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W p r o w a d z e n i e

...Tyś to  złożył z ołowianych liczb, 
co się w sercu poety wylęgło.
Krzyczże teraz, paginami krzycz. 
Tyszkiewiczowska księgo...

Bronisław Przyłuski Na śmierć typografa

Co miało być zaledwie ucztą bibliofilską, stało się manifestacją poezji tyrtejskiej. , 
Osąd świadka-profesjonalisty -  M arii Danilewiczowej -  brzmi prawdziwie: „D rukar
nia Tyszkiewicza okazała się najtrwalszym przedsięwzięciem wydawniczym czasu 
wojny we Francji”. Mimo to w bilansie dokonań typografa jest skrywana w głębokim 
cieniu, Florencja bowiem przyćmiła Niceę.

Dlaczego? Wydaje się, że zbyt słabo znamy ten francuski rozdział aktywności ty
pograficznej Tyszkiewicza. Dla bibliofilów Nicea była obniżeniem lotu, „goethowską 
próbą artyzmu w ograniczeniu” (Tymon Terlecki), dla historyków politycznych zaś 
oznaczała nieistotne, artystowskie tło wydarzeń. Zupełnie jakby książka poetycka 
z wyklejką krojoną wprost z podłogi, z linoleum, albo ze ściany, z tapety, nie mogła 
sprostać kanonom  urody bibliofilskiej. A  też z drugiej strony -  jakby miejsce takiego 
cacka było w gablocie za szkłem, a nie przed oczyma chciwego poezji czytelnika. Po
mylili się i jedni, i drudzy. Przyczyna pomyłki leżała poza Tyszkiewiczem i poza jego 
inwencją twórczą, w okolicznościach zewnętrznych. W iadomo, wojna.

Samuel Tyszkiewicz (1889-1954), który w latach trzydziestych XX w. zabłysnął 
drukami bibliofilskimi swej Oficyny Florenckiej, pod naporem  faszyzmu włoskiego 
przeniósł się do Francji. Po krótkim epizodzie żołnierskim w szeregach 1. Dywizji 
Grenadierów, formowanej w Coetquidan, trafił nie na pole walki, lecz do Nicei. Tu 
ukształtowała się jego unikatowa seria poetycka czasu pogardy dla praw boskich 
i ludzkich: Wierzyński Barbakan warszawski (dwa wydania), Łobodowski Z  dymem  
pożarów  (dwa wydania), Jan Gozdawa-Małęczyński Dni tułaczki i Dni przełomu, Je 
rzy Paczkowski Spotkanie z M uzą, Wojciech Kościelski Grenadiers kie strofy, W łady
sław ?e\c Adwent, Sabina Straszyńska Płamy na słońcu, Julian Dobrowolski Z bunto
wana wolność i Wrzesień, A leksander JantaP^a/m y i Ściana milczenia, Henryk Lipko 
Brzozy, J.M. Wadwicz (właściwie; Janina Nahlik) Poemat z dyliżansem, Wacław Zyn- 
dram-Kościałkowski Tydzień w Muri, Jan Brzękowski Razowy epos, Leon Koppens 
Preludia i Józef Andrzej Teslar O droga ziemio!

Początek tej serii dał jeden ze skamandrytów, przypadkowo napotkany przez Ty
szkiewicza na dworcu w Marsylii. O świadomej kontynuacji i ugruntowaniu typogra
fa w przeświadczeniu, iż decyzja była ze wszech miar słuszna -  przesądził już Łobo
dowski. Spośród pozostałych na przypomnienie zasłużył piórem  i ofiarą życia Jerzy 
Paczkowski. Ponadto szacunek budzą owoce posłannictwa społecznego: Franciszka 
Pułaskiego Sprawozdanie z  działalności Bibłioteki Połskiej w Paryżu za czas od 3 m a 
ja  1939 do 3 maja 1940 roku..., Wandy Ładziny modlitewnik dla uchodźców Pójdźmy 
za N im , książeczki dla dzieci pozbawionych przez wojnę dzieciństwa -  i bezimienny 
druk okolicznościowy L a  Pologne sous 1’occupation allemande, który dem onstruje 
nieznaną nam dotąd odwagę cywilną Tyszkiewicza.



Dlaczego typograf zdecydowai się na serię poetycką? H istoria naszej literatury 
zna dobrze zjawisko wspierania ideałów pokoleń walczących o niepodległość ojczy
zny za pom ocą poezji tyrtejskiej. Legendarny Tyrteusz (Tyrtajos), poeta i nauczyciel 
wypożyczony przez A teny Spartanom  podczas drugiej wojny meseńskiej, pomimo 
swego kalectwa tak skutecznie zagrzewał ich do walki, iż uwierzyli w potęgę słowa i -  
zwyciężyli. Poeci polscy, którzy znaleźli się we Francji licząc na efekty jej sojuszu 
m ilitarnego z Polską, sięgnęli po ten sam oręż. Ich wiersze patriotyczne miały powta
rzalną tem atykę i posiłkowały się wypróbowanymi motywami. Jako punkt odniesie
nia historycznego posłużyły im dzieje i aspiracje pokolenia Wielkiej Emigracji poli- 
stopadowej, której przywództwo duchowe sprawowali na ziemi francuskiej wybitni 
romantycy — Mickiewicz i Słowacki. Z  wydarzeń współczesnych na plan pierwszy wy
sunęła się kam pania wrześniowa 1939 r. w Polsce i bohaterska obrona kilku punktów 
oporu: W esterplatte, Hel, Warszawa, a także na Zachodzie czyn zbrojny Brygady 
Podhalańskiej i dzielna postawa 1. Dywizji Grenadierów  na linii M aginote'a.

Dom inującą form ą ekspresji poetyckiej była liryka uczuć zbiorowych, charaktery
zująca się występowaniem podm iotu lirycznego w liczbie mnogiej (my) i konstrukcją 
dialogowo-apostroficzną wypowiedzi. Wśród szczególnie popularnych gatunków liry
ki pojawiły się znów formy religijne: suplikacje, psalmy, modlitwy. Z  częstotliwością 
wierszy agitacyjnych rywalizowały wiersze „prorocze” (profetyczne), zapowiadające 
bezapelacyjne zwycięstwo słusznej sprawy.

W ocenach sumarycznych pokłosia Oficyny Nicejskiej dominuje pogląd, jakoby 
decyzje Sam uela Tyszkiewicza nie zawsze były trafne, a w doborze autorów brakowa
ło mu niekiedy poczucia smaku estetycznego.

W erdykt taki jest nieporozum ieniem . Zakłada przede wszystkim uniwersalizm 
i ponadczasowość kryteriów historycznoliterackich, nie biorąc pod uwagę oddziały
wania czynników zewnętrznych warunkujących zmianę. Tymczasem okres wojny ni
cuje życie codzienne i wprowadza sobie właściwą skalę wartości słowa poetyckiego 
według doraźnej miary potrzeb społecznych.

Nie każda uznana wielkość, nie każdy poeta maiorum gentium  podejmuje wyzwa
nie. Maksyma Inter arma silent musae odnosi się właśnie do nich, sygnalizuje więc 
pośrednio zachwianie dotychczas obowiązujących bezinteresownych relacji między 
twórcą a publicznością czytelniczą. Jest rzeczą niewątpliwą, choć proces ten wydaje 
się krótkotrwały, nasilenie aktywności „poetów mniejszych”, którzy spontanicznie 
reagują na zew, intuicyjnie wyczuwają formę i z dnia na dzień stają się trybunami lu
dowymi. Zapom inając o „ja” autorskim, krzyczą wszem wokół: „my” i o „nas”. 
O ddanie im głosu, otwarcie mediów do ich dyspozycji w odpowiednim momencie 
historycznym -  to akt wyższej konieczności.

Trzeba więc spojrzeć na zjawisko „grupy Tyszkiewicza”, odrzucając skrajności 
ocen i rezygnując z uproszczonej typologii druku bibliofilskiego. Dotychczasowe, 
nieliczne zresztą, próby badawcze ograniczały pole widzenia do egzemplarzy z war
sztatu mistrza Samuela, pozostawiając poza zasięgiem osobowość poetów i środowi
skowy odbiór czytelniczy.

Praca niniejsza zamierza ten stan rzeczy zmienić. Owej zmianie dopomogą z jed 
nej strony uściślenia i przywołania źródłowe, z drugiej zaś -  wypróbowane metody 
badawcze historii literatury, zalecające powrót do uwarunkowań biograficznych 
i motywacji autorskich, do tekstów poetyckich, do oddźwięku wśród czytelników. Ba
daczowi przyświecał zam iar faktograficznego uchwycenia i doprecyzowania sylwetek 
poetów  „grupy Tyszkiewicza”, zwłaszcza tych spośród nich, którzy dotąd nie zostali 
zaszczyceni należnym zainteresowaniem  ze strony historii literatury.

Książka ,J^oeci na tułaczce" tytuł zawdzięcza Samuelowi Tyszkiewiczowi. Cudzy
słów sygnalizuje, iż jest to powtarzalny zwrot zapożyczony z kolofonu nicejskich



tomików poetyckich. Formy oboczne, jakie tam spotykamy, nie różnią się zbytnio 
między sobą. Poza określeniem „poeci na tułaczce” lub „poeci polscy na tułaczce” -  
zdarzają się jeszcze: „Poeci-tulacze”, „poeci polscy na obczyźnie” i „rozproszenie 
wielu Polaków po świecie”. Ale ze względu na częstotliwość użycia pierwszeństwo 
przysługuje właśnie „poetom  na tułaczce”.

Czy seria poezji tyrtejskiej spełniła swoje zadanie? Powie ktoś, że spełnić go nie 
mogła, ponieważ był jej odjęty udział w walce. O ile, dla porównania, poeci Brygady 
Karpackiej weryfikowali swe rymy bezpośrednio na polu bitwy, o tyle ich kolegom ni
cejskim doskwierało poczucie niespełnienia, wyobcowania, darem ności wysiłku. Te
mu nie da się zaprzeczyć. Pozostawał jednak imperatyw solidaryzmu, który sprawiał, 
iż bez względu na oddalenie od teatru  działań zbrojnych, niezależnie od szerokości 
geograficznej zakątka świata, dokąd poetę zesłał los, jego przesłanie miało swoją ra
cję, pom nażało wspólną wolę zwycięstwa.

Poeci, którym Tyszkiewicz dał broń do ręki -  poezja uczuć zbiorowych uczestni
czy bowiem na swój sposób w walce -  reprezentowali różny bagaż doświadczeń i peł
nili różne role społeczne. Do Francji trafili rozmaitymi drogami i Francja zajęła w ich 
życiu miejsce niejednakowe. Obserwujemy losy ludzkie pod ciśnieniem wydarzeń 
i w relacji do słowa poetyckiego. Nie narzucając uogólnień, dajemy Czytelnikowi m a
teriał do przemyśleń.

Poeci na tułaczce, których połączyła Oficyna Nicejska, odczuwali z biegiem czasu 
coraz wyraźniejszą więź wzajemną, wchodziH w przyjaźnie, a także starali się zacho
wać łączność z typografem, w kilku przypadkach owocującą ponownymi edycjami. 
M ożna więc powiedzieć, że Samuel Tyszkiewicz stał się prezesem  honorowym nie ist
niejącego „klubu poetów tułaczy”. Rozgłos zdobyty właśnie przez tę serię poetycką 
w środowisku twórców polskich na gruncie europejskim i na kontynencie am erykań
skim sprawił, że Tyszkiewicza już po wojnie komplementowali Wierzyński, Lechoń, 
Łobodowski i Miłosz, bynajmniej nie grzecznościowo dopytując o warunki publika
cji opatrzonej sygnetem „M ST”.

* * *

K arta Oficyny Nicejskiej została zamknięta. Naturalny bieg rzeczy sprawia, że 
pamięć większości jej autorów czcimy dziś na cmentarzach. Jedyna żyjąca przedsta
wicielka mieszka we Francji; jest to Janina Zyndram-Kościałkowska.

Historykowi literatury XX wieku nie wolno bagatelizować możliwości bezpośre
dniego kontaktu z bohateram i wydarzeń, z ich krewnymi, przyjaciółmi, sąsiadami, 
przełożonymi i podwładnymi. Ograniczona perspektywa czasowa ma zapewne swoje 
wady, lecz pozwala jednak odczuć i zdyskontować wyjątkową bliskość spraw i zda
rzeń, które jeszcze nie ostygły, jeszcze nie całkiem przeszły do historii. Na styku 
pokoleń jest dla badacza bardzo wiele pól do zagospodarowania. Jeżeli tę szansę 
przeoczy, naraża się na straty nie do odrobienia w przyszłości.

Biografistyka -  można śmiało powiedzieć -  odniosła swój kolejny sukces. Wycho
dząc z tych przeświadczeń, autor uzyskał ciekawe plony przede wszystkim dzięki 
penetracji źródeł biobibliograficznych, które umożliwiły mu nawiązanie kontaktu 
z żywymi ludźmi, z macierzystymi środowiskami poetów „grupy Tyszkiewicza”. Po
szerzenie kręgu konsultacji źródłowych z udziałem wielu osób i instytucji zobowiązu
je teraz piszącego te słowa do krótkiego bilansu dokonań, popartego gestami 
wdzięczności za udzieloną bezinteresowną i spontaniczną pomoc.

Ciepłe wyrazy podzięki należą się więc pani Janinie Zyndram-Kościałkowskiej 
(na tomiku nicejskim noszącej pseudonim  „J.M. Wadwicz”), z którą autor pozostaje 
od kilku już lat w systematycznej korespondencji, zasilany informacjami z pierwszej 
ręki. Znajom ość korespondencyjną dzięki wstawiennictwu bibliofila M ichała Hilche- 
na udało się autorowi zawrzeć z synem pierworodnym Samuela -  Stanisławem



Tyszkiewiczem. W  ostatnich rozmowach z poetą Władysławem Pelcem, 96-letnim pen
sjonariuszem domu opieki we Francji, zmarłym 24 VII 2002 r., pośredniczył dyrektor 
tej płacówki, pan M arek Szypulski. Tytuł doktorski uzyskany niedawno przez M. Szy
pulskiego za pracę o artyście florenckim Samuelu Tyszkiewiczu zobowiązuje teraz au
tora do przygotowania na 50. rocznicę śmierci typografa w 2004 r. wielkiej wystawy 
w Bibliotece Narodowej. Na trop Władysława Pelca, który do grudnia 1997 r. mieszkał 
w Paryżu, naprowadzili mnie uprzejmie pan Leszek Talko, prezes paryskiego Towarzy
stwa Historyczno-Literackiego, i pani D anuta Szumska ze Stowarzyszenia „Parole et 
Dialogue” Księży Pallotynów. Pan prof. Wiesław Lesiuk, dyrektor Instytutu Śląskiego 
w Opolu, jako wydawca pamiętnika Jana Gozdawy-Małęczyńskiego dopomógł w od
tworzeniu powojennych związków tego poety z Ziemią Opolską i kolekcję jego poezji 
wzbogacił podarowanym egzemplarzem tomiku Katedra w Opolu (Opole 1980). Pan 
prof. Wacław Zawadowski, warszawianin, bratanek artysty malarza Jana Wacława Z a
wadowskiego, umożliwił nawiązanie kontaktu z autorką rozprawy magisterskiej po
święconej tem u artyście, panią mgr Katarzyną Rączką. Pan Henri Musielak z Francji 
podpowiedział -  w tej samej sprawie -  owocne spotkanie z panią A nną Prugar-Myślik, 
historykiem sztuki, kustoszem M uzeum Narodowego w Warszawie.

