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Czy wiesz, że…
...rok 2010 jest rokiem 60-lecia istnienia PTTK – Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, które powstało w 1950 r. z połączenia dwóch zasłużonych dla polskiego
społeczeństwa organizacji: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. To nieprawda, że było to połączenie wymuszone przez PZPR, bowiem
już w okresie przedwojennym 1939 r. toczono rozmowy między obydwoma stowarzyszeniami o potrzebie i celowości połączenia wysiłków i działań obu organizacji. Powstałe w 1950
r. PTTK obchodzi obecnie swoje 60-lecie, co ma upamiętnić
ukazująca się odznaka...
...zeszyt nr 7 „Zeszytów Kwidzyńskich” (wydanie 2002 r.) poświęcony był w całości historii Oddziału PTTK w Kwidzynie.
Czasem nazywano go także „miejskim”. Okazją opracowania
i wydania tego tomiku był jubileusz 50-lecia Oddziału. Wśród
licznych osiągnięć organizacji i turystycznych przedsięwzięć
tej grupy ludzi, na uwagę zasługuje fakt, że przez cały czas na
czele stały dwie osoby: prezes Jerzy Rudnik, a zaraz za jego
plecami wspierał go skarbnik i sekretarz Eugeniusz Michalik.
To niezależnie od zmieniającej się grupy organizatorów imprez
było stałe kierownictwo całej organizacji Oddziału PTTK...
...w roku 1989 zlecono nam (piszę nam, bo miałem okazję kierować rajdem) organizację „V Rajdu Rodła”. Była to impreza
ogólnopolska składająca się z rajdu pieszego i równolegle przebiegającej Sesji popularno–historycznej w Kwidzynie. Sesję
prowadził Jerzy Rudnik...
...20-22 wrzesień 1996 r. Odział w Kwidzynie organizuje na
zlecenie Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK
XXXIX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej.
Cztery początkowo proponowane trasy zlotowe zredukowano
do dwóch, na życzenie uczestników. Odbyły się trasy: zamków
krzyżackich i przyrodnicza. Tą pierwszą miałem okazję prowadzić; trasę przyrodniczą prowadził Roman Klim...
...przez ćwierć wieku działał w Kwidzynie Oddział Zakładowy PTTK przy Zakładach Celulozowo–Papierniczych. Były to
lata 1977-2004. W okresie najświetniejszego swojego rozwoju
liczył 466 członków zorganizowanych w czterech kołach i klubach. Między innymi były tam kluby: turystyki pieszej „Sandał”, kolarski, fotograficzny i młodzieżowy „Moje biedne nóżki”. Oddział zakończył swoją działalność w 2004 roku, a jego
członkowie przeszli organizacyjnie do Oddziału PTTK w Kwidzynie...
...w ostatnim czasie Oddział PTTK w Kwidzynie poniósł
bolesne straty kadrowe: zmarli nasi koledzy: Halina i Urszula
Klein, Janusz Antoniów, Józef Strzelczyk, instruktorzy i przodownicy turystyki. Tym niemniej rok 2011 jest rokiem 60-lecia
także Oddziału PTTK w Kwidzynie. Obecnie, już drugą kadencję, prezesuje oddziałowi Mariusz Wesołowski, (od 2005 r.),
a wspiera go grono zamiłowanych w turystyce organizatorów
i krajoznawców, wśród których jest piszący tą notatkę.
					
Janusz Zaremba

Konfesjonały ewangelickie
w katedrze kwidzyńskiej

mi, zamkniętymi balustradami, często ściętymi
ukośnie na przednich kantach, zazwyczaj z wysoką ścianą tylną i kolumnami na rogach, na których
spoczywa „daszek”. Konfesjonały otwarte, bez
„zadaszenia”, należą do rzadkości; wspominany jest
tylko jeden w Drogoszach. Przed drzwiami znajduje się stopień, a we wnętrzu konfesjonału wąski
pulpit do czytania i pisania ze skrzynką i wąskim
otworem w ukośnej płycie do zbierania opłaty pokutnej. Za nogi konfesjonałom służą kule ze szponami gryfa.

Zespół zamkowo katedralny w Kwidzynie jest jednym z najbardziej specyficznych i imponujących
zabytków gotyckiej architektury. Zaskakuje także swoim wyposażeniem artystycznym z okresu od
średniowiecza po wiek XIX. Jednymi z unikalnych są dwa konfesjonały, znajdujące się z tyłu świątyni, pochodzące z poł. XVIII w. W niektórych opracowaniach toczy się dyskusja, czy rzeczywiście
są to konfesjonały, skoro w kościele ewangelickim nie było spowiedzi. Poniżej, za wiedzą i zgodą
autora, prezentujemy obszerne fragmenty niemieckiego tekstu, który ukazał się drukiem w 2007
roku. Artykuł w bardzo szczegółowy i bardzo ciekawy sposób opisuje oba zabytki.

Płaskorzeźby
Tak jak wszystkie inne elementy wyposażenia kościołów, tak też w przypadku konfesjonałów mamy
do czynienia z dziełami architektonicznymi wyposażonymi w układy słupów, bogatymi zdobieniami
i dekoracjami plastycznymi. Treści wszystkich elementów rzeźbiarskich związane są z wyznaniem
grzechów i pokutą, z poświęcaniem i przebaczaniem, z wiarą i odpuszczeniem grzechów, ale i ze
scenami z życia Zbawiciela związanymi z pokutą.
Najlepsze miejsca dla umieszczenia rzeźb były
na balustradach, tylnych ścianach i wykończeniach dachowych. Słupy narożne zazwyczaj spoczywają na głowach aniołów, które zresztą znalazły
duże zastosowanie także w innych elementach, jak
na przykład na gzymsach, zadaszeniach i ornamentach roślinnych.
Bogato zdobione ilustracjami plastycznymi są
konfesjonały z okresu pomiędzy 1680 a 1750 rokiem, czyli tak naprawdę w faktycznym okresie sztuki barokowej. Na balustradach i tylnych
ścianach widzimy Jezusa jako dobrego pasterza,
Jezusa z kulą ziemską, Jezusa na Górze Oliwnej,
Zbawiciela z krzyżem, ukazanie Chrystusa (ecce
homo), ukrzyżowanie Chrystusa z obiema Mariami i Janem, narodziny Chrystusa z Marią, Józefem
i dwoma chłopcami-aniołami, żalącego się Piotra,
Pawła, Mojżesza, Mojżesza z miedzianym wężem,
Jana Chrzciciela, uwolnienie Piotra, wyparcie się
Jezusa przez Piotra, brodatego mężczyznę pijącego
z dzbana, wręczanego mu z chmur (Eliasz?), syna
marnotrawnego, skruszonego celnika, pysznego faryzeusza, królów: Dawida, Salomona, Marię
Magdalenę, panny mądre i panny głupie, anioły
z narzędziami Męki Pańskiej, anioła z kielichem
(jednym z narzędzi Męki Pańskiej), anioły z gałęziami palmowymi, anioła z chustą św. Weroniki.
Podczas interpretacji postaci żeńskich oraz
aniołów napotykamy na coraz większe trudności, ponieważ znaki rozpoznawcze z biegiem czasu zatarły się, bądź też były mylone. Tak więc posągi żeńskich postaci mogą
uosabiać cnoty, panny mądre i panny głupie albo też
Marię Magdalenę.

Helmut Schatz
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ytuł „Ewangelickie konfesjonały” może
wywołać zdziwienie, jednak spowiedź indywidualna w kościele luterańskim przez
długi czas (do ok. roku 1780) była zjawiskiem
oczywistym.
Bardzo duża ilość konfesjonałów znajduje się
w Bawarii, Frankonii, Meklenburgii (Pomorze
Przednie), Rugii, Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii. Prusy Wschodnie słynęły niegdyś
z najpiękniejszych konfesjonałów, co można stwierdzić na podstawie ilustracji Antona Ulbricha.
W katedrze kwidzyńskiej (niegdyś Prusy Zachodnie), będącą dzisiaj katedrą rzymskokatolicką,
można obejrzeć dwa wyjątkowo piękne konfesjonały ewangelickie.
Anton Ulbrich w książce „Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen. Vom Ende de 16.
Jahrhunderts bis gegen 1870. Königsberg 19261929.”, pisał:
Konfesjonały w poprzednich wersjach niegdyś
faktycznie służyły do wysłuchania spowiedzi
i udzielania rozgrzeszenia. Dzisiaj podobno służą
one jeszcze gdzieniegdzie do celów dyskusji z osobą spowiadającą się, głównie jednak, o ile są jeszcze używane, do wygłaszania mowy spowiedziowej.
Niegdyś diakon z konfesjonału wyśpiewywał także łacińską litanię.
Ilość konfesjonałów zależna była od ilości księży
i pastorów, którzy równocześnie działali w danej
parafii. W związku tym po dziś dzień są kościoły,
w których znajduje się jeden, dwa lub więcej konfesjonałów. Podobnie Schaffer pisze w swojej kronice
– „Chronik von Rastenburg”, że Gottlieb Hennig
wraz ze swą małżonką w roku 1693 kazał ozdobić
wszystkich sześć konfesjonałów znajdujących się
w kościele w Rastenburgu. W katedrze w Królewcu do dziś stoją cztery konfesjonały, a we wszystkich większych kościołach zazwyczaj dwa.

Nie wiadomo jednak, czy już w średniowieczu
istniały na terenie Prus Wschodnich konfesjonały, które mogły być używane po wprowadzeniu reformacji. Tym bardziej, że pod koniec XVI wieku
prawdopodobnie nie wszystkie kościoły katolickie
były w nie wyposażone. Przynajmniej żadne się nie
zachowały. Mamy jednak dowody na to, że już dość
wcześnie zaczęto ustawiać konfesjonały w kościołach ewangelickich. W Pikałach zachował się konfesjonał z roku 1559 z drewnianą kratką, jednakże
bez jakichkolwiek ozdób rzeźbiarskich. Konfesjonał w Löwenstein, także bez rzeźb, pochodzi
z roku 1598, a w kaplicy na Haberbergu w Królewcu, rozbudowanej w roku 1601, w roku 1602 pisano nie tylko o ołtarzu, ambonie i chrzcielnicy, ale
również o konfesjonale. Większość z nich – a przynajmniej te bardziej znaczące – zgodnie z obecnym
stanem rzeczy powstała w latach 1660 – 1730. Nie
oznacza to oczywiście, że w XVIII wieku nie powstały żadne nowe konfesjonały, tym bardziej, że
istnieją dowody świadczące o tym, że także w tym
okresie je wykonywano. Tak na przykład w roku
1739 w Korniewie został postawiony nowy konfesjonał, po tym jak stare uległy zniszczeniu w pożarze, a w roku 1777 pisano o odbudowie pomieszczenia do spowiedzi.
Z końcem XVIII wieku całkowicie zakończyła
się budowa nowych konfesjonałów. Ostatnie stoją
prawdopodobnie w kościele na Haberbergu i Tragheim w Królewcu, po dwa w każdym z nich, a wykonane zostały w stylu rokoko. Te pierwsze datuje
się na lata przed 1700 rokiem, na Tragheim zostały
wyrzeźbione w roku 1784 przez stolarza Grabowskiego.
Nie było prawdopodobnie żadnych przepisów
co do budowy konfesjonałów. Gdy chodzi o formę,
to ewangelickie konfesjonały były czworokątnymi,
przestronnymi fotelami skrzyniowymi z wysokiwww.schodykawowe.pl

Spowiedź i konfesjonały w kościołach
ewangelickich
Niemalże we wszystkich ewangelickich kościołach parafialnych jeszcze dzisiaj można zobaczyć
konfesjonały, które wcale nie pochodzą z czasów
katolickich, tylko z czasów wprowadzenia reformacji. Większość ludzi patrzy na nie z niedowierzaniem i nie uważa ich za konfesjonały, ponieważ
ich zdaniem spowiedź indywidualna w kościele
ewangelickim została zniesiona natychmiast po
wprowadzeniu reformacji. Tak jednak nie było,
choć spowiedź jako spowiedź indywidualna lub
prywatna prawdopodobnie nigdy nie wyglądała
tak jak w kościele katolickim.
Spowiedź i pokuta zostały przez reformatorów
uznane za sakramenty. Również w kościele ewangelickim, jako przygotowanie do ostatniej wieczerzy, obowiązywało rozgrzeszenie po spowiedzi
pełnej skruchy. Artykuł 25 wyznania augsburskiego głosi: „Podtrzymuje się u nas taką tradycję,
zgodnie z którą sakramentu nie winien otrzymać
ten, który wcześniej nie wyspowiada się i nie otrzyma rozgrzeszenia”. Przymus spowiedzi został co
prawda zniesiony zarówno przez luteranów, jak
i ewangelików reformowanych, aczkolwiek luteranie, poza wysłuchaniem spowiedzi, mocno zalecali
spowiedź prywatną tzw. „spowiedź tajną”, nie pochwalanej jednak przez ewangelików reformowanych. Dopiero od połowy XVIII wieku spowiedź
prywatna w kościele luterańskim i ewangelicko-reformowanym była coraz częściej wypierana przez
spowiedź powszechną.
Tok przemian w sprawie spowiedzi widoczny
jest w poszczególnych częściach państwa pruskiego. Konieczna niegdyś spowiedź prywatna
i rozgrzeszenie prywatne od końca XVII wieku
zostały częściowo poddane pod wolny wybór, jednakże od ostatnich trzech miesięcy wieku XVIII
w dużej mierze wyparte przez spowiedź ogólną. W Prusach spowiedź ogólną wprowadzono
na podstawie rozporządzenia z dnia 29 listopada
lub 17 grudnia 1781 roku. Mimo to spowiedź prywatna nadal była praktykowana, tak że nawet
w księdze liturgicznej dla ewangelickiego kościoła
diecezjalnego musiano się do tego odnieść. Zgodnie z krajową księgą liturgiczną duchowny po zakończeniu spowiedzi winien oświadczyć: „Jeżeli
pośród nas znajdują się osoby, które przytłoczone
zmartwieniami wymagają naszej szczególnej rady
i troski, jesteśmy gotowi służyć takim osobom na
mocy naszego urzędu i w miarę naszych sił”. Tam,
gdzie znajdzie to uzasadnione zastosowanie, spowiedź prywatna i rozgrzeszenie prywatne mogą
być dalej podtrzymane”. Starania dążące do odtworzenia spowiedzi prywatnej nadal trwały, na
co istnieją dowody jeszcze do połowy XIX wieku.
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około roku 1670. Z tego czasu, sądząc po kształcie,
pochodzi też sam konfesjonał. Podobną ilustrację posiada również konfesjonał z roku 1671 znajdujący się w ewangelickim kościele parafialnym
w Wehlau, gdzie ksiądz kładzie swoje dłonie na
klęczącej przed nim osobie. Słowa widniejące na
konfesjonale „Jan 20” odnoszą się do odpuszczenia
grzechów.

Inskrypcje na konfesjonałach

Duchowni byli zobowiązani do zachowania tajemnicy spowiedzi.
Także w relacjach z tamtych czasów zajmowano
się spowiedzią. Lilienthal w roku 1716 pisał o zwyczajach kościelnych w katedrze w Królewcu: „Sobota: rankiem po godzinie ósmej diakoni wchodzą
do konfesjonałów w celu udzielenia rozgrzeszenia

Alegoria „wiara”
(fides)

6

Alegoria „nadzieja”
(spes)

innego diakona wspólnie za ołtarzem. W przeddzień świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego) z rana około godziny dziewiątej odbywa się spowiedź. W Wielkim Tygodniu,
w poniedziałek następuje wielka wiara i kazanie,
po czym odśpiewuje się pieśń musiciret, w konfesjonale odczytuje się kolektę pasyjną i kończy się

spowiadającym się. Poniedziałek: następnie (diakon) z konfesjonału przeprowadza kolektę za zachowanie pokoju. Środa: w konfesjonale odczytuje
kolektę. Co kwartał komunia szkolna, która odbywa się w środę po wtorku, w którym z rana przez
najstarszego diakona spowiadani są w konfesjonale
nauczyciele, każdy z osobna, uczniowie zaś przez

Alegoria „niewinności”
(innocentia)

Namaszczenie Jezusa przez grzesznicę (Konf.I)

ogólnie stosowanej spowiedzi indywidualnej sześciu lub więcej, niekiedy, jeśli czas (spowiedzi) był
krótki, nawet dziesięciu. W sobotę spowiadają oni
zwykłych (miejscowych), w niedzielę tylko tych
przybyłych z odległych miejscowości. Poza tym
w niedziele przyjmowano do spowiedzi także starców, kobiety w ciąży i chorych. Spowiedź w dniu
komunii oraz spowiedź wczesna w niedzielę były
niedopuszczalne”.
Otrzymujemy także informację o opłatach za
spowiedź (opłatach pokutnych). W Rhein jako
opłatę pokutną na początku XVIII wieku dawano jeden lub dwa szylingi, prawdopodobnie także
jeden grosz. W Jodłówce w roku 1744 opłata za
trzykrotną roczną spowiedź Niemców wynosiła
trzy grosze, za dwukrotną Litwinów jeden grosz
i dziewięć fenigów.
Zachowało się kilka ilustracji z tamtych czasów
dotyczących sakramentu pokuty: obraz na tylnej
ścianie konfesjonału w ewangelickim kościele parafialnym w Brandenburgu. Ksiądz w pozycji siedzącej wysłuchuje spowiedzi; na znak dyskrecji
dwoma palcami lewej ręki zakrywa usta, prawa
rękę w geście zachęcenia wysuwa się nieco do przodu. Przed nim klęczy przystępujący do spowiedzi
ze złożonymi rękoma. Nad obrazem można odczytać napis: „Confide”. Mimo iż nie mamy żadnej
informacji na temat przedstawionej osoby, ani też
nie istnieją żadne dokumenty świadczące o dacie
powstania ilustracji, możemy ją dość dokładnie
określić. Biorąc pod uwagę zdobienia małżowiny
usznej wokół ramki obrazu, jak i prostą perukę
i befkę w miejscu zwyczajowego kołnierza, za datę
powstania powyższej ilustracji można przyjąć lata

Alegoria „Miłość”

błogosławieństwem „Pan z Wami”. Środa: spowiedzi wysłuchuje się tylko po kazaniu”.
W dniach 31 lipca oraz 1 sierpnia 1724 roku
w kościele w Rhein odbyła się generalna wizytacja kościelna, z której zachował się jeszcze raport
z negocjacji. Raport ten głosi: „Ksiądz w miarę możliwości czasowych spowiadał w wówczas
www.schodykawowe.pl

Joseph Anton Kraus
Autorem kwidzyńskich dzieł sztuki był, według
Töppena, mistrz stolarski Josef Krause (Kruse)
z Marienwerder. Żonaty z wdową po mistrzu tokarskim Christianie Höhnischu (zmarłym w roku
1713) o imieniu Katharina z domu Bonin. Wsławił
się dzięki swoim dziełom w zamku w Słobitach.
Jego dzieła składają się głównie z wysokich strzałkowatych konsoli z popiersiami, półpostaciami
chłopców, popiersi inwestora, burgrabiego i hrabiego Aleksandra Dohna zu Schlobitten i jego
małżonki, głów, masek, płaskorzeźb i dzieł snycerskich. Wszelkie prace zostały wykonane w latach
1709-1713. Do tych znajdujących się w sali balowej
dochodzą jeszcze liczne dzieła sztukatorskie w niektórych pomieszczeniach na górnym piętrze zamku i półpostać Murzyna w stajni służąca jako słup
do latarni.
Anioł chrzcielny w ewangelickim kościele w St.
Lorenz, który wyrzeźbiony jest na podstawie karteczki dołączonej przez Krausa, wisi obecnie w kościele muzeum w Królewcu (Kaliningrad). Pierwszorzędne arcydzieło stanowią pozostałości po
nasadce ołtarza w kościele w Drogoszach, jak i dwie
wielkie postacie Mojżesza i Aarona, w szczególności postać Mojżesza, która pod względem pozycji,
ożywienia ciała, wyrazu, aranżacji szat i ukształtowania głowy z długą falującą brodą stanowi dzieło wybitne. Ołtarz został zamówiony w roku 1715.
Także grobowiec hrabiego Ottona Friedricha von
der Groebena, zmarłego w roku 1728, pochowanego właśnie w kaplicy grobowej w Kwidzynie, jest
związany z J. A. Krausem.
Krausemu przypisuje się również wykonanie
ambony w kościele ewangelickim w Miłomłynie,
która została ukończona w roku 1715, jak i nasadki
ołtarza w kościele w Ludwigswalde udekorowanej
wyśmienitymi rzeźbami, nad którymi górują konsole z głowami aniołów oraz postaci Marii i Jana.
Nasadka ołtarza, przedstawiająca wysoką wartość
artystyczną, została wzniesiona prawdopodobnie
w roku 1730.
Inskrypcja dedykacyjna pierwszego
konfesjonału
Zawsze dobrze wiedzieć, kto był fundatorem
konfesjonałów. Informację taką na konfesjonale
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Syn marnotrawny, (Konf.II)

Maria Magdalena gotowa do odbycia pokuty. Na
stronach frontowych jednego: faryzeusz i celnik,
powrót syna marnotrawnego oraz wyparcie się Jezusa przez Piotra. Na stronach przednich drugiego: pokuta króla Dawida, zgubiona drachma oraz
kobieta cierpiąca na krwotok. Wyjątkowo piękne
są figury podtrzymujące sufity: anioły i ucieleśnienia miłości i cierpliwości, wiary i nadziei.
Koronę tzw. „daszków nad kazalnicą“ tworzą
cztery wklęsłe profile z wolutami, która to korona
zakończona jest ostrym wierzchołkiem pokrywy
wazonu. Między nimi znajdują się bogate ornamenty akantowe, a po prawej i lewej stronie kartusza z inskrypcją: „Boże bądź łaskawy dla mnie
grzesznika” i dwie bogate aranżacje kwiatów w wazonach.

Barbara Charlotte Blackhall (ur. 1689 r., zm.
1754 r.) jest jedynym dzieckiem pierwszego małżeństwa Anny Hildebrandt z Adamem Blackhallem. W roku 1711 poślubiła żandarma wiejskiego
Christiana Kleina (zm. 1719 r.).
Konfesjonał ten, podobnie jak pierwszy, zadaszony jest czterema wklęsłymi profilami, łukami
z wolutami, a zakończony wierzchołkiem pokrywy
wazonu. Dwa wazony z wyrzeźbionymi kwiatami
tworzą najbardziej rzucający się w oczy element
dekoracyjny „daszku”. Rzeźbione ornamenty akantowe tworzą obramowanie kartuszu z inskrypcją,
której niestety nie da się już jednoznacznie odczytać. Mogłaby ona brzmieć następująco: „Albowiem
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co
zginęło”.

Inskrypcja dedykacyjna drugiego
konfesjonału

Zdobienia konfesjonałów (wybór)
1. Alegorie „wiara” (fides) i „nadzieja” (spes)
Do elementów dekoracyjnych obu konfesjonałów,
obok niezwykle bogatej aranżacji architektonicznej, ornamentów bluszczowych i kwiatowych oraz
wyrzeźbionych relacji z Biblii, należą również cztery figury alegoryczne i cztery postacie przedstawiające anioły. Figury te, podobnie jak kariatydy
w budowlach, podtrzymują zadaszenia konfesjonałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na smutny
wyraz twarzy tych czterech statuetek.
Postać kobieca z alegorii „wiary” jest tu odziana w długą szatę wierzchnią, okrywającą głowę na
wzór kaptura. Lewą ręką podtrzymuje ona złotą,
długą do kostek szatę spodnią. Jej atrybutem jest
wielka czarna księga z kartkami o złoconych brzegach – przypuszczalnie Biblia.
Na tym samym poziomie alegoria „nadziei”.
Przedstawiono wyraźnie młodszą kobietę, bosą,
ubraną w złotą, plisowaną spódnicę i zielony, wiązany wams, z ramionami odkrytymi do połowy.
W lewej ręce trzyma ona srebrną szatę wierzchnią.
Widoczne są czarne loki, które nieco okrywają ramię. Prawa ręka jest zgięta. Nie posiada ona żadnego określonego atrybutu.

Inskrypcja na drugim konfesjonale brzmi:
w Kwidzyńskiej katedrze można znaleźć na koET DN BARBARA CHARLOTTA NAT:
ronie, która opatrzona została nierównomiernym
BLAKHALLIA HOC SELLARUM PAR PIO
wieńcem z promieni, a po środku umieszczono
EX CORDE F.F. Ao. MDCCXVI
okrąg z trójkątem jako symbol Boga, którego imię
podane jest za pomocą czterech hebrajskich liter
(to znaczy mniej więcej: „… i żona Barbara Charlottzw. tertragramu.
ta z domu Blakhallia (fundują) niniejszy artystycznie wykonany fotel z pobożnego i wierzącego serca
Wokoło inskrypcja:
w roku 1716. W literaturze jako datę ufundowania
podaje się jednak rok 1715.
„D.O.M.S. IN USUM MINISTR. CONFESSIONES AUDIENTIUM DN. CHRISTIAN:
REINHOLD KLEIN S.R.M. VENAT: PROV”
Faryzeusz i celnik, (Konf.II)
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(w tłumaczeniu: Poświęcono najlepszemu i najwyższemu Bogu. Do (bacznej lub publicznej)
służby podczas urzędu (obrzędu) spowiedzi. Od
Pana Christiana Reinholda Kleina. S.R.M. =
Serenissimus Reges Majestatis (Jego Najdostojniejsza Królewska Mość, Król Friedrich I
[Fryderyk I Pruski]) VENAT:PROV).
Oba fotele pastorów (konfesjonały duchownych
ewangelickich) ufundowane w roku 1715. Ten południowy dla arcykapłana został ufundowany przez
Barbarę Charlottę Blackhall, fundatorem drugiego – północnego – dla diakona był Landjäger
– Reinhold Klein. Na czworobocznej, zamkniętej
podstawie, gdzie jedna strona służy za drzwi, stoją
cztery kolorowe, częściowo pozłacane drewniane
figurki, podtrzymujące wygięty, klamrowy baldachim. Jeden z nich (konfesjonałów) ukoronowany
jest figurą „Chrystusa Dobrego Pasterza”, drugi
zaś figurą „Chrystusa Frasobliwego”. Dolne części
na wpół zamkniętych ścian bocznych ozdobione
zostały płaskorzeźbami, na odwrocie jednego: Jezus w ogrodzie Getsemani, na odwrocie drugiego:

Anioł

cych przy konfesjonale, jak i tych przechodzących
obok niego, mają stanowić trwałą przestrogę, którą wypowiada apostoł Paweł w pierwszym liście do
Koryntian 13, 13: „Tak więc trwają wiara, nadzieja,
miłość – te trzy; z nich zaś największa jest miłość”.

3. Alegoria „miłość” (caritas)
Postać „miłości” przedstawiona jest przez kobietę, najwidoczniej matkę, ubraną w złotą halkę
i srebrną szatę wierzchnią, o gołych rękach. Na
lewej ręce oraz u jej boku widocznych jest dwoje
całkowicie nagich dzieci. Alegoryczne przedstawienie miłości matczynej świadczące o tym, że
Bóg kocha człowieka jak matka, bezwarunkowo. Jednakże poza miłością matczyną i miłością
2. Alegoria „niewinności” (innocentia)
Niewinny i cierpliwy jak baranek – takie jest prze- bożą postać ta uosabia również miłość bliźniego
słanie tejże alegorycznej figury wskazującej lewą (miłosierdzie).
ręką na serce, w którym zapisane są wszelkie cnoty.
Lewa ręka podtrzymuje srebrną szatę wierzchnią 4. Anioły
odsłaniając złotą szatę spodnią i stopę w czarnym Anioły są posłańcami bożymi. Jako aniołowie
bucie, obok której leży baranek. Symbolika jest ja- stróże są niewidzialnymi towarzyszami człowieka.
sna: bądźcie cierpliwi tak jak cierpliwy był Jezus, W Biblii są oni również doręczycielami wiadomoBaranek Boży. Innymi możliwymi interpretacjami ści. Uczestniczą w czynnościach sakramentalnych:
dobrze znane są anioły chrzcielne we wszystkich
jest pokora, uniżoność (humilitas).
Na konfesjonałach przedstawiona jest grupa możliwych wariacjach, które można podziwiać od
cnót, które dla wierzących, zarówno tych czekają- XVII wieku. W niektórych kościołach na tere-

www.schodykawowe.pl
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nie Prus Wschodnich znajdowały się anioły wieczerzowe, które podczas spożywania wieczerzy
ustawiano po prawej i lewej stronie ołtarza rozpościerając pomiędzy nimi chustę. Niestety, żaden z tych aniołów wieczerzowych nie zachował
się; mniej więcej po 1800 roku nie były one już
potrzebne.
Jednak na konfesjonałach ewangelickich można
znaleźć bardzo dużo tych uskrzydlonych istot.
Anioły znajdujące się w katedrze kwidzyńskiej,
dzięki swojej osobliwej formie, wykraczają nieco
poza powszechne ramy. Tutaj w konfesjonałach
stoją cztery anioły o gołych torsach i bosych stopach. Skrzyżowanymi rękoma zakrywają pierś.
Odziane są w ówczesny strój liturgiczny ewangelickich duchownych: czarną, wąską szatą wierzchnią (sutannę) w kolorze ciemnozielonym i komżę
(szatęchóralną) zasadniczo w kolorze białym, tu
srebrnym.
Sutanna z befką, służąca dzisiejszym duchownym ewangelickim za szatę liturgiczną, została
wprowadzona dopiero w roku 1811 przez króla Fryderyka Wilhelma III Pruskiego dla sędziów, rabinów i ewangelickich duchownych.

„Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku,
która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między
nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko,
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki
głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.
Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy,
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął
on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił
się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę
do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy
był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję
i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich
sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować
i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły a znów
ożył; zaginął a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał
i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał
jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł:
Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone
cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał
się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę
i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie
dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty
zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły a znów ożył, zaginął a odnalazł się. I zaczęli się
radować”.
Ta poruszająca scena odbywa się na dworze
pańskim. Po prawej stronie kilkupiętrowy, przedstawiony tylko w połowie, budynek bramny, obok
niego zaś budynek gospodarczy z dachem krytym
dachówką i kominem, z którego wydobywa się
gęsty dym unoszący się ku wieczornemu niebu.
W bramie jeździec z koniem. Po lewej stronie wystawna budowla pomalowana na szaro, zapewne
dom pański dworu. Z drzwi wygląda brat odziany
w żółtą szatę zazdrości. Natomiast przed domem
na schodkach wejściowych brodaty ojciec w odświętnej czerwonej szacie z białymi mankietami
i finezyjnie zawiniętym turbanie. Przed nim syn

Wyparcie się Jezusa przez Piotra, (Konf.II)

głości odziany w krótką granatową szatę (kolor
ten w kościele zarezerwowany jest dla okresów
pokutnych – adwent i post); w lewej ręce trzyma
kapelusz, w brązowych butach z cholewami. Może
on jedynie bić się w pierś i wypowiadać te słowa,
które zapisane są w ewangelii.
5. Faryzeusz i celnik
Ta przypowieść jest przedstawiana na wielu konŁk 18, 9-14
fesjonałach ewangelickich. Spowiadającym przy„Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są spra- pomina ona o prawidłowej postawie.
wiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść: dwóch ludzi
przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz 6. Syn marnotrawny
a drugi celnik. Faryzeusz stanął, i tak w duszy się modlił: Łk 15, 11-32
Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
Kobieta cierpiąca na krwotok (Konf.I)
oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję
post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego
co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił:
Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.
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Rzeźbiarz tę przypowieść przedstawia w pomieszczeniu kościelnym za pomocą pięciu drogocennych
kolumn marmurowych podtrzymujących sklepienie. Zamknięte okna wskazują na ciemność panującą w pomieszczeniu, które prawdopodobnie
ma przedstawiać Świątynię Jerozolimską. Zielona
zasłona, za którą mieszka Bóg, jest odsłonięta. Na
ołtarzu umieszczone są dwie nieproporcjonalnie
duże tablice z Dziesięcioma Przykazaniami, które, według Starego Testamentu, przechowywane
były w Arce Przymierza. Na schodkach ołtarza
klęczy, nieco zbyt wzniośle, w sposób bardzo wyraźny, podnoszący dłonie faryzeusz w czerwonej
spódnicy, spod której widoczna jest tylko jedna
podeszwa. Brodaty celnik stoi w znacznej odlewww.schodykawowe.pl

marnotrawny ubrany marnie, naprawdę jedynie
w to, co niezbędne. Klęcząc boso i ze skrzyżowanymi rękami (na znak pokory) rzuca się on przed
ojcem w kurz. Musi być naprawdę jeszcze bardzo
młody, albowiem nie ma jeszcze brody. W ręku
trzyma kij świniopasa.
Udekorowanie konfesjonału powyższą przypowieścią wyjaśnia po pierwsze wagę wyznania grzechów przed Bogiem, a po drugie znaczenie ufności
w łaskę i miłosierdzie Boże. Obie te rzeczy cechują
ewangelicką praktykę spowiedzi.
Tłumaczenie z jęz. niemieckiego:
Aleksandra Belzyt
Zdjęcia: Paweł Sadkowski

Wykorzystany materiał:
Die Bau – und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen,
Band II. Pomesanien, Heft 11 Hrsg. v. J. Heise und
Bernhard Schmid, Danzig 1888-1919
Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen, Anton
Ulbrich, Königsberg 1926 -1929
Geschichte der Stadt Marienwerder, Max Toeppen, Marienwerder 1875
Handbuch der Historischen Stätten Ost und Westpreußen,
Hrsg. v. Erich Weise, Stuttgart 1966
Handbuch der Kunstdenkmäler (Dehio) West- und Ostpreußen, München 1993, bearbeitet von Michael Antoni
Häuserbuch Marienwerder (Sonderschriften des Vereins Familienforschung in Ost- und Westpreußen 33,
S.108), (E. Wernicke) Hamburg 1976
Iconologia, 1593 von Cesare Ripa (1556 –1622)
Preußenführer 1933 – 1939, Heft 7: Die Domburg Marienwerder von Bernhard Schmid, Elbing 1938
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. (RDK) Hrsg.v.
Otto Schmitt, München 1983, Bd. II Sp. 194 ff Artikel
„Beichtstuhl, prot.“. Marienwerder in Sp. 198 beschrieben.
The Illustrated Bartsch 19, Part 1, German Masters of
the Sixteenth Century/ Virgil Solis Peters Jane S.,New
York 1987
Bilderbibeln und illustrierte Bibeln aus sechs Jahrhunderten
Ausst. Landesbibliothek Oldenburg 1988, Hrsg .v. Christine Reents u.a.
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Listy do przyjaciółki

Uroczyste otwarcie krypty

Motto:
Święty Marcin spija wino
Wodę pozostawia młynom.
(przysłowie francuskie)
Św. Marcin – 11 listopada, u nas Polaków ten dzień
kojarzy się zupełnie inaczej. Szczęśliwa Francja, że
może zakrzyknąć radośnie w tym dniu” Beaujolais
Nouvau przyjechało” i zapijać się młodym świeżo
sfermentowanym winem z tegorocznych zbiorów.
My nie mamy ani takiej ilości winnic, ani takich
zbiorów, a i produkcję wina raczej chałupniczą.

Wielokrotnie na łamach kwartalnika Schody Kawowe ukazywały się teksty mojego autorstwa
dotyczące badań archeologicznych w kwidzyńskiej katedrze p.w. św. Jana Ewangelisty, które
odbyły się w latach 2006 – 2008.
Odkryto w tamtym czasie między innymi dwie murowane krypty. W jednej z nich, spoczywali
trzej wielcy mistrzowie krzyżaccy oraz w przestrzeni prezbiterium biskupi pomezańscy. Podsumowując 2010 rok nie sposób pominąć tego bardzo ważnego wydarzenia dla Kwidzyna i nie
tylko. Po blisko trzech latach, 31 lipca 2010 r., podniośle odsłonięto i oddano zrekonstruowaną
kryptę dla zwiedzających. .

Przywiozłem Ci stamtąd podobiznę Perkuna (bo
trudno ten wytwór nazwać rzeźbą), boga w panteonie bóstw czczonych przez Galindów. Byłem
później w Opolu, Głuchołazach, czeskim Jeseniku
i polskiej Nysie. Byłem we Wrocławiu i widziałem się z Leszkiem. Odwiedziliśmy razem obiekt,
w którym jest obecnie zagraniczny hotel (ceny tyl-

Za to mamy bogatą tradycję wojskową i największą
w Europie ilość powstań, insurekcji i przewrotów.
Nic więc dziwnego, że dzień, w którym udało nam
się wreszcie odłożyć broń i uzyskać niepodległość,
uznaliśmy za Wielkie Święto Narodowe, oraz powód do dumy i chwały. Chwały oręża polskiego,
jaki on by nie był, i gdziekolwiek się nim posługiwano w Europie i na świecie. Oni też mają swój powód do dumy: Wielką Rewolucję Francuską (178999), ale to już było tak dawno. A nasza Rocznica
Niepodległości – 1918 rok, jeszcze nie minęło 100
lat (dopiero w 2018 r.)
A teraz tekst w innej tonacji i na inny temat, więc
i drugie motto:

Bogumił Wiśniewski

U

roczystość rozpoczęła się w katedrze mszą
święta koncelebrowaną (w języku polskim i niemieckim), w której uczestniczył
m.in. biskup elbląski Jan Styrna i obecny wielki
mistrz Zakonu Niemieckiego ks. dr Bruno Platter oraz licznie zaproszeni goście w tym konsul
generalny Niemiec w Gdańsku Joachim Bleicher,
przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Bernard Gaida, a także honorowy
obywatel miasta Kwidzyna prof. Leszek Balcerowicz. Przełomowym wydarzeniem w trakcie
nabożeństwa był symboliczny uścisk dłoni księdza
biskupa i wielkiego mistrza w geście pojednania
historycznego.
W mowie wprowadzającej, przed rozpoczęciem
mszy świętej, ks. proboszcz Ignacy Najmowicz
stwierdził, że „to Błogosławiona Dorota, wskazała
groby wielkich mistrzów. Jednocześnie podkreślił,
że jest to msza święta sprawowana za pojednanie
oraz za to, aby bł. Dorota nam błogosławiła
i wskazywała drogę do Pana Boga”. Natomiast
ks. biskup Jan Styrna, na wstępie swojej homilii
podczas odprawianego nabożeństwa powiedział,
że „z wielką pieczołowitością poszukiwano doczesnych szczątków bł. Doroty z Mątów. Jeżeli Pan
Bóg zechce, jeżeli to będzie potrzebne - być może
kiedyś – te święte relikwie staną się nam dostępne.
Na razie dostępna nam jest święta Dorota, wielbiona w chwale Bożej”.
Ksiądz biskup zwrócił uwagę również, że „w tych
poszukiwaniach odnaleziono inne szczątki – tych,
którzy w swoim czasie, w ludzkiej hierarchii, byli
ważni i wielcy. Dlatego ich ciała chowano w rejonie
prezbiterium świątyni, aby je uszanować. Poszukiwaczom, fachowcom udało się zidentyfikować

Chodzi jesień po deptaku
Złote liście zmiata z dachu
/z wierszyka dla dzieci/
Kiedy byłaś mała i uczyłaś się rozróżniać pojęcia,
pytałaś mnie: „Janusz, czy promenada to to samo
co deptak?” I nie było w tym nic dziwnego, bo babcia używała słowa promenada, a rodzice mówili
deptak. Trzeba więc było rozstrzygnąć wątpliwości u jakiegoś autorytetu. A pomyśl sama, jakie to
były miłe czasy, gdy miało się tylko takie problemy.
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Ten list jest szczególnie osobisty, więc muszę Ci
napisać, że jesień tego roku była dla mnie wyjątkowo ruchliwa. Byłem w Elblągu, Zajezierzu, Ostródzie, Olsztynie i Mikołajkach, odwiedziłem także,
„Ośrodek Galindia” na półwyspie Jeziora Bełdany.
Nazwa pochodzi od pruskiego plemienia Galindów, zamieszkującego obszar dzisiejszych Wielkich Jezior Mazurskich, a całkowicie wytępionego
przez Krzyżaków w ramach ich kolonizacji ziem
zakonnych. Tak więc Galindia – to pierwotna nazwa plemienia starożytnych Prusów.

ko w euro), a ongiś ja się nim opiekowałem, jako zabytkiem architektury i uratowałem go od rozbiórki
i zniszczenia.
A jak Tobie udała się jesień ?

Janusz
www.schodykawowe.pl

szczątki trzech osób – wielkich mistrzów: Wernera
von Orselna, Ludolfa Königa von Wattzau oraz
Henryka von Plauena”.
Na zakończenie homilii ks. biskup Jan Styrna
wypowiedział do wiernych doniosłe słowa: „niech
ta kaplica, która będzie eksponować historię,
przeszłość, a nawet konkretne osoby, stanie się szczególnym miejscem pamięci. Niech nam pomaga
przyjmować i szerzyć pokój, którego dawcą jest
Chrystus. Niech święta Dorota z Mątów, która
tutaj dochodziła do ziemskiego finału życia
i świętości, będzie jak dawniej tą jednoczącą,
dążącą, ukazującą możliwość zbliżenia się ludzkich serc i wspólnego działania dla dobra”.
Natomiast wielki mistrz Bruno Platter, pod
koniec mszy świętej, rozpoczął przemówienie do
licznie zgromadzonych wiernych; od przypomnienia postaci bł. Doroty z Mątów. Wspomniał
przy tej okazji również wielkiego teologa zakonu
krzyżackiego Jana z Kwidzyna, który był między
innymi autorem rozprawy teologicznej Super Symbolum Apostolarum i spowiednikiem świętej:
„Jednak właściwym powodem – powiedział ks.
B. Platter, dla którego jestem dzisiaj w katedrze
kwidzyńskiej wraz z niewielką grupą przedstawicieli zakonu krzyżackiego jest pobłogosławienie
krypty, w której pochowani są trzej wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Odkrycie grobów
krzyżackich i przeprowadzone badania naukowe
ujawniły wiele nowych, ciekawych szczegółów”.
W swoim przemówieniu podkreślił, że „po tym
wielkim odkryciu, które na całym świecie nie
ma sobie równych, oraz pieczołowitej renowacji
krypty, pragnę z tego miejsca ponownie udzielić
błogosławieństwa moim poprzednikom prosząc
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dla nich o żywot wieczny w królestwie Ojca Niebieskiego. Dzięki szczęśliwemu zrządzeniu losu
odkryto miejsce ich pochówku, co przybliżyło nam
postaci owych średniowiecznych osobistości, wielkich mistrzów potężnego w owym czasie zakonu
krzyżackiego, a wraz z nimi niespokojne czasy,
pełne fascynujących zdarzeń i ciekawych procesów.
Aranżując groby i kryptę w tak godny sposób
oddajemy im cześć i przywracamy pamięć o nich.
Z tego miejsca chciałbym szczerze podziękować
wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego,
że groby i krypta zostały zaaranżowane w sposób
pozwalający nam na godne uczczenie pamięci
o wielkich mistrzach.
Bracia, siostry i familiarzy Zakonu Niemieckiego. Z poczuciem głębokiego szacunku i ogromnym wzruszeniem uczestniczymy dziś w tejże
uroczystej mszy świętej sprawowanej w katedrze

kwidzyńskiej, którą możemy celebrować wraz
z księdzem biskupem, kanonikami katedralnymi
oraz tutejszymi wiernymi. Pamięć o błogosławionej
Dorocie, o działających tu biskupach i kanonikach
ówczesnego zakonu krzyżackiego, jak również
widok tejże monumentalnej świątyni wzniesionej
przed wiekami przez naszych poprzedników
sprawiają, że po dziś dzień jesteśmy z tym miejscem związani szczególną, głęboką, wewnętrzną
więzią, zarówno na płaszczyźnie historycznej jak
i duchowej. Pragniemy w związku z tym wyrazić
naszą ogromną wdzięczność, ponieważ właśnie
z tego czerpiemy naszą siłę i radość do dalszego
działania i życia w zakonie”.
Ks. dr Bruno Platter wypowiedział słowa,
które dla wszystkich były bardzo znaczące: „Odkrycie szczątków trzech wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i ich uhonorowanie to znak,

że przyszedł czas na nasze pojednanie. Dzisiejsze
wydarzenie pozwala nam skupić się na prawdziwej
historii i tym co nas łączy, a nie dzieli. A wiadomo,
że łączy nas wiara chrześcijańska.”
Po przejściu do prezbiterium, w obecności księży
i władz samorządowych, gości i mieszkańców
Kwidzyna ksiądz biskup Jan Styrna i wielki mistrz
ks. Bruno Platter uroczyście poświecili i okadzili

odrestaurowaną kryptę, zawierającą doczesne
szczątki trzech wielkich mistrzów krzyżackich
oraz biskupów pomezańskich. Nad grobami dostojników zakonu oraz biskupów pomezańskich
symbolicznie zapalono podarowany przez zakon
paschał, który obecnie znajduje się w krypcie.
Tłumaczenie homilii: Aleksandra Belzyt

Jednym z gości honorowych był prof. Leszek Balcerowicz wraz z małżonką. Fot. A. Łubiński

Poświęcenie krypt, biskup elbląski J. Styrna i wielki mistrz B. Platter. Fot. A. Łubiński
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Czy patriota może być
przyzwoitym?

występują razem. W formie pewnego zestawienia
spróbuję przedstawić poniżej, jak na przestrzeni
historii dokonywano manipulacji w przedmiotowej sferze.
Okres zaborów i okupacji wykreował nam mnóstwo patriotów. Problem polegał na tym, że ocena w okresach porozbiorowych i pookupacyjnych,
dotycząca tego pojęcia, należała do systemów
politycznych, jakie po uzyskaniu niepodległości
miłościwie nam panowały i bohaterowie albo byli
wystawiani na piedestały, albo w różnych okolicznościach z tych piedestałów strącani. A tych
systemów było trochę więcej niż dwa. Prawdę
powiedziawszy to dla wielu bohaterów–patriotów
byłoby lepiej, gdyby te zabory i okupacja trwały
nadal.
Mieliśmy i mamy wybitne postaci, jak: pisarze,
malarze, aktorzy, muzycy–kompozytorzy, żołnierze it.d. No ale żeby to zaraz wszyscy oni byli
patriotami? Oni robili swoje. Byli zawodowcami
w swoich fachach. Tworzyli, bili się, bo taki był
ich sposób na życie i na utrzymanie się przy nim.
Mamy również wybitnych n.p. murarzy, ale czy
któryś z nich zaistniał medialnie w taki sposób,
jak ci poprzedni? Należy się zastanowić, czy słowo: patriota nie jest nadużywane, bo to, że ktoś
grał, pisał, malował, a nawet bił się, nie zawsze
musiało oznaczać, iż pobudki patriotyczne go do
tego inspirowały. Może potrafili tylko lepiej od
innych śmiertelników dzięki ich talentom wizualnie to przekazać. Wiele z tych patriotycznych
biografii podlegało niemal biblijnie dogmatycznym interpretacjom.
W tym punkcie chciałbym poruszyć problem
najistotniejszy. Otóż historia państwa polskiego
tak dziwnie się układała, że tym, którzy kierowali się pobudkami patriotycznymi, bardzo rzadko
udawało się ustawić po właściwej stronie. Często
to państwo tak im się za ten ich patriotyzm odwdzięczało, że jeżeli udało im się ujść z życiem
przed wrogiem zewnętrznym, to potem siedzieli
w celach więziennych razem z tymi, przed którymi uchodzili, a osadzania w tych celach i wykańczania dokonywali współziomkowie w imię przez
nich definiowanego i pojmowanego. Bywało też,
że pomniki wznoszono tym, którzy ten proceder
więzienno-morderczy przeprowadzali. Właściwie
to trudno się zorientować w tej całej historycznej gmatwaninie i jedno jest pewne, że państwo
w stosunku do patriotów zawsze pozostawało
dłużne, więc trzeba pewnej czelności, by żądać
i wymagać tego od obywateli tego państwa, w sytuacji nieuregulowanych należności, kiedy obywatel występuje w roli wiecznego wierzyciela.
Często za wzory godne do naśladowania były
nam przedstawiane postawy patriotyczne mło-

Miewam nieodparte poczucie, że kiedy media podnoszą tematykę patriotyzmu, odnoszą się do
niej jak do misji. Ryszard Kapuściński w swej książce p.t. „Chrystus z karabinem na ramieniu”
napisał, cyt.:
„Poczucie misji i szowinizm zawsze chodzą w parze. Można przytoczyć nieskończoną ilość pouczających
przykładów. Człowiek z poczuciem misji jest męczący dla otoczenia, a nawet potrafi być niebezpieczny.
Lepiej nie graniczyć z narodem, który jest przekonany, że spełnia misję. Świat wyglądałby inaczej, gdyby
powiedzieć każdemu: zbawiaj się na własną rękę, na miarę swoich chęci i możliwości!”

Bobas

P
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rzez media, z pewną regularną częstotliwością, przebiegają fale publikacji poświęcone problematyce patriotyzmu. Najczęściej ma to powiązanie z wydarzeniami, którym
należy nadać więcej patosu, jak choćby ostatnio
dominującym, związanym z katastrofą lotniczą
pod Smoleńskiem oraz wydarzeniami w jej następstwie rozgrywającymi się wokół krzyża pod
Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Sprowokowały one kolejną kumulację
wokół tej kwestii. Z tym, że niemal każdy z autorów swych rozważań mierzy się z próbami zdefiniowania zjawiska patriotyzmu według kryteriów prezentowanej przez niego opcji politycznej.
Trudno jest mi polemizować z każdą ogłaszaną
wizją patriotyzmu – tym bardziej, że czynią to
znakomite pióra bardziej prestiżowych periodyków, niż naszego – i dlatego postanowiłem uciec
krok do przodu, licząc, że może uda mi się zaproponować alternatywną ofertę, budzącą mniej
kontrowersji, a jednocześnie wytrącając obiekt
manipulacji z ręki różnorakiej barwy kreatorów
dla definicji patriotyzmu.
Nie ulega wątpliwości, że, oprócz majstrowania
przy definicjach patriotyzmu (jest ich wiele i stąd
liczba mnoga), o postawy patriotyczne postuluje
do społeczeństwa – a często wręcz ich żąda – najczęściej władza, używając po temu struktur jej

służących, w tym media. Polacy, jako naród doświadczany na przestrzeni ostatnich ponad 200tu lat bardzo zróżnicowanymi konfiguracjami
władzy – w większości narzucanej im przemocą
– mają bardzo ambiwalentny stosunek do treści
narzucanych im pojęć. Ich ostrożność jest tutaj
w pełni uzasadniona. W przeważającej części tej
przestrzeni czasowej postawy patriotyczne niemal zawsze były utożsamiane z opozycją do najczęściej wbrew ich woli narzuconej władzy. Wynika to szczególnie z doświadczeń najnowszej
historii, w która postawy patriotyczne definiowane były przez takie organizacje, jak: Związek
Patriotów (sic!) Polskich, czy Patriotyczny (sic!)
Ruch Odrodzenia Narodowego. Tak jest i dzisiaj,
kiedy niektóre środowiska polityczne uzurpują
sobie prawo do pokazywania niemal palcami, kto
patriotą jest, a kto nie. W każdym razie jest zauważalnym, jakim manipulacjom podlega pojęcie
patriotyzmu, jako jednego z najczęściej używanego narzędzia dla wymuszenia pożądanych zachowań społecznych. Ostatnio taką próbkę przerabialiśmy, kiedy stronnictwo polityczne PiS na
swej drodze zmierzającej do budowy IV RP musiało się zasilić koalicjantami w stopniu takim, że
patriotyzm znalazł się na drodze utożsamiania go
z szowinizmem, ksenofobią, katolicyzmem, homofobią. Pod warunkiem, że wszystkie te faktory
www.schodykawowe.pl

dych ludzi. Czy aby te postawy patriotyczne
nie wynikały z ograniczonych funkcji instynktu samozachowawczego u nich? Czy państwo
nie dokonywało tutaj nadużyć wobec tej grupy
wiekowej?
Powyższe uwagi mają na celu poruszyć jedynie
wyobraźnię Czytelnika i nie wyczerpują refleksji
na tym podłożu i każda z nich może mieć polemiczny charakter.
Kiedy mówimy o patriotyzmie, nieodłącznie
kojarzy się on nam z historią i odnosimy go do
wydarzeń które miały miejsce w niej. Dzisiejsze
pokolenia mają pewien problem z samookreśleniem się w tym obszarze, w pewnym sensie będąc wręcz onieśmielonym wobec dokonań ich poprzedników na tym polu. Taki problem dotyka na
przykład młodych ludzi, decydujących się na wyjazd za granicę w celu znalezienia sobie tam źródeł utrzymania, a niejednokrotnie życie im się tak
układa, że już poza tą granicą pozostają na stałe.
Oczywiście, media wzniecają wtedy wymianę poglądów, źródło których stanowią postawy moralne tych decydujących się na rozstanie się z krajem,
a patriotyzm leży u podstaw tych polemik. Rozbawił mnie kiedyś list młodego czytelnika do redakcji pewnego tygodnika, bezkrytycznie nazywającego siebie beztrosko patriotą tylko dlatego,
że został on na wsi i prowadzi mały wiejski sklepik, podczas gdy wszyscy w jego wieku z okolicy
wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Zaiste, godna polecenia argumentacja dla tych, którzy próbują szukać definicji patriotyzmu. Niech
ten przykład stanowi przesłankę do refleksji dla
tej grupy osób, dla której wystarczy nie wyjechać,
aby zostać patriotą. Chociaż to nie zawsze tak
musi być, bo jeden z polityków orientacji, roszczącej sobie dzisiaj niepodważalne prawo dla definiowania postaw patriotycznych, zadeklarował
swój patriotyzm poprzez wzięcie udziału w zabawie sylwestrowej na terenie kraju, nie korzystając
z ofert zagranicznych biur podróży. Można i tak.
Jeden z głosów we wspomnianej dyskusji użył
w stosunku do opuszczających kraj jeszcze przed
1989 r. porównania do szczura, uciekającego z tonącego statku. Zapomniał tylko i nie wziął pod
uwagę, że ci wyjeżdżający w poszukiwaniu sposobu na życie nie czuli się kapitanami tego statku
i nie mieli obowiązku do końca zostawać na jego
pokładzie w sytuacji, kiedy zdawał się on tonąć.
Inna osoba zademonstrowała stanowisko o podłożu materialnym, sugerującym dozowanie patriotyzmu wysokością przyznawanej emerytury.
Dla zobrazowania, jak można manipulować
uczuciami patriotycznymi narodu, posłużę się
przykładem narodowego hymnu niemieckiego. Zapewne wiadomo, że najbardziej wyrazi-
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sty fragment tego hymnu zawiera się w słowach
„Deutschland, Deutschland über alles ...” (Niemcy,
Niemcy ponad wszystko). Nie będę tutaj w szczegółach przytaczał dosyć skomplikowanej historii
powstania tej pieśni, ale zaczęła ona funkcjonować jako hymn narodowy w 1922 r., w czasie trwania Republiki Weimarskiej. Jej słowa powstały
już w 1841 r., i zostały podłożone do utworu muzycznego Haydn’a, powstałego jeszcze wcześniej
w drugiej połowie XVIII w. Wyrażała potrzeby
zjednoczenia rozczłonkowanych na małe państewka Niemiec. Gdyby Czytelnik mego listu
chciał się zapoznać z mapą politycznych podziałów Niemiec w I-wszej połowie XIX w., na której
terytorium rozebranej Polski prezentuje się całkiem okazale, to ujrzałby śmiesznie dziwny twór
terytorium pruskiego i pokrojonej reszty byłego
Cesarstwa Niemieckiego tak, jakby miało ono
stanowić surowiec do sporządzenia sałatki warzywnej. Trzeba zrozumieć, jak słowa tej pieśni
wyrażały potrzebę zjednoczenia się Niemiec poprzez rozbudzenie uczuć patriotycznych. Jednak
propaganda hitlerowska potrafiła z tej pieśni i jej
słów w przytaczanym fragmencie, bez potrzeby
manipulowania zawartością tekstu, rozbudzić
w narodzie niemieckim potrzebę dominacji nad
innymi narodami, grając tylko na odczuciach
patriotycznych mas, nie posiadających wystarczającej wiedzy historycznej, aby przed zalewem
prymitywnej propagandy się obronić. Do dzisiaj
Niemcy wzdragają się przed wykonywaniem pełnej wersji swego hymnu, aby nie narażać się opinii
światowej.
Powyższe podałem jako przykład wykorzystania i możliwości manipulowania pojęciem patriotyzmu. Podobnych przykładów nie brakuje
i w naszej historii.
Patriotyzm stanowi „Leitmotiv” wszelkich
polskich powstań narodowych. Porównujemy się
wręcz do innych narodów, aby wykazać się wyjątkową krnąbrnością wobec naszych ciemiężycieli
w historii kraju. Wychodzi nam, że jesteśmy narodem wyjątkowo patriotycznym, a pragmatycznych Czechów ustawiamy na przeciwległym biegunie, utożsamiając ich z tchórzami. Tchórz na
pewno nie może być odważnym, ale czy nie mógłby zostać patriotą, zastanawiałbym się. Zwłaszcza wobec refleksji wygłoszonej przez marszałka
Żukowa na pytanie gen. Eisenhower’a dotyczące
zgodności z prawdą, iż żołnierze Armii Czerwonej w czasie walk z Wehrmachtem byli rozstrzeliwani za tchórzostwo. W Armii Czerwonej trzeba być bardzo odważnym, żeby zostać tchórzem
– miał odpowiedzieć jej dowódca.
Powstanie Warszawskie wysuwa się na czoło
w posługiwaniu się wydarzeniami wokół niego

dla argumentacji na rzecz patriotyzmu. Byłbym
w stanie polemizować nawet, czy patriotyzm był
tym głównym czynnikiem powodującym jego
wybuch. Mięso armatnie tego zrywu stanowili
w przeważającej ilości młodzi ludzie. Ja pomijam
występujący w tym przedziale wiekowym ograniczony instynkt samozachowawczy. Ci młodzi
ludzie nie zdawali sobie sprawy z rzeczywistego
przebiegu rozgrywek politycznych. Takiego rozeznania nie posiadało nawet dowództwo Powstania, nie wspominając instytucji rządowych na
emigracji. Młodzi ludzie widzieli zbliżającą się
Armię Czerwoną – było nie było „sprzymierzoną”,
aliancką – i oprócz odegrania pewnej roli sojusznika przed tą armią młody człowiek pałał chęcią
rewanżu na niemieckim okupancie za pięć lat
upodlenia. Decydenci o wybuchu powstania nie
byli w stanie powstrzymać presji stąd wynikającej.
Najlepszym dowodem na to, że pierwsze walki
powstańcze wybuchły kilka godzin wcześniej, niż
o wyznaczonej rozkazem godzinie. Dopiero w następnej fazie, kiedy rozpoczęły się walki z lepiej
uzbrojonym wrogiem, gdy zawiodła pomoc z powietrza, nie nastąpiła współpraca z Armią Czerwoną, w heroicznych wyczynach bojowników powstańczych coraz większą rolę zaczął odgrywać
patriotyzm, chociaż reakcja ludności cywilnej
często oceniała to jako szaleństwo i to jest najlepszym dowodem, jak trudno zdefiniować pojęcie
patriotyzmu.
Patriotyzm staje się ulubionym narzędziem
polityków w trakcie kampanii wyborczych. Odwołując się do uczuć wyborców w tej sferze pragną ich namówić do maksymalnego uczestnictwa
w tym spektaklu. Wiadomo, na czym im zależy.
To wskaźnik uczestnictwa w wyborach legitymizuje ich prawo reprezentacji narodu we władzach.
Jeśli ten wskaźnik jest niski, społeczeństwo wysyła sygnał swego niepokoju, który w zależności od
jego poczucia humoru może być lepiej lub gorzej
skrywany. Niedawno pojawiła się publikacja tygodnika „Polityka” (37/2010) autorstwa red. Mariusza Janickiego i red. Wiesława Władyki p.t.
„Gra w ciemnego luda”, która już w swym wstępie
tak to ujmuje, cyt.:
„Manipulowanie „ciemnym ludem” osiągnęło w polskiej
polityce szczyty szczerości. Jawnie ogłasza się ludowi,
że będzie się go robiło na ciemno oraz w jaki dokładnie sposób. I co najbardziej zaskakujące, lud to wciąż
kupuje.”
Nadużywanie tutaj przez polityków argumentu
patriotyzmu dla zdyscyplinowania wyborczego
prowadzi do konkluzji: „patriota – idiota”.
Z kolejnej publikacji „Polityki” (27/2010) red.
Cezarego Łazarewicza, p.t. „Najciemniejszy punkt
w Polsce” doświadczam, że mamy taki region na

Polesiu, gdzie w czasie ostatnich wyborów prezydenckich prezes Kaczyński odniósł pewien „pyrrusowy” sukces, bo głosowało na niego aż 1359
patriotów (sic!), podczas gdy na jego rywala 98
liberałów (kolejne sic!). Jeden z miejscowych radnych skomentował to, cyt.:
„Że wynik będzie bardzo patriotyczny (sic!), to od początku wiedziałem. Ale że będziemy pierwsi w Polsce,
to się nie spodziewałem.”
Niektórzy w tym okręgu wyborczym zastanawiają się nad identyfikacją owych 98 liberałów,
a ten sam radny napomyka, cyt.: „Trzeba trochę
powęszyć, by ich znaleźć”. Myślę, że wyborcy
tego regionu nie mają żadnego kłopotu ze zdefiniowaniem patriotyzmu.
Wypada tutaj poświęcić nieco miejsca na resortowe wysiłki edukacyjne w obszarze patriotyzmu.
Mam przed sobą „Program edukacji patriotycznej
w województwie małopolskim” z 2008 r. Mydlany patos. Nie zamierzam tutaj wiele się wcinać w branżę, o której moje pojęcie niewielkie, ale uważam,
że edukację w tym zakresie należałoby zacząć od
nadania właściwej rangi nauce przedmiotu etyki
w szkołach, bo jak dotąd, stanowi ona zaledwie
niechcianą alternatywę dla religii.
Socjolog Dominik Krakowiak w tegorocznym
czerwcowym numerze Gazety Wyborczej, w artykule p.t. „Patriotyzm po polsku” tak to ujął wspierając się myślą Bolesława Prusa, cyt.:
„Łączyć powinna nas raczej aktywność w trzecim
sektorze, niesienie pomocy innym, duma z wspólnych
osiągnięć zamiast radości z wspólnie zdefiniowanego
czy zdemaskowanego wroga. Należy patriotyzmowi
nadać wymiar pozytywny i otwarty, a nie wykluczać
ze względu na odmienny pogląd polityczny, spojrzenie
na kraj, wyznawaną religię, światopogląd. Prawdziwy
patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś
idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować
dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa pisał
mądrze Bolesław Prus.”
i dalej, cyt.:
„Warto sobie zadać również kluczowe w tej dyskusji
pytanie: Czy patriotyzm jest postawą, która może podlegać zewnętrznej ocenie czy może raczej jest indywidualnym składnikiem tożsamości człowieka i jako taki nie
powinien stanowić punktu odniesienia dla innych?”
Pójdę tutaj jeszcze dalej i przytoczę pewną metaforę za Antonim Słonimskim, który radził: – Jeśli nie wiesz, jak w życiu się zachować, to staraj
się zawsze zachować przyzwoicie. Bo trzeba pojąć, że patriotą się bywa. Często sekundy decydują o tym, czy się nim zostaje lub nie. Natomiast
przyzwoitym się jest.
W każdym razie intencją tego co do tej pory
napisałem jest moja sugestia, aby przestać kłaść
www.schodykawowe.pl

nadmiernie nacisk na wpajanie patriotyzmu i nie
tracić czasu na jego zdefiniowanie. Zamiast tego
wystarczy rzetelnie i interesująco podana nauka
historii. Należy natomiast położyć nacisk na bardziej istotny dzisiaj element współżycia społecznego, a mianowicie PRZYZWOITOŚĆ. Zwykle
staję się podejrzliwy w stosunku do osób, samych
siebie określających mianem patrioty. To Władysław Bartoszewski, który ma z pewnością wiele
powodów do tego, aby się nim zwać, nie czyni
tego. Podkreśla, że jego dewizą życiową zawsze
było zachowanie przyzwoite, powtarzając przytoczony za Słonimskim cytat. Jeśli uda się osiągnąć
przyzwoity poziom przyzwoitości, to sądzę że nie
będziemy mieli żadnych problemów z patriotyzmem, który powinien stanowić jej następstwo
i pochodną. Do tego należy zmierzać. To przecież nie jest tak wiele, bo w skali ocen szkolnych
mogłoby to się zawierać pomiędzy 2-3. Może
warto tutaj jeszcze przytoczyć fragment wypowiedzi wspomnianego Władysława Bartoszewskiego w rozmowie z Ryszardą Wojciechowską
na łamach wydania „Dziennika Bałtyckiego” z dn.
09.11.2006 r., cyt.:
„– Nie wiem, jakie to słowo ma znaczenie dla młodych
ludzi. Jak na nich działa. Ale obserwuję inflację haseł
i pojęć. Ja skończyłem liceum katolickie przed wojną.
Wydawałoby się, że ukierunkowane ideologicznie. Ale
muszę powiedzieć, że poza mszą nie słyszałem na co
dzień o Bogu, ojczyźnie czy patriotyzmie. I jakoś moje
pokolenie wyrosło, a podczas drugiej wojny światowej wykazało się niesłychaną postawą. My z Warszawy chcieliśmy umierać za Gdańsk. Ale gdyby do mnie
wówczas 15-czy 16-latka podszedł kolega i powiedział
– ojczyzna, myślałbym, że jest trącony. Co tobie? – zapytałbym go. Bo czegoś takiego nie było w naszych rozmowach. To nie był temat”.
I niech to będzie clou tego, co chciałbym Czytelnikom przekazać.
		

Berlin, dn. 03.10.2010
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Krótki rys
o Stefanie Żeromskim

mał imię ojca – Stefan. Sam Żeromski chorował na
gruźlicę. 1896 rok spędził w Nałęczowie. Mieszkał
tam z przerwami w latach 1890 – 1908 w okresie
narzeczeństwa i małżeństwa z Oktawią Rodkiewiczówną. W Nałęczowie jego żona posiada pensjonat, który stanowi ich źródło utrzymania. W latach 1897 – 1903 pracuje w Warszawie w Bibliotece
Ordynacji Zamoyskich. W 1899 r przychodzi na
świat syn nazwany na cześć Mickiewicza – Adam.
Co roku wyjeżdżał do Zakopanego dla poratowania zdrowia swojego i syna. W 1902 r wyjechał do
Włoch. Dopiero w 1904 roku, po wydaniu „Popiołów”, mógł oddać się wyłącznie pracy pisarskiej.
`W 1905 r Żeromski wybudował w Nałęczowie
dom góralski wg projektu J. Witkiewicza – Koszyca, zwany „Chatą”. Podczas budowy „Chaty” zachorowała psychicznie Oktawia, co doprowadziło
później do rozpadu małżeństwa. Syn Adam bardzo
przeżył rozstanie rodziców. Jeszcze jako rodzina
w 1909 r wyjechali do Paryża na trzy lata. Po powrocie osiedlił się w Zakopanem.
W 1913 roku Żeromski wyjechał do Florencji,
w związku z założeniem nowej rodziny (drugie
małżeństwo z Anną Zawadzką – malarką) i zmianą wiary, co pozwoliło mu zawrzeć drugi związek.
Z tego małżeństwa w 1913 roku przychodzi na świat
córka Monika (1913 – 2001).
W 1918 roku na gruźlicę umarł w Nałęczowie syn
Adam, który zostaje pochowany w pobliżu „Chaty”.
Jesienią 1919 roku Żeromski osiedlił się w Warszawie. Został prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich i wtedy właśnie przyjechał z Janem
Kasprowiczem i Władysławem Kozickim do Kwidzyna.
W swoim życiu Żeromski był działaczem społecznym, członkiem kółek konspiracyjnych, jako uczeń
i student działał na niwie oświatowej i kulturalnej.
W Nałęczowie otworzył ochronkę dla dzieci, działał w Towarzystwie Oświatowym „Światło”. Podczas I wojny światowej zgłosił się do Legionów,
bezskutecznie próbował przedostać się na front.
Brał udział w pracach Naczelnego Komitetu Zakopiańskiego.

Minęła kolejna 90-ta rocznica Plebiscytu na Powiślu. W akcji
agitacyjnej przed plebiscytem brali udział: Jan Kasprowicz,
Stefan Żeromski i Władysław Kozicki. W tym artykule pragnę przybliżyć postać Stefana Żeromskiego.

Barbara Szynkarczyn
I
Kiedy przebywał w Kwidzynie, miał 56 lat, drugie małżeństwo i 7 letnią córkę Monikę. Nosił
jeszcze żałobę po synu Adamie (ur. 5 września
1899 r w Warszawie, zmarły 30 lipca 1918 roku
w Nałęczowie.
Zaraz po plebiscycie, 26 lipca 1920 roku, kupił willę
„Świt” w Konstancinie pod Warszawą. Była to letnia rezydencja Żeromskich. Pisarz, od końca 1924
roku, zamieszkiwał również na Zamku Królewskim w Warszawie. Planował wybudować dom nad
Bałtykiem, jednak ostatecznie zrezygnował z tego
pomysłu. Autor często zmieniał miejsce pobytu.
Najpierw jako korepetytor, bibliotekarz, wreszcie
pisarz przebywał w Kielcach, Krakowie, Zakopanym, w Rapperswil we Szwajcarii, Warszawie, Nałęczowie. Mieszkał również nad polskim morzem
w Orłowie, wreszcie w Konstancinie.

J
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II
Urodził się 14 października 1864 r w Strawiczynie
(woj. kieleckie). Wychował się w majątku Ciekoty,
gdzie jego ojciec był dzierżawcą.
Gdy miał 10 lat został uczniem Kieleckiego Miejskiego Gimnazjum.
Kielce w II połowie XIX wieku były stolicą guberni Królestwa Polskiego. Liczyły sobie 12 tys. mieszkańców. Żeromski powtarzał klasę pierwszą, drugą i szóstą z powodu matematyki i łaciny. Podczas
matury zachorował, co zaowocowało tym, że nie
zdał egzaminu dojrzałości.
W czasach nauki pisarza, dydaktyka skupiała się
na przedmiotach humanistycznych – język rosyjski, język niemiecki, język polski, łacina, greka,
logika, historia, religia. Przedmioty przyrodnicze
traktowane były po macoszemu. Wszystkie nauki
od roku 1871 były wykładane po rosyjsku, w tym

także przedmiot nadobowiązkowy - język polski.
Dwanaście lat spędzonych w gimnazjum, od 1874
r do 1886 roku, ukształtowało na zawsze charakter i światopogląd Żeromskiego. Miał 10 lat, gdy
do Kielc przyjechał, 22 lata, gdy je opuścił. W tym
czasie zmarła jego matka (1879 r), cztery lata później stracił ojca. W późniejszych czasach edukacji
w gimnazjum utrzymywał się z korepetycji.
Rozpoczął pisanie w 1882 r. Były to „Dzienniki”,
które prowadził przez 10 lat. Opublikowane po raz
pierwszy w latach 1953-56, stały się ważnym wydarzeniem literackim. Zachowało się 17 całych kajetów i fragmenty 18 „Dzienników”. Ogółem było 25
kajetów.
Żeromski, nie uzyskując matury, jesienią 1886 r.
wyjeżdża do Warszawy i wstępuje do szkoły weterynaryjnej (uczelnia nie wymagała egzaminu
dojrzałości). Studia przerywa w 1888 roku, z braku
środków finansowych.
Zaczął pracować jako korepetytor w Sulimierzu
niedaleko Ciechanowa, w Oleśnicy w gruberni
Kieleckiej, w Łysowie na Podlasiu. Trafia wreszcie
do Nałęczowa do państwa Górskich. Jest rok 1890.
W dwa lata później odbywa pierwsze, krótkie podróże zagraniczne (Wiedeń, Zurych, Rapperswil,
Monachium, Praga).
Wyjechał wtedy pierwszy raz do Zakopanego i ożenił się. Miał 27 lat. W Nałęczowie poznał swoją
pierwszą żonę, Oktawię Rodkiewicz (1862 – 1928).
Oktawia, zwana przez męża „Tusią” była wdową.
Miała córkę z pierwszego małżeństwa Henrykę.
Pierwszego października 1892 r państwo Oktawia
i Stefan Żeromscy prześli się na 4 lata do Muzeum
w Rapperswilu w Szwajcarii. Pisarz otrzymywał
tam skromną pensję w postaci 50 franków. W tym
czasie Żeromski próbuje malować. W 1895 r przeżył narodziny i śmierć syna, który na chrzcie otrzy-

W okresie 30 X–16 XI 1918 roku stał na czele
„Rzeczpospolitej Zakopiańskiej”, jako prezydent.
Nie mogło go zabraknąć w akcji plebiscytowej na
Powiślu. Był w Iławie, Suszu, Kwidzynie, Sztumie,
Malborku, w Zajezerzu u Donimirskich. Żeromski
negatywnie opisuje nasz zamek kwidzyński. Porównuje go do „zbója który, przykląkł do skoku na
daleką, płaską ziemię Powiśla”.
Żeromski i Kasprowicz odwiedzili Komitet Generalny. Tu zaznajomiono ich z aktualną sytuacją
Kwidzyńskiego Komitetu Plebiscytowego. Tego
dnia uczestniczyli w jego posiedzeniu . Przewodwww.schodykawowe.pl

niczącym był energiczny i doświadczony działacz
w sutannie – Antoni Ludwiczak; poseł na sejm
i dyrektor Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. Zaciekawił Żeromskiego chłop – społecznik z ziemi kwidzyńskiej - Tadeusz Odrowski.
Po powrocie z Powiśla w lipcu 1920 roku kupił
willę w Konstancinie w prezencie imienionowym
dla żony. Była to letnia rezydencja Żeromskich.
Od władz państwowych otrzymał mieszkanie na
Zamku Królewskim w Warszawie. Zmarł na serce
20 listopada 1925 roku. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Pochowany został na
cmentarzu ewangelicko – reformowanym w Warszawie
III
Stefan Żeromski był mężczyzną wysokim, miał
184 cm wzrostu. Długonogi, energiczny w ruchach,
o przenikliwym spojrzeniu. Kruczowłosy; na starość włosy gęsto przesiane siwizną. Wydawał się
być okazem zdrowia, niemniej trudno jest wyliczyć choroby i dolegliwości jakie go prześladowały
od dzieciństwa. Chorował na gruźlicę, osteoporozę, nerki, serce (zmarł na zawał serca), na neurastenię. Przy wszystkich swoich dolegliwościach nie
był hipochondrykiem, wręcz przeciwnie – udawał
chojraka.
IV
Pisał ręcznie, nie stosował maszyny do pisania. Był
bibliofilem. Bawił się w introligatora. Nie przyznawał się do znajomości języka rosyjskiego . W jego
dowodzie osobistym znajdowało się potwierdzenie
umiejętności posługiwania się językiem polskim,
francuskim, angielskim, niemieckim.
W Kwidzynie jest ulica Żeromskiego oraz I LO
nosi jego imię.

Wykorzystana literatura
Literatura Polska. Przewodnik Encyklopedyczny. Tom
II PWN. Warszawa 1984.
Jerzy Paszek „Żeromski”, Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 2001
Barbara Wachowicz „Ciebie jedną kocham”, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1987
Barbara Wachowicz „Ogród młodości” Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1990
Monika Warneńska „Ostatnia Róża” Wydawnictwo
Morskie, Gdynia 1966
Gabriela Pauszer – Klonowska „W cieniu nałęczowskich drzew” , Wydawnictwo Lubelskie 1964
Monika Warneńska „Wiatr za progiem” Opowieść
o Żeromskim, Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1971.
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telefon 112
.
zachować skorupę ziemską w kształcie kuli
będzie bardzo trudne rzekł dziadek do orzechów
prościej stanąć okoniem gdy wyzywają na pojedynek
na szczęście głos okazał się ratownikiem
trochę przybył trochę przytył prywatnie
żeby wyjść na swoje dotknął cegieł obadał komin
tak... przypuszczałem possesion – opętanie posesji chorego
żywopłotem nóg białej łani narazie drga powieka
za moment zaludni sad i owoce gotowe przyjąć receptę
o ile znachor nie zamówi budzenia koguta
a pianie poranka połączy noc w logiczną przypadłość

Jego pełne imię i nazwisko brzmi: Jerzy Mieczysław Stanisław Kostka Wiśniewski. Urodzony
w Wąbrzeźnie 1939. Syn prawnika i młynarzówny. Spod znaku ryb. Posiada przygotowanie
instruktora pedagogicznego, a także weryfikację artysty plastyka nadane przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki w Warszawie. Był ładowaczem wagonów, robotnikiem magazynowym, kucharzem w wojsku, malarzem pokojowym i kierownikiem skupu żywca...
Przez trzydzieści lat współpracował z wieloma redakcjami, m.in. „Wiadomości Elbląskich”,
„Kuriera Kwidzyńskiego”, „Kuriera Powiatu”, „Pulsu Kwidzyna”, „Dziennika Bałtyckiego”,
w których opisał ponad tysiąc postaci. Był rysownikiem ogólnopolskiego miesięcznika konsumenckiego „Arut” w Warszawie. Uczestniczył w drugim światowym Biennale karykatury i Satyry Havana–Cuba 1988. Także zapraszany do udziału w konkursach malarskich i poetyckich.
Ta ostatnia „przypadłość to bardzo spóźnione dziecię”. Kiedy zaczął czytać „AutograF”, został
urzeczony wierszem swojego przyjaciela Jurka Kosacza. Nota bene nagrodzonego wyróżnieniem... w konkursie „Czerwonej Róży” Gdańsk. Pierwsze kopnięcie pegaza być może rozeszłoby się po duszy, ale swego czasu otrzymał od redaktora Naczelnego Janusza Ryszkowskiego tomik Jego poezji z dedykacją. Jeszcze nie wiedział, że jedna jedyna strofa „Nalot dmuchawców”
spowoduje przewrót. I tak to się zaczęło. Załapał się na kilka wyróżnień, ale jak dotąd własnego tomiku poezji nie wydał. Publikując kilka wierszy w niniejszym numerze mamy nadzieję, że
znajdzie się ktoś, kto wspomoże powstanie takiego wydawnictwa.

triumfy szczytu
.
przy jaśkowej dolinie i świętego zucha trwa aktualnie
rykowisko klaksonów – porąbane ikony przekazują sobie
znaki drogowe – fakt stał się faktem
wysoki poziom tiranii w powodzi słów stanowi niemal
siedemdziesiąt procent światowych zapasów i dżudo
rozwiązały się kołchozy i języki – imiejesz czasy dawaj machniom
wybudujemy drogi moczowe olewanie is cool
nie wymaga cementu żwiru – każda rzeka agresji powinna posiadać
dno i kamienie i odtrutkę na kamienie i łodzie podwodne
do transportu maści na odciski bo jak nastąpi bezaucie
to i polonez będzie ryba

Jerzy Wiśniewski

Jerzy Wiśniewski
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skrzyżowanie
.
wpadła chwila na chwilę zamknęły się w sobie
ssanie sprężanie praca wydech...
wie pan przy działkowej bytuję to widzę
jak jaś fasola wąsiki światłem dokręca
a rudy spod kina tęcza wycelował lufę z obywatelskiego
obowiązku i liczy na trochę więcej
rozumiem jego intencje bo
odkąd zmieniłem uczesanie na zimowe
nie jestem już taki ciemny i kumam co smali
napewno strażak gaszący piwo w zarodku
napewno pani z warzywniaka która wlewa
kwas ogórkowy do żółciowego woreczka
skrycie liczy kasę chorych serc
z gipsowych płyt lecą puste kalendarze
to też mnie smali i żarówka cofania
i przepalona końcówka chleba...
a pan nic nie wiesz?
www.schodykawowe.pl

boom
.
imię – gwiazda
godność – betlejemska herbu las niebios
wiek – stówa lecz barmani podają sto i więcej
debiut – według kapitalistów był zerwaniem z choinki
natomiast wersja robocza wskazuje walkower jako flagę sukcesu
jeżeli zaś idzie o życie pozawigilijne to obraz ożywa
z niewyjaśnionych ulic wychodzą klocki
kto dobry w te klocki ciska świństwa pod
nogi wegetarianów mucha nie siada
jej wysokość sięga dnia nie znając godziny demonstruje
model extra ciemnoty i wszystko gra
w serialach reklamówkach – póki co wywyższony czubek pazłotkiem
musztruje pogłowie bombek nie mając zielonego pojęcia
o wojnie w jodełkę

duetto excentrico
.
owszem pracowałem – nad sobą i znacznie niżej
gdy dubler robił jajecznicę z obłoków – odrzucałem skorupki
tyle ich się pałętało – słowa korzenie miały swoje zdanie
dzięcioł dzień ciął na żywca
z panienkami tworzyliśmy całość – ja and me
pewnego razu wsiadłem do przedziału trzeciej klasy
bo do następnego ciut ciut zabrakło
wtedy przyłapałem siebie – pianistę który zamiast uciekać
od klawiszów stacza przystanki ku przepaści real – górnik
owszem kiedyś kopałem aż odgwizdali rachunek i trzeba było
skoczyć za kasą – wagon dżulingów szybko wypalał biegnące klatki
wycieczka – kubeł kranówki – kopalnia “Witamy”
hajer transponował pańskie dniówki w refreny
wraź gorolu ta kapa bo cie klupna w żyć
zleciały się suki – odbiła palma teraz or never
wskoczyłem na garb pustyni czarnej zabierając jedynie
kamień węgielny pod mały tobołek

apartament hypnosa
.
a wiosna tego pana była przeciekawa
od przecieku zmyła się głowa a ręce opadły do
połowy masztu – ruskie baby skapowały że angielskie
baby to poprostu dziecię i warto by zatrzymać
te czary mary
adin – przymykamy głaza
tri – rozpuszczamy pogłoski – jeżeli piać to kuroń
wosiem i poł czystej projekcji na łeb powinno
utrwalić klimat ale wiowna tego rana najzwyczajniej
nie odbyła się bo w pałacu wyprawiano skóry – zabolały słowa
chcąc więc spławić iluzjonistów motława wytoczyła ryby na stół
pod nim drukarnie wydawały same hity chleb i ocet
tramwaje powyłaziły z orbit w bałtyki ugrać
stosik zielonych – z resztą zbliżało się lato
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Zima w Kwidzynie, fot. Justyna Liguz
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