. Wciąż trzymał mnie mocno. I jeszcze zrozu-

miałem te słowa: 
– Ognie biją z grobów!... Palą się sowy Arymana! Sowy Smętka się palą!
Teraz już zacząłem wyrywać się z całej mocy. Czując to, puścił mnie i zwiesił głowę. Nie słysza-

łem już więcej, co mówił, bo wziąłem, jak mówią, nogi za pas i uciekałem co sił...
W dziecięcych latach ludzie i sprawy świata nie przesuwają się tak szybko przed oczami, jak 

w wieku dojrzałym. Postoją, przywabią do siebie i mówią:
– Stań, dziecko, i przyjrzyj się nam.
Kiedy człowiek urośnie, to przeciwnie, mijają jak deszcz i chmury, i promienie słońca, i stada dzi-

kiego ptactwa. Człowiek zastanowi się nad nimi tyle, co serce raz uderzy, i oczy obróci ku końcowi dale-
kiej drogi, który wytyczył sobie jako cel i osiągnięcie życia.

Tak i przed moimi oczami kilka razy stanęła modra sukienna kapota Remusa i taczka na jednym 
kole, i znów go nie było.
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Raz zobaczyłem go niby widmo na Długim Pobrzeżu w Gdańsku. Stał przy swej taczce wysoki  
i dziwny w kaszubskim ubiorze, jak słup o ludzkich kształtach, jakie dawniej Niemcy stawiali na ryn-
kach swych miast, gdzie wytępili naszych przodków. Remus stał i patrzył na wody Motławy, na statki 
z obcych krajów, na nasze helskie szkuty i na wielki murowany Żuraw, który gdańszczanie za czasów 
burmistrza Leczkowa postawili Krzyżakom na złość. Koło niego zaczęła się zbierać gromada ludzi, któ-
rzy dziwowali się jego ubraniu i wyglądowi. Ale on na nich w ogóle nie zwracał uwagi – jak kiedyś na psa 
Freszę – aż wreszcie zabrał się i popchał taczkę dalej.

Potem widziałem go na kalwarii w Wejherowie w gronie pobożnych ludzi, z którymi pielgrzymo-
wał po stromych wzgórzach od stacji do stacji, dla większego umartwienia popychając przed sobą tacz-
kę z całym towarem. Można go było poznać z daleka, bo głową, nakrytą barankową czapą, wysoko 
płynął nad ludem.

Innym razem zobaczyłem go w Swarzewie na odpuście Matki Boskiej Rybackiej. Tu swoim wzro-
stem tak się nie wyróżniał, bo lud morski to chłopy duże jak maszty. Wśród modrych ubiorów rybackich 
ginęła jego modra kapota, jak fala w fali. I nikt na niego oczu nie wytrzeszczał; widocznie Remus nie 
był tu pierwszy raz.

Kiedy poszedłem w świat do wysokich szkół, Remus zawsze stawał mi przed oczyma, gdy ogar-
niała mnie tęsknota za dalekimi Kaszubami, za naszymi lasami, jeziorami i morzem. Wtedy biedny, 
obdarty Remus, mizerny i nieokazały, wydawał mi się prawdziwym wizerunkiem naszej zapomnianej 
ziemi kaszubskiej i ludu, który ona żywi. Przypomniało mi się też pytanie Remusowe o królewiankę  
i zamek, i jego dzikie oczy, gdy wołał:

– Ojmuzd zwycięża! Sowy Ajimana się palą! Sowy Smętka się palą! Wiedziałem, że Remus nie 
umiał wymawiać litery „r”. Zamiast „r” mówił „j”. Zapewne chciał biedak powiedzieć:

– Ormuzd zwycięża! Arymana sowy, Smętka sowy się palą!
Ale skąd ten biedny, niekształcony człowiek mógł wiedzieć o białym Ormuzdzie i czarnym Ary-

manie, bogach-aniołach w religii starożytnych Persów? Czyżby w nędznym ubraniu i dziadowskim ciele 
ukrywała się du sza głęboka i dziwna, jak niekiedy w ciemnym jeziorze daleko ukrytym w lesie kryje się 
tajemnica, o której nikt nie wie?

Gnębiło mnie, że od tamtej rozmowy z lat dziecięcych nigdy już do Remusa nie podszedłem.  
Bo to uważałem za pewne: Remus nie był taki, za jakiego mieli go ludzie.

Gdy wreszcie ze studiów na stałe wróciłem do kochanych Kaszub, pierwsze moje pytanie było:
– Co z Remusem?
Odpowiedziano mi:
– Remus nie żyje.
Wielki żal poczułem w sercu, że wcześniej nie przyjrzałem się tej dziwnej duszy, która teraz już 

wyprowadziła się na tamten świat. Przecież na ziemi chodziła nieznana, jak przybysz wśród obcych. 
A zapewne miała coś do powiedzenia, skoro Pan Bóg zesłał ją na świat.

Pewnego dnia – tak już musiało się stać – zaszedłem do starego nauczyciela w Lipnie, tego sa-
mego, u którego Remus składał za życia talary na pogrzeb. Nauczyciel pisywał mu listy do niemiec-
kich kupców w sprawie towarów, a w szkole dał mu izdebkę na poddaszu, do której Remus wracał  
ze swoich wędrówek, jak jaźwiec5 do jamy. Nauczyciel należał jeszcze do tego gatunku wychowawców, 
co nie tylko dzieci uczyli abecadła, lecz całej wsi dawali przykład i naukę. Rozmowa sama zeszła na 
nieboszczyka Remusa i stary nauczyciel zaprowadził mnie do ubogiej izdebki pod dachem i powiedział:

– Remus nie był taki, jak inni ludzie. Kto go znał tylko jako biednego handlarza książkami  
i śpiewnikami, obdartego i prawie niemowę, ten się na nim nie poznał. On widział, czego ludzie nie 
widzieli, i myślał, o czym ludzie nie myśleli. Gdy śmierć już zajrzała mu w oczy, uskładane talary kazał 
podzielić na dwie części i powiedział: „Jedną część dajcie kościołowi na pogrzeb i za moją grzeszną 
duszę, a drugą wydajcie tak, aby jeden lub dwóch ubogich Kaszubów mogło pójść do wysokich szkół, 
bo nauka to miecz i światło! ...A to, co napisałem, dajcie komu należy”. Więcej nic nie powiedział...  
Po jego śmierci – mówił dalej nauczyciel – rozdzieliłem pieniądze, ale nie wiem, co zrobić z tymi  
papierami. Czytałem, co Remus w nich napisał, a przy czytaniu radowała się i płakała moja dusza. Nie 
mogę się jednak domyślić, kim jest ten, komu się one należą. Czytajcie wy, panie, bo może jego duch 

________________

5. borsuk
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was tu sprowadził, abyście to poznali.
Drżącymi rękami wziąłem papiery, świadków ducha, który był już na tamtym świecie. Nauczy-

ciel przysunął mi krzesło do stołu ustawionego przy jedynym oknie. Niska to była izdebka, ale przed 
oknem w ogrodzie nauczyciela kwitły dziewanny jak świece, tulipany, nasturcje, lilie i astry – pstre 
i bogate w kolory. Naprzeciwko wznosił się na zboczu duży sad, a nad sadem stał obszerny pański 
dwór. Słońce błyszczało w jego dużych oknach. Jedno okno było otwarte, a z niego staruszka o si-
wych włosach spoglądała na wieś. Była tak piękna i wyglądała tak mile, że na chwilę zapomniałem  
o papierach, które trzymałem w ręku.

Potem okno się zamknęło i piękna staruszka zniknęła w pałacu. Zaszeleściły papiery, jak gdyby 
chciały o sobie przypomnieć. Usiadłem przy stole, a nauczyciel mówił dalej:

– Nieboszczyk, kiedy już wrócił ze swych wędrówek i choroba nie pozwoliła mu więcej wędrować, 
lubił tu siadywać całymi dniami i wyglądać przez okno, aż mu ten zegar, co tam wisi, wybił ostatnią 
godzinę.

Spojrzałem. Na ścianie wisiał zegar z jaskrawo malowaną tarczą. Długie wahadło kołysało się  
w jedną i w drugą stronę, trzęsąc się, jakby drżało od starości, i co chwila coś w nim chrobotało, jak  
w gardle starego człowieka chorego na astmę.

– Remus bardzo szanował ten zegar – powiedział nauczyciel. – Wiem, że kiedyś przywiózł go na 
taczce. Musiał być dla niego serdeczną pamiątką. Ale nikomu nie polecił go oddać i tak on tu wciąż liczy 
czas na swój sposób.

Potem nauczyciel zostawił mnie samego z papierami i ze starym zega rem. Rozłożyłem je,  
a było ich dużo. I co szczególne: zapisane były czystą mową kaszubską, a nie, jak to zwykle nasi ludzie 
piszą, pół z polska, pół z kaszubska, co jest pośmiewiskiem, jak każda rzecz niedowarzona. Pisownia 
pochodziła od naszego Ceynowy, który poza granicami Kaszub śpi w grobie zapomnianym przez roda-
ków.

________________

Aleksander Majkowski, Obyczaje Remusa i ludzkie o nim mniemanie, w: Życie i przygody Remusa, przeł. 
z kaszubskiego Lech Bądkowski, OFICYNA CZEC, s. 7-16.

________________

Aleksander Majkowski (ur. 1876 r. – zm. 1938 r., pochowany w Kartuzach) – kaszubski pisarz, dziennikarz, poeta i dramaturg, 

działacz społeczny, kulturalny i polityczny, doktor medycyny i lekarz
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OPOWIADACZE W KARTUZACH

Waldemar Herzberg

W Kartuzach, w warsztatach opowiadania, w ramach projektu 
„Małe muzea, duże historie”, brało udział blisko pięćdziesięciu 
uczestników. Połowę stanowiła młodzież ponadgimnazjalna, 

połowę muzealnicy wraz z nauczycielami, wśród których znaleźli się na-
uczyciele języka kaszubskiego, polskiego, angielskiego, nauczyciele biblio-
tekarze i historycy. 

Podział ten był widoczny w trakcie przebiegu pokazu i warsztatów. 
Młodzież przybyła na spotkanie bez jakichkolwiek uprzedzeń, bez do-
ciekań, na co przyda im się zdobyte doświadczenie. Zauważyłem, że słu-
chanie opowieści sprawiało przyjemność i jednym, i drugim, zwłaszcza, 
gdy opowieści towarzyszyły elementy muzyczne (do rytmu przywiązy-
waliśmy na warsztatach dużą uwagę). Dorośli natomiast byli zacieka-
wieni tym, jaką osobą jest opowiadacz, jak „wygląda” jego opowiadanie. 
Mity skandynawskie, których wysłuchaliśmy podczas  prezentacji Grupy 
Studnia, odkrywały fragmenty nieznanych i odległych kultur. Jak przeku-
ło się to na działania uczestników warsztatów? Muzealnicy, animatorzy  
i nauczyciele nie mieli wątpliwości, że Kaszuby także są bogate w przypo-
wieści, legendy, historie, jakimi można się chwalić przed innymi, choćby po 
to, by przyjemniej było kultywować tradycje regionu, by do promowania 
Kaszub wykorzystać jeszcze jedną atrakcyjną formę. 

Potem pojawiły się pytania na temat tego, jak zbudować dobrą opo-
wieść, oraz niepewność, wynikającą z braku przeświadczenia, że poradzę 
sobie z całą opowieścią lub jej fragmentem. Wśród części dorosłych barie-
rą okazał się udział młodzieży, którą trudno było zaaprobować jako rów-
norzędnego partnera w budowaniu opowieści. Zależność ta okazała się 
jednokierunkowa – młodzież podobnego dyskomfortu względem swoich 
nauczycieli nie odczuwała.

Udział w warsztatach opowiadania przekonał mnie, że taka forma, 
choć niełatwa i wymagająca treningu, może być wykorzystywana w róż-
nych działaniach edukacyjnych. Sądzę, że młodzież w większym stopniu 
otworzyła się na opowieści. To właśnie ludzie młodzi, motywowani przez 
opiekuna oraz przy wsparciu merytorycznym opowiadaczy, mogą stać się 
adeptami tej sztuki. Być może ich udział w warsztatach sprawi, że uda się 
wyodrębnić szkolny lub międzyszkolny krąg opowiadaczy. 

----------------------------------------------------------------------------------
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Zajęcia z młodzieżą – wplatanie opowieści do zajęć edukacyjnych. 

 W Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach organizujemy w ciągu roku szkolnego 3-5 wy-
staw interaktywnych, których tematykę wybieramy, łącząc treści podstawy programowej z utwora-
mi literackimi, dziełami malarskimi, rocznicami ważnych wydarzeń. Opowieść można tu wykorzystać 
jako wstęp lub zaproponować uczestnikom zajęć jako zadanie do wykonania (uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych). W trakcie zajęć wokół wystawy Powstanie? próbowałem wykorzystać opowieść do 
stworzenia tła, płaszczyzny przygotowującej młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wy-
stawa Powstanie? inspirowana była losami siedmiu osób (Tadeusz Kościuszko, Piotr Wysocki, Ste-
fan Bobrowski, Ignacy Jan Paderewski, Antoni Abraham, Jan Rodowicz, Lech Wałęsa), które w różny 
sposób uczestniczyły w walce o wolną Polskę. Opowiadanie, jakie postanowiłem wykorzystać jako 
wstęp do zajęć, oparte było na elementach wypracowanych w czasie warsztatów. Młodzieży zapro-
ponowałem wędrówkę, której akcja osadzona była na terenach dobrze jej znanych (tak przynajmniej  
sądziłem), a przewodnim wątkiem było ratowanie królewianki, tajemniczej postaci obecnej w utwo-
rze Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa. Bohaterem mojej opowieści był współ-
czesny nastolatek, który na jedną z wakacyjnych wypraw rowerowych wyruszył do Chmielna.   
Ta turystyczna miejscowość znalazła się w opowiadaniu nieprzypadkowo. Chmielno znane jest tury-
stom jako miejscowość wypoczynkowa, gdzie można wypocząć na jednej z plaż i cieszyć się wspa-
niałymi widokami z okolicznych wzgórz. Mało kto wie, że w odległości stu metrów od głównej pla-
ży znajduje się krzyż upamiętniający uczestników powstania styczniowego, którzy tutaj walczyli  
i ukrywali się w lasach okalających jeziora. Czy takie powiązanie było trafne? Część słuchaczy, chociaż 
mieszkała w okolicy Chmielna, nie potrafiła sobie wyobrazić opowiadanych wydarzeń. Trudno odgad-
nąć, o czym myślą w trakcie opowieści słuchacze i w jakim stopniu są zadowoleni. Z tej lekcji zapa-
miętałem, że opowiadacz, który chce trafić do młodzieży, musi się dobrze przygotować – przemyśleć 
temat i dopasować długość opowieści. Nie jest to łatwe, ale warto próbować.

Bibliotekarze – opowieść o bohaterze literackim

Kolejną grupą, która może wykorzystać opowiadanie w swojej pracy, są nauczyciele biblioteka-
rze. Nie od dziś wiadomo, że młodzież ucieka od lektur szkolnych. W wielu szkołach działają Kluby 
Dobrej Książki lub inne grupy związane z czytaniem książek. Może ciekawe opowiadanie przyczyni się 
do tego, że młody człowiek zapyta o książkę w bibliotece? Przeczyta ją, by dowiedzieć się, jaki był 
koniec opowieści, jaki był naprawdę bohater i inne osoby, jakie napotkał? Ważne jest chyba nastawie-
nie nauczycieli bibliotekarzy, ich zaangażowanie, by zainteresować młodzież opowiadaniem. Planuję 
przeprowadzić trzygodzinne warsztaty, w czasie których spróbuję zachęcić bibliotekarzy szkół podsta-
wowych i gimnazjów do wykorzystania opowiadania, jako formy propagowania czytelnictwa.

Grupa młodych opowiadaczy?

W Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach prężnie działa Młodzieżowy Ruch Naukowy. 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów odwiedzają szkoły podstawowe i uczą chemii, fizy-
ki, prezentując doświadczenia (np. „palący się stół”, „cytrynową elektrownię”). O wartości tego działa-
nia przekonane są w równym stopniu dzieci, co nauczyciele. Doświadczenia, które zdobyliśmy podczas 
warsztatów opowiadania, można wykorzystać do poszerzenia edukacji młodzieżowej. Istnieją prze-
słanki, by młodzi opowiadacze odwiedzali szkoły i w ten właśnie sposób przekazywali wiedzę z za-
kresu edukacji historycznej lub regionalnej. Tu niezbędne jest na etapie planowania ustalenie tematów 
opowieści. Łatwiej będzie zaaranżować spotkanie z opowieścią w kole zainteresowań, gdzie nauczyciel 
może śmielej wykroczyć poza treści podstawy programowej. Trudniej natomiast będzie przekonać go 
do przeznaczenia lekcji lub jej części na spotkanie z opowiadaczami. Jednocześnie powstaje pytanie: 
jak zmotywować młodzież? Sądzę, że młodych opowiadaczy najbardziej zmotywuje ciepłe, życzliwe 
przyjęcie, które oznaczać będzie, że trud, jaki włożyli w skomponowanie  i przedstawienie opowieści, 
zaowocował zadowoleniem słuchaczy i budowaniem wiedzy. Innymi słowy, motywowanie leży rów-
nież po stronie samych opowiadaczy, bo im lepsza opowieść, tym większe uznanie słuchaczy, a co za 
tym idzie, motywacja do kolejnych spotkań z publicznością.
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Współpraca z Muzeum Kaszubskim

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach wydaje się naturalnym partnerem dla instytucji organizujących 
działania edukacyjne. To ważny punkt na mapie miasta, jedno z miejsc, z którym jest ono identyfiko-
wane. Planując grę miejską, nie mogliśmy nie wykorzystać jego zasobów. Muzeum to jednak nie tylko 
doskonałe miejsce na punkt zadaniowy. Od kilku lat Muzeum zaprasza mieszkańców Kartuz i okolic 
na Noc Muzeów. Teren wokół Muzeum doskonale sprawdza się przy organizowaniu ogniska czy sta-
nowisk do strzelania z łuku, a sama impreza  tematycznie wykracza poza historie związane z ekspo-
natami muzealnymi. Uważam, że Noc Muzeów to wyborna okazja, by obok strawy przygotowanej dla 
ciała, znalazła się i strawa dla duszy, rozumianej m.in. właśnie jako spotkanie z historią przedstawia-
ną w opowieści. Chętnie wziąłbym udział w takim wydarzeniu zarówno z perspektywy słuchacza, jak 
i opowiadacza. Mam nadzieję, że pomysł podchwycą kartuscy muzealnicy i w ten sposób wykorzystają 
własne doświadczenie zdobyte na warsztatach.

Od czego zacząć? 

Jeśli opisane plany/pomysły mają zostać zrealizowane, trzeba podjąć konkretne działania. Przede 
wszystkim myślę tu o powołaniu młodzieżowej grupy opowiadaczy. W grupie zdecydowanie łatwiej 
stworzyć dłuższą opowieść, mniej czasu zajmą przygotowania, a jeśli ktoś z grupy nagle wypadnie, to 
będzie go można zastąpić. Zapewne gdzieś po drodze pojawią się kwestie organizacyjne (np. dojazdy), 
ale są one do pokonania. Nie podejrzewam, że na tym etapie ktoś z uczestników warsztatów odwa-
żyłby się samodzielnie stworzyć opowieść i zaprezentować ją szerszej publiczności. Sam czułbym się 
bezpiecznie, przedstawiając krótszą opowieść niedużej grupie, wykorzystując zdobyte doświadczenie, 
np. na punkcie zadaniowym w trakcie gry miejskiej. W nieco dalszej perspektywie rysuje się stworzenie 
niewielkiej grupy opowiadaczy złożonej z osób dorosłych, wyłonionej spośród uczestników warszta-
tów. Osób, którym opowiadanie będzie sprawiało prawdziwą przyjemność. Czas pokaże, co uda się 
zrealizować. Dodatkowym czynnikiem motywującym mogłoby być nawiązanie kontaktu z innymi gru-
pami lub osobami biorącymi udział w projekcie „Małe muzea, duże historie”. Liczę, że uda się z nimi 
nawiązać kontakt, a opowiadacze z Grupy Studnia O. będą wspierać wszelkie inicjatywy, w których 
uczestniczyć będą ich „wychowankowie”.

________________

Waldemar Herzberg – edukator, pracuje w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
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CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH 
W KARTUZACH

Waldemar Herzberg

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach od roku 2001 podejmuje 
różnorodne działania, które łączą w sobie wspomaganie pracy na-
uczycieli ze wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży. W skład Cen-

trum wchodzą Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 
Biblioteka Pedagogiczna oraz Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych. Podstawą 
programu działania CIE jest wychowanie osobowe, mające swe źródła 
w personalistycznej koncepcji człowieka1. Twórcom CIE jest bardzo bli-
skie rozumienie wychowania przedstawione przez Katarzynę Olbrycht: 
„Istotą wychowania osobowego jest takie działanie, które przygotowuje, 
ukierunkowuje i stwarza człowiekowi warunki do rozwoju osobowego, 
do wzmacniania – w miarę rozwoju – aktywności własnej skierowanej 
na kształtowanie siebie jako osoby.”2 Taka interpretacja zobowiązuje do 
„podejmowania działań wychowawczych, w efekcie których wychowanek 
byłby ciekawy świata, chciał szukać wiedzy pozwalającej go poznawać, 
odkrywać i sprawdzać różne sposoby rozwiązywania problemów”3. 

Edukacja to dla nas:
– stwarzanie okazji i warunków do spotkań nauczycieli oraz nauczy-

cieli z uczniami;
– wykorzystywanie zasobów regionu, odnoszenie się do tkwiących  

w nich wartości;
– szeroko realizowana edukacja kulturowa, historyczna, patriotyczna;
– realizacja programów i działań wspólnych dla nauczycieli wszystkich 

etapów nauczania celem zapewnienia międzyetapowej spójności progra-
mowej; powołanie zespołów nauczycieli matematyki, języka polskiego;

– realizacja projektów wokół wartości osoby, jak i wartości ogólno-
ludzkich, np. w działaniach związanych z Targami Nauki i Kultury, historią, 
rozwijaniem postaw patriotycznych, budowaniem grup twórczych, eduka-
cją kulturową,  m.in. projekty związane z regionem kaszubskim, działania 
teatralne; 

– angażowanie w realizowane przedsięwzięcia wielu osób z różnych 
środowisk celem integracji ich wokół ważnych edukacyjnie i wychowawczo 
zagadnień, np. targi, seminaria i konferencje; 

– organizowanie spotkań z mistrzami, tak ważnymi na każdym etapie 
życia4.

----------------------------------------------------------------------------------

________________

1. A. Dereń, Koncepcja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, „Regał”, 1 (17), 2011, s. 3. 

2. K.Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza, Toruń 2007, s. 157.

3. Ibidem s. 158.

4. A. Dereń, op.cit., s. 7-8.
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Głównymi partnerami w realizacji tych przedsięwzięć są nauczyciele, dlatego szczególnie ważne 
są takie formy aktywności, które pozwalają na współdziałanie uczniów i nauczycieli, spotkania mło-
dzieży z mistrzami. Nauczyciel nie jest jednak przez nas postrzegany jako źródło wiedzy lub osoba 
oceniająca uczestników działań, gdyż to uczący się, podejmując działanie, są pomysłodawcami, re-
alizatorami i osobami weryfikującymi własne dokonania. Kolejnymi partnerami są instytucje oświa-
towo-kulturalne naszego regionu, jak również osoby włączające się pozainstytucjonalnie w realizację 
naszych projektów (np. twórcy literatury kaszubskiej, tłumacze języka kaszubskiego i autorzy podręcz-
ników do jego nauki).

W ciągu 12 lat zrealizowaliśmy ponad 70 projektów edukacyjnych.  Do ich realizacji wykorzystu-
jemy zasoby naszego regionu, jak również czerpiemy z zasobów zaprzyjaźnionych powiatów (łowicki, 
tatrzański, świdnicki) oraz miejsc wyróżniających się na kulturowej mapie Polski (np. dworek w Śmieło-
wie). Poniżej prezentujemy krótki opis wybranych działań edukacyjnych w latach 2011-20135.  

1.  Kultura-sztuka-edukacja. Edukacja w CIE łączy sztukę kulinarną, literacką i malarstwo. Na wy-
stawie Renesans spotkały się różne formy smakowania. Posłuchaliśmy różnych tłumaczeń Hamleta 
(kosztowaliśmy różne smaki przekładu), poezję renesansową (smakowaliśmy stylistykę), odczytywa-
liśmy obrazy (syciliśmy  się barwą, kompozycją, znaczeniami), budowaliśmy żywe obrazy (raczyliśmy 
się przestrzenią po drugiej stronie ramy). Grupa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie po-
częstowała nas żywą martwą naturą, przygotowując kompozycje w stylu Giuseppe Arcimboldo, który 
na obrazach przedstawiał ludzkie twarze zbudowane z owoców oraz warzyw, muszelek, rybek, korzeni. 
Zostaliśmy też zaproszeni do tworzenia własnych kompozycji, co było bardzo ekscytujące.

2.  Projekty literackie. Wyprawa literacka do Śmiełowa – czyli projekt „Być jak Mickiewicz”.    Pan 
Tadeusz –  niezwykły tekst, mocny słowem i malowanym obrazem – jest kolejną lekturą do „przero-
bienia”, często niezrozumiałą, bo czas odległy i ludzie obcy, a język przekazuje za mało informacji – tak 
twierdzą jego młodzi czytelnicy.

Rozwijając naszą koncepcję gier literackich, zdecydowaliśmy się uruchomić projekt, który pozwo-
liłby młodym ludziom odnaleźć się w świecie, z którego bliżej do Mickiewicza.

Okazało się, że język jest zrozumiały, a nawet zachwycający, a tropione razem obrazy i słowa 
pozwalają na niezwykłe artystyczne doświadczenie. Dopełnieniem słów było malowanie, fotografo-
wanie, prowadzenie sztambuchów, zatrzymywanie się nad detalami rycin, map, obrazów, podziwianie, 
dłuższe przebywanie wśród przedmiotów gromadzonych przez kolejnych właścicieli dworku, pozna-
wanie ich historii.

3.  Projekty literacko-muzyczne. W roku 2010 młodzież wystawiła w Pałacu w Leźnie operetkę 
Zemsta Nietoperza, a w roku 2011 w międzynarodowym składzie osobowym –  Romeo i Julię. Sztuka 
okazała się wyzwaniem artystycznym dla młodych ludzi z Karlsruhe, Kartuz oraz z Krakowa. Reży-
serii podjęła się Marzena Nieczuja-Urbańska, a stronę muzyczną przygotowała ze swoimi uczniami 
Marta Schmidt (Konserwatorium Badeńskie). Możliwość podjęcia dialogu ponad granicami, poprzez 
język sztuki i przez możliwość odwołania się do wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego 
dała szansę  niezwykłego spotkania młodych artystów – amatorów.  

4.  Edukacja historyczna i gry miejskie. Początki Kartuz sięgają końca XIV wieku. Historię miej-
scowości, która prawa miejskie zyskała w roku 1923, tworzyli nie tylko mnisi zakonu kartuzów, ale rów-
nież, obok Polaków, Niemcy i Żydzi. W ramach projektu Qhistorii  młodzież nakręciła film o historii 
naszego powiatu (tu wykorzystaliśmy zasoby Muzeum Kaszubskiego). Inną formą działań o tematyce 
historyczno-kulturalnej są organizowane przez nas gry miejskie. Przeszłość miasta pozwala skoncen-
trować tematykę gier na przekroju historii lub zawęzić ją do wybranego wątku (w tym kaszubskiego).  
Przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kartuzach oraz Muzeum Kaszubskim w Kartuzach zor-
ganizowaliśmy w maju 2013 r. grę miejską „Kartuzy 90” (nawiązując do rocznicy nadania praw miej-
skich); w listopadzie do organizacji gry miejskiej „Śladami Remusa” włączył się „Dziennik Bałtycki”.

________________

5. Pełne wersje tekstów, przybliżające działania podejmowane przez CIE, publikowane są w czasopiśmie edukacyjnym „Regał”.
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Nic prostszego – wziąć kilka przedmiotów i zainscenizować dialog. Niech mówią, co chcą.
Z  jakiegoś powodu jest jednak tak, że rzeczy jeśli mówią tak, jak chcą – niekoniecznie mają 
coś szczególnego do powiedzenia. Albo inaczej – nie zawsze przez takie dialogi zostaje wy-

dobyta szczególność tych przedmiotów. Zwłaszcza jeśli oczekujemy, że ujawnione zostanie to,  
co jest specyfiką historyczną, czyli tym wszystkim, co wiąże się z kulturą,  w której przedmioty te po-
wstały i w której były używane (nie zawsze jest to przecież to samo).

W kilku swoich baśniach – umieszczamy je w antologii – Andersen wykorzystuje taki właśnie po-
mysł do zbudowania scenariusza. W Latającym kufrze młodzieniec przychodzi na herbatkę do sułtana 
i jego żony, a ponieważ nie ma prezentu – przynosi historie. Bohaterami opowieści są kuchenne sprzę-
ty, sułtanowa uważa to za bardzo pouczające, sułtan – za zabawne. Srebrny szyling zwiedza świat, 
igła do cerowania przeżywa swoje małe przygody, przekonana o tym, że unoszą ją one coraz wyżej 
w społecznej hierarchii.

I to jest pierwsza ważna kwestia związana z tymi opowieściami i ich historycznym ulokowaniem. 
Przedmioty Andersenowskie nie są okazami należącymi do historii sztuki. Są ucieleśnieniami historii 
obyczaju i historii mentalności, a krótkie opowiastki mistrza z Odense dają nam wgląd w świat miesz-
czański chyba równie dokładny jak studia socjologiczne. Ten świat ma przecież swoje reguły.

Gra o prestiż i miejsce w hierarchii. 
Obawa przed wstydem

Świat, w którym rozmowy prowadzą między sobą imbryk do herbaty, cukiernica, pogrzebacz czy 
igła do cerowania – nie jest miły i przyjazny. To są rozmowy przesycone niechęcią i złośliwością, choć 
uczucia te nigdy nie są wyrażane wprost. Mnóstwo w rozmowach tych ostrych osądów i surowych opi-
nii – o właściwościach i przywarach, o słabościach i wadach („o przykrywce już nie mówmy, dość się 
już o niej mówiło”), to świat relacji, w których najważniejsze jest chyba toksyczne dość połączenie 
pretensji i przemilczenia. To świat niby-równych-sobie, a jednocześnie nieustannie pamiętających 
o swoim niezbyt komfortowym położeniu na drabinie społecznej. To miejsce, z którego tak łatwo 
się stoczyć i dołączyć do tak pogardzanej grupy „biedaków“, na którą składają się służący i najemni  
robotnicy, ludzie, którzy nie są (i nie będą) właścicielami niczego. Ze szczebla tego nie można prze-
skoczyć na wyższy – droga z biedermeierowskiego saloniku z pewnością nie prowadzi do sali balowej 
w pałacu arystokracji. Prawdę powiedziawszy, nie prowadzi nawet do pałacu fabrykanta (choć to 
może i lepiej). Co nie zmienia siły aspiracji: „Co za motłoch“ – myślą sobie zapałki, słuchając opo-
wieści pogrzebacza i miotły, od których czują się – z sobie tylko znanych powodów – znacznie, znacz-
nie lepsze. „Właściwie ja tu jestem najważniejszy“ – podsumowuje swą opowieść żeliwny garnek,  
a zapałki odcinają się natychmiast: „Świetnie, porozmawiajmy o tym, kto jest najlepiej urodzony“ – 
proponują, przeświadczone o pewnej wygranej. 

Imbryk dumny jest z porcelany, z której jest zrobiony. Igła, ułamana, z główką ubrudzoną czar-
nym lakiem – podtrzymuje sama dla siebie opowieść o awansie i sukcesie – z przedmiotu codziennego 
użytku stała się przecież ozdobą – biżuterią – a więc czymś lepszym, bo należącym do świata salonu, 
a nie do świata kuchni.  To bezużyteczność czyni ją przecież eksponatem, rzeczy będące w użytku do 
tego się nie nadają.

W rozmowach przedmiotów stanowiących wyposażenia mieszczańskiej kuchni i salonu stale 
pojawiają się tematy, takie jak: pochodzenie/urodzenie (nieustanne wspominanie własnego wyso-
kiego urodzenia bądź też powoływanie się na wybitnych przodków i krewnych; albo przypominanie 

OPOWIEŚCI PRZEDMIOTÓW

Małgorzata Litwinowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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czyjegoś niskiego pochodzenia i nieskutecznych wysiłków przekroczenia tej kondycji); pragnienie by-
cia kimś innym niż w rzeczywistości się jest lub chęć udowodnienia towarzystwu, że wszystko jest 
w najlepszym porządku, a położenie, w którym się przebywa, nie jest skutkiem przypadku, ale świa-
domych decyzji. Wspaniale odsłoniło się nam to przy okazji prób przełożenia opowieści Andersena na 
przestrzeń ekspozycji mieszczańskiej w Muzeum w Lęborku. „Mógłbym być każdym“ – zaczął swoją 
kwestię porcelanowy nocnik... I z przekonaniem opowiadał o tym, że jego świetne pochodzenie, ma-
teriał, z którego jest wykonany, subtelność namalowanego na nim wzoru dają mu przecież szanse 
na honorowe miejsce przy stole, między srebrami i kryształami. Służba, którą pełni, jest w tej opo-
wieści jedynie konsekwencją wyboru. „Zresztą – żadna praca nie hańbi“ – dodawał. To przypomina  
o kolejnej regule Andersenowskiej gry przedmiotów.

Maksyma na każdą okazję

„Wady mamy wszyscy, ale mamy też i talenty“ – mówi poobijany dzbanek do herbaty; leżąc już 
na śmietniku, pociesza się: „ale mam wspomnienie, a jego nie stracę“. „Jest się dla świata tym, za co 
świat nas uważa“ – konstatuje srebrny szyling, „kiedy jest się czymś, dochodzi się do czegoś“ – ogłasza 
igła do cerowania. Łatwo wziąć te wypowiedzi za przesłanie, świetnie się do tego nadają, takie maksy-
my wpisywało się kiedyś do pamiętników. Jeśli bliżej się przyjrzeć temu, kto i w jakich okolicznościach 
te mądrości wypowiada – tracą one swą nośność. Andersenowskie przedmioty są rzeczami pozbawio-
nymi władzy i wagi, to nie w ich towarzystwie zapadają postanowienia istotne dla dziejów ludzkości; 
są jedynie ekstensjami swoich właścicieli – raczej małych, zazdrosnych i ciekawskich ludzi, duńskich 
Dulskich, usilnie i bezskutecznie budujących fasady własnego życia jako opowieści o „normalności“, 
która bez przekraczania jakichkolwiek granic jest jednak wyjątkowa, opowieści o słuszności własnych 
zasad i wyborów. Nawet jeśli prowadzą one do rynsztoka („Igła do cerowania“!), ta słuszność nie ulega 
nadwątleniu. To świat, który znamy dobrze z literatury – wystarczy przypomnieć przywoływaną już 
tutaj Gabrielę Zapolską czy Reymonta, Orzeszkową czy Zolę. Nie dla dzieci, co nie znaczy, że na zmar-
nowanie.

-----------------------------------------

Te krótkie i pobieżne spostrzeżenia prowadzą na gościniec niespodziewanie szeroki, i na pewno 
różne pożytki mogłyby wyniknąć z czytania Andersena jako pisarza, który przyswoił ideały biederme-
ieru i jednocześnie z serca ich nienawidził. Czytając te jego opowieści, których bohaterami są przedmio-
ty, wiele możemy z tego uwikłania zrozumieć; oto dramat życia, które nie jest satysfakcjonujące, bo 
jego wzór to raczej seryjnie drukowany bieżniczek, a nie uwodzicielskie wschodnie kobierce. Ale innego 
nie ma, po bieżniczku tym trzeba wędrować. Myślę, że dorośli dobrze to sobie uświadamiają – czasem 
po prostu przypominając sobie siebie samych lub różnych swoich niekoniecznie-ukochanych-krewnych 
wypowiadających banał nad banałami, taki jak „jeśli jest się kimś, dochodzi się do czegoś“. 

Dzieci (zwłaszcza te z  ostatnich klas szkoły podstawowej czy nawet starsze) dostrzegają tę 
rozbieżność – między deklarowanymi przez dorosłych wartościami i normami a ich rzeczywistą reali-
zacją, czują często coś, co w najbardziej kolokwialny sposób nazwałabym „drętwością“ języka doro-
słych. Wiedzą, kiedy język przestaje być narzędziem komunikacji i artykulacji myśli i uczuć, a staje się 
zbiorem mechanicznie i bezrefleksyjnie powtarzanych formuł, które służą do obsługi rzeczywistości. 
Nieważne, że rzeczywistość się zmieniła, instrukcja nie działa, czytajmy podręcznik do magnetofonu 
Grundig, usiłując uruchomić Blue-Ray. Porównanie jest tanie i zdezaktualizuje się, zanim ktokolwiek 
ten tekst przeczyta, ale chodzi zawsze o to samo: o niższą i średnią kulturę mieszczańską XIX wieku 
(oraz rozmaite jej ślady), w której możliwa jest taka właśnie defunkcjonalizacja języka: oderwany od 
żywych znaczeń przybiera pozór przesłania, przysłowia, maksymy, mądrości, nadającej się na szkolną 
gazetkę.

Wszystko to prowadzi mnie do miejsca, w którym po raz kolejny stwierdzam: opowieści Anderse-
na są nadal niezwykle inspirujące. 

Można pracować z  nimi, osadzając je bardzo mocno w kontekście historycznym. Wtedy opo-
wieści przedmiotów toczą się w przestrzeni konkretnej ekspozycji mieszczańskiej, rzeczy ożywają,  
toczą się między nimi dialogi-gry: kto lepszy, mądrzejszy, lepiej urodzony, piękniejszy, kto więcej osią-
gnął. To może być dobre uzupełnienie do opowieści właściwej historii sztuki. Prezentowane w muze-
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ach przedmioty codziennego użytku nie zostały stworzone jako abstrakcyjne „dzieła“. Przeszły przez 
wiele rąk, były świadkami wielu rozmów, a zwłaszcza – biorąc pod uwagę normy kultury mieszczań-
skiej – wielu  n i e d o p o w i e d z e ń. Niezależnie od tego, czy lubilibyśmy przebywać na co dzień z ich 
właścicielami i ich nieokiełznaną czasem hipokryzją – obecność tych właśnie ludzi składa się na echa 
lokalnej historii. Ich obecność, praktyki, usiłowania i ograniczenia, osobiste wybory składają się na 
gęstą sieć narracji miejsca, na – hm – jego aurę. To ma znaczenie, nie mniejsze niż to, czy cukiernica 
została zrobiona w Wiedniu czy Pradze, i czy jest to późna secesja czy wczesny Bauhaus.

Można wyobrazić sobie działanie, które dzieje się w takiej ekspozycji i jest tworzeniem scena-
riusza takiej rozmowy – inspirowanej jedynie opowieściami mistrza z Odense. Można wyobrazić sobie 
nawet świetny warsztat-projekt, którego finałem są filmy animowane czy słuchowisko z udziałem 
lokalnych eksponatów.

Można też wyobrazić sobie fantastyczny projekt z licealistami czy nawet dorosłymi.  Umówmy 
się – to wersja dla odważnych, bo ostatecznie towarzyszy jej też Słownik komunałów Flauberta. Pro-
szę bardzo, kilka przykładów, jak znalazł na przyjęciu. „Robotnik? Nawet zacny, póki się nie buntuje. 
Ręka? Francja winna być rządzona żelazną ręką. Rzemiosła? Całkiem bezużyteczne, bowiem zastę-
pują je maszyny, wytwarzające wszystko o wiele prędzej”. To nie jest już praca z przedmiotami, z tym 
„jak to dawniej bywało“, to przyjemność także „zdybywania” siebie samego na tych wszystkich jedy-
nie-słusznych-twierdzeniach-o-świecie. Myślę, że dużo ryzyka, ale też dużo zabawy i niewykluczone, 
że może nawet mądrości.

-----------------------------------------

Warto też przypomnieć o tym, że „opowiadanie przez przedmioty“ ma swoją ugruntowaną tra-
dycję. 

Dla całego wątku „opowieści przedmiotów“ bardzo ważna jest klasyczna książka Krzysztofa 
Pomiana pod tytułem Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek. Pozwala zrozumieć, 
w jaki sposób „zbiór“ staje się „kolekcją“, a przedmioty – tracąc funkcjonalność – zyskują znaczenie. 
Cały proces wyposażania rzeczy w znaczenia i historie jest fascynujący; on jest zresztą podstawo-
wym uzasadnieniem sensu kolekcji muzealnej. Dlaczego filiżanki czy nocniki uważamy za przedmioty 
warte troski konserwatora zabytków i uwagi zwiedzających? Zwykle nie z powodu ich wyjątkowo-
ści („jedyny taki widelec w Europie“) ani urody („najpiękniejsza wyżymaczka Mitteleuropy“). Dlate-
go, że przestają być one przedmiotami codziennego użytku, a stają się nośnikami znaczeń. Właśnie 
w liczbie mnogiej – bo są to znaczenia różnorodne, potencjalne, złożone. Te przedmioty mogą wy-
wołać tematy takie jak: lokalne obyczaje, migracje, wybory polityczne, etnosy, zróżnicowania stano-
we, wiekowe, genderowe, wielka historia dziejąca się w małych biografiach – wszystko to i wiele in-
nych jeszcze. Może to oczywiste, ale ciągle warto uświadamiać sobie i przypominać, że opowiadając,  
zawsze dokonujemy wyboru, i przywołujemy jedną opowieść, pozostawiając w uśpieniu wiele innych, 
równie możliwych.

Dodaję dwa – wybrane spośród bardzo wielu – przykłady literackie.
Pierwszy to całkiem nowa książka Zając o bursztynowych oczach, której autorem jest Edmund de 

Waal. Bohater powieści dziedziczy po wujecznym dziadku zbiór 264 netsuke – miniaturowych japoń-
skich figurek. Oto fragment recenzji Antoniego Libery: 

„De Waal wyrusza w podróż, która zaprowadzi go do nieoczekiwanych miejsc i odciśnie na nim 
piętno, jakiego się nie spodziewał. Podążając tropem kolekcji netsuke, dotrze nie tylko do paryskich 
i wiedeńskich salonów, lecz i do ubogiego pokoju starej służącej. W trakcie swej wędrówki przeży-
je sprawę Dreyfusa i narodziny antysemityzmu, Anschluss i wybuch wojny, a wreszcie zagładę wielu 
krewnych i rozproszenie się innych. Na sam koniec trafi do zrujnowanego przez wojnę Tokio i stanie 
się świadkiem odrodzenia i odbudowy tego miasta, a wraz z nim całej Japonii. Niesłychana przygoda. 
Pasjonująca lektura”. 

Nieodmiennie – opowieści przedmiotów są pasjonującą lekturą. I nieodmiennie działa – w cza-
sie warsztatów opowiadania – prośba: „Pomyśl o wyjątkowym przedmiocie, który należy do Twojej 
rodziny. Przypomnij sobie jego historię, nawet jeśli więcej w niej pytań niż odpowiedzi. Opowiedz ją 
osobie, która siedzi po Twojej prawej stronie”. Opowieść taka otwiera właśnie nie bajania o tym, „jak 
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to dawniej bywało”, ale osobiste, rodzinne historie, w których bardzo często jedyną rzeczą ocalałą  
z zamętu historii jest drobiazg – puderniczka, papierośnica, przewiezione w czyjejś kieszeni... Myślę, 
że to też ważny wątek – opowieści przedmiotów nie mogą nas „przyszpilać” sentymentem dawnej 
stałości. Właśnie one przypominają często charakterystyczną dla tej części Europy historię wygnań, 
przesiedleń, utrat, rewolucji, wydziedziczeń; historię  n i e p o s i a d a n i a, która – paradoksalnie – może 
być opowiadana właśnie przez  r z e c z y.

I nie jest wielkim zaskoczeniem, że jako ostatni obraz opowieści przedmiotów pojawia się zbiór 
Sześć medalionów i srebrna szkatułka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  Króciutkie opowiadanie 
Srebrna szkatułka dotyczy pewnego doświadczenia, z którym zawsze trzeba się liczyć. Tytułowa srebr-
na szkatułka, zamknięta – fascynuje. Ostatecznie – zostaje otwarta, a jej tajemnica – wydobyta na 
jaw, miłosna historia zapisana na cieniutkim pergaminie – przeczytana. Światło i powietrze dokonują 
reszty – pergamin kruszy się i zamienia w pył; to, co przeczytane, przestaje być  p i s m e m, staje się 
opowieścią. Jedynym jej depozytariuszem zostaje ten, który tajemnicę odkrył. Prawda to czy niepraw-
da? Nie ma świadków, wszystko to mogło być wymyślone albo się przyśnić...

Opowiadanie Herlinga-Grudzińskiego jest pełne patosu. Są w nim fascynacja i uwiedzenie przez 
przedmiot, który sam jest klejnotem, odkrycie strasznej tajemnicy (historia kazirodczej miłości ro-
dzeństwa), kruchość istnienia, impet przemijania i migotliwość prawdy. Myślę sobie, odchodząc nieco 
od tego wysokiego rejestru, że opowieść ta jest jeszcze o czym innym. Każdy świadek opowieści przed-
miotu niewielu ma stronników i mówiąc: „Słuchajcie, ten stół opowiada”, „Cicho, kompotierka mówi”, 
musi liczyć się z nieuchronną etykietą wariata. Koszt nie taki wielki, lecz z dyskomfortem trzeba się 
liczyć.
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

Hans Christian Andersen

Dzbanek do herbaty

----------------------------------------------------------------------------------

Był sobie pewien dumny dzbanek do herbaty. Dumny był z por celany, z której został zrobiony, 
dumny ze swojego długiego dzióbka, dumny z szerokiego ucha; miał coś z przodu i coś z tyłu,  
z przodu dzióbek, z tyłu ucho – i o tym mówił. Ale o swojej pokrywce milczał, bo ona była stłu-

czona i sklejona; miała wadę, a o własnych wadach mówi się niechętnie, wspomną o nich z pewnością 
inni. Filiżanki, mlecznik i cukiernica, cały serwis do herbaty na pewno lepiej pamiętał o kruchości po-
krywki i rozpra wiał raczej o niej niż o dobrym uchu i doskonałym dzióbku; dzbanek o tym wiedział.
Znam ja ich! – powiedział sam do siebie. – Znam też swoją wadę i uznaję ją, na tym polega moja po-
kora, moja skromność; wady mamy wszyscy, ale mamy też i talenty. Filiżanki mają uszka, cukiernica 
pokrywkę, a ja i jedno, i drugie, i jeszcze coś z przodu, mam dzióbek, on czyni ze mnie króla stołu. 
Cukiernicy i mlecznikowi dano łaskę bycia służącymi dobrego smaku, ale ja jestem tym, który daje, ja 
panuję, obdarzam spragnioną ludzkość poczuciem szczęścia; w moim wnętrzu przygotowuje się chiń-
skie listki w gotującej wodzie, która jest bez smaku.
Wszystko to mówił dzbanek w czasach swojej szumnej mło dości. Stał na nakrytym stole, podniosła 
go delikatna dłoń, ale delikatna dłoń była niezręczna i dzbanek upadł, dzióbek się odłamał, ucho się 
odłamało, o pokrywce nie warto wspominać, już dość o niej mówiono. Dzbanek leżał zemdlały na pod-
łodze, wylała się z niego gotująca woda. Doznał groźnego upadku, ale najgorsze było to, że się śmiali. 
Z niego się śmiali, nie z niezręcznej dłoni!
Tego wspomnienia nigdy się nie pozbędę – powiedział dzbanek, gdy później sam sobie opowiadał  
o swoim życiu. – Nazwali mnie inwalidą, odstawili w kąt, a następnego dnia podarowali kobiecie, która 
żebrała o resztki sosu z pieczeni; spadłem na dno nędzy, stałem – subiektywnie i obiektywnie – bez 
celu, ale gdy tak stałem, zaczęło się tam dla mnie lepsze życie: jest się czymś i nagle zostaje się czymś 
innym. Napełniono mnie ziemią. Dla dzbanka do herbaty to tyle co pogrzeb, ale w tę zie mię wsadzono 
kwiatową cebulkę; kto ją zasadził, kto ją dał, nie wiem, ale ktoś ją dał, zadośćuczynienie za chińskie 
listki i za wrzątek, zadośćuczynienie za odłamany dzióbek i za odłamane ucho! No i cebulka leżała 
w ziemi, leżała we mnie, stała się moim sercem, moim żywym sercem; nigdy przedtem takiego nie 
miałem. Tętniło we mnie życie, była moc i siły; cebulka wypuściła pęd, niewiele brakowało, a pękłaby 
od myśli i uczuć. Ale one wybuchły kwiatem; widziałem go, nosiłem, zatraciłem się       w jego cudow-
ności; jakie to szczęście zapomnieć o sobie dla drugiego! Nie podziękował mi, nie myślał o mnie, a jego 
podziwiano i chwalono. Tak bardzo się tym cieszyłem, a co dopiero musiał czuć on! Pewnego dnia 
usłyszałem, jak powiedziano, że zasługuje na lepszą doniczkę. Rozbito mnie na dwie części; okropnie 
bolało, ale kwiat na tym zyskał. A mnie wyrzucono na podwórko. I leżę tu jako stara skorupa – ale mam 
wspomnienie, a jego nie stracę!

________________

H. Ch. Andersen, Dzbanek do herbaty, w: Baśnie i opowieści, przeł. Bogusława Sochańska, Media Ro-
dzina, Poznań 2006, t. III, s. 48-49.
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Hans Christian Andersen

Srebrny szyling

----------------------------------------------------------------------------------

Był sobie raz szyling; błyszczący opuścił mennicę, podskakiwał i dźwięczał: – Hurra! A teraz  
w szeroki świat! – I tak się stało.
Dziecko ściskało go w ciepłych palcach, a sknera w zimnych, wilgotnych; starsi obracali go na 

wszystkie strony, a młodsi natychmiast puszczali dalej. Szyling był ze srebra, choć miał w sobie tro-
chę miedzi; kręcił się po świecie, to znaczy po kraju, w którym go wybito, już od roku. A potem wy-
jechał w podróż za granicę, był ostatnią krajową monetą, jaka została w portmonetce, którą miał  
z sobą podróżny. Podróżny sam nawet nie wiedział, że ma go z sobą, póki nie wpadł mu w rękę.

– O, został jeszcze szyling z domu! – powiedział. – Może sobie ze mną podróżować. – I szyling 
dźwięczał i podskakiwał z radości, gdy podróżny schował go z powrotem do portmonetki. Leżał  
w niej razem z kolegami z innego kraju, którzy zjawiali się i znikali, jeden ustępował drugiemu,  
a on zawsze zostawał na miejscu; było to wyróżnienie.

Minęło kilka tygodni, szyling był daleko w świecie, nie wiedział nawet gdzie; od różnych monet 
słyszał, że są francuskie lub włoskie; jedna powiedziała, że znajdują się w takim to a takim mieście, 
inna znów, że w innym, ale szyling nie mógł sobie tego wyobrazić, nie widzi się świata, gdy się wciąż 
siedzi w sakiewce, a z nim tak właśnie było. Ale gdy tak sobie pewnego razu leżał, poczuł, że portmo-
netka jest niedomknięta, więc podkradł się do otworu, żeby wyjrzeć na zewnątrz; nie powinien był tego 
robić, ale był ciekaw, a ciekawość nie zawsze popłaca; wyśliznął się do kieszeni spodni, a gdy wieczo-
rem portmonetka została z niej wyjęta, szyling został tam, gdzie był, i razem z ubraniami znalazł się 
na korytarzu, a tam zaraz wypadł na podłogę; nikt tego nie słyszał, nikt tego nie widział.

Rankiem ubrania wróciły, podróżny włożył je i wyjechał, a szyling został. Znaleziono go i znów 
miał służyć, ruszył w świat razem z trzema innymi monetami.

„To jednak miło rozejrzeć się po świecie – pomyślał – po znać innych ludzi, inne obyczaje”. Co to za 
pieniądz? – spytał ktoś w tej samej chwili. – To nietutejsza moneta. Fałszywa, bez wartości!

I teraz zaczyna się historia szylinga, którą później opowiedział. 
– „Fałszywa! Bez wartości!” Aż mną zatrzęsło! – mówił. – Wiedziałem, że jestem z porządnego 

srebra, dobrze dźwięczę i mam prawdziwe znaki. Na pewno się mylili, nie mogli mnie mieć na myśli. 
A jednak to o mnie mówili, to mnie nazwali fałszywą monetą, to ja się nie nadawałem! „Muszę ją wy-
dać, jak będzie ciemno” – powiedział człowiek, który mnie trzymał, i wydał mnie wieczorem, a za dnia 
znów nade mną wyrzekano: „Fałszywa, nie nadaje się, musimy się jej pozbyć!”

I szyling drżał w palcach ludzi za każdym razem, gdy miał po cichu zmieniać właściciela i uchodzić 
za monetę kraju, w którym się znajdował.

– O, ja biedny! Na co mi moje srebro, moja wartość, moje znaki, skoro nie mają żadnego znaczenia! 
Jest się dla świata tym, za co świat nas uważa! Strasznie musi się czuć ten, kto ma nieczyste sumie-
nie i przemyka ukradkiem krętymi ścieżkami, skoro ja tak okropnie się czuję, choć mnie tylko biorą 
za fałszywą monetę, a przecież jestem zupełnie niewinny! Za każdym razem, gdy mnie wyjmowano, 
bałem się oczu, które mnie zobaczą, wiedziałem, że zostanę odepchnięty, rzucony na stół, jakbym był 
kłamcą i oszustem.

Któregoś dnia trafiłem do jakiejś ubogiej kobiety, dostała mnie jako dniówkę za swoją ciężką ha-
rówkę, ale zupełnie nie potrafiła sobie ze mną poradzić, nikt nie chciał mnie przyjąć, byłem dla niej 
prawdziwym nieszczęściem.

„Jestem po prostu zmuszona kogoś oszukać! – powiedziała. – Nie stać mnie na trzymanie fał-
szywej monety, dostanie ją bogaty piekarz, jemu wyrządzi to najmniejszą szkodę, choć i tak postąpię 
niesłusznie”.
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– Teraz jeszcze w dodatku muszę obciążyć sumienie tej kobiety! – westchnął szyling. – Czyżbym 
rzeczywiście na starość tak się zmienił?

I kobieta poszła do bogatego piekarza, ale on dobrze się znał na pieniądzach, nie dany mi był 
spokój; piekarz rzucił mną kobiecie w twarz, nie dostała za mnie chleba, a ja pogrążyłem się w smut-
ku, że przyszedłem na świat ku strapieniu ludzi, ja, który w młodości byłem tak pełen energii i pewny 
siebie, tak pew ny własnej wartości i swoich znaków. Stałem się tak melancho lijny, jak może się stać 
stary szyling, którego nikt nie chce. 

Ale kobieta wzięła mnie z sobą z powrotem do domu, przyjrzała mi się dokładnie, z sympatią, 
przyjaźnie. „Nie, już ja nikogo z twoją pomocą nie oszukam! – powiedziała. – Zrobię w tobie dziurkę, 
żeby każdy widział, że jesteś fałszywą monetą... a właściwie, coś mi przyszło do głowy, może jesteś 
szczęśliwą monetą? Tak, będę w to wierzyć! Taka myśl mnie naszła, więc zrobię w tej monecie dziurkę, 
przeciągnę tasiemkę i dam dziecku sąsiadki do noszenia na szyi na szczęście!”

I zrobiła we mnie dziurkę; nie jest miło, gdy się jest przedziurawianym, ale gdy intencje są dobre, 
dużo można znieść. Przeciągnęła przeze mnie tasiemkę i stałem się czymś w rodzaju medalu. Powie-
szono mnie na szyi małego dziecka, a ono się do mnie uśmiechało, całowało mnie i całą noc przeleża-
łem na jego ciepłej, niewinnej piersi.

Rano wzięła mnie do ręki jego matka, popatrzyła na mnie i coś sobie pomyślała, od razu to po-
czułem, a potem wyjęła nożyczki i przecięła tasiemkę.

– Szczęśliwa moneta! – powiedziała. – Zobaczymy! – I włożyła mnie do kwasu, tak że się wkrótce 
zrobiłem zielony; potem zakleiła dziurkę, trochę mnie potarła i o zmierzchu poszła do sprzedawcy 
losów na loterię, żeby kupić los, który miał przynieść szczęście.

Jak okropnie się czułem! Coś mnie cisnęło, jakbym miał pęknąć, wiedziałem, że nazwą mnie 
fałszywą monetą i rzucą precz, i to tuż przed kupkę szylingów i innych monet, które miały napisy  
i twarze, z jakich mogły być dumne. Ale udało mi się; u sprzedawcy losów było tak dużo ludzi, był tak 
zajęty, że z brzękiem wpadłem do szuflady pomiędzy inne monety. Czy los przyniósł jakąś wygraną, 
nie wiem, ale wiem, że już następnego dnia rozpoznano mnie jako fałszywą monetę, odłożono na bok, 
a potem wysłano, żebym oszukiwał, wciąż oszukiwał. To nie do zniesienia, gdy się ma uczciwy charak-
ter, a ja mam uczci wy charakter.

I długo tak przechodziłem z rąk do rąk, z domu do domu, zawsze niemile widziany, wiecznie na 
mnie pomstowano, nikt mi nie ufał, i ja przestałem ufać sobie i światu; był to ciężki czas.

Aż tu pewnego dnia zjawił się jakiś podróżny, nabrano go, naturalnie, podsuwając mu mnie,  
a był on na tyle naiwny, że wziął mnie za dobrą monetę; ale potem chciał mnie wydać i znów usłysza-
łem okrzyk: „Nic niewarta! Fałszywa!”

– Dostałem ją jako prawdziwą – powiedział mężczyzna i dokładnie mi się przyjrzał. I nagle całą 
jego twarz rozjaśnił uśmiech, a to nie zdarzało się nikomu, gdy mi się dobrze przyjrzał. – O, cóż to takie-
go? – zawołał. – To przecież moneta z mojego kraju, dobry, porządny szyling, w którym zrobiono dziurę 
i bierze się go za fałszywą monetę. Co za zabawna historia! Zachowam cię i wezmę z sobą do domu!

Aż zadrżałem z radości; nazwano mnie dobrym, porządnym szylingiem i miałem wrócić do domu, 
gdzie wszyscy będą mnie znali i wiedzieli, że jestem z porządnego srebra i mam prawdziwe znaki. Z ra-
dości aż mógłbym sypać iskry, tylko że sypanie iskier nie leży w mojej naturze, potrafi to stal, ale nie 
srebro.

Owinięto mnie w elegancki biały papier, żebym się nie pomieszał z innymi monetami i nie został 
wydany, i tylko przy szczególnych okazjach, gdy spotykali się rodacy, pokazywano mnie i nadzwyczajnie 
o mnie mówiono, mówiono, że jestem interesujący; dość to zabawne, że można być interesującym, nie 
wypowiadając ani słowa!

A potem wróciłem do domu! Minęła moja niedola, zaczęła się radość, byłem przecież z dobrego 
srebra, miałem autentyczne znaki i wcale mi nie szkodziło, że zrobiono we mnie dziurkę jako w rze-
komo fałszywej monecie; nic to nie szkodzi, jeśli się fałszywą monetą nie jest! Trzeba tylko przetrwać, 
prawda zawsze zwycięża. Jestem o tym przekonany – powiedział szyling.

________________

H. Ch. Andersen, Srebrny szyling, w: Baśnie i opowieści, przeł. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, 
Poznań 2006, t. III, s. 74-77.
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Hans Christian Andersen

Latający kufer

----------------------------------------------------------------------------------

Był sobie raz kupiec, tak bogaty, że srebrnymi monetami mógł wybrukować całą ulicę i chyba jesz-
cze do tego zaułek; ale tak nie zrobił, umiał inaczej wydawać swoje pieniądze: wydał szylinga, 
z powrotem dostał talara. Taki to był kupiec – aż kiedyś umarł.
Wszystkie te pieniądze dostał jego syn, i żył sobie wesoło, co noc chodził na maskarady,  

z banknotów kleił latawce, a kaczki na wodzie zamiast kamieniami puszczał złotymi monetami; tym 
sposobem pieniądze szybko mogły się skończyć, i tak też się stało. Na koniec nie miał już nic poza 
czterema szylingami i żadnej odzieży poza parą kapci i starym szlafrokiem. Teraz nie dbali już o niego 
przyjaciele, bo nie mógł przechadzać się z nimi ulicami, ale jeden z nich, który był dobrym człowiekiem, 
przysłał mu stary kufer i powiedział: – Pakuj się! – No tak, łatwo powiedzieć, ale on nie miał przecież 
nic do zapakowania, wlazł więc sam do kufra.

A był to kufer niezwykły. Wystarczyło nacisnąć zamek – i wzlatywał w powietrze. Tak właśnie 
zrobił syn kupca, i hop! poleciał przez komin, wysoko ponad chmury, coraz dalej i dalej; dno kufra 
trzeszczało, a on trząsł się ze strachu, że kufer się rozleci, bo nieźle by wtedy koziołkował! Niech Bóg 
broni! Tym sposobem znalazł się w kraju Turków. Schował kufer w lesie pod suchymi liśćmi i poszedł 
do miasta; nie musiał się przejmować, bo u Turków wszyscy chodzili jak on, w szlafroku i w kapciach. 
Po drodze spotkał mamkę z maleńkim dzieckiem. – Posłuchaj, turecka mamko! – zagadnął ją. –  
Co to za zamczysko, tam, pod miastem, z oknami tak wysoko?

– Mieszka w nim córka króla – odpowiedziała. – Ktoś jej wywróżył, że będzie bardzo nieszczęśliwa 
przez ukochanego, i dlatego nikomu nie wolno do niej przychodzić, chyba że z kró lem i królową.

– Dziękuję! – powiedział syn kupca. Wrócił potem do lasu, wsiadł do kufra, poleciał na dach zam-
ku i przez okno wśliznął się do księżniczki. Księżniczka spała na sofie; była tak śliczna, że musiał ją 
pocałować; obudziła się przestraszona, ale powiedział jej, że jest tureckim bogiem, który przybywa do 
niej z przestworzy, i uwierzyła mu.

Siedzieli potem obok siebie, a on cuda opowiadał o jej oczach: że to najpiękniejsze ciemne jeziora, 
a myśli pływają w nich jak syreny; i mówił o jej czole, że jest jak śnieżny szczyt ze wspaniałymi prze-
strzeniami i cudnym widokiem, i mówił o bocianie, który przynosi małe, słodkie dzieci.

O tak, piękne to były opowieści. A potem poprosił ją o rękę, a ona bez namysłu powiedziała tak.
– Musisz przyjść w sobotę – dodała – król i królowa są wtedy u mnie na herbacie. Będą dumni, że 

wyjdę za boga Turków, ale postaraj się opowiedzieć jakąś szczególnie piękną bajkę, bo rodzice za tym 
przepadają; mama lubi bajki z morałem, o szlachetnej treści, a ojciec wesołe, żeby się można było 
pośmiać.

– Dobrze, nie będę przynosił innych zaręczynowych prezentów, tylko bajkę! —powiedział, i poże-
gnali się, a księżniczka dała mu szablę wysadzaną złotymi monetami, które bardzo mu się przydały.

Poleciał do miasta, kupił sobie nowy szlafrok, a potem siedział w lesie i wymyślał bajkę; miała 
być gotowa na sobotę, a przecież to nie takie proste.

Wreszcie bajkę wymyślił i nadeszła sobota.
Król, królowa i cały dwór czekali u księżniczki z herbatą. Przyjęto go nadzwyczajnie.
– Proszę nam opowiedzieć jakąś bajkę – powiedziała królowa – głęboką i pouczającą!
– Ale z której można się pośmiać! – dodał król.
– Oczywiście! – odparł syn kupca i zaczął opowiadać. War to tej bajki uważnie posłuchać:
„Była sobie kiedyś wiązka zapałek, nieprawdopodobnie dumnych, ponieważ były wysokiego 

pochodzenia; ich drzewo rodowe, wysoka sosna, z której drzazg zostały zrobione, było wielkim, sta-
rym drzewem z lasu. Zapałki leżały teraz na półce między krzesiwem a starym żeliwnym garnkiem,  
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i to im opo wiadały o swojej młodości.
– Kiedyś mieszkałyśmy na zielonej gałęzi – mówiły – było jak w raju! Każdego ranka i wieczoru 

piłyśmy diamentową herbatę z rosy, przez cały dzień świeciło nam słońce, jeśli dzień był słoneczny, 
a ptaszki opowiadały przeróżne historie. Wiedziałyśmy, że jesteśmy bogate, bo drzewa liściaste ubra-
ne były tylko latem, a naszą rodzinę stać było na zielone ubrania i latem, i zimą. Ale kiedyś przyszli 
drwale i nastąpiła wielka rewolucja; naszą rodzinę rozdzielono. Pień, głowa rodziny, został masztem 
na wspaniałym statku, który mógł pływać dookoła świata, gdzie tylko chciał. Gałęzie trafiły w różne 
miejsca, a naszym zadaniem jest niesienie światła niższym stanom; dlatego my, szlachetnie urodzo-
ne, jesteśmy teraz tu, w kuchni.

– A ze mną jest inaczej – powiedział żeliwny garnek, obok którego leżały zapałki. – Odkąd tyl-
ko znalazłem się na świecie, gotowano we mnie i szorowano mnie wiele razy! Dbam o to, co ważne,  
i właściwie uważają mnie tu za najważniejszego. Moją jedyną radością, gdy już jestem czysty i ele-
gancki po obiedzie, jest stać sobie na półce i miło gawędzić z towarzystwem; jeśli nie liczyć wiadra, 
które od czasu do czasu wychodzi na podwórko, to siedzimy tu wszyscy zawsze w domu. Jedy-
nym źródłem nowinek jest dla nas kosz na zakupy, ale opowiada tak niepokojące rzeczy o rządzie  
i o ludziach; o, niedawno pewien stary garnek, przerażony tym, co usłyszał, spadł i rozbił się na ka-
wałki! To czysty liberał, mówię państwu! – Za dużo mówisz – odezwało się krzesiwo i stal uderzyła  
o krzemień, aż się zaiskrzyło. – Niech to będzie wesoły wieczór!

– Świetnie, porozmawiajmy o tym, kto jest najlepiej urodzony – powiedziały zapałki.
– Ja o sobie mówić nie lubię! – odparła gliniana miska. – Zabawmy się! Ja zacznę, opowiem hi-

storię, jaką każdy kiedyś przeżył, i w którą łatwo się wczuć, a to jest przecież takie przyjemne:  
»Nad Bałtykiem, pośród duńskich buków...«

– O, jaki piękny początek! – zawołały talerze. – Ta historia na pewno nam się spodoba.
– Spędzałam młodość w pewnej spokojnej rodzinie; meble tam polerowano, podłogi szorowano, 

a świeże firanki wieszano co dwa tygodnie!
– Jak ciekawie pani opowiada – powiedziała miotła. – Od razu słychać, że to mówi kobieta; czuje 

się w tym jakąś czystość!
– Tak, to się czuje! – powiedziało wiadro i z zadowolenia lekko podskoczyło, aż rozległo się stuk-

nięcie o podłogę.
I miska opowiadała dalej, a koniec był tak samo ciekawy jak początek. 
Talerze pobrzękiwały z zadowolenia, a miotła wzięła ze skrzynki z piaskiem zieloną pietruszkę  

i uwieńczyła miskę, bo wiedziała, że to rozzłości pozostałych, a poza tym pomyślała: »Ja uwieńczę ją 
dziś, to ona mnie jutro«. 

– A teraz ja zatańczę – powiedział pogrzebacz. Boże, jak wywijał swoją jedną nogą! Na ten widok 
aż popękało w kącie stare obicie krzesła! – Dla mnie też wieniec! – zawołał pogrzebacz, no i dostał 
wieniec.

»Co za motłoch!« – pomyślały zapałki.
Potem miał zaśpiewać samowar, ale oznajmił, że jest przeziębiony i nie może śpiewać, chyba 

że w czasie gotowania herbaty; powiedział tak jednak z czystej próżności: chciał śpiewać, tylko stojąc  
u państwa na stole.

Na parapecie okna leżało stare pióro, którym zwykle pisała służąca; nie było w nim nic szczegól-
nego poza tym, że maczano je zbyt głęboko w atramencie, ale ono i z tego powodu zadzierało nosa. 

– Jeśli samowar nie chce śpiewać – powiedziało pióro – to nie musi! Na zewnątrz wisi w klatce 
słowik, on może za śpiewać, nie uczył się co prawda, ale nad tym nie będziemy się dzisiaj rozwodzić.

– Uważam za wysoce niestosowne – powiedział czajnik, kuchenny śpiewak i przyrodni brat samo-
wara – żebyśmy słuchali obcego ptaka! Czy to patriotyczne? Niech rozsądzi kosz na zakupy!

– Och, jak mnie to złości! – powiedział kosz na zakupy. – Jak mnie to strasznie złości! Czy tak 
powinno się spędzać wieczór, czy nie byłoby właściwiej zaprowadzić w domu porządek? Każdy miałby 
swoje miejsce, a zabawą kierowałbym ja. To by dopiero było coś!

– Tak, tak zrobimy! – zawołali chórem. – W tej samej chwili otworzyły się drzwi. Weszła słu-
żąca, więc wszyscy znie ruchomieli, nikt nawet nie pisnął; ale każdy, nawet najzwyklej szy garnek był 
przekonany o swojej wysokiej pozycji i o tym, co potrafi. »Gdybym tylko zechciał – myślało każde  
z nich – ten wieczór byłby wspaniały«.

Służąca wzięła zapałki i rozpaliła nimi ogień. Boże zmiłuj się, jak buchnęły płomieniem, jak 
strzelały!
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»Teraz każdy widzi, że jesteśmy najważniejsze – myślały. – Jaki blask z nas bije! Jakie światło!«  
I spaliły się do końca”.

– To piękna bajka – powiedziała królowa – miałam wrażenie, że jestem w tej kuchni, z zapałkami. 
O, tak, dostaniesz naszą córkę.

– Tak jest – powiedział król – dostaniesz naszą córkę w poniedziałek. – Zwracali się już do niego 
„ty”, skoro miał zostać członkiem rodziny. 

Ślub był postanowiony, a w przededniu wieczorem urządzo no fajerwerki; w tłum rzucano ciastka 
i obwarzanki; chłopcy na ulicach wspinali się na palce, gwizdali i wołali: „Hura!” Było wspaniale!

„Chyba i ja muszę się czymś wykazać” – pomyślał syn kupca i nakupił rakiet, sztucznych ogni  
i wszystkich fajerwerków, jakie tylko istnieją, włożył je do swojego kufra i wzleciał nad miasto.

Uch, jak to strzelało! Jak rozbłyskiwało!
Turcy skakali z zachwytu, że aż kapcie fruwały im koło uszu; czegoś takiego nigdy przedtem nie 

widzieli. Teraz pojęli, że to bóg turecki żeni się z księżniczką.
Gdy tylko syn kupca wrócił ze swoim kufrem do lasu, pomyślał: „Pójdę do miasta posłuchać, jakie 

to zrobiło wrażenie”. Był przecież ciekaw, to całkiem zrozumiałe.
Ach, co też ludzie opowiadali! Każdy, kogo zapytał, widział to na swój sposób, ale wszyscy uwa-

żali, że było wspaniale.
– Widziałem samego tureckiego boga – mówił pewien człowiek – miał oczy lśniące jak gwiazdy, 

a brodę jak spiętrzone wody oceanu!
– Leciał w ognistej szacie! – opowiadał inny. – A z jej fałd wyglądały przecudne aniołki!
O tak, usłyszał wspaniałe rzeczy. A nazajutrz miało być we sele.
Wreszcie wrócił do lasu, by wsiąść do kufra. Ale co to, gdzie on się podział? Kufer się spalił. Zosta-

ła w nim iskierka z fajerwerków, wznieciła ogień i z kufra został popiół. Syn kupca nie mógł już latać, 
nie mógł polecieć do swojej narzeczonej.

A ona stała cały dzień na dachu i czekała; wciąż jeszcze czeka, a on wędruje po świecie i opowiada 
bajki, ale już nie tak wesołe jak bajka o zapałkach.

________________

H. CH. Andersen, Latający kufer, w: Baśnie i opowieści, przeł. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, 
Poznań 2006, t. I, s. 221-225.
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MUZEALNY POSZUKIWACZ 
ZAGINIONYCH SKARBÓW

Iwona Szymankiewicz

Muzeum w Lęborku przygotowuje projekt, który jest adresowany do 
dzieci najmłodszych. Głównym założeniem projektu jest urozma-
icenie zwiedzania muzeum małym turystom. Projekt obejmuje 

przeprowadzenie dziecka przez sale muzealne w formie zabawy uzupeł-
nionej opowiastką. Dzieci najmłodsze, które nie mają jeszcze świadomości 
historycznej – nie zawsze są zainteresowane treściami edukacyjnymi za-
wartymi w przygotowanych ekspozycjach. Z dotychczasowych obserwacji 
wynika, że młodzi turyści zazwyczaj niezbyt angażują się w zwiedzanie 
sal muzealnych. Dlatego też aby ożywić i zainteresować młodego zwie-
dzającego, warto zaproponować inną formę zwiedzania – z w i e d z a n i e  
o d k r y w c z e ,  przy czym odkrywcą będzie sam  m a ł y  c z ł o w i e k . 

Projekt przewiduje wykonanie folderu, w którym zostaną zawarte 
wskazówki dotyczące „zagubionych” w salach wystawienniczych ekspo-
natów. Już sama strona wizualna folderu powinna przyciągać małego tu-
rystę ciekawą szatą graficzną. Dziecko, które odtąd wcieli się w rolę „mu-
zealnego detektywa”, ma za zadanie odnaleźć konkretne przedmioty, przy 
czym na każdym piętrze wskazówki zostaną uzupełnione przez opowieść 
dotyczącą poszukiwanego eksponatu. Opowieści w formie krótkich rymo-
wanych wierszy niewątpliwie uatrakcyjnią samo zwiedzanie. Krótki mo-
nolog, z perspektywy poszukiwanego eksponatu snującego historię swego 
przeznaczenia, będzie narracyjną wskazówką,  która nakieruje małego od-
krywcę  na właściwą drogę. 

Taka forma wykorzystania krótkich rymowanek-zagadek, recytowa-
nych przez przewodnika muzealnego, połączy ze sobą zabawę z dostoso-
wanymi do wieku treściami edukacyjnymi. W ten sposób mali zwiedzający 
będą mogli zapoznać się z wystawami na swój dziecięcy sposób. 

Projekt „Muzealny poszukiwacz skarbów” ma zachęcić dzieci do 
aktywnego zwiedzania sal wystawienniczych wraz z ich opiekuna-
mi.  Zabawa edukacyjna rozpoczyna się w muzealnej Cepelii, gdzie 
należy nabyć  folder, w którym znajdują się zdjęcia fragmentów „za-
ginionych” zabytków. Mały zwiedzający, którego odtąd nazywać bę-
dziemy „detektywem”, ma za zadanie odnaleźć ukryte eksponaty  
i wpisać do folderu ich lokalizację oraz nazwę. Po nabyciu folderu w Cepelii 
mały detektyw kieruje się do sal ekspozycyjnych, gdzie zaczyna się jego 
przygoda. 

Wchodząc na I piętro, mały „detektyw”, na podstawie drobnego 
elementu znajdującego się na fotografii umieszczonej w folderze, ma 
odnaleźć cały eksponat. Przykład: dziecko otrzymuje zdjęcie rzeźby 
lwa. Rzeźba stanowi element zdobniczy gdańskiej szafy kabinetowej  
pochodzącej z I połowy XVIII wieku. Jest osadzona na podstawie w for-
mie stołu, o nogach toczonych w kształcie tralek połączonych wygiętymi, 
krzyżującymi się w części centralnej listwami, zwieńczonymi figurką peł-
noplastycznej sylwetki leżącego lwa. 

Szafa jest zabytkiem pochodzącym z kolekcji mebli gdańskich znaj-

----------------------------------------------------------------------------------
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dujących się w zbiorach Muzeum w Lęborku. W ramach tej kolekcji Muzeum w Lęborku prezentuje 
również  w tej samej przestrzeni wystawienniczej gdańską szafę sieniową pochodzącą z początku XVIII 
wieku, zdobioną bogatą snycerką. W reliefach występują bogate motywy roślinne: wici akantu, pęki 
kwiatów, wiązki owoców, putta czy inne bogate zdobienia. Ponadto w kolekcji mebli gdańskich znaj-
duje się również stół z krzesłami. Stół posiada masywne nogi w formie skręconych kolumn oraz blat 
zdobiony intarsją. Stylistyka krzeseł, podobnie jak stołu, utrzymana jest w charakterze masywnych 
mebli gdańskich.

Mały „detektyw” wchodząc na ekspozycję mieszczańską, gdzie znajdują się „zaginione” zabytki, 
wspomagany jest opowieścią przewodnika. Opowieść w formie krótkich wierszyków pełna jest niedo-
powiedzeń, jak również wskazówek:

Przykładowa wierszowana opowieść – zagadka przewodnika:

Pośród zwierząt jestem królem
Nic nie boję się w ogóle
Tu mnie z drewna wyrzeźbili
I pod szafą posadzili...

Ta krótka forma daje wiele istotnych informacji o poszukiwanym przedmiocie. Tekst ten dodatkowo 
jest zawarty w folderze, tak by w razie potrzeby służył małemu „detektywowi” przy zwiedzaniu eks-
pozycji. Takich wskazówek będzie więcej i wszystkie mają jeden cel: pomoc w odnalezieniu przedmiotu 
i lepsze zrozumienie ekspozycji. Mały turysta, na podstawie kilku wybranych eksponatów, będzie miał 
okazję świadomie, w ramach swych dziecięcych możliwości, zapoznać się z muzealną ekspozycją. 

Oprócz  mebli gdańskich można obejrzeć również bogatą kolekcję naczyń cynowych, w tym naczyń 
kościelnych, cechowych czy stołowych. Datowane są od XVII do XX wieku i stanowią szeroki wachlarz 
trendów stylistycznych panujących w konwisarstwie na przestrzeni wieków. 

W sali mieszczańskiej znajduje się również kolekcja mebli pochodzących z XIX i XX wieku. W tej 
właśnie aranżacji znajduje się kolejny „zaginiony” eksponat – zegar szafkowy stojący, który pocho-
dzi z XIX wieku. Prostotę kształtu szafki przełamuje wyróżniający się, bogaty w ornamenty geome-
tryczno-roślinne cyferblat. W szafce znajduje się przeszklenie, dzięki któremu widoczne jest wahadło. 
Oprócz mebli tę część sali zdobią piękne ręcznie malowane lampy naftowe, pochodzące z XIX i XX 
wieku. Przemierzając kolejne części ekspozycji i zbliżając się do następnego „ukrytego” zabytku, spo-
tykamy przewodnika muzealnego, który w zagadkowy sposób snuje opowieść pełną podpowiedzi. 

Po odnalezieniu zabytku i uzupełnieniu potrzebnych informacji oraz zwiedzeniu pozostałej części 
wystawy, przewodnik kieruje młodego „detektywa” na wyższe – II piętro, gdzie znajduje się wystawa 
archeologiczna zatytułowana „Odkrywanie przeszłości”. Tu  do odnalezienia jest kolejny „utracony” 
zabytek. Fotografia znajdująca się w folderze stanowi tylko fragmentaryczną część poszukiwanego 
eksponatu. Po raz kolejny przewodnik snując krótką tajemniczą opowiastkę, stara się naprowadzić 
uczestnika muzealnej zabawy na miejsce, w którym znajduje się zabytek – naczynie zasobowe, uży-
wane do przechowywania żywności. Opowieść dotyczy historii zastosowania tego przedmiotu. Wybór 
takiego eksponatu jest podyktowany tym, że w dobie technicyzacji mały człowiek nie zdaje sobie spra-
wy z faktu, jak trudne było ludzkie życie w czasach prehistorycznych. Jak ludzie radzili sobie w okresie, 
kiedy nie było wynalazków techniki, takich jak np. lodówka, która stanowi obecnie nieodzowny, a tym 
samym prawie niezauważalny element naszego życia. Dlatego w taki właśnie sposób chcemy zwrócić 
uwagę młodego człowieka na ogromny postęp, jaki się dokonał na przestrzeni wieków. 

Tu przewodnik używa kolejnej krótkiej wierszowanej formy, naprowadzając zwiedzającego na wła-
ściwą odpowiedź:

Jam naczynie zasobowe
Kiedy czasy są lodowe
Ludzie jadło tu chowali
Ciężkie czasy przetrzymali…

Ekspozycja archeologiczna składa się w dużej mierze z zabytków pochodzących z przedwojennych 
badań archeologicznych prowadzonych na terenie Ziemi Słupskiej i Lęborskiej. Na wystawie zgro-
madzono przedmioty codziennego użytku z czasów pradziejowych. Sala wypełniona jest glinianymi 
naczyniami o różnym przeznaczeniu, ozdobnymi elementami stroju, biżuterią pradziejową oraz na-
rzędziami wykonanymi z różnego rodzaju materiałów. Mały detektyw oprócz odgadnięcia ukrytego 
eksponatu, ma możliwość przybliżyć sobie wiedzę z zakresu historii pradziejowej regionu. 
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Po zwiedzeniu wystawy archeologicznej przewodnik zaprasza na III piętro Muzeum w Lębor-
ku, gdzie wystawę otwiera ekspozycja numizmatyczna. Analogicznie do poprzednich zagadek, na III 
piętrze muzeum również znajdują się eksponaty, które należy odnaleźć. Po wysłuchaniu wskazówek 
od przewodnika, mały „detektyw” rusza w podróż. Po drodze ma okazję zobaczyć chociażby boga-
tą kolekcję monet znalezionych na terenie Lęborka, kolekcję nazywaną przez muzealników „Skarbem  
z Lęborka”. Szelągi pochodzące z XV wieku odnaleziono w latach 70. XX wieku w trakcie prac budowla-
nych na ulicy Staromiejskiej, znajdującej się w centrum miasta. 

Kolejną ekspozycją, skrywającą „zaginiony” zabytek, jest gabinet Paula Nipkowa. Sala ekspozycyj-
na zaaranżowana została w klimacie przełomu XIX i XX wieku, a więc w okresie kiedy żył słynny Lębor-
czanin Paul Nipkow. Ten wynalazca z Lęborka stworzył część zwaną tarczą Nipkowa, która niezbędna 
była do skonstruowania pierwszego odbiornika telewizyjnego. Dzięki tarczy można było przesłać obraz 
na odległość. W gabinecie można odnaleźć także zabytki z zakresu techniki. Pośród różnorodnych mo-
deli odbiorników telewizyjnych i radiowych, maszyn do liczenia, gramofonów czy polifonów ukryty jest 
„zagubiony” eksponat. Mały „detektyw”, dysponując fotografią fragmentu tego zabytku, słucha po 
raz kolejny opowieści przewodnika muzealnego. 

Na III piętrze znajduje się też kolejna i ostatnia stała ekspozycja z zakresu etnografii. Sala zaaran-
żowana została na wnętrze chaty kaszubskiej. Zwiedzający mogą zapoznać się z zabytkami z zakresu 
kultury materialnej Kaszub. 

Ciekawość i chęć odnalezienia zabytków zmuszają małego turystę do dużej aktywności i zwrócenia 
uwagi na wiele otaczających go eksponatów. Ciekawy układ folderu oraz mała liczba umieszczonych 
w nim zabytków sprawią, że młody zwiedzający nie odczuje znużenia zabawą. Wszelkie występujące 
w folderze zdjęcia  przedmiotów zostaną umieszczone zgodnie z kierunkiem zwiedzania, tak aby mały 
„detektyw” nie musiał wracać do zwiedzonych już wcześniej sal. Dzięki takiej formie zabawy dzieci 
będą miały szansę na zapoznanie się z ofertą wystawienniczą Muzeum.

________________

Iwona Szymankiewicz – autorka projektu „ Muzealny poszukiwacz zaginionych skarbów” oraz pre-
lekcji muzealnej „Muzealne opowieści tysiąca i jednego przedmiotu”. Adiunkt muzealny i przewod-
nik w Muzeum w Lęborku, absolwentka studiów magisterskich z zakresu historii (Pomorska Akade-
mia Pedagogiczna w Słupsku, 2006). W Muzeum pracuje od 2006 roku, zajmując się gromadzeniem  
i opracowywaniem zbiorów. Współautorka kilku historyczno-etnograficznych wystaw czasowych. Ba-
daczka zagadnień związanych z historią Lęborka oraz historią regionu 
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HISTORIA PEWNEJ MONETY

Daria Parcej

Wystawa numizmatyczna zazwyczaj ma specyficzny charakter  
i klimat, często jest miejscem zdecydowanie jednolitym i mo-
notematycznym. Czasami dla odwiedzającego muzeum gościa, 

który nie jest akurat miłośnikiem starych monet, banknotów lub oko-
licznościowych medali i pieczęci, taka wystawa stanowi zagadkę, niejed-
nokrotnie ukazującą historię od starożytności do czasu nieodległej nam 
przeszłości. Również dla przeważającej części dzieci i młodzieży szkolnej 
numizmaty nie stanowią wyjątkowej atrakcji.                                                                

Na tle innych wystaw eksponaty numizmatyczne nie prezentują się 
zbyt okazale i wcale nie chodzi o ich wartość historyczną, czy ilość, lecz 
bardziej o to, że zwykle w oświetlonych gablotach leżą „tylko blaszki  
i papierki”, różnej wielkości i formy, podpisane i nazwane. Niewiele mówią 
dziś ich nazwy, a czasy, w których posiadały one swą wartość nabywczą          
i były w obiegu, dawno odeszły do przeszłości. Często wystawy numi-
zmatyczne są przechodzone szybkim krokiem lub zaledwie omiatane 
wzrokiem. Poniższa krótka historia pewnej monety ma na celu, w bardzo 
prosty sposób, zarysować przyczyny i potrzeby pojawienia się pieniądza, 
ukazać jego wielość na świecie i wartość, którą gdzieś posiadał a gdzie in-
dziej tracił. 

-----------------------------------------

Od tysięcy lat człowiekowi towarzyszyła moneta, ten kawałek metalu 
dźwięcznie pobrzmiewający w sakiewkach. A pojawił się w odpowiednim 
momencie, zdać by się mogło, w potrzebie chwili. Brak było ludziom środ-
ka płatniczego, co byłby pożądany przez wszystkich pospołu, nie uległy 
zepsuciu, łatwy w przenoszeniu, do tego przyjmowany chętnie przez in-
nego.

Wnet więc fenickie kupieckie głowy wpadły na myśl taką, by srebr-
nego kruszcu grudki stemplować oznaką, określeniem wagi, sygnatu-
rą władcy, nadać im wielce autentycznej racji. Stąd już prosta droga do 
monety kształtu, by ze srebrnej kulki utłuc blaszkę płaską i okrągłą,  
co od tysięcy lat, toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk.                                                           

Choć o różnych nazwach i różnej wartości, różne twarze wielkich 
świata na blaszkach swych gości, to któż by z nas nie chciał jej mieć,  
do późnej starości?                                          

Historia, którą tu opowiem, jeśli się zdarzyła, to – jak mówią – dawno, 
gdy nasze miasto właśnie pod Szwedami padło. Rok był dość odległy, bo 
1630, a nikt by opowieści tej teraz nie usłyszał, gdyby nie moneta, na którą 
patrzysz dzisiaj. 

----------------------------------------------------------------------------------
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Moneta jak moneta, to Półtorak Ryski, bo tak ją nazwano, wśród wielu 
innych brzęczała w żołnierskim surducie. Aż pewnego razu, wieczorową 
porą po hucznej zabawie w lęborskiej karczmie jako zapłata wylądował na 
ławie. Mrok panował w karczmie licho oświetlonej, a że pieniądz podobny 
był wyglądem do Trojaka Polskiego, to go karczmarka wzięła za swojego. 
Gdy nazajutrz w niedzielę spostrzegła marną wartość tegoż, udała się pod 
kościół, by ze złością cisnąć go w miskę żebraczą. 

                                                                               
Lecz bawiąca się nieopodal dziatwa, usłyszawszy monety brzęk,  

w mig, jednym szybkim gestem, postarała się, by z miski zniknął – z cicha 
pęk.                                                                

Ślepy żebrak złorzeczył, nie wiedząc, co stracił, pewne jednak, że pie-
niądz ten i jego by nie wzbogacił.                                                                                                                              

I tak Półtorak Ryski stał się dziatwie bardzo bliski. Z każdej strony 
podziwiany, oglądany, wędrował z rąk do rąk, z rąk do rąk, z rąk do rąk.  
Aż po pewnym czasie stał się talizmanem. Noszony przy sercu, zawinięty 
w szmatkę, stanowił dla dzieci bardzo cenną gratkę. 

Dzieci wnet urosły, moneta została, kilka wieków w ziemi sobie prze-
leżała. Wszyscy wiemy zatem, czy to szyling srebrny, czy półtorak ryski, 
pieniądz człowiekowi nie od dziś jest bliski.

________________

Daria Parcej – z wykształcenia pedagog i kulturoznawca. W lęborskim 
muzeum pracuje od czterech lat jako instruktor do spraw edukacji dzieci 
i młodzieży, zajmując się między innymi przeprowadzaniem warsztatów 
zanikających rzemiosł oraz oprowadzaniem grup zwiedzających wystawy 
muzealne
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MUZEUM W LĘBORKU

Muzeum w Lęborku mieści się w kamienicy mieszczańskiej przy ulicy Młynarskiej 14-15. 
Na czterech kondygnacjach znajdują się ekspozycje dotyczące historii miasta Lęborka 
oraz naszego regionu – archeologii, etnografii, sztuki dawnej i współczesnej. 

Na parterze znajduje się Cepelia – sklepik bogaty w pamiątki nawiązujące do kultury regionu, 
przewodniki regionalne, pocztówki oraz książki. Wnętrze muzealnej Cepelii utrzymane w tonie 
lat trzydziestych i czterdziestych, stanowi doskonałą zachętę do zwiedzenia dalszych pięter. 

Na pierwszym piętrze znajduje się wystawa historyczna poświęcona dziejom Lęborka 
i Ziemi Lęborskiej od wczesnego średniowiecza po okres lokacji miasta przez Zakon Krzyżacki 
oraz rozwojowi miasta jako ośrodka administracji i władzy lokalnej. Wiek XVII i XVIII reprezen-
tują zabytki meblarstwa tego okresu, w tym północno-niemieckie mieszczańskie meble ba-
rokowe oraz bogaty zbiór naczyń cynowych. Część ikonograficzną wzbogacają m. in. kolekcja 
XIX-wiecznych miedziorytów (reprintów) Williama Hogartha, mapy i fotografie miasta z lat trzy-
dziestych  XX wieku. Pierwsze piętro ekspozycji historycznej zamyka aranżacja wnętrza kuchenno–
jadalnego, która łączy tradycję kultury niemieckiej z kulturą powojenną ludności napływowej  
z Kresów. 

Na drugim piętrze mieści się ekspozycja archeologiczna zatytułowana „Odkrywanie 
przeszłości”. Wystawa składa się z bogatej kolekcji zabytków archeologicznych pochodzących 
z przedwojennych badań lęborskich archeologów i muzealników. Na wystawie prezentowa-
ne są m. in. przedmioty codziennego użytku, takie jak naczynia gliniane, narzędzia kamienne  
i krzemienne, ozdoby czy części stroju.  Największą część wystawy stanowią zabytki archeolo-
giczne w postaci  popielnic glinianych, wytwarzanych przez ludność zamieszkującą w pradzie-
jach Ziemię Słupską i Lęborską. 

Na trzecim piętrze znajduje się wystawa numizmatyczna z zabytkami monet od okresu 
starożytności poprzez okres średniowieczny ze wskazaniem na teren miasta Lęborka, okres no-
wożytny, mennictwo państw rozbiorowych aż po okres międzywojenny. W kolejnej sali znajduje 
się gabinet Paula Nipkowa, słynnego lęborskiego wynalazcy tzw. tarczy Nipkowa – elementu, 
który posłużył do skonstruowania odbiornika telewizyjnego. Całość ekspozycji utrzymana jest 
w charakterze epoki. W kolejnej sali znajduje się ekspozycja etnograficzna, ukazująca wnętrze 
mieszkalne chaty kaszubskiej z przełomu XIX/XX wieku.

Galeria „Strome schody” jest ostatnią przestrzenią muzealną i znajduje się na podda-
szu. Na galerii organizowane są różnorodne przedsięwzięcia kulturalne. Niepowtarzalny klimat 
i charakter wnętrza sprawia, że każda organizowana tam wystawa czasowa ma swój urok. 

Muzeum w Lęborku oprócz działalności wystawienniczej prowadzi również działal-
ność edukacyjną. W swojej ofercie ma bogaty wachlarz prelekcji muzealnych oraz warsz-
tatów zanikających rzemiosł, w tym m. in. ręczne czerpanie papieru, witrażownictwo, 
linoryt, garncarstwo, filcowanie, tworzenie biżuterii z filcu oraz biżuterii pradziejowej, po-
złotnictwo czy batik na papierze. Ponadto Muzeum w Lęborku, jako jedno z nielicznych 
w Polsce, posiada  w swojej ofercie turystycznej, film z elementami animacji 3D pt. „System 
obronny średniowiecznego Lęborka”. Pokaz multimedialny prezentuje historię miasta od 
momentu jego powstania. Wyświetlany jest w przystosowanej do tego sali audiowizual-
nej, wyposażonej w ekran oraz projektor multimedialny z nagłośnieniem. Sala znajduje się 
w wyremontowanych, w ramach projektu „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez 
rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” – piwnicach Muzeum w Lęborku.   

----------------------------------------------------------------------------------
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Do Radruża przywiodła nas niesamowita opowieść o Marii Dubniewiczowej. Oparta na faktach hi-
storycznych z XVII wieku, opowieść o losach branki tatarskiej, sprzedanej do tureckiego haremu, 
i jej powrocie do rodzinnego Radruża po 27 latach w Imperium Osmańskim, stała się kanwą wi-

dowiska narracyjnego, które zaprezentowaliśmy w przepięknej cerkwi pod wezwaniem św. Paraskewy 
w Radrużu. 

Jak to jest – powrócić po 27 latach do domu? Aby pokazać uniwersalny wymiar tej lokalnej opo-
wieści, rozpoczęliśmy nasze widowisko od historii ze starych najstarszej – od Odysei. Podobnie jak Ma-
ria, Odys powraca na Itakę nierozpoznany. W Odysei ten upływ czasu, który zmienia nas tak bardzo, 
że przestajemy rozpoznawać samych siebie, jest symbolicznie uchwycony w słowach bogini Ateny: 
„Sprawię, by nikt cię nie poznał ze śmiertelnych, pomarszczę ci ciało, zbiorę z głowy płowe włosy, 
odzieję w łachmany. Twoje cudne oczy staną się kaprawe, abyś niepodobny do siebie ukazał się żonie 
i synowi”.

Odysa rozpoznają tylko stary pies Argos – po zapachu – i piastunka Eurykleja – gdy podczas mycia 
dotknie pamiętnej blizny: „Zaprawdę, tyś Odys, drogie dziecko, a jam ciebie nie poznała, dopiero teraz, 
kiedy dotknęłam cię rękami.”

Kiedy mąż i żona, Odys i Penelopa, siedzą naprzeciwko siebie, patrzą – i nie mogą się rozpoznać: 
„Ona siedziała w milczeniu, spłoszona w swym sercu, nie spuszczała zeń wzroku. To rozpoznawała 
jego twarz, to się jej wydawał nieznajomy”.

Dopiero wspólna tajemnica, znak przed innymi zakryty, drzewo oliwne, na którego pniu Odys zbu-
dował przed laty ich wspólne łoże, otwierają Penelopie oczy, pamięć i serce. I słucha historii     Odysa, 
słucha, „póki nie opowiedział jej wszystkiego”.

O Marii Dubniewiczowej, żonie radruskiego wójta, wiemy tyle, co zapisano w języku staro-
cerkiewnosłowiańskim w „Krótkiej Historyi o Kobicie z więzienia Tatarów przybyłej”, zachowanej  
w aktach cerkiewnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu:

„Kronika sławetnie urodzonego Sługi Bożego Eliasza Dubniewicza i żony jego Marii, któ-
ra wzięta do Kamieńca Podolskiego w 1672, do niewoli tureckiej, do Konstantynopola wywieziona                         
i sprzedana, przebywała przez lat 27 i dzięki Miłosiernemu Bogu powrócona do ojczyzny swojej  
w roku pańskim 1699”.

Tę źródłową historię  wyśpiewał w języku staro-cerkiewno-słowiańskim Marcin Zadronecki.
A wszystko, co potem się o tym opowiadało, to lokalna pamięć ustna, gdzie stare historie  mie-

szają się z nowymi, przejmują motywy, przyczyny i skutki, emocje i kolory. 
Z Wielkiej Historii wiemy tyle. Był rok 1672. Wojna polsko-turecka! Armia sułtana Mehmeda IV, 

wspomagana przez Tatarów chana krymskiego Selima Gereja i sprzymierzone oddziały tureckie het-
mana zaporoskiego Piotra Doroszenki, przekracza granice Rzeczypospolitej. Po 10 dniach pada Kamie-
niec Podolski. Miesiąc później – armia turecka podchodzi pod Lwów. Miasto poddaje się, płaci Turkom 
upokarzający haracz. Mehmed IV zezwala, by czambuły tatarskie stojące pod Lwowem złupiły oko-
liczne miasta i wsie. W ciągu tygodnia Tatarzy pustoszą tereny na prawym brzegu Sanu, Roztocze, 
południową Lubelszczyznę. W jasyr porywają tysiące schwytanych mieszkańców. 

Na znaczonym pożogą szlaku znalazł się Radruż. To musiało się zdarzyć między 2 a 7 październi-
ka 1672: „O – bo lepiej pójść na mary, jak w niewolę na Tatary!”

Dla lokalnej pamięci już nigdy potem nie zdarzyło się nic równie strasznego. 
Dlatego ciągle się o tym opowiada, jak to mogło być. Może było tak, że mieszkańcy Radruża 

ODYSEJA MARII DUBNIEWICZOWEJ

Beata Frankowska, Agnieszka Ayşen Kaim

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



126

schronili się w cerkwi. Tatarzy już stoją u drzwi, już walą w nie toporami. Maria Dubniewiczowa, piękna 
Maria,  modli się do św. Paraskewy, prosi o opiekę. A potem sama oddaje się w ręce Tatarów. Niektórzy 
chcą ją widzieć, jak walczy zapamiętale niczym mężczyzna – zanim się podda. Inni wolą rolę matki, 
która poświęca się dla dzieci, dla rodziny, dla całej społeczności.

Wiemy tylko tyle: Z Radruża wiozą Marię wraz z innymi jeńcami do Kamieńca Podolskiego.  
Na targ niewolników. Tu dokonuje się pierwszy podział łupów. Jak podają źródła, handlem parali się 
głównie kupcy ormiańscy i żydowscy z Turcji. Nie wiemy, jak przebiegała transakcja, której przedmio-
tem była Maria, nie wiemy, ile za nią zapłacono.   

Jak tradycja ustna postrzega handel niewolnikami i sprzedaż kobiet, możemy się domyślać na 
podstawie bajki o Podolance, kiedy dwóch Turków (tu Turczynów) kłóci się o piękną Podolankę i rywa-
lizują  o nią stopniem swego miłosnego szaleństwa. Ostatecznie „niemą” Podolankę otrzymuje ten, 
kto, bardziej chory z miłości, dopuszcza się czynów na miarę opętanego. 

Tymczasem Maria jest już w drodze do Konstantynopola!
Jassy, Cecora w Mołdawii, Orda Budziacka, przeprawa przez Dunaj, Orda Dobrudzka, postój  

w Babadag (Babadag, czyli Góra Ojca, bo tam sam baba Sołtyk baj (tur. Baba Saltuk) jest pochowany, 
święty wojownik muzułmański, związany z sufickim bractwem bektaszija, o czym wspomina Ewli-
ja Czelebi w Księdze podróży), wędrowanie wzdłuż Morza Czarnego w Bułgarii, Adrianopol (dzisiejsze 
Edirne) i wreszcie – Konstantynopol. 1200 km drogi, co zajęło dwa-trzy miesiące. Jak doświadczyła tej 
drogi? Pieszo, na wozie dla kobiet? Co widziała, co słyszała, co z tego rozumiała? 

Na geograficzną mapę nakładamy mapę muzyczną  – pieśni z Macedonii, Bułgarii i Turcji.
Na targu w Stambule Maria zostaje sprzedana ponownie.
Branki z terenów dawnej Rzeczypospolitej to typowe zjawisko. Pamiętna żona osmańskiego 

sułtana Sulejmana Wspaniałego piękna Rusinka, Aleksandra Lisowska, zwana Roksolaną lub Hür-
rem Sultan, była ukochaną i jedyną żoną wybitnego władcy osmańskiego – niczym Marysieńka dla 
Jana Sobieskiego. Ofiarowana sułtanowi  w 1520 roku, zmarła przed Sulejmanem w 1558 roku, dając 
mu 5 synów i córkę. Z historii o Roksolanie Maria mogła się nauczyć jednego: aby przetrwać realia 
tureckiego haremu, z ostrą walką o względy władcy męża – sułtana lub innego dostojnika – nale-
żało zapomnieć „imię, wiarę, ojczyznę i matkę”. Maria musiała hołdować tej zasadzie, skoro udało 
jej się przetrwać haremowe intrygi. Lokalna legenda opowiada, że turecki mąż na łożu śmierci po-
noć obdarował Marię glejtem pozwalającym jej na powrót do kraju, ale fakty historyczne potwier-
dzają automatyczne uzyskiwanie wolności przez niewolnice po zgonie pana. Nie zmienia to faktu,  
że decyzja bohaterki o powrocie do ojczyzny po tylu latach wzbudza podziw. 

Czas, który Maria spędziła w Turcji osmańskiej, staramy się pokazać jako poznawanie obcej kultu-
ry i zwyczajów, naukę języka i tradycji muzycznych, śpiewamy turecki przebój „W drodze do  Üsküdar”. 
Poznajemy turecką łaźnię, ale i melodię modłów. Staramy się, aby status haremowej niewolnicy nie 
odcisnął się w wyobraźni słuchacza jedynie jako niezmienny obraz oscylujący między męczennicą 
a kurtyzaną. Determinacja Marii tłumaczona jest lokalnie przez pryzmat tęsknoty za ojczyzną i wiarą. 
Ta motywacja nie wydaje się daleka od prawdy. Maria wydaje się wracać świadomie… 

Do wyśpiewania, do wypłakania w poetyce chłopskiego lamentu, jest również inna opowieść 
z tych czasów i z tych stron: opowieść Kaśki Kolasy, wiejskiej dziewczyny  z Morawska, co w jasyr na 
Krym została wzięta i wróciła do swej rodzinnej wsi po pięciu latach, a co widziała i przeżyła, opowie-
działa księdzu z Chłopic, który zamieścił tę historię w kronice kościelnej. Warto podkreślić, że tego 
typu chłopskie przeżycia, będące cząstką większego wydarzenia historycznego na terenie dawnej Rusi 
Czerwonej, są niezwykłą rzadkością. 

Wracamy do historii Marii Dubniewiczowej. Jak się powraca – po 27 latach do domu? Różnie 
opowiadają. Jedni mówią, że w karocy, jak orientalna bogaczka, inni, że tak jak Odys – w łachmanach, 
na wozie, tylko w dyszlu ukryła tureckie skarby, dzięki którym potem odnowi zrujnowaną cerkiew  
w Radrużu (ze Wschodu przywiozła ponoć złotą figurkę Matki Boskiej, którą można było podziwiać 
w cerkwi do ostatniej wojny).  Jak się po tylu latach poznaje syna, męża? Jakby się wracało z krainy 
umarłych? Opowiadają, że nie mogli w starej żebraczce rozpoznać pięknej Marii. Dopiero wspólna ta-
jemnica, kontakt ślubny, ukryty w starej suchej lipie, otworzył staremu Dubniewiczowi oczy, pamięć 
i serce, który przecież uznał już dawno Marię za umarłą i wszedł ponownie w związek małżeński  
z Katarzyną. Jedni, idąc tropem dat zachowanych na pobliskiej płycie nagrobnej Katarzyny („Tutaj 
położone jest ciało sławetnie urodzonej Katarzyny Eliaszowej Dubniewiczowej, wójtowej radru-
skiej. Rozstała się z tym życiem w roku 1682 miesiąca marca dnia 20, przeżywszy wszystkiego lat 24  
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i miesięcy 4”), mówią, że szczęśliwie ta druga zdążyła umrzeć przed powrotem pierwszej – i to Maria 
ufundowała płytę nagrobną dla drugiej małżonki Eliasza. Ale inni, na daty nie zważając, powiadają, że 
owszem, żyła i resztę życia spędzili razem, we trójkę. Co dla Marii, doświadczonej przecież w tureckim 
haremie, nie było chyba niczym nadzwyczajnym…

________________
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Agnieszka Ayşen Kaim
Opowieści haremowe
----------------------------------------------------------------------------------

Powiadają, że marzeniem każdego mężczyzny jest posiadanie kilku 
kobiet, które są na każde zawołanie swojego „pana”. Europejczycy 
właśnie tak postrzegają harem. Można to nazwać męską hedoni-

styczną perspektywą, ale można określić mianem przeżytku koloniali-
zmu.  Sięgnijmy więc do źródeł tego pojęcia. 

Słowo harem wywodzi się od arabskiego rdzenia „h-r-m”, który niesie 
ze sobą takie znaczenia jak: zabronione, święte, tabu. Współcześnie w tra-
dycyjnym muzułmańskim  domu część haremowa  jest przeznaczona dla 
kobiet i dzieci  i stanowi serce domowego ogniska. Nawet  w architekto-
nicznym rozwiązaniu przestrzennym muzułmańskiego domu haremowa 
przestrzeń jest wydzielona i bezpieczna dla jego mieszkanek.  Plemienne 
realia, które w okresie początków islamu sprawiły, że Prorok Mahomet dał 
przykład poligamii, nie były łatwe. Nie wszystkie dzieci miały szanse na 
przeżycie, podobnie jak nie wszystkie kobiety, zwłaszcza te pozbawione 
męskiej opieki. 

A w XVII wieku, za życia Marii Dubniewiczowej, bohaterki opowieści 
z Radruża, jak reaguje chrześcijański pragmatyzm na masowe zjawisko 
„wdowców” i „wdów” pozbawionych współmałżonków, którzy zostali 
uprowadzeni przez Tatarów? Też sobie jakoś radzi z rzeczywistością za-
staną. Otóż w 1624 roku biskup przemyski Achacy Grocholski zezwala na 
udzielenie powtórnego ślubu pozostałym małżonkom, byleby przysięgli, 
że żona lub mąż zostali uprowadzeni w niewolę tatarską, a tym samym 
nie żyją.       

Co się stało z Marią Dubniewiczową, która, jak głosi legenda, praw-
dopodobnie trafiła do jakiegoś haremu w Stambule? Mogła być tylko słu-
żącą-niewolnicą, ale zważywszy na jej opiewaną słowiańską urodę, mogła 
też zająć miejsce jako żona w haremie jakiegoś dostojnika. Nie wszyscy 
tureccy mężczyźni mieli haremy. Męskie fantazje Europejczyków pomija-
ją wątek realistyczny, że posiadanie kilku żon jest bardzo kosztowne, jak 
i w konsekwencji posiadanie kilkunastu dzieci. W państwie otomańskim, 
gdzie obowiązywało muzułmańskie prawo, szariat, wbrew pozorom nie-
wielu poza najbogatszymi się na to decydowało. 

W osmańskich haremach nie było muzułmanek, które nie mogły 
być niewolnicami, ale można było spotkać tam kobiety różnych narodo-
wości: Czerkieski (góralki z zachodniego Kaukazu), Greczynki, Słowianki  
z Bałkanów, Ormianki, Rusinki, a nawet Ujgurki. Trafiały tam też kobiety 
z terenów dawnej Rzeczpospolitej, najczęściej uprowadzane w jasyr przez 
Tatarów Krymskich. Zapuszczali się na tereny Rzeczypospolitej, gdyż naj-
bardziej interesował ich „żywy towar”.  Każdy zakończony niepowodze-
niem najazd miał negatywy wpływ na sytuację gospodarczą na Krymie1. 
Porywane, a następnie sprzedawane na targu niewolnice traciły swe ko-

________________

1. Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu, handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI –XVIII 

wieku, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998, s. 203-215.
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rzenie, wiarę i tożsamość. Najbardziej traumatycznym doświadczeniem był targ niewolników i sam 
fakt targowania się o istotę ludzką, a potem sprzedaży  i towarzysząca temu  świadomość bycia przed-
miotem handlu.  Walki o prawa człowieka wtedy nie prowadzono, ale  wiele europejskich dam opisuje 
swoje przeżycia z Targu Niewolnic (tur. Avrat Pazarı). Niewolnicę o białym kolorze skóry można było 
kupić już za 45 tysięcy piastrów.  

„Jest długi bedestan2, gdzie ludzi przedawają (...), często przywożą zwłaszcza białogłowy, dzieci, 
a mężczyźni dorośli pieszo w łańcuchach jednego za drugim zamkniętego pędzą i gdy do przedania 
albo kupowania ich przychodzi, tedy je nago oglądają utrumque sexum sexum, jeśli takowej wady nie 
mają, jak bydło, quoties totus, na co żałość wielka patrzeć.”3

I co dalej? Tylko bogaci mogli liczyć na wykupienie z niewoli, wójta Dubniewicza nie mogło być 
na to stać. Niektórym szlachciankom współczesnym Marii, jak nieakiej pani Dydyńskiej, z niewoli po 
prostu wrócić nie pozwolono4. W wykupie niewolników najczęściej pośredniczyli odpłatnie ormiańscy 
kupcy. Dopiero w 1683 roku Jan III Sobieski specjalnie sprowadza do Polski Zakon Trynitarzy, który trud-
nił się wykupem jeńców. Niektórzy, co bardziej obrotni, próbowali nawiązać kontakt z polskimi posel-
stwami, które odwiedzały Imperium, aby przesłać wiadomość o swoim losie i oczekiwać okupu. Dla 
Marii okazją do powrotu był zawarty w Karłowicach w tym samym roku traktat, na mocy którego jeńcy 
mieli być wypuszczani i odsyłani do kraju wraz ze swoim dobytkiem. 

Inaczej rzecz się miała w przypadku sułtana,  dla którego posiadanie licznych nałożnic świad-
czyło o potędze i bogactwie. Nie oznaczało to koniecznie aż tak ogromnych potrzeb erotycznych suł-
tana – większość kobiet w ogóle nie miała szans na obcowanie z władcą, niektóre tego zaszczytu do-
stępowały raz na rok. Harem to nie był wymysł turecki, choć odgrywał czołową rolę w osmańskiej 
polityce dynastycznej od XV wieku, ale przejęty został w spuściźnie po Bizancjum, jako odpowiednik 
tamtejszego gynaecium, mającego na celu zachowanie prywatności kobiet i ich ochronę. Kluczem do 
zrozumienia natury instytucji sułtańskiego haremu jest uświadomienie sobie, że choć owe piękne fa-
woryty były niewolnicami, to miały jednak możliwość „awansu”. Karierę w haremie gwarantowała uro-
da i umiejętności, na przykład muzyczne. Większość sułtanów osmańskich była koneserami muzyki, 
a niektórzy nawet kompozytorami. Z umiejętności ceniono też znajomość języków europejskich, która 
wielu faworytom dała szansę na awans jako tłumaczki, chociażby librett oper europejskich. 

Najbardziej naturalną drogą kariery było wydanie na świat następcy tronu, przez co odaliski 
stawały się żonami. Potem już tylko należało zadbać o wszystkie okoliczności, które pozwalały osią-
gnąć status valide sultan – sułtanki matki i do momentu śmierci syna-sułtana zarządzać haremem.  
To właśnie matki sułtanów stały na szczycie haremowej hierarchii. Drugie miejsce zajmowały haseki 
–  ukochane nałożnice sułtana, które urodziły mu dzieci, a za nimi kolejne szczeble tej piramidy zajmo-
wały  pozostałe faworyty.  Miejsce  w haremowej hierarchii przekładało się na wysokość pensji, jaką 
otrzymywały nałożnice, i standard zajmowanych przez nie apartamentów w seraju. 

Urodzenie sułtanowi syna to był dopiero początek walki o władzę, matka musiała go uchronić 
przed śmiercią z rąk zazdrosnych rywalek. Do tego zaś były potrzebne inteligencja, spryt i pałacowe 
„układy”, zwłaszcza z eunuchami. Harem kipiał więc od intryg, a  niektóre z jego wpływowych miesz-
kanek wykazywały się wybitną inteligencją  i w pewnym okresie wywierały pośrednio istotny wpływ 
na politykę Imperium. 

Taką rolę odegrała Rusinka – Aleksandra Lissowska, zwana Hürrem  (Uśmiechniętą Panią)  lub 
Roksolaną. Najnowsze badania podają, że została porwana przez Tatarów w Rogatynie nad Dnie-
strem. Słynna sułtanka została ofiarowana władcy przez wielkiego wezyra i generała Ibrahima Paszę, 
zwanego „sercem i oddechem sułtana”, z okazji jego wstąpienia na tron. Tę szansę wykorzystała bra-
wurowo i zamieniła jedną noc w 38 lat miłości, stając się najpierw ukochaną faworytą, a potem czwar-
tą żoną. Kiedy urodziła mu zdrowego syna, zgodnie z tradycją powinna zostać odsunięta od władcy, 
gdyż spełniła swój obowiązek. Ale tak się nie stało. Do 1531 roku urodziła Sulejmanowi jeszcze trzech 

________________

2. bedestan (tur.) – targ.

3. Relacja Erazma Otwinowskiego, tłumacza osmańskiego w XVI wieku, za: G. Goodwin, Prywatny świat kobiet otomańskich, Bellona,  

Warszawa 2008, s. 122-124.

4. Janusz Mazur, Krótka Historya o Kobicie z więzienia Tatarów przybyłej czyli rzecz o dziejach Radruża  z XVII wieku, I Międzynarodowa Konfe-

rencja Naukowa pt. „Roztocze i jego mieszkańcy – historia i kultura”, Tomaszów Lubelski – Lubaczów, 18-19.06.2010,  s. 10.
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synów i córkę Mihriman. Aż w 1534 roku zakochany władca zdecydował się na rewolucję obyczajową, 
czyniąc piękną Rusinkę swoją jedyną żoną, która twarzyszyła władcy aż do chwili swojej śmierci w 1558 
roku.  Powiadają, że nie była klasyczną pięknością. Niska, urokliwa i mądra. Oto historia, jak niewolnica 
została królową. Dbała o swoje interesy, zwłaszcza interesy sukcesyjne swoich synów, intrygami usu-
wając kontrrywali. I do tego zleciła budowę haremowego budynku tuż przy Pałacu Topkapı, wprawdzie 
nie uczestniczyła w obradach Rady Sułtańskiej, ale miała wpływy i istotny udział w obsadzaniu klu-
czowych stanowisk. 

Przykładem była kariera wezyra Rustema Paszy, który był jednocześnie jej zięciem.5 Do historii 
literatury epistolograficznej przeszły pisane po osmańsku arabskim alfabetem listy miłosne sułtan-
ki do męża: „Gdyby woda wszystkich mórz została atramentem, a wszystkie drzewa świata zostały 
przerobione na pióra i tak nie starczyłoby tego, aby opisać moją tęsknotę za Tobą, mój władco”6. Nie 
zawsze była to jednak korespondencja miłosna. Kiedy sułtan przebywał na wojennej wyprawie, Rok-
solana donosiła mu w listach o nastrojach i wydarzeniach w stolicy. Po jej śmierci rolę informatora 
przejmuje córka Mihriman. W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie zachował się list suł-
tanki do króla Zygmunta Augusta z 1549 roku.  

Wiele jest źródeł o czasach Rosolany i Sulejmana. Był to władca osmański, na miarę wielkich 
królów Europy, jak Karol V czy Henryk VIII. Bardzo dbał o swój wizerunek, sponsorował wielu kronika-
rzy historiografów, pisanie Księgi Sulejmana (tur. Süleymanname), wierszowanego zapisu wydarzeń 
1520-1555. Można stwierdzić, że w sposób pośredni był twórcą swego własnego wizerunku7.   

Historycy bezspornie twierdzą, że to zasługa Aleksandry, iż przełom XVI i XVII wieku określa się 
mianem „sułtanatu kobiet”. Kontynuatorką tej linii była między innymi Nurbanu, jej synowa, żona suł-
tana Selima II (1525-1583). Niektórzy złośliwi powiadają, że  Hürrem  świadomie – niczym Konrad Wal-
lenrod – miała doprowadzić do ruiny potęgę Osmanów w zemście za zrujnowanie jej ojczystych ziem. 

Sława Roksolany jest żywa do dziś. W ostatnich trzech latach ekranem tureckiej telewizji rządzi 
serial pod tytułem Wspaniałe stulecie (tur. Muhteşem Yüzyıl) w reżyserii braci Yağmur i Durul Taylan. 
Opowiada o czasach wybitnego władcy Sulejmana Wspaniałego w XVI wieku, a głównie o haremie 
jego czasów i tajemnicach sułtańskiej alkowy. Serial świetnie się sprzedaje na Bałkany i Bliski Wschód, 
choć sam turecki premier oficjalnie uznał go za daleki od prawdy historycznej. Jednak niemal wszyscy 
śledzą z zapałem serialowe losy Roksolany i jej walki o władzę, a potem losy jej synów. Popularnością 
cieszą się najbardziej sceny seraju z sułtanem, który w rzeczywistości odbył aż czternaście wypraw 
wojennnych, więc raczej więcej czasu spędzał na polu bitwy. Jednak przepych oprawy kostiumowej, 
piękne aktorki i zawiłe intrygi haremowe przebijają prawdę historyczną. 

Wprawdzie harem zmieniał swe oblicze na przestrzeni wieków, ale będąc  instytucją obcą men-
talnie chrześcijańskiej Europie, swój wizerunek utrwalił  w postaci stereotypu. Niebagatelną rolę 
odegrało w tym malarstwo orientalistyczne w XVIII i XIX wieku i egzaltacja Wschodem. Wcześniej 
Wschód – ekspansywne Imperium Osmańskie – był po prostu bliskim sąsiadem, z którym mieliśmy 
granicę, wspólne interesy, ale i zatargi wojenne.  W późniejszych wiekach, w narastającej modzie na 
Wschód,  Orient wraz z jego seksualnością nieodłącznie kojarzył się z nieskrępowaną fantazją erotycz-
ną, będącą lustrzanym odbiciem mieszczańskiej moralności Europy, gdzie seks był instytucjonalnie 
spętany pajęczyną moralnych, politycznych i ekonomicznych powinności8.

W stereotypowym obrazowaniu mitu tureckiego haremu maczał palce nawet taki patriota i kon-
serwatysta jak Jan Matejko. Jego obraz Utopiona w Bosforze (zazdrosny Hasan topi niewierną żonę) 
przedstawia scenę zaczerpniętą z życia haremu, a która znalazła swoje odbicie w literaturze nie tylko 
orientalnej, ale i polskiej. Obraz ponoć powstał pod wpływem lektury pamiętników generała Antonie-
go Jeziorańskiego (1848-1863)9. Oto przykład opisu życia Wschodu jako tła historii miłosnej, ale zorien-
talizowany z nutą iście słowiańsko-romantycznej fantazji:

„Pan generał powstania styczniowego, po powstaniu węgierskim uszedł do Imperium Osmań-
skiego i rozpoczął służbę w tureckim wojsku. Podczas pobytu w Stambule mieszkał naprzeciwko  

________________

5. Natalia Królikowska, Osmański harem, „Dialog”, wrzesień 2003, s. 140-147.

6. Melaike Hüseyin w: Osmanowie, Dynastie Świata, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Agora 2011, s. 69.

7. Christine Woodhead, Wizerunki Sulejmana w: Sulejman Wspaniały i jego czasy. Imperium osmańskie we wczesnej epoce nowożytnej,  

pod red. Metin Kunt, Christine Woodhead  Ossolineum, Wrocław 1998, s. 199-230.

8. E. Said, Orientalizm Warszawa 1991, s. 281.

9. A. Jeziorański, Pamiętniki jenerała Antoniego Jeziorańskiego od roku 1848 d roku 1863, Lwów 1880. t. I,  s. 122-123.
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domu pewnego hodży. Na stancji u generała mieszkał zaś młodzieniec Józef, nauczyciel francuskiego, 
który zapałał miłością do Czerkieski Zulejki, jednej z czterech żon owego hodży. W schadzkach ko-
chanków pomocna była służąca Greczynka, która przekupnością swoją zgubiła zakochaną parę.” 

Kwiecisty styl i zawiłe perypetie pozwalają sądzić, że generał trochę pofantazjował.  
Po nieudanej próbie ucieczki kochanków historia kończy się jednak nieszczęśliwie – dziewczyna  
zostaje utopiona w Bosforze.  

Co jest domniemaniem, a co prawdą historyczną  pozostaje śledzić historykom. Filologa orienta-
listę zajmują bardziej takie na przykład kwestie: jak wychowana w chrześcijańskiej kresowej kulturze 
Maria, żona wójta, odnalazła  się w tak odmiennej mentalnie kulturze tureckiej. Biorąc pod uwagę, jak 
silnie musiała być zmotywowana, aby powrócić do kraju rodzinnego, jej przystosowanie musiało mieć 
charakter przejściowy, „survivalowy”.  Kultura tak silnie związana z muzułmańską myślą religijną na 
zawsze pozostała jej obca. Ile z niej wyniosła, czym ją wzbogaciła? Czym intrygowała?  

A może  tak podkreślane przez legendę zasługi Marii dla odnowienia  cerkwi w Radrużu  to przy-
kład na to, w jaki sposób tradycja ustna radzi sobie z sytuacją  długoletniego życia w religijnym kamu-
flażu, jaki musiał być udziałem naszej bohaterki podczas jej 27-letniego pobytu w Imperium… 

Podobnie mogło się stać w przypadku słynnego tłumacza języków orientalnych, dragomana An-
toniego Crutty, z pochodzenia Albańczyka, który zrobił spektakularną karierę w XVIII wieku, a po wy-
jeździe króla Stanisława Poniatowskiego do Petersburga opuścił Warszawę i przeniósł się na wieś do 
Lewiczyna pod Grójcem:

 „Pamięć cnót tego zacnego obywatela przechowuje się po dziś dzień w okolicach Lewiczyna,  
a lud tameczny dotąd śpiewa w każde święto pieśń układu Krutty, w języku polskim, do Matki Boskiej, 
której cudowny obraz znajduje się w kościele lewiczyńskim”10.

Obcowanie na co dzień z kulturą muzułmańską, a nawet nieukrywanie  swej fascynacji Orientem,  
musiały być jakoś odkupione – przymusową „zdradę” lub nawet „konwersję” tłumaczono z jednej 
strony niewolą, z drugiej względami zawodowymi. Neutralność kulturowa tłumacza to zasada nie-
znana tamtej epoce. Certyfikaty tłumaczenia informacji niejawnych nie obowiązywały dragomanów, 
którzy jednak często mieli też do spełnienia misje informatorów, a nawet szpiegów. 

Poza kwestią stricte religijną dla niektórych Europejczyków nie do zaakceptowania wydawa-
ła się, charakterystyczna dla rytmu orientalnego życia, atmosfera spowolnienia, związana z kluczo-
wym terminem keyif (słowiański céif, kef , keif), postrzegana jako synonim próżniactwa i lenistwa,  
a nawet gnuśności, czy, jak to niektórzy postrzegali, apatii. W pozach haremowych odalisek z obra-
zów orientalistów dostrzegamy rozleniwienie, w powietrzu unoszą się opary fajki wodnej. Ten stan 
będący częścią muzułmańsko-tureckiego światopoglądu jest terminologicznie nieprzetłumaczalny na 
języki europejskie. W ogromnym uproszczeniu oznacza „wesoły nastrój”, błogostan, ekstatyczny stan 
niczym niezmąconego spokoju, coś w stylu dolce far niente 11. Można się temu albo poddać, albo sprze-
ciwiać i piętnować. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijańską apologią umartwiania się jako oznaki 
wiary, muzułmanin chwali Allaha przez afirmację życia doczesnego, oczywiście w wyznaczonym przez 
szariat zakresie.     

Sułtański harem był instytucją nierozerwalnie związaną ze starym porządkiem i jako taki 
musiał upaść razem z nim na początku XX wieku. Kiedy Imperium Osmańskie zostało zmienione  
w Republikę Turecką, mieszkanki haremu rozproszyły się po świecie, co dało początek wielu drama-
tycznym historiom: od statusu „kobiety niewolnej” do „wolnej”, a nawet „kobiety wyzwolonej” . 

Historia faktograficzna nie udzieli informacji o dylematach psychologicznych ani moralnych. Po-
zostaje powtórzyć słowa Roksolany z dramatu współczesnego pisarza:

„Kronikarze nie są w stanie opowiedzieć tego, czego nie wiedzą, dlatego prześlizgną się po hi-
storii mojego życia. Nie obchodzi mnie, co i jak opowie historia. Tajemnice swojego życia zabiorę  
ze sobą do grobu”12. 

________________

10. Antoni Krutta, Dziennik przyjęcia i pobytu nadzwyczajnego posła porty ottomańskiej do Stanisława Augusta, Warszawa 1860, Wstęp: 

Eustachy Marylski.

11. Božidar Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Universitas, Krakow 2007, s. 174.

12. Özen Yula, Gayri resmi tarihe gőre Hurrem Sultan’dan adap erkân dersleri veya gayri resmi Hürrem (Wykłady z etykiety dworskiej prowadzo-

ne przez Sułtankę Roksolanę, czyli nieoficjalna historia Sułtanki Roksolany), przeł. Agnieszka Ayşen Kaim, Akt II, scena V.
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Homer 
Odyseja (fragmenty)

----------------------------------------------------------------------------------

Wokoło mgłę rozsiała Pallas Atena, córka Dzeusa, by Odys żad-
nej rzeczy nie poznał, bo sama chciała mu wszystko powie-
dzieć: ani żona, ani ludzie z miasta, ani przyjaciele nie mieli go 

poznać, póki nie pomści całej zbrodni zalotników. Wszystko więc obce się 
wydało oczom pana: zwinne ścieżki, dogodne przystanie, niedostępne 
skały, drzewa rozrosłe. Podniósł się, stanął, rozglądał się po ziemi ojczy-
stej. Jęknął, rękoma uderzył się po udach, zgryzota w nim przemówiła:

– Biada mi! Do czyjejże znów ziemi przychodzę? Czy są tu ludzie dzi-
cy, zuchwali i niegodziwi, czy bogobojni i dla obcych życzliwi? Gdzież znio-
sę tyle skarbów? Kędy sam się zabłąkam? Czyż nie lepiej było zostać tam, 
u Feaków? Mógłbym był również przyjść do innego z potężnych królów, 
który by mnie ugościł i odesłał z powrotem. A teraz nie wiem, gdzie to 
wszystko złożyć, bo nie zostawię tutaj na łup przechodniów. Biada, nie 
we wszystkim byli roztropni i sprawiedliwi ci feaccy wodzowie i rada, jeśli 
mnie na obcą ziemię wysadzili. Wszak zapowiadali, że mnie dowiozą do 
Itaki z dala widocznej, a nie dotrzymali. Niech im odpłaci Dzeus, opiekun 
błagalników, który i na innych ludzi patrzy, karząc każdego, kto zgrzeszy. 
Ale teraz policzę swoje skarby i zobaczę, czy mi czegoś nie zabrali prze-
woźnicy z głębokiego okrętu.

To mówiąc, liczył przepiękne trójnogi i kotły, i złoto, i cudne szaty 
wzorzyste: niczego nie brakło. Zdjął go żal za ojczyzną i włócząc się po 
wybrzeżu szumiącego morza, głośno wyrzekał.

Podeszła doń Atena, z postaci podobna do młodziutkiego pasterza 
owiec, ujmującej urody, rzekłbyś królewicz: barki osłaniała jej podwójnie 
złożona narzutka wybornej roboty, na nogach świetlistych miała sanda-
ły, w ręku oszczep. Ucieszył się jej widokiem Odys, wyszedł naprzeciw  
i przemówił w te słowa skrzydlate:

– Witaj mi, drogi! Jesteś pierwszym, którego spotykam w tym kra-
ju, życzliwie mnie przyjmij, ratuj i mnie, i te rzeczy. Jak boga cię błagam  
i kłonię się do twych kolan. A powiedz mi szczerą prawdę, abym wiedział: 
co to za ziemia? Czyj kraj? Jacy tu ludzie mieszkają? Czy jest to wyspa ze-
wsząd otwarta, czy nachylony ku morzu brzeg lądu urodzajnego?

Rzekła doń bogini jasnooka Atena:.
– Niemądry jesteś, cudzoziemcze, albo przybywasz z daleka, jeśli 

mnie pytasz o tę ziemię: nie jest ona tak bardzo nieznana. Wiedzą o niej 
dobrze i ci, co mieszkają w stronie Jutrzenki, i ci, co w stronie słońca,  
i tamci w tyle, hen ku mglistemu zachodowi. Same skały, nie ma gdzie 
jeździć koniem, nie ma wielkich przestrzeni, ale nie jest to ziemia tak bar-
dzo smutna: zboża jest pod dostatkiem, wino się udaje, nigdy nie zbywa 
na deszczach, rosy są obfite. Dobra dla kóz i świń, ma lasy wszelakie i nie 
wysychające poidła. Oto dlaczego, cu dzoziemcze, imię Itaki dotarło aż do 
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Troi, która pono jest bardzo daleko od ziem achajskich.
Rzekła, ucieszył się niezłomny boski Odys, radował się ziemi swych ojców, o której mówiła Pallas 

Atena, córka Dzeusa Egidodzierżcy. I znów się odezwał słowem skrzydlatym, ale się powstrzymał i nie 
powiedział prawdy – nigdy mu w piersiach nie zbywało na myślach wykrętnych:

– Słyszałem o Itace i w Troi rozległej, hen daleko za morzem, a dziś sam się tu znalazłem z tymi 
skarbami. Drugie tyle zostawiłem dzieciom, gdy uciekłem zabiwszy ukochanego syna Idomeneusa, 
szybkonogiego Orsilocha, który na Krecie zwyciężał w biegu każdego z ludzi żywiących się chlebem. 
On ci to chciał mnie pozbawić całej zdobyczy trojańskiej, dla której moje serce tyle wycierpiało i na 
wojnie, i na morzu, a przyczyną miało być to, że pod Troją nieszczerze służyłem jego ojcu, bo mia-
łem własną drużynę. Zabiłem go, gdy z pól wracał do domu. Zasadziłem się przy drodze samowtór  
z towarzyszem i rzuciłem w niego dzidą spiżową. Czarna noc okrywała niebo, nikt nas nie widział,  
w zupełnej tajemnicy duszę mu wydarłem. A kiedy go zabiłem ostrym spiżem, natychmiast zbie-
głem na okręt i błagałem szlachetnych Fenicjan, oddając im sporą część łupów, by mnie wzięli na 
pokład i zawieźli do Pylos albo do dzeusowej Elidy, gdzie Epejowie panują. Ale-ci ich odpędził silny 
wiatr, co nie było po ich myśli, bo nie chcieli mnie oszukać, i tak zbłądziwszy dobiliśmy tutaj w nocy.  
Z trudem wpłynęliśmy do zatoki i nikt już nie pamiętał o wieczerzy, chociaż srogi głód doskwierał,  
ale tak od razu wybiegliśmy z okrętu i wszyscy legliśmy spać, a słodki sen zstąpił na moje znużenie.  
A oni wynieśli z głębokiego okrętu moje skarby i złożyli tam, gdzie spałem, na piasku. Sami wsiedli na 
okręt i odpłynęli do wielkiego miasta Sydonu. A ja zostałem tutaj w zgryzocie serca.

Tak mówił. Uśmiechnęła się bogini jasnooka Atena i pogłaskała go dłonią. Miała teraz postać 
kobiety urodziwej, rosłej i znającej się na pięknych robotach. Odezwała się doń słowem skrzydlatym:

– Nie lada krętacz i szelma byłby ten, kto by cię przeszedł w podstępach wszelakich, nawet gdyby 
się bóg z tobą mierzył. Nieznośny łgarzu, fortelów niesyty, nawet tu na swojej ziemi nie chcesz się 
wyrzec wykrętów i oszukańczych słów, które ci są drogie od dzieciństwa. Lecz dość, nie mówmy so-
bie takich rzeczy, zbyt dobrze znamy się na tym oboje: ty ze wszystkich śmiertelnych najtęższy jesteś 
w radzie i w słowach, ja pośród wszystkich bogów słynę z rozumu i chytrości. A jednak nie pozna-
łeś Pallas Ateny, córki Dzeusa, która zawsze we wszystkich niedolach stoję przy tobie i strzegę, i ja to 
uczyniłam cię miłym dla wszystkich Feaków. Teraz znów przychodzę, by razem z tobą utkać zmowę  
i schować skarby, jakie ci dali na drogę szlachetni Feakowie za moją radą i myślą, i powiem, jakie ci los 
gotuje kłopoty w domu. A wszystko znieść musisz i nikomu, ani mężowi, ani niewieście, nie powiesz, 
żeś wrócił z tułaczki, lecz w milczeniu cierpieć będziesz wiele zgryzot i poddasz się ludzkiej samowoli.

Odpowiedział jej przemądry Odys:
– Ciężko, bogini, poznać ciebie przy spotkaniu śmiertelnemu człowiekowi, choćby i bardzo był 

doświadczony: możesz się zjawić w każdej postaci. Przekonałem się o tym, gdy stawałaś przy mnie 
łaskawa, kiedy to syno wie Achajów walczyli pod Troją. Lecz gdy zburzyliśmy wysoki gród Priama  
i zeszli na okręty, a bóg rozproszył Achajów, odtąd już ciebie nie widywałem, córko Dzeusa, ani nie 
zauważyłem, byś wstępowała na mój okręt i strzegła przed jakąś niedolą. Z sercem rozdartym błąka-
łem się, póki mnie bogowie nie wybawili z nieszczęścia. Dopiero w tłustej ziemi Feaków znów wspar-
łaś mnie słowem i sama wprowadziłaś do miasta. Teraz na ojca twojego cię zaklinam: nie wierzę, że 
przybyłem na widną z daleka Itakę, może to w jakiejś innej ziemi krążę i ty na drwiny mówisz mnie to 
wszystko i chcesz mój umysł omamić. Powiedz, czy naprawdę jestem w ukochanej ojczyźnie?

Odparła bogini jasnooka Atena:
– Zawsze ta sama nieufność w twojej piersi. I dlatego nie mogę cię opuścić, biedaku, boś taki roz-

tropny, bystry i przytomny. Inny człowiek wróciwszy z tułaczki, radośnie by pobiegł do domu zobaczyć 
dzieci i żonę, a tobie nie wystarczy pytać się i dowiadywać, chcesz najpierw sam się przekonać. Tak, 
twoja żona siedzi tam w domu, a wszystkie jej noce mijają w zgryzocie, a dni we łzach. Lecz ja zawsze 
wierzyłam i moje serce wiedziało, że wrócisz, straciwszy swą całą drużynę. Nie chciałam jednak wojo-
wać z Posejdonem, bratem mego ojca, który przeciw tobie gniew chował w sercu, żeś mu syna oślepił. 
Ale pójdź, pokażę ci twoją Itakę, żebyś uwierzył. Oto zatoka Forkisa, starca morskiego, a tu na jej skraju 
wąskolistna oliwka, nieopodal pieczara nadobna i mroczna, przybytek nimf, które zowią Najadami, to 
ci jest ta sama jaskinia sklepiona, gdzie tyle razy składałeś nimfom pełne hekatomby, a tam widzisz 
Neritos, góry odziane lasem.

To mówiąc, bogini rozwiała mgłę i ukazała ziemię. Ucieszył się wówczas niezłomny boski Odys, 
radując się swojej ziemi, i ucałował niwę zbożorodną. I wznosząc ręce, modlił się do nimf.

– Witajcie mi, nimfy Najady, córki Dzeusa, których już nie spodziewałem się oglądać. Bądźcie po-
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zdrowione serdeczną modlitwą! Lecz i dary wam złożymy jak wprzódy, jeżeli mi będzie łaskawa córka 
Dzeusa, pani łupów, i mnie żyć a synowi rosnąć pozwoli.

Znów przemówiła doń bogini jasnooka Atena:
– Ufaj i wyrzuć z myśli takie troski. A teraz prędko złóżmy w głębi bożej jaskini te skarby, tam 

będą bezpieczne. Potem pomówimy, żeby wszystko wypadło jak najlepiej.
Rzekła bogini i zanurzyła się w mroczną pieczarę, szukając w niej drogi po omacku. Odys niósł za 

nią wszystko: złoto i spiż niepożyty, i szaty pięknej roboty, które mu dali Feakowie. Dobrze je ułożyła 
i drzwi zawarła głazem Pallas Atena, córka Dzeusa Egidodzierżcy. Zaczem usiedli pod świętą oliwką 
i omawiali zagładę zuchwałych zalotników.

Pierwsza zaczęła bogini jasnooka Atena:
– Szczepie dzeusowy, Laertiadesie, przebiegły Odyssie! Mów, jak rękę położysz na bezwstydnych 

zalotnikach: oto już trzeci rok siedzą w twoim domu, ubiegają się o twą boską małżonkę i składają dary 
ślubne. A ona wciąż twego powrotu wygląda z żałobą w sercu, każdemu z mężów obiecuje, zapowiedzi 
wysyła, lecz w duszy inne myśli ukrywa.

Odpowiedział jej przemądry Odys:
– Biada! Zaprawdę, zginąłbym marnie, jak Atryda Agamemnon, we własnym domu, gdybyś mi, 

bogini, wszystkiego nie powiedziała dokładnie. Utkajmy co prędzej zmowę, jakby się na nich pomścić, 
i sama stój przy mnie, natchnij ducha odwagą, jak wtedy, gdyśmy zrywali świetlisty diadem Troi. Jeśli 
mi szczerze staniesz do pomocy, Jasnooka, sprostam choćby i trzystu mężom, samowtór z tobą, czci-
godna bogini, moja orędowniczko łaskawa. Odparła mu wtedy bogini jasnooka Atena:

– Jak najbardziej ci pomogę i nie zawiodę, gdy zaczniemy działać, i już widzę, jak ziemię zbro-
czy krew i mózg tych zalotników, co twój dobytek pożerają. Lecz wpierw zrobię, by nikt cię nie poznał 
ze śmiertelnych. Pomarszczę ci to piękne ciało na gibkich członkach, zmiotę z głowy płowe włosy, 
odzieję w łachmany budzące odrazę u tych, co ciebie zobaczą, twoje cudne oczy staną się kaprawe, 
abyś niepodobny do siebie ukazał się zalotnikom i swojej żonie, i chłopcu, któregoś zostawił w domu. 
A najpierw pójdziesz do pasterza, który strzeże twych świń, on ci jest życzliwy, kocha twojego syna  
i mądrą Penelopę. Znajdziesz go przy świniach, które się pasą pod Kruczą Skałą u źródła Aretuzy, 
mając tam pod dostatkiem żołędzi i pijąc wodę z ciemnej krynicy, i dzięki temu porastają w sadło. 
Tam siedź i o wszystko się wypytaj, a ja tymczasem idę do Sparty słynącej z pięknych niewiast we-
zwać Telemacha, twego drogiego syna, Odyssie. On ci to powędrował do przestronnego Lakedajmonu,  
do Menelaosa, zasięgnąć wieści o tobie, czy jeszcze gdzieś jesteś.

Rzekł jej przemądry Odys:
– Czemu sama tego mu nie powiedziałaś, ty, która wiesz wszystko? Czyż i on ma się tułać po 

nieurodzajnym morzu, gdy obcy zjadają jego dobytek?
Bogini jasnooka Atena odparła:
– Niechaj się o niego twoje serce nie trwoży. Sama go wysłałam, żeby tam sobie zdobył sławę 

szlachetną. I nie zazna on żadnej niedoli, dobrze mu w domu Atrydy, gdzie panuje dostatek. Wpraw-
dzie tutejsza młodzież czyha nań w czarnym okręcie, by go zabić, nim wróci do ziemi ojczystej, ale to 
się nie stanie, prędzej ziemia zabierze niejednego z tych zalotników, co twój dobytek zjadają.

To rzekłszy, dotknęła go różdżką Atena. Skurczyło się piękne ciało na gibkich członkach,  
z głowy spełzły płowe włosy, wszystkie członki objęła skóra jak u sędziwego starca, a cudne oczy 
stały się kaprawe. Okrył go łachman lichy i chiton dziurawy i brudny, zżarte gryzącym dymem.  
I jeszcze nań narzuciła skórę rączego jelenia, nie wyprawioną. Dała mu kostur i paskudne biesagi,  
całe w strzępach, związane sznurem.

Po tej naradzie rozstali się i bogini poszła do Lakedajmonu po syna Odyssa.

________________

Homer, Powrót. Pieśń XIII, w: Odyseja, przeł. Jan Parandowski, Czytelnik, Warszawa 1953, s. 190-197.



135

Odys i Penelopa. 
Pieśń XIX (fragment)
----------------------------------------------------------------------------------

Odpowiadając jej, rzekł Odys przemądry:
– Małżonko czcigodna Laertiady Odyssa! Zbrzydły mi chlajny  
i prześcieradła świetliste, odkąd okręt o długich wiosłach zaniósł 

mnie daleko od śnieżnych gór Krety. Niech już leżę jak wprzódy na nędz-
nym barłogu, gdzie tyle nocy bezsennych przetrwałem w oczekiwaniu 
boskiej Jutrzenki. O mycie nóg także nie dba moje serce i nie dotknie się 
naszych stóp żadna z kobiet, chyba jakaś stateczna staruszka, która wy-
cierpiała tyle co ja: jej bym nie wzbronił dotknąć swoich nóg.

Znów doń przemówiła mądra Penelopa:
– Miły gościu, żaden z dalekich przybyszów, co w moim domu go-

ścili, nie był ani tak rozumny, ani tak miły jak ty, który o wszystkim tak 
rozsądnie i z namysłem rozprawiasz. Jest u mnie staruszka mądra i zarad-
na, która tego nieszczęśnika troskliwie chowała i piastowała, wziąwszy 
go w swoje ręce, skoro go matka urodziła: ona tobie nogi umyje, choć już 
niewiele ma sił. Wstawaj, mądra Euryklejo, i umyj rówieśnika twego pana. 
Z pewnością i Odys ma już takie same nogi i takie same ręce, bo        w nie-
doli prędko się ludzie starzeją.

Tak mówiła, staruszka zaś twarz zakryła rękami, polały się łzy gorą-
ce, przemówiła ze smutkiem:

– Jakżem przez ciebie nieszczęśliwa, dziecko! Zaiste, Dzeus zawziął 
się na ciebie, mimo że serce masz takie poczciwe. Nikt chyba ze śmiertel-
nych nie spalił tyle tłustych udźców piorunnemu Dzeusowi, nikt tyle he-
katomb wybranych nie dał co ty, prosząc o dobrą starość i żeby się chował 
twój jasny syn – teraz, jak widzę, Dzeus tobie odjął na zawsze dzień po-
wrotu. Może i jemu tak urągały kobiety w dalekiej gościnie, gdy zachodził 
do możnych domów, jak z ciebie się tu wyśmiewają te wszystkie suki, któ-
rym za swe zniewagi i upokorzenia nawet się umyć nie pozwalasz. Ja się 
nie wzdragam usłuchać rozkazu córki Ikariosa, mądrej Penelopy. Umyję ci 
nogi i ze względu na ciebie, bo się we mnie serce poruszyło zgryzotą. Ale 
zważ teraz słowo, które powiem. Wielu tutaj przychodziło gości z daleka, 
lecz żaden, wyznaję, nie był tak z pozoru podobny do Odyssa, jak ty – ten 
sam wzrost, ten sam głos, te same nogi.

Odpowiadając jej, rzekł Odys przemądry:
– Staruszko, tak mówią wszyscy, których oczy widziały nas obu, że 

jesteśmy bardzo do siebie podobni, i ty sama to zauważyłaś.
Rzekł, a staruszka wzięła błyszczącą miednicę, która jej służyła do 

mycia nóg, nalała do niej dużo zimnej wody, potem dodała gorącej. Odys 
zaś usiadł z dala od ogniska, gdzie było najciemniej, bo nagle przyszło 
mu na myśl, że ona rozpozna jego bliznę i wszystko od razu się wyda.  
A ona przystąpiła do niego i myła swego pana. Nagle poznała bliznę. (…)
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Staruszka wodząc dłońmi po jego nodze, dotknęła blizny i od razu 
ją poznała. Noga wyśliznęła się jej z rąk i uderzyła w miednicę, aż jęknął 
spiż. Z przewróconej miednicy woda wylała się na ziemię. Radość i ból jed-
nocześnie owładnęły duszą Euryklei, oczy napełniły się łzami, załamał 
się głos, zawsze tak świeży. Dotknąwszy podbródka Odyssa przemówiła:

– Zaprawdę, tyś Odys, drogie dziecko. A jam ciebie nie poznała, do-
piero teraz, kiedy oto swojego pana dotknęłam rękami.

Rzekła i obróciła oczy ku Penelopie, chcąc jej dać znak, że mąż jest 
w domu. Lecz ona nie mogła ani spojrzeć w tę stronę, ani nic zauważyć, 
ponieważ Atena odwróciła jej myśli. Odys natomiast, szukając po omac-
ku, chwycił staruszkę prawą ręką za gardło, a lewą przyciągnął ją  ku sobie, 
mówiąc:

Nianiu, czemu chcesz mnie zgubić? Wykarmiłaś mnie przecie  
u własnej piersi, a teraz ja po wielu cier pieniach, w dwudziestym roku, 
przyszedłem do ziemi ojczystej. Lecz skoroś to odkryła i bóg ci to wrzucił 
w serce, milcz, żeby się nikt w domu nie dowiedział.  

________________

Homer, Odys i Penelopa. Pieśń XIX, w: Odyseja, przeł. Jan Parandowski, 
Czytelnik, Warszawa 1953, s. 283-287.
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Mąż i żona. 
Pieśń XXIII (fragment)
----------------------------------------------------------------------------------

Z głośnym śmiechem staruszka szła na górne pokoje, by pani powie-
dzieć, że drogi małżonek jest w domu. Kolana poruszały się żwawo, 
nogi skakały. Stanąwszy u wezgłowia rzekła:

– Zbudź się, Penelopo, drogie dziecko, byś własnymi oczami ujrzała 
to, za czym tęskniłaś przez wszystkie dni. Wrócił Odys, wrócił, choć póź-
no, do swojego domu, pozabijał hardych zalotników, którzy twój dom na-
wiedzili zmorą, pożerali dobytek i gwałt czynili twojemu synowi.

Odrzekła jej mądra Penelopa:
– Babuniu droga, bogowie cię opętali – oni mogą i najmędrszego 

uczynić głupcem, tak samo jak szaleńca przywieść do rozsądku. I tobie oni 
pomieszali rozum, dawniej tak niezachwiany. Czemu drwisz ze mnie, gdy 
moje serce jest tak pełne bólu? Czyż na to, by mówić od rzeczy, budzisz 
mnie ze snu słodkiego, który mi padł na powieki? Nigdy jeszcze tak nie 
spałam od dnia, w którym Odys poszedł oglądać tę Złotroję, niegodną 
wspomnienia. Proszę cię, zejdź i wróć do megaronu. Gdyby inna z moich 
kobiet przyszła z tą nowiną i zbudziła mnie ze snu, prędko bym ją i okrut-
nie przepędziła z domu: ciebie starość chroni. Odpowiedziała jej droga pia-
stunka Eurykleja:

– Nie drwię z ciebie, drogie dziecko, ale naprawdę Odys wrócił i jest 
w domu – to ten gość, którym tu wszyscy pomiatali. Telemach dawno wie-
dział o tym, lecz roztropnie strzegł tajemnicy, póki ojciec nie pomści się na 
mężach zuchwałych za ich gwałty.

Na te słowa Penelopa radośnie wyskoczyła z łóżka, uściskała sta-
ruszkę i ze łzami w oczach mówiła do niej słowa skrzydlate:

– Jeśli to prawda, co mówisz, droga babuniu, jeśli on naprawdę wrócił 
do domu, jakże sam jeden mógł położyć ręce na bezwstydnych zalotni-
kach, którzy się tu zawsze zbierali gromadnie?

Odpowiedziała jej miła piastunka Eurykleja:
– Nie widziałam, nie słyszałam, dochodziły mnie tylko jęki 

giną– cych. Siedziałyśmy przerażone w głębi domu za grubymi ścianami, 
drzwi były szczelnie zamknięte. Aż mnie z megaronu zawołał twój syn 
Telemach. To ojciec go posłał. Wtedy zobaczyłam Odyssa nad trupami 
poległych: leżeli wkoło niego na ubitej ziemi, jeden przy drugim. Serce 
by ci skoczyło z radości, gdybyś go widziała: kurzem i krwią był pokry-
ty jak lew. Teraz wszyscy leżą na kupie u wrót dziedzińca, a on rozpalił 
wielki ogień i dom pięknie okadza, a mnie posłał, by ciebie zawołać.  
Idź już i niech w wasze miłe serca radość zawita po tylu cierpieniach. Tak 
się więc teraz skończyło to długie oczekiwanie: jest ci on żywy przy swoim 
ognisku i ciebie odnalazł, i syna, a zalotników za ich wszystkie zbrodnie 
w pień wyciął we własnym domu. Rzekła znów do niej mądra Penelopa:

– Babuniu droga, jeszcze się nie unoś i nie śmiej! Wiesz, jak on tu 
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jest wszystkim w domu pożądany, najbardziej mnie i synowi, którego spłodziliśmy – ale nie może być 
prawdą to, co ty mówisz.    To ktoś z nieśmiertelnych pozabijał zalotników, oburzony ich pychą okrutną 
i zbrodnią. Nikogo z ludzi nie uszanowali, dobrego czy złego, ktokolwiek się do nich zbliżył, i za tę zu-
chwałość padła na nich zguba. Ale sam Odys zginął bezpowrotnie, zginął daleko od Achai.

Odpowiedziała jej na to droga piastunka Eurykleja:
– Moje dziecko, jakież to słowo wyrwało się tobie z zagrody zębów? On jest tu, przy swoim ogni-

sku, a ty wciąż mówisz, że on nigdy nie wróci! Zawsze masz serce nieufne. Wskażę ci więc znak nie-
omylny – bliznę, którą mu ongi zostawił biały kieł dzika. Spostrzegłam ją, kiedy go myłam, chciałam 
tobie zaraz powiedzieć, ale on chwycił mnie rękoma za gardło i nie pozwolił mówić – przezorna głowa! 
Chodź ze mną – życiem własnym ręczę – jeśli cię zwodzę, zabij mnie bez litości.

Odpowiedziała jej na to mądra Penelopa:
– Babuniu droga, choć jesteś bardzo roztropna, nie zdołasz podpatrzyć bogów wiecznie żyjących 

w ich ukrytych zamiarach. Ale idźmy do mego syna: zobaczę zabitych zalotników i tego, który ich zabił.
To rzekłszy, zstąpiła z górnych komnat. A serce się wahało: czy z daleka miłego małżonka wy-

badać czy wprost doń podejść, za ręce ująć, całować głowę. Kiedy zaś weszła i przekroczyła kamienny 
próg, usiadła naprzeciw Odyssa, w blasku ognia, pod drugą ścianą. A on siedział pod wysokim słupem, 
oczy miał spuszczone i oczekiwał, czy się do niego odezwie dzielna małżonka, skoro go ma już przed 
sobą.

Długo siedziała w milczeniu, spłoszona w swym sercu, i nie spuszczała zeń wzroku: to rozpozna-
wała jego twarz, to się jej wydawał nieznajomy w tym nędznym odzieniu.

Nagle odezwał się Telemach:
– Matko moja, zła matko, jakież twoje serce nieczułe! Czemu tak stronisz od ojca? Czemu nie 

siądziesz przy nim, nie zagadniesz słowem, nie rozpytasz? Zaiste, żadna kobieta nie byłaby tak 
nieugięta, żeby się trzymać z daleka od męża, który po wielu niedolach w dwudziestym roku wraca  
do ziemi ojczystej. Zawsze miałaś serce twardsze niż kamień.

Przemówiła do niego mądra Penelopa:
– Moje dziecko, serce mi w łonie topnieje i ani słowa nie mogę wymówić ani się wypytać, nawet 

w twarz spojrzeć z bliska. Jeśli to Odys naprawdę, już my się rozpoznamy nieomylnie i lepiej niż teraz. 
Są bowiem znaki dla innych ukryte, nam tylko obojgu wiadome.

Tak mówiła. Uśmiechnął się niezłomny boski Odys. I wnet do Telemacha rzekł słowa skrzydlate:
– Telemachu, pozwól matce wystawić mnie na próbę; niebawem lepiej mnie pozna. Teraz jestem 

brudny, na ciele mam łachman, dlatego mnie lekceważy i nie ufa, że to ja jestem. Nam jednak trze-
ba się teraz naradzić, by wszystko poszło gładko. Wszak jeśli ktoś jednego człowieka w kraju zabije, 
ucieka porzucając rodzinę i ziemię ojczystą, by nie mieć na karku ciżby mścicieli – myśmy zaś podporę 
miasta znieśli, kwiat, itackiej młodzieży. Powiedz, co o tym myślisz?

Odpowiedział mu roztropny Telemach:
– Sam to rozważ, drogi ojcze. Twój rozum za najlepszy pośród ludzi słynie, nikt się w tym z tobą 

nie może równać na ziemi. My ochoczo pójdziemy za tobą społem i wierz mi, oddamy ci całe nasze 
męstwo i wszystkie siły, jakie w nas są.

W odpowiedzi rzekł Odys przemądry:
– A więc powiem, co mnie się wydaje najlepsze. Najpierw się wykąpcie i zmieńcie chitony,  

i dziewczętom w domu każcie się przebrać. Boski pieśniarz niech weźmie dzwonną formingę i wiedzie 
nas w pląsy radosne, żeby ktoś, co z zewnątrz posłyszy, przechodzień czy są siad, myślał, że                   u nas 
gody. Wieść o zabójstwie zalot ników nie powinna się rozejść szeroko po mieście, póki my nie znajdzie-
my się w naszym wiejskim sadzie. Tam dopiero zobaczymy, jakiej pomocy użyczy nam Pan Olimpu.

Rzekł, oni skwapliwie usłuchali. Najpierw się wyką pali i zmienili chitony, i wystroili niewiasty. 
Zaczem boski pieśniarz wziął wydrążoną formingę i obudził w nich pragnienie słodkiej pieśni i tańców 
doskonałych.

I wielki dom aż jęczał od stóp tańczących mężczyzn i kobiet w pięknych przepaskach. Ktoś, co to 
słyszał z zewnątrz, mógł sobie mówić:

– Z pewnością ktoś żeni się z królową, o którą się tylu starało. Niegodziwa! Nie zdołała utrzymać 
do koń ca tego wielkiego domu, zanim wróci mąż, którego po ślubiła dziewicą.

Tak mówiono, nie wiedząc o tym, co się stało.
Tymczasem wielkodusznego Odyssa w jego domu ką pała klucznica Eurynome i nacierała oliwą, 

a potem na rzuciła nań piękny faros i chiton, Atena zaś na jego głowę zlała wielką urodę i uczyniła 
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go większym na pozór i tęższym i uwieńczyła bujnymi kędziorami podobnymi kwiatom hiacyntu.  
Jak kiedy człowiek biegły we wszelkich kunsztach, uczeń Hefajstosa i Pallas Ateny, urocze dzieło two-
rzy oblewając srebro złotem, tak ona rozlała wdzięk na jego głowę i ramiona. I wyszedł z wanny posta-
wą do bogów podobny.

Z powrotem usiadł na tronie, z którego niedawno po wstał, naprzeciw swojej małżonki, i tak się 
do niej ode zwał:

– Dziwna! Żadnej ze słabych kobiet tak nieużytego serca nie dali panowie olimpijskiej stolicy.  Nie 
masz drugiej tak nieugiętej, która by się trzymała z daleka od męża, co po wielu niedolach w dwudzie-
stym roku wraca do ziemi ojczystej. Hej, babuniu, ściel mi łóżko, sam pój dę spać, bo ona zaiste ma 
w łonie serce z żelaza.

Na to odezwała się mądra Penelopa:
– Dziwny! Nie ma we mnie dumy ani pogardy, ani przesadnego zdumienia. Bardzo dobrze wiem, 

jaki byłeś, kiedy pod Ilion płynąłeś na okręcie o długich wiosłach. Tak, Euryklejo, pościel jemu łoże 
wygodne za tą sypial nią o grubych murach, którą sam zbudował – tam wy nieś łoże i daj pościel, runo 
owcze, chlajny i lśniące prze ścieradła.

Mówiła tak, by wypróbować męża. Lecz Odys obu rzył się na troskliwą małżonkę:
– Zaiste, kobieto, bolesne słowo rzekłaś. Któż to przeniósł gdzie indziej moje łoże? Trudna to 

rzecz i trze ba nie lada umiejętności, jeden bóg, gdyby chciał, mógłby je postawić w innym miejscu. 
Żaden żywy śmiertelnik, nawet bardzo silny, nie mógłby go tak łatwo ruszyć, bo wielka tajemnica 
kryje się w tym łożu przedziwnym. Sam je zrobiłem, nikt inny. Pośrodku zagrody stało długolistne 
drzewo oliwne, mocne, wysokie i grube jak słup. Wokół niego zbudowałem naszą sypialnię ze ści-
śle przylegających kamieni i starannie okryłem dachem, a drzwi wpoiłem szczelne i mocne. Wtedy 
ściąłem włosy długolistnej oliwki, a pień spiżem obciosałem do samego korzenia, troskliwie i umie-
jętnie, równo pod sznur. Z niego zrobiłem podstawę łoża, wiercąc świdrem dziury wszędzie gdzie trze-
ba. Idąc od tej podstawy zbudowałem całe łoże i upiększyłem je złotem, srebrem, kością słoniową.  
I przeciągnąłem wzdłuż rzemienie ze skóry wołowej, purpurą barwionej. Oto masz ową tajemnicę, lecz 
nie wiem, kobieto, czy moje łoże stoi jeszcze w miej scu, czy już je ktoś przeniósł gdzie indziej, odciąw-
szy od pnia oliwki. 

Rzekł, a jej zwątlały kolana i miłe serce, gdy Odys dał jej ów znak nieomylny. Z płaczem wprost 
ku niemu pobiegła, zarzuciła mu ramiona na szyję, całowała w głowę, mówiła:

– Nie gniewaj się na mnie, Odyssie, ty, który jesteś zawsze z ludzi najmądrzejszy. Bogowie na-
sycili nas zgry zotą i nie dali nam trwać przy sobie, by cieszyć się mło dością i wstąpić w progi starości. 
Lecz teraz już się nie gniewaj i nie miej mi za złe, że od razu, ujrzawszy, nie witałam ciebie z miłością. 
Zawsze bowiem serce mi sty gnie w łonie, gdy pomyślę, że ktoś może przyjść i zwieść mnie słowa-
mi: tylu jest niegodziwych oszustów. Nawet argiwska Helena, z Dzeusa rodem, nie dzieliłaby miłości  
i łoża z cudzoziemcem, gdyby wiedziała, że waleczni synowie Achajów pójdą za nią i sprowadzą  
z powrotem na ziemię ojczystą. To bóg ją pchnął w czyn niegodziwy, w jej sercu nie było z początku 
tej winy złowrogiej, od której i nasze zaczęły się cierpienia. Lecz oto dałeś mi znak nieodparty: żaden 
człowiek nie widział naszego łoża, tylko ty i ja, i jedna jedyna służąca, córka Aktora, którą mi dał ojciec, 
kiedym tu przyszła, i która strzegła podwoi naszej zamczystej sypialni. Wierzę już, choć tak nierychli-
we mam serce.

Rzekła, a w nim jeszcze bardziej wezbrało pragnienie łez i płakał trzymając w objęciach swą żonę 
serdeczną i wierną. Jak upragniona jawi się ziemia żeglarzom, któ rym Posejdon okręt dzielny na morzu 
rozbije w zamęcie wiatrów i gwałtownych fal i tylko ich garstka umyka siwej topieli płynąc do lądu, a ich 
ciała okrywa osad słony, aż uniknąwszy zguby, szczęśliwi stają na ziemi – tak upragniony był dla niej 
widok męża i nie mogła swych białych ramion odjąć od jego szyi.

________________

Homer, Mąż i żona. Pieśń XXIII, w: Odyseja, przeł. Jan Parandowski, Czyelnik, Warszawa 1953, s. 330-336.
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Janusz Mazur
Tatarska branka

----------------------------------------------------------------------------------

W XVII w. na południowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej 
nastąpiło nasilenie łupieżczych wypraw Tata rów, połączonych 
od połowy stulecia z wojnami kozackimi, najazdem szwedzkim 

i siedmiogrodzkim. Owe liczne wojny, a szczegól nie częste i dokuczliwe 
najazdy tatarskie szczęśli wie nie spowodowały zniszczenia cerkwi. Oparła 
się najeźdźcom dzięki swym walorom obronnym. Podobnie jak inne tego 
typu zespoły sakralne na kresowych ziemiach Rzeczypospolitej pełniła 
w tym czasie rolę chłopskiej warowni. Ochrania ła życie i mienie mieszkań-
ców Radruża.

Taka też sytuacja miała miejsce jesienią 1672 r., kiedy to po raz ko-
lejny w tym burzliwym stule ciu Tatarzy napadli na wieś. Ten ostatni, jak 
się później okazało, najazd przebiegał w niezwy kłych okolicznościach, 
które zostały utrwalone w miejscowej legendzie. Historia, przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie, przetrwała do naszych czasów, ale jak to 
zwykle bywa z tego typu opo wieściami, posiada kilka wersji. Legendę 
dosko nale uzupełnia wzmianka archiwalna, która pod wielce wymow-
nym tytułem: „Krótka historya o Kobicie z więzienia Tatarów przybyłej”, 
zacho wała się w aktach cerkiewnych przechowywa nych w Archiwum 
Państwowym w Przemyślu. Pomocne są również relacje historyczne  
o woj nie polsko-tureckiej w 1672 r.

Bohaterką tej opowieści jest Maria Dubniewiczowa, przedstawiciel-
ka wspomnianego wcześ niej możnego rodu wójtów radrużańskich. Losy 

________________
„Krótka Historya o Kobicie z więzienia Tatarów przybyłej” 
Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Archiwum 
Państwowym w Przemyślu, sygn. 407 / „Visitatio canoni-
ca decanatus lubaczoviensis” 1844-1845, karta 103.
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Marii, autentycznej postaci historycznej, która weszła do ludowej tradycji, 
należą do najcie kawszych kart siedemnastowiecznych dziejów Radruża. 
Wpisują się również w burzliwą historię ziem kresowych dawnej Polski.

Był rok 1672. Rzeczpospolita przeżywała trud ne chwile. W sierp-
niu nawała turecka ogarnęła Kamieniec. Dzielny pułkownik Michał Jerzy 
Woło dyjowski, bohater Trylogii Henryka Sienkiewicza, w dniu ogłoszenia 
kapitulacji zginął pod ruinami twierdzy. Miesiąc później, we wrześniu, ar-
mia tu recka sułtana Mehmeda IV, podeszła pod Lwów, a czambuły ta-
tarskie chana krymskiego Selim Gireja wspomagane przez Kozaków roz-
lały się po wschodnich województwach Rzeczypospolitej, docierając na 
lubaczowszczyznę.Na znaczonym pożogą szlaku pochodu na jeźdźców 
znalazł się Radruż. Mieszkańcy próbo wali szukać schronienia w obrębie 
obwarowanej świątyni. Tatarzy, operując ruchliwymi oddziała mi, nie decy-
dowali się przeważnie na dłuższe ob lężenie, stąd też taka wiejska fortyfi-
kacja miała szansę na skuteczną obronę. Tak też było i owej jesieni 1672 r. Nie 
przypadkowo miejscowa tra dycja mówi, iż Ordyńcy i Kozacy próbowali do-
stać się do wnętrza świątyni, bezskutecznie rą biąc toporami okute drzwi. 
Mimo niepowodzeń nie chcieli jednak ustąpić. Dopominali się okupu. 
Legenda mówi, iż za odstąpienie ze wsi zażąda li najcenniejszego skarbu 
Radruża – słynącej z nieprzeciętnej urody młodej żony miejscowe go wój-
ta – Marii Dubniewiczowej. Tak też się stało. Młoda kobieta chcąc ocalić 
wieś, rodzinę i świątynię Bożą, oddała się w ręce Tatarów.

Inna relacja podaje, że na wieść o najeździe Tatarów i Kozaków 
mieszkańcy wsi zaczęli rato wać się ucieczką. Mąż Marii uciekł do lasu  
a ona z dziećmi postanowiła schronić się w cerkwi. Została jednak za-
uważona przez zbliżających się napastników. Dzieci schowała szybko  
w krza kach, a sama pobiegła dalej, odciągając w ten sposób pogoń.  
Trafiła w ręce Tatarów i Kozaków, którzy zaczęli kłócić się o swoją brankę. 
W końcu postanowili sprzedać ją na targu niewolników i podzielić się otrzy-
manymi pieniędzmi. Nie zdą żyli już znaleźć dzieci, bowiem nadciągały od-
działy polskie i sami musieli uciekać. Tymczasem ci spośród mieszkańców 
Radruża, którzy schro nili się w cerkwi, na polecenie księdza położyli się 
na podłodze i zachowywali się cicho. Jeden z Kozaków próbował dostać 
się do wnętrza, a chcąc sprawdzić, czy w środku są ludzie, podje chał na 
koniu pod świątynię i uderzył toporkiem w drzwi. Odpowiedziało mu głu-
che echo, jakby wewnątrz było pusto. Zrezygnował więc z dosta nia się do 
środka, a widząc już nadciągającą od siecz, szybko odjechał. Mąż i dzieci 
Marii zdołali się uratować.

Odsiecz przyszła za późno. Jan Sobieski, ów czesny hetman wiel-
ki koronny, po rozbiciu Ta tarów pod Narolem i Cieszanowem, skierował 
chorągwie, jak pisze w liście do króla: „Do Rozdruża, skąd będąc wiadom 
szlaków y częstych przepraw, puściłem woysko za niemi w pogoń”. Dzia-
łając z dużą szybkością i wykorzystując za skoczenie, 7 października rozbił 
główne siły czambułu dowodzonego przez Dżambet Gireja na trakcie mię-
dzy Radrużem a Niemirowem. Podczas starć polska jazda odbiła znaczny 
jasyr. Wśród uwolnionych nie było niestety Marii Dub– niewiczowej.

Co dalej działo się z piękną branką tatarską z Radruża? Nie był jej 
oszczędzony los setek jeńców schwytanych na terenie Rzeczypospolitej 
i siłą sprowadzonych na teren Imperium Osmań skiego. Maria Dubniewi-
czowa trafiła początko wo do Kamieńca Podolskiego, przejętego przez Tur-
ków po traktacie buczackim, a następnie zo stała przewieziona do samego 
Konstantynopola (obecnie Stambuł). Tutaj na targu niewolników z ostat-
niej wojny z Lechistanem została sprze dana. Szczęściem w nieszczęściu 
trafiła w dobre ręce. Zapewne dzięki swej urodzie, a być może także przy-
miotom charakteru przypadła do ser ca jednemu z wysokich urzędników 
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tureckich w randze paszy. Wkrótce też została jego żoną.
Przez 27 lat Maria żyła wśród niewiernych. Jej swoiście pojęta kariera 

w kręgu dworu sułtańskiego miała wiele odpowiedników. Dość wspomnieć 
najsłynniejszą brankę tatarską, jaką była piękna Roksolana, córka popa 
z Rohatyna, która została ukochaną żoną sułtana Sulejmana I, a także 
aktywną uczestniczką życia politycznego szesnastowiecznej Turcji.

Mimo ćwierć wieku trwającej niewoli Dubniewiczowa zdołała prze-
chować pamięć o swej rodzinnej wsi. W 1699 r., po zawarciu pokoju karło-
wickiego i zwrocie Rzeczpospolitej Ka mieńca, powróciła do swej ojczyzny. 
Zgodnie z tradycją przywiozła z sobą nagromadzone przez lata kosztow-
ności, które ukryła w dyszlu wozu. W rodzinnej wsi zastała podupadającą 
cerkiew, tę samą, którą wiele lat wcześniej uratowała przed zniszczeniem. 
W podzięce za szczęśliwy powrót dawna tatarska branka przeznaczyła tu-
reckie złoto na odnowienie świątyni. W Radrużu, wśród rodaków, Maria 
wkrótce zakończyła swoje życie i spoczęła na zawsze przy świątyni.

W roku powrotu do ojczyzny zmarł teść Marii – Wasyl Dubniewicz,  
o czym informuje inskryp cja epitafijna wycięta na nadprożu południowe-
go portalu cerkwi. Ród Dubniewiczów jednak nie wygasł. Wprawdzie nie 
odgrywał już takiej roli jak dawniej, ale jego przedstawiciele nadal zajmo-
wali ważne miejsce w społeczności wiej skiej. Potomkowie tej rodziny do 
dziś zamieszku ją ziemię lubaczowską, a także okolice Lwowa.

________________

Janusz Mazur – historyk sztuki, autor licznych publikacji, m.in. o cerkwi 
p.w. św. Paraskewy w Radrużu

________________

Janusz Mazur, Tatarska branka, w: Radruż. Kresowe dziedzictwo, 
Muzeum Kresów w Lubaczowie, Lubaczów 2011, s. 27-30.

________________
Radruż, cerkiew pw. św. Paraskewy. Napis epitafijny 
Wasyla Dubniewicza na nadprożu południowego portalu 
cerkwi, 1699 r. Rys. J. Mazur
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Zbigniew Trześniowski
Tatarska branka

----------------------------------------------------------------------------------

Na te ziemie Tatarzy najeżdżali od dawna. Były to przeważnie najaz-
dy łupieżcze, za cenniejszymi rzeczami możliwymi tu do zdobycia, 
ale także często chodziło o zabranie stąd w jasyr jak najwięcej ludzi, 

a potem uzyskanie za nich wysokiego okupu lub też zamienienia ich w nie-
wolników i korzystnego sprzedania na targach. Nie zawsze rycerstwo, czy 
to polskie, czy litewskie, zdolne było zapobiec tym najazdom. W wielu 
wypadkach ludzie tutejsi musieli sami zadbać o swe bezpieczeństwo, we 
własnym zakresie zapobiec nieszczęściu. Jednym ze sposobów na to było 
przygotowanie miejsc, w których można było nawet zbrojnie stawić na-
jeźdźcom opór. W okolicy nie było odpowiedniego zamku czy fortecy, przy-
stosowywano do tego najczęściej wiejskie kościoły czy cerkwie, zazwyczaj 
najokazalsze budowle we wsi.

Nie inaczej było w Radrużu, sporej i zasobnej wsi leżącej na kra-
wędzi Roztocza. Tu do obrony przed Tatarami i innymi najeźdźcami już  
w drugiej połowie XVI wieku przystosowano miejscową cerkiew. Wznie-
siona została na owalnym wzgórzu nad potokiem, otoczona wysokim so-
lidnym parkanem z dębowych dyli zaopatrzonym w strzelnice, więc mogła 
w określonych okolicznościach dać pewną osłonę i bezpieczeństwo zgro-
madzonym w niej ludziom, którzy przygotowani byli stawiać zbrojny opór.

Tak było choćby w czasie pamiętnego 1672 roku, kiedy po upadku 
kamie nieckiej twierdzy, wojska tureckie i tatarskie runęły w głąb Polski. 
Wówczas tatarski podjazd dotarł właśnie do Radruża. Ludność, zawcza-
su powiadomio na o niebezpieczeństwie, zbiegła się ze wsi i licznych 
przysiółków leżących wśród łagodnych wzgórz pokrytych sosnowymi la-
sami i skryła się właśnie w miejscowej cerkwi, gdzie pod wodzą wójta, 
Eliasza Dubniewicza, dzielnie stawała przeciw napastnikom. Odparto 
jeden, potem drugi tatarski atak na wzgórze cerkiewne. Tu przy parkanie 
wśród obrońców wyróżniała się dzielnością kobieta, młoda żona wójta, 
Maryna, która nie tylko zachęcała obrońców do walki, ale sama dawała 
im przykład, władając szablą, niezgorzej niż niejeden wytrawny rycerz. 
Dyrygowała lepiej niż sam wójt tutejszymi Hryniami, Kuzykami, Kucze-
rami, Petryczynami i innymi. Wójcina była przy tym kobietą postawną,  
o niezwykłej urodzie, toteż zapewne jej dzielność i niezwykła uroda  
musiały zwrócić uwagę odpieranych od parkanu Tatarów. 

Kiedy obrońcy cerkwi spodziewali się lada moment kolejnego ener-
gicznego ataku na swe pozycje za solidnym parkanem, niespodziewanie 
doczekali się pertraktacji ze strony napastników. Tatarzy za odstąpienie 
od oblężenia zażyczyli sobie okupu, a miało to być wydanie im owej kobie-
ty tak dzielnie stawiającej im czoło. Dowodzący obroną wójt Eliasz kate-
gorycznie sprzeciwił się żądaniom Tatarów. Nie chciał przecież wydać im 
swojej małżonki i matki ich nieletniego dziecka. Jednak szans na dalszą 
skuteczną obronę reduty nie było też wiele. Zdawali sobie z tego sprawę 
jej obrońcy a chyba najlepiej wszystko to rozumiał sam wójt, kiedy już po 
dwóch atakach było wśród obrońców kilkoro rannych i zabitych. Spojrzał 
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za siebie, na kobiety i dzieci kryjące się pod sobotami, przed tatarskimi strzałami, których kilkadziesiąt 
tkwiło wbitych w dachy cerkwi, na chłopów tkwiących przy parkanie z bronią w dłoniach. Za niedługo 
wpadną tu hurmą rządni krwi Tatarzy, bo przecież obrońcy nie zdołają odeprzeć kolejnego natarcia, 
i wtedy będzie tu rzeź okropna. Być może zginą wszyscy. Jakie jest więc wyjście? – zastanawiał się 
wójt...

– Mężu kochany... – widząc rozterkę swego ślubnego, rzekła do niego Maryna: – ...to, że ja sama 
pójdę w tatarską niewolę, jest jedynym ratunkiem dla was, a przede wszystkim dla mojego dziec-
ka. Zostanie ono przez to przy życiu. Ja gotowa jestem poświęcić się dla niego i dla was wszystkich.  
A mnie, jak Pan Bóg zezwoli, może uda się oszukać jakoś Tatarów i wrócić do was z powrotem.

Potrafiła w końcu przekonać swego męża i pozostałych, by złożyć z siebie taką ofiarę na boskim 
ołtarzu. Poszła jeszcze do cerkwi pomodlić się przed ikoną św. pustelnicy Paraskewy, która swe imię 
Petka, czyli Piątek, na cześć dnia męki Pańskiej przyjęła i patronowała dziewczętom, młodym kobie-
tom oraz ognisku domowemu. Pożegnała się z własnym, niepełna dwunastoletnim synem, z mężem 
i wszystkimi, a kiedy Tatarzy, czekając na okup, szykowali się do ostatecznego zapewne szturmu na 
bronioną cerkiew, wtedy otwarła się furta w jej ogrodzeniu i naprzeciw szykującym się do walki Tata-
rom wyszła samotna kobieta. Ta, której zażądali...

– Oto jestem gotowa spełnić wasze życzenie! – rzekła, patrząc śmiało w oczy tatarskiego wodza, 
który wyszedł z gromady ordyńców.

Tatarzy zgodnie ze spełnionym żądaniem odstąpili od oblężenia i wkrótce nie niszcząc miejsco-
wości, pozostawiając w spokoju nie tylko cerkiew, ale i młyn na potoku i chałupy, odeszli z Radruża, 
zabierając ze sobą Marynę. Zapewne przyczyną tego nie była ona, a wieść, jaka doszła do tatarskiego 
wodza o tym, że z obozu pod Krasnymstawem na czele polskiej jazdy ruszył sam hetman Jan Sobieski 
i znosi tatarskie czambuły. Niestety, Marynie nie udało się oszukać Tatarów i nie wróciła, jak obiecała.

Lata mijały, rok za rokiem. Z upływem lat o Marynie oddanej w jasyr coraz mniej pamiętano, ot, 
tak jakby już dawno temu zmarła. Nawet w księgach cerkiewnych zapisano o niej, że „...od dziesięciu 
lat jest już poza domem, a gdzie przebywa i czy jeszcze żyje – nie wiadomo...” a skoro się nie zgłasza, 
to na pewno już nie żyje. Wobec tego faktu jej mąż Eliasz, pochodzący ze stareńkiej majętnej rodzi-
ny Dubniewiczów, poślubił inną kobietę. Starszy od Maryny o prawie dwa dziesiątki lat postarzał się 
już znacznie. Wójtostwo Radruża zgodnie z prawem dziedziczenia oddał swemu synowi, który w tym 
czasie stał się dorosłym mężczyzną. Ten ożenił się młodo. Niestety, jego ukochana żona Katarzyna 
niedługo po ślubie zmarła i żył jako wdowiec.

Tymczasem zabrana w jasyr Maryna, uznana w Radrużu za zmarłą, ciągle żyła gdzieś daleko 
w świecie. Doprowadzona została do zajętego przez Turków Kamieńca Podolskiego. Tam na targu nie-
wolników Tatarzy sprzedali ją korzystnie pewnemu bogatemu paszy tureckiemu. Ten zabrał zakupioną 
niewolnicę do Stambułu. Co więcej zakochał się w urokliwej i energicznej niewieście. Była ona wpraw-
dzie niewolnicą, ale żyła w domu pełnym prze pychu i bogactwa. Poza wolnością niczego jej nie brako-
wało. Maryna miała duży wpływ na swego gospodarza. Ten bowiem nie tylko darzył ją swym uczuciem 
i pełnym zaufaniem, ale nawet w czasie jego nieobecności w Stam bule zarządzała jego dobrami. Pasza 
zapewnił ją, że po jego śmierci odzyska wolność, a obietnicę poparł odpowiednim glejtem.

Dwadzieścia siedem lat była Maryna w niewoli, ale wreszcie doczekała się spełnienia obietnicy 
swego pana i władcy. Po jego śmierci mogła wrócić do kraju, zabierając ze sobą spory przepisany jej 
majątek.

Przez ziemie tureckie podróżowała z liczną służbą i w drogiej karocy. Po siadany od paszy glejt 
otwierał jej drogę i zapewniał bezpieczeństwo. Dopiero kiedy w Mołdawii miała przekroczyć granicę  
z Polską, zmieniła diametralnie swój wygląd. Odesłała służbę z karocą z powrotem do Stambułu, za-
kupiła prosty chłopski wóz i parę mocnych koni. Sama z bogatej Turczynki prze istoczyła się w zwykłą 
chłopkę, rozdając biednym swe bogate szaty. W wozie ukryła majątek zabrany z Turcji, a także pod 
słomianym siedzeniem szablę z damasceńskiej stali, dwie krócice, rożek prochu do nich i mieszek kul, 
bo też z bronią pod ręką raźniej jej było, pewniej się czuła. W ten sposób w przebraniu ubogiej chłopki, 
ale ze swym sporym majątkiem, przebyła szczęśliwie ziemie polskie i dotarła do rodzinnego Radruża. 
Było już koło południa, kiedy do wioski drogą od Niemirowa wtoczył się wóz ciągniony przez parę koni 
niedobranych do siebie ani maścią, ani wzrostem. W półkoszku, na wiązce słomy przykrytej płachetką, 
siedziała starsza, nędznie ubrana kobieta. Wóz zatrzymał się koło gromadki stojących przy drodze 
dzieci, które z ciekawością patrzyły na pojazd, tym bardziej ciekawie, bo powoziła nim starsza kobie-
ta...
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– A dyć, do wójta waszego bym chciała. Kaj on siedzi? – powożąca końmi spytała się dzieci. 
– No tam... Tam... Za potokiem... Za młynem... – wskazywały rękami jedno przez drugie, na ob-

szerną zagrodę.
– To tam, co pierwej... – mruknęła kobieta. – To Dubniewicz dalej wójtem? – zapytała.
– Ano, Dubniewicz u nas wójtem... – potwierdziło któreś.
– Bóg wam zapłać! – kiwnęła głową. – Wio... wio, maluśkie... – zawołała na konie, przy tym ru-

chem lejc je popędzając.
Pojechała w stronę wskazanej przez dzieci zagrody. Te zaciekawione, kogo też obcego jakieś licho 

sprowadza do wsi, pobiegły za wozem. Przed opłotkiem zagrody kobieta zatrzymała konie. Nie scho-
dziła jednak z wozu, rozglądała się niepewnie wokoło, jakby obawiając się czegoś. Dzieci, które za nią 
przybiegły, weszły na podwórze, a jedno z nich zaglądnęło do sieni chałupy pokrytej omszałą strzechą. 
Po chwilce wyszedł z niej z czterdziestoletni mężczyzna i słuchając tego, co mu dzieci mówiły, popa-
trzył na stojącą przy opłotku zagrody dwukonną furmankę. Po chwili podszedł tam, nie spuszczając 
wzroku z opatulonej chustą kobiety siedzącej na wozie...

– A któżeście to są i czego od nas chcecie? – spytał się przybyłej.
– Jak czego chcę? Do domu wróciłam... – odparła kobieta.
– Do domu? Jak to? Tu wasz dom? – zdziwił się tym, co usłyszał.
Z chałupy w tym czasie wyszło jeszcze dwoje starych ludzi. Kobieta przysiadła na progu sieni,  

a stary mężczyzna, wspierając się na kiju, podszedł bliżej przybyłego gościa.
– Tak! Do domu wróciłam... – przybyła głośno potwierdziła swoje słowa.
Akurat w tym momencie podszedł do wozu także tamten wspierający się na ladze starowina. 

Patrzył swymi wyblakłymi już oczami na przybyłą. W pewnej chwili zatoczył się i omal nie upadł na 
ziemię...

– Laboga! To Maryna! Wasyl! To twoja rodzona matka! – zawołał starzec. – A myśmy wszyscy ją 
już dawno opłakali i odżałowali, sądząc, że nie żyje... – dodał cicho.

– Mówiłam wam, że wrócę, choćby i z końca świata, choćby i z tatarskiej niewoli... To i słowa do-
trzymałam... – odezwała się.

– Laboga! I co teraz będzie? Dwie żony będę miał? – stropił się starzec. – Maryna i Sonia... – stał 
oparty na lasce i trząsł się cały, spoglądając to na siedzącą na wozie kobietę, to na tę drugą siedzącą 
akurat na progu chałupy.

– Nie trapcie się... – odezwała się Maryna. – To nic, że macie drugą babę, będziecie z nią dalej 
siedzieli... Mnie nic do tego... Ja wam też tam w świecie wierności małżeńskiej nie byłam w stanie 
zachować. To i nie do was wróciłam, tylko do syna swego... – zeskoczyła z wozu. – Wasyli, przyjmiesz 
mnie na starość... – zwróciła się do syna.

– Dyć, wdowcem jestem, to i kobieta w domu mi się nada... A rodzona matka tym bardziej... – ucie-
szył się. 

– No to mi kamień z serca spadł, żeście mnie przyjęli. Wasyli, synu, mój kochany... trzeba mi się 
też o konie zatroszczyć, bom dzięki nim kawał świata przejechała, i wozem też należy się zająć, bo 
droższy on niż złota kareta... – mówiła do syna.

Jakże Olbrzymie zmiany po swym powrocie Maryna zastała w Radrużu. Jej mąż Eliasz, staruszek 
już, miał drugą żonę Sonię, także już bardzo starą kobietę. Syn Maryny był teraz wójtem w Radrużu. Po 
stracie swej żony, ciągle pozostawał wdowcem. Często odwiedzał jej grób na cmentarzyku przy cerkwi. 
Tylko chałupa i zagroda cała były te same co przedtem, zaoszczędzone wtedy i niespalone przez Tata-
rów, dzięki poświęceniu Maryny. Ta sama była też cerkiewka św. Paraskewy, chociaż wiek na niej było 
już widać, bowiem powoli chyliła się ku upadkowi, i żal było patrzeć na niszczejący obiekt o pięknej 
architekturze, wykonany z dorodnych jodeł i dębów bez użycia metalowych gwoździ...

Na szczęście Maryna z jasyru nie wróciła z pustymi rękami. W wozie było wiele skrytek, a w nich 
schowane pieniądze i kosztowności. W samym wydrążonym dyszlu ukrytych było sporo dukatów,  
a i w innych schowkach poczynionych na wozie też było niemało precjozów. Pierwsze, co uczyniła Ma-
ryna po swym powrocie, to zakup płyty kamiennej z bruśnieńskiego kamienia na grób zupełnie nie-
znanej przez siebie zmarłej młodo synowej. Nie żałowała pieniędzy na odbudowę cerkwi w Radrużu, 
bo przecież do jej patronki modliła się stale, także będąc w niewoli, gdzie nie o chrześcijańskiej religii, 
a o islamie trzeba było raczej myśleć. O brance tatarskiej Marynie (Marii) Dubniewiczowej, żonie wójta 
Eliasza z Radruża, od lat różne krążą opowieści. Tomasz Jurasz w swoim opracowaniu Znane i nieznane 
zamki, pałace i kościoły Polski południowo-wschodniej, wyd. Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe Pra-
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sa Książka Ruch, 1988, na s. 64 m.in. pisze: 
... Wokół zespołu, jego przepięknej architektury, oplotła się legenda, bo przecież nie może być ina-

czej i ta legenda, półprawda, półbajka warta jest też poznania i zapamiętania. Opowiada ona o brance 
tatarskiej, która zyskała daleko nad Morzem Kaspijskim serce rycerza i jego rękę i bogactwa, a po śmierci 
bogatego i mężnego paszy w pozłocistej karocy przybyła do swej rodzinnej wsi, do Radruża, przywiozła 
bogactwa i wzniosła tu cerkiew. Przewodnik może pokazać nawet płytę nagrobną wtopioną w zieleń 
dziedzińca, zarośniętą mchem, pod którą leży fundatorka, dawna tatarska branka... 

Zachowała się także rękopiśmienna relacja zatytułowana Krótka historya o kobiecie z niewoli 
tatarskiej przybyłej, z której wynika, że Marya Dubniewiczowa zabrana przez Tatarów, sprzedana zo-
stała przez nich bogatemu Turkowi do Stambułu i właśnie stamtąd przybyła w 1699 roku w przebra-
niu chłopki, przywożąc ze sobą znaczne skarby. Z kolei z płyty, o której wspomina Tomasz Jurasz, po 
odczytaniu napisu w języku starocerkiewnym wynika, że spoczywa w tym miejscu Katarzyna Dubnie-
wiczowa, najprawdopodobniej synowa wspomnianej Marii Dubniewicz (Tu złożono ciało Katarzyny 
Dubniewiczowej, wójtowej radruzkiej, która rozstawszy się z życiem roku 1682 miesiąca marca, dnia 2o 
przeżywszy wszystkiego 24 lata i miesięcy 4 do Pana odeszła. Amen).

----------------------------------------------------------------------------------

________________

Zbigniew Trześniowski (ur. 1938) – regionalista, spisuje legendy i opowieści związane z Łańcutem  
i ziemią lubaczowską, jego artykuły i gawędy publikowane są w czasopismach regionalnych

________________

Zbigniew Trześniowski, Tatarska branka, w: Legendy ziemi lubaczowskiej, Wydawnictwo Edytorial, 
Rzeszów 2013, s. 80-85.
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Historya o Kasi Kolasie 
z parafii Chłopowice
----------------------------------------------------------------------------------

Mego tatę zabił czarny Tatar siekierą, a mamę i mnie zabrał, na 
błoniu podzielił nas wszystkich na kilka kupek. Mamę i mnie roz-
łączyli wśród naszego płaczu i krzyku, odtąd mamy nie widzia-

łam więcej. 
Widziałam, jak się paliły wsie i nasza wieś Morawsko, jak się paliły lasy, 
jak ludzie uciekali z krzykiem i płaczem, z dzieć mi i bydłem do lasu chło-
pickiego. Tyle pamiętam tylko, bo Tatarzy nie pozwalali nam nawet pa-
trzeć poza siebie, ale nas gromadę wiel ką gnali naprzód, sami zaś jechali 
na koniach pilnując, aby nikt nie uciekł. Widziałam, jak kilku ludzi sko-
czyło za Radymnem z wyso kiego brzegu do rzeki Sanu, nie wiem jednak, 
czy się utopili, czy przepłynęli. Ja byłabym skoczyła do wody za nimi, ale 
byłam przy wiązana na sznurze za szyję z drugimi dziewczętami. Wszyt-
kieśmy tak płakały i wołały o ratunek, że aż po lasach słychać było nasz 
la ment straszny, ale nikt z ludzi nas nie ratował, bo we wsi nie było żywej 
duszy, a nad lasami było niebo czerwone od pożarów.

Tatarzy ubrani byli w sukmany białawe, czapki ich jak kopy na szego 
zboża na polu, brody u nich jak nasze kądziele1), a łby ich gołe jak kolana, 
jeno jacyś starsi mieli u nich warkocz na łysym łbie, skręcony za uchem.

A pysk u nich szeroki jak denko, a ślepaki u nich czarne i na wierz-
chu jak cebule, a świecące jak w nocy u wilków. Kożuch do góry kudłami 
obracają, a na plecach mają jakieś kobiałki do na szych podobne, a w tych 
kobiałkach mają długie kołki na jednym końcu ostro kute2 i tymi kołkami 
strzelają do ludzi prosto w serce albo w oczy tak, że widziałam, jak niejed-
nego tym skutym kołkiem na wylot przez piersi przebili.

Nie wiem, przez jakie wsie i wody nas gnali, nie wiem nawet, ja-
kie dnie były, czy święto, czy dzień powszedni, czy post, czy nie post, bo 
nam dawali jeść końskie ścierwo, jakieś kobyle mleko, co trzymali nie 
w naczyniu czystym, ale w skórzanym worku, potem na brudną płachtę 
z worka wylewali i jak psy nasze chłeptali ozorami, gdyż łyżek ani miski 
nie znają, a tylko zębami i pazurami ścierwo końskie pożerają i baraninę 
surową. Nie wiem jak długo nas gnali po górach, lasach i wodach aż do 
swojego kraju, nie pamiętam, jak ja tak daleką drogę mogłam żywo zrobić, 
wiem tyle, że w jednej ko szuli byłam, która ze mnie spadła i tylko kawał-
ki czarne z niej na mnie potem wisiały, a ciało moje było sine od bicia, 
bo mnie i dru gich strasznie bili, gdyśmy już iść dalej nie mogły i na zie-
mię z tru du upadały. A jak kto z nas upadł, to go konie stratowały, albo  
Ta tarzy przywiązywali do boku koni, jak torbę.

Raz (wreszcie) przecie przyszliśmy do ich kraju. A tam ani mia sta, 
ani wsi jak u nas, ani sadowiny, ani ogrodu, ale łąki i łąki i pa stwiska bez 
granic, a na tych łąkach budy3) jakieś nakryte płachta mi, a w tych budach 
siedzą baby tatarskie z dziećmi. Mają jamy zro bione w ziemi, gdzie palą 
suchymi odchodami końskimi i krowimi i w tym gorącym popiele pieką 
bairy, tj. placki z prosa, które go rące i surowe, razem z końskim ścierwem 
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zmieszane, pożerają. A tłuką i proso i kaszę, kobylim mlekiem łakomie popijając.
Robota dla nas (była) taka: być pastuchami, tłuc proso na kaszę, mąkę, piec w jamie placki, doić 

kobyły, zlewać mleko do worków skórzanych, prząść kłaki baranów, krów i wielbłądów, a z tych ni ci 
robić płótno i płachty dla Tatara i dzieci jego; potem ryć ziemię4) i siać proso, czasem tatarkę, bo proso 
i tatarka (hreczka) to u Tata rów całe gospodarstwo.

To jeszcze nie tak źle było nam, ale ani kościoła, ani księdza, ani krewnych, ani święta, ani pacie-
rza, ani pieśni nabożnej, ani słowa jednego z naszej mowy, ani ptaka naszego, ani śpiewów, ani mu zyki, 
ani lasów i gór ani rzeki, – o to męczarnia i nudota gorsza nad głód, nad ubóstwo, nąd pracę najcięższą, 
nad wszystkie biedy.

My cierpieli całe lata bez nadziei, czy nas kto wyratuje z niewo li. Aż tu po latach tej biedy, już nie 
wiem, czy to na wiosnę, czy w jesieni, każe mi Tatar wybierać się w drogę. Idę i nie wiem, co się ze mną 
stanie. Zegnali nas bardzo dużo do kupy i pędzą na za chód słonka, dalej a dalej, o Boże. Stanęliśmy 
na granicy kraju. Co to za kraj? To Ruś i Polska. Poklękaliśmy na ziemię, a jacyś pano wie5) wzięli nas 
w opiekę, przyprowadzili do miasta jednego i wy pytywali się każdego, skąd rodem? A ja pamiętałam 
sobie Moraw sko i kaplicę w lesie koło Morawska. Tak powiedziałam i odprowa dzili mię dobrzy ludzie 
do Morawska. Nie poznali mnie, jedna chrzestna matka Jadwiga Szczerbicha od razu mnie poznała, 
w dom swój jako sierotę wzięła, wychowała i wszystkiego na nowo nauczy ła, potem wydała (za mąż)“.

Odpisał z kroniki parafialnej i wydał drukiem ks. Wojciech Michna z Chłopic dnia 16 II 1888.

________________
Wspomnienia z niewoli tatarskiej Katarzyny Kolasy, pochodzącej ze wsi Morawsko w pow. jarosławskim z lat 1672—16771), spi-

sał ks. Wojciech Michna, w: „Wesoły Figlarz”, Pruchnik 1888, rękopis w Archiwum Muzeum w Jarosławiu, sygn. 79, s. 206-222.

Opisane wspomnienia dotyczą okresu wojen turecko-tatarskich za pa nowania króla Michała Ko-
rybuta Wiśniowieckiego z r. 1672. Oddziały tatarskie dotarły wówczas w okolice Przemyśla, a wódz ta-
tarski Nura dyn obozował we wsi Torki, obok Medyki, na wschód od Przemyśla. Stąd oddziały tatarskie 
roz jeżdżały się po okolicy, rabując wszystko dokoła, niszcząc wsie i miasteczka, a ludzi zabierając do 
niewoli. W czasie jednego z takich najazdów na wieś Mo rawsko położoną w powiecie jarosławskim do-
stała się wraz z innymi wieśnia kami w jasyr młoda dziewczyna wiejska Kasia Kolasa. Umieszczona na 
Krymie jako branka tatarska przebywała w niewoli przez pięć lat, tj. od r. 1672 do r. 1677; wtedy bowiem, 
już za czasów panowania Jana Sobieskiego, na mocy ugody polsko-tureckiej zawartej w Żurawnie w r. 
1676, jeńcy polscy zostali zwol nieni z niewoli i wrócili do ojczyzny. Powróciła też i Kasia Kolasa, a swoje 
przygody opowiedziała proboszczowi z sąsiedniej wsi Chłopice, a ten wpisał opowiadanie do kroniki 
parafialnej, a wydrukował w roku 1888 ks. W. Michna.

----------------------------------------------------------------------------------

________________

1. Kądziel – przyrząd do przędzenia. 

2. Kobiałki – kołczany, w których przechowywali Tatarzy łuk i strzały, kołki – strzały okute żelazem.

3. Budy nakryte płachtami – namioty.

4. Ryć ziemię – orać ziemię prymitywnym sposobem.

5. Jacyś panowie – delegacja polska odbierająca jeńców polskich.
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Powrót z niewoli tureckiej

Oławo, Oławo
ty nasza dziedzino!
Dwoje ślicznych dziatek 
do Turek zajęli.

Zajęli braciszka
zajęli siostrzyczkę,
miły, mocny Boże!
Zajęli siostrzyczkę.

A braciszka dali
do ciemnej piwnicy,
miły, mocny Boże!
Do ciemnej piwnicy.

A siostrzyczkę dali
do jasnej świetlicy,
miły, mocny Boże!
Do jasnej świetlicy.

Siedem lat tam była,
srebrem złotem szyła,
a na ósmy roczek
Śnił ci jej się śniczek.

Śnił ci jej się śniczek,
że umarł braciszek,
śnił ci jej się i drugi,
że jeszcze jest żywy.

Tak bardzo płakała,
rękami łamała,
Miły, mocny Boże!
Rękami łamała.

Cóż, dziewczyno płaczesz,
cóż tak lamentujesz?
Miły, mocny Boże!
Cóż tak lamentujesz?

Śnił ci mi się śniczek,
że umarł braciszek,
śnił ci mi się i drugi,
że jeszcze żyje. 

I dostała klucze
od ciemnej ciemnicy,
Miły, mocny Boże!
Od ciemnej ciemnicy.

Gdy ciemnicę odewrzyła.
Na brata zawołała:
Żywyś bracie, żywy
alboś jest umarły?

Żywych, siostro, żywy,
pod kolana zgięty,
miły, mocny Boże!
Pod kolana zgięty.

W moich białych włosach
myszy gniazda mają, 
miły, mocny Boże!
Myszy gniazda mają.

Moje czarne oczy
gady wyjadają,
miły, mocny Boże!
Gady wyjadają.

Wzięła go za rękę
i precz wędrowała, 
od wsiczki do wsiczki,
aż do swojej matusiczki.

Gdy do matki przyszła,
o nocleg prosiła,
miły, mocny Boże!
O nocleg prosiła.

Małą świetlicę mam,
dla czeladki mam,
miły, mocny Boże!
Dla czeladki mam.

Idźcie do stodoliska,
na zgniłe snopczyska,
miły, mocny Boże!
Na zgniłe snopczyska. 

Gdy do stodoły przyszła,
tak bardzo płakała,
Miły mocny Boże!
Matka nas nie poznała!

A małe pachole
bieży ku stodole,
ten głos usłyszało,
matce powiedziało.

Moja miła matuchno
miałoch ja braciszka?
Miałoch ja braciszka 
albo siostrzyczkę?

Miałoś dziecię, miało,
aleś ich nie znało,
miły, mocny Boże!
Aleś ich nie znało.

A nie są ci to oni,
ci podróżni ludzie?
Miły, mocny Boże!
Ci podróżni ludzie?

Chnet do stodoły bieżała,
rękami łamała,
miły, mocny Boże!
Jach was nie poznała!

Gdyćby ja była wiedziala,
Żeście moje dzieci,
nocowałaby was
w tej nowej świetlicy.
Miły, mocny Boże!
W tej nowej świetlicy.

________________

Polska ballada ludowa. Antologia, wybrała i opracowała Elżbieta Jaworska, PWM, Kraków 1991.

Tekst wg: Kilka pieśni ludu górnoszląskiego (ze zbioru J. Lompy), „Przyjaciel Ludu“, r. XI, 1845 nr 38, s. 303.

Pieśń zapisana była tylko raz, przez Józefa Lompę w 1842 roku, przedrukowywana potem, z melodią – przez Oskara Kolberga.

Bystroń w Historii w pieśni ludu polskiego, Warszawa 1825, s. 23: „Pieśń jest pochodzenia ukraińskiego i przedostała się na Śląsk szlakiem karpackim.  

Jest to jednak z nielicznych polskich pieśni, w których zachowane są ślady historycznych wydarzeń z XVII wieku”.
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ŚLADY PAMIĘCI W LUBACZOWIE

Barbara Kubrak

W     każdy piątek, tuż przed zachodem słońca, żydowska kobieta, 
w skupieniu i modlitwie pochyla się nad płomieniem świec, 
przygotowując się do jednego z największych żydowskich 

świąt – szabasu. 
Dziś już nikt w Lubaczowie nie zapala szabasowych świateł, na próż-

no też szukać na ulicach miasta znajomych sylwetek, w czarnych chała-
tach, z brodą i pejsami,  w jarmułkach lub kapeluszach na głowie. Nie sły-
chać też radosnego śmiechu Sary, Abrahama, Borucha czy Mosze.

Świat lubaczowskich Żydów przestał istnieć.

Powroty

Została jednak pamięć, o ludziach i ich wielowiekowym dziedzic-
twie: tradycji, obyczajach, kulturze, pieczołowicie chroniona przez lu-
baczowskie muzeum. Przetrwały wspomnienia sąsiadów, znajomych, 
kolegów ze szkolnej ławy oraz jakimś cudem ocalonych lubaczowskich 
Żydów. Ci ostatni czasem wracają, szukają swoich korzeni, jak Zvi Ri-
chard Dorner z Bostonu, syn Hersza Dornera, majętnego Żyda z Lubaczo-
wa. Było to latem 2007, a może 2008 roku, kiedy Dorner, młoda kobieta  
i dwie młodziutkie Żydówki odwiedzili muzeum, pytali o fotografie, doku-
menty, o cokolwiek. Szukali rodzinnego domu, którego już nie ma…

Wzruszająca jest także relacja z podróży do Lubaczowa Ory Heuman 
Regev w poszukiwaniu małego domku nad rzeką, w pobliżu bajeczne-
go młyna, o którym tyle opowiadała jej matka Pepka, córka kierownika 
lubaczowskiego młyna Mosze Farbera i Faigale Farber z domu Fridman. 
Pepka miała 17 lat, kiedy wyjechała z Lubaczowa do Warszawy. W 1947 
r. odwiedziła Lubaczów, odnalazła rodzinne pamiątki i wyjechała. Nigdy 
więcej już tu nie wróciła. 

Inne zabarwienie mają wspomnienia Evy Galler z Oleszyc.  
We wrześniu 1939 r. Eva miała 14 lat, była najstarsza z ośmiorga rodzeń-
stwa. Trzy tysiące Żydów żyło w Oleszycach przed II wojną światową. Za-
ledwie dwudziestu ocalało, m.in. Henry Haller, przedwojenna miłość Evy. 
Pobrali się w grudniu 1946 roku.

Tak było

Najstarsze przekazy źródłowe o lubaczowskich Żydach pochodzą  
z końca XV w., ale śladów ich obecności trzeba domyślać się wcześniej, 
tuż po lokacji miasta (1376). Polityka panujących, możnowładztwa  
i szlachty była korzystna dla osadnictwa, w tym także dla Żydów, którzy 
uciekając przed prześladowaniami w Europie Zachodniej, szukali schro-
nienia w tolerancyjnej Polsce. Wiek XVII to czas licznych pożarów, epide-
mii, obcych najazdów oraz postojów własnych chorągwi, które przyczyniły 

----------------------------------------------------------------------------------
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się do  upadku miasta i jego stopniowego wyludnienia.
W drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII w. wraz z odbudową miasta odradzała się spo-

łeczność żydowska. Z 1727 r. pochodzi wzmianka o lubaczowskiej synagodze, a najstarsza macewa na 
cmentarzu żydowskim nosi datę 1728 r. W drugiej połowie XIX w. liczba Żydów osiągnęła 1304 osób na 
ogółem 4138 mieszkańców.

 W 1932 r. do gminy żydowskiej należało 1973 lubaczowskich starozakonnych z terenu miasta na 
6377 mieszkańców, a przed wybuchem wojny Żydzi przekroczyli liczbę 2 tys. osób. 

Żydzi obok Polaków i Ukraińców współtworzyli pejzaż kulturowy Lubaczowa. Obecni też byli  
we wszystkich dziedzinach życia miasta: w samorządzie, w handlu i rzemiośle, w oświacie i kulturze, 
a nawet w wojskowości. Światli tworzyli elitę umysłową Lubaczowa, jak adwokaci, lekarze,  nauczycie-
le szkoły „Bejt Jakow” i szkół zawodowych dokształcających.

Społeczność żydowska dominowała w przemyśle drobnym oraz w handlu, hurtowym i deta-
licznym. Spora też grupa zajmowała się rzemiosłem. Na początku lat 30. do Cechu Zbiorowych Rze-
mieślników należało 35 rękodzielników, takich jak piekarze, stolarze, blacharze, fryzjerzy, szewcy, ze-
garmistrze, malarze i najliczniejsi w tym stowarzyszeniu krawcy – aż 14 mistrzów, inni byli członkami 
towarzystwa rękodzielników żydowskich „Jad Charuzim”.

Żyjący w gminie Żydzi wspólnie przeżywali ważne dla nich wydarzenia, jak narodziny, małżeń-
stwo, śmierć. Podstawową instytucją była synagoga, miejsce spotkań i modlitw, a także cheder – szko-
ła religijna dla chłopców, potem łaźnia (mykwa), rzeźnia, w której szojchet dokonywał rytualnego ubo-
ju, oraz piekarnia przygotowująca koszerny chleb, bajgle i chałki na szabat czy mace na święto Paschy. 
Nie mogło zabraknąć również pisarza (sofera) przepisującego święte zwoje Tory, który sporządzał tek-
sty do mezuz przytwierdzanych na odrzwiach żydowskich domów oraz skórzanych pudełeczek tefili-
nów używanych w czasie modlitwy, spisywał także kontrakty małżeńskie – ketuby. Działał tu także 
tkacz wykonujący modlitewne chusty (tałesy) i inni.

Muzealna ekspozycja choć na krótko pozwoli przenieść się w tamten, barwny i może nieco eg-
zotyczny świat, pełen symboli i magii. Siedmioramienny świecznik – menora, symbol mądrości                   
i sprawiedliwości, „wieczne światło” (ner tamid), płonące od świtu do nocy w żydowskich świątyniach, 
a jednocześnie największy symbol judaizmu, dumnie króluje na muzealnej wystawie. Obok niej gryf  
z lubaczowskiej synagogi, cudem ocalały z wojennej pożogi. Na ścianie wizerunki chasydów i staroza-
konnych w modlitewnych tałesach i tefilinach na głowie – ukazani w religijnej ekstazie, przedstawienia 
M. Kopfa – lubaczowska synagoga, szamasz wzywający Żydów na poranną modlitwę. A wszystko to 
zręcznie wkomponowane w przedmioty religijnego kultu: Torę i jej pięknie haftowaną sukienkę, koro-
nę, tas, jad oraz dekoracyjny parochet – zasłonę na szafę ołtarzową Aron – ha-kodesz. Dalej litografie 
Wilhelma Wachtela, opowiadające o tradycjach żydowskich świąt: szabasie – cotygodniowym święcie 
odpoczynku, otaczanym przez Żydów szczególna czcią i miłością, o święcie Paschy i związanej z nią 
uczcie sederowej. Właśnie cała rodzina zasiadła do uroczystej kolacji, gdy w drzwiach stanął prorok 
Eliasz, a może i sam Mesjasz? W nastrój żydowskich świąt wprowadzają również pachnące wonnościa-
mi balsaminki, o kształcie filigranowej wieżyczki, zapalane na koniec szabasu, ośmiopalnikowe lampy 
oliwne, płonące w żydowskich domach w święto Chanuka, dekoracyjne kasetki na etrog, ozdobne jar-
mułki, bogate atary itp. Tuż obok stół uroczyście nakryty na święto szabasu, w tradycyjnym żydow-
skim domu, dwie świece, dwie chałki. Na wschodniej ścianie barwny mizrach i drogocenny pergamin 
(ketuba), pamiętający jeszcze ślub młodej pary i radosne okrzyki weselnych gości: mazeł tow! – na 
szczęście! i dźwięk tłuczonego szkła. 

I czas zagłady...

22 czerwca 1941 r. do Lubaczowa wkroczyli Niemcy. Niedługo potem padł rozkaz: „Wszyscy Żydzi 
od 10. do 60. roku życia mają zgłosić się na rynku”. Tych, którzy się nie stawili, bezbronnych i nagich wy-
pędzono na rynek. „Przygotowywaliśmy się na śmierć, żegnaliśmy się z najbliższymi – wspomina świa-
dek tamtych wydarzeń – Feiga Kramer. Na jesieni 1942 r. Niemcy utworzyli w Lubaczowie getto, to stąd 
właśnie wyruszały do Bełżca transporty śmierci. Przez lubaczowskie getto przewinęło się blisko 6 tys. 
Żydów, spędzonych przez Niemców z pobliskich miejscowości. Już w pierwszych dniach stycznia 1943 
r. hitlerowcy przystąpili do likwidacji getta. 6 stycznia był początkiem ich masowego ludobójstwa, ko-
lejnego dnia Niemcy odebrali ubrania i buty, które robili im Żydzi. W miasteczku zapanował niepokój: 
„Wiedzieliśmy, że to przedostatnia akcja” – relacjonuje Feiga Kramer. – Nie wiedzieliśmy, co robić. Jedni 
postanowili uciec, inni ukryć się...”. 8 stycznia do centrum dzielnicy żydowskiej wtargnęli Niemcy. Wy-
ciągali ludzi z bunkrów, strzelali do chorych w łóżkach, mężczyzn, kobiet i dzieci, do wszystkich – bez 
wyjątku. Po 2-3 dniach „akcja” została zakończona, ale jeszcze długo, bo przez całą zimę słychać było 
pojedyncze strzały.
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Holokaust przeżyli nieliczni, uratowani przez odważnych Polaków, odznaczonych potem Meda-
lem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

W muzealnej gablocie zgromadzono cenne pamiątki: fotografie, dokumenty, między innymi 
zdjęcia adwokata dr Józefa Ostermana, dyplom ukończenia studiów i indeks lekarza, dyrektora luba-
czowskiego szpitala Dawida Turheima, a obok gabloty  kamienna macewa z lubaczowskiego kirkutu, 
niewątpliwy dowód trwania Żydów na lubaczowskiej ziemi.

„Zaginiony świat” – ścieżka edukacyjna

Przed II wojną światową – jak już wspomniano wcześniej – mieszkało w Lubaczowie ponad dwa 
tysiące Żydów. Holokaust przyniósł zagładę tej społeczności. Przeżyli nieliczni. „Zaginiony świat” to 
ścieżka edukacyjna poświecona ich pamięci.

Wędrówkę śladami lubaczowskich Żydów rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Kresów  
w Lubaczowie. Zgromadzone tu judaika są niemymi świadkami ich obecności, codziennego życia.

Życie codzienne Żydów było podobne do życia Polaków, ale były też pewne odrębności wyni-
kające z odmienności wyznania. Dom żydowski nie odbiegał  zasadniczo od  typowego mieszkania 
mieszczańskiego, z wyjątkiem kilku detali. Przy drzwiach wejściowych, po prawej stronie, na framudze 
umieszczano małe pudełeczko z drewna lub metalu, z otworem przez który widoczny był zwitek per-
gaminu z ręcznie wypisanym tekstem Tory: „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem”. Mezuza miała 
przypominać o ciągłej obecności Boga. Drugim elementem był mizrach – na wschodniej ścianie domu 
rodzaj plakiety lub makaty z wizerunkiem Jerozolimy i fragmentami tekstów Talmudu.

Chłopiec żydowski w wieku 3-5 lat zaczynał naukę w chederze, gdzie uczył się czytania i pisania 
po hebrajsku, a następnie przechodził do czytania Tory. Gdy osiągnął 13 lat, był uznany za dorosłego 
(dziewczynka – 12 lat), mógł uczestniczyć w modłach w synagodze i teoretycznie zawierać małżeń-
stwo, w praktyce za wiek najbardziej odpowiedni uznawano 18 lat. Obrzęd zaślubin prowadził rabin. 
Ślub zawierano pod chupą (baldachim – oznaczał dom, który razem stworzą mąż i żona). Rabin bło-
gosławił wino, dawał je po łyku młodym, młodzi wymieniali obrączki, następnie głośno odczytywano 
Ketubę. Zabezpieczała ona prawa kobiety, określała finansowe zobowiązania męża wobec żony, m.in. 
w przypadku rozwodu.

Pracowity tydzień Żydów kończył się szabatem, jak nakazywał Talmud: „Pamiętaj stale o dniu 
szabatu, aby go uczcić ...Nie będziesz wykonywał żadnych czynności ani ty, ani twój syn, ani twoja 
córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje zwierzę”. Ponieważ w dzień szabatu był zakaz pracy, 
przygotowania do święta czyniono już w piątek, odbywało się sprzątanie, a głównie gotowanie potraw 
na dzień szabatu, bo nie wolno nawet było rozpalać ognia. Na sobotni ciepły posiłek kobiety przygo-
towywały czulent: rodzaj zapiekanki z mięsa, kaszy, grochu lub fasoli i warzyw. Wszystkie te składniki 
wkładano do żeliwnego garnka i umieszczano w piekarniku (szabaśniku). 

W piątek tuż przed zachodem słońca kobieta zapalała dwie świece, ojciec odmawiał modlitwę 
nad kielichem wina (kidusz). Po łyku wina wszyscy obmywali ręce, następnie głowa rodziny – oj-
ciec recytował błogosławieństwo nad chałką, zjadał jej kawałek, po czym obdzielał domowników.  
W bogatszych domach spożywano najchętniej rybę faszerowaną (wg tradycji ryba nie śpi, jest symbo-
lem opatrzności Boga, przed którym nic się nie ukryje) lub pulpety, dalej siekaną wątróbkę z jajkiem, 
rosół z knedelkami, barszcz czerwony, kurę, cymes – marchewkę z miodem.

Z kilku świąt żydowskich charakterystyczne było święto Sukot – kuczek, szałasów, obchodzone po 
zakończeniu żniw. Na okres świąt Żydzi budowali szałasy pod gołym niebem, gdzie spożywali posiłki 
i spali. Zwyczaj budowania szałasów miał przypominać wędrówkę po wyjściu Izraelitów z Egiptu. 

Jednym z ważniejszych świąt było święto Pesach, obchodzone na wiosnę. W czasie świąt nie moż-
na było jeść nic zakwaszonego, nie wolno też było przechowywać takich produktów w domu. Pieczono 
więc mace – placki z niekwaszonego ciasta, tj. mąki i wody, bez drożdży i innych dodatków. Maca miała 
przypominać ucieczkę z Egiptu, kiedy nie mieli czasu na wypieczenie chleba. Ważną częścią święta była 
wieczerza – seder (hebr. porządek). Podawano na stół macę, udziec barani pieczony, maror – gorzkie 
zioła – zwykle tarty chrzan z zieloną pietruszką (maror miał przypominać gorzkie życie Żydów w nie-
woli egipskiej), charoset – surówkę z tartych jabłek, migdałów, orzechów i wina.

Jak smakowały świąteczne potrawy? Jak przygotowywano stół na święto szabasu i sederową 
ucztę? Szukaliśmy wspólnie odpowiedzi. Podziwialiśmy urodę filigranowych balsaminek, niemal czu-
liśmy wonności ze srebrnych puszek. Widzieliśmy rozbawione dzieci grające w drejdel i matkę, która 
wyszła z kuchni z pachnącymi chanukowymi plackami. Drejdel, cynowy lub drewniany bączek, miał 
na bokach wygrawerowane litery: nun, gimel, hej i szin. Były to początkowe litery hebrajskich słów: 
nes gadoi haja szam, czyli „wielki cud zdarzył się tam” – nawiązanie do wojny między Machabeuszami 
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i Grekami w 164 r. p.n.e, kiedy to Machabeusze zwyciężyli pogan. Dla upamiętnienia tego zwycięstwa 
Żydzi obchodzą swoje święto. 

W chanukowy wieczór mogą wydarzyć się cuda, jak przed tysiącami lat w jerozolimskiej świą-
tyni, kiedy brakowało oliwy, a mimo to menora paliła się przez osiem dni. A może jak u Singera, 
gdzie chanukowe światełka zamieniają się w złote monety, ratując zdrowie i życie biednego krawca.  
„To, co Bóg mógł czynić dwa tysiące lat temu, może uczynić i dzisiaj.”

Z muzeum ruszyliśmy w kierunku lubaczowskiego Rynku. Minęliśmy wzgórze zamkowe, gdzie 
przed wojną stal murowany dwór hrabiego Agenora Goluchowskiego, ostatniego właściciela dóbr lu-
baczowskich. Mieszkał tu pełnomocnik hrabiego dr Henryk Frizer, adwokat pochodzenia żydowskiego, 
wybitny działacz samorządowy, komisarz rządowy w Lubaczowie, współorganizator lubaczowskie-
go gimnazjum. Dalej Zamkową mijaliśmy kolejno parterowe, drewniane domki, stojące na wąskich, 
ale wydłużonych parcelach, zwrócone szczytem do ulicy. Tu i tam z ciekawą dekoracją elewacji. O ich 
usytuowaniu decydowała profesja właścicieli – rolników. Najstarsze zachowane domy pochodzą z po-
czątku XX w., zbudowane po pożarze, który ogarnął ulice Zamkową, Młyńską i Za groblą (Duży Wał). 
W jednym z takich skromnych, parterowych domków „na podmurówce z piwniczką pod gontami, zbu-
dowanym w 1903 r., z komórką z desek pod słomą” mieszkał  Żyd Salzberg Majer.

Żydzi mieszkali głównie w centrum, wokół Rynku i położonej na północ od niego synagogi.  
Tam też znajdowało się najwięcej żydowskich sklepów, sklepików i warsztatów.

Rynek – serce miasta. Szukaliśmy jakiegoś punktu zaczepienia, śladu obecności jego dawnych 
mieszkańców. Rynek nr 10, to tutaj, w podwórzu mieszkał fotograf Weiner, powszechnie znany, niemal 
każdy robił u niego zdjęcia. Był jeszcze Fuchs, ale ten mieszkał na Wyszyńskiego przy cerkwi. 

Nr 8, okazała kamienica: „dom mieszkalny 1-piętrowy obejmujący w parterze dwa korytarze, klatkę 
schodową i osiem ubikacyj, cały murowany z fasadą, z 3 piwnicami sklepionymi, dach pokryty blachą 
cynkową, postawiony w r. 1906. Ganek, schody i galerya łączyły dom z wychodkiem. Komory i wychodki 
1-piętrowe.” Musiał tu mieszkać ktoś majętny i ważny. Noe Rost i Rachela. Noe Rost był dyrektorem 
banku w Lubaczowie oraz pierwszym przewodniczącym gminy żydowskiej, wybranym w powszech-
nych wyborach przeprowadzonych pod koniec XIX wieku. 

Rynek nr 82. „Budynek murowany, parterowy, na poddaszu dwie stancje, na dole sklep, 3 stancje  
i 1 kuchnia” – własność Simon Schickler. 

Nie sposób wymienić wszystkich ważnych miejsc żydowskiego Lubaczowa. Prawie każda kamieni-
ca kryje w sobie tajemnicę, osobistą historię jej mieszkańców, niejeden dramat.

Było lato, początek lat 30. XX w. Ogromny tłum Żydów zebrał się na lubaczowskim Rynku. Wszy-
scy czekają na przyjazd słynnego cadyka z Bełza, z chasydzkiej dynastii Rokeachów, Aharona Roke-
acha:

„Oto jest, jedzie bryczką. Na tej bryczce, z przodu, z tyłu uczepieni młodzi Żydzi. Wszyscy krzyczą, 
wiwatują. Potem biorą swojego cadyka na ręce i niosą do synagogi. Pozostali całują go po dłoniach, 
stopach, ubraniu. Był też ksiądz Sobczyński, proboszcz parafii św. Stanisława, i witał dostojnego go-
ścia. Nic jednak nie można było zobaczyć, tak wielki kłębił się tłum Żydów.”

Z Rynku blisko już do synagogi, najważniejszego dla społeczności żydowskiej miejsca.
Lubaczowska synagoga znajdowała się w północno-wschodniej części Rynku, obecnie stoi tu bu-

dynek Poczty. Wybudowano ją „na sposób wspaniały” w miejscu dawnej drewnianej, która spłonęła 
w 1899 r. podczas pożaru miasta. Pokaźną kwotę na budowę bożnicy przysłał baron Edmund Rotschild 
z USA. Synagoga była zorientowana na wschód w stronę Jerozolimy. Pod ścianą wschodnią znajdowała 
się „święta skrzynia” – Aron ha-kodesz, gdzie przechowywano Torę. Przed świętą skrzynią była bima, 
drewniane podwyższenie z bogato dekorowaną kopułą, na bimie czytano Torę, używając wskazówek 
jad, aby nie dotykać Tory ręką.

Wyobrażaliśmy sobie ten piękny, dostojny budynek: fasadę zwieńczoną renesansową attyką, duże 
okna zakończone łukami, bogate wnętrze zdobione wspaniałymi malowidłami… 

Z lubaczowską synagogą historia obeszła się bardzo okrutnie. W nocy z 13 na 14 września wielka 
łuna rozjaśniła miasto. To paliły się lubaczowskie synagogi oraz sąsiadujące z nimi drewniane budynki. 
Jeszcze długo przy ruinach synagogi stała pusta beczka po benzynie.

Z pojawieniem się Niemców w Lubaczowie zaczęły się szykany wobec Żydów i początki ter-
roru (obcinanie pejsów i bród, bicie, przymusowe roboty). Nic więc dziwnego, że 26 września Żydzi  
z zadowoleniem witali w Lubaczowie wojska sowieckie. Marian Kopf wspomina, jak jedna z młodych 
Żydówek, jego sąsiadka, na widok żołnierzy wołała: „Nasze wojsko jedzie”, co dalej skomentował: 
„Nie wiedziałem, że ona w Związku Sowieckim ma swoje wojsko”. 

Względnie spokojną wegetację Żydów przerwała napaść na Związek Sowiecki. Już od począt-
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ku okupacji Żydzi znaleźli się w stanie zagrożenia: zabroniono im handlu, zakazano podejmowania 
pracy, nie wolno im było chodzić po chodnikach, tylko jezdnią, wszyscy musieli nosić opaski z gwiaz-
dą Dawida, taka też gwiazda musiała być na szybach okien. W lecie 1941 r. Niemcy utworzyli obozy 
pracy w Cieszanowie, Płazowie, Lipsku i Starym Dzikowie, gdzie Żydzi ginęli z niedożywienia i wy-
cieńczenia przy robotach fortyfikacyjnych na granicy niemiecko-sowieckiej. Brak opału zimą 1941/42 
r., głód i choroby były przyczyną licznych zgonów w Lubaczowie. Władze niemieckie powołały radę 
żydowską – Judenrat, ogniwo wykonawcze poleceń niemieckich w stosunku do ludności żydowskiej. 
Do zadań rady należała realizacja przymusu pracy, ściąganie kontrybucji, organizacja przesiedleń do 
getta, zapewnienie w nich porządku, choć też i pomoc dla biedoty oraz najbardziej drastyczne zada-
nie – wyznaczanie Żydów do deportacji do obozu zagłady. Przewodniczącym rady był adwokat Józef 
Osterman. Podlegała mu policja żydowska wyróżniająca się gorliwością wobec okupacyjnej władzy   
i bezwzględnością wobec współrodaków. 

Żydzi w Lubaczowie spodziewali się zagłady. Mieli wiadomości o wcześniej utworzonych gettach 
w Rzeszowie i Jarosławiu, skąd przez Lubaczów szły transporty Żydów do obozu zagłady w Bełżcu 
(z Rzeszowa 3 i 8 lipca – około 15 tys. Żydów ). W lipcu 1942 r. co przezorniejsi zaczęli kopać schrony. 
Nocą Marian Kopf słyszał szczęk łopat na posesjach sąsiadów – to Koening, kupiec branży żelaznej, 
kopał schron w szopie na węgle, a Jankiel Nadel wewnątrz domu pod podłogą.

Ulicą Konery dochodzimy do św. Anny – centrum lubaczowskiego getta „żydowskiej dzielnicy 
mieszkaniowej”, jak oficjalnie z obłudą gestapowcy nazywali getto. Na Konery mieścił się Judenrat,  
a naprzeciw tego budynku w drewnianym domu mieszkała znana rodzina Salanderów. Czterech braci 
z tej rodziny tworzyło kapelę: skrzypce, sekund, klarnet i basy. Jak pięknie musieli grać!

W połowie września Niemcy zaczęli przygotowywać getto, wbijano pale i rozciągano druty kol-
czaste na skrzyżowaniach ulic: Mickiewicza – Piłsudskiego, Konery, Rynek, Kościuszki – św. Anny,  
Kościuszki – Piłsudskiego, Kościuszki – Tartaczna. Po święcie Sukot (wrzesień – październik) przywie-
ziono Żydów z Niemirowa i Potylicza, następnie z Horyńca i Oleszyc. Pod datą 14 października 1942 
roku ks. Mroczkowski zanotował w kronice: 

„Exodus judeorów w Oleszycach. Kilkakrotnie Żydzi oleszyccy okupywali złotem odroczenie wy-
jazdu do getta w Lubaczowie. Złożono podobno kilka kilogramów złota. Wreszcie wyczerpani, z resztą 
gratów, smutni i rozdarci moralnie pakują furmanki po niechybną już śmierć”. 

Do likwidacji getta na początku stycznia formacje SS i policji posłużyły się pretekstem wybuchu 
epidemii tyfusu. 8 stycznia 1943 r. do centrum getta wtargnęli Niemcy z policją ukraińską – zaczęli 
strzelać. 

Milczymy. Opuszczamy to miejsce, tak straszne w latach wojny, a dziś tętniące życiem, i ulicą Ko-
ściuszki ruszamy w kierunku żydowskiego cmentarza. Wyobraźnia podsuwa obrazy, jakich już tutaj nie 
ma: piekarnie Grosmana, dwie cukiernie, dom krawca Jankiela Nadla i Natana Kormana, sklep żelazny 
Koeniga, sklep z wapnem Halpnera. 

Na radosne obrazy nakładają się tragiczne. Tą ulicą w kierunku cmentarza hitlerowscy oprawcy 
prowadzili swoje ofiary: ładną, żydowską dziewczynę, wynędzniałą matkę z małym dzieciątkiem na 
ręku, staruszka w łachmanach. Szedł w tym orszaku także dr Józef Osterman i wielu innych. Jechały 
tędy sanie z ciałami zabitych: 30, 40 sań, potem Marian Kopf i jego matka przestali liczyć.

Cmentarz żydowski, zwany Bet olam – dom wieczności, był miejscem świętym, nietykalnym. 
Cmentarz był zawsze solidnie ogrodzony murem lub przynajmniej wałem z ziemi – okopem, stąd na-
zwa okopisko. Kirkut w Lubaczowie, położony jest w odległości ok. 400 m od rynku, przy ul. Kościuszki, 
wzmiankowany w 1727 r., został otoczony nowym murem w 1930 r. z przestrzenną zadaszoną bramą. 
Na jego obramieniu umieszczono trzy tablice w językach: polskim, hebrajskim i jidysz, upamiętniające 
fundatora ogrodzenia Josefa Reinfelda z USA, urodzonego w Lubaczowie.

Ciało zmarłego składano w prostej, nieheblowanej trumnie z otworami, aby był kontakt z ziemią 
(Księga Rodzaju: „Prochem jesteś...”). Po zasypaniu grobu syn zmarłego odmawiał modlitwę – Kadisz. 
Na miejscu pochówku stawiano kamienne macewy, w regularnych rzędach (około 40), zorientowane 
na wschód z inskrypcją, jak na nagrobku Ity, córki Jaakova, z 6 nisan 5488 r., tj. 16 marca 1728 r.: 

Tu spoczywa 
niewiasta
poważana i skromna 
i pobożna pani
Ita córka naszego nauczyciela, pana i mistrza, pana
Jaakowa, która zmarła
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I odeszła do wieczności
6 dnia miesiąca
nisan 488 według krótkiej rachuby
Niech będzie dusza jej zawiązana w woreczku żywych
Stosowano też  symboliczną dekoracją (dąb – człowiek sprawiedliwy, korona podtrzymywana 

przez dwa lwy – mąż uczony, znawca Talmudu, skarbonka – człowiek dobroczynny, świece i świecznik 
– kobieta).

Na cmentarzu żydowskim hitlerowcy dopuścili się zbrodni ludobójstwa. 
Zapanowała cisza.
Bezpowrotnie odszedł świat Natanów, Salomonów, Herszów… Zostały okruchy życia codziennego 

zamknięte w przedmiotach, zabudowa Rynku, tu i ówdzie dawny sklepik, a przede wszystkim okazały, 
tajemny świat macew lubaczowskiego kirkutu.

Opowiadanie może przybliżyć dzisiejszym młodym ludziom świat, który tu, w Lubaczowie, chyba 
bezpowrotnie zaginął – kulturę, zwyczaje, a co najważniejsze, konkretnych ludzi. Naszą powinnością 
jest przypominać o tym. Mówić głośno nie! zbrodni przeciw ludzkości, a równocześnie pokazywać dobre 
przykłady solidarności, odruchy ludzkiego serca upamiętnione tysiącami medali Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. Przypominać o wzajemnej koegzystencji Polaków i Żydów, o sąsiedzkich kontaktach, 
ale także o konfliktach. Nasze muzeum czyni to za sprawą lekcji, zajęć warsztatowych, spotkań, gdzie 
historia splata się z opowieścią, a legenda z prawdą.

________________

Barbara Kubrak – starszy kustosz, kurator Działu Oświatowego w Muzeum Kresów w Lubaczowie

________________
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MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE

Barbara Kubrak

Muzeum Kresów w Lubaczowie działa na terenie interesującym pod 
względem kulturowym. 
Społeczność przez stulecia tworzyły tu różne grupy etniczne  

i religijne. Trzy największe nadawały jej tożsamość: Polacy, Ukraińcy, Ży-
dzi, ale byli tu także Niemcy i nieliczni Tatarzy oraz Ormianie. 

Także warunki naturalne, głównie puszczański charakter terenu, 
były czynnikiem determinującym rozwój kultury materialnej i duchowej. 
Muzeum jednak dość późno zaczęło gromadzić dorobek kulturalny regio-
nu, bo dopiero od 1967 r., kiedy powstało społeczne Muzeum Regionalne 
PTTK. W pełni zorganizowaną działalność w tej dziedzinie prowadzi od 
1981 r., gdy zbiory zostały objęte mecenatem państwowym.

W 1994 roku muzeum objęło w posiadanie zabytkowy zespół 
zamkowo-parkowy, a w 1998 roku przyległy do niego teren podworski. 
Niemal od początku przystąpiono do prac nad rekonstrukcją dawne-
go parku krajobrazowego i remontu budynku podworskiego. Wówczas 
też postała idea utworzenia na terenie dawnego zespołu dworskiego 
Centrum Kultury Pogranicza z ekspozycją skansenowską pod nazwą 
Park Historyczno-Etnograficzny „Przygródek – wspólnota kultur”. Pro-
jekt został wyróżniony w konkursie „Tradycja dla przyszłości”, organi-
zowanym cyklicznie przez Fundację Kultury w Warszawie (2004). Or-
ganem założycielskim muzeum był Wojewoda Przemyski. W związku 
ze zmianami podziału administracyjnego kraju w 1999 roku muzeum  
zostało przekazane samorządowi powiatu lubaczowskiego. W 2004 roku 
w dziejach lubaczowskiej placówki muzealnej dokonała się istotna zmia-
na: muzeum otrzymało znowelizowany statut nadający instytucji nową 
nazwę Muzeum Kresów w Lubaczowie. Było to ukoronowaniem wielolet-
niej działalności muzeum na rzecz dziedzictwa kulturowego Kresów.

Korzystając z funduszy europejskich w 2005 roku, oddano do użytku 
budynek „Galerii Oficyna”, położony w obrębie zespołu zamkowo-parko-
wego.

Opracowane zostały również projekty remontu i przebudowy głów-
nego gmachu, rozbudowy zaplecza magazynowego oraz budowy eks-
pozycji skansenowskiej (Park historyczno-etnograficzny „Przygródek”). 
W ramach przygotowań do tej ostatniej inwestycji na terenie dawnego 
podgrodzia rozpoczęte zostały badania archeologiczne, które przyniosły 
szereg interesujących odkryć. 

W 2006 roku Muzeum rozpoczęło działalność na forum międzyna-
rodowym. Do tej pory zrealizowano dwa projekty „Cult Rural” i „Canepal” 
współfinansowane przez Komisję Europejską. W ramach tych projektów 
przeprowadzono międzynarodowe badania, wydano publikacje i przygo-
towano wspólne wystawy.

----------------------------------------------------------------------------------
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Siedziba muzeum

Muzeum mieści się w zespole podworskim, na który składają się:
– spichlerz (XIX w.) murowany w stylu klasycystycznym, po adaptacji 

od 1986 r. siedziba muzeum 
– zespół parkowo-zamkowy obejmujący wzgórze zamkowe z frag-

mentami fortyfikacji (XV-XVIII w.) i przylegający do wzgórza teren zwany 
w inwentarzach zamku z XVI-XVII w. przygródkiem. W przygródku znaj-
duje się oficyna zamkowa (XIX w.), od 2006 r. „Galeria Oficyna” i park pod-
worski z okazami starodrzewia, przebudowany w okresie międzywojen-
nym według projektu Drekslera. 

W 2010 r. muzeum przejęło w posiadanie Zespół Cerkiewny w Ra-
drużu.

Zespół Cerkiewny w Radrużu

Centralnym elementem zespołu jest cerkiew pw. św. Paraskewy, 
wzniesiona w końcu XVI w. przez zawodowy warsztat ciesielski. Przy-
puszcza się, że jej fundatorem był w 1583 r. starosta lubaczowski Jan 
Płaza. W 1648 r. wnętrze cerkwi pokryto częściowo polichromią, współ-
tworzyła ona razem z ikonami tablicowymi ikonostas. W okresie wojen 
toczonych w ciągu XVII w. świątynia pełniła funkcję chłopskiej warowni.  
Z tego okresu pochodzi podanie o losach branki tatarskiej Marii Dubnie-
wiczowej, żony wójta radrużańskiego, która w latach 1672–1699 prze-
bywała w niewoli tureckiej. Cerkiew w ciągu stuleci była kilkakrotnie re-
montowana (k. XVIII w., 1832, 1845, 1927 r.). W wyniku II wojny światowej 
i przesiedlenia ludności ukraińskiej cerkiew przestała pełnić funkcje litur-
giczne. W latach 1964–1966 przeprowadzono kapitalny remont świątyni. 
W jej pobliżu znajdują się dwa cmentarze greckokatolickie z kamiennymi 
nagrobkami z ośrodka kamieniarskiego w Bruśnie Starym (XIX – XX w.). 
21 czerwca 2013 roku Zespół Cerkiewny w Radrużu znalazł się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Zbiory i ekspozycje

Muzeum prowadzi badania oraz gromadzi zbiory z zakresu dziedzic-
twa kulturowego ziemi lubaczowskiej i Kresów dawnej Rzeczypospolitej

Zbiory zgromadzone zostały w czterech działach: archeologicznym, 
historycznym, etnograficznym, artystycznym.

Dla zwiedzających przygotowano trzy wystawy stałe: „Dzieje miasta  
i regionu”, „Kultura materialna wsi lubaczowskiej”, „Sztuka Kresów”. 

Szerszy zasięg niż regionalny mają zbiory artystyczne: sztuka z krę-
gu trzech kultur występujących na Kresach oraz zbiory polskiego rysunku 
współczesnego.

Stała wystawa w tym dziale „Sztuka Kresów” nawiązuje do dziedzic-
twa kulturowego trzech grup etnicznych składających się na społeczność 
Lubaczowa: polskiej, ruskiej (ukraińskiej), żydowskiej. Wystawa obejmuje 
sztukę sakralną Kościoła Zachodniego i Wschodniego, judaika oraz kolek-
cję portretu kresowego. 

Zbiory współczesnego rysunku sięgają lat 50. XX w. i zawierają prace 
wybitnych polskich artystów: Tadeusza Kulisiewicza, Jonasza Sterna, Al-
freda Lenicy, Marii Jaremy, Zdzisława Beksińskiego, Adama Hoffmanna, 
Teresy Pągowskiej, Jana Dobkowskiego, Ryszarda Otręby i wielu innych.

Od 1993 r. muzeum jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu 
Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. W 2014 r. odbędzie się VIII 
edycja tego prestiżowego konkursu.

Obok ekspozycji stałych muzeum oferuje zwiedzającym wystawy 
czasowe związane z regionem o szerszym zasięgu, obejmującym Kresy 
południowo-wschodnie, oraz wystawy artystyczne.
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Oświata, edukacja

Ważne miejsce w pracy muzeum zajmuje działalność oświatowa. Do 
tradycji lubaczowskiej placówki należą: wystawy czasowe, sesje popular-
nonaukowe, wykłady, spotkania, odczyty, pokazy, prezentacje, koncerty, 
imprezy plenerowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się lekcje muzealne, 
zajęcia warsztatowe, konkursy dla dzieci i młodzieży. Oferta edukacyjna 
skierowana jest do różnych  grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom dotyczącym dziejów mia-
sta i regionu (archeologii, historii), dziedzictwu Kresów, etnografii, teorii 
i historii sztuki, wychowaniu artystycznemu. Muzeum organizuje cyklicz-
ne imprezy: Ferie  w Muzeum, Noc muzeów, Dzień Dziecka, Wakacje 
w muzeum.

Dział Oświatowy systematycznie wzbogaca ofertę o nowe formy 
edukacyjne, wykorzystywane są różne metody – od tradycyjnego wykładu 
po użycie nowoczesnych mediów. Opracowuje programy i projekty doty-
czące wystaw stałych i czasowych muzeum, prowadzi różnorodne dzia-
łania edukacyjne: zajęcia warsztatowe, gry, prezentacje multimedialne, 
ścieżki edukacyjne. Przygotowuje także materiały edukacyjne i promocyj-
ne: zaproszenia, foldery, arkusze zadań itp. 

W swojej misji edukacyjnej muzeum stara się nie tylko upowszech-
niać wiedzę, ale rozbudzać wyobraźnię, wskazywać, że obcowanie z dzie-
łami sztuki może być przyjemnością i fascynującą przygodą.

-------------------------------------------------------------------------------0-
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Sosnowiec nie zawsze wyglądał tak jak dzisiaj. To wiedzą wszyscy. Ale 
nie wszyscy pamiętają, że Sosnowiec miał kiedyś zupełnie innych 
mieszkańców. Żyli tutaj Żydzi tak przywiązani do swoich tradycji, 

że w sobotę nie rozpalali ognia w kuchni, aby nie obrazić Boga. Kilka ulic 
dalej mieszkali ich rodacy do tego stopnia zasymilowani, że co prawda na 
święto Sukot kupowali etrog (owoc, który w specjalnym obrzędzie symbo-
lizował ludzkie uczucia i wartości), ale… robili z niego konfitury. Niemieccy 
fabrykanci stawiali tu swoje fabryki, ponieważ w Sosnowcu zaczynało się 
imperium rosyjskie, a carscy urzędnicy byli tu wysyłani za karę, ponieważ 
– tu się kończyło. Ulicę wypełniał tłum przybyszów ze wsi, którzy szukali 
w Sosnowcu swojej Ziemi Obiecanej… Tych ludzi już nie ma, lecz pozosta-
ły po nich opowieści.  

Jak Szlemiel wędrował do Warszawy i inne historie

Zanim wejdziemy w tkankę miasta, zanim ruszymy w drogę śladami 
pamięci i zapomnienia, warto przywołać tradycyjne narracje żydowskie, 
które właśnie o drodze, o wędrowaniu i wszystkiemu, co z tym związane, 
opowiadają. 

W drogę wyrusza bohater przypowieści Nachmana z Bracławia 
O skarbie znalezionym pod mostem. W drogę wyrusza – by w końcu do 
domu powrócić i tam znaleźć skarb, o którym tak pięknie śnił. Ale czy to 
znaczy, że jego droga była niepotrzebna? „Można mieć skarb w swoim 
własnym domu i nic o tym nie wiedzieć. Żeby się o tym przekonać, trzeba 
ruszyć w daleką drogę” – puentuje swoją historię Nachman z Bracławia. 
Ta znana skądinąd przypowieść nabiera nieoczekiwanego wymiaru, gdy 
zestawić ją z historycznymi narracjami z Sosnowca – opowieścią o nie-
chcianej wojennej tułaczce i trudnych powrotach Sali Garncarz i Jakoba 
Zima do rodzinnego miasteczka. Jaki skarb znaleźli w piwnicy? Okienko 
na poddaszu na ulicy Kołłątaja? Skrawki tynku z kamienicy przy ulicy Tar-
gowej? 

Z dalekiej wędrówki powraca również Szlemiel, bohater słynnego 
opowiadania Izaaka Bashevisa Singera. W antologii świadomie umieści-
liśmy wersję pierwotną tej opowieści, spisaną przez Menachema Kipnisa. 
W wersji Kipnisa „chełmianin”, przekręcony podczas snu przez żartowni-
sia, powraca do swego rodzinnego Chełma i do końca jest przekonany, że 
dotarł do Warszawy – takiej samej jak Chełm. Singer, bawiąc się moty-
wem, idzie dalej – Szlemiel, któremu tym razem kowal, ten słynny bajko-
wy tricster, przekręca buty tak, by czubkami wskazywały Chełm, a pięta-
mi – Warszawę, dociera do Chełma, gdzie przeprowadza skomplikowany 
wywód myślowy, oparty na wiedzy, którą posiadł w chederze, że ziemia 
jest wszędzie taka sama, wywód ten doprowadza go do stwierdzenia, że 
znalazł się w drugim Chełmie, który co prawda jest taki sam jak Chełm 
pierwszy, ale – istotna różnica ontologiczna! – nie ten sam. Rada Mędrców, 
idąc tym tropem, ogłasza, że obecny tu Szlemiel musi być jakimś innym, 

PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE

Beata Frankowska, Małgorzata Litwinowicz
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drugim Szlemielem, który – wobec braku tego pierwszego – będzie zajmował się dziećmi Szlemielowej 
za pięć groszy dziennie, co skądinąd bardzo spodobało się Szlemielowej, ponieważ jej mąż pierwszy 
raz w życiu przynosił do domu jakieś pieniądze. Wszyscy więc byli zadowoleni, również Szlemiel, który 
uznał, że w Chełmie drugim jest dużo lepiej niż w Chełmie pierwszym –  tam jego żona zawsze z niego 
kpiła, a tu, ta obca kobieta wybiera go i pragnie z nim żyć… Czasem jednak przychodziła mu do głowy 
myśl, żeby wybrać się w drogę jeszcze raz i sprawdzić, jak tam jest w tym pierwszym Chełmie. Ale 
z drugiej strony, skoro – jak uczyli go w chederze – ziemia jest wszędzie taka sama, to może cały świat 
to jeden wielki Chełm?  

Można więc powiedzieć, że Szlemiel pozostaje  o b c y  u  s i e b i e – i dobrze mu z tą obcością, 
z tym statusem wiecznego gościa, wędrowca, „kogoś innego”, kto tylko na jakiś czas zatrzymał się 
w miejscu, w którym przyszło mu żyć.  Odkrywa swoje miasteczko na nowo – okiem przybysza z ze-
wnątrz – na zawsze zawieszony między sobą z przeszłości i sobą z przyszłości. Jest jak duch, który 
już nigdzie nie przynależy, żyjący jakimś innym, alternatywnym życiem, w innej czasoprzestrzeni, nie 
do końca prawdziwym, jakby wziętym w cudzysłów, a przez to lekkim, świetlistym. Może również 
o tym mówi Jakob Zim, Żyd z Sosnowca, który robi obrys tynków rodzinnej kamienicy z Sosnowca  
i zabiera go ze soba do Tel-Avivu, by tam – na podstawie tych odprysków pamięci – zbudować swój 
własny drugi Sosnowiec, „w cieniu przeszłości, a jednak w świetle”. 

Ruszajmy zatem! Kto wie, kogo spotkamy po drodze? Może ktoś nas zaprosi na  ucztę, jak to się 
zdarzyło bohaterowi opowieści Nachmana z Bracławia? Pamiętajmy jednak, ż najpierw podadzą nam 
gorzkie zioła.

Opowieści nieobecnych

Wiele zostało zrobione. Dzięki Fundacji Brama Cukermana z Będzina powstały „Opowieści nie-
obecnych” – seria audioprzewodników po dziedzictwie żydowskim w miastach województwa ślą-
skiego, w tym Sosnowca (zob. www.opowiescinieobecnych.org).  „Opowieści nieobecnych” to historie  
o żydowskim świecie, który istniał na tych ziemiach przez kilka stuleci. Piszą pomysłodawcy projektu:

„W latach 30. XX wieku chciano te kilkaset lat historii wymazać – burzono synagogi, niszczono 
cmentarze, palono księgi (…). Projekt OPOWIEŚCI NIEOBECNYCH jest jedną z bardzo wielu, mozolnych 
prób przywracania i podtrzymywania pamięci o naszych dawnych sąsiadach, jest to monumentalne, 
składające się z 64 części, wielogodzinne słuchowisko i zarazem jedyny w swoim rodzaju przewodnik.”

Na sosnowieckim dworcu

Wędrówka po żydowskich Sosnowcu rozpoczyna się na dworcu kolejowym, w miejscu, w którym 
zaczyna się większość sosnowieckich historii. Na przykład taka.

Jest 28 października 1940 roku, poranek. Pierwsze przymrozki. Szesnastoletnia Sala Garncarz 
stoi z matką w dworcowej poczekalni. Jest tutaj po raz drugi. Poprzednim razem z całą klasą jecha-
li na wycieczkę do Krakowa – Sala jeszcze niemal słyszy śmiech swoich rozdokazywanych przyjació-
łek. Dziś w budynku dworcowym wyczuwa się niepokój. Sala przyłącza się do grupy młodych ludzi 
trzymających walizki i paczki. Przytupują, chuchają w dłonie. Sala ma ciepłą, wełnianą czapkę, szalik 
i rękawiczki – prezent od przyjaciółek na drogę. W ręku trzyma starą skórzaną teczkę. Pomiędzy ubra-
nia wsunęła plik czystych kartek w pośpiechu wyrwanych z pamiętnika. Będzie na nich pisała listy  
z kolejnych obozów pracy. 

Przed stolikami siedzą urzędnicy z dużymi tabelami i listami. Pociągi już czekają. Sala sły-
szy krzyki esesmanów, kuli się. Podchodzi do urzędnika. Wyjaśnia, że jest tu za siostrę, Rosę Garn-
carz. Urzędnik przerywa, niecierpliwym gestem wskazuje długą kolejkę ustawiającą się koło pociągu  
z ręcznie wypisaną tablicą „Geppersdorf”. Sala wraca do matki, obejmuje ją. Czuje, że matka drży. 

Matce i córce przygląda się, stojąca kilka metrów dalej, wysmukła kobieta w eleganckim filco-
wym kapeluszu, ściągniętym na jedno oko. Podchodzi i przedstawia się. To Ala Gartner, zaopieku-
je się Salą podczas podróży. Choć mieszkały zaledwie kilka kilometrów od siebie – Ala pochodziła  
z pobliskiego Będzina – w innych okolicznościach pewnie nigdy by się nie spotkały. Ala pochodziła  
z zamożnej rodziny żydowskich przemysłowców, była wykształcona. Dla rodziny Gartnerów, zasymi-
lowanej i całkowicie polskiej, żydostwo było czymś dodatkowym, wiązało się z dorocznym datkiem 
na synagogę i wizytą w świątyni w żydowski nowy rok. Sala – jedenasta córka Jozefa i Chany Ganca-
rzów – pochodziła z ubogiej, religijnej rodziny.  Nie chodziła do szkoły publicznej, tylko do żydowskiej 
szkółki dla dziewcząt, założonej przez Sarę Szenirer.

Ale teraz stoją na dworcu blisko siebie. Sala po raz ostatni ogarnia spojrzeniem swoje miasto. 
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„Żegnajcie, pamiętajcie o mnie” – szepce i wsiada do pociągu. Wróci do Sosnowca po pięciu latach 
tułaczki po to, by zaraz z niego wyjechać – na zawsze.

Dalej, w głąb miasta, w głąb pamięci

Idziemy trasą, którą wskazuje nam przewodnik przygotowany przez Fundację Brama Cukermana 
(http://www.hurtowniamanufaktury.pl/01sosnowiec.html – pod tym adresem tekst o projekcie „Hur-
townia Manufaktury“ i mapa z przedwojennymi żydowskimi przedsiębiorstwami i zakładami).

Nie, nie jesteśmy w XIX wieku – więc przechodzimy na drugą stronę eleganckim podziemnym 
przejściem. Dalej idziemy ulicą 3 Maja, w stronę Piłsudskiego.

3 Maja pod numerem 11: tu znajdował się zakład fotograficzny braci Altman: „Jedyna pracownia 
dla poważnych prac technicznych i portretowych”.

I to jest taka historia: 
Bracia Montgolfier –  Francja, XVII wiek; dwunaste i piętnaste spośród szesnaściorga dzieci swych 

rodziców. Skonstruowali balon na ogrzane powietrze. Udało się nim (choć nie braciom) przelecieć na-
wet kanał La Manche.

Bracia Lumière – XIX wiek, Francja – pionierzy kinematografii.  Skonstruowali kinematograf, po-
kazali światu Wyjście robotników z fabryki. Ożenili się z siostrami Winckler – Marguerite i Rose (Bracia 
Cohen i bracia Quay – także filmy, i to takie, jakich nie nakręciłby żaden solista).

Bracia Wright – USA, przełom XIX i XX wieku – skonstruowali pierwszy udany samolot.
Bracia Altman, Bronisław i Stanisław – od 1898, Sosnowiec, Królestwo Polskie, potem Polska. 

Fotografowie. „Fotografujemy wszystko i wszędzie“. W odróżnieniu od wymienionych wyżej braci nie 
mają swojego hasła w Wikipedii. Są tylko (nie)znani lokalnie – chociaż ich pracy zawdzięczamy znacz-
ną część dokumentacji wizualnej życia Sosnowca i Zagłębia na przełomie wieków i w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

Rodzicami Stanisława i Bronisława byli David i Gitla z Frauermaurerów. 
Gdy patrzy się na zdjęcie Davida Altmana, przez dłuższy czas trudno odpowiedzieć sobie na py-

tanie – kogo ono przypomina? Bo że kogoś, to pewne. Powierzchowność może zmylić – wszyscy ludzie 
w XIX i XX wieku fotografowali się bardzo mocno wpisując się w poetykę „typów“. Pan w średnim wie-
ku, przedsiębiorca, który osiągnął sukces, ojciec rodziny – musiał przecież mieć brodę i być należycie 
ubrany. Ale ten uśmiech, lekko figlarny, dyskretnie śmiejące się oczy – to się właśnie nie mieści w po-
etyce „typu“.

To „przypomnienie“ to Georges Méliès, i jego cudowne sztuki – z pogranicza teatru, fotografii, 
kinematografii i magii. I że fotografów (a może nawet ich rodziców) musi charakteryzować jakiś rodzaj 
spojrzenia – wnikliwego i krytycznego, a jednocześnie nie pozbawionego pogody. Fotografia przełomu 
wieków jest przecież tym wszystkim naraz – poważną pracą, która pozwala na dokumentowanie rze-
czywistości w sposób (i z rozmachem), którego nie znały poprzednie epoki; i – sztuczką, iluzją, prze-
bieranką, grą, która pozwala być rzeczywistości tym, czym nie jest, i ludziom – tymi, kim nie są (choć 
może chcieliby nimi być). Fotograf tamtych czasów bardziej stwarza, niż rejestruje, bardziej reżyseruje, 
niż buduje katalog.

Dlatego historia braci Altman – ich wędrówek po Sosnowcu i Zagłębiu, ich udoskonaleń  
i sztuczek, ich namiętności (być wszędzie, widzieć wszystko) jest do opowiedzenia.

Obydwaj zginęli w Holokauście. Z rodziny Altmanów ocalały dzieci Stanisława – Gustave  
i Esther. Po wojnie rodzeństwo zamieszkało w Antwerpii, do dziś żyje Robert, syn Gustava.

Dalej: w stronę Piłsudskiego.
Kołłątaja – domy do rozbiórki. A my szukamy domu pod numerem 6, w którym przed wojną 

mieszkała Sala Garncarz. Jej córka Ann Kirschner opowiada historię matki – Żydówki z Sosnowca, która 
przeżyła wojnę w obozach pracy w Zagłębiu – w książce Listy z pudełka. Sekret mojej mamy.

Jak to napisać – to uczucie „gęstnienia” – kiedy chodzisz od domu do domu, od podwórka do po-
dwórka, nic się nie wydarza, żadne przygody nas nie spotykają. Szukamy czegoś? Nie wiadomo czego 
– bo przecież o to chodzi, że wiadomo, że nic się nie zdarzy, nie będzie przygody, nie będzie spotkania. 
W Sosnowcu nie ma Żydów; z prawie 30 tysięcy mieszkających tam przed wojną – ocalało 400 osób. 
Ci, co wrócili, musieli zaraz wyjechać, bo nic tu już na nich nie czekało.

Szukamy niewielkiego okna w połaci dachu. To właśnie tędy młodziutka Sala wdrapywała się 
na dach, posmarowawszy wpierw twarz odrobiną masła, by złapać nieco opalenizny. Cudowne chwile 
samotności, zastygnięte w czasie. 

Zbliża się piątek, szabat. Niemal czuć zapach karpia na gefilte fisz. Zapalone świece w mosięż-
nych lichtarzach połyskują w czarnych oknach. Podłoga wyszorowana, pachnie drzewnym pyłem roz-
sypanym na starych drewnianych deskach. Garnek z czulentem grzeje się za rogiem, w piecu u piekarza 
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Szymona, zaraz Sala pójdzie tam i zamiast swojego weźmie garnek żony rabina, ta przybiegnie z krzy-
kiem, ale wszystko dobrze się skończy – słychać śmiech dwóch kobiet i jednej dziewczyny, schowanej 
za plecami matki. 

Dalej – Sadowa – szkoła Libermanna.
Dekerta 16 – synagoga. Miejsce po. Targowisko, najmniejszego znaku mówiącego o przeszłości 

tego miejsca. Zerwana ciągłość, dziura w pamięci wypełniona targowym gwarem.
Targowa 12. Tu mieścił się dwór i sztibl cadyka z Radomska Szlomo Rabinowicza. Zaglądamy na 

podwórko. Tak było wtedy:
Sala wraz z przyjaciółkami wędrowały podczas szabatu od domu do domu. Rozbawione, zazwy-

czaj zbierały się w dużym, gościnnym domu Rabinowiczów. A potem wybiegały na podwórko, skacząc 
na skakance lub bawiąc się w chowanego wokół rozpadającego się drewnianego wozu. „Nikt nie wie-
dział, co ten wóz tam robi, ale było to ich ulubione miejsce hałaśliwej zabawy w berka”.

Dzisiaj – na tym podwórku te same zabawy w berka i w chowanego, tylko zamiast drewnianego 
wozu stoi zniszczona wersalka.  

Targowa 16 – tu w dzieciństwie mieszkał Szpilman. 
Modrzejewska. Kuczka na dachu kamienicy pod numerem 9. Może kuczka, a może nie – drewnia-

na konstrukcja, doczepiona do kalenicy imponującego budynku.
„A co też pani chce sfotografować” – pyta nas przechodzący pan w średnim-starszym wieku, 

podążając za nami wzrokiem. „Kuczkę” – słucha z dość życzliwym zainteresowaniem wyjaśnień.  
„No proszę, dziadek mi nic nie mówił”. – „No to proszę do dziadka zgłosić pretensje”. „Tak, ale to tylko 
tam” – pokazuje na niebo. „Tak, tam” – zgadzamy się.

Gospodarcza. Cmentarz żydowski. Zamknięty. Czy ktoś odwiedza tu swoich bliskich zmarłych? 
Czy ktoś śpiewa dla nich kadisz? 

Korotyńskiego. Sosnowiecki Umschlagplatz. Po długim szukaniu, pytaniu, błądzeniu –  w końcu 
znajdujemy. To tu 12 sierpnia 1942 roku rozpoczęła się wielka deportacja Żydów z Sosnowca. Miej-
sce, z którego ponad 4000 osób zostało wywiezionych do Auschwitz-Birkenau – istnieje w przestrze-
ni Sosnowca. Podobnie jak przed wojną i w jej trakcie – nadal jest to stadion sportowy (dziś im. Jana  
Ciszewskiego). Nie ma tam najmniejszego znaku – choćby tablicy informującej o tym, co się wydarzyło 
w tym miejscu w sierpniu 1942 roku. 

Kiedy Ann Kirschner razem z matką dotarły tu po latach, zrobiło im się niedobrze, musiały na-
tychmiast to miejsce opuścić. Obie miały w oczach i w uszach to, co zdarzyło się tu – z ich perspektywy 
– przed chwilą. 

Nieustający, przenikliwy deszcz. Płyta stadionu śliska od błota i krwi. Porozrzucane ubrania, 
książki, walizki. Puste, dziecięce wózki. Selekcja. Jozefa i Chanę oraz żonę i dzieci Mojsze Dawida skie-
rowano do grupy 4 – największej na stadionie – starców, dzieci, ciężarnych kobiet, niepełnosprawnych. 
Rózia biegnie za rodzicami, siostra Blima za nią. Ściąga jej okulary, zarzuca na nią swój żakiet, ciągnie 
na siłę do grupy 2. One przeżyją. 

Dziś rośnie tu trawa. Na „Wirtualnym sztetlu” możemy znaleźć nagranie z tego miejsca – ktoś 
chodzi, słychać szuranie butów, poza tym milczenie.

Niedawno „Gazeta Wyborcza” doniosła, że w Sosnowcu osunęła się nagle ziemia, ukazując 
głęboki dół. Jak się okazało, był to stary szyb, który się zapadł. A jednak zostało w nas przeczucie,  
że to miasto pod ziemią na moment ukazało swoje zapomniane, wyparte oblicze.

Powroty – jestem pełniejszym człowiekiem

Sala wróciła do Sosnowca dwa razy. Pierwszy raz – zaraz po wojnie, umieszczamy w antolo-
gii jej przejmującą opowieść, napisaną przez córkę. Stojący w drzwiach mężczyzna nic nie wiedział  
o poprzednich lokatorach.  Sala poczuła strach, zemdlała.  

Drugi raz – w 1994 roku, kilka lat po tym, jak Sala przerywa milczenie i daje córce pudełko z listami, 
które pisała z kolejnych obozów pracy.  „W dzień naszej wizyty w Sosnowcu mama zamilkła”.

Znak ciągłości – małe okienko, przez które Sala wychodziła na pochyły dach. 
„A jednak jestem teraz kompletna – dodała potem – Jestem znacznie pełniejszym człowiekiem, 

niż wtedy gdy wyjeżdżałam.”
Powrócił również po latach Jakob Zim (Cymberknopf) – w ramach galerii „Extravagance”  

w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki prezentowano wystawę jego prac malarskich. 
Targowa 18. Dom, w którym przyszedł na świat i  przeżył swoje dzieciństwo. Drzwi zamknięte, 

jedyny ślad to „rana-blizna po mezuzie” na framudze – znak, że kiedyś mieszkali tu Żydzi. 
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„Wędrowałem ulicami mojego miasta, a obrazy z przeszłości jawiły mi się przed oczami. Uli-
ca Modrzejewska. Samo serce żydowskiej ludności Sosnowca. (…) A zapach! Aromat kawy, przypraw, 
piwa, czosnku, kiełbasy i świeżego pieczywa wymieszany z dymem taniej tabaki. Zapach gęsty, ostry, 
jednako odpychający, co pociągający. A tam na rogu, gdzie siedzi teraz przekupka, stał stary Beigel-
macher, wykrzykując ochrypłym głosem Beiglech! Ciepłe obwarzanki! (…) Przy ulicy Targowej nie wy-
dostają się już dźwięki muzyki Chopina z okien rodziny Szpilmanów ni zgryźliwe dźwięki wydobywane 
z instrumentów ich początkujących uczniów. Na podwórku nie widać braci Feldman zajmujących się 
rzemiosłem tapicerskim. Mury tej kamienicy pamiętają.”

Jakob Zim zbiera troskliwie skrawki pamięci. Z opadającego tynku ścian domu przy ulicy  
Targowej zbiera ślady za pomocą ołówkowej odbitki na papierze (tzw. frotaż). Te świstki papieru staną 
się częścią jego wystawy, potem, już w domu, w Izraelu – będą natchnieniem do serii płócien pod tytu-
łem Podróż do rdzawego powietrza.Na pytanie, jak przeszłość, jak pamięć wpływa na jego twórczość, 
Jakob Zim nieodmiennie odpowiada: „Żyję w jej cieniu, a tworzę w świetle”.

________________
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

Nachman z Bracławia

Przypowieść o skarbie ukrytym 
pod mostem
----------------------------------------------------------------------------------

W małym miasteczku żył kiedyś pobożny i bogobojny, ale biedny 
człowiek. Chociaż całymi dniami ciężko się trudził, aby zapew-
nić środki utrzymania dla swej licznej rodziny, nigdy nie przesta-

wał chwalić Boga i dziękować Mu za doznane od Niego łaski.
 Pewnej nocy przyśnił mu się sen o skarbie ukrytym pod mostem 
prowadzącym do pałacu cesarskiego w Wiedniu; skarb ten przeznaczony 
jest tylko i wyłącznie dla niego. Na drugi dzień rano biedny człowiek, nie 
namyślając się długo, pożegnał się z żoną i dziećmi i wyruszył w daleką 
drogę. Szedł przez wiele dni i nocy, przekraczając rzeki i przełęcze gór-
skie, okrążając dzikie puszcze i głębokie jeziora, mijając miasta i wioski.  
Po długiej wędrówce ujrzał wreszcie potężne mury i błyszczące w słońcu 
wieże cesarskiej stolicy. Wszedł do miasta i zbliżył się do mostu. Nie wie-
dział jednak, co ma dalej robić, gdyż mostu strzegł oddział wojska, więc 
nasz wędrowiec nie miał odwagi pod nim kopać. 
 Kiedy tak stał pod mostem i namyślał się, co ma dalej robić, pod-
szedł do niego żołnierz i spytał go, czego tutaj szuka. Biedny człowiek 
pomyślał, że najlepiej będzie, jeśli powie prawdę. Będą mogli wówczas 
wspólnie odkopać skarb i podzielić się nim po połowie. Przecież połowa 
skarbu jest czymś lepszym niż nic. Opowiedział więc żołnierzowi swój sen.
 Żołnierz roześmiał się: „Tylko tacy głupcy jak Żydzi mogą wierzyć 
w sny” – powiedział. „Mnie od wielu nocy śni się sen, że w odległym mie-
ście, w piwnicy domu zamieszkanego przez pewnego biednego człowieka, 
zakopany jest skarb. Czy myślisz, że jestem aż tak głupi, by udać się do 
tego miasta i szukać skarbu?”
 Wymienione przez żołnierza nazwisko biednego człowieka było 
nazwiskiem wędrowca, a nazwa miasta – nazwą tego miasteczka, gdzie 
żył on przez całe swe życie. Podziękował więc żołnierzowi i ruszył w po-
wrotną drogę. Szedł przez wiele dni i nocy, przekraczając rzeki i przełę-
cze górskie, okrążając dzikie puszcze i głębokie jeziora, mijając miasta 
i wioski. Kiedy wreszcie przybył do swego domu, niezwłocznie zszedł 
do piwnicy i odkopał skarb. Był teraz najbogatszym człowiekiem w ca-
łej okolicy. Żył jeszcze przez wiele lat, nigdy nie odmawiając datków na 
wspomożenie biedaków czy też na inne szlachetne cele. Kiedy sąsiedzi 
pytali go o źródło jego bogactwa, tak odpowiadał: „Można mieć skarb 
w swoim własnym domu – i nic o tym nie wiedzieć. Żeby się jednak o tym 
przekonać, trzeba udać się w długą drogę i szukać go daleko od domu –  
w Wiedniu”.

________________

Nachman z Bracławia, Przypowieść o skarbie ukrytym pod mostem:  
w: Opowieści rabina Nachmana z Bracławia, oprac. Henryk Halkowski, Wy-
dawnictwo Merkury, Kraków 1999, s. 85-86.
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Nachman z Bracławia

Przypowieść o gorzkich ziołach

----------------------------------------------------------------------------------

Wiele lat temu pewien Żyd-żebrak, wędrując po kraju, napotkał 
żebraka-Niemca. Po krótkiej rozmowie doszli obaj do wniosku, 
że będzie im łatwiej, jeśli połączą siły i będą wzajemnie poma-

gać sobie w potrzebie. Od tej pory wędrowali razem.
Zbliżało się święto Pesach. Żyd powiedział swojemu towarzyszowi, 

że pragnie znaleźć miejsce, gdzie mógłby spędzić wieczór sederowy. 
„A co będzie ze mną” – zapytał Niemiec. 
„Znajdę i dla ciebie dom, do którego zaproszą cię na wieczerzę sede-

rową” – powiedział Żyd. „Musisz tylko powiedzieć swoim gospodarzom, 
że jesteś Żydem”.

„Ale ja nic nie wiem na temat święta Pesach i Sederu!” – zawołał 
Niemiec. „Oni nigdy nie uwierzą, że jestem Żydem”.

„Ja ci wszystko wyjaśnię” – powiedział Żyd. I powiedział swojemu 
towarzyszowi o wszystkim, co powinno się robić i mówić podczas kolacji 
sederowej, jak należy myć  ręce i odmawiać Kidusz itp. Zapomniał tylko 
powiedzieć o spożywaniu gorzkich ziół.

Kiedy nadszedł wreszcie wieczór sederowy, dwie żydowskie rodziny 
w mieście, do którego przybyli dwaj żebracy, zaprosiły ich do siebie  na świą-
teczną wieczerzę; umówili się, że po spożyciu kolacji spotkają się w przed-
sionku synagogi. Niemiec nic nie jadł przez cały dzień i z utęsknieniem 
oczekiwał na chwilę, kiedy wreszcie będzie mógł skosztować tych wszyst-
kich smakowitych potraw, o których mówił mu jego towarzysz: rosołu 
z knedlem macowym, pieczonej kury, ziemniaczanego kugla. Na początek 
dano mu tylko seler zanurzony w słonej wodzie. Potem zaczęto czytać Ha-
gadę – a on cały czas z utęsknieniem czekał na to, kiedy zobaczy przed sobą 
pełne półmiski. Wydawało mu się, że lektura nigdy nie będzie miała koń-
ca. Kiedy wreszcie, po umyciu rąk i odmówieniu błogosławieństwa, podano 
macę, był bardzo szczęśliwy i miał nadzieję, że jego tak długie oczekiwa-
nie wreszcie będzie nagrodzone. Wielkie zatem było jego rozczarowanie, 
kiedy dano mu do jedzenia chrzan jako gorzkie zioła. Włożył go do ust –  
i poczuł w nich jakby palący ogień.

„Przeklęci Żydzi!” – zawołał. „I po tym wszystkim, po całym tym 
oczekiwaniu, po tych wszystkich udrękach dajecie mi jeść tylko chrzan!”

Z goryczą w sercu, wcale nie mniejszą niż gorycz w jego ustach, 
wybiegł z domu. Wiele wysiłku kosztowało go znalezienie drogi do 
synagogi, gdzie miał spotkać swojego towarzysza. Zawinąwszy się                             
w wystrzępiony płaszcz, ledwie chroniący od zimna, ułożył się na ławce 
w przedsionku i – tak samo głodny, jak i wściekły – zapadł w głęboki sen.

Po kilku godzinach do przedsionka synagogi przybył Żyd, syty  
i szczęśliwy.

„No i jak smakowały ci potrawy wieczerzy sederowej?” – zapytał 
swego towarzysza.

„Jakie potrawy?” – zawołał Niemiec. „Kiedy wreszcie, po długim 
oczekiwaniu, podano do stołu, okazało się, że dano mi tylko gorzki chrzan”.

„Niemądry człowieku” – powiedział Żyd. „Gdybyś poczekał jeszcze 
choćby tylko krótką chwilę, to mógłbyś raczyć się równie wspaniałym po-
siłkiem, jak ten, który ja właśnie spożyłem”.

________________

Nachman z Bracławia, Przypowieść o gorzkich ziołach, w: Opowieści rabina 
Nachmana z Bracławia, oprac. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Merkury, 
Kraków 1999, s. 89-90.
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Menachem Kipnis

Podziwia Warszawę

----------------------------------------------------------------------------------

Pewien chełmianin zapragnął zobaczyć Warszawę.  
Cały świat w kółko mówi: Warszawa, Warszawa! No to trzeba tę 
Warszawę zobaczyć.
Zatem pewnego dnia wstał bardzo wcześnie, wziął do ręki kij  

i sakwę podróżną i wyruszył pieszo do Warszawy.
Przeszedł pół drogi i zachciało mu się spać, ale bał się położyć, 

gdyż jeśli zaśnie mocnym snem, to po obudzeniu nie będzie wiedział,  
w którą stronę ma iść. Położył się więc nogami w stronę Warszawy,  
a głową w kierunku Chełma, aby po przebudzeniu wiedzieć, że tam, gdzie 
są nogi, jest Warszawa.

Tak więc usnął.
Gdy tak spał, przechodził obok jakiś żartowniś i zobaczył, że przy 

drodze leży człowiek głową w stronę Chełma, a nogami do Warszawy. 
Zrozumiał, że to chełmianin. Złapał go za nogi i prze kręcił tak, żeby leżał 
odwrotnie – głową do Warszawy, a nogami do Chełma.

Chełmianin obudził się, przetarł oczy i spojrzał, w którą stronę leżą 
jego nogi, i w tę stronę pomaszerował.

Szedł tak pół dnia w stronę Chełma, całkowicie przekonany,  
że idzie do Warszawy. A pod wieczór dotarł do bram miasta.

– Och, jakim pięknym miastem jest Warszawa! – zachwycał się  
z daleka.

W miarę jak zbliżał się do zabudowań, coraz bardziej wydawały mu 
się znajome.

– Wygląda tak samo jak Chełm! – powiedział do siebie.
Wszedł do miasta – znajome ulice.
– Dokładnie takie jak w Chełmie! – dziwował się.
Szedł dalej, aż dotarł do synagogi.
– Taką samą mamy w Chełmie!
A dalej zobaczył domki z kozami leżącymi na przyzbie.
– Zupełnie jak w Chełmie! Kropka w kropkę!
I oto znalazł się na swojej uliczce, pod swoim własnym domem.
– Niczym w Chełmie!
Nagle otworzyły się drzwi i naprzeciw wyszła mu jego własna żona.
– Na Boga, ludzie! – zakrzyknął nieswoim głosem. – W War szawie 

też mieszka Złata?

________________

Menachem Kipnis, Podziwia Warszawę, w: Rabin bez głowy i inne opowie-
ści z Chełma, z jidysz przełożyła, przypisami i wstępem opatrzyła Bella 
Szwarcman-Czarnota, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2013, 
s. 81-82.
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Ann Kirschner

Listy z pudełka. Sekret mojej mamy

----------------------------------------------------------------------------------

Sala była najmłodsza z jedenaściorga dzieci Josefa i Chany Garnca-
rzów. Troje zmarło z przyczyn naturalnych przed osiągnięciem doj-
rzałości; jeden syn poniósł śmierć w bójce żołnierzy podczas służby 

w polskim wojsku. Dwie starsze córki i jeden syn mieszkali z rodzinami  
w pobliżu. Kolejny syn niedawno uciekł do Rosji. W domu pozostała Sala 
i jej dwie niezamężne siostry, Blima i Rózia.(…)

W wieku lat szesnastu Sala uważała życie za boleśnie przewidy-
walne. Rozglądając się po niskim pokoju, który dzieliła czasami nawet  
z sześcioma innymi członkami rodziny, nie potrafiła sobie wyobrazić, że 
mogłoby być gorzej. W dzień pokój zmieniał się w zatłoczony i hałaśli-
wy warsztat, bo Blima obrębiała pościel na maszynie do szycia, a przy 
stole ojciec i Rózia kolejno dawali lekcje uczniom. Mebli w pokoju stało 
niewiele: zniszczony drewniany stół, służący jako biurko, miejsce do pra-
cy i do spożywania posiłków, oraz chwiejna szafa na ubrania i pościel. 
Niskie drzwi prowadziły na wspólny dla całej kamienicy strych, gdzie lo-
katorzy przechowywali rozmaite rupiecie i rozwieszali pranie; by dostać 
się do swoich rzeczy, musieli więc przejść przez pokój Garncarzów, nie za-
wsze pytając o pozwolenie. W zimie suszące się pranie pokrywała war-
stewka lodu; stwardniały, zamarznięty materiał boleśnie uderzał Salę 
w twarz, jeśli nie uważała, przebiegając między rozwieszonymi ubraniami.  
Na strychu przechowywano również słomiane materace, na których spała 
rodzina, i nocnik, z którego korzystano wieczorami, gdy było za ciemno, 
by zbiegać z trzeciego piętra do ubi kacji na podwórzu. Sala wstrząsała 
się z obrzydzeniem na myśl o brudnej latrynie i wchodziła do niej na pal-
cach, mod ląc się, by chłopcy z sąsiedztwa nie podglądali jej przez dziurki, 
które, jak wiedziała, wywiercili w ścianach. Wieczorem rodzina odsuwa-
ła na bok maszynę do szycia, wyciągała sienniki i przykrywała je prze-
ścieradłami; Sala spała na jed nym razem z matką, na drugim jej siostry,                          
a na trzecim sam ojciec. Odwiedzający ich krewni spędzali czasami noc na 
czwartym sienniku, rozkładanym na strychu.

Jedyną drogę ucieczki zapewniało niewielkie okienko w połaci  
dachu. Gdy nie było widać żadnych sąsiadów, Sala wdrapywała się przez 
nie na dach, posmarowawszy wpierw twarz odrobiną masła, by złapać 
nieco opalenizny. Dla kilku chwil samotności warto było nawet zaryzyko-
wać upadek czy łajanie Rózi.

Był to jedyny dom, jaki kiedykolwiek miała. Pierwsza żona ojca 
zmarła podczas porodu, on więc, zgodnie ze zwyczajem, ożenił się z jej 
młodszą siostrą Chaną. Josef i Chana wycho wywali razem córeczkę jego 
pierwszej żony oraz dziesięcioro dzieci, które urodziły się później. Rodzina 
przeprowadziła się z niewielkiego Wolbromia do ludniejszego Sosnowca, 
gdzie Josef miał nadzieję znaleźć więcej uczniów.

Chana z trudem zdobywała jedzenie dla całej rodziny; jak mówił ze 
smutkiem ojciec, zawsze gotowała coś z niczego. Blima też doskonale go-
towała i piekła, a dla matki stała się powiernicą i pomocnicą. Rodzinne 
posiłki były skromne, ale pożywne; wszelkie delikatesy chowano na po-
siłek szabasowy i świąteczny. Za ulubioną potrawę uchodziła gęś, szcze-
gólnie pyszna w miesiącach zimowych, wtedy bowiem była najtłuściej-
sza. Matka wykorzystywała wszystkie części ptaka: mięso na obiad, kości 
na zupę, piórami zaś wypychała poduszkę lub pierzynkę. Przetopiony 
tłuszcz, przechowywany w najchłodniejszym miejscu na strychu, oszczę-
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dzano przez całą zimę aż do wiosny, gdy zużywano go podczas przygotowań do święta Pesach.
W złe dni, gdy w kredensie było pusto, Chana paliła w piecu papier i udawała, że na blasze coś 

się gotuje – byle tylko nie sprawiać wrażenia, że są w potrzebie. „Ludzie zobaczą dym z komina i będą 
myśleć, że gotujemy jedzenie” – mówił jej Josef.

W zimie Chana pracowicie spędzała każdą chwilę, robiąc na drutach wełniane szaliki, rękawiczki 
i pończochy, by dziewczęta nie marzły. Gdy Sala zamykała oczy, tak właśnie widziała matkę: w czarnej 
codziennej sukni, marszczącą brwi pod peruką wykonaną z długich warkoczy Sali, z nieustannie miga-
jącymi drutami w rękach.

Ciągła aktywność Chany męczyła Salę, która nie lubiła prac domowych i marzyła, by zarobić dużo 
pieniędzy i uwolnić matkę od codziennego młyna, gotowania i sprzątania. Już jako dziecko snuła mnó-
stwo planów. Przyjaciółki wciąż się śmiały z jej zeszłorocznego pomysłu wyrabiania domowych lodów. 
Wspólnie ukręciły lody ręczną maszynką pożyczoną od sąsiadów, ale gdy spróbowały sprzedać swą 
skromną produkcję, z ulicy przegonił je policjant.

Rodzice stwierdzali jednak z ulgą, że Sala ma także żyłkę praktyczną. Już w wieku ośmiu lat stała 
się pomocnicą starszych braci i sióstr. Najpierw chodziło jej o to, by zarobić dość pieniędzy na nowy 
płaszcz. Siostry i bracia, którzy prowadzili u siebie w domach niewielkie warsztaty, nauczyli ją obsłu-
giwać nawet najbardziej skomplikowane maszyny. Wkrótce pomagała im haftować pościel, zszywać 
swetry i przymocowywać skórzane cholewki do podeszew. W wieku lat szesnastu była już znakomitą 
szwaczką.

Najbardziej wypełnionym zajęciami dniem był piątek, bo po pracy zaczynały się przygotowania 
do szabasu. Modlitwa i rodzinne spotkanie łagodziły stresy z całego tygodnia. Sala uwielbiała wte-
dy nawet te czynności, których w zwyczajny dzień starała się unikać. Matka i siostry szykowały coś 
specjalnego na wieczorny posiłek, na przykład kawałek karpia na gefilte fysz; głowa zawsze zosta-
wała dla ojca. Wodę przy noszono z pompy na podwórzu. Sala musiała kilkakrotnie pokonać drogę po 
schodach w górę i w dół, zanim napełniła duży garnek, w którym matka gotowała rybę. Ponieważ 
w szabas nie wolno pracować, sobotni posiłek przygotowywano z wyprzedzeniem, gotując czulent           
z kartofli, kaszy jęczmiennej, a czasem też kawałka mięsa. Razem z tą potrawą przyrządzano słodki 
i aromatyczny pudding z resztek chleba. Matka zdejmowała garnek z pieca węglowego, przykrywa-
ła papierem pakowym i kilkakrotnie obwiązywała sznurkiem. Sala pisała na papierze ich nazwisko  
i zanosiła garnek za róg, do piekarza Szymona, który na długiej łopacie wsuwał go w głąb pieca razem 
z kilkudziesięcioma innymi garnkami, też obwiązanymi i podpisanymi, by były gotowe i gorące następ-
nego popołudnia.

Wszystko trzeba było zakończyć przed zachodem słońca w piątek. Pokój, zawsze wysprzątany, 
teraz wręcz lśnił czystością. Ostatnim zadaniem Sali było umycie podłogi. Szorowała dokładnie stare 
drewniane deski, rozsypywała na nich pył drzewny i rozkładała dla ochrony grube płótno,                            by 
w ostatniej minucie znów starannie zamieść. Matka myła jej włosy i splatała w dwa długie warkocze, 
a na koniec sama przebierała się w sztywną czarną suknię, którą nosiła wyłącznie w szabas.

Nadeszła pora, by zapalić wysokie świece w mosiężnych lichtarzach. To także było zadanie matki. 
Kiedy ojciec w długim płaszczu przewiązanym szarfą wracał z synagogi, wszyscy gromadzili się przy 
stole i śpiewali hymny, witając początek szabasu.

Rano Sala szła z ojcem do synagogi, niosąc jego tałes, a następnie wracała do domu na modli-
twy odmawiane pod nadzorem Rózi. Siostra strofowała ją, gdy zadawała pytania po polsku, bo ojciec 
prosił, by w szabas używały wyłącznie jidysz. Przed obiadem Sala szła do piekarza po gotowy czulent. 
Raz zdarzyło jej się zabrać niewłaściwy garnek; schowała się za matką, gdy żona rabina wbiegła po 
schodach w poszukiwaniu swojej potrawy. Przysłuchując się rozmowie kobiet, Sala odczuła jednak 
ulgę: obie strony potraktowały ten incydent z humorem. 

Resztę szabasu spędzała z przyjaciółkami. Była ich przywódczynią, najszybszą biegaczką, naj-
śmielszą z dziewczyn. Miały w zwyczaju przez cały dzień wędrować od mieszkania do mieszkania. Po-
nieważ jedyny pokój rodziców Sali i tak był zatłoczony, przy dobrej pogodzie spotykały się na dworze, 
skacząc na skakance lub bawiąc się w chowanego wokół rozpadającego się drewnianego wozu, który 
stał na podwórku. Nikt nie wiedział, co ten wóz tam robi, ale było to ich ulubione miejsce hałaśliwej za-
bawy w berka, przynajmniej dopóki rozgniewani sąsiedzi nie zaczynali na nie krzyczeć lub nie chlusnęli 
przez okno wodą, doprowadzając dziewczynki do nieopanowanych wybuchów śmiechu.

________________
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Wszystko zaczęło się w początkach sierpnia od proklama cji Merina. Drukowane obwieszczenie 
po polsku i w jidysz pojawiło się nagle dosłownie wszędzie, nie tylko w centrali rady, lecz tak-
że w miejscach publicznych i na murach żydow skich dzielnic Sosnowca i sąsiednich miast.

Wszyscy Żydzi, niezależnie od płci, wieku czy stanu za trudnienia, mają się stawić na stadionie  
o siódmej rano dwu nastego sierpnia 1942 roku.

Wszyscy Żydzi mają się ubrać w najlepsze stroje i zabrać ze sobą jedzenie na jeden dzień.
Wszyscy Żydzi mają wziąć ze sobą karty identyfikacyjne i świadectwa zatrudnienia do sprawdze-

nia i ostemplowania.
Wszyscy Żydzi wrócą do domu.
Takie same obwieszczenia pojawiały się już wcześniej w mniejszych miejscowościach, leżących 

na terenie zarzą dzanym przez Merina. Wszystko odbywało się dokładnie tak, jak Merin zapowiadał: 
Żydzi przychodzili, pieczętowano ich papiery, po czym wracali do domu. W Sosnowcu, tak samo jak  
i gdzie indziej, szczególnie zaniepokoił ludzi wymóg sta wienia się nawet z niemowlętami i niepełno-
sprawnymi. Jed nak dokumenty z ważną pieczątką były podstawą życia.

Rankiem jedenastego sierpnia na murach i bramach mia sta pojawiło się inne tajemnicze ob-
wieszczenie, które ostrze gało, że zgromadzenie wyznaczone na dzień następny jest pułapką. Żydzi 
powinni trzymać się z dala od stadionu i in nych miejsc zgromadzeń publicznych. 

Samego Merina atakowano za korupcję i współpracę z nazistami. Oświadczenie kończyło się 
wezwaniem do broni: niech każdy, według swo ich możliwości, znajdzie broń, pistolety, siekiery, noże, 
noży ce krawieckie, kwas i wszystko, co może okazać się przydat ne do stawienia oporu.

Niepodpisane ulotki stanowiły jeden z pierwszych widocz nych znaków ruchu oporu, który przy-
bierał na sile od po czątku okupacji, a organizowany był przez przywódców mło dzieżowych grup syjo-
nistycznych. Byli oni pewni, że wyma gane stawienie się z dokumentami jest podstępem. Wyszły rów-
nież dwa numery podziemnej gazetki, wydrukowane niewyraźnie po polsku, w których twierdzono, że 
prawdzi wym celem rady jest zamknięcie jak największej liczby Ży dów w jednym miejscu dla ułatwienia 
masowej wywózki.

Policja Merina zareagowała szybko, zrywając obwieszcze nia i powtarzając, na jakie niebezpie-
czeństwo narazi się ten, kto nie stawi się na stadionie. Do każdej kamienicy w dziel nicy żydowskiej 
przypisano jednego przedstawiciela rady, który miał sprawdzić, czy wszyscy mieszkańcy opuścili 
mieszkania, i pilnować pustego budynku.

O siódmej rano dwunastego sierpnia około pięćdziesięciu tysięcy osób przeszło ulicami Sosnow-
ca i sąsiednich miaste czek. Na tę specjalną okazję odwołano zakazy i otwarto uli ce w centrum dla 
idących pieszo Żydów. W świątecznych ubraniach, ze świeżo umytymi i uczesanymi włosami, niosąc 
zapasy jedzenia i picia, sosnowieccy Żydzi wchodzili przez jedną wąską bramę na płytę stadionu, naj-
większą otwartą przestrzeń w mieście. Masa ludzi, od starszych wiekiem Ży dów, którzy od lat niemal 
nie opuszczali mieszkań, po mat ki i ojców wiozących w wózkach niemowlęta i niosących ma luchy, wy-
pełniała stadion jak wielkie mrowisko, ze wszyst kich stron otoczone płotem.

Tego ranka policjanci Merina nie rzucali się w oczy. Jed nak gdy stadion się wypełnił, pojawili się 
esesmani, którzy rozstawili dokoła oparte na trójnogach karabiny maszynowe.

Słońce wznosiło się coraz wyżej, temperatura rosła, wszy scy czekali, pocąc się w garniturach  
i sukniach. Wczesnym popołudniem na stadion wkroczyła grupa urzędników. Po środku i po obu stro-
nach płyty stadionu ustawiono stoliki. Przy centralnym stole zasiadło trzech mężczyzn – jeden z ge-
stapo, jeden z Organizacji Schmelt i jeden z Judenratu. Prze wodniczył Hans Dreier, komisarz gestapo.

Żydom kazano ustawić się w kolejce. Rodziny po kolei podchodziły do środkowego stołu.  
Ci, którzy mieli zaświad czenia o pracy, musieli je pokazać. Przedstawiciel gestapo zerkał na papiery,  
a następnie patrzył na każdego członka ro dziny. Machnięcie palcem – i selekcja się dokonała. 
Poszcze gólne osoby wysyłano do wyznaczonych sektorów stadionu. Grupa 1 składała się z osób  
z ważnym świadectwem pracy, w większości zatrudnionych w miejscowych „szopach”, nieobarczo-
nych starszymi rodzicami czy małymi dziećmi. Ich papiery ostemplowano i kazano im opuścić sta-
dion. Do gru py 2 przydzielano tych, którzy nie mieli odpowiednich doku mentów, ale których uznano 
za zdrowych i zdolnych do pra cy. Kazano im zgromadzić się w jednej części stadionu, skąd mieli zo-
stać wywiezieni do obozów pracy. Grupa 3 to osoby, których status wymagał ponownego rozważenia;  
ich zdol ność do pracy była ograniczona słabością fizyczną lub warun kami rodzinnymi – dotyczyło to 
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na przykład matek i ojców z małymi dziećmi. Tym ludziom kazano pozostać na płycie, ponieważ mieli 
być poddani dodatkowej selekcji. Grupa 4 składała się z dużych rodzin i osób niezdolnych do pracy. Tych 
miano wysłać do Auschwitz.

Znaczenie przydziału do grup szybko stało się jasne. Członkowie grupy 3 i 4 rozpaczliwie rzucili 
się ku jedynemu wyjściu, ale wówczas ruszyli na nich policjanci Merina, wy posażeni w pejcze i gumo-
we pałki. Rodziny, niespodziewa ne rozdzielone przy stole selekcji, nie miały nawet szansy na ostatni 
uścisk i pożegnanie. Gdy ludzie walczyli o jesz cze jedno spojrzenie czy słowo, esesmani zaczęli strzelać, 
najpierw w powietrze, a potem w tłum, by przywrócić porzą dek.

Kolejki powoli pełzły naprzód. Pod wieczór zaczęło padać; lekka mżawka przeszła w nieustający, 
przenikliwy deszcz i pole stało się błotniste. Urzędnicy oddalili się, kolejki roz pierzchły, bo przy stołach 
nie było już nikogo. Stadion wypeł niła ciemność.

Drugi dzień był jeszcze gorętszy niż poprzedni. Skończyły się skromne zapasy jedzenia i picia. 
Płyta stadionu wygląda ła jak pobojowisko, z porozrzucanymi ubraniami, książkami i walizkami.  
Tysiące wyczerpanych ludzi leżało w błocie, nie którzy wymiotowali po napiciu się mętnej wody  
z kałuży. Znów ustawiono kolejki.

Rózia i Blima czekały wraz z rodzicami. Obok stała Laja Dina z rodziną oraz żona i dzieci brata, 
Mojsze Dawida. Do piero trzeciego dnia Rózia, Blima i rodzice podeszli do stołu. Żadne z nich nie miało 
ważnego świadectwa pracy. Blimę, piękną i silną, przydzielono do grupy 2, Rózię do grupy 3. Josefa  
i Chanę oraz żonę i dzieci Mojsze Dawida skierowano do grupy 4, największej na stadionie, złożonej  
z rozpaczającej masy starców, płaczących dzieci, ciężarnych kobiet, niepeł nosprawnych i zbyt słabych, 
by mówić.

Rózia ruszyła za rodzicami, ale straciła ich z oczu i zaczęła płakać. Blima usłyszała głos siostry 
i rzuciła się w jej kierun ku. Widziała, że jeden strażnik zaczął krzyczeć i ruszył ku nim, ale ten, który 
stał najbliżej, patrzył w inną stronę. W jed nej chwili Blima dopadła Rózi, ściągnęła jej okulary, zamie-
niła się z nią żakietami i pociągnęła ją do części stadionu przeznaczonej dla grupy 2. Rózia pozwoliła 
się prowadzić, ale żakiet Blimy ledwo tłumił jej zawodzenie.

Tłumy z grupy 3 i 4 stopniowo się przerzedzały. Gdy Żydzi maszerowali ulicami Sosnowca, Polacy 
zdołali uratować nie które dzieci. Tysiące ludzi zaprowadzono wprost ze stadionu na dworzec kolejowy. 
Innych przetrzymywano w opróżnio nych budynkach na ulicy Kołłątaja, pilnowanych przez ge stapo i ży-
dowską policję, po czym także zaprowadzono ich do bydlęcych wagonów i powieziono do Auschwitz.

Rózia i Blima wciąż przebywały na stadionie. Blima stara ła się w miarę możności zasłonić przed 
Rózią widok boiska, ale nie sposób było nie słyszeć krzyków ludzi nieprzytom nych ze strachu, szcze-
kliwych serii z karabinów maszyno wych i płaczu oszalałych z rozpaczy matek, pchających puste dzie-
cinne wózki.

Siostry wyprowadzono w końcu następnego dnia. Płyta stadionu była śliska od błota i krwi, po-
kryta rzeczami zosta wionymi przez zgromadzonych tam ludzi, których los został przesądzony. Rózię 
i Blimę zabrano na Składową; spotkały tam kilka przyjaciółek Sali, również jadących do obozów pra cy. 
Młodsza z sióstr nie mogła przestać płakać. „Musisz być silna” – nalegała Blima, a Rózia starała się 
powtarzać jak mo dlitwę ostatnie słowa matki: „Będziesz miała matkę przy so bie. Blima będzie twoją 
matką”.

Po kilku dniach spędzonych na Składowej Blimę i Rózię zaprowadzono na dworzec. Usłyszały, że 
jadą do obozu kobie cego w Neusalz. Nagle dostrzegły kierującą się ku nim Laję Dinę. Niosła dwie ciepłe 
kołdry. Podała każdej po jednej, uściskały się.

W trakcie deportacji, trwającej od dwunastego do osiemna stego sierpnia, wprost do komór ga-
zowych w Auschwitz wy słano około ośmiu tysięcy ludzi. Wśród nich znaleźli się Josef i Chana Garnca-
rzowie.

________________
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Przyjaciółki rozproszyły się. Na zawsze pozostaną siostrami z obozu, 
teraz jednak musiały odnaleźć rodziny.

Sala i Ewa Joskowitz wyruszyły razem do Sosnowca. Kierowa-
ły się w stronę Polski, czasami jadąc pociągami towarowymi, czasami na 
szczycie węglarek, co było lepsze niż przebywanie w wagonie pełnym ro-
syjskich żołnierzy. Ledwo zauważały zrujnowany krajobraz, gnane jedynie 
pragnieniem, by jak najszybciej dotrzeć do domu. Po kilku dniach podróży 
znalazły się w centrum Katowic. Od domu dzieliła je niecała godzina drogi.

Wsiadły do zatłoczonego tramwaju. Przez chwilę dźwięk polskiego 
języka cieszył ich uszy, ale nagle usłyszały gniewny głos żądający opła-
ty za przejazd. Zaskoczona Sala spojrzała najpierw na Ewę, a potem na 
konduktora i wyjaśniła, że dopiero co zostały uwolnione z hitlerowskiego 
obozu i nie mają pieniędzy. Konduktor nadal krzyczał, wymyślając im od 
„brudnych Żydówek”, które nie są mile widziane ani w jego tramwaju, ani 
w jego kraju.

Nikt nie stanął w ich obronie. Resztę drogi pokonały pieszo.
Rozdzieliły się po wejściu do Sosnowca, umówione na późniejsze 

spotkanie. Sala sama wędrowała przez miasto i szybko dotarła do ulicy 
Kołłątaja. Weszła na podwórze swego domu; na posterunku stał ten sam 
stróż, ale na jej widok szybko spuścił wzrok. Najpierw poszła na górę do 
mieszkania siostry. Drzwi otworzył nieznany człowiek. W pokoju widocz-
nym za jego plecami rozpoznała meble Lai Diny. Wszystko było znane, 
wszystko w tym samym miejscu – brakowało tylko siostry, szwagra, sio-
strzeńca i siostrzenicy. Stojący w drzwiach mężczyzna powiedział, że nic 
nie wie o poprzednich lokatorach. Napotkała jego spojrzenie i przejął ją 
strach; wymamrotała, że pewnie pomyliła mieszkania. Kiedy zeszła na 
dół, zemdlała. 

Odzyskała świadomość na podwórzu. Chciała jak najszybciej stąd 
odejść. Nie po to przeżyła wojnę, by teraz stać się ofiarą antysemityzmu 
dawnych sąsiadów; nie spędzi w Sosnowcu ani jednej nocy. Opuściła ulicę 
Kołłątaja, nie odwiedziwszy własnego mieszkania. Jeśli wciąż tam są ma-
szyna do szycia jej siostry, mosiężne lichtarze matki czy książki ojca, jeśli 
jej pamiętnik nadal jest zamknięty w szufladzie, gdzie go zostawiła – to 
nigdy się już tego nie dowie.

Zarejestrowała się w miejscowym Komitecie Żydowskim, który 
ustawił stoliki niedaleko dworca. To ważne, żeby zostawić adres, na wypa-
dek gdyby pojawił się jeszcze ktoś z rodziny. Ale dokąd ma się teraz udać? 
Znalazła się w świecie pozbawionym punktów odniesienia w postaci ro-
dziny czy kultury. Miała dwadzieścia jeden lat, a przed sobą białą mapę.

________________

Ann Kirschner, Sto dwadzieścia lat wolności, w: Listy z pudełka. Sekret mo-
jej mamy, przeł. z angielskiego Barbara Gadomska, przekład listów z ji-
dysz i niemieckiego Aleksandra Geller, AMF, Warszawa 2008, s. 236-237.

Sto dwadzieścia lat wolności 
(fragment)
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Ustaliliśmy lokalizację wszystkich siedmiu obozów. Po mijając Schat-
zlar, Sala zawsze była bardzo blisko domu. „Wydawało mi się, że 
jestem daleko w głębi Niemiec” – zdu miała się matka, gdy wjecha-

liśmy do Siemianowic Śląskich (dawniej Laurahutte), niecałe pięćdziesiąt 
kilometrów od jej domu.

W Žaclerze (Schatzlarze) poznaliśmy starszego miejsco wego histo-
ryka, którego zięć przypadkiem mieszkał w daw nym domu komendanta 
obozu, niemal zniszczonym w wigi lię wyzwolenia. Razem z przyjacielem 
oprowadzili nas po niegdysiejszej fabryce Buhl & Sohne, teraz nieczynnej 
i pu stej, a potem powiedli przez las, gdzie tablica pamiątkowa znaczyła 
miejsce dawnego obozu jeńców francuskich. „Zu pełnie jakby na nas cze-
kali” – powiedział David. Historyk stwierdził, że jesteśmy pierwszą rodzi-
ną, która w ogóle tu wróciła.

W dzień naszej wizyty w Sosnowcu mama zamilkła. Gdy pokazały 
się pierwsze miejskie tablice, wstrzymałam od dech. Czy zechce wysiąść  
z samochodu?

Od czasu wojny Sosnowiec rozrósł się niemal dwukrotnie; teraz 
pełni funkcję regionalnego centrum przemysłowego z siedzibami firm  
i szkół wyższych. Główne handlowe ulice miasta tętnią życiem, ale  
w sumie jest ono ponure i nijakie, daleko mu do historycznej atmosfery 
Krakowa czy energii Warszawy.

Po sosnowieckich Żydach nic nie pozostało. Przypadkowy gość nigdy 
by nie odgadł, że kiedyś mieszkało ich tu dwadzieścia osiem tysięcy. Na 
ulicach pełno było młodych ludzi, których rodzice i dziadkowie być może 
pamiętają jeszcze jednego czy dwóch Żydów. W lokalnych broszurach wy-
mienia się tylko pochodzącego stąd kompozytora Władysława Szpilma-
na, tytułowego pianistę z filmu Romana Polańskiego.

Nietrudno było znaleźć dworzec, na którym Sala po raz pierwszy 
spotkała Alę. Poszliśmy na plac, gdzie powieszono ojca i brata Beli Kohn. 
Nie byliśmy w stanie odszukać dawnej szkoły Sali i Rózi. Ulica, przy której 
niegdyś mieściła się siedziba Organizacji Schmelt, była teraz miłym par-
kiem z kortami tenisowymi. Sam Schmelt podobno popełnił samobój-
stwo siedemnastego maja 1945 roku w Schreiberhau, Kreis Hirschberg1. 
Nie zostało nic po panowaniu Mojżesza Merina, którego pozbawiono 
funkcji dziewiętnastego czerwca 1943 roku, a potem prawdopodobnie za-
gazowano w Auschwitz.

Mama poprowadziła nas do swego dawnego domu.
Ulica Kołłątaja znajdowała się niedaleko od dworca, była ciemna 

i obudowana dwupiętrowymi obdrapanymi domami. Kawałek burego 
nieba niemal całkowicie przesłaniała zawieszona nad ulicą skompliko-
wana sieć przewodów elektrycznych. Kamienne fasady prawie wszystkich 
budynków nosiły ślady zniszczeń. Na brukowanym podwórku domu pod 
numerem szóstym wpadłam w coś w rodzaju transu. Podążyłam za wzro-
kiem mojej matki, która spojrzała ku swemu mieszkaniu, ledwo widocz-
nemu pod dachem. W milczeniu weszliśmy do budynku. Wskazała po-
pękaną mozaikę na podłodze w holu i pokiwała głową, rozpoznając rząd 
starych drewnianych skrzynek na listy. Wspięliśmy się po zniszczonych 
schodach gęsiego; mama szła między Joeyem a mną. Na samej górze za-
trzymała się na widok drzwi do swego mieszkania. Skuliła się na podeście 
na kilka długich minut, drżąc ze wzruszenia i nie mogąc powstrzymać łez. 
„Nie załamuj się teraz – prosiłam, gdy zakryła oczy dłońmi. – Będą się bali 
nas wpuścić, gdy zobaczą, że płaczesz”. Drzwi otworzył pochylony starszy 
człowiek, a w głębi dostrzegliśmy jeszcze dwóch młodszych. Wydawali 
się przyjaźnie nastawieni; po krótkiej rozmowie po polsku z naszym prze-

Po drugiej stronie ciszy
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wodnikiem zaprosili nas do środka.
Ignorując chwiejne meble, butelki, kable elektryczne i sterty ubrań, 

starałam się zobaczyć to, co musiała widzieć moja matka. W tym jednym 
pokoju Sala mieszkała, spała i pracowała z pięcioma innymi członkami 
rodziny aż do chwili, gdy jej brat wyjechał do Rosji, a ona do Geppersdorfu. 
Teraz w niskim pokoju stało osiem dorosłych osób, a wydawało się, że jest 
tłok. Widzieliśmy zlew w holu na zewnątrz, ale żadnej łazienki. Ubikacja 
na podwórzu wciąż służyła potrzebom wszystkich mieszkańców. Jedynym 
źródłem naturalnego światła było małe, wysoko umieszczone okienko, 
to, przez które młoda Sala wychodziła na pochyły dach. Wskazała okno 
po drugiej stronie podwórka, gdzie było mieszkanie Lai Diny. Pomyślałam 
o Salusi, pełnym życia dziecku, które wi działam oczyma Rózi, i przypo-
mniałam sobie, że w 1940 roku potrafiła zaledwie napisać litery alfabetu, 
ale już dwa lata później ułożyła list do cioci Sali: „Modliłam się do Boga, 
żebym Cię mogła zobaczyć jak najprędzej i żebyś przywiozła mi lalkę”.

– Wtedy wszystko było czyściutkie – przypomniała moja matka, jak 
gdyby nas tam nie było. Oczy jej się zaszkliły. Dym z papierosów, bałagan 
i brud wydawały się rzucać złe światło na gospodarstwo jej matki. Joey 
stał tuż przy niej, jak gdyby jego fizyczna obecność miała jej pomóc wziąć 
się w garść.

„To najgorsze doświadczenie w moim życiu – powiedziała cicho 
do dyktafonu, kiedy stamtąd wyszliśmy. – Cieszę się, że tu jestem – cią-
gnęła – ale teraz to zamknięty rozdział. Nie chcę tu nigdy więcej wra-
cać. Wszystko, co widzę, to rodzina, którą tu zostawiłam, a wróciłam 
do okropnego, okropnego, brudnego pokoiku, niemal nienadającego się 
do mieszkania. A jednak to tu dorastałam i kochałam każdy przedmiot.  
Nie widzę «rzeczy». Widzę tylko moich. Widzę ich we wszystkich kątach”.

Tego popołudnia słuchałam z braćmi jej nagrania. Powie działa,  
że wróciła, bo „Annie musiała to zobaczyć”. Rozpłakałam się, gotowa  
w tym momencie zakończyć wyprawę. Ale Joey kazał mi wysłuchać reszty 
nagrania: „Wracam jako kompletna osoba – powiedziała, a w jej głosie 
słychać było pewność siebie i satysfakcję. – Jestem teraz znacznie pełniej-
szym człowiekiem niż wtedy, gdy wyjeżdżałam”.

________________

1. Szklarska Poręba, okręg Jelenia Góra.

________________

Ann Kirschner, Po drugiej stronie ciszy, w: Listy z pudełka. Sekret mojej 
mamy, przeł. z angielskiego Barbara Gadomska, przekład listów z jidysz  
i niemieckiego Aleksandra Geller, AMF, Warszawa 2008, s. 288-290.
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PEWNEGO RAZU 
NA SOSNOWIECKIM DWORCU

Monika Kempara

Lubię opowiadać o miejscu, w którym rozpoczynają i kończą się histo-
rie sosnowieckie. Jedną z takich historii jest przyjazd Fanny Schön do 
niewielkiej przygranicznej osady, jaką kiedyś był Sosnowiec. 
Zdarzyło się to w początkach grudnia 1879 r. siarczysta zima była  

w pełni, a ona wyruszyła w długą drogę z Saksonii do brata Franza, który 
mieszkał w Sielcu (obecnie część Sosnowca). Podróż minęła jej szybko.  
Celem podróży był dworzec w Sosnowcu, na którym miał czekać na nią 
brat. Gdy wyszła  na plac otaczający dworzec, jej oczom ukazał się inny, 
zupełnie nieznany świat. Miejsce, w którym mieszkała do tej chwili, było 
bardziej rozwinięte cywilizacyjnie, drogi wybrukowane, hotele, kawiarnie 
w każdym zakątku. A tu dopiero wszystko zaczynało budzić się do życia. 
Powstawała zabudowa wokół budynku dworca. Wszyscy przyjezdni mie-
li wpływ na te zmiany, ale na to potrzebny był czas. Wracając do naszej 
bohaterki, widzimy na jej twarzy radość ze spotkania z bratem. Poczuła 
się bezpieczna. Razem udali się w kierunku drzwi. Franz zaprowadził ją 
do „kolorowo pomalowanych sanek”. Gdy je zobaczyła, poczuła wzbu-
rzenie i oznajmiła: „Nie wsiądę do tak prostackich sań!”  Franz uspokajał 
ją: „Sanki te są  jedne z najpiękniejszych w całej okolicy”. Po długich na-
mowach dała się przekonać i usiadła w saniach.  Cóż to była za podróż! 
Przed jej oczami przesuwała się w pędzie cała okolica. W zimowej aurze 
wszystko wyglądało przepięknie. Fanny całą drogę śmiała się z radości 
i zdumienia.  Na nierównej, nieutwardzonej drodze jechało się jak w ko-
łysce. Bujała się z jednego boku na drugi. Były to zupełnie nieznane jej 
odczucia. Nigdy w swoim życiu nie doświadczyła czegoś podobnego. Było 
to męczące, a zarazem  bardzo zabawne.  W Saksonii jeździło się gładko 
jak po stole, po prostych, twardych drogach…

Fanny została w Sosnowcu. Wyszła za mąż, urodziła dzieci.  
Ale pierwsze kroki postawiła właśnie na dworcu, i właśnie w tym miejscu 
rozpoczęła się jej przygoda z małą przygraniczną miejscowością. Nasze 
opowiadanie na warsztatach wielokrotnie powracało do tego miejsca,  
a my (uczestnicy) pracowaliśmy nad melodią słowa mówionego, szlifowa-
liśmy warsztat  opowiadanych historii.  Wydobywaliśmy z zapomnienia 
te wszystkie elementy, które składają się na historie tego miasta. Nie jest 
łatwo podawać historyczne fakty, tak aby zaciekawić odbiorcę. Nam się 
udało. Nasze opowieści otworzyły wyobraźnię słuchaczy, którzy zatopili 
się w historii otaczających nas miejsc. 

Czasami wiedza historyczna, do której się odwołujemy, jest tragiczna  
i mówi o rzeczach trudnych. Wydawało mi się, że należy ją przekazywać 
w sposób rzeczowy, spokojny i w skupieniu nad faktami. Okazało się, że 
można też inaczej. Emocje, obecne w intonacji, pauzach, milczeniu, też są 
ważne. Tak powstały nasze historie o doświadczeniu Holokaustu w So-
snowcu. Opowieści przenosiły nas do realnych miejsc, ulic, adresów, tyl-
ko cofaliśmy się w czasie o wiele lat. Dzięki temu mogliśmy opowiedzieć 
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o ludziach, którzy żyli w strasznych czasach. Ich już nie ma, ale pozostały 
miejsca i pomięć o nich. 

Sosnowiec jest miastem, w którym żyli ludzie wywodzący się z róż-
nych kultur i tradycji, i to im zawdzięcza on swój szczególny charakter. 
W swojej pracy wielokrotnie odwołuję się do tych faktów, ale teraz mam 
większą łatwość w łączeniu różnych form narracyjnych, aby fakty opowia-
dane były w sposób interesujący. Kiedy prowadzę wykłady dla dorosłych, 
zauważam, że próba wizualizacji opowiadanych miejsc lub łączenia form 
dyskursu muzealniczego z opowieścią przykuwa uwagę słuchaczy. 

W mojej pracy bardzo często mówię do ludzi. Moimi słuchaczami są 
dzieci i dorośli. Każda z tych grup wymaga innej aktywności oraz innego 
przekazania treści. Dzieci poznają świat, ale to od dorosłych zależy, czy 
wiedzę o nim przyswoją sobie szybko i łatwo, czy też będzie to trudny 
i mozolny proces. Zdarza się, że przewodnicy po wystawie czy muzealnicy 
mówią w sposób jednostajny i nieprzystępny. Mówiąc, nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, a słuchacz bywa zmęczony i znużony. W takich momen-
tach nasuwa się pytanie, co zrobić, aby tak nie było. Należy zastanowić się, 
czego słuchamy ze skupieniem? Odpowiedź brzmi: opowieści, która jest 
interesująco przedstawiona. 

Kiedyś zdarzyła mi się sytuacja, która zapoczątkowała moje poszu-
kiwania w doskonaleniu słowa mówionego. Prowadząc zajęcia dla dzieci 
ze szkoły podstawowej, koncentrowałam się na tym, aby przekazać wie-
le istotnych treści. Byłam dobrze przygotowana merytorycznie, miałam 
dużo materiałów dydaktycznych, a mimo to w pewnej chwili moja myśl 
została przerwana. Zobaczyłam zdziwienie na twarzy dziecka, dla którego 
przekazywana wiedza była zbyt trudna. Może bardziej bym do niego tra-
fiła, gdybym opowiedziała ciekawą historię związaną z tematem mojego 
wystąpienia?

Cyklicznie odbywają się warsztaty dla dzieci, w czasie których opo-
wiadam o polskich tradycjach świątecznych. Dzieci są wymagającymi 
odbiorcami, dlatego staram się przybliżyć im wiedzę w sposób ciekawy, 
zwrócić ich uwagę na rzeczy istotne. W opowieści wplatam dodatkowe 
treści pochodzące z moich prywatnych doświadczeń. A po chwili niepo-
strzeżenie wspólnie opowiadamy i przypominamy sobie świąteczny czas 
w naszych domach. Emocjonalnie zabarwione treści bardziej utrwalają się 
w pamięci. 

Sztuka opowiadania nie jest łatwa. Wie to każdy, kto przygotowu-
je wystąpienia publiczne. Warsztaty otworzyły osobom biorącym w nich 
udział drzwi do zdobycia umiejętności tworzenia interesujących histo-
rii. Mam teraz większą łatwość w doborze odpowiedniego słownictwa,  
a przez to praca z najmłodszymi stała się bardziej twórcza i satysfakcjo-
nująca. Opowiadanie o czymś jest jak odkrywanie świata przed słucha-
czem. Zdarza się, że w trakcie wspólnej pracy dzieci tworzą swoje własne 
opowieści. Dostarcza nam to wiele przyjemności, gdy razem tworzymy coś 
nowego.

Warsztaty opowiadania, które odbyły się w Sosnowieckim Centrum 
Sztuki – Zamek Sielecki, były dla mnie czasem obfitującym w nowe do-
świadczenia. Nasze wspólne wystąpienie przed publicznością sprawiło 
mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Zdobyta wiedza i umiejętności są 
mi przydatne każdego dnia, gdy mówię do ludzi. Dzięki warsztatom moje 
opowieści są po prostu ciekawsze.

________________

Monika Kempara – kurator, pracuje w dziale regionalno-edukacyjnym  
w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki
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NASZA MAŁA „ZIEMIA OBIECANA”

Małgorzata Malinowska-Klimek

Mój pradziadek Józef Pasternak urodził się w drugiej połowie XIX 
wieku we wsi Bogucice pod Pińczowem, na kielecczyźnie. Jako 
młody chłopak został powołany do wojska carskiego – z pewno-

ścią nie na ochotnika, bo nikt przy zdrowych zmysłach sam tam nie wstę-
pował. Carskie wojsko to nie były przelewki: w imperium wybuchało wiele 
lokalnych wojen lub rozruchów, a służba ciągnęła się wiele lat. Jednak pra-
dziadek uznał, że nie warto uciekać przez całe życie i poszedł w kama-
sze. Wcześniej pożegnał się ze swoją narzeczoną, najstarszą z trzech có-
rek starego Jaskólskiego: „Pamiętaj! Ja wrócę na pewno. Czekaj na mnie!” 
Więc narzeczona czekała, była wierna, a lata mijały. 

Tymczasem Józef ze swoim oddziałem został wysłany na Kamczat-
kę. Wszyscy wiemy, że to daleko, ale wystarczy spojrzeć na mapę, a jesz-
cze lepiej na globus, aby przekonać się, że to naprawdę „koniec świata”. 
A cóż dopiero dla polskiego chłopa spod Pińczowa! Tajga, tundra, czynne 
wulkany, niedźwiedzie i orły, ludzie z obcych plemion. Pradziadek służył 
tam wiele lat, może się zadomowił? Jednak kiedy minął wyznaczony czas, 
zabrał zegarek na łańcuszku, który dostał za wierną służbę, uzbierany 
przez lata żołd – i wyruszył w długą drogę do domu. 

Kiedy dotarł do rodzinnej wioski, od razu zaszedł do domu swojej 
narzeczonej, która z płaczem rzuciła mu się na szyję. Józef posiedział, 
poopowiadał, cała rodzina słuchała. Później przychodził wiele razy. Ta-
kie odwiedziny u rodziny narzeczonej były wtedy mile widziane. Tyle że po 
jakimś czasie Józef oświadczył, że chce się żenić, ale nie z najstarszą, lecz 
z najmłodszą Jaskólską. Rodzice na chrzcie chcieli jej dać na imię Maria, 
ale że nie wolno wtedy było nadawać dziewczynkom imienia Najświęt-
szej Panny,  dlatego dostała imię Marianna. Tak czy tak – wszyscy woła-
li Maryśka. Była to wtedy dziewczynka kilkunastoletnia, ciemnowłosa,  
co prawda wysoka, ale dziecko jeszcze – lalką się bawiła, za chłopakami 
nie oglądała. Po słowach Józefa zrobił się raban! Bo jak to: narzeczona 
czekała tyle lat, już jej wiek do zamążpójścia minął, kto ją teraz weźmie!  
A razem z nią czekała także średnia siostra, bo zwyczaj był taki, że siostry 
wydawano za mąż wedle starszeństwa i jedna nie mogła drugiej wyprze-
dzić, nawet jeśli miała ukochanego kawalera, z którym była po słowie. Co 
by ludzie powiedzieli!  

Stary Jaskólski wiedział, jak powinien postąpić, dlatego kiedy 
w drzwiach zjawił się Józef w niedzielnym ubraniu, przyjął go nieprzyjaźnie. 

– Pochwalony! – przywitał się Józef. 
– Pochwalony…! – mruknął Jaskólski.
– Ja wedle ożenku z twoją córką – zagaił Józef, przysiadając na ławie.
– A z którą? – nasrożył się Jaskólski. 
– A z Marysią – nie dał się zbić z pantałyku Józef. 
Stary Jaskólski sięgnął po bochenek chleba, który leżał na stole, 

wziął nóż do ręki i przesunął nim po przypieczonej skórce.  – Chleb to się 
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kroi za koleją! – huknął. 
Ale Józef odwrócił bochenek i powiedział dobitnie: – W tę stronę też 

jest za koleją!
Chciałabym wierzyć, że to koncept pradziadka przeważył szalę, ale 

prawda jest taka, że Józef zgodził się wziąć Maryśkę bez żadnego posagu, 
a do tego ufundować duży posag byłej narzeczonej, a może nawet i środ-
kowej siostrze. Obie później wyszły za mąż, stąd w pamięci mojej rodziny 
historia skończyła się dobrze. Nie wiem, co by powiedziała na ten temat 
była narzeczona…

A co o tym wszystkim myślała Maryśka? Nie wiadomo, powiadano 
tylko, że kiedy po ślubie mąż zabierał ją z rodzinnej chałupy, płakała, bo 
odebrał jej lalkę i tam zostawił…

Młodzi nie mieli czego szukać w swojej wsi. Józef prawie wszystkie 
zaoszczędzone pieniądze wydał na rozliczenie się z Jaskólskimi, ziemi 
żadnej nie miał, bo jego rodzice mieli wiele dzieci, a do podziału – nie-
wiele. Przy tym sprawa z siostrami ludzi w oczy kłuła. Pradziadek posta-
nowił szukać szczęścia w świecie. Był przełom XIX i XX wieku. Na wsiach 
panowała bieda. Wielu bezrolnych chłopów szukało lepszego życia  
w miastach. Najwięcej ich przyjeżdżało do Łodzi, której burzliwy rozwój 
ukazał Władysława Reymont w powieści Ziemia Obiecana. Ale ludzie  
z okolicy częściej jechali do Sosnowca – miasta, które również rozwijało się 
na potęgę. Dlatego Sosnowiec zwano wtedy małą Łodzią. I właśnie tam 
udali się Pasternakowie. 

Kiedy stanęli na dworcu w Sosnowcu, zobaczyli budynek, zbudowany 
przez Rosjan w 1859 roku, wypełniony szczelnie przyjezdnymi wszelkiego 
autoramentu: od ubogich chłopów, miejskiej biedoty z różnych zaborów, 
przez Żydów, kupców ze wszystkich stron carskiej Rosji, aż do niemiec-
kich fabrykantów. Sosnowiec leżał blisko granicy rosyjsko-pruskiej i tutaj 
spotykał się Wschód z Zachodem, tutaj robiło się najlepsze interesy ku-
pieckie, a fabrykanci zbijali majątki na omijaniu wysokiego cła na towary 
wwożone do Rosji. 

Młode małżeństwo miało ze sobą tylko mały tłumoczek z ubra-
niami i pierzynę – jedyną rzecz, którą Marysia dostała od matki, wycho-
dząc za mąż. Zaczynali nowe życie. Wynajęli małą izdebkę w czynszowej 
kamienicy. Marysia zaszła w ciążę, urodziła synka. Pozbawiona pomocy 
innych kobiet z rodziny, musiała się nim sama zajmować, a przez to nie 
mogła pracować. Józef musiał wyżywić ich wszystkich. Fabryk i kopalń 
było wiele, ale ich właścicielom najbardziej zależało na pomnażaniu kapi-
tału, a pracujących u siebie ludzi traktowali tylko jak środek do tego celu. 
Józef pracował w Hucie Katarzyna. Podobnie jak inni robotnicy, zarabiał 
niewiele. Zatrudniano go tylko na trzy dni; po ich upływie dostawał wyna-
grodzenie i na tym jego praca się kończyła. Następnego dnia znowu stał 
za zamkniętą bramą i nie wiedział, czy zostanie wybrany do pracy, czy do-
stanie szansę, aby zarobić na czynsz i kawałek suchego chleba dla swojej 
rodziny. Na początku pocieszali się, że tak ciężko jest zawsze na początku, 
że wkrótce będzie lepiej. Ale czas mijał, a bieda ciążyła coraz bardziej. 

Nie tylko im. Coraz częściej w czasie przerw w robocie, w kolejce po 
chleb i na podwórkach robotnicy i robotnice mówili, że tak dalej być nie 
może, że miarka ich niedoli już się przebrała. Wśród ludzi zaczęły krążyć 
broszury, w których stało czarno na białym, że praca ludzka jest ważniej-
sza od kapitału. Rosło poczucie godności. Wzbierał gniew. 

Wreszcie robotnicy upomnieli się o swoje prawa. Był rok 1905. Trzy-
dziestego października car wydał dokument, który zapowiadał znie-
sienie samodzierżawia i ustanowienie konstytucji. Robotnicy uznali, że 
nadszedł czas, zaczęli organizować manifestacje i strajki. Wśród nich 
był też mój pradziadek. Wbrew temu, co mówią niektórzy historycy, nie 
zamierzał wszczynać światowej rewolucji, ale chciał upomnieć się o god-
ność swojej pracy, walczyć o polepszenie bytu własnej rodziny. Być może 
brał udział w wielkiej manifestacji, która 31 października sformowała się  
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w Sosnowcu i szła do Będzina, aby uwolnić przetrzymywanych w tam-
tejszym więzieniu więźniów politycznych. Szło w niej kilka tysięcy osób: 
mężczyzn, kobiet i dzieci. Czuli, że mają wspólny cel; to dawało im poczu-
cie siły. Jednak na wysokości Środuli drogę zastąpił im oddział kozaków 
– carskiej konnicy. Uzbrojeni w szable i nahajki, zakończone metalowymi 
kulkami, kozacy rzucili się na robotników. Polała się krew. Manifestacja 
została rozpędzona. Byli zabici i ranni. 

Nie ostudziło to u robotników ducha walki. Ogłosili strajk generalny, 
przejęli władzę w powiecie będzińskim i rozpoczęli organizowanie orga-
nów władzy samorządowej i sądowniczej. Niestety, po kilkunastu dniach 
Rosjanie, mając do dyspozycji armię, zaczęli odzyskiwać kontrolę w Za-
głębiu. Kiedy stłumiono ostatnie ogniska oporu, rozpoczęły się represje: 
aresztowania i zsyłki na Sybir. 

Józef na szczęście ich uniknął: władze nie mogły ukarać wszyst-
kich winnych, bo huty i fabryki potrzebowały rąk do pracy. Razem z żoną  
i synkiem mieszkał w Sosnowcu jeszcze kilka lat, dopóki sytuacja w ich 
wsi się nie zmieniła. Ktoś w rodzinie umarł, ktoś potrzebował pomocy  
w gospodarstwie. Wrócili do Bogucic. Żyli skromnie, ale na chleb nigdy nie 
brakowało. We wsi był prąd i szkoła podstawowa, która spełniała także 
funkcję domu kultury. Nikt w Bogucicach nie chodził już boso. Pasterna-
kom urodziła się córka.

 Jednak druga wojna światowa zmieniła wszystko. Okolica była 
terenem ogromnych walk partyzanckich z niemieckim okupantem.  
Po wkroczeniu Armii Czerwonej polscy patrioci zostali uznani za bandy-
tów. Robiono na nich obławy, zabijano bez litości. Ci, którzy dobrowolnie 
składali broń, byli wcielani do milicji, która była wysyłana do walki z par-
tyzantami. Brat miał zabijać brata!  Wtedy Józef Pasternak postanowił: 
„Wracamy do Sosnowca!” Zabrał żonę Mariannę, syna Stefana, córkę Ja-
ninę, zięcia Edwarda Wojtasika, malutką wnuczkę Grażynę (moją mamę) 
i wyjechali do Sosnowca. Nigdy nie żałowali tej decyzji i nie oglądali się 
za siebie: kto raz potrafił zostawić wszystko i zacząć nowe życie gdzieś 
indziej, potrafi to zrobić jeszcze wiele razy. 

 Sosnowiec się zmienił. Edward, zięć Józefa, dostał dobrą pracę 
w dawnej Hucie Katarzynie, wtedy przemianowanej na Hutę im. Maria-
na Buczka, działacza komunistycznego. Stefan, syn Józefa, dobrze radził 
sobie w handlu. Wykształcili swoje dzieci. Wszyscy członkowie rodziny 
znaleźli swoje miejsce w nowym otoczeniu. Dla nich to była prawdziwa 
Ziemia Obiecana. A tu już zaczynają się kolejne historie…   

________________

Małgorzata Malinowska-Klimek – kurator w Galerii „Extravagance” 
w Sosnowieckim Centrum Sztuki  – Zamek Sielecki w Sosnowcu
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SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI  
– ZAMEK SIELECKI

Małgorzata Malinowska-Klimek

Miejska Galeria Sztuki została powołana uchwałą Rady Miejskiej 
w Sosnowcu w 1991 roku. Galeria o nazwie „Extravagance” począt-
kowo mieściła się w dawnej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. 

Jak głosił Statut Galerii, miała ona „służyć upowszechnianiu sztu-
ki”1. W tak szerokim ujęciu mieściły się wystawy sztuki współczesnej, 
koncerty, prezentujące różne kierunki muzyczne, małe formy teatral-
ne, wykłady ze wszystkich dziedzin nauk humanistycznych. Wystawy 
prezentowały najciekawsze zjawiska, najróżniejsze formy wypowiedzi 
plastycznej, najbardziej oryginalnych twórców.  Wśród nich znaleźli się 
tacy artyści, jak Tadeusz Kantor2 czy Jerzy Nowosielski3 – przypomnę, że 
mówimy o czasie, kiedy żyli, a ich twórczość wzbudzała niemałe kontro-
wersje. Mimo niezbyt wielkiej przestrzeni odbywały się koncerty takich 
gwiazd, jak Ewa Bem, Grażyna Łobaszewska, Włodzimierz Nahorny czy 
Tomasz Stańko. Zapraszano zarówno artystów znanych w całej Polsce, jak 
i tych, rozpoznawalnych tylko w naszym regionie tak, aby odbiorca przy-
chodzący do Galerii miał jak najszerszy ogląd tego, co aktualnie dzieje się  
w sztuce. Organizowano wiele wydarzeń artystycznych, które trudno za-
szufladkować w  konkretnych kategoriach. Takimi były między innymi 
Metaextracentracje – łączyły one elementy teatru ulicznego, koncertu 
i imprezy masowej. Było to też dążenie do wyjścia ze sztuką poza obszar 
Galerii. 

Prawdziwy przełom w historii Galerii dokonał się w 2002 roku, kiedy 
to radni podjęli uchwałę o zmianie nazwy z Miejskiej Galerii Sztuki „Extra-
vagance” na Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki4.  Zgodnie  
z nazwą, siedzibą instytucji został Zamek Sielecki – zabytkowa budowla 
usytuowana na obrzeżach parku w dzielnicy Sosnowca zwanej Sielec. 

Dlaczego Zamek Sielecki, a nie Sosnowiecki? Dawniej Sielec był 
osobną osadą. Jego historia sięga średniowiecza. Właścicielami Sielca byli 
rycerze, a później szlachta. Już w średniowieczu powstała w tym miejscu 
pierwsza budowla obronna (niestety, nie przetrwała ona do naszych cza-
sów). Tymczasem Sosnowiec to twór stosunkowo młody – rozwinął się  
w XIX wieku, prawa miejskie uzyskał na początku XX. W swoje granice ad-
ministracyjne wciągnął wiele okolicznych miejscowości, często znacznie 
starszych od siebie – tak było w wypadku Sielca. 

Przeniesiona do Zamku Miejska Galeria uzyskała znacznie większą 

----------------------------------------------------------------------------------

________________

1. Statut Miejskiej Galerii Sztuki w Sosnowcu, Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 163/

XVII/91 z dn. 07.11.1991 r. 

2. Tadeusz Kantor, wystawa malarstwa informel, 25.10 − 11.11.1994 r., opieka merytoryczna pracownicy 

Galerii „Extravagance”.

3. Jerzy Nowosielski, wystawa Nagość, 16.11 − 13.12.1994 r., opieka merytoryczna pracownicy Galerii 

„Extravagance”.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 92/L/02 z dn. 10.10.2002 r.
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przestrzeń. Składa się na nią 6 sal różnej wielkości i wysokości, co daje 
możliwość eksponowania dzieł różnych formatów i o różnej sile oddzia-
ływania na widza. Największa sala świetnie spełnia wymogi koncertów 
kameralnych. W salach na parterze głównego skrzydła znalazły swoje 
miejsce wystawy historyczne i galeria dzieł na sprzedaż. 

Zmiana nazwy Galerii na Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sie-
lecki miała na celu podkreślenie interdyscyplinarnego charakteru instytu-
cji. Z czasem wyodrębniono następujące działy: Galeria Extravagance, któ-
ra zajmuje się sztuką współczesną z zakresu szeroko rozumianej plastyki, 
Dział Imprez i Dział Regionalno-Edukacyjny.

Galeria Extravagance zapewnia odbiorcom sztuki możliwość po-
znania zarówno twórczości artystów najmłodszego pokolenia, np. Pawła 
Garwola5, Judyty Bernaś, Szymona Gdowicza czy Pawła Szeibla6, jak i dzieł 
uznanych artystów, takich jak Jerzy Tchórzewski7, a także różnorodnych 
zjawisk w sztuce, czego przykładem była wystawa Kolekcji Galerii 728. To 
szeroki wachlarz twórców, których dzieli niemal wszystko: postawa ar-
tystyczna, dziedziny sztuki, używane środki wyrazu i uzyskiwane efekty. 
Jedyną cechą, która ich łączy, jest wysoki poziom artystyczny dzieł – to, 
co najważniejsze. Obecnie każda wystawa ma obszerny katalog, projekto-
wany i redagowany na miejscu. 

Działalność Galerii nie ogranicza się do organizowania wystaw w tra-
dycyjnym rozumieniu tego słowa. Część działań ma charakter projektów, 
które artyści realizują poza „białym sześcianem” sal wystawowych. Taki 
charakter miał np. projekt Pawła Szeibla W  stronę światła!9, w  którym 
artysta współpracował ze starszymi wiekiem mieszkańcami dzielnicy 
Sielec. Również w przestrzeni zewnętrznej odbywają się coroczne edycje 
ART, czyli Artystycznej Reakcji Twórczej. Są to różne działania artystycz-
ne mające za zadanie oswojenie mieszkańców regionu ze sztuką. Mają 
charakter warsztatów z młodzieżą w przestrzeni miejskiej (w 2009 roku 
w Galerii „Elektrownia” w Czeladzi, w 2012 w Parku Sieleckim pod opie-
ką artystyczną Magdaleny Drobczyk) lub prezentacji dzieł sztuki w takim 
właśnie, nietypowym otoczeniu. W 2011 roku Ewa Warchulińska-Dąbek 
wykonała na dziedzińcu Zamku Sieleckiego instalację pt. Przytul sztu-
kę, w której na przezroczystych żyłkach zawieszono około 130 poduszek  
z malowanymi przez nią piktogramami. Wiatr unosił pod niebo chmurę 
niebieskich poduszek z kolorowymi postaciami, niczym chmurę motyli lub 
alegorię losu10.

Bardzo ważna jest działalność edukacyjna Galerii Extravagance. 
Obejmuje ona cykliczne Dni Fotografii, wykłady z historii sztuki, w tym 
Wykłady pod Gwiazdami, zróżnicowane warsztaty dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

W  ostatnich latach odbyły się wspaniałe koncerty uznanych wy-

________________

5. Paweł Garwol, wystawa 8, 24.02 − 25.03.2012 r., kurator Adriana Zimnowoda.

6. Judyta Bernaś, Szymon Gdowicz, Paweł Szeibel, wystawa Sztuka mediów – media sztuki, 04.09 − 

04.10.2009 r., kurator Małgorzata Malinowska-Klimek.

7. Jerzy Tchórzewski, wystawa retrospektywna Fragmenty większej całości, 13.02 − 30.04.2009 r., kura-

tor Krzysztof Tchórzewski.

8. Wystawa Geometria językiem sztuki. Kolekcja Galerii 72 z Muzeum Ziemi Chełmskiej 1972-2000, 

10.09 − 10.10.2010 r., kurator Małgorzata Malinowska-Klimek.

9. Paweł Szeibel, projekt Przodem do światła!, 11.06.2010 − 15.02.2011r., kurator Małgorzata Malinow-

ska-Klimek.

10. Ewa Warchulińska-Dąbek, Przytul sztukę, 03.06 − 31.10.2011 r.
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konawców organizowane przez Dział Imprez11. Zagrali i zaśpiewali m.in.: 
Adam Pierończyk Trio, Maciej Fortuna Trio, Krzysztof Kiljański, Barbara 
Lubos-Święs, zespół Dzień Dobry, Muariolanza, Dikanda, Włodek Pawlik. 
SCS-ZS stale współpracuje z kilkoma festiwalami muzycznymi. W salach 
Zamku gości festiwal Ars Cameralis, Festiwal Muzyki Znanej i Nieznanej 
oraz Festiwal G. G. Gorczycki.

Z  inicjatywy pracowników obecnego Działu Regionalno-Edukacyj-
nego zaczęto prezentować wystawy historyczne. Pierwsza, pt. O tym, jak 
Sosnowiec powstawał, została zorganizowana na początku 2005 roku12. 
Kolejne dotyczyły wątków tak czy inaczej z Sosnowcem powiązanych. Po 
jakimś czasie formuła ta została rozszerzona o wystawy, których odbior-
cami są dzieci. Często mają one bardzo dekoracyjny, scenograficzny cha-
rakter, jak choćby interaktywna wystawa Na średniowiecznym zamku13. 
W podobny sposób konstruowane są wystawy o charakterze etnograficz-
nym, prezentujące zwyczaje świąteczne – bożonarodzeniowe i wielka-
nocne. Łączą się one ściśle z serią warsztatów dla dzieci.

Wobec szczupłości zbiorów SCS-ZS, kuratorzy wystaw historycz-
nych często korzystają ze zbiorów kolekcjonerów, a  także wypożyczają 
wiele wystaw, aby mieszkańcy Sosnowca mieli okazję je zobaczyć. Prowa-
dzą wykłady z zakresu historii powszechnej oraz historii regionu. 

Dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki bardzo waż-
na jest reakcja odbiorców. Na organizowane tu wydarzenia kulturalne 
przychodzą zarówno znawcy, profesorowie akademiccy, artyści, jak i cała 
rzesza osób zawodowo zupełnie nie związanych z  kulturą. Uważam,  
że to najlepsza rekomendacja dla instytucji.

________________

11. Dział Imprez to Monika Pawlas-Polańska i Tomasz Pełka.

12. O tym, jak Sosnowiec powstawał, wystawa historyczna, 04.02 − 06.03.2005 r., kuratorzy Rafał Bry-

ła, Monika Kempara, Małgorzata Malinowska-Klimek.

13. Na średniowiecznym zamku, wystawa historyczna 05.10.2007 − 21.08.2008 r., kuratorzy Rafał Bry-

ła, Monika Kempara.





ROZDZIAŁ IX
KSIĘGA WYNALAZKÓW, 
CZYLI NARRACJE-CYWILIZACJE
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W roku 1863 uruchomiono pierwszą linię metra w Londynie. 
W tym też roku otwarto przedsiębiorstwo Opel oraz opatento-
wano gaśnicę.

W tym samym roku na części ziem polskich wybuchło powsta-
nie styczniowe, które przyniosło ogromne straty, nie tylko bezpośrednio 
związane z efektami walk, lecz długotrwałe – w postaci zaostrzenia re-
presyjnej polityki Rosji, załamania życia umysłowego i głębokiej anomii 
społecznej. Wiele by o tym pisać.

Miało być o wynalazcach, ale to przecież Rok Powstania Styczniowe-
go obchodziliśmy w Polsce w tym samym sezonie, w którym realizowany 
był nasz projekt „Małe muzea, duże historie“. 

Oczywiście to zestawienie – inauguracja londyńskiego metra  
i wybuchu nieudanego powstania – skłania do łatwych rozwinięć doty-
czących polskiego zapóźnienia cywilizacyjnego. O tym też wiele by pisać 
i trudno doprawdy obalić zasadnicze twierdzenie o znacznej różnicy mię-
dzy Zachodem a ziemiami polskimi w XIX i XX wieku  – jeśli idzie o roz-
wój i intensywność procesów, takich jak industrializacja, rozwój ośrodków 
miejskich, liczba patentów i odkryć w naukach matematyczno-przyrodni-
czych i wszystkich innych elementów, które złożyły się na zjawisko takie 
jak nowoczesność. 

To jest nie do nadrobienia. Natomiast jakimś wielkim obszarem do 
przepracowania właśnie przez osoby zajmujące się edukacją  k u l t u r a l n ą  
jest z całą pewnością polska historia wynalazczości i nauki – zarówno tej 
zwieńczonej spektakularnymi sukcesami, jak i tej mniej głośnej, choć – 
często równie ważnej.

Czytałam w dzieciństwie książki Jerzego Herlingera – Niezwykłe pe-
rypetie wielkich odkryć i wynalazków, Jak samolot nauczył się latać czy 
Zaklęty dźwięk – okładkę z nietoperzem ciągle dobrze pamiętam. Różne 
rzeczy można dziś powiedzieć o ich zawartości, w latach 80. były jedyny-
mi, do jakich miałam dostęp. Opowieść o eksperymentach Galvaniego  
i butelce lejdejskiej długo za mną wędrowały i pomogły znacznie  
w zrozumieniu młodzieńczego wiersza Adama Mickiewicza Toasty  
(„Tak gdy zrośniem w okrąg wielki/Przez magnesowaną styczność/Wów-
czas z lejdejskiej butelki/Palniem WIWAT elektryczność“).

Do dziś dziwne wydaje mi się, że te opowieści znajdowały się jakby 
zupełnie obok przedmiotów szkolnych. Nie należały do fizyki, bo ta nie 
opowiadała historii, nie należały do histori, bo ta opowiadała głównie 
o traktatach, wojnach i powstaniach, a nie o lejdejskich butelkach czy żni-
wiarkach, nie należała do języka polskiego, bo twórcy literatury podobno 
się tymi tematami nie zajmowali (choć jak wiemy, zajmowali się i to bar-
dzo – wystarczy sięgnąć do świetnych książek: Polskiej futurologii roman-
tycznej Marka Dybizbańskiego czy Ikony nowoczesności. Kolej w literaturze 
polskiej Wojciecha Tomasika), na plastyce też o tym nie było, bo nauka to 
nie sztuka.

KSIĘGA WYNALAZKÓW

Małgorzata Litwinowicz

----------------------------------------------------------------------------------
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Myślenie, które historię nauki i wynalazczości wyrzuca poza margines tego, co uznawane jest za 
kulturę, nie ma przyszłości (a i przeszłość niezbyt chwalebną). Wąskie i ograniczające jest artystyczne 
rozumienie kultury i ograniczanie jej jedynie do fenomenów związanych z wąsko rozumianą literaturą, 
malarstwem, muzyką czy architekturą. Jego konsekwencją jest to, że za pewną normę uznaje się to, że 
człowiek kulturalny powinien wiedzieć, kim był Henryk Sienkiewicz, ale kim Ignacy Łukasiewicz – już 
niekoniecznie; powinien odczuwać litość i trwogę na widok renesansowego pałacu czy zabytkowego 
kościoła, ale unikatowa osada fabryczna w Żyrardowie czy most kolejowy w Tczewie takich uczuć nie 
muszą już wywoływać. Zabytkowa lokomotywownia w powszechnym odczuciu nie jest zabytkiem – ta 
świadomość jest udziałem zarówno decydentów, jak i tak zwanych zwykłych ludzi. 

Tymczasem historie polskich wynalazców i uczonych to potężny i bardzo ciekawy obszar polskiej 
kultury; to może o nich należałoby opowiadać z przeświadczeniem o niezbywalności zasług i wadze 
życia – nie mniejszej niż trzech wieszczów. Napis na poznańskim pomniku Hipolita Cegielskiego głosi: 
„Labor omnia vincit“, i nadal jest to hasło zapoznane, brzmi, jakby pochodziło z obcego kraju.

Księga wynalazków nie jest jednak zbiorem tylko takich historii, które dobrze się kończą, i nie 
składa się jedynie z jasnych i niekontrowersyjnych wzorów osobowych. To są także historie o szaleń-
stwie, fałszywych nadziejach, niemożności przezwyciężenia własnej kondycji społecznej – mimo ta-
lentu; o zazdrości i obsesjach, o wykluczeniu i jego konsekwencjach, o uznaniu, które przychodzi bardzo 
późno, a czasem nigdy. 

W naszej antologii umieszczamy fragment z  powieści Mary Shelley Frankenstein albo współ-
czesny Prometeusz. Pragnienie nie tylko odkrywania praw natury, ale ich przekraczania towarzyszyło 
odkrywcom i wynalazcom. Wielu zwiodło, wielu się jednak udało. Pomysł latania specjalnymi maszy-
nami, przekazywania tekstu na odległość, szybkiej komunikacji międzykontynentalnej, podróży w ko-
smos nigdy by się nie wydarzyły bez śmiałości, która wygląda czasem jak szaleństwo, a czasem nim 
jest. Nie udały się: kamień filozoficzny, perpetuum mobile i komunikacja z duchami, ale doprawdy – 
któż to mógł wiedzieć? W swoim czasie telefon i internet wyglądały na pomysły jeszcze mniej zbieżne 
z rzeczywistością.

Poniżej kilka przykładów, o których sądzę, że warto byłoby te historie przywoływać i opowiadać. 
Nie tylko w trybie „kilka słów o twórcy urządzenia“. Każdy z tych – niezbyt powszechnie znanych –  ży-
ciorysów opowiada fragment dużej historii. Rozmaite komplikacje polskiej kultury i polskich przygód 
z nowoczesnością widać w nich jak przez szkło powiększające. Każdy z nich zasługuje na film. Dlacze-
go nie było takiego serialu? Nie mam pojęcia.

Oto mikromuzeum:

Abraham Stern i Izrael Abraham Staffel, czyli światowy sukces 
i lokalne wykluczenie

W roku 1845 na Wystawie Płodów Krajowego i Rosyjskiego, odbywającej się w gmachu Banku 
Polskiego w Warszawie, pan Izrael Abraham Staffel, zegarmistrz z warszawskiego zakładu przy ulicy 
Grzybowskiej, nr (katalogowy) 982, zaprezentował: 

„Przedmioty własnego pomysłu i wynalazku jak to: 
Nowa machinka rachunkowa, wykonywająca cztery główne działania arytmetyczne oraz wycią-

ganie pierwiastków kwadratowych z ułamków do 13 liczb. 
Nowy szczot mechaniczny ułatwiający dodawanie i odejmowanie, a zarazem wykazujący iloczyn 

ze złotych na ruble i kopiejki i nawzajem.
Kontrolla mechaniczna dla dorożkarzy okazująca:
a) ile kursów dorożka odbyła w ciągu dnia w danym czasie,
b) o której godzinie odbywał się każdy kurs i ile trwał.”

O wynalazkach Staffla pisano bardzo entuzjastycznie, porównywano je z konstrukcjami euro-
pejskimi. Innym, równie słynnym w tamtym czasie wynalazcą był Abraham Stern, warszawski Żyd, 
który za swoją maszynę rachunkową otrzymał złoty medal na Wystawie Światowej w Londynie  
w 1851 roku. Jest pochowany na zapomnianym żydowskim cmentarzu na warszawskim Targówku. 
Mało kto o tym wie.

W czasie tej samej warszawskiej wystawy, na której z taką uwagą i estymą przyglądano się wy-
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nalazkom Staffla, obowiązywał regulamin. Czytamy w nim: „Starozakonni w swoich ubraniach naro-
dowych mogą zwiedzać Wystawę w dni Poniedziałkowe“. 

W historii tych wynalazców i ich prac otwiera się wiele tematów, obejmujących zarówno to, co 
bezpośrednio związane z historią nauki i techniki, jak i skomplikowane figury polskiego zapominania 
i polskiej pamięci, emancypacji i tradycji, demokratyzacji i wykluczenia. 

Benedykt Dybowski, czyli przymusy i powroty

Jako trzydziestolatek wziął udział w powstaniu styczniowym, które wiemy, jak się skończyło. Na-
ukowe osiągnięcia Dybowskiego w dziedzinie nauk przyrodniczych były już na tyle znaczne, że petycje 
niemieckich uczonych słane do cara poskutkowały – kara śmierci została zamieniona na 12 lat zesła-
nia na Syberię. Dybowski jest jednym z tych uczonych – nie wynalazców, a odkrywców – dzięki którym 
„Sybir“ – miejsce zesłania – mógł stać się w polskiej wyobraźni „Syberią“ – krainą fascynującą przyrod-
ników i etnografów. Badania flory i fauny jeziora Bajkał, kraju Ussuryjskiego i Amurskiego, wschodnich 
wybrzeży Azji, Mongolii – to tylko część pracy Dybowskiego.

W roku 1876 Benedykt może wrócić do kraju. Wraca... tylko po to, by starać się o powrót. Tym 
razem uzyskuje nie  w y r o k, ale z e z w o l e n i e (ech, łaska pańska! Jakiś papier zawsze trzeba mieć!), 
zostaje lekarzem na Kamczatce (wielkość tego „rejonu“ trudno sobie wyobrazić). I tu wkraczamy już 
śmiałym krokiem w przestrzeń mitu o tym, jak to się stało, że lud Aleutów zaczął hodować renifery... 
Stado sprowadzone na Wyspę Beringa przez Dybowskiego pędzi po niebie. 

To długa opowieść, pełna przygód, nieoczywistych decyzji, nieoczekiwanych odmian, odkryć. 
Lepsze niż Indiana Jones. Niesamowita opowieść: o zesłaniu, które zmieniło się w przygodę życia; o na-
rodzinach polskiej etnografii – w tym przypadku – z ducha nieco innego niż duch kolonializmu; raczej  
z ducha współczucia czy współuczestnictwa w nie-takim-dobrym-losie. 

Część kolekcji etnograficznej Dybowskiego znajduje się w Muzeum Etnograficznym im. Sewe-
ryna Udzieli w Krakowie. Na stronach muzeum możemy przeczytać o tym, że Dybowski uchodzi za 
prekursora „antropologii naglącej“  – pracy badawczej prowadzonej w momencie dramatycznej zmiany  
w kulturze czy też jej zaniku, kolonizacji i wypierania (jak w przypadku Aleutów i Itelmenów). 

Dlaczego tej historii – czy podobnych opowieści, równie niezwykłych, których bohaterami mogliby 
się stać Ignacy Domeyko, Jan Czekanowski, Jan Czerski, Bronisław Piłsudski – nie opowiadamy dość 
głośno, dość powszechnie?

Jan Wnęk, czyli geniusz nie w porę

Jan Wnęk był chłopskim dzieckiem, bez wykształcenia i możliwości jego zdobycia. Genialny 
rzeźbiarz (wystrój kościoła w Odporyszowie to jego prace), inżynier-samouk, twórca konstrukcji lotni-
czych, które osobiście wypróbowywał, startując z dzwonnicy tegoż kościoła. O jego wyczynach donosił 
„Kalendarz Krakowski“ na rok 1867. W Odporyszowie znajduje się muzeum jego imienia, pod kurate-
lą lokalnego proboszcza. Próbowaliśmy zaprosić je do projektu „Małe muzea, wielkie historie“. „Nie – 
brzmiała odpowiedź – nie jestem zainteresowany“. „Dlaczego?“ – „Bo nie“. 

Jan Wnęk – o ile mi wiadomo – nie pozostawił po sobie pamiętników, i z  jego biografią są te 
same kłopoty co z większością chłopskich biografii z analogicznego okresu: niewiele jest do niej źró-
deł. Co nie znaczy, że tej historii nie należy opowiadać, bo w niej ujawniają się przecież najrozmaitsze 
sploty polskiego postępu: nierówności wynikające z urodzenia,  peryferyjność i izolacja, a jednocześnie 
wspaniałe zjawisko, które nazwać można chłopską „samodzielnością“, twórczością własną, która jest 
czymś więcej niż naśladownictwem modeli „z centrum“ – z Londynów, Paryżów czy Warszaw, o któ-
rych się w najlepszym razie słyszało, a i to nie zawsze. 

Kilka lat temu w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie odbyła się wysta-
wa „Wiejskie patenty“. Znam ją niestety tylko z fotografii, ale drewniane rowerki, ciągniki zrobione na 
własnym podwórku, instrumenty nie podlegające jakiejkolwiek klasyfikacji muzykologicznej wydają 
mi się wielką i nieopowiedzianą historią kultury polskiej; jest to historia wiejskich wynalazców, ich nie-
ograniczonej pomysłowości i zaradności, i – co ważne dzisiaj bardzo – znakomita szkoła recyclingu...



190

Prof. Zygmunt Wróblewski, czyli wszystko za późno

„Bardzo kiepsko na świecie! Profesor fizyki Wróblewski umarł w Krakowie. Umarł poparzony 
płonącą naftą, ponieważ w tamtejszym laboratorium czy nie ma lamp gazowych, czy też uniwersy-
tet nie mógł zdobyć się na kupno porządnej lampy olejnej dla swego najznakomitszego uczonego” –  
pisał Bolesław Prus w swoich Kronikach w roku 1888. Zygmunt Wróblewski rzeczywiście zmarł 
tak, jak opisuje to Prus – na skutek wypadku z lampą naftową. Miał 43 lata, zdążył dokonać wraz  
z Karolem Olszewskim pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu (1883), później także dwutlenku 
węgla i alkoholu. Studiował w Berlinie, doktoryzował się w Monachium. Dwa lata spędził na Syberii – 
za karę za udział w powstaniu styczniowym (miał wtedy lat 18). 

Nawet jeśli Prus, relacjonując wypadek, któremu uległ Wróblewski, nadużywa nieco retorycznego 
ostrza – i tak wiele nam to opowiada o realiach prowadzenia prac naukowych w końcówce XIX wieku. 
Wróblewski ze swoich podróży do Niemiec przywoził do Krakowa sprzęt laboratoryjny. Jak to musiało 
wyglądać? Pakunki, skrzynie? Opisane, nadane na bagaż – czy z najwyższą pieczołowitością przewo-
żone w neseserze podróżnym? Jak wyglądały sale laboratoryjne Uniwersytetu Jagiellońskiego? Którędy 
do nich profesor wędrował, o czym prowadzili rozmowy z Karolem Olszewskim? Jak wyglądało życie 
towarzyskie tego środowiska? Co po laboratorium? Kawa? Kabaret? Wiele przygód do opowiedzenia. 

Maria Skłodowska-Curie, czyli emigracja naukowa

Znana w świecie jako Marie Curie, Francuzka. Nie, nie otrzymała Nagrody Nobla  m i m o  tego, że 
opuściła kraj. Otrzymała ją  d z i ę k i temu. Tutaj, „u siebie” mogła kontynuować karierę guwernantki. 
Uniwersytet Jagielloński jako pierwszy uchylił kobietom (bo nie otworzył) swe podwoje w roku 1894. 

Trzy szczęśliwe warszawianki: Stanisława Dowgiałło, Janina Kosmowska i Jadwiga Sikorska mo-
gły s ł u c h a ć  k u r s ó w na wydziale farmacji, bez prawa do zdawania egzaminów. Maria wyjechała 
trzy lata wcześniej, studiowała na Sorbonie. Nie było to łatwe, ale przynajmniej możliwe. 

Czy to nie jest materiał na historię? Maria i trzy panie hospitantki z UJ? 
Czy miejsce wszystkich tych historii nie powinno być gdzie indziej niż w zbiorze  c i e k a w o s t e k? 
W głównym nurcie historii kultury, na którą przecież wszystkie te przygody się składają?
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OPOWIEŚCI WYNALAZKÓW. 
STRZAŁKA CZASU NAPRZÓD!

Jarek Kaczmarek

Słowo „opowieść” używane jest często wymiennie ze słowem „hi-
storia”, historia z kolei otwiera ciąg wydarzeń, które rozegrały się  w prze-
szłości – dawno albo przynajmniej dosyć dawno temu. Opowieści wy-
nalazków z jednej strony poruszają tematykę cywilizacyjnych przemian, 
wychwytują i zatrzymują w czasie przełomowe momenty dziejów ludz-
kiej myśli, a z drugiej dotykają życiowych losów bohaterów wydarzeń 
– naukowców, odkrywców, wynalazców. Na innym, bardziej abstrakcyj-
nym poziomie opowieści wynalazków są historią ludzkiej WYOBRAŹNI 
(popartej naukową wiedzą), wyrywającej się i przekraczającej kulturowe 
i cywilizacyjne okowy swoich czasów. Czy nie jest jednak paradoksem 
to, że próbujemy uchwycić i zatrzymać wyobraźnię w wybranym punk-
cie historii z przeszłości, wiedząc, że jej naturą jest nieustające wybie-
ganie w przyszłość, poza realny czas i jego wszelkie ograniczenia? Od-
powiedziałbym na to pytanie przecząco, pod warunkiem, że opowieści  
z dziejów prowadzą nas do uchwycenia i zrozumienia choćby fragmentów 
procesu, który sprawia, że w danym miejscu i czasie następuje wybuch 
twórczej wyobraźni, a jej odkrycia mają moc docierania do ogółu ludz-
kości i zmiany dotychczasowego obrazu świata. Opowieści wynalazków 
mogą być ścieżką kierującą myśli ku przyszłości, prowokując pytania, jak 
będzie wyglądał świat za 100, 200, 1000 lat? Co byśmy chcieli zmienić  
i poprawić w naszej rzeczywistości? Jakie nowe wynalazki mogą zmienić 
nasze życie w przyszłości? Czy ja mogę mieć w tym jakiś swój udział?

W czasie pobytu w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach projektu „Małe muzea 
– duże historie”, kiedy przemierzałem ogromne, otoczone lasem prze-
strzenie muzealne, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że eksponowane 
maszyny i urządzenia mają zupełnie inne przeznaczenie niż to zapisane 
na tabliczkach informacyjnych i opisywane przez muzealnych przewodni-
ków. Niezwykłe formy przemysłowe, o fantastycznych, surrealistycznych 
kształtach przywodziły mi na myśl obrazy z Bajek robotów i Cyberiady Sta-
nisława Lema. To wrażenie stało się inspiracją do pomysłu warsztatów 
futurologicznych dla nauczycieli i dzieci z gimnazjum, w których ekspona-
ty muzealne potraktowałem jako nośniki wyobraźni, otwierające przejście 
do świata wynalazków przyszłości. Warsztaty rozpoczęły się, jak zwykle, 
od opowieści… 

Fatalna maszyna, czyli w walce z entropią 

Słynny wynalazca Trurl skonstruował pewnego dnia siedmiopiętro-
wą maszynę rozumną. Po dokonaniu ostatnich poprawek i ustawień włą-
czył mechanizm maszyny i zadał jej sakramentalne pytanie testujące:

– Maszyno, maszyno, ile jest dwa razy dwa?
Maszyna zadrżała, zaświeciły się lampki i diody, poruszyły wska-

----------------------------------------------------------------------------------
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zówki na pulpicie sterującym, po czym rozległ się metaliczny głos:
– SIEDEM!
– Chyba się przesłyszałem – pomyślał Trurl i zapytał raz jeszcze:
– Maszyno, maszyno, ile jest dwa razy dwa?
– SIEDEM!
Trurl wcisnął wyłącznik. Przez sześć godzin przeprogramowywał maszynę, po czym znów ją włą-

czył i zapytał:
– Maszyno , maszyno, ile jest dwa razy dwa?
– SIEDEM!
– No ile????
– SIEDEM!
Załamany Trurl usiadł na ziemi i zapłakał. W tym momencie do laboratorium wszedł Klapau-

cjusz – przyjaciel Trurla i zarazem jego konkurent-wynalazca. Gdy Klapaucjusz zorientował się, co się 
dzieje, powiedział do Trurla:

– Mówisz, że ta maszyna ma siedem pięter? Trurl, zrobiłeś coś wielkiego! Skonstruowałeś naj-
większą i najgłupszą maszynę rozumną we wszechświecie! Zarobisz kupę forsy, wycieczki z całego 
wszechświata będą przylatywać, by ją obejrzeć. Wszyscy lubią oglądać idiotów, na dodatek tak wiel-
kich!

– Nie chcę najgłupszej maszyny! Chcę skonstruować najmądrzejszą! – Trurl dalej lamentował  
i w przypływie złości zaczął kopać w metaliczne pudło maszyny.

– PRZESTAŃ MNIE BIĆ, TRURL! – rozległ się głos maszyny.
– A bo co? Co mi zrobisz? – Trurl nie przestawał wyładowywać swej złości, kopiąc w maszynę.
– JAK NIE PRZESTANIESZ, ODMÓWIĘ DALSZEGO LICZENIA!
– Ha ha ha! Słyszałeś, Klapaucjuszu? Ha ha ha! Ona grozi, że przestanie liczyć! Ta idiotka! – Trurl 

dalej kopał maszynę.
– ZNISZCZĘ TRURLA! – zaryczała maszyna i nagle, nie wiadomo jak, zaczęła wydobywać się 

z fundamentów, w których była umieszczona. Zaczęła się toczyć w stronę wynalazców. Ci stali jak 
zahipnotyzowani do chwili, gdy Klapaucjusz chwycił Trurla za rękę i zawołał:

– W noooogi! – Obaj rzucili się do ucieczki. Biegli zrywami, przystając, by pochwycić oddech  
i obejrzeć się na zbliżającą się powoli, ale cierpliwie, metr za metrem, maszynę. Po jakimś czasie dotarli 
do podnóża góry, wspięli się i ukryli w jaskinii nieopodal szczytu. Poczuli się bezpieczni, ale niespodzie-
wanie usłyszeli metaliczne uderzenia, góra zadrżała, a potem wejście do jaskini przesłoniło metalicz-
ne cielsko.

– Jesteśmy w pułapce! – zawołał Trurl.
– Bez paniki, spróbujmy się z nią jakoś dogadać – odpowiedział Klapaucjusz i zawołał w stronę 

maszyny:
– Maszyno, maszyno! Nie gniewaj się na nas! Możemy się przecież dogadać jak istota rozumna  

z istota rozumną!
– ZNISZCZĘ TRURLA! – odpowiedziała maszyna. – ALE NAJPIERW NIECH MI ODPOWIE, ILE JEST 

DWA RAZY DWA?
Klapaucjusz porozumiewawczo spojrzał na Trurla.
– No Trurl, powiedz jej, co chce usłyszeć!
– Maszyno, maszyno, jak ci odpowiem, puścisz nas wolno? – zwrócił się do maszyny Trurl.
– ZOBACZYMY! TO ILE JEST DWA RAZY DWA?
Trurl ciężko westchnął i odpowiedział:
– No siedem! Słyszysz? Siedem! Siedem! A teraz nas wypuścisz?
– HAHAHA! WIEDZIAŁAM, TRURL, ŻE TO TY JESTEŚ GŁUPCEM! SIEDEM,
SIEDEM! MIAŁAM RACJĘ! TRURL, JESTEŚ KRETYNEM!
Trurl poczerwieniał. Zacisnął pięści i zaczął krzyczeć:
– Ty kupo złomu! Od początku do końca Wszechświata dwa razy dwa, było, jest i będzie cztery! 

Cztery! Cztery!
– SIEDEM!
– Cztery!
– SIEDEM!
– Cztery!
– SIEDEM! ZNISZCZĘ TRURLA! – zaryczała maszyna.
Nagle zadrżały ściany jaskini, kamienie oderwały się od jej sklepienia, wynalazcy padli na ziemię, 

zasłaniając głowy. Kiedy opadł kurz i zapadła cisza, do jaskinii wpadał strumień światła. Wejście było 
otwarte. Ostrożnie podeszli na skraj przepaści i zobaczyli szczątki rozbitej maszyny, która zwaliła się 
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z góry na ziemię. Zeszli na dół i przechadzali się wśród rozrzuconych części. W jednym miejscu zacho-
wał się element konstrukcji z namalowanym przez Trurla mikrofonem-ustami robota.

– No i co? Teraz już wiesz, ile jest dwa razy dwa? – zapytał Trurl.
Zamigotała elektroda. Maszyna wydała swe ostatnie tchnienie, odpowiadając:
– SIEDEM!

(opowieść na podstawie: Stanisław Lem, Maszyna Trurla w: Cyberiada – dzieła zebrane,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001).

Opowieść stała się pretekstem do postawienia pytań: Dlaczego tak trudno jest wynaleźć i skon-
struować coś nowego i jednocześnie coś, co będzie działało niezawodnie? Co stawia nam opór?  
Dlaczego wszystko prędzej czy później się psuje? Czy łatwiej jest zrobić porządek czy bałagan? Pytania 
i poszukiwanie odpowiedzi na nie prowadzą do pojęcia entropii. Naukową definicję:

„Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu. ( ...) Zgodnie z drugą zasadą
termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi 
do drugiego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia
(nieuporządkowanie) zawsze rośnie” (źródło: Wikipedia).

– przekładamy na język piosenki:

To przez nią wszystko się rozwala
To przez nią w domu masz bałagan
To przez nią się komputer psuje
To ona sprawia, że chorujesz
Entropia, to właśnie ona
Entropia, kto ją pokona
Ale czy winna jest entropia
Gdy nas dopadną nuda i głupota?

(tekst Jarek Kaczmarek)

Przywołujemy przykłady przechodzenia od stanu porządku do chaosu i rozpadu: rdza pokrywa-
jąca karoserię starego samochodu, psuące się urządzenia AGD, gnijące jabłko, starzenie się. Podajemy 
przykłady wysiłków, które wkładamy w porządkowanie świata. Dochodzimy do wniosku, że każdy po-
rządek „kosztuje“ wiele wysiłku i energii. By ułożyć puzzle, musimy wysilać się przez wiele godzin; by 
je rozsypać, wystaczy jeden ruch. Nauka jest porządkowaniem naszego umysłu. Aby nauczyć się grać 
na skrzypcach, trzeba poświęcić wiele lat ćwiczeń. Można by powiedzieć, że człowiek jest istotą, która 
próbuje uporządkować siebie i świat, w którym żyje.

Wynalazek jest uporządkowaniem na nowo dostępnej wiedzy wzbogaconej o jakiś nowy, niezna-
ny dotąd element. Wynalazca musi zwątpić, podważyć i obalić istniejące dogmaty. Czyli warunkiem 
postępu (nowego porządku) jest zrobienie bałaganu? 

Kwantowy smok – meandry (nie)prawdopodobieństwa

Pewnego razu Trurl wpadł na pomysł nowego wynalazku. Postanowił skonstruować wzmacniacz 
prawdopodobieństwa – urządzenie, które sprawi, że to, co jest bardzo mało prawdopodobne, upraw-
dopodabnia się i staje się bardzo możliwie. Po sześciu miesiącach prób i eksperymentów prototyp 
wzmacniacza był gotowy.

– Co by tu uprawdopodobnić? – zastanawiał się Trurl. Wynalazca myślał i myślał, aż wreszcie 
postanowił uprawdopodobnić jakieś mało prawdopodobne stworzenie.

– Smok, niech to będzie smok! – zawołał i zaprogramował miotacz na materializację mało 
prawdopodobnego smoka. Wcisnął spust uruchamiający program, z tuby maszyny wystrzelił różo-
wy dym, a po chwili z dymu zmaterializował się mały zielony smok. Stwór, jak tylko zobaczył Trurla,  
na powitanie kopnął go w kolano.

– Auuuu, boli! – Trurl złapał się za nogę, ale czuł wielką radość. – Skoro boli, to znaczy, że smok 
jest prawdziwy!

Następnego dnia rozpoczął dalsze eksperymenty na smokodromie. Uprawdopodabniał kolejne 
smoki. Jedne były zielone, drugie fioletowe, jedne małe, jednogłowe, drugie ogromniaste z kilkoma 
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głowami, jedne miały skrzydła, inne zionęły ogniem...
Jednak pewnego razu zdarzyła się katastrofa. Wzmacniacz prawdopodobieństwa się zaciął, 

przestał działać wyłącznik i eksperyment wymknął się spod kontroli. Dziesiątki, setki uprawdopodob-
nionych smoków rozpierzchło się na wszystkie strony świata. Od tej chwili zaczęły się dziać dziwne 
rzeczy...

Zenon Leoniewski, lat 52, inżynier, wrócił do domu po pracy i jak zawsze otworzył lodówkę,  
by zobaczyć, jaki smakołyk zostawiła mu żona. A tymczasem zamiast smakołyku w lodówce panoszył 
się...mały smok! 

Katarzyna Dąbek, lat 35, nauczycielka, jak w każdy poniedziałek o 8.15 weszła na lekcję do klasy 
III a. Usiadła przy biurku, zaczęła sprawdzać listę obecności. Uniosła głowę i zobaczyła, że w ostatniej 
ławce siedział nowy uczeń. Ależ nie! To nie był uczeń, to był smok! Robert Lewandowski, lat 25, pił-
karz, reprezentant Polski, przyjął podanie od Piszczka i popędził pod pole karne przeciwnika, a znala-
złszy się sam na sam z bramkarzem reprezentacji Anglii, już miał oddać strzał na bramkę, gdy nagle 
zorientował się, że w bramce stoi... smok i pokazuje mu zielony jęzor!

Tego typu zdarzenia rozgrywały się w wielu miejscach naraz. Plaga smoków burzyła porządek 
codziennego życia od Warszawy po Buenos Aires. Nikt nie potrafił złapać smoków, gdyż miały one 
właściwości kwantowe – mogły być w dwóch miejscach naraz. 

(fragment opowieści na podstawie: Stanisław Lem Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa, 
w: Cyberiada – dzieła zebrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001).

Odkrycia współczesnej nauki, a w szczególności fizyki kwantowej, układają się w obraz rze-
czywistości poruszający wyobraźnię niczym najbardziej fantastyczne baśnie. W zasadzie nic nie jest  
w nim tak naprawdę niemożliwe. Niektóre zdarzenia, jak na przykład to, że człowiek przejdzie przez 
ścianę, mogłyby się wydarzyć naprawdę, jednak prawdopodobieństwo spełnienia wszystkich warun-
ków koniecznych do jego urzeczywistnienia jest tak małe, że musielibyśmy na to czekać dłużej, niż 
wyniesie czas istnienia naszego Wszechświata! W mikroświecie kwantów nieustannie zachodzą zda-
rzenia bardzo mało prawdopodobne w naszej rzeczywistości, np. to, że cząsteczki mogą znajdować się 
w dwóch miejscach naraz (jeśli nikt ich nie podgląda!).

Razem z uczestnikami warsztatów przywoływaliśmy zestawy wydarzeń bardzo prawdopodob-
nych (np. że jak co dzień zajdzie słońce), prawdopodobnych (jutro będzie padać deszcz), mało praw-
dopodobnych (Polska zostanie mistrzem świata w piłce nożnej), bardzo mało prawdopodobnych  
(w Ziemię uderzy meteoryt, na ulicy spotkamy dinozaura)... Zastanawialiśmy się, jakie wynalazki, 
które dziś są dla nas codziennością, wydałyby się nieprawdopodobne ludziom żyjącym 200 lat temu. 
Wyobrażaliśmy sobie wynalazki, które mogą zmienić oblicze świata w przyszłości. Gimnazjaliści wska-
zywali najczęściej na spełnienie wizji połączenia życia biologicznego z rzeczywistością wirtualną – skok 
do gry komputerowej. Postawiliśmy sobie pytanie, jaka byłaby cena takiej transformacji w świat pro-
gramów i liczb. Czy jego nieograniczone możliwości kreacji nowych postaci, w które moglibyśmy się 
wcielać, krajobrazów, scenariuszy wydarzeń nie okazałyby się w końcu nudne, pozbawione tej tajemni-
czej istoty prawdziwego życia? A może jesteśmy jednak matematycznym kodem, którego odczytanie 
sprawi, że świat wykroczy poza granice naszych dzisiejszych wyobrażeń? 

Wszystko jest możliwe, tylko czasem nudne 

To miał być najbardziej ambitny wynalazek Trurla. Pewnego dnia wpadł mu do głowy pomysł, by 
wybudować maszynę-która-może-zrobić-wszystko. Po siedmiu latach pracy udało się go zrealizować, 
ale nie do końca. Trurl skonstruował maszynę, która robiła wszystko, ale na literę „n”. Na rozgrzewkę 
kazał maszynie zrobić: nasturcje, natryski, nożyczki, nimfy i naparstek, a potem niebo, noc i nurka.

Tego samego dnia do laboratorium Trurla przyszedł Klapaucjusz. Obejrzał nowy wynalazek przy-
jaciela. Poczuł zazdrość, ale nie dał tego po sobie poznać.

– No nieźle, całkiem nieźle – powiedział. – Przyznam, że to twój największy wynalazek, a może 
nawet największy wynalazek wszechczasów, ale pod warunkiem, jeśli mi pozwolisz zadać maszynie 
trzy zadania.

– Zgoda – odpowiedział Trurl.
– Maszyno, maszyno, zrób teraz naukę! – rozkazał Klapaucjusz.
Po chwili rozległy się hałasy za oknami laboratorium. Wynalazcy wyjrzeli na zewnątrz i zobaczyli 

tłumy naukowców, którzy biegali w tę i z powrotem, kłócili się i krzyczeli, zapisywali coś w księgach  
i na komputerach, mieszali jakieś substancje, które co jakiś czas wybuchały...

– I to ma być nauka? – zapytał z powątpiewaniem Klapaucjusz. – Maszyna jest do niczego.
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– Przecież to wykapana nauka! – zawołał Trurl. – A czy ty wiesz, czym naprawdę jest nauka? Kla-
paucjusz chyba nie wiedział. Wypowiedział więc następne zadanie:

– Maszyno, maszyno, zrób teraz NIC!
Zapadła cisza, przez dłuższą chwilę nic się nie działo.
– No widzisz! – wykrzyknął Klapaucjusz – Maszyna nie potrafi zrobić niczego!
– Przecież kazałeś jej robić nic, więc nic nie robi! – odpowiedział Trurl.
– Mnie nie chodziło o nic-nie-robienie, formę lenistwa, ale wielką siłę kosmiczną NICość, Niebyt, 

Nieistnienie!
Kłótnię wynalazców przerwał głos maszyny:
– PRZESTAŃCIE SIĘ KŁÓCIĆ! LEPIEJ OSTATNI RAZ POPATRZCIE NA WASZ ŚWIAT, BO ZA CHWI-

LĘ WSZYSTKO ZNIKNIE. DOBRZE WIEM, CZYM SĄ NIEBYT, NICOŚĆ, NIEISTNIENIE, BO WSZYSTKIE 
TE SŁOWA NALEŻĄ DO KLUCZA LITERY „N”!

Klapaucjusz i Trurl podbiegli do okna. I rzeczywiście ze świata zniknęły nasturcje, natryski,  
nożyczki, nurkowie, nimfy, noc i niebo...

– Spokojnie – powiedział Trurl. – Ona nie zniszczy świata, może tylko wymazać rzeczy na literę „n”.
– HA HA HA – roześmiała się maszyna. – ROBIĄC NIEBYT, POTRAFIĘ WYMAZAĆ WSZYSTKO! 

ZACZĘŁAM OD „N”, BO TO, JAK WIECIE, MOJA ULUBIONA LITERA! 
Maszyna nie była gołosłowna. Ze świata zaczęły znikać albatrosy, bobsleje, ciupagi, dachówki...

– Przestań, przestań! – wołał Klapaucjusz.
– NIE MOGĘ PRZESTAĆ, PROGRAMU NIE MOŻNA ZATRZYMAĆ!
– Maszyno, uznam cię za najlepszą maszynę we Wszechświecie, ale musisz wypełnić trzecie za-

danie!
– JAKIE?
– Maszyno, maszyno, zrób teraz nudę! – rozkazał Klapaucjusz.
Zapadła cisza. Maszyna zaczęła pracować coraz wolniej, wygasły lampki i diody. Zrobiło się tak 

nudno, że maszyna się wyłączyła. Świat był ocalony.

(fragment opowieści na podstawie: Stanisław Lem, Jak ocalał świat, w: Cyberiada – dzieła zebrane, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001). 

Po opowieściach wraz z gimnazjalistami wyruszyliśmy na spacer przez muzeum w Bóbrce.  
Tym razem patrzyliśmy już na eksponaty inaczej. W wysokich konstrukcjach wież wiertniczych rozpo-
znaliśmy siedmiopiętrową maszynę Trurla, przedziwne mechanizmy transportowe stawały się dla nas 
wzmacniaczami prawdopodobieństwa i maszynami, które potrafią zrobić prawie wszystko. W naszych 
głowach pojawiały się pomysły nowych wynalazków, wpisanych w stare formy maszyn-eksponatów, 
np. maszyny przetwarzającej energię muzyki w elektryczność albo produkującej od ręki zaprojektowa-
ne na ekranie kreacje mody. Przy starodawnej stacji benzynowej odnaleźliśmy maszynę, która potrafi 
produkować nudę…

– Bardzo proszę nie włączać tego przycisku! Bardzo proszę nie…– ostrzegałem.
Za późno. Ktoś nacisnął włącznik! Muszę natychmiast zakończyć ten tekst. Fale nudy i entropii 

nieuchronnie nadciągają także i tutaj!
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ANTOLOGIA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------

Mary Shelley

Frankenstein (fragment)

Od tego dnia nauki przyrodnicze, w szczególności zaś chemia, stały 
się w najszerszym tego słowa znaczeniu moim wyłącznym zaję-
ciem. Czytałem z zapałem owe dzieła, genialne i pełne głębokich 

myśli, które współcześni badacze na ten temat napisali. Uczęszcza-
łem na wykłady i utrzymywałem łączność z profesorami uniwersytetu.  
Musiałem stwierdzić, że nawet monsieur Krempe posiadał dużo zdrowe-
go rozsądku i prawdziwej wiedzy, która w zestawieniu z jego odpychającą 
fizjonomią i manierami bynajmniej nie traciła na wartości. W monsieur 
Waldmanie znalazłem prawdziwego przyjaciela. Dogmatyzm dla tego 
subtelnego umysłu był zupełnie nie do pomyślenia. Udzielał swych nauk 
przystępnie, szczerze i dobrodusznie, bez cienia jakiejkolwiek pedanterii. 
Najrozmaitszymi wybiegami wyprostowywał dla mnie zawiłe ścieżki wie-
dzy, najtrudniejsze problemy badań uprzystępniał mojemu pojmowaniu 
tak, że wydawały się zupełnie jasne i proste. Początkowo pilność moja 
była zmienna, wahając się między przypływem i odpływem chęci do tej 
niełatwej pracy, ale przybierała na sile, w miarę jak postępowałem na-
przód; wkrótce zaś tak się zapaliłem, że często gwiazdy znikały na rozja-
śnionym porankiem niebie, a ja wciąż jeszcze ślęczałem w swym labora-
torium.

Łatwo zrozumieć, że przy takiej gorliwości musiałem robić raptow-
ne postępy. Istotnie, studenci nie mogli nadziwić się mojemu zapałowi,                           
a nauczyciele efektom. Profesor Krempe nieraz zapytywał mnie  
z chytrym uśmieszkiem, jak się miewa Korneliusz Agrypa, podczas gdy 
monsieur Waldman rozpływał się w radosnym triumfie nad moim po-
stępem. W ten sposób minęły dwa lata. W ciągu tego czasu nie odwie-
dzałem Genewy ani razu, wkładając całą duszę w swoje badania i żyjąc 
nadzieją, że dokonam jakichś ważnych odkryć. Nikt nie pojmie tej nęcącej 
pokusy wiedzy, kto jej sam nie doświadczył. W innych studiach dochodzi 
się tylko tak daleko jak przedtem inni – i na tym się kończy, bo niczego 
więcej dowiedzieć się nie można. Ale w badaniach naukowych nigdy nie 
zabraknie materiału do nowych i zdumiewających odkryć. Przeciętnie 
pojętny umysł, skupiając, się ściśle na jednym tylko studium badaw-
czym, musi niechybnie dojść do wielkich rezultatów w ramach tego bada-
nia. Ja zaś, dążąc nieustannie do osiągnięcia jednego przedmiotu badań                 
i wyłącznie na nim się koncentrując, robiłem tak raptowne postępy,  
że po dwóch latach udało mi się wykryć, jak udoskonalić niektóre przy-
rządy do badań chemicznych, przez co zyskałem sobie na uniwersytecie 
wielkie poważanie i podziw. Mając takie rezultaty, a równocześnie będąc 
dobrze zapoznany z teorią i praktyką nauk przyrodniczych na poziomie 
lekcji któregokolwiek profesora w Ingolstadt, doszedłem do takiego sta-
dium, że dalszy mój pobyt w tym mieście nie mógł dać mi już korzyści. To-
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też zamierzałem wrócić do swoich najbliższych i do rodzinnego miasta, kiedy przydarzyło mi się coś, co 
przedłużyło mój pobyt w Ingolstadt.

Jednym ze zjawisk szczególnie przyciągających mą uwagę była budowa ciała ludzkiego, w ogóle 
każdej istoty obdarzonej życiem. „Skąd – zadawałem sobie często pytanie – bierze się pierwiastek 
życia?” Było to śmiałe pytanie, bo kwestię tę od dawien dawna uważano za zagadkę nie do rozwią-
zania. A jednak w ilu to przypadkach jesteśmy już na progu wtajemniczenia, a tylko tchórzliwość lub 
niedbalstwo wstrzymuje nas od dalszych dociekań. Rozważałem sobie te okoliczności i postanowi-
łem poświęcić się odtąd specjalizacji tych gałęzi nauk przyrodniczych, które dotyczą fizjologii. Zdawa-
łem sobie przy tym sprawę, że jeśli nie poniesie mnie jakiś nadzwyczajny entuzjazm, to praca moja 
w tej dziedzinie badań będzie zbyt uciążliwa i prawie nie do zniesienia. Aby zbadać przyczyny życia, 
musimy najpierw sięgnąć do śmierci. Zapoznałem się dokładnie z nauką anatomii, lecz to mi nie wy-
starczało. Musiałem również zanalizować przebieg naturalnego rozpadu i zepsucia ciała ludzkiego. 
Ojciec bardzo na to uważał, by w okresie mojego wychowywania żadne nadnaturalne okropności nie 
wywarły niepożądanego piętna na moim umyśle. Nie pamiętam też, żebym kiedykolwiek trząsł się ze 
strachu, słuchając zabobonnych opowieści albo bał się pokutujących duchów. Ciemność nie wywie-
rała żadnego wrażenia na moją wyobraźnię. Cmentarz był dla mnie miejscem, gdzie składano ciała 
pozbawione życia, które będąc kiedyś siedliskiem piękna i życia, stały się pokarmem dla robactwa. 
Teraz przypadło mi badać przyczynę i przebieg tego rozkładu, co zmuszało mnie do spędzania ca-
łych dni i nocy w grobowcach i kostnicach. Miałem teraz do czynienia z czymś, co dla delikatniejszych 
uczuć ludzkich było zawsze najbardziej przykre. Musiałem patrzeć na to, jak wspaniała postać ludz-
ka leżała teraz pohańbiona w nikczemnym, trupim rozkładzie. Widziałem, jak zgnilizna śmierci zaj-
muje skwapliwie to, co niedawno było kwiatem życia. Widziałem, jak obrzydliwe robactwo obejmuje  
w spadku wspaniałe cuda oka i mózgu. Zastanawiałem się coraz więcej, badając każdy najdrobniej-
szy szczegół w tym skomplikowanym łańcuchu przyczyn na przykładzie przemiany życia w śmierć  
i śmierci w życie, aż spośród najgłębszych ciemności nagle zaświtało mi światło – światło tak olśnie-
wające i cudowne, a przy tym tak proste, że od ogromu możliwości, jakie ono symbolizowało, dozna-
wałem oszołamiającego zawrotu głowy, jakkolwiek równocześnie zdumiewałem się tym, dlaczego 
spośród tylu geniuszów, którzy prowadzili te same badania, nikomu nie przypadło w udziale to tak 
nadzwyczajne odkrycie, jak dopiero mnie samemu.

Pamiętaj, wszystko, co tobie tu przekazuję, to nie są przywidzenia jakiegoś szaleńca. To, że 
słońce świeci na niebie, nie jest wcale bardziej pewne i prawdziwe niż to, co tutaj podaję. Nie prze-
czę, że wpadłem na to chyba jakimś cudem, ale niemniej poszczególne fazy badań poprzedzających 
wyraźnie prowadzą do prawdopodobieństwa odkrycia. Po wielu dniach i nocach niewiarygodnego 
wysiłku i najcięższej pracy udało mi się wykryć, dlaczego rodzi się życie i dzięki czemu utrzymuje;  
ba, więcej jeszcze, bo sam posiadłem sztukę zapładniania życiem materii nieożywionej.

Moje pierwsze zdumienie, wywołane tym niepokojącym faktem, wnet ustąpiło miejsca najwyż-
szym i najradośniejszym zachwytom. Choć tyle czasu poświęciłem na tę pracę, w której nie oszczę-
dzałem się, nie myślałem, że tak prędko dojdę do szczytu moich marzeń – to najmilsze zadośćuczy-
nienie za poniesione trudy. Ale odkrycie było dla mnie tak wielkie i imponujące, że zatarło w pamięci 
wszystkie szczeble, po których do niego doszedłem; o tym wszystkim już teraz nie pamiętałem, wi-
działem tylko rezultat. To, co było przedmiotem uporczywych badań i upragnionym celem najmę-
drszych umysłów od stworzenia świata, było teraz w mojej mocy. To wszystko jednak nie otwierało 
się i przede mną od razu, jak w krainie czarów, uzyskałem bowiem wiedzę, która nie miała tak bez-
pośredniego charakteru, by przedmiot moich badań postawić przede mną od razu gotowy, ale żeby  
raczej wytyczyć kierunek próbom przedsiębranym w celu jego zrealizowania. Podobny w tym byłem 
do owego Araba, który, pogrzebany razem ze zmarłymi, znalazł przejście prowadzące do świata  
żywych, ale mógł je widzieć tylko za pomocą migocącego i na pozór nieprzydatnego światełka.

Widzę po twoich błyszczących oczach oraz po zadziwieniu i nadziei, jaką wyrażają, że oczekujesz, 
bym objawił tobie poznaną przez siebie tajemnicę. Ale tak być nie może. Wysłuchaj mojej opowieści 
cierpliwie do samego końca – z łatwością wtedy zrozumiesz, dlaczego czynię takie zastrzeżenie.

Nie chcę, żebyś poniesiony tym samym ślepym zapałem, co ja kiedyś, dał się nieopatrznie sku-
sić i popadł niechybnie w nieszczęście i ruinę. Ucz się ode mnie, jeśli już nie przez moje wskazania, 
to przynajmniej na moim przykładzie, jakie niebezpieczeństwo niesie z sobą zdobyta wiedza i o ile 
bardziej szczęśliwy jest ten, dla kogo jego miasto rodzinne stanowi cały świat, niż ten, który dąży  
do tego, by stać się większym, niż mu to wyznaczają jego przyrodzone zdolności.
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Znalazłszy się w posiadaniu tak zdumiewających możliwości, wahałem się przez długi czas co 
do tego, w jaki sposób ich użyć. Wprawdzie posiadałem zdolność udzielania życia, ale do tego po-
trzebne było odpowiednie tworzywo, a przygotowanie ciała, z całym jego skomplikowanym syste-
mem włókien, mięśni i żył, przedstawiało niesłychanie trudne i uciążliwe do wypełnienia zadanie. 
Początkowo byłem niezdecydowany, czy pokusić się od razu o stworzenie istoty takiej jak ja, czy też 
zrobić najpierw próbę na jakimś prostszym organizmie. Lecz rozegzaltowana pierwszym powodze-
niem wyobraźnia nie chciała widzieć żadnych ograniczeń, wmawiając mi uporczywie, że potrafię dać  
ż y c i e  również istocie skomplikowanej i wspaniałej jak człowiek. Materiały, którymi na razie roz-
porządzałem, z ledwością nadawały się do tego nader trudnego przedsięwzięcia. Mimo to nie wątpi-
łem, że w końcu trudy moje zostaną uwieńczone powodzeniem. Przygotowałem się na to, że spotka 
mnie niejedna przeciwność – cóż, jeśli moje obliczenia i metody zostaną pokrzyżowane i moje dzieło  
w końcu okaże się niedoskonałe. Zważywszy jednak, że nauka i mechanika z każdym dniem postępują 
naprzód, wolno mi było mieć przynajmniej tę nadzieję, że obecne próby stanowić będą podwaliny po-
wodzenia dla późniejszych.. Nie zgodziłbym się również z argumentem, że plan mój jest niepraktyczny 
tylko dlatego, iż dzieło do wykonania jest zbyt wielkie i skomplikowane.

Z takimi to uczuciami przystąpiłem do tworzenia istoty ludzkiej. Aby nie opóźniać tempa pracy, 
w czym przeszkadzałyby mi liczne drobniutkie części organizmu, postanowiłem wbrew pierwotnemu 
zamierzeniu stworzyć istotę gigantycznej postaci, to znaczy około ośmiu stóp wzrostu i o odpowied-
nich proporcjach. Tak więc postanowienie zapadło. Po kilku miesiącach, które przeznaczyłem na zbie-
ranie i uporządkowywanie materiałów, rozpocząłem dzieło tworzenia.

Najróżnorodniejsze uczucia miotały moim sercem, porywając mnie za sobą, niby huraganowy 
wicher, w pierwszym zapale powodzenia. Nikt tego pojąć nie zdoła. Życie i śmierć wydały mi się teraz 
idealnymi granicami, przez które muszę się najpierw przedrzeć, a potem zalać potężnym potokiem 
światła ten ciemny świat. Nowy gatunek będzie mi wdzięczny jako swemu źródłu i stwórcy. Wiele 
szczęśliwych i wspaniałych istot ludzkich mnie będzie zawdzięczać swe istnienie. Żaden ojciec nie 
mógłby żądać tak pełnej wdzięczności od swego dziecka, na jaką ja z ich strony będę zasługiwał.  
I mając głowę pełną takich myśli, wpadłem też na przypuszczenie, że skoro mogłem zapłodnić życiem 
materię nieożywioną, mógłbym z biegiem czasu dojść i do tego (choć teraz muszę stwierdzić, że to 
jest niemożliwe), aby powrócić życie tam, gdzie śmierć już całkiem widocznie poddała ciało zepsuciu.

Takimi myślami podtrzymywałem ducha i z niesłabnącym zapałem kontynuowałem swoje 
dzieło. Od ciągłej i wyczerpującej pracy przybladły mi policzki, a ciało moje wychudło od więziennego 
niemal zamknięcia. Bywało, że już dochodziłem do pewności, aby niebawem stwierdzić, iż znowu po-
pełniłem błąd. Lecz uporczywie chwytałem się nadziei, że następny dzień, a może najbliższa godzina 
przyniesie mi upragnione rozwiązanie. Ta jedna tajemnica, którą ja jedynie posiadałem, była nadzieją, 
na której mogłem zawsze polegać. I księżyc widział mnie, jak noc po nocy wytężałem swe siły, by 
z niesłabnącą i nie znającą wytchnienia energią ścigać naturę aż do jej najskrytszych tajników. Któż 
zdoła pojąć grozę tej potajemnej pracy, gdy wśród plugawych wyziewów grzebałem w grobach lub za-
męczałem żyjącą istotę, by kiedyś ożywić bezduszną glinę! Na samo wspomnienie drżę na całym ciele 
i mąci mi się w oczach. Lecz wtedy! Jak nieodparty i niemal szaleńczy był impuls, który mnie pchał 
naprzód! W istocie rzeczy znalazłem się tylko jakby w hipnotycznym transie, który minął, gdy tylko ten 
nienaturalny bodziec przestał działać. Wróciłem automatycznie do swoich starych nawyków, a wtedy 
przytłumiana tak długo wrażliwość wystąpiła ze zdwojoną ostrością. 

Zbierałem kości po kostnicach i ręką profana naruszałem straszliwe tajemnice ciała ludzkiego. 
W samotnej izdebce, a raczej celi na poddaszu, odgrodzonej od wszystkich pozostałych mieszkań ko-
rytarzem i klatką schodową, urządziłem sobie ohydny warsztat tworzenia. Od ciągłego patrzenia na 
okropny materiał i jego straszne detale oczy wychodziły mi z orbit. Wiele potrzebnych mi materiałów 
otrzymywałem z rzeźni, niejedne pochodziły z sekcji zwłok. Nieraz z odrazą odwracałem się od swego 
zajęcia, choć mimo to, stale pobudzany niespokojną, miotającą mnie gorączką, doprowadzałem tym-
czasem dzieło swe do końca.

Pochłonięty swoją gorączkową pracą nie widziałem, jak dzień za dniem przemijało lato w tym 
roku było ono szczególnie piękne. Rzadko zdarza się, by pola wydały tak obfite plony lub żeby win-
nice przyniosły tak wspaniałe winobranie. Ale oczy moje były nieczułe na uroki natury. Opętany tym 
samym żywiołowym uczuciem, nie tylko ignorowałem otaczające mnie piękno natury, lecz zapomnia-
łem również o rodzinie, najlepszych przyjaciołach, którzy oddzieleni ode mnie wielu milami tak długo 
mnie nie widzieli. Wiedziałem, że moje milczenie niepokoiło ich i dobrze pamiętałem słowa ojca, który 
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powiedział: „Wiem, że jak długo będziesz miał spokojne sumienie, będziesz wspominał nas z najser-
deczniejszymi uczuciami i pisał do nas regularnie. Nie bierz mi za złe, jeśli wszelką przerwę w twojej 
korespondencji będę uważał za dowód, że w równym stopniu zaniedbujesz także inne swoje obowiąz-
ki”. Wiedziałem więc dobrze, jakie będą uczucia ojca, lecz nie mogłem ani na chwilę oderwać myśli od 
swojego zajęcia, które, choć samo w sobie tak wstrętne, fascynowało bez reszty moją wyobraźnię. Pra-
gnąłem niejako przeciągnąć wszystko, co dotyczyło moich uczuć serdecznych, aż do czasu, kiedy ten 
wielki cel, który pochłaniał sobą każdy moment moich naturalnych nawyków, zostanie zrealizowany.

Później myślałem, że ojciec byłby niesprawiedliwy, gdyby to zaniedbanie z mojej strony przypi-
sywał skutkom niemoralnego czy niewłaściwego prowadzenia się. Lecz teraz przekonałem się, że był 
całkowicie usprawiedliwiony, posądzając mnie o to, że nie byłem zupełnie wolny od winy. Istota ludzka 
dążąca do doskonałości powinna zawsze zachować spokój i równowagę umysłu i nie dopuścić nigdy do 
tego, by namiętność albo zachcianki kiedykolwiek go zakłócały. Nie sądzę, żeby dążenie do osiągnięcia 
wiedzy miało stanowić wyjątek od tej zasady. O ile studia, w jakich się zaangażowałeś, mogą wpłynąć 
ujemnie na uczucia twego serca i zabić zamiłowanie do tych zwykłych przyjemności, których żadna 
skaza nie może zepsuć, to wtedy studia te są z pewnością niedozwolone, to znaczy są dla umysłu ludz-
kiego niestosowne. Gdyby tej zasady zawsze przestrzegano, gdyby nikt nie pozwolił, żeby jego aspi-
racje w jakikolwiek sposób naruszały pogodny stan jego uczuć rodzinnych, Grecja uniknęłaby niewoli, 
Cezar przysłużyłby się lepiej swojemu krajowi, Amerykę odkrywano by bardziej stopniowo i cesarstwa 
Meksyku i Peru nie uległyby zniszczeniu.

Ale zapomniałem, że zabawiam się w morały w najciekawszej partii opowiadania. Widzę po two-
jej twarzy, że czekasz tylko na dalszy ciąg zdarzeń.

Ojciec w listach swoich nie robił mi żadnych wymówek, jedynie zwrócił uwagę na moje milczenie, 
dopytując się bardziej szczegółowo niż dawniej, czym ja się zajmuję. Zima, wiosna i lato przeszły po 
kolei, a ja wciąż tkwiłem w swojej wytężonej pracy. Nie miałem czasu, by obserwować, jak zakwita-
ją drzewa i jak rozwijają się liście – widok, który dawniej sprawiał mi zawsze najwyższą radość – tak 
dalece pogrążony byłem w swoim zajęciu. Zieleń tegoroczna przywiędła, kiedy dzieło swoje dopro-
wadzałem do rychłego zakończenia. I teraz każdy dzień unaoczniał mi coraz wyraźniej, jak doskona-
le udane było to dzieło. Lecz entuzjazm mój hamowała obawa i wydawało mi się, że jestem raczej 
niewolnikiem skazanym na ciężką pracę w kopalni lub przy innym zgubnym dla zdrowia zajęciu, niż 
artystą, zajętym przy swojej ulubionej pracy. Co noc męczyłem się w powolnej, ale nieustępliwej go-
rączce i stałem się nerwowy do tego stopnia, że zrywałem się z przerażeniem na szelest upadającego 
liścia. Zacząłem unikać swoich bliźnich, jak gdybym był winien jakiejś zbrodni. Coraz częściej targał 
mną niepokój, wobec strasznego spustoszenia, jakie ta nerwowa gorączka poczyniła w moim organi-
zmie. Podtrzymywała mnie już tylko sama energia napięta do ostatka, by osiągnąć nareszcie cel. Moja 
praca i trudy wkrótce się skończą. Wierzyłem też, że trochę ruchu i rozrywki odpędzą zaczątki choroby, 
a przyrzekłem sobie jedno i drugie, kiedy dzieło stworzenia będzie zakończone.

________________

Mary Shelley, Frankenstein, przeł. Henryk Goldmann, MUZA SA, Klub Świat Książki, Warszawa 2000, 
s. 52-60.

________________

Mary Shelley (1797–1851) – angielska poetka i pisarka okresu romantyzmu. Tworzyła w gatunku powie-
ści gotyckiej, prekursorka powieści SF
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Włodzimierz Bonusiak
Życie i działalność 
Ignacego Łukasiewicza (fragment)

----------------------------------------------------------------------------------

W przeciwieństwie do zagłębia borysławskiego, Bóbrka zawsze 
uchodziła za wzorowo urządzoną kopalnię, stosującą najno-
wocześniejsze udoskonalenia techniczne. Pierwszy opis kopal-

ni w Bóbrce pochodzi dopiero z 1869 r. i zawarty jest w pracy Szczęsnego 
Morawskiego Światek boży i życie na nim. Oprócz jedynego zachowanego 
wywiadu z Łukasiewiczem, praca zawiera także bardzo poetycki opis ko-
palni w Bóbrce i metod wydobywczych w niej stosowanych. 

---------------– 

„...Kopalnie tej ropy są w Bóbrce nad Jasielem (Jasiołka – prawy do-
pływ Wisłoki, W. B.), 1,5 mili przed Duklą... Tutaj znajduje się zbiornik głów-
ny na 5 do 6000 garncy wkopany w ziemię, drewniany, iłem obity wokoło, 
przykryty, z dwiema pompami: spodnią do wody, wierzchnią do ropy. Obok 
chatka i kocioł wmurowany z rurą do zbiornika. Zimą, gdy mróz w zbiorni-
ku natworzy lodu, puszcza się nią parę, która go topi... Wokoło las jeszcze. 
Jodły smukłe stoją smutno i cicho, jak gdyby skazańce na śmierć, wobec 
braci ginącej gromadnie. W pośrodku ochroniono jedną jodłę, aby nosiła 
godło zwycięzcy: wiechę, znak górniczej własności. Pod nią buda czarna 
górnicza o trzech ścianach chroni robotników przed słotą, jak Koliba u Pię-
ciu Stawów w Tatrach... Leśniczówka stara dziś przybytkiem kowala, po 
oknach czystych znać oświatę i po ogródku. Tuż obok lemiesz, a opodal 
kuźnia. Na dwa ognie, a trzy kowadła pracują bez ustanku kując: tłoki do 
pomp, ostrząc oskardy, świdry, wyrabiając kleszcze do wyciągania świdrów 
ugrzęzłych. A tam dalej rynna czarna długa na pół tysiąca sągów, gdzie 
niegdzie podwójna, ponad nią jodły      z wierchami i czarne budy ochronne 
wskazują prąd pracy ludzkiej wzdłuż potoka płynącego do rzeczki Jasła. 
Rynnami owemi płynie już drugi czy trzeci milion garncy ropy!

W Buczynie – wedle grodziska samego – robią ostatecznie. Studnia 
wedle studni, tu wiercą, tam pompują. Wkopali się w ziemię, dokąd moż-
na... Cembryna gotowa leży w zręby ustawiona, układają ją wedle potrze-
by, od spodu coraz głębiej, coraz wyżej. Dokopali się piaskowca gruboziar-
nistego, zaczynają wiercić.

Świder albo raczej dłuto szerokie 8 do 11 calów w całości waży 4—5 
centnarów... Za karby górą dzierżą go kleszcze, wyciągając i wpuszczając 
w głąb. Świder on z kleszczami wisi na łańcuchu potężnym wiedzionym  
i pociąganym za pomocą kluby. Dla podtrzymania kluby urobiono piramidę 
z drzew nad otworem studni, a u szczytu przymocowano klubę, przez nią 
przedzierżnięty łańcuch, on czasem na 300 stóp długi. Koniec poziomy 
przymocowano do stąpora poruszanego siłą rąk, zwykle 6 chłopów obu-
rącz podnoszą stąpor urobiony z bierzma okrzesanego i wpuszczają go. 
A za każdym wpuszczeniem kleszcze wypuszczają dłuto, które padając 
zagłębia się w skale.

Żeby zaś nie padało zawsze w jedną stronę, zapobiega siedzący 
w studni wiertacz. Siedzi on tam rozkraczony w głębi czasem 180 stóp, 
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oburącz dzierżąc przetaczkę, którą za każdym podniesieniem świdra kręci 
raz w tę stronę, drugi raz w oną. Powietrza mu tak brak, bo gazy buchają, 
więc gdy mu duszno, dopomina się tchnienia świeżego. Dopuszczają mu 
go rurą wpuszczoną w dół cembryny, a połączoną w górze z młynkiem 
wietrznym, którym obracając, spychają powietrze rurą w dół studni.

Skoro świder urobił już w kamieniu zagłębienie i zasypany okruszy-
nami, zalepiony iłem nie może się obracać, wiertacz woła o łyżkę! Więc 
wyciągają świder, a na linie spuszczają mu łyżkę. Jest to tulejka z zawort-
ką od spodu, która się rozwiera przy spuszczaniu nagłym i wpuszcza ił  
z kamyczkami. Pociągnięta zaś ku górze, zawiera się zaworka przyci-
śnięta ciężarem iłu. Gdyby wiaderkiem więc, łyżką taką wydobywa się ił  
z otworu wykuwanego. P. Łukasiewicz zaglądając czasem wedle zwycza-
ju woła: «Szturaj dziecko kochane!... szturaj!». Chłopi machają stąporem,  
a wiertacz wierci!...

Wiertacz w dole zda się być mały, na około studni ziemia wydobyta 
utworzyła pagórek okrągły z otworem w górze. Istne kretowisko, tylko za-
miast kretów ryją ludzie, a ryjak mają żelazny urobiony pracą rąk.

Nieraz uszkodzi on się, ukruszy, albo zawiąźnie w słojach skały łup-
nej i kleszcze nie zdają pochwycić!... Wtedy trudna sprawa, spuszczają 
capa, czyli raka. Jest to hak potężny, rozdwojony ostro, a urobiony tak,  
że pociągany na wierzch, chwyta przedmiot i ciągnie za sobą. Czasem cią-
gnąc urywa łańcuch i drugim capem muszą wprzód dobywać łańcucha. 
– Czasami jednak nie pomoże i cap, więc trzeba bić dziurę obok tamtej  
i tym sposobem uwolnić dłuto, aby je móc wyciągnąć.

Przebili już piaskowiec gruboziarnisty, przebili łupek menilitowy  
i głębszy łupek ropiasty... tryska woda, wiertak ucieka... robota skończona 
i studnia gotowa.

Wyciągnęli świder i wiertaka, zakładają pompy! Rury żelazne  
angielskie szczelne 2 1/2-calowe ze śrubami jedna w drugą. Śruby szczel-
nie o 30 skrętach i takie same jak do gazu oświetlającego.

Naprzód spuścili z przetaczkiem, aby nie wpuszczać kamyków  
i z cedzidłem od piasku. Przykręcili rurę jedną, drugą, ile trzeba. Już będzie! 
już dosyć!... bobu trzeba. – Worek parciany silnie drutem przywiązali wko-
ło rury i spuścili w otwór wyrobiony w kamieniu. Do worka nasypali bobu 
i siemienia ile wlazło, poczem nad otworem w kamieniu, znowu drutem 
obwiązali worek tak, iż rura przechodzi przez worek z bobem. Bób i siemię 
rozmoknie, napęcznieje, wgniecie się w ciasto, które nie przepuści wody 
zaskórnej ściekającej w studnią. Wynalazek to amerykański. Założyli rurę 
ostatnią, zakładają słup.

Wąsacz stary leży na brzuchu jak długi i ręką grzebiąc oczyszcza 
dołek pod słup pompy... Tłok wpuszczony... Pan hutnik rzecze: Zacze-
kajcie też chwileczkę! Siada... urobił sobie papierosa, zapalił, woła: wio! 
chłopy, wio! Pompują!... Słychać gazy szumiące coraz bliżej! Trysnęła 
woda przesycona jodem – kwasem węglowym. Jest to szczawa alkalicz-
na jodowa... Słona wielce i burząca, lecz mocno trąci ropą, której cząst-
ki atomowe pływają w niej... Oczysz cza się ją pompowaniem... Trysnęła 
z głębi 260 stóp wiedeńskich... Przy każdej pompie dwu cyklopów osmo-
lonych ciągną dzień i noc. Ropa czarna płynie do beczki ustawionej tuż 
przy rynnie głównej, do której spływa i 500 sążni przebywszy zdąża do 
zbiornika. Studnia wydająca 6000 garncy opłaca się. Studzien takich  
w r. 1868 było już 84...”1.

----------------

________________

1. S. Olszewski, Notatki techniczne z Klęczan, [w:] „Górnik”, R. III, 1884, nr 17—18, s. 117—120.
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Przytoczony powyżej opis kopalni i sposobu wydobywania ropy naf-
towej w Bóbrce jest cenny ze względu na swoją oryginalność oraz dlatego, 
że pozwala uzmysłowić sobie Olbrzymi postęp, jaki dokonał się w wydo-
bywaniu ropy w ciągu 14 lat od chwili założenia kopalni. Szyby naftowe nie 
były już tylko kopane, ale używano świdrów w celu dotarcia do pokładów 
roponośnych na większych głębokościach.

Dalszy postęp w technice wydobywczej dokonujący się w Bóbrce 
udokumentowany jest w pracy Edwarda Windakiewicza Olej i wosk ziem-
ny w Galicji, która z polecenia austriackiego Ministerstwa Rolnictwa mia-
ła na celu przedstawienie rozwoju i stosunków panujących w galicyjskim 
przemyśle naftowym. Sposób wydobywania ropy w kierowanej przez Łu-
kasiewicza kopalni w Bóbrce przedstawił autor następująco:

„Z początku spuszczano się szybami za ropą tylko 50 do 200 stóp, 
później ręcznem wierceniem 300 do 400 stóp głęboko, teraz dochodzą 
przy użyciu machin parowych już 600—800 stóp, a zamierzają nawet dojść 
do 1000 stóp głębokości w r. 1874 albo najdalej w r. 1875. Szyby mierzą 
w świetle 4 stopy w kwadrat i są półokrąglakami dobrze oprawione, a je-
den od drugiego jest 15 do 20 sążni oddalony. Pogłębienia, które zwykle 
do 30 sążni, a tylko wyjątkowo do 40 sięga, uskutecznia się przy pomo-
cy silnych wietrzników i często przy użyciu dynamitu, głębiej wierci się 
przy otworze 14—16-calowym świdrem ustępowem rurowaniem, albo 
siłą ludzką dokąd głębokości 400 stóp nie przechodzi, a jeszcze głę-
biej już tylko machiną parową. Wiercenie samo wykonywa się przy uży-
ciu luźnospadu za pomocą przedłużnic żelaznych, albo na amerykański 
sposób za pomocą lin konopnych. Jako świder służy dłuto z policzkami 
obciążone 6-centnarowym ciężarowym drążkiem. Także i ekscentrycz-
ne świdry były tutaj w użyciu, wiercono 6-calowymi dłutami, 7-calowe 
dziury... Przy wierceniu liną za pomocą parowej machiny podnosi się świ-
der 24 cali i robi 40 uderzeń na minutę. Przy ręcznem wierceniu wierci się 
1 stopa w tym samym czasie, co przy wierceniu liną 4 stopy. Zwykle wierci 
się 2 godziny bez ustanku, a potem łyżkuje się. Do czerpania, względnie  
i wyciągania ropy, służą najczęściej dwucalowe pompy ssące i podnoszące, 
które albo siłą ludzką, albo machiną parową bywają poruszane”.

________________

Włodzimierz Bonusiak (ur. 1942) – polski historyk, nauczyciel akademicki 
specjalizujący się w historii gospodarczej Polski i dziejach powszechnych

________________

Włodzimierz Bonusiak, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, 
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, Rzeszów 1985, s. 73-75.
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Włodzimierz Bonusiak
Życie i działalność 
Ignacego Łukasiewicza (fragment)

----------------------------------------------------------------------------------

„Zaczyna się wiercenie, obracając drewienkiem włożonym w kółko, 
za każdym uderzeniem świdra, na prawo o 1/8 części koła, a obszedł-
szy tak 3 razy do koła, lina leżąca na podłodze, obwinie się już około liny 
wytężonej między kłódką a belkami szybu. Wiertacz odwraca się wtedy  
i obraca świder na lewo, lina odwija się z wytężonej liny i kładzie znów na 
podłodze, jeszcze raz obchodzi wiertacz 3 razy w lewo, aby mu się znów 
lina nawinęła na wytężoną linę. Tym sposobem obchodzi wiertacz 6 razy 
w prawo i 6 razy w lewo kolejno, robiąc zawsze za każdym uderzeniem 
świdra 1/8 części koła... Jak tylko sztos nożyc zaczyna znikać na dole, po-
puszcza się szruby parę gwintów i znów zamyka szrubę. Wierci się wznie-
sieniem 850 mm. W płytszych szybach robi się na minutę 40 uderzeń, 
w głębszych mniej, stopniowo schodzi się do 25 uderzeń na minutę. 
W otworach świdrowych, rurowanych rurami blaszanemi na linie wiercić 
nie można, gdyż lina ocierając się o brzegi blachy w krótkim czasie staje się 
niezdatną do roboty”.

________________

Włodzimierz Bonusiak, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, 
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, Rzeszów 1985, s. 88.
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Richard Holmes
Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę 
nauki

----------------------------------------------------------------------------------

„Pierwszy lot” był bardzo malowniczy i trafił do wszystkich ksiąg 
historycznych. Ale w gruncie rzeczy „montgolfiera” była topornym  
i praktycznie niezdatnym do sterowania monstrum. Lot o zdecydowanie 
większym znaczeniu nastąpił dziesięć dni później. Wykonał go doktor 
Alexander Charles z francuskiej Akademii Nauk w prawdziwym, napędza-
nym wodorem balonie.

Charles jako pierwszy dokonał w balonie wielu przełomowych zmian 
technicznych, wśród nich: wydłużony wiklinowy kosz, bezpiecznie pod-
wieszony na linach pod czaszą balonu; nieprzemakalna powierzchnia cza-
szy, wykonana z jedwabiu pokrytego gumą i zamkniętego w siatce; dający 
się kontrolować zawór gazu na szczycie balonu, służący do odprowadza-
nia jego nadmiaru; wreszcie, co najważniejsze, dokładnie obliczona liczba 
torebek z balastem, wypełnionych piaskiem, które można było wyrzucać 
za burtę – po kilogramie albo po gramie, dokładnie według potrzeb ae-
ronauty. Doktor Charles wynalazł właściwie niemal wszystkie elementy 
współczesnego balonu gazowego, robiąc jeden znakomity projekt.

Wystartował z Ogrodów Tuileries w Paryżu 1 grudnia 1783 roku wraz 
z asystentem naukowym, panem Robertem. Ściągnęli chyba największy 
tłum w przedrewolucyjnym Paryżu, bo przeszło czterysta tysięcy osób, 
czyli niemal połowę ludności miasta. Balon był piękny, różowo-żółty, po-
dobny do cukierka; miał dziesięć metrów wysokości; tłum natychmiast go 
pokochał. Wiklinowy kosz, coś w rodzaju „szezlonga dla dwóch osób”, był 
cały obwieszony flagami. Doktor Charles zgromadził na pokładzie pełne 
wyposażenie naukowe: barometr rtęciowy (który był wczesną postacią 
wysokościomierza), termometr, teleskop, woreczki z piaskiem i kilka bu-
telek szampana. Uprzejmym gestem wręczył linę, trzymającą balon na 
uwięzi, Josephowi Montgolfierowi i rzekł: „Panie Montgolfier, prosimy 
wskazać nam drogę do niebios!”

Doktor Charles opisał potem, co czuł, kiedy balon wznosił się po-
nad drzewami Tuileries i leciał na drugą stronę Sekwany. „Nic nie może 
się równać z tą chwilą pełnej radości, która przepełniała całe moje ciało  
w momencie startu. Czułem, że odlatujemy z Ziemi, a z nami odlatują 
z niej wszystkie kłopoty. Nie było to zwykłe zadowolenie. Był to rodzaj fi-
zycznej ekstazy. Mój towarzysz, pan Robert, szeptał mi: «Koniec z Ziemią. 
Od tej chwili Niebo należy do mnie! Cóż za ogrom!»”.

Benjamin Franklin, ambasador amerykański w Paryżu, oglądał start 
balonu przez teleskop z okna swojego powozu. Później zauważył: „Ktoś 
mnie zapytał, jaki może być pożytek z balonu? Odpowiedziałem: „A jaki 
jest pożytek z nowo narodzonego dziecka?”

Dwie godziny później lądowali o jakieś czterdzieści kilometrów 
od Paryża w Nesle, przemykając nad polami; w końcu pochwycili ich ja-
cyś rolnicy, „jak dzieci, łapiące motyla”. Kiedy balon był już bezpieczny,  
w chwili euforii, doktor Charles poprosił pana Roberta, żeby wysiadł z ko-
sza. Uwolniony od jego ciężaru, jedynie z doktorem Charlesem na pokła-
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dzie, balon nagle wyrwał w górę i uleciał w zachodzące słońce, osiągając 
nieprawdopodobną wysokość trzech kilometrów w czasie zaledwie dzie-
sięciu minut. Trzysta metrów na minutę – naprawdę wspaniały i przeraża-
jący wzlot. Doktor Charles zachował spokój i obserwował działanie przy-
rządów oraz robił notatki aż do chwili, kiedy ręka zanadto mu zmarzła, by 
mógł utrzymać pióro.

„Byłem pierwszym człowiekiem na świecie, który widział zachód 
słońca dwa razy w ciągu tego samego dnia. Zimno było przenikliwe, ale 
do wytrzymania. Czułem ostry ból w prawym uchu i w szczęce. Ale spo-
kojnie obserwowałem te wszystkie odczucia. Mogłem, że tak powiem,   
s ł y s z e ć   w ł a s n e   ż y c i e”.

Pomalutku zaczął wypuszczać gaz przez zawór. W ciągu trzydziestu 
pięciu minut znalazł się bezpiecznie z powrotem na terra firma – okre-
ślenie, które teraz nabrało nowego znaczenia – osiadając jakieś pięć kilo-
metrów dalej od miejsca pierwszego lądowania. Ostatni wzlot był niemal 
pionowy.

Był to pierwszy samotny lot w historii. „Nigdy człowiek nie czuł się 
tak osamotniony, tak wspaniały – i tak bezgranicznie przerażony”.

Doktor Charles już nigdy więcej nie poleciał.
Tej zimy we Francji panowało powszechne podniecenie. Musée de 

l’Air na Le Bourget gromadzi dziś wiele eksponatów – pamiątek z balonów: 
talerze, filiżanki, zegary, jakieś drobiazgi z kości słoniowej, tabakierki, 
bransolety, fajki, spinki do włosów, spinki do krawatów, a nawet porcela-
nowy bidet z wymalowanym na dnie balonem z flagą z napisem „Adieu”.

W prasie wkrótce ukazało się wiele rysunków, jak łatwo się do myślić, 
niedwuznacznie seksualnych: dziewczyny z biustami jak balony, startują-
ce z ziemi; monstrualni aeronauci nadmuchiwani gazowymi lewatywami 
czy „łatwopalne” kobiety, unoszące męż czyzn w chmury.

Pisarze-naukowcy, Faujas de Saint-Fond i David Bourgeois, w 1784 
roku opublikowali – każdy z osobna – podręczniki do nauki latania. Bour-
geois rozpoczął z emfazą:

„Idea unoszenia się w powietrze, lecenia poprzez niebo i żeglowa-
nia w eterze, zawsze tak silnie przemawiała do ludzkości, że się pojawia-
ła w licznych mitach i baśniach ludowych od najwcześniejszych czasów. 
Świadczą o tym najlepiej skrzydła Saturna, orzeł Jowisza, paw Junony, go-
łębie Wenus czy skrzydlate konie boga Słońca...”.

O Ikarze jakoś nie wspomniał.
Jego spis niezliczonych korzyści płynących z baloniarstwa zawierał 

między innymi: przepowiadanie pogody, obserwowanie gwiazd przez te-
leskop, odkrycia geograficzne („dzięki niemu będzie można przekraczać 
płonące pustynie, niedostępne góry, niezbadane puszcze i rwące potoki”), 
wywiad wojskowy i przewożenie wielkich ciężarów.

Powstawały też rozmaite genialne teorie na temat możliwości ste-
rowania balonem: za pomocą ogromnych wioseł, skrzydeł, napę dzanych 
ręcznie śmigieł, wirujących młynków, pokrytych jedwabiem łopatkowych 
wioseł, a nawet gigantycznych miechów.

________________

Richard Holmes (ur. 1945) – brytyjski pisarz, nauczyciel akademicki, 
autor dzieł biograficznych dotyczących głównych postaci angielskiego  
i francuskiego romantyzmu

________________

Richard Holmes, Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, przeł. 
Ewa Morycińska-Dzius, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 177-179.
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OPOWIADANIE W LEKCJACH MUZEALNYCH 

Michał Górecki

Edukacja muzealna  jest  jedną z trzech podstawowych funkcji mu-
zeów, obok funkcji ochronnej i estetycznej. Lekcje muzealne, pro-
wadzone dzisiaj teoretycznie we wszystkich muzeach na świecie, są 

jedną z podstawowych form tej edukacji. Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce również prowadzi bo-
gatą działalność edukacyjną. Oferta lekcji muzealnych jest skierowana do 
uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Lekcje muzealne 
prowadzone są przez pracowników Muzeum w formie wykładu połączo-
nego z prezentacją multimedialną oraz bezpośrednią prezentacją wybra-
nych eksponatów. Odbywają się w jednej z sal Muzeum i trwają 40-90 
minut. W czasie zajęć dzieci i młodzież mogą zobaczyć i dotknąć wielu 
eksponatów. Tematyka i sposób prezentacji lekcji dostosowane są do róż-
nych grup wiekowych uczestników. Zależy nam, aby wzbudzić zaintereso-
wanie, nauczyć oraz zachęcić dzieci i młodzież do zapoznania się z historią 
przemysłu naftowego. 

W takich właśnie lekcjach bardzo dobrą formą przybliżenia trudnego 
tematu, jakim jest przemysł naftowy, jest opowiadanie. Dzięki opowiada-
niu łatwiej słuchaczom wyobrazić sobie wydarzenia z historii przemysłu 
naftowego lub technologię wydobycia czy przeróbki ropy naftowej.

Muzeum w Bóbrce ma w swojej ofercie kilka tematów lekcji muzeal-
nych. Ich tytuły to: 

• Jak wynaleziono lampę naftową? Historia oświetlenia
• Ignacy Łukasiewicz-twórca przemysłu naftowego
• Historia jednej z najstarszych na świecie kopalni ropy naftowej 

w Bóbrce
• Geologia – nauka o ziemi. Poszukiwanie gazu w skałach
• Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski, Karol Klobassa-Zrenc-

ki – prekursorzy przemysłu naftowego
• Początki polskiej nafty w Karpatach. Historia wierceń naftowych
• Folklor naftowy jako specyficzny folklor zawodowy 
• Zwyczaje i tradycje naftowe
• Co to jest ropa naftowa?
• Przetwórstwo ropy naftowej. 
W tym krótkim artykule przedstawione zostaną tylko dwa tematy, 

w których forma opowiadania odgrywać może bardzo dużą rolę. 
Pierwszym z nich jest „Jak wynaleziono lampę naftową? Histo-

ria oświetlenia”. Lekcja ta skierowana jest do dzieci z przedszkoli, szkół  
podstawowych i gimnazjów. Zajęcia w formie wykładu połączonego  
z prezentacją multimedialną oraz z bezpośrednią prezentacją wybranych 
eksponatów, prowadzone w sali audiowizualnej, są zakończone wykona-
niem lampy naftowej z papieru. Celem tej lekcji jest przybliżenie słucha-
czom historii oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem lampy nafto-
wej konstrukcji Ignacego Łukasiewicza. Lekcja składa się z trzech części, 
z których każda opisuje chronologicznie historię oświetlenia. 

Pierwsza część dotyczy światła w życiu człowieka oraz jego użytko-
wania przez starożytnych. Pierwszym i najstarszym źródłem światła na 

----------------------------------------------------------------------------------
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świecie było oczywiście słońce. Jego blask odbierano jako coś radosnego i uspokajającego, jednak słabe 
światło nocne zmuszało człowieka do przerywania wszystkich zajęć i nie zapewniało mu bezpieczeń-
stwa. Aby oświetlić swe otoczenie, człowiek nauczył się korzystać z ognia zapalonego przez piorun. 
Na temat zdobycia ognia przez człowieka istnieje kilka opowiadań, które można wykorzystać. Jednym 
z przykładów jest mit grecki o Prometeuszu, który miał wykraść ogień bogom z Olimpu. Według ży-
dowskiej tradycji pierwszy ogień rozpalił Adam za pomocą dwóch żarzących się kamieni, które wskazał 
mu Bóg.  Z czasem nauczono się rozniecać ogień za pomocą dwóch kawałków drewna lub poprzez 
uderzanie kamieniem o kamień.

Zasadnicza część lekcji dotyczy rozwoju przenośnego oświetlenia czyli lamp. Pierwsze przenośne 
źródła światła były kawałkami kamienia z miejscem na tłuszcz, a funkcję knota pełnił mech. Przez 
lata człowiek doskonalił  metody oświetlenia. Nauczono się do tych celów stosować tłuszcz roślinny 
czy zwierzęcy. W ten sposób powstały lampy olejne, którymi posługiwano się przez kilka tysiącleci. 
Lampy olejne używane były aż do XIX wieku, z wykorzystaniem różnego rodzaju paliwa do oświetlania, 
jak np. fotogen hydrokarbur czy kerosen. Ogromnym przełomem w historii oświetlenia była konstruk-
cja lampy naftowej. Wydarzenie to można przedstawić  w formie opowiadania. 

Wieczór 30 marca 1853 roku był bardzo ciepły. Przed witryną lwowskiej apteki „Pod złotą gwiaz-
dą” zebrał się liczny tłum. Apteka pana magistra Piotra Mikolascha cieszyła się bardzo dobrą opinią 
wśród okolicznych mieszkańców, a także instytucji. Specyfiki tam wytwarzane trafiały nawet do ma-
gistratu czy koszar wojskowych. Jednak w tym właśnie dniu to nie nowy lek przyciągnął tłumy przed 
witrynę. Był nim nowy wynalazek prowizora wspomnianej apteki Ignacego Łukasiewicza oraz jednego 
z bardziej znanych lwowskich blacharzy Adama Bratkowskiego. Witrynę oświetlało bardzo jasne świa-
tło zamknięte w cylindrycznym naczyniu – była to lampa naftowa. Wśród tłumu słychać było ożywione 
dyskusje, czy aby ta lampa jest bezpieczna? Czy nafta, która jest w niej zawarta, nie spowoduje jakie-
goś wybuchu i pożaru? Wśród zapadającego zmroku sceptyczni wobec nowego wynalazku mieszkańcy 
Lwowa powoli zaczęli się rozchodzić do swoich domów, zostawiając niezwykłe światło oraz lampę, która 
w niedługim czasie miała zrobić zawrotną karierę.

Kilka miesięcy później, pewnego lipcowego wieczoru, do apteki Mikolascha przybiegła zdyszana, 
ubrana w suknię młoda panna. Apteka była już zamknięta jednak na zapleczu nadal widać było migotli-
we światło. Panna nieśmiało zastukała do drzwi apteki, niestety bezskutecznie. Ponowiła więc pukanie, 
tym razem znacznie mocniej. Za drzwiami laboratorium widać było ruch.

Pan Ignacy Łukasiewicz siedząc w laboratorium apteki „Pod złotą gwiazdą”, notował w farma-
kopei kolejne recepty, które dziś wykonał dla lwowskich mieszkańców; na stole leżały porozrzucane ra-
chunki oraz inne zapiski, a w rogu stała lampa naftowa. Nagle usłyszał pukanie do frontowych drzwi 
apteki. Chwycił lampę, wstał i skierował się w kierunku drzwi. Przed drzwiami stała młoda kobieta. Mia-
ła czarne włosy spięte w kok, oczy zapłakane, oddech szybki, zauważyć można było, iż przychodząc 
tutaj, bardzo się spieszyła. Okazało się że jest to córka Władysława Choleckiego, który tego dnia nagle 
dostał ataku wyrostka robaczkowego. Z jej wyjaśnień wynikało, iż chirurg Zaorski, który w tym czasie 
miał dyżur w szpitalu na Łyczakowie, przysłał ją po lampy. Były one niezbędne do oświetlenia sali opera-
cyjnej, gdyż operacja musiała być wykonana niezwłocznie. W przeciwnym przypadku ojcu wspomnianej 
panny groziła śmierć. Łukasiewicz nie zastanawiając się długo, szybkim krokiem poszedł na zaplecze, 
spakował kilkanaście lamp oraz naftę i udał się wraz z dziewczyną do szpitala, gdzie miała się odbyć 
operacja. Tak po raz pierwszy zastosowano lampę naftową 31 lipca 1853 roku. 

Jest to przykład opowiadania, które może być wykorzystane w celu zobrazowania okoliczności 
wykorzystania lampy naftowej w szpitalu we Lwowie. 

Drugim tematem lekcji muzealnej, w którym wykorzystuje się opowiadanie, jest temat dotyczą-
cy ropy naftowej. Lekcja skierowana jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 
Jej celem jest przyswojenie i utrwalenie wiadomości o ropie naftowej, jej pochodzeniu oraz składzie 
chemicznym. Lekcja przeprowadzona jest w formie wykładu i prezentacji multimedialnej przez pra-
cownika działu historycznego Muzeum w Bóbrce. Na wstępie prowadzący za pomocą prezentacji mul-
timedialnej przedstawia koncepcje powstania ropy naftowej, wyjaśnia proces bitumizacji oraz podaje 
podstawowe informacje o występowaniu tego surowca. 

Kolejnym punktem jest przedstawienie historii ropy naftowej od czasów starożytnych do  
XIX wieku. W formie opowiadania prezentowane są tutaj dwa sposoby wykorzystania ropy naftowej 
w starożytności. 

Pierwsze ołtarze ognia powstały w Persji, przypuszczalnie jeszcze przed panowaniem Ache-
menidów, i początkowo były wznoszone na sztucznych wzgórzach, bez zadaszenia. Wynikało to  
z przekonania, że Boga nie można zamknąć w pomieszczeniu. Taka lokalizacja mogła też wynikać  
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z naśladowania naturalnego fenomenu północnej Persji i zachodniego wybrzeża Morza Kaspijskiego, 
tj. wiecznych ogni – płonących naturalnych wypływów gazu ziemnego i ropy naftowej. 

Drugim sposobem wykorzystania ropy naftowej w czasach starożytnych był tzw. ogień grecki. 
Produkcja i skład podtrzymującej go mieszanki otoczone były w Cesarstwie Bizantyjskim tajemnicą. 
Za jej ujawnienie groziła kara śmierci. Prawdopodobnie była to mieszanina oleju lub ropy naftowej 
i smoły, siarki, saletry, soli kamiennej, żywicy i palonego wapna. Cechą charakterystyczną tej miesza-
niny mógł być zapłon przy kontakcie z wodą morską, co zawdzięczała zawartości wapna palonego, 
którego reakcja z wodą wytwarza duże ilości ciepła. Ropa naftowa mogła pochodzić z terenów poło-
żonych nad Morzem Czarnym.

Sądzić także można, że ogniem greckim określana była ropa naftowa rozrzucana na okręty 
wroga niczym koktajle Mołotowa. Jeśli chodzi o skutki użycia tej broni, przykładem może być bitwa 
morska w roku 678. Wówczas to Bizantyjczycy – mając do dyspozycji flotę uzbrojoną w „garnki ogni-
ste i syfony” – spalili flotę arabską, ostatecznie niwecząc arabskie próby zdobycia Konstantynopola.  
Z tego też względu powszechnie przypisuje się ogniowi greckiemu ocalenie Konstantynopola podczas 
arabskich ataków na to miasto za panowania Konstantyna IV. Do XII wieku Bizancjum miało monopol 
na stosowanie ognia greckiego. Łacinnikom, którzy zdobyli Konstantynopol, jak również Arabom nie 
udało się w pełni poznać tajników produkcji „ognia greckiego”. 

W części właściwej lekcji omawiane są procesy  poszukiwania ropy naftowej, wierceń za ropą naf-
tową w XIX i XX wieku oraz eksploatacji ropy naftowej w XIX i XX wieku. Część ta dotyczy również 
ropy naftowej jako substancji chemicznej; omawiany jest jej skład chemiczny, podstawowe rodzaje 
ropy oraz podstawowe właściwości, takie jak temperatura wrzenia, gęstość i ciężar. Przy omawianiu 
tych dwóch ostatnich parametrów przeprowadzane są doświadczenia z wykorzystaniem nieoczysz-
czonej ropy naftowej. Kolejnym etapem jest przeróbka ropy naftowej. W formie opowiadania można 
przedstawić całą drogę ropy naftowej, począwszy od wydobycia z ziemi, poprzez odwiert, transport 
do kopalni, przeróbkę wstępną w kopalni, a następnie transport do rafinerii i ostateczną przeróbkę  
w rafinerii. W opowiadaniu zawarte są rodzaje transportu ropy naftowej oraz metody jej przeróbki.  
Na zakończenie omawiane są produkty wytwarzane z ropy w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględ-
nieniem najbardziej zaskakujących przykładów.   

Forma opowiadania w lekcjach muzealnych ma na celu zaznajomienie uczniów z pewnymi zja-
wiskami, wydarzeniami lub procesami poprzez przedstawienie ich w słownym opisie tworzącym ciąg 
przyczyn oraz skutków. Opis ten jest najczęściej ułożony w kolejności chronologicznej, a w narracji 
wykorzystuje się formę czasu przeszłego. Opowiadanie wdraża uczniów do słuchania ze zrozumie-
niem i zapamiętywania najważniejszych faktów oraz uczy własnego wyrażania myśli. Plastyczny język 
opowiadania, bazujący na skojarzeniach, jest bardzo pomocny przy omawianiu trudnych tematów bę-
dących przedmiotem lekcji odbywających się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, jak 
choćby ten o przeróbce ropy naftowej.

________________

Michał Górecki – ukończył Technikum Naftowe w Krośnie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego (kierunek historia-archiwistyka), pracownik działu historycznego Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
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MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO 
I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO 
ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE

W     muzeum można zobaczyć ropę naftową w stanie naturalnym, XIX-wieczne kopanki (szyby 
naftowe) oraz pospacerować pięknymi alejkami pośród lasu.
Idea utrwalenia początków rozwoju przemysłu naftowego w Polsce przyświecała już Igna-

cemu Łukasiewiczowi. W okresie międzywojennym powstała myśl utworzenia Muzeum Przemysłu 
Naftowego. Na przełomie 1960 i 1961 roku w środowisku Kopalnictwa Naftowego w Krośnie zrodziła 
się inicjatywa utworzenia Działu Naftowego przy Muzeum w Krośnie oraz skansenu w Bóbrce jako jego 
filii.

W 1961 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego powołał Muzeum Naftowe a 23 maja 1961 roku odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Muzealnej do spraw historii eksploatacji złóż ropy naftowej.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce posiada 
bardzo zróżnicowany zbiór obiektów, dokumentów i kolekcji reprezentujących liczne specjalności na-
ukowo-techniczne. 

Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą obiekty, pochodzące z czasów Ignacego 
Łukasiewicza: 

• obelisk ufundowany w 1872 r. przez Ignacego Łukasiewicza w miejscu zwanym Wrzanka. Na 
obeli sku widnieje napis: „DLA UTRWALENIA PAMIĘCI ZAŁOŻONEY KOPALNI OLEYU SKAL-
NEGO W BÓBRCE W R 1854 IGNACY ŁUKASIEWICZ 4-11-72”;

• kopanka Franek, wykonana ręcznie około 1860 roku do głębokości 50 m, a następnie w latach 
późniejszych pogłębiona za pomocą wiertnicy ręcz nej do głębokości 150 m. Znajdujące się 
nad nią napowierzchniowe urządzenie eksploatacyjne zo stało zrekonstruowane według po-
siadanej doku mentacji;

• kopanka Janina; ręcznie wykopana do głębo kości 132 m, a następnie pogłębiona wiertni-
cą ręczną do głębokości 250 m; do dziś jest eksplo atowana przy użyciu pompy wgłębnej.  
Obecnie uzyskuje się z niej jeszcze od 50 do 100 kg ropy na dobę;

• warsztat mechaniczny z 1864 roku, o konstrukcji drewnianej, który służył do obsługi wierceń 
metodą udarową. Znajdują się w nim najprostsze maszyny obróbcze, między innymi tokar-
ka i wiertarka napę dzana ręcznie za pośrednictwem pasów transmisyjnych. W późniejszym 
okresie zainstalowana została napędzająca go mechanicznie maszyna parowa;

• tzw. Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zgromadzono pamiątki po Ignacym Łukasie-
wiczu. Prezentowana jest tam również kolekcja lamp naftowych, fotografii oraz ekspozycja 
geologiczna. Na szczególną uwa gę zasługuje plan kopalni w Bóbrce z 1879 roku, wykonany 
przez Adolfa Jabłońskiego, współpracownika Ignacego Łu kasiewicza;

• drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku; we wnętrzu znajdują się dwa paleniska zbudowa-
ne z cegły, podsycane za pomocą skórzanego miecha z lat 1890-95; wyposażona jest w stare 
narzędzia kowalskie;

• zrekonstruowana wiertnica ręczna z 1862 roku, służąca do wiercenia metodą udarową płyt-
kich otworów.

----------------------------------------------------------------------------------
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