Praca nad sylwetką Jerzego Paczkowskiego wymagała sięgnięcia po zasoby archi
walne. Pomimo strat wojennych archiwum domowe Paczkowskich zawiera m ateria
ły, z którymi nie może konkurować żadna biblioteka. Archiwalia poety bowiem, wy
jąwszy niewielką ich część zdeponowaną przez rodzinę w Muzeum Literatury im. 
A dam a Mickiewicza, znajdują się w rękach prywatnych. Dysponuje nimi zamieszka
ła w Warszawie siostra poety Zofia Paczkowska-Borsukowa. Większość listów poety 
zaginęła; te natom iast, które przetrwały, znajdują się dziś w zbiorach Biblioteki N a
rodowej w Warszawie, Biblioteki Polskiej w Paryżu i właśnie w archiwum domowym 
Paczkowskich. Kontakty z panią Zofią Paczkowską-Borsukową są dla autora niniej
szej książki zaszczytem i przyjemnością, nie ograniczają się bowiem do sfery wzajem
nego zaufania w czerpaniu z istniejących zasobów rękopiśmiennych, lecz pozwalają 
także na eksploatację wszystkiego, co przetrwało „zapisane w pam ięci”. A świetna 
pam ięć pani Zofii Paczkowskiej-Borsukowej -  trzeba to powiedzieć -  tryumfowała 
w rozstrzyganiu niejednej zagadki biograficznej. Podobnie zasługą pamięci są intere
sujące relacje dwóch łączniczek POW N, p. Heleny Backiel-Jędrzejcwskiej i śp. Ja
dwigi Kaszyńskiej-Woźniak, uzyskane w Lille, 2 i 3 VI 2000 r.

Paczkowski zakończył życie w obozie, w kaźni robót przymusowych Hamburg- 
N euengam m e. Próżno byłoby szukać jego nazwiska w rejestrze obozowym, figuruje 
tam bowiem do dzisiaj jako Francuz Georges Tarneau. Potwierdza to publikacja AIN 
(Amicale In ternationale de Ncuengam m e): Memorial des Franęais et des Franęaises 
dćportes au camp de concentration de Neuengamme et dans ses Kommandos, udo
stępniona mi życzliwie przez pana Janusza Kahla, więźnia Neuengamme nr 47028, 
dziś wiceprzewodniczącego tej międzynarodowej organizacji byłych więźniów obozu. 
(Jak skrupulatnie trzeba się rozglądać wokół siebie, o tym świadczy fakt, że pan 
J. Kahl i autor niniejszej książki są mieszkańcami jednej i tej samej kamienicy w War
szawie.) Z  kolei egzemplarze biblioteczne tomiku nicejskiego Spotkanie z Muzą 
Paczkowskiego poddaliśmy przykładowej weryfikacji, która nie byłaby możliwa bez 
udziału Koleżanek i Kolegów Bibliotekarzy; chwała Im za tę przysługę. Na każde za
wołanie reagował śp. dr Zdzisław Jagodziński, dyrektor Biblioteki Polskiej w Lon
dynie; dziś jego następczyni, pani dyrektor Jadwiga Szmidt, spełniając natychmiast 
pierwszą prośbę, nawiązała do tej tradycji. Dzięki temu udało się ustalić adres zamie
szkałej w Londynie pani Janiny Kościelskiej, wdowy po śp. Wojciechu Kościelskim, 
poecie z „grupy Tyszkiewicza”.

K ontakty francuskie, o jakich tu wcześniej wspomniano, nie wyczerpują listy osób 
zasłużonych dla sprawy. W ten sposób procentuje czteroletni pobyt autora we Fran
cji, wypełniony inicjat)wami kulturalnymi polsko-francuskimi, nawiązywaniem przy



jaznych nici ze środowiskami polonijnymi i odkrywaniem ludzi czynu. Książka trak 
tująca o dokonaniach nicejskich Samuela Tyszkiewicza nie mogłaby się obejść bez re 
lacji reporterskiej ukazującej obecny stan tego miejsca: 47, Boulevard de Cimiez. 
Umożliwia to fotografia wykonana przez pana Patricka Bednarka, mieszkańca 
współczesnej Nicei, prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonia-Nikaia 2000”, 
który nie poprzestał na sporządzeniu kilkunastu ujęć interesującego nas obiektu 
(mogliśmy wybrać tylko jedno zdjęcie), ale ponadto zadał sobie trud zbadania sta tu
su administracyjno-prawnego posesji.

W latach II wojny światowej okres szczególnego powodzenia przeżywała także 
G renoble, dokąd -  zwłaszcza po kapitulacji Francji -  licznie przybywali Polacy. To 
tutaj studiował język i literaturę francuską kielczanin, 19-latek Jan Winczakiewicz, 
debiutując w 1941 r. Pieśnią o Wrześniu jako poeta. Z  Blois, gdzie dziś mieszka, za
proszony po latach na spotkania autorskie do Lyonu i G renoble w czerwcu 1997 r.., 
dał się poznać jako wyśmienity gawędziarz pielęgnujący owe niepowtarzalne chwile 
młodzieńczej euforii, dojrzewającej w ogniu sporów politycznych, dysput i recytacji 
„Żywego D ziennika”.

W łaśnie Winczakiewiczowi przypadło być niejako ojcem chrzestnym tomiku po
etyckiego Juliana Szynalika-Dobrowolskiego, recenzował bowiem Chłopski poem at 
na łamach zasłużonego dla kultury polskiej „D odatku Tygodniowego O statnich W ia
domości” (M annheim -Sandhofen). Paczkowski, Szynalik-Dobrowolski, W inczakie
wicz znali się dobrze z Grenoble, poezja zaś była jednoczącym ich żywiołem. G óra
lowi z Mszany Dolnej, Szynalikowi, u progu wojny dawali się we znaki Niemcy, 
przybrał więc nazwisko panieńskie matki, sądząc w naiwności, że ochroni go przed 
niebezpieczeństwem. Później, już we Francji, pod matczynym nazwiskiem publiko
wał swe tomiki u Tyszkiewicza. W iedzę o zapomnianym poecie czerpaliśmy z dwoja
kiego źródła: z jego mniejszej ojczyzny, gdzie pośród najstarszych mieszkańców 
Mszany urząd kronikarza piastuje pani Olga Illukiewicz, i zza wielkiej wody, dokąd 
był się wybrał po wojnie, osiągając tytuł profesora iberystyki Uniwersytetu Północnej 
Karoliny. Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. M ichała A rchanioła 
w Mszanie Dolnej, ks. Antoni Pawlita, użyczył danych z księgi parafialnej, zaś w Sta
nach Zjednoczonych wstępny rekonesans przeprowadzili panowie Tomasz S tachur
ski, wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, oraz pan Jan Skupień, 
korespondent prasowy Związku Podhalan w Ameryce Północnej.

Ź ródła archiwalne, rękopiśm ienne, druki zwarte, druki ciągłe i dokumenty 
dźwiękowe, którymi posiłkował się autor, odnotowuje bibliografia.

Przypisy ułożono według jednolitej zasady: znajdują się na końcu każdego roz
działu.

Aneks Z  korespondencji Samuela F. Tyszkiewicza zawiera jedenaście listów, 
których nadawcami są: Ks. Prymas August kardynał Hlond, Jan Lechoń, Tymon Ter
lecki, Kazimierz Wierzyński oraz autorzy Oficyny Nicejskiej (Józef Łobodowski, Je 
rzy Paczkowski i Julian Szynalik-Dobrowolski).

Warszawa, 12 sierpnia 2002 к



1. Hirschfang: Portret Samuela Tyszkiewicza (1940)



z  P o l s k i  d o  Z ie m i W ł o s k i e j .
A r t y s t a -t y p o g r a f  S a m u e l  Ty s z k ie w ic z  

WE F l o r e n c j i

...Bibliofile, schyleni nad stronic pięknością.
Trwają tak cicho, jakby pasterze nad żłobkiem. 
Uśmiech szczęścia im usta niewidzialnie rozciął 
I dłonie zajął kwiatów niewidzialnych snopkiem.

[ ]

Pan Tyszkiewicz odjedzie na Via Giordani,
Czar wieczoru rozleci się jak garść świetlików.
My, księgom pięknym wierni i w nich zakochani. 
Wspomnienie zapiszemy w serc swych pamiętniku 

Józef Czechowicz Wiersz bibliofilski

1. Samuel Fryderyk Tyszkiewicz herbu Leliwa urodził się w Warszawie 1 stycznia 
1889 r. jako syn O ttona Edw arda Tyszkiewicza (1851-29 IV 1914), urzędnika ban
kowego, i M arii Luizy Enrichetty z domu Ellenberger (1852-5 II 1900), Szwajcarki 
wyznania ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego), nauczycielki. Rodzice po
brali się w styczniu 1887 r. Samuel mówił o sobie cliętnie, iż jest po ojcu Litwinem, 
po matce Kalwinem. M atka zm arła przedwcześnie na raka żołądka. Ojciec z powo
du przewlekłej choroby nie mógł się zająć wychowaniem syna, powierzył go więc oj
cu chrzestnem u, pastorowi superintendentow i gminy ewangelickiej, Fryderykowi Je- 
lenowi. Samuela przyjęto do rodziny pastora (pod adresem: ulica Leszno 20)^. Dziad 
po mieczu, Jan Bonaw entura Tyszkiewicz, którego wywód szlachectwa „od Dawida, 
syna Andrzeja Tyszkiewicza” jest zawarty w postanowieniu wileńskiego zgrom adze
nia deputatów  szlacheckich z 18 X 1862 r., należał do wiernej tradycjom Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów arystokracji litewskiej i zapłacił wysoką cenę za sprzyjanie 
powstańcom styczniowym: jego m ajątek został skonfiskowany, powrót do W ilna za
kazany. Fortuny rodowej nigdy w żadnej postaci nie odzyskano. (Nie mamy pewno
ści, czy Jan Tyszkiewicz, urzędnik, odnotowany w Przewodniku warszawskim infonna- 
cyjno-adresowym na rok 1870... jako mieszkaniec Warszawy pod nr. 4 przy ul. Bugaj, 
jest właśnie owym dziadkiem Samuela^.)

Samuel Tyszkiewicz kształcił się początkowo w Warszawie, świadectwo m atural
ne uzyskał ukończywszy 7-klasową Szkołę Handlową i Gimnazjum Zgrom adzenia 
K upców ^ . Zgodnie z życzeniem ojca odbył 3-letnie studia rolnicze w warszawskim 
Towarzystwie Kursów Naukowych. N astępnie usłuchał rady ciotki, siostry ojca Ja 
dwigi Tyszkiewiczówny z Petersburga, i uzyskawszy od niej obietnicę sfinansowania 
dwuletnich studiów za granicą, a także pokrzepiony spadkiem po babce Ellenberger, 
udał się w 1910 r. po dalsze nauki do Paryża. Tam 24 V I I 1912 r. uzyskał dyplom śred
niej zawodowej szkoły elektryczności przemysłowej (Ecole Pratique d ’Electricite 
Industrielle -  53, rue Bełliard, dzielnica XVIII). Po ukończeniu szkoły odb^-I kolej
no staż w firmie Sizaire e t Naudin (IX-XII 1912) oraz w Garażach Turcat-M ery



( I - iy  1913). Pierwszą pracę zgodną z wykształceniem technicznym, „płatną posadę” -  
jak  ją  nazywa -  podjął w maju 1913 r. w firmie francuskiej M esspa, prowadzonej 
przez inż. Lacoin w podparyskim Levallois-Perret. Firma realizowała am bitne zada
nie w prowadzenia na rynek czterocyłindrowego silnika lotniczego. Eksperyment się 
nie powiódł, zakład zamknięto, a Tyszkiewicz utracił źródło zarobków. Z  opresji wy
bawiła go na krótko Compagnie G enerale des Voitures, czyli zrzeszenie taksówka
rzy. Wybuch I wojny światowej zelektryzował Samuela. Chciał walczyć. Proponowa
no mu wtedy wstąpienie do Legii Cudzoziemskiej, ale -  wyzna szczerze -  „brakło mi 
odwagi”. W ybrał powrót do Warszawy. Nie była to decyzja łatwa, zważywszy że jako 
poddany rosyjski wybrał przysługującą mu oficjalną -  czyli wolną od ponoszenia ja 
kichkolwiek kosztów podróży -  repatriację na ziemie Cesarstwa. W 1915 r. podczas 
ewakuacji Warszawy przez Rosjan Tyszkiewicz jako poddany rosyjski został zmuszo
ny do opuszczenia miasta. Aby uniknąć poboru do wojska, wstąpił do samochodowe
go Wszechrosyjskiego Związku Ziemstw, przy którym funkcjonował Polski Komitet 
Pomocy Sanitarnej. Gdy znalazł się w Kijowie, znów jako kierowca zaciągnął się do 
kolumny sanitarnej (ufundowanej po stronie Ententy przez Polaków kijowskich).

Rewolucja bolszewicka przyśpieszyła jego powrót do Warszawy. Zachłysnąwszy 
się wolnością II Rzeczypospolitej, wstąpił do Wojska Polskiego i na wiosnę 1919 r., 
dysponując znajomością francuskiego i atutem  nazwiska, został powołany do Komi
sji Odbiorczej M ateriałów  w ram ach Misji Likwidacyjnej Armii gen. H allera jako ofi
cer w randze urzędnika wojskowego IX rangi. Wyjazd do Paryża nastąpił 19 VI 1920 r. 
Biuro Komisji pod dowództwem gen. dyw. Bronisława Bojarskiego de Bojary 
Czarnoty, którego podwładnym był kpt. Tyszkiewicz, mieściło się w siedzibie francu
skiego M inisterstwa Wojny. W  końcowym okresie służby przyszły typograf zetknął 
się niewątpliwie z Józefem  Beckiem, który od stycznia 1922 do późnej jesieni 1923 r. 
pełnił funkcję attache wojskowego w Paryżu. Z  okazji pomyślnego zakończenia mi
sji Francuzi 13 XI 1923 r. udekorowali Tyszkiewicza Legią Honorową, dyplom nr 
29113^. Gratyfikacja finansowa zaś ze strony polskiej umożliwiła mu przedsięwzięcie 
czterotygodniowej podróży urlopowej po Włoszech, której plonem był album Italia, 
ilustrowany własnymi zdjęciami oraz reprodukcjam i oglądanych dzieł sztuki. Pierw
si paryscy czytelnicy przeznaczonego dla syna albumu -  Stanisław Piotr Koczorow
ski, bibliotekarz Biblioteki Polskiej, i Józef Andrzej Teslar, poeta legionista -  powi
tali tę pracę Tyszkiewicza entuzjastycznie, widząc jej wielorakie zalety bibliofilskie. 
Niewykluczone, że był to m om ent zwrotny w jego życiu.

W grudniu 1923 r. Tyszkiewicz wrócił do Polski i złożył wniosek demobilizacyjny. 
Jego serdeczny przyjaciel, artysta-grafik Konstanty Brandel, żegnał go słowami D an
tego: Incipit vita nova. To była prawda. Tyszkiewicz, olśniony wszystkim, co widział 
we W łoszech i co wiedział o Włoszech, poddał się idei założenia ręcznej tłoczni ty
pograficznej w duchu i kształcie renesansowym. Pomysł ten wkrótce zrealizował przy 
pomocy Maryli Neumannówny, której rodzice (spolszczeni Niemcy) dysponowali 
mieszkaniem we Florencji, przy Lungarno Torrigiani. Od 1926 r. Samuel Tyszkiewicz 
mieszkał i pracował we Włoszech, prowadząc tam swą słynną Oficynę Florencką. 
D ebiut typograficzny przypadł na rok 1928.

2. Sprawy rodzinne. W  tomie wspomnień, na który złożyły się szkice przyjaciół: 
Kazimierza Smogorzewskiego, Józefa A ndrzeja Tesłara, A leksandra Janty, Tymona 
Terleckiego oraz tren Bronisława Przyłuskiego Na śmierć Typografa, stosunkowo naj
mniej miejsca poświęcono jego życiu osobistemu. Z  delikatnych aluzji wypowiada
nych na ten kontrowersyjny tem at możemy wysnuć prz}'czynę, dla której życzliwi mu 
obserwatorzy omijali problemy małżeńskie i rodzinne Tyszkiewicza. Dziś jednak, gdy 
Samuel Tyszkiewicz ze względu na wagę swych osiągnięć w dziedzinie typografii bi
bliofilskiej stał się hasłem w leksykonach i encyklopediach, mamy prawo a nawet 
obowiązek dopełnić jego wizerunek o brakujące ogniwa.
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2. J. A. Teslar: Devant la Colonne de Mickiewicz. Karta tytułowa



Cette etude, publiee <1 ato rd  dans la revue 
L e  JMLoni.e N o u v e a u  (m a i-ju in  19 29 ), 
eat reim pnm ee avec un to is  original de 

M .  Franęois Iro c lia sk a , comme la quatrieme 
p u b licatio n  <Je la  X ypog rap liie  polonaise <le 

X y sztie w ic»  a Florence Piazza i  Aze-» 
glio en bommage au plus grand poete
national et aussi comme expression i  am itiepour 
la  5 ociete polonaise des A m is  du Lrtvre a Paris, 
dont 1 auteur, 1 editeur et le xylograpLe sont les 
memLres. L  ouvrage a ete imprime en caracteres 
N i c o l a s  CocJiin,  corps 16 et 12, sur papier velm  
p u r cliifion, avec la  filigrane des editeurs, des 
Papeteries C k e c c li i  a Pescia (Toscane), I I  a ete 
tire de cet ouvrage 5oo exemplaires num^rotes a 
la  mam et signes par 1 auteur ou par 1 editeur. 
C L a q u e  cent a 1 enlum inure de difierente couleur. 
A c k e v e  d im prim er p o u r N o e l de Ia n  i9»9*

E x e m p la ire

3. [S. F. Tyszkiewicz]: Kolofon w: J. A. Teslar: Devant la Colonne de Mickiewicz. Paryż [-Florencja] 1929



Trzeba powiedzieć uczciwie, że był partnerem  trudnym. C zterokrotnie wstępowai 
w związki małżeńskie, rozwodził się zaś trzy razy. Jako ewangelik miał zadanie u ła
twione i z całą pewnością zgłaszał się do konsystorza wileńskiego, znacznie bardziej 
liberalnego w decyzjach aniżeli konsystorz warszawski. Pierwszą jego żoną była A li
na z domu Umińska, córka pisarza Władysława Umińskiego (1865-1954) i Aliny 
z Beinów. Ojca i córkę poznał w Wiśle, jadąc południowym szlakiem przez Austrię 
na studia do Paryża. D ata zawarcia tego związku: 15 V III 1912 r., miejsce: W arsza
wa, kościół rzymskokatolicki(!) pw. św. Piotra i Pawła. „Mieliśmy 41 lat razem 
dodawszy” -  napisze później ogólnikowo Tyszkiewicz o niedojrzałości tego związku. 
Rozpadł się on około 1920 r., rozwód zaś orzeczono 26 IX 1920. Alina Umińska-Tysz- 
kiewiczowa wyszła później za Jana W aleriana Hołyńskiego (1890-1969), posła na 
Sejrn RP II, III i IV kadencji, z którym także się rozwiodła.

Żoną drugą była Stefania z Lorentzów Tyszkiewiczowa, 11̂ °̂ voto Jarosińska 
(13 VI 1898-10 V 1984), córka łódzkich ewangelików, wnuczka fabrykantów Bie
dermannów, którą Tyszkiewicz poznał pod koniec 1919 r. Dowiedziawszy się, że 
Samuel jest żonaty, „postanowiła to «załatwić» i poszła do [jego ówczesnej żony A li
ny -  WJP] najprościej w świecie z propozycją odstąpienia m ęża” .̂ Tyszkiewicz 
przywdział m undur i wyjechał do Paryża, mając nadzieję, że zapał Stefanii minie, ale 
przedsiębiorcza panna udała się jego śladem. Efekt: 20 XI 1920 r. w merostwie 
i w parafii reformowanej przy Bulwarze A rago nr 18 (X III dzielnica Paryża) Stefa
nia i Samuel zawarli związek małżeński. Miesiąc później Tyszkiewicz, wezwany na 
pogrzeb teścia do Zgierza, 31 grudnia, poznaje podczas cerem onii kuzynkę żony, 
Marylę N eum annównę (? -1969)^. Jeszcze nic nie świadczy o powadze sytuacji, 
małżonkowie bowiem spodziewają się dziecka i są tym faktem zaprzątnięci. Stefania 
poród zamierza odbyć w Łodzi, dokąd udaje się latem  1921 r. pod opieką brata K on
stantego Lorentza. Tyszkiewicz przyjedzie z Paryża do Łodzi akurat w dniu urodzin 
syna, 2 IX 1921 r.; miesiąc później musi już wracać do swych paryskich zadań służ
bowych.

W tymże czasie na dłuższą wizytę do Paryża, do ciotki Tamary Frankowskiej, 1’̂ ° 
voto Joaquinowej M esa 11̂ °̂ voto Janowej Wacławowej Zawadowskiej, przyjeżdża 
Maryla Neumannówna. Jej przewodnikiem po muzeach, zabytkach i osobliwościach 
miasta będzie Tyszkiewicz. Czas jakiś wszystko mieści się w granicach uprawnionej 
wzajemnej życzliwości rodzinnej. M ałżonkowie Stefa i Samuel mają wszak przed so
bą obiecującą wyprawę do W łoch, w wymiarze od Alp aż po Sycylię. Ale Tyszkiewicz 
byt słabym znawcą psychiki kobiecej, nie wziął pod uwagę uczuć macierzyńskich 
Stefanii. Wspaniałości podróży ujęte przezeń malowniczo dzień po dniu w albumie 
Italia sprawiały jednak wątpliwą satysfakcję żonie, wędrującej myślami do ich m aleń
stwa. Stronniczo ujął to Samuel w piśmie Do Konsystorza: relacja zastanawia swą 
oschłością. Czy kiedykolwiek kochał tę niewiastę? Czy kochał kiedykolwiek?

„Niewiasta była raczej niemiła. (...) N a placu św. M arka w Wenecji mówiła jedy
nie o sobie, we Florencji dramatyzująca życie nieszczęśliwej kobiety, w Rzymie chcą
ca uciekać bez paszportu i bez biletu, w Taorminie wreszcie na Sycylii wybuchająca 
płaczem i złością, że ją od kraju nawet morze oddziela! Biedny, ciasny mózg prowin- 
cjałki” .̂ Oddajmy głos synowi pierworodnem u, a potem  jego matce. „Po dość burz
liwych latach krótkiego małżeństwa zawartego w Paryżu, rodzice moi -  pisze Stani
sław Tyszkiewicz -  rozeszli się za niewątpliwą sprawą tejże Maryli N eum ann, (...) nb. 
ciotecznej siostry mojej m atki” .̂

Stefania Tyszkiewicz-Jarosińska scharakteryzowała przed Sądem Konsystorskim 
usposobienie byłego męża za pom ocą trzech epitetów: dokuczliwy, bezwzględny, 
egoista. (Dowiadujemy się o tym od samego Tyszkiewicza, który z tą oceną oczywi
ście polemizuje.) Efekt: w Warszawie, 22 X 1924 r., w kościele ewangelicko-refor
mowanym Tyszkiewicz poślubił Marylę Astrid Neumannównę. Z  tego związku 23 IV 
1930 r. w Arco (Północne Włochy, prowincja Trento) urodził się Jan. I wreszcie w kil-



ка lat po przeprowadzce do Florencji, założeniu warsztatu i opanowaniu rękodzieła 
typograficznego, pojawiła się około 1931 r. czwarta kandydatka, Włoszka Vittoria 
Lenzi (1908-23 II 1988). Przyjaciel typografa Kazimierz Smogorzewski wyznał dobro
dusznie, iż „Samek na kobieciarza nie wyglądał, ale jego związek z Yittorią Lenzi spra
wił, że M aryla go także opuściła, zabierając z sobą ich syna Janka” .̂

M aryla opuściła go ostatecznie w 1933 r., udając się do Arco, gdzie jej rodzice na
byli i rozbudowali luksusową posiadłość. Intencją teściów było przeniesienie oficyny 
do Arco; gdyby Tyszkiewicz przystał na ten warunek, sprawy potoczyłyby się z pew
nością inaczej. M aryla miała stąd bliżej do Aix-en-Provence, do ciotki Emmy Bieder
m ann, k tórą darzyła ciepłym uczuciem. W Warszawie mieszkała na Saskiej Kępie 
przy ulicy Walecznych pod nr. 14 i przy ulicy Filtrowej 81 m. 37. Rozprawę rozwodo
wą przed Sądem Konsystorskim wileńskim sfinalizowano w II instancji 3 VII 1935 r. 
D o jej prowadzenia Tyszkiewicz udzielił pełnomocnictwa prawnikowi wileńskiemu, 
Tadeuszowi Iżyckiemu-Hermanowi. Pod wpływem rozwoju wydarzeń wojennych 
Maryla wraz z synkiem ponownie schroniła się w Arco. W  1969 r. zmarła nagle 
w Aix-en-Provence.

Zalegalizow anie związku Tyszkiewicza z Y ittorią Lenzi nastąpiło dopiero 
w 1945 r.lO.

O ile czterokrotne małżeństwo i trzykrotny rozwód nie należą do zjawisk typo
wych, lecz przy odrobinie dobrej woli -  umówmy się -  można dla nich znaleźć uspra
wiedliwienie, o tyle znacznie trudniej usprawiedliwić uchybienia ojcostwa. O ojco
stwie Tyszkiewicza jedynie trafne byłoby przekonanie, że s p ł o d z i ł dwóch synów. 
„Nie to ociec, co spłodził, lecz ten, co wychowa” -  brzmi sentencja Józefa Epifaniego 
M inasowicza z potowy XV III w. Sytuacja matki sam otnie wychowującej potomstwo 
była wówczas nie do pozazdroszczenia. Z  drugiej strony błędem byłoby obarczanie 
winą wyłącznie mężczyzny. Nie prowadzimy jednak postępowania dowodowego, 
z pełną świadomością ograniczamy się do kalendarium  wydarzeń.

Doprawdy, niewielkim pocieszeniem dla synów Tyszkiewicza byłby morał, jaki 
wypływa z faktu, że historia lubi się powtarzać. Maryla, z którą Tyszkiewicz spłodził 
syna Janka, doświadczyła identycznej puenty, gdy spostrzegła na horyzoncie przyszłą 
czwartą żonę Tyszkiewicza -  V ittorię Lenzi.

Smogorzewski, który najwięcej uwagi poświęcił sprawom rodzinnym, wita z ulgą 
ostatni ożenek i chwali wybór Tyszkiewicza, uznając V ittorię za „idealną towarzyszkę 
życia” ll .  Przysłowie staropolskie doradza działanie do trzech raz>'. Jeżeli pomimo 
tego ktoś liczy do czterech, jego szanse proporcjonalnie wzrastają, ale nieodzowne 
wydaje się uwzględnienie aspektu czasu, działającego na niekorzyść. Aczkolwiek we
dług orzeczenia Smogorzewskiego Tyszkiewicz nie wyglądał na kobieciarza, z każdą 
kolejną żoną posuwał się w latach, tracąc punkty na rynku małżeńskim. Optymizm 
wypływający z trwałości ostatniego związku należałoby odpowiednio zmniejszyć, od
liczając z bilansu okres rozłąki małżonków, spowodowanej wydarzeniami II wojny 
światowej i ociąganiem się Tyszkiewicza przed definitywnym powrotem  do Florencji. 
M ałżonkowie po cerem onii ślubnej w 1945 r. we Florencji wracają wszak oboje do 
Nicei. Likwidowanie w arsztatu -  połączone z pracą nad kilku pożegnalnymi edycja
mi -  potrw a niemal do końca 1946 r. Także w roku następnym t r ^  miesiące waka
cyjne, od czerwca do sierpnia, Tyszkiewiczowie spędzą we Francji^^.

3. Przypomnijmy sytuację, gdy małżonkowie Stefania i Samuel Tyszkiewiczowie 
powracają pod koniec maja 1922 r. z W łoch do Paryża. Ojciec wielkim nakładem sta
rań sporządza dedykowany synowi album, by Staś (wówczas kilkumiesięczne nie
mowlę) mógł kiedyś, gdy dorośnie, odbyć podróż śladami rodziców.

Trzeba nie lada wyobraźni, by za pom ocą niniejszego opisu ogarnąć to niezwykłe 
dzieło talentu, znawstwa i samozaparcia. Italię tworzą trzy foliały 40 x 40 cm, grubości 
od 15 do 20 cm, oprawne w pergamin, z misternymi okuciami metalowymi sporzą



dzonymi według rysunku artystki plastyczki Heleny Ciechanowskiej, wypełnione kar
tami kartonowymi w dwóch kolorach: kremowym i czarnym. Na kartonie kremowym 
autor umieścił tekst swej narracji w maszynopisie, z licznymi własnego pomysłu 
inicjałami oraz wkomponowanymi w tekst małymi ilustracjami, zazwyczaj pocztów
kami; karton czarny służył jako passe-partout dla wklejanych dużego form atu 
reprodukcji malarstwa i rzeźby oraz dla oryginalnych, równie okazałych rozmiarem, 
fotografii wykonanych przez Tyszkiewicza. Skrupulatność autorska sprowadza się nie 
tylko do rzemiosła czy do wykonawstwa -  także do dbałości o statystykę. Każdy tom 
zamyka bowiem justyfikacja, dzięki której poznajemy rozmiary wyposażenia. Tak 
więc na całość składają się: 70 +  67 -I- 72 =  209 stronic tekstu, 31 -I- 39 -I- 18 = 88 
fotografii w tekście, 3 + 7 = 10 planów w tekście, 12 -b 7 -I- 21 = 40 planów i map 
na osobnych planszach, 135 -I- 164 + 160 = 459 fotografii, 58 -I- 123 -b 20 = 201 
reprodukcji kolorowych^^.

Dzieło oszałamia rozmiarami i przepychem m ateriału ilustracyjnego. Niewątpli
wie kontrastuje z tym szczerość autorska. Tyszkiewicz mianowicie wyjaśnia nam 
w przedmowie (której „poetycką form ę” nadał Józef Andrzej Teslar) okoliczności 
związane z narodzinam i pomysłu wyprawy. Jego zaranie -  to lektura książki A ndrć 
M aurel Un mois en Italie. Z  zaskakującą prostotą wspomni Tyszkiewicz o ekwipun
ku dwojga turystów, który stanowiły plecaki i -  starorzymska maksyma Omnia mea 
mecum porto. Podróżni opuścili dworzec paryski G are de Lyon 28 IV 1922 r., wsia
dając do wagonu klasy 2 pociągu nocnego Paryż-M ediolan; powrócili zaś do stolicy 
Francji 26 maja tegoż roku. Niespodzianką albumu jest zawartość kilkunastu ostat
nich kart tom u 3. Tyszkiewicz wypełnił je  specyficzną dokum entacją podróży, jaką 
stanowiły bilety kolejowe, tramwajowe, omnibusowe, bilety wstępu do muzeów i ga
lerii, rachunki z restauracji, wreszcie codzienne zapiski wydatków^^. Jeżeli ktokol
wiek powątpiewa w autentyzm wewnętrznej przemiany absolwenta szkoły rolniczej, 
następnie szkoły zawodowej o profilu: elektryczność przemysłowa, potem  zaś kie
rowcy taksówki paryskiej, później likwidatora wojskowych rozliczeń finansowych, 
powinien sięgnąć po jego album Italia. Trwająca miesiąc przygoda włoska tej m eta
morfozy dokonała. Dwaj przyjaciele Tyszkiewicza, Teslar i Koczorowski, z entuzja
zmem powitali plon bibliofilski tej podróży. Zrozumieli zapewne, iż albumem Italia 
Tyszkiewicz dokonał życiowego wyboru. Powtórzmy za Dantem : Incipit vita nova.

4. Pierwsza florencka siedziba oficyny mieściła się przy Piazza d’Azeglio pod nr. 20. 
Z  chwilą przyjścia na świat syna Janka w 1930 r. Tyszkiewicz wynajął apartam ent 
w sąsiedztwie przy via Pietro G iordani. Jego nadzieje okazały się płonne. Szczęście 
rodzinne nigdy pod tym adresem nie zagościło dłużej. W 1934 nastąpi przeprow adz
ka oficyny na Via C am erata 23, nieco później -  pod nr 37 przy tejże ulicy.

Jako artysta typograf Samuel Tyszkiewicz był samoukiem. Korzystał przy tym 
z opracowań poświęconych sztuce drukarskiej w serii „Collection R ore t” (wydawca: 
Edgar M alfere, Paryż), uczynnie podsuniętych mu przez Józefa A ndrzeja Teslara. 
Z  Józefem A. Teslarem (1889-1961) łączyła Tyszkiewicza długoletnia przyjaźń. 
Przyjaźń nie jest grzechem, zwłaszcza w dziedzinie druków bibliofilskich, w których
0 wyborze autora decyduje do pewnego stopnia sam typograf. Jednak zbiegiem oko
liczności Teslar był nie tylko poetą, ale w dodatku legionistą, a więc poetą-żołnie- 
rzem. Prospekt z 1937 r. jest zapowiedzią wydania jego tom u wierszy Plastr miodu^^
1 wykładnią stanowiska Tyszkiewicza wobec rzekom o mniejszej wartości „poezji 
legionowej”, jest także głosem przeciwko zawężającemu stosowaniu epitetu  „poety 
legionisty”. Nikt wtedy nie myślał o niebezpieczeństwie wojny, przeto słusznie sam 
Tyszkiewicz troszczył się -  niejako ponadczasowo -  o dobre imię poety-żołnierza. 
Problem miał wkrótce powrócić, sprawiła to data 1 września 1939 r.

Kształcił się około dwóch lat. Nabył ręczną prasę oraz kom plet czcionek staro
francuskich Nicolas Cochin. Jego pracą prym arną był hymn św. Franciszka z Asyżu.



4. Identyczny Krzyż lotaryński w sygnetach: po lewej -  Stanisława z Sewilli (Vita Christi, 1503) i po prawej -
Mistrza Samuela Tyszkiewicza

Pierwsze zadanie zarobkowe, jakie wykonał, to napisy polskie pod fotografiami fir
my włoskiej A linari dla wydawcy warszawskiego Jakuba Mortkowicza. Pracą pierw
szą otwierającą katalog Tyszkiewicza (de facto trzecią z kolei) była w 1928 r. m ono
grafia M arii Neumann-Tyszkiewiczowej Bemardo Rossellino, druk dwubarwny in 4° 
poświęcony rzeźbiarzowi i architektowi renesansu włoskiego, ozdobiony 32 tablica
mi wykonanymi w światłodruku. Tekst uzupełniały plany, dokumenty historyczne 
i szczegółowa bibliografia. Tom był ręcznie oprawiony przez Tyszkiewicza w biały 
pergam in, zdobiony okuciami w blasze miedzianej. Oprawa, jako niepraktyczna 
i o ograniczonej trwałości, nie została przez drukarza powtórzona. Talentowi żony 
Maryli zawdzięczał wykonanie sygnetu oraz wielu inicjałów. Sygnet Tyszkiewicza 
naśladuje sygnety wczesnych drukarzy niemieckich i włoskich. Sygnet ten w niezmie
nionej postaci patronow ał obu oficynom, florenckiej i nicejskiej, do końca. Jest to 
krzyż lotaryński dwuramienny, wyrastający z serca, na którym widnieje monogram 
wiązany majuskułowy M ST oraz lilia florencka (lilię z czasem zastąpi rekwizyt her
bowy: Leliwa, księżyc na nowiu niepełny obrócony rogami ku górze z gwiazdą 
sześcioram ienną w środku). Inicjały rozwijano w pierwszej fazie jako: „Maryla 
i Samuel Tyszkiewiczowie”, potem  gdy po rozwodzie zabrakło Maryli -  jako „Mistrz 
Samuel Typograf” (M agister Samuel Typographus). Andrzej Kłossowski oddając 
sprawiedliwość Maryli sugerował, że to ona była po wielu latach wydawczynią pięk
nej książki Jeana Le Louet: Psautier de lAigle Blanche. Arco 19511^. Fakt to niewąt
pliwy, choć badacz sztuki typograficznej obojga byłych małżonków, dr M arek Szypul
ski, o artyzmie Maryli Tyszkiewiczowej \vypowiada się z dużą powściągliwością^

W  roku następnym Tyszkiewicz złożył in 4“ tekst własny Fiorenza z 12 drzeworyta
mi Tadeusza Cieślewskiego (syna). Była to opowieść o średniowiecznej Florencji napi
sana przezeń prozą rytmiczną. Tyszkiewicz włożył w to dzieło cały swój artyzm, dopra
cował je  do najdrobniejszych szczegółów, o czym właśnie one świadczą po dzień 
dzisiejszy, np. papier czerpany ze znakiem wodnym oficyny czy wyklejka o wzorze 
odrysowanym z arabesek pawimentu baptysterium florenckiego. Jedyny element zdob
niczy gładkiej oprawy pergaminowej stanowi lilia (złota lub czerwona), herb Florencji.



Musimy jeszcze zatrzymać się na kilku pracach z lat 1929-1930, potwierdzających 
horyzonty artysty drukarza i jego przywiązanie do tradycji polsko-francuskich. O biek
tem czci pozostawał trzykrotnie Adam Mickiewicz, jedynie motywacje były różne. 
Przeniesienie na warsztat bibliofilski Pana Tadeusza nie powiodło się. Włosi otrzymali 
więc Sonetu di Crimea z przedmową i komentarzami, w przekładzie Oskara Skarbek- 
Tłuchowskiego, z wyposażeniem, na które złożyły się: 10 akwafort, 18 inicjałów dwu- 
barwnych, podobizna poety i mapka Krymu trawione na miedzi, jak też oprawa perga
minowa. Następnie tenże cykl ukazał się w 1930 r. w oryginale jako Sonety krymskie, po
przedzony przedmową ambasadora RP w Rzymie, Michała Sokolnickiego, zdobiony 
nowymi 18 inicjałami na miedzi. A kordem  paryskim, do którego nawiązał Tyszkiewicz, 
było odsłonięcie w 1929 r. pomnika Mickiewicza dłuta A ntoine’a Bourdelle’a. Туро- 
graf upamiętnił to wydarzenie publikacją Devant la Colonne de Mickiewicz autorstwa 
Józefa Andrzeja Teslara^^, in 8° w nakładzie 500 egzemplarzy, przy czym elementem 
różnicującym każde sto egzemplarzy był kolor okładki i inicjałów w tekście. Edycję 
zdobił drzeworyt Franciszka Prochaski oddający sylwetkę Mickiewicza według pom ni
kowej kolumny. Z  kolofonu dowiadujemy się, że tj^ograf traktował swój gest jako „wy
raz przyjaźni dla Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu, którego autor [tj. 
Teslar], wydawca [Tyszkiewicz] i ksylograf [Prochaska] są członkami”19.

Powodzenie Oficyny Florenckiej Tyszkiewicza, wysoka ocena wydawnictw ze stro
ny znawców sztuki drukarskiej, przyniosło konkretne efekty na gruncie włoskim i na 
rynku światowym. Jego druki bibliofilskie uczestniczyły wielokrotnie w wystawach 
miejscowych i międzynarodowych: Florencja (1928, 1932), Lwów (1928), Kraków 
i Warszawa (1936). Zarząd Główny Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie 
decyzją z dnia 1 V 1931 r. przyjął Tyszkiewicza w poczet swych członków ^O . U niw er
sytet florencki podpisał z Tyszkiewiczem stałą umowę na druk dyplomów doktor
skich i innych dokumentów, co było wydarzeniem bez precedensu. Decyzja władz 
uniwersyteckich, pomijając jej wymowę prestiżową (wybór specjalisty-cudzoziemca 
był policzkiem dla rdzennych drukarzy florenckich), gwarantowała typografowi pod
stawy finansowe i potwierdzała pełne zaufanie do trwałości jego warsztatu. Sukces 
ten był następstwem udziału oficyny w III Wystawie Książki we Florencji (1932). 
M iarą rozgłosu oficyny były zamówienia napływające z zagranicy: Dreyfus Collection 
i The Forteguerri M onum ent (Smith College, N ortham pton USA), a także zaintere
sowanie dem onstrowane przez uczonych włoskich -  prof. A dolfa V enturiego i prof. 
Nicola O ttokara. Dziesięciolecie działalności Tyszkiewicz uczcił prezentacją 16 d ru 
ków na Wystawie Książki Polskiej Towarzystwa Bibliofilów w Warszawie (1936). 
Zwieńczeniem dorobku florenckiego było uzyskanie przez Tyszkiewicza najwyższego 
odznaczenia -  G rand Prix na Powszechnej Wystawie Sztuki i Techniki (Arts et Tech
niques) w Paryżu, w 1937 r. Było to trofeum  najcenniejsze hierarchicznie.

„Jako członek jury Międzynarodowej Wystawy Paryskiej w r. 1937 -  pisze z dum ą 
Teslar -  byłem świadkiem, jak francuski areopag artystów grafików i wydawców ksią
żek artystycznych z zachwytem oglądał wydawnictwa Tyszkiewicza, które na tej wy
stawie miałem pod swą opieką. Gdy zwracałem im uwagę to na karty tytułowe, to na 
wyklejki, na kolofony i piękne oprawy, i gdy jeden ze śpieszących się członków jury 
zaproponował medaille d ’or, wszyscy niemal jednogłośnie krzyknęli: « - O, nie! Grand 
Prix!» A  przewodniczący potakując, dodał z przekonaniem : « -  Grand Prix! To są 
przecież najpiękniejsze druki, jakieśmy widzieli na wystawie!»”2l.

W tymże roku Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie mia
nowało Tyszkiewicza członkiem-korespondentem22.

Spośród trofeów polskich Tyszkiewicz wymieniłby na czołowym miejscu O rder 
Białego Kruka przyznany mu przez Kapitułę OBK w latach międzywojennych. Zrów 
nało go to wyróżnienie z czołowym przedstawicielem paryskich sfer bibliofilskich 
spod egidy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki; O rder Białego Kruka posiadał 
bowiem Stanisław Piotr Koczorowski.



PRZYPISY
1 Są to więc dane adresowe wskazujące pałacyk-plebanię parafii ewangelicko-reformowanej, 

który zachował się do dnia dzisiejszego przy al. Solidarności 76^, z wyjątkiem oficyn zburzonych pod
czas II wojny światowej.

2 Przewodnik warszawski infomiacyjno-adresowy na rok 1870... uiożony przez Wiktora Dzierża
nowskiego. Rok drugi... Warszawa 1870 s. 387.

3 W 1932 r. Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów tej szkoły, wyznaczonego na dzień 10 
XII tegoż roku, wystosował dwukrotnie do Tyszkiewicza zaproszenie do udziału. Zob.: Rękopis BN 
w Warszawie, sygn. IV.11.287: Korespondencja S.F. Tyszkiewicza, t. 24: Sm-Sto, k. 170-171; załączni
kiem do pisma drugiego była ankieta, której adresat nie wypełnił i nie odesłał do organizatorów.

 ̂ J.W  Woś: II tipografo Samuel F. Tyszkiewicz nel centenario della nascita (1889-1989). „Civis 
Studi e Test!” (Trento) R. 13:1989 nr 39 s. 211-232 oraz nadb.; K. Smogorzewski: Mój przyjaciel Sa
mek. W: Samuel Tyszkiewicz artysta-typograf. Southend-on-Sea (Essex): Nakładem i drukiem Oficy
ny Stanisława Gliwy, 1962 s. 19. Tyszkiewicz posiadanie tego odznaczenia potwierdza w szkicu auto
biograficznym: Historia Oficyny Tyszkiewiczowskiej od  września 1939 roku p o  dzień dzisiejszy [tj. 20 II 
1947] [maszynopis]. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. III. 10.758: Materiały do 
dziejów Oficyny Tyszkiewicza, k, 21.

5 S.F, Tyszkiewicz: D o Konsystorza Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie. [Maszynopis-kopia, 
sporządzony we Florencji, 20-22 I 1935 r.]. Rękopis BN w Warszawie, sygn. IV.11.278: Materiały 
związane z rozwodem Samuela Tyszkiewicza z Marylą z Neumannów, k. 61.

6 Tamże, k. 64.
 ̂Tamże, k, 66,

® St, Tyszkiewicz: List do W.J. Podgórskiego, Łódź, w listopadzie 2001.
5 K. Smogorzewski: Dz. cyt., s. 20. Nb. Smogorzewski był jedynym z grona przyjaciół Tyszkiewi

cza odważnie, choć nie bez potknięć, wkraczającym w faktografię rodzinną typografa.
Akt ślubu sporządzony we Florencji nosi datę 5 IX 1945 r. Uważny czytelnik karty tytułowej 

i kolofonu druków nicejskich z pewnością zauważy zmianę, jaka zaszła w 1946 r. Dotychczasową for
mułę stopki wydawniczej zastąpiła następująca: J.M. Wadwicz / Poemat z  dyliżansem / U  Tyszkiewi
czów / Roku Pańskiego MCMXLVI / W Nicejskiej Filii ich oficyny. Zalegalizowanie związku mał
żeńskiego z Yittorią Lenzi umożliwiło Tyszkiewiczowi powrót do praw współwłaściciela warsztatu.

K, Smogorzewski: Dz. cyt., s. 20.
12 inf. za: S.F. Tyszkiewicz: List do Aleksandra Janty, Florencja, 8 III 1950 [maszynopis -  kopia]. 

Rękopis Biblioteki Narodowej, sygn. 111.11.290: Listy A. Janty do S.F. Tyszkiewicza, k.51''.
13 [S.F. Tyszkiewicz:] Italia. Cztery tygodnie na Ziemi Włoskiej -  1922. T. 1: Lombardia i Wenecja, 

240 kart; t.2: Florencja, Toskania, 329 kart; t. 3: Umbria, Rzym i Sycy’lia, 247 kart -  Zbiory ikonogra
ficzne Biblioteki Narodowej, sygn. AF 1579/1-3.

14 Italia... Dz, cyt, T  3 k, 232-246,
15 J.A, Teslar: Plastr miodu. [Florencja]: U  Tyszkiewicza w jego Florenckiej Oficynie, 1937 [101] 

k. 17 cm.
16 A. Kłossowski: Bibliofilstwo polskie za granicą. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Organizacje 

bibliofilskie i oficyny artystyczne. „Studia o Książce” (Wrocław) R. 19:1993 s. 55,
1' Zob.: M. Szypulski: Samuel Tyszkiewicz, typograf emigracyjny 1889-1954. Rozprawa doktorska 

obroniona 19 III 2001 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1̂  Pierwodruk: J.A. Teslar: Devant la Colonne de Mickiewicz. -  „Le Monde Nouveau” (Paris) 

1929, mai-juin.
l^ Cyt. za: J.A. Teslar: Tyszkiewicz i jego Florencka Oficyna. W: Samuel Tyszkiewicz... Dz. cyt., 

s. 27,
20 Zob.: Pismo TBP z dnia 7 V 1931 r, sygnowane podpisami prezesa dra Stefana Rygla, dyrek

tora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, i sekretarza Edwarda Chwalewika [maszynopis]. Rę
kopis Biblioteki Narodowej w Warszawie: Korespondencja S.F. Tyszkiewicza, sygn. IV.11.287. T, 26: 
To-Ty, k. 9.

21 J.A. Teslar. Dz. cyt., s. 33,
22 Pismo z dnia 18 III 1937 r, sygnowane podpisem prezesa ks. Franciszka Tyczkowskiego i se

kretarza Heleny Drćge [maszynopis]. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. IV.11.2 871. 
26. Dz. cyt., k, 97.



W o j n a .
Fo r m o w a n ie  id e a ł ó w  O h c y n y  N i c e j s k i e j

5. Nicea na starej widokówce (z lat trzydziestych XX w.). M olo spacerowe -  dziś nie istniejące

Inżynier Samuel Fr. Tyszkiewicz / (Oficyna Florencka) / 47, 
Bid. de Cimiez - Nicea, / Przyjaciołom i znajomym moc 
szczerych i serdecznych / życzeń z Rokiem Pańskim / 1942. 

„Wiarus Polski" (Lyon) R. 53:1942 nr 1 s. 2.

1. Wybuch kolejnej wojny obudził w Tyszkiewiczu rodowe tradycje rycerskie. Dla 
Polaków, których atak H itlera na Polskę zastał we Włoszech, najkrótsza i zarazem 
najbardziej obiecująca droga ucieczki przed faszyzmem prowadziła do Francji. 
W trybie nagłym Tyszkiewicz zamyka więc swą pracownię, scedowawszy prawa włas
ności na konkubinę Yittorię Lenzi, i 2 IX  1939 r. wyjeżdża do Paryża. Gdy 3 wrze
śnia rano znalazł się w M odane, otrzymał jako Kawaler Legii Honorowej bezpłatny 
bilet do Paryża. Podróż zajęła mu prawie dwa dni; wieczorem 4 IX osiągnął Paryżi. 
Po wypełnieniu formularzy komisji rekrutacyjnej i skompletowaniu ekwipunku kpt. 
Tyszkiewicz wchodzi w skład 7-osobowej ekipy, która dwoma samochodami, wypeł
nionymi po brzegi księgozbiorem przyszłej biblioteki podchorążackiej, udaje się 22 
IX 1939 z Paryża, sprzed siedziby Konsulatu RP przy ulicy Goujon, do Coetquidan 
w Bretanii. G rupą tą kierował płk January Grzędziński mianowany kom endantem  
obozu, a oficjalną datą zameldowania się pierwszej siódemki w obozie był 23 IX 1939 r. 
W skład ekipy płk. Grzędzińskiego, oprócz Tyszkiewicza i Tymona Terleckiego, 
wchodzili: jako adiutant kom endanta kpt. Oktawian Jastrzembski -  artysta malarz, 
urzędnik Ambasady RP w Paryżu; pchor. Kazimierz Pryliński; szer. z cenzusem D an
te Baranowski; konsul Stanisław Rużewicz^.



Uzyskana przez Tyszkiewicza legitymacja oficerska nosHa nr 1. Według jego wias- 
nej relacji pełnił funkcję płatnika obozu, zdaniem innych źródeł był głównym inten
dentem  obozowym. Możliwe, że funkcja płatnika wctiodziła w zakres obowiązków 
głównego intendenta^.

Nie dysponujemy szeroką gamą informacji o początkowym przebiegu służby, ale 
wiemy na pewno, że Tyszkiewicz przystąpił do Kom itetu redakcyjno-wydawniczego 
gazety obozowej, drukowanej w Rennes „Polski Walczącej”, a zatem według jego 
własnego wyliczenia nazwisk współpracował z płk. Grzędzińskim, pchor. Tymonem 
Terleckim (nb. założycielem tamtejszej biblioteki, która mieściła się w budynku С 1 
obok świetlicy), A leksandrem  Jantą-Połczyńskim, Jerzym Paczkowskim, Marianem 
Walentynowiczem „i paru innymi”'̂ . Spośród innych bywają wymieniani w źródłach: 
Ludwik Rubel, Jan Rembieliński, Karol Zbyszewski. W inieta „Polski Walczącej” 
była właśnie dziełem Tyszkiewicza^. Odnotowania wymaga także odbitka pięknego 
linorytu bożonarodzeniowego o wymiarach 24 x 33 cm autorstwa A leksandra Żywa 
i „własnoręcznego wycinania” Samuela Tyszkiewicza, która stanowiła dodatek do 
num eru świątecznego „Polski Walczącej

Jako pracownik intendentury nie wziął jednak udziału w walce. Z  wielkim trudem 
poddaw ał się hierarchicznym regułom życia wojskowego. Aby pozbyć się kłopotu, 
udzielono m u w lutym 1940 r. urlopu (który wykorzystał na krótką wizytę we F loren
cji), a następnie pod koniec kwietnia oddelegowano go na południe, do Juan-les- 
Pins, departam ent Alpes-M aritimes^. Objął tam funkcję oficera gospodarczego 
w szpitalu wojsko\^^m, uczestnicząc 17 czerwca tego roku w ewakuacji chorych i per
sonelu do Wielkiej Brytanii. Sam jednak nie chciał opuszczać kontynentu. Mieszkał 
od początku przy rodzinie kolegi z C oetquidan w Nicei, skąd łatwiej było obrócić 
wzrok ku Florencji, nasłuchując pilnie, czy ktoś nie woła.

M undur był nadal zobowiązaniem. Tak więc 24 VI 1940 r. gen. Lemoine, ko
m endant placu w Nicei, wysłał kpt. Tyszkiewicza do Marsylii celem zbadania losu ofi
cerów polskich, przybywających ze W schodu i gromadzących się w Carpiagne pod 
Marsylią, dokąd napływali masowo -  przez Rumunię, Węgry i Turcję. Była to dlań je 
dyna w swoim rodzaju sposobność poznania prawnuka w linii prostej gen. Józefa 
Dwernickiego, słynnego dowódcy powstania listopadowego, por. Józefa G otarda 
Dwernickiego, który wchodził w skład Komisji Weryfikacyjnej dla oficerów przy eks
pozyturze M inisterstwa Spraw Wojskowych RP w Carpiagne, a nieco później -  zao
patrywał typografa w papier. Trzeba powiedzieć, że na tej trasie Nicea-Marsylia zro
dziło się przeświadczenie Tyszkiewicza o możliwości kontynuowania jego pasji. 
Nadzieję umocnił przyjaciel z Coetquidan, młody obiecujący przemysłowiec Leon 
Berliner, który zaoferował pomoc finansową^. Tyszkiewicz, mając nadto w kieszeni 
żołd kapitański z dwóch ostatnich miesięcy służby i zapewnione mieszkanie w Nicei, 
nabył m ałą prasę drukarską (35 x 50), zgromadził zapas czcionek i tuszu, bez trudu 
też zamówił kilka kompletów czcionek polskich.

Reszta była zrządzeniem  przypadku. W  Marsylii na dworcu spotkał jadącego 
akurat do Nicei Kazimierza Wierzyńskiego, który oznajmił mu, że ma „gotowy, skoń
czony poem acik o Warszawie”. Poemacikiem tym był Barbakan warszawski. „...Poe
ta, po ustaleniu ze m ną paginacji i zaaprobowaniu kolofonu, wyjeżdżał w świat via 
Lizbona, Brazylia...”9 .1 tak to się zaczęło.

2. Interesujący nas okres francuski w życiu Samuela Tyszkiewicza przypada na 
lata 1940-1947 i rozgrywa się w Nicei, Boulevard de Cimiez 47, końcówka zaś od lip- 
ca 1945 r. w C hateau C ham brun (Pare Cham brun -  27, Avenue Alfred de Vigny)™. 
Boulevard de Cimiez w centralnej części miasta przecina Niceę wzdłuż linii północ- 
południe i łączy dziś dwa skupiska muzeów: na wzgórzu północnym Muzeum A rcheo
logiczne, M uzeum  M atisse’a i M uzeum Ojców Franciszkanów, w dole na południu 
zaś M uzeum  M arca Chagalla. Tyszkiewicz miał pogląd całkiem inny: widział swą sie



dzibę w odlegiości 100 m od komendy niemieckiej, usytuowaną naprzeciwko biura 
Francuskiego Czerwonego Krzyża, w sąsiedztwie „miejsc kaźni G estapo”!^. W  do
datku willa, której jedną izbę eksploatował, stanowiła mienie rodziny Izraelitów, 
Edwarda Libscha i jego żony Maryli, właścicieli zakładu dziewiarskiego „Tricolib. Fa- 
brique de Tricots de Luxe”, zmuszonych wkrótce do ucieczki i ukrywania się w spo
kojniejszym departam encie Dordogne. Tyszkiewicz został na posterunku sam.

Jeżeli typograf w czasie pokoju zrobiłby coś, czego spodziewalibyśmy się po nim, 
dorobek Filii byłby pomnożony o tomik wierszy nicejskicłi M arii Konopnickiej. Ale 
nie tędy biegły myśli czasu wojny. Początkowo strefa zwana zone librę stwarzała 
Tyszkiewiczowi złudzenie dość dużej swobody działania. Edytorstwo bibliofilskie 
mogło się wydawać dziedziną odległą od polityki i konfliktów zbrojnych. Wśród ar
chiwaliów Stanisława Piotra Koczorowskiego, bibliotekarza 1920-30 i kustosza Bi
blioteki Polskiej w Paryżu 1927-31, przechowywanych w dziale rękopisów stołecznej 
Biblioteki Narodowej, zadziwia swą beztroską i całkowitą nieznajomością sytuacji 
korespondencja kierowana doń do okupowanej Warszawy z Francji w sprawie nawią
zania kontaktów z ruchem bibliofilskim w Polsce. Nie zważając na warunki wojenne 
i terror szalejący w G eneralnej Guberni, bibliofile francuscy postulowali wymianę 
druków i m ateriałów wystawienniczychl^.

Już u startu Samuel Tyszkiewicz postanowił nie tylko zalegalizować swą działal
ność u czynników polskich, zwracając się do ówczesnego pełnom ocnika rządu pol
skiego na Francję Stanisława Zabiełły, lecz także miał odwagę prosić go o pomoc 
(którą zresztą otrzymał). Zabiełło pośredniczył mianowicie w zakupie czcionek 
i strategicznego surowca, jakim wówczas był papier^^. w tym celu skierował Tyszkie
wicza tam, dokąd on już drogę znał; do dowódcy obozu przejściowego w Carpiagne 
pod Marsylią, por. Józefa G otarda Dwernickiego -  i problem  papieru został szczę
śliwie rozwiązany. Ze strony polskiej wpływową osobą życzliwie odnoszącą się do za
miarów Tyszkiewicza była M aria Danilewiczowa. Danilewiczowej zawdzięczamy też 
bezpretensjonalny opis mieszkania Tyszkiewicza, a właściwie jednego pokoju-war- 
sztatu, który zajmował w willi przy Bulwarze Cimiez^^.

Czcionki trzymał pod łóżkiem. Pod łóżkiem? W łaśnie ten szczegół kłóci się nie
co z innymi relacjami -  np. A leksandra Janty, który także odwiedził typografa w Ni
cei. „Żywo wspominam całodzienną wizytę w tym jego mnisim warsztacie nicejskim. 
Sam o nim mówił, że to cela; ciasno i aż po sufit wypełniona była arkuszami papie
ru, tomikami książek, zostawiając przemyślnie miejsce na prasę drukarską, na kaszty 
z czcionkami, na przybory introligatorskie, na spiętrzenie dodatkowego dobytku 
w papierze czy też zadrukowanych już arkuszach, który osobną kondygnacją zajm o
wał osobną półkę niby pom ost przerzucony nad łóżkiem...” !^. Wreszcie sprawa 
została wyjaśniona, kiedy Tymon Terlecki już po wojnie przesłał Tyszkiewiczowi do 
akceptacji tekst swego artykułu o typografie. Tyszkiewicz, prostując kilka nieścisło
ści, stwierdził wyraźnie: „Wyrko nie opuszczało się, miało nogi-kolumny wysokości 
dwumetrowej...” !^. Stąd wniosek, że wszystko bez trudu mieściło się pod łóżkiem.

Skoro w założeniu Tyszkiewicza warsztat miał funkcjonować legalnie, jego właści
ciel musiał się liczyć z wymaganiami władz administracyjnych, uzyskując kartę pracy 
i rejestrując się. N astąpiło to dość późno, już w wyzwolonej Francji, i znów zadecy
dował o tym przypadek. Tyszkiewiczowi złożył wizytę szef G abinetu Prefekta Nicei, 
który szczęśliwym trafem  okazał się również bibliofilem. W rezultacie 6 XI 1944 r. 
Polaka -  jako jednego z niewielu cudzoziemców -  wprowadzono do Syndykatu D ru
karzy Nicejskich i do rejestru rzemiosł (pod pozycją: 8515), nadając mu miano arti
san maitre-imprimeur^'^. Tędy trafił też wkrótce do paryskiego Office professionnel 
du Livre.

Pomysły edytorskie konsultował z przyjaciółmi „koczkodańskimi”, bo nie było 
przypadkiem, że wśród edycji firmowanych przez Filię Nicejską znalazły się lomiki 
Jerzego Paczkowskiego, AJeksandra Janty-Połczyńskiego, Juliana Dobrowolskiego,



Wojciecha Kościelskiego, H enryka Lipko-Lipczyńskiego. Kilku autorów, związanych 
z resortem  spraw zagranicznych, pełniło wcześniej funkcje konsularne bądź dyplo
matyczne. Leon Koppens, dyplomata o najdłuższym stażu, pracował od 1921 r. ko
lejno w Poselstwie RP w W iedniu, Pradze Czeskiej i był konsulem generalnym 
w Konsulacie R P we Wrocławiu. Władysław Pelc, absolwent polonistyki Uniwersyte
tu Warszawskiego, był przed wojną pracownikiem kontraktowym Konsulatu RP 
w H arbinie (1931-33), następnie od jesieni 1937 r. attache do spraw prasowych 
w A m basadzie RP w Paryżu. Jan Małęczyński (poetyckie alter ego: Jan Gozdawa) 
przeszedł jako pracownik etatowy przez placówki konsularne RP w Lille 1931-34 
i w O polu 1936-39. Wacław Zyndram-Kościałkowski był dyplomatą i dziennikarzem, 
o odnowionym statusie urzędnika M SZ (1939-40). Mgr praw Henryk Kapiszewski ja 
ko pracownik kontraktowy spędził dwa lata w Konsulacie RP w Pradze Czeskiej 
(1924-26). D r filozofii Józef Andrzej Teslar także jako pracownik kontraktowy pod
jął swe obowiązki 1 V III 1933 r. w paryskiej Am basadzie RP.

3. Księga wspomnień, wielokrotnie powyżej cytowana, tylko wycinkowo ujawnia 
osobowość i cechy charakteru Samuela Tyszkiewicza. W sposób znacznie bardziej 
wyrazisty rysują się sylwetki narratorów-przyjaciół typografa. Oczyszczając ich opo
wieści z hagiograficznej przesady, otrzymujemy jakąś resztę, mniej lub bardziej obfi
tą. O tóż najtrafniejsza i najgłębiej przekonywająca wydaje się relacja Tymona Terlec
kiego. Rozum iał Tyszkiewicza. Podzielał i potrafił uzasadnić decyzje artysty wymu
szone przez nadzwyczajne okoliczności.

„Gdy wojna przychwyciła go na lazurowym brzegu, wokół którego pływały miny 
jak zabójcze meduzy, Tyszkiewicz stworzył na poczekaniu warsztat drukarski. To by 
jeszcze nie było nic aż tak osobliwego. Bardziej osobliwe jest to, że stworzony przez 
siebie instrum ent oddał na usługi -  poezji. Konkretny umysł Tyszkiewicza nie miał 
jakiegoś szczególnego nabożeństwa dla słów rymowanych. Sądził je surowo, podda
wał się im rzadko i z oporem . Ale w tych czarnych latach zagrał w nim instynkt arty
sty. Tyszkiewicz zrozumiał, że liryka jest najbardziej bezpośrednim, najbardziej na
tychmiastowym, najczulszym odzewem na rzeczywistość”^^.

Refleksje niniejsze m ają się ku końcowi. Czas najwyższy zająć się poezją. O bo
wiązek podsum owania słuszniej więc ugruntować na kanwie rozważań Terleckiego, 
którem u poezja tyrtejska była bliska we wszelkich jej odcieniach, poddając się po
rządkującem u i syntetyzującemu zmysłowi uczestnika-historyka literatury.

„Stąd poszło -  pisze dalej Terlecki -  że prócz dwu, trzech: wzruszającego modli
tewnika dla uchodźców i pamiątkowego sprawozdania Biblioteki Polskiej w Paryżu, 
skazanej przez Niemców na zagładę wraz z całą polskością -  wydawnictwa nicejskie 
to zbiory wierszy. Oczywiście nie obejmują one całej ówczesnej produkcji lirycznej; 
typograf był odcięty zarówno od emigracji wojennej na wolnym Zachodzie, jak i od 
wojska na Wschodzie. Nie ma wśród nich liryki żołnierskiej, która rodziła się w m ar
szu, w drodze z Syrii na wybrzeże afrykańskie, z Iraku na pola bitew we Włoszech, 
nie ma także wspaniałych zapisów poetyckich, których dokonano w Anglii i Am ery
ce. A  szkoda: gdyby przedśm iertny zbiór M arii Pawlikowskiej Bagienne niezapomi
najki był się dostał do rąk Tyszkiewicza, nie przepadłby tak bez śladu, jak u londyń
skiego wydawcy Kolina [właśc. M. Kohn i Ignacy Lindenfeld, firma wydawnicza -  
WJP]. To prawda, że nie wszystko, co wyszło z Oficyny Nicejskiej, jest jednakowo waż
kie, przeciwnie, są i zbiory o wartości przejściowej, przelotnej lub zgoła prywatnej. 
Ale wśród dwudziestu bez m ała pozycji znajdują się tomy Wierzyńskiego (dwa wyda
nia Barbakanu), Lobodowskiego, Paczkowskiego, Janty, Brzękowskiego, Teslara”l9.

A rgum enty Terleckiego wymagałyby jednak niezbędnej, choć niezbyt radykalnej, 
korekty. Po pierwsze, naturalny zasięg materiałowy oficyny Tyszkiewicza nie mógł 
być inny, bowiem poezja tyrtejska oddziałuje „tu i teraz” nie tylko słowem, także 
osobowością poety, jego obecnością, przynależnością do gleby, do środowiska. Po



drugie, selekcja, jaką proponuje Terlecki, wymieniając sześć ważkich nazwisk i prze
milczając pozostałe, jest zabiegiem dokonanym po latach, oderwanym od ówczesnej 
rzeczywistości. Pozostajemy wierni stanowisku, prezentow anem u na początku na
szych rozważań, i opowiadamy się za udzieleniem  typografowi naszego kredytu zau
fania. Wszak sam Tyszkiewicz znalazł sposób na dystansowanie się wobec poezji, 
która nie spełniała jego oczekiwań, choć była przezeń wydawana: po prostu wyłączał 
ją poza nawias statystyki, nie nadając jej num eru w katalogu. Taki werdykt spotkał 
np. czystą grafom anię uprawianą przez Irenę Raym ond^O .

Do jakich wniosków upoważnia więc dzisiaj lektura poezji tyrtejskiej z dorobku 
typografa-bibliofila nicejskiego?

Trzeba zacząć od konstatacji, iż poza środowiskiem bibliofilskim dzieło Tyszkie
wicza bywa podziwiane i pielęgnowane sporadycznie. Jeszcze rzadziej zajmują się 
nim specjaliści historycy. Zaryzykujmy twierdzenie, iż Jan E. Zamojski, autor pracy 
źródłowej na tem at udziału Polaków w ruchu oporu we Francji, reprezentuje poglą
dy historyka politycznego, gdy pisze: „Na uwagę, raczej ze względu na oryginalność 
aniżeli na rzeczywistą rolę kulturalną, zasługuje praca oficyny wydawnictw artystycz
nych Samuela Tyszkiewicza w Nicei, uprzednio oficjalnego drukarza uniwersytetu we 
Florencji, wybitnego specjalisty w dziedzinie tego rzemiosła. Łącznie wydrukował 
Tyszkiewicz w okresie okupacji około 20 tytułów książek, stanowiących ze względu 
na poziom edytorski i minimalny nakład (około 125 egz.) rarytas bibliograficzny”^!. 
Byłoby trudno przejść obok tej wypowiedzi, nie dostrzegając bardzo powierzchownej 
znajomości faktów i wskutek tego skłonności autora do uproszczeń. Uogólnieniem  
nie uprawnionym jest chociażby podana przez Zamojskiego zaniżona liczba egzem 
plarzy: należałoby ją podnieść do 150 egz., już nie wspomniawszy o wznowieniach 
i dodrukach, a wreszcie o nakładach rekordowych -  dochodzących do 5000 w przy
padku modlitewnika Pójdźmy za Nim. U derza też w cytowanej opinii wewnętrzne 
przeświadczenie autora o jakiejś specyficznej (recte: bezużytecznej) roli druków bi
bliofilskich, które nie mogą nikomu służyć do norm alnego czytania.

Miłośnik ksiąg Józef M ayer poświęcił wydaniom nicejskim Sam uela Tyszkiewicza 
referat, wygłoszony dwukrotnie: 24 XI 1977 r. w Oddziale Śląskim Towarzystwa Przy
jaciół Książki w Katowicach oraz 9 XII tegoż roku na posiedzeniu Komisji Bibliogra
fii i Bibliologii Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego22.

M ayer jako pierwszy po Terleckim wnikliwej analizie poddał informacje zawarte 
w kolofonach. Chwała mu za to. Intencją jego było uzyskanie maksymalnie precyzyj
nych danych na tem at okoliczności towarzyszących przygotowaniu edycji. Obserwa
cje M ayera wydają się interesujące. Spostrzeżenie pierwsze -  to odwaga cywilna 
Tyszkiewicza, który konsekwentnie bez obaw podawał w kolofonie dokładny adres 
oficyny. Spostrzeżenie drugie -  motyw. M ayer antycypuje go na podstawie przedw o
jennego, jeszcze florenckiego prospektu zapowiadającego wydanie poezji Józefa 
A ndrzeja Teslara Plastr miodu: „Rzeczy piękne wydawać pięknie”23. A le jak tu jest 
możliwe dotrzym anie kroku ambicjom przedwojennym, gdy o każdy elem ent wypo
sażenia warsztatu prowadzi się chwilami beznadziejną walkę? Pytając inaczej: co 
teraz mogłoby zrekompensować brak urody estetycznej druku bibliofilskiego? Otóż 
Tyszkiewicz dwukrotnie udziela precyzyjnej odpowiedzi (w kolofonie tomików Łobo- 
dowskiego i Gozdawy-Małęczyńskiego).

„ P r o g r a m  [podkr. -  WJP] dojrzał w zimowe wieczory, i w m arcu podjąłem  się 
wydawania Poetów polskich na tułaczce, aby nie zaginęły myśli zbożne i twórcze, roz
proszone po ulotnych kartkach, a oddające tak wiernie dram at przeżyty i losy nasze
na obczyźnie”24.

„Program zakreślony po długim namyśle, a mający na celu wybranie wśród Poe
tów polskich na obczyźnie tych, którzy wiernie opisują nasze smutki i przeżycia”^ .̂

Obie m utacje program u Tyszkiewicza akcentują rolę dokum entalną poezji, która 
sprowadza się do dawania świadectwa prawdzie swoich czasów, natom iast wbrew



oczekiwaniom -  poza nawiasem pozostawiają jej funkcję retor>'czną, tyrtejską. Wy
daje się mało praw dopodobne, by Tyszkiewicz, wydawca-żołnierz, nie zdawał sobie 
sprawy z aspektu agitacyjnego poezji okolicznościowej. Każda epoka angażowała 
twórców słowa. Świadectwo prawdzie zacłiowuje jakby pozory adresowania produk
cji poetyckiej bardziej do potomnycłi niż do współczesnycłi, oddalając ewentualny 
zarzut czynnego udziału wydawcy w bieżącym życiu politycznym. Ale to może być, po 
pierwsze, milczące potwierdzenie, że na ziemi francuskiej walka się skończyła, lub po 
drugie -  czysty kamuflaż. Jeżeli Tyszkiewicz nie widzi potrzeby uwydatniania akurat 
udziału poezji w ruchu agitacyjno-propagandowym, nie musi to znaczyć, że neguje 
takie zastosowanie owoców swego rzemiosła. Dochodzi tu do głosu elem ent auto- 
asekuracji. Pamiętajmy, że Francja w czerwcu 1940 r. skapitulowała, wynegocjowaw
szy utworzenie strefy nieokupowanej, a następnie 9 XI 1942 r. utraciła i to, aby zna
leźć się pod pełną jurysdykcją okupanta (faktycznie: dwóch okupantów, południowy 
wschód zajęli bowiem Włosi). Czyż zatem drukarz-bibliofil, ryzykując wiele, miał ja 
kimś nieostrożnym słowem pom nażać elem ent ryzyka, skoro wszyscy odbiorcy jego 
sztuki wiedzieli równie dobrze jak on sam, ile są warte strofy „poezji walczącej”?

Odbiorcy um knęli Mayerowi z pola widzenia. Podobne intencje można by przy
pisać Terleckiemu, gdy nazywał typografa nicejskiego „samotnikiem z M aripozy”. 
Zawiniła chyba intymność obcowania czytelnika z autorem  wpisana w wizerunek 
druku bibliofilskiego. No cóż, kolportaż czasu wojny różni się zasadniczo od uregu
lowanego trybu rozprowadzania druków bibliofilskich w czasie pokoju. Tyszkiewicz 
przedwojenny, florencki, proponował czytelnikom dwie drogi zakupu: u wydawcy -  
via di C am erata 23, Firenze -  lub za pośrednictwem paryskiej Księgarni Polskiej 
(Librairie Polonaise, Boulevard St. G erm ain nr 123, Paris VI), dysponującej dla 
klientów z Polski num erem  konta w Banku PKO Warszawa: 195.041. Tyszkiewicz-flo- 
rentyńczyk pozostawał jakby znacznie dalej, i od autorów, i od swych czytelników. 
Tyszkiewicz-nicejczyk zachował z nimi bardzo ścisłą więź. Słusznie akcentując 
„m ecenasostwo [Tyszkiewicza] nad poezją polską poza krajem ”, Мауег^б przemilcza 
jednak oczywistą łączność owych poetów z pokoleniem  czytelników i z ich oczekiwa
niami społecznymi.

W istnienie takiej więzi łatwo uwierzyć, znacznie trudniej ją  udowodnić. Spójrz
my raz jeszcze na konstrukcję podstawowego instrum entu informacyjnego druków 
nicejskich -  kolofonu. O tóż wielokrotnie spełnia on zadanie sprzeczne -  zdawałoby 
się -  z patentem  przysługującym poezji okolicznościowej: „prywatyzuje” ją. Dzieje 
się tak, ilekroć z kolofonu dowiadujemy się o przeznaczeniu całego nakładu konkret
nego tom iku do dyspozycji autora. Jest to informacja zwyczajowo przyjęta, stosowa
na w drukach bibliofilskich. Jednakże w przypadku serii Tyszkiewicza na tę prywat
ność tomików poezji walczącej patrzymy z niedowierzaniem. Nicea, perła Lazurowe
go Wybrzeża, m iała nie tylko piękne, ale i świetne strategiczne położenie, umożli
wiające stałą łączność z ośrodkami polskimi, a poeci-żołnierze wszak nie trzymali 
swych tomików pod korcem.

Niem al w tym samym czasie, kiedy Józef M ayer zajmował się plonem filii nicej
skiej, powstawała znacząca praca pod piórem  Andrzeja Юossowskiego: Na obczyź
nie. Ludzie polskiej książki. Jej rozdział ostatni był m.in. poświęcony Oficynie Flo
renckiej T y szk iew icza ^ /. Kłossowski swemu szkicowi nadał charakter przekrojowy, 
zajął się więc dorobkiem  obu oficyn, florenckiej i nicejskiej, dzieła Tyszkiewicza 
umieszczając na tle biografii typografa. Niestety, słynny bibliolog nie zdążył już spo
żytkować m ateriałów, jakie Biblioteka Narodowa w Warszawie nabyła w 1977-78 r. 
od wdowy V ittorii Lenzi-Tyszkiewiczowej. O dnotował natom iast z szacunkiem stara
nia zam ieszkałego we W łoszech prof. Ryszarda Kazimierza Lewańskiego, które do 
tego doprowadziły, i pośrednictwo Ambasady PR L w Rzymie, wyrażając nadzieję, że 
„cała ta spuścizna po dokładnym rozpoznaniu i opracowaniu będzie stanowiła wy



m arzoną wręcz podstawę do m onografii o życiu i pięknym dziele Samuela Tyszkie-
wicza”28.

Nawet ujęty pobieżnie przez Klossowskiego opis tego nabytku wystarcza, by sfor
mułowaną nadzieję uwiarygodnić. Jest jedno „ale”: otóż do Warszawy trafiło nie 
wszystko. Bliżej nieokreślonym zespołem archiwaliów dysponuje zamieszkały w Try
dencie we Włoszech profesor Jan Władysław Woś, autor eseju rocznicowego ogło
szonego z okazji stulecia urodzin typografa2^. Jak bardzo ułom na była dotychczaso
wa nasza wiedza o kolejach życia i pracy Tyszkiewicza, tego dowodzi również niedo
skonałość faktografii w książce Klossowskiego: kalendarium  biograficzne wymaga 
uporządkowania, miejscami zaś radykalnej rewizji. Zazwyczaj usunięcie wszystkich 
przekłam ań i ustalenie prawdy historycznej gwarantuje dopiero monografia. Wśród 
zamiarów badawczych dr. Szypulskiego znajduje się uzyskanie dostępu do archiwum 
prof. J.W  Wosia.

4. Możemy nadal ufać stwierdzeniu podstawowemu. K onstatacja M arii Danile- 
wiczowej brzmi prawdziwie: „D rukarnia Tyszkiewicza okazała się najtrwalszym 
przedsięwzięciem wydawniczym czasu wojny we Francji”30. Trzeba jedynie myśl tę 
wypełnić treścią. Według danych szacunkowych na dzień 1 IX  1939 r. Polonia fran
cuska liczyła blisko 500 000 osób, tj. około 200 000 mężczyzn, 143 000 kobiet 
i 156 ООО dzięcioł. Kpt. A leksander Kawałkowski był odpowiedzialny za przeprow a
dzenie poboru we Francji i Belgii, kierując w Paryżu Centralnym Biurem R ekru ta
cyjnym i do 11 VI 1940 wcielając do Armii Polskiej 52 ООО żołnierzy. Proporcje te ze 
zrozumiałych względów analizował Kom itet Społeczny, dwunastoosobowy zespół 
opiekuńczy wyznaczony przez rząd gen. Sikorskiego, później powiększony do osób 
piętnastu, rozważając m.in. wieloraWe aspekty potrzeb skupisk polskich w wyniku 
mobilizacji wojskowej mężczyzn, a następnie analizując sytuację po zakończeniu krót
kiej kampanii i demobilizacji oddziałów. Z chwilą kapitulacji Francji i podziału tery
torium na strefę okupowaną i strefę nieokupowaną fala emigrantów, uchodźców 
i rozbitków polskich ruszyła na południe.
W edług szacunków Stanisława Zabiełły 
w schroniskach zorganizowanych dla Pola
ków przez władze francuskie przebywało 
około 5000 osób^2 W ielokrotnie więcej 
osób organizowało swój pobyt prywatnie.
W ten sposób ukształtow ały się duże 
ośrodki polskie na południu Francji (G re
noble, Voiron, V illard-de-Lans, Lyon,
Marsylia, Nicea, Aix-les-Bains, Alvignac,
Tuluza, Lourdes). Ważkim składnikiem 
panoram y polskiej były obozy wojskowe 
i param ilitarne kom panie pracy (Carpia- 
gne, Livron, Septfond, Serrieres-en-Chau- 
tagne i in.); po krótkim epizodzie wojen
nym niektóre z nich skupiły rozbitków.
Każde ognisko polskie gromadziło i wzbo
gacało własne zasoby biblioteczne. Bardzo 
ważne okaże się oświadczenie samego Ty
szkiewicza, jakie złożył w cytowanym już 
kilkakrotnie sprawozdaniu autobiograficz
nym. Wszak już edycja prym arna Barbaka
nu warszawskiego spow oduje, że PCK 
i Polska YM CA upom ną się o większą licz
bę egzemplarzy, co doprowadzi do podwo
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jenia nakładu, zaś Związek Polaków we Francji sprowokuje typografa w przededniu 
Bożego N arodzenia 1941 r. do realizacji (przy współpracy zakładu litograficznego 
„SICA” w Nicei) Bajki o Sm oku Wawebkim  Makuszyńskiego i Walentynowicza. 
Wcześniej typograf został zdemobilizowany, pozostawiono mu „miesięczną aloka
cję”* w wysokości 900,- franków. Jednak powodzenie trzech pierwszych tytułów poe
tyckich, a więc Wierzyńskiego, Łobodowskiego i Gozdawy-Małęczyńskiego, sprawiło, 
że Tyszkiewicz otrzymał „stałą miesięczną zapomogę” ze strony PCK i władz politycz
nych (latem  1945 r. ostatnią jednorazową zapomogę rządu londyńskiego w wysokości 
100,- £), a także przyznano mu środki na opłacanie „stałej siły p o m o c n ic z e j”^3. Kolo- 
fony potwierdzają to precyzyjnie; wszak w wyliczeniach, dla kogo i po ile egzempla
rzy, pojawia się raptem  -  po likwidacji agend PCK -  Towarzystwo Opieki nad Polaka
mi we Francji. Typograf nigdy natomiast nie wprowadza do justyfikacji drugiego 
kontrahenta, tj. Polskiej YMCA, lecz już po wojnie w prywatnej korespondencji 
potwierdza, iż większą liczbę egzemplarzy „wzięła parokrotnie YMCA”^ .̂ D odatko
wych argum entów przemawiających za popularyzacją wydań Tyszkiewicza dostarcza
ją periodyki. „Wrócimy”, pismo obozu w Livron, przedrukowywało próbki poezji 
Wierzyńskiego, Pelca, recenzowało tomik Łobodowskiego. „Służba” Marii Winow- 
skiej sięgała po wiersze Juliana Dobrowolskiego i Andrzeja Chciuka^^. Wreszcie ini
cjatywy kursowe Polskiej YM CA otwierały przed autoram i (Paczkowski, Dobrowol
ski, Pelc) naturalną możliwość kolportażu. Tylko Dobrowolski przyznawał się do zaj
mowania się kolportażem  stanowiącym dlań źródło dochodu; Paczkowskiemu handel 
własnymi wierszami wydawał się zajęciem poniżającym.

Dość enigmatycznie brzmiały dotychczas pogło
ski o udziale tłoczni Tyszkiewicza w realizacji za
mówień konspiracyjnych. Jest przecież namacalny 
tego dowód, anonimowy druk propagandowy w ję 
zyku francuskim: La Pologne sous 1’occupation alle- 
mande^^. Co więcej, znamy autora tej publikacji. 
Był nim Henryk Kapiszewski (19 XII 1899-1964), 
m agister praw, pracownik etatowy MSZ, radca Wy
działu Polaków za Granicą, pracownik kontraktowy 
Konsulatu RP w Pradze w latach 1924-26, sekretarz 
wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego (1926- 
39)37 W' okresie wojny ukrywał się w Nicei, biorąc 
czynny udział w polskim i francuskim ruchu oporu. 
Potwierdzenie zasług konspiracyjnych Kapiszew- 
skiego, a przede wszystkim wskazanie autorstwa pu
blikacji i jej nakładcy -  Tyszkiewicza -  zawdzięcza
my Janowi Małęczyńskiemu^S. Rzecz ciekawa, sam 
Tyszkiewicz nie potwierdził tego faktu w m ateria
łach sprawozdawczych i wspomnieniowych. Przy
znał się jedynie do usług akcydensowych świadczo
nych na rzecz polskich organizacji konspiracyjnych. 
Znalazło to taki wyraz w Dżiejach i Katalogu prac 

Oficyny Tyszkiewiczów...: „1945. Dyplorny dla E ta t M ojor Polonais, Service de Ren- 
seignem ents, Reseau F 2 -  do 1947 r.”39.

Wspomniawszy uprzednio o jednorazowym geście ze strony M arii Danilewiczo- 
wej, która ofiarowała się przeprowadzić korektę Barbakanu warszawskiego, dotknę
liśmy problem u organizacji pracy i udziału personelu. O d 13 IX 1941 r. do ostatnich 
dni funkcjonowania oficyny nicejskiej Tyszkiewicz zatrudniał Janinę Siłakowską-Śli- 
wińską, żonę porucznika WP, Śliwińskiego (imię nieznane), wówczas jeńca na terenie 
Niemiec. Śliwińska (której rodzoną siostrą była poetka Sabina Siłakowska-Straszyńska,
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* Franc, allocation -  świadczenia pieniężne, zasiłek,



autorka Plam na słońcu) wymagała przyuczenia do czynności zecerskich. Jej udział 
w pracacli nad kolejnymi tomikami potwierdzają dane tzw. justyfikacji. Tyszkiewicz 
jako perfekcjonista nie był w pełni zadowolony z osiągnięć Śliwińskiej. Wystawił jej 
niezbyt pochlebne świadectwo w końcowych akapitach sprawozdania.

„Ostatni rozdział historii -  pisał Tysztóewicz -  jest raczej bardzo już nieciekawy. 
Do końca 1945 r. porządkowaliśmy zaległości, załatwiając wszystkie niezałatwione 
zamówienia; niefortunna próba samodzielnego wydawnictwa ze strony p. Janiny Śli
wińskiej nauczyła nas mieć się na baczności, żal mi było tylko pokładanych w niej 
nadziejach Paru oficerów praktykantów też nie okazało się odpowiednimi dla 
naszej skromnej (...) pracy”40. Jednym z „oficerów praktykantów” był por. Feliks R a
domski, który ochotniczo, tzn. bezinteresownie, wziął udział w złożeniu stronic 36-83 
Razowego eposu^^. Po nim jeszcze jeden śmiałek -  płk dyplomowany Bohdan H ule
wicz -  popróbował zabawy w typografa, składając i drukując własny owoc poetycki 
Od zarania do wieczora, posiłkując się usługą zecerską H eniyka Kasińskiego oraz 
korektorską Janusza Gąsiorowskiego i Stefana P asław sk iego^ ^ .

Jeszcze raz sprawę niespełnionych nadziei Tyszkiewicz poruszył w jednym z listów 
powojennych do Tymona Terleckiego. Działo się to pod wpływem rozmowy z dwoma 
19-latkami, bliźniętami z rodziny polsko-włoskiej, zgłaszającymi się na praktykę 
typograficzną. „Może to będzie tylko przelotne hobby i nic z tego nie wyjdzie -  po 
wątpiewał Tyszkiewicz -  tak jak nie wyszło mi: 1) z prawowitą małżonką [tj. M arylą 
N eum ann -  WJP] rozwiedzioną w 1935, 2) z Janiną Śliwińską chcącą mnie wysadzić 
z roH patrona, [3)] z panią Ireną Raymond spodziewającą się Bóg wie jakich ko
kosów, [4)] z kapitanem  Radomskim, z kapitanem  Hasińskim, z pułkownikiem 
dyplomowanym Hulewiczem i wreszcie z Giuliano Poesio. Siedem eksperymentów 
nieudanych, nie licząc złudnych nadziei podtrzymywanych przez Józefa A ndrzeja 
Teslara przez prawie dwa lata na współpracę z jego pozostałym w Polsce synu[!] Mi- 
chale[!]...”43.

Gwoli ścisłości trzeba przypomnieć, że to Janina Śliwińska w końcowej fazie przy
czyniła się do wzbogacenia oficyny o małą drukarnię akcydensową, którą odkryta 
i nabyła za bezcen w 1945 r. w małym miasteczku alpejskim. Sprzęt ten umożliwił 
uzyskanie dodatkowego źródła zarobków, ponieważ Ruch O poru mógł wtedy zlecić 
oficynie drukowanie dyplomów odznaczeniowych, a i zyskały na tym kontakty towa
rzyskie. Tyszkiewiczowi sprawiało bowiem ogrom ną przyjemność projektowanie, 
drukowanie i rozsyłanie życzeń świątecznych i noworocznych. Słynął z tego nałogu 
wśród dwustu(!) bliższych i dalszych przyjacióH^.

5. Kształt kolumny wierszowej i wyposażenie tomików. Nie dysponujemy żadnym 
świadectwem typografa na tem at jego stosunku do poezji. Wrażliwość, jaką zade
monstrował w albumie Italia oraz w najbardziej osobistym dziele bibliofilskim -  Fio- 
renza -  pozwala na stwierdzenie, że do poezji odnosił się z szacunkiem. Poezja za
pewne wzbudzała w nim uczucia o wiele cieplejsze niż sami poeci. Mówiąc krótko, 
miał swoją własną wizję kolumny wierszowej i bardzo niechętnie ustępował pod na- 
porem  kontrargum entów autorskich. Wymiana poglądów na ten tem at rzadko kiedy 
kończyła się zwycięstwem poety. W  przypadkach, o których wiemy, zwyciężał z regu
ły typograf.

Archiwum Oficyny Nicejskiej przetrwało we fragm entach. Najbardziej dziś 
imponujący blok korespondencji Tyszkiewicza, uporządkowany według klucza oso
bowego, tj. nazwisk nadawców, z zastosowaniem wewnętrznej chronologii, wykazuje 
proporcje na korzyść okresu florenckiego. Jeśli przyjąć, że dla części partnerów  
nicejskich Tyszkiewicza uprawianie epistolografii było rzeczą zbędną -  zastępował ją 
kontakt bezpośredni -  pozostaje do naszej dyspozycji grupa twórców zamiejscowych, 
którzy korzystali z usług poczty francuskiej. Szczęśliwie zachowały się trzy obiecują
ce bloki korespondencji związane z procedurą wydawniczą oficyny: listy Juliana



KATALOG W YD A m iaW  OFICYNY NICEJSKIEJ

N r 21. Kazimierz W ierzyiik l 
N r 2 2 . Józef Łcbotlow łki 
N r 23. Jan Gozdawa 
N>ru 2l>go drugie wydanie 
bez numeru przedruk litograficzny 
N r 24. Jerzy P aczkow ik i^  

W ojciech Kościelski 
W ładysław  Pelc

ВйгЬа1(йп Wanzawski (wycmpaM) 
Z dymerr pożarów „

Dni Tułaczki ,1
Barbakan Warszawski 

Bajka o Wawelskim Smoke 
Spotkanie z Muza (ytycztipuui) 

Grenadjerskie Strofy „
Adwent „

N r 25.
N r 26.
N r 27. Sabina Straszyńska Plamy na słońcu (z П  akwareUmi Witolda G>nti) 
N r 28. W anda Ładzina * Pójdźmy xa Nim» (Modlitewnik dla Uchodźców) 
bez numeru W ł. Pelc i W . Conti Jak Luluś miasto zbudował
N r 29. Julian Dobrowolski Zbuntowana Wolność (iluilr. W . Januuewłki) 

N r 30 . Jan Gozdawa Dni Przełomu (i 30 winidami W arJy Stefanowikiei)

bez numeru
N r 31.
N r 32.
N r 33.
N r 34. 
bez numeru

Irena Raymond 
Aleksander Jania 
Henryk Lipko 
Franciszek Pułaski 
A leksander Janta 

Irena Raymond
N r 35. Julian Dobrowolski 
bez numeru Breft f  - Gardies •  K ober 
bez numeru W anda Ładzina 

36. Jan BrzękowskiN r
N r 37. 
N r 38. 
N r 39. 
N r 40. 
N r 41.

Święto Pogody (do dyspozycji autorki)

Psalmy
Brzozy

Biblioteka Polska W Paryża 
Ściana milczenia 

Sosna i Chmura (do dyspozycji autorki)

Wrzesień 
Aube de pierres 

Marja, nasza Matka w Niebie 
Razowy Epos

Leon Koppens Preludja (i 5-oma akwafortami Waady Ncbebkiej)

Jean Gozdawa P o « n « ftvec 17 dc&»in$ de St. Giabowski)

Józef Andrzej Teslar O  droga Ziemio!
J . M . W adwicz Poemat z Dyliżansem
W acław  Zyndram -K oiciałkow iki Tydzień w Muri

8. S. F. Tyszkiewicz: Katalog wydawnictw Oficyny Nicejskiej. W: J. M. Wadwicz: Poemat z dyliżansem, s. [53]



9. A. Janta: Psalmy. S. 64: Psalm XVII (frag
ment) w układzie osiowym
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PSAi.M xvit f o o o o o  o -o t .4tkon;^ a  . 4 i] __

P s a lm  X  ( I I  u k o c h a n ia  гигти  iJ

Шг grabi ku>h 
na śdeżkttch tionecxnych 

i sieje po nich 
p rze jr^ ń y  cień liśd  na wiązach, 

j<J(o przez tito cedzony

jako harfa uf Świerki w parka 
na H^órych gra 

pogoda dni naszych spokojnych, 
a niebo mocne btękUem 

o białych barankach chmur 
podparty wysokie pędzle topoli

przegUfdajq się brzozy ja k  ратгпу 
w oczach jezior naszych, 

Wpisanych w sosnowe brwi puszczy

park rtaszej miodości 
i wieS naszego kochania niedosifgalna le iy  

w g t^ i  zamkniętych granic 
i poza ścianą milczenia

S E N  O  G O  D N l F:

Oto przyszło we ime miaflo zniszczone —  zjawą, 
Grodno królewskie, miafio moje wielmożne. 

Popiół Twój oczy mi pali i jypie się lawą 
aa rfce bezsilne i trwożne.
Sbatznie jefi w niebie gorzkim dymem roztopić, 
rozsypać w gruzy, których słońce się boi, 
że przemyka we mgle, jakby było intruzem, 

w czerwcu nad T obą upalnym —  w tcm lecie burzy. 
Barokowe anioły w farze uklękły ze zgrozy, 
w dłonie schowały twarze i oglądać nie mogą 
miafia, które gniewem dotknął palec Boży.
Niemen płynie przez Grodno, jak otwarta rana . . .  
Sen mój, jak gołąb zbłąkany, 
nie poznaje Brygitek, ani wież Franciszkanów, 
i nie wie, gdzie upaić ma pierwiej łzą bolesną, 
której miny uczepić się krzykiem i skargą. . .

10. W. Pelc: Adwent. S. 20: Sen o Grodnie 
(fragment) w układzie grzebieniowym



Dobrowolskiego, listy Jerzego Paczkowskiego oraz listy Władysława Pelca. Z  kolei 
o utarczkach Tyszkiewicza z autorem  Razowego eposu mówi dość dużo pam iętnik Ja
na Brzękowskiego, zaś o różnicy poglądów między W ładysławem Pelcem a Tyszkie
wiczem wspomina typograf w kolofonie Lata miłościwego. Te cztery przypadki m u
szą nam  wystarczyć.

Jerzy Paczkowski do zmysłu bibliofilskiego Tyszkiewicza odnosił się z przekona
niem i z prawdziwą powagą, ale nie był partnerem  łatwym. Wystarczy powiedzieć, że 
dyskusja z typografem zajęła mu powierzcłinię dwudziestu dziewięciu listów, jakie 
negocjacjom poświęcił w czasie okrągłych dwunastu miesięcy, od 26 V I I I 1941 do 30 
V III 1942 r. Obfitość m ateriału epistolograficznego można by podzielić według te
matyki sporu na trzy fazy: grafika tekstu poetyckiego, zawartość tomu, brzmienie ko- 
lofonu i dedykacje imienne. Pomysł był kontynuacją planu sprzed wojny, kiedy to 
Paczkowski nosił się z zam iarem  wydania zbioru liryków nakładem  atrysty poznań
skiego Jana  z Bogumina Kuglina.

Grand H otel, G renoble (Isere), 26/8 -  [19]41
Szanowny Panie,
A utor tom u Z  dym em  pożarów  [tj. Józef Łobodowski -  WJP] pisał mi niedawno z N icei, że roz
mawiał z Panem  o m nie i że Pan byłby skłonny zająć się m oim i wierszami. Sądzę, że mój przy
jaciel postawił sprawę tak, jak G o o to prosiłem , to znaczy pow iedział Panu, że nie mógłbym  
sob ie pozw olić na żadne układy finansowe ani też zagwarantować zakupu pewnej części. Sło
wem , jak Pan widzi, jestem  do niczego.
Gdyby to jednak Pana nie odstraszało, przesłałbym Panu gotowy m aszynopis do przejrzenia. 
Nazywa się to Spotkanie z  M uzą  i zawiera 16 wierszy lirycznych, z których większość była dru
kowana w „W iadom ościach Literackich”, „Kulturze” Kazia W ierzyńskiego i „G azecie Pol
skiej” w okresie 1931-1938. W ybór ten, z namowy m ego przyjaciela Aleksandra Janta-Połczyń- 
skiego, złożyłem  był do druku w sierpniu 1939 u Jana Kuglina w Poznaniu. W iersze moje są 
przeważnie krótkie (3 do 5 strofek czteroliniowych). Na 16 wierszy -  4 są tylko dłuższe (8-10 
strofek).
N ie  m uszę Panu dodawać, jak bardzo bym się cieszył, gdyby mój zamysł się udał -  właśnie 
dzięki Panu.
M iło mi przy tej okazji przypom nieć, że m iałem  przyjemność poznać Pana w Coetquidan i że 
co w ięcej, udało mi się, dzięki Pańskiej uprzejmej interwencji, załatwić pewną arcyskompliko- 
waną sprawę z zaginionym  przekazem . Pieniądze dawno przepiłem , ale wdzięczna pam ięć zo 
stała.
B ędę z niecierpliwością oczekiwał Pańskiej odpowiedzi.

Z echce Pan przjjąć wyrazy głębokiego szacunku
Jerzy Paczkowski'^^.

Taki był początek starań. Malownicze listy Paczkowskiego nadają całemu przed
sięwzięciu swoistą dram aturgię. Odpowiedzi partnera  po większej części możemy się 
jedynie domyślać. D opiero w końcowej fazie dialogu dysponujemy kilkoma kopiami 
nie zachowanych listów Tyszkiewicza. Rozmowa miała swoje stany kryzysowe i swo
je przesilenia. D o pierwszego konfliktu doszło z chwilą otrzymania przez Paczkow
skiego partii odbitek korektowych. A le zanim doń doszło, poeta musiał wcześniej 
uporać się z barieram i programowymi Tyszkiewicza.

Grand H otel G renoble, 1/9 -  41
Szanowny i D rogi Panie,
Serdeczny list Pański, za który bardzo dziękuję, ucieszył m nie i zmartwił zarazem.
Zm artwił, dlatego że potwierdza on pew nego pecha, jaki prześladuje moje wiersze liryczne (sa
tyry bow iem  wydałem  bez trudu w 1935). Kilka lat ociągałem  się z ich wydaniem, uważając, że 
tom ik byłby za szczupły i przesiewając wiersze przez coraz to nowe sito, a kiedy wreszcie Jan-



ta nam ówił m nie na złożen ie icsiążici do druku -  wszystko się zawaliło i sprawa m oich wierszy 
stała się w obec wypadków błaliostką niegodną tego, aby o niej myśleć.
M uszę pow iedzieć na m oje usprawiedliwienie, żem  nic nie w iedział o  «tematycznym» za łoże
niu, jakie postawił Pan swojem u wydawnictwu. Gdybym o nim wiedział, nigdy bym nie śmiał 
narzucać Panu kilkunastu lirycznych wierszy. O pierałem  się na liście Ł obodow skiego i to 
usprawiedliwia moją śm iałość.
A le -  powtarzam -  list Pański także m nie ucieszył, bo otwiera mi pewną małą furteczkę i zo 
stawia trochę nadziei. Piszę teraz jeden dłuższy wiersz {Pacierz żołnierski), który zamyka cały 
tomik i niejako usprawiedliwia moje m ilczenie w sprawach aktualnych największej wagi.
Kiedy będę gotów, pozw olę sobie przesłać Panu ten tom ik -  bardzo liryczny, bardzo przedwo
jenny, ale logiczny jak sądzę w swoim układzie. M uszę Panu wyznać, że jako poeta  nie «czuję» 
zupełnie dydaktyki. Uważam , że ważny jest nie dla poetów , ale dla polskiej poezji, każdy do
bry, rzetelny dobytek, jaki się stąd przywiezie do Kraju -  i to przekonanie pozwala mi myśleć, 
że przeczytawszy Spotkanie z  M uzą  zrozum ie Pan m oje intencje. Chciałbym tym tom ikiem  
zamknąć pewien odległy, liryczny okres mojej twórczości, tak jak zamyka się przeczytaną książ
kę. Wszystko, co przyjdzie potem  -  będzie inne. Sądziłem , że dzięki Pańskiej pom ocy uda mi 
się stworzyć nowy rozdział, bo wydanie tego zbioru m iałoby dla m nie znaczenie wprost sym bo
liczne.
N ie znaczy to wcale, abym chociaż przez chwilę podawał w wątpliwość słuszność i szlachetność  
Pańskich założeń i zamysłów. Postaram się przesłać Panu niebawem  -  choćby dla towarzyskiej 
lektury -  tomik, który jak sam się Pan przekona, nie m oże być pom ieszaniem  dwóch stylów. 
Przełom był dla m nie za wielki i zbyt bolesny, bym m ógł sobie na to pozwolić. Sądzę jednak, 
że rozwiązanie, które obm yśliłem , wyda się Panu słuszne.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku.

Serdeczny uścisk dłoni
Jerzy Paczkowski^^.

Maszynopis Spotkania z  M uzą  został wystany do Tyszkiewicza 8 IX 1941 r. Po 
upływie dwócti miesięcy Paczkowski otrzymał pierwszą partię odbitek korektowycti. 
Niemal natyclimiast reaguje kolejnym listem, w którym dom aga się „zmiany małych 
liter na duże na początku linijek” wierszowych. „Nie wiem, czy zawsze stosuje Pan 
taki system -  pisze Paczkowski; -  ja bo muszę przyznać, że nie bardzo to lubię. Pach
nie mi to tomikami babskich wierszy i co gorsza, wierszami poetów, którzy w ogóle 
nie uznają dużych liter ani znaków przestankowych {vide Czechowicz etc.). Wydaje 
mi się to w niejakiej sprzeczności z klasycznością form alną moich wierszyków. Mój 
Złociutki, niech Pan się na mnie nie gniewa za ten kłopot, ale jeżeli to jest możliwe 
i jeżeli to nie godzi w święte zasady O fi^ny , prosiłbym o zastosowanie mojego sta
roświeckiego systemu w całym tom iku”'̂ ’'.

Trafiła kosa na kamień. Tyszkiewicz musiał mu odpisać dobitnie, co o tym relik
cie przeszłości sądzi, bowiem Paczkowski nagle zmienił front. D rugą kością niezgo
dy okazał się jedyny w tym zbiorku wiersz polityczny, 12 V 1938, będący pochwałą 
Piłsudskiego i gloryfikacją przewrotu majowego. Tu zaskoczenie było jeszcze więk
sze, skłonność do ustępstw ze strony Paczkowskiego -  zerowa: „...Gdyby ten wiersz 
miał nie pójść, w ogóle nie chciałbym wydać tom u” (list z 12 XI). Wreszcie trzecie 
ognisko zapalne, czyli kolofon. Tyszkiewicz najpierw ciągnął poetę za język, prowo
kował zwierzenia, a gdy wydało mu się, że uzyskał wystarczający m ateriał dowodowy -  
wyszła z tego pigułka nie do przełknięcia.

Oto pierwotny kolofon zachowany w odbitce korektowej;
„XXIV-a publikacja Oficyny florenckiej ukazuje się jako czwarta książeczka z filii 

nicejskiej, niosąc powiew beztroskiej przeszłości, ale harm onizując z program em , 
gdyż są to wiersze kolegi-żołnierza z Coetquidan, długo i skrzętnie wśród zawieruchy 
przechowywane. Wydanie to jest przeznaczone do wyłącznej dyspozycji A utora, ze 
względu na obiekcje powstałe z powodu wyrażonych jego przekonań, bolesnego od



czucia zmian m entalności rodaków w chwilach rzadkich jego przyjazdów do kraju 
i buntu przeciwko rzeczom nowym, niezrozumiałym i niemilym”48.

Temat ten został przez Paczkowskiego ujęty dość kategorycznie w szesnastym 
z kolei liście do Tyszkiewicza.

G renoble, 19/2 -  42
Drogi, K ochany Mistrzu,
Przepraszam, że odpowiadam  tak późno. (...) A  teraz wielka do Pana prośba. Drogi Mistrzu. 
«Justyfikacja» [właściwie: kolofon -  WJP], której rozum iem  życzliwą dla mnie intencję, nie 
m oże się ukazać w tej postaci, w jakiej Pan mi przysłał. R ozum iem , że to jest rzecz pisana dla 
Czytelników -  przez Pana, ale każdy m oże ją zrozum ieć jako inspirowaną przez autora.
O tóż są tu trzy obiekcje -  rozważone starannie i om ów ione z przyjaciółmi:
1) N ie  zgadzam  się na przymiotnik beztroskiej (przeszłości) w pierwszym zdaniu, bo każdy 

z m oich wierszy jest wyrazem pewnej troski, pew nego smutku -  osobistego -  zgoda, lirycz
nego, jeśli Pan chce -  ale nie widzę w m oich wierszach żadnej «beztroski». Termin ten po
za tym zaprzecza ostatniem u zdaniu, o którym niżej. Zam iast beztroskiej proponuję więc: 
przedwojennej.

2) N ie  m ógłbym  się zgodzić na zdanie: «długo i skrzętnie wśród zawieruchy przechowywane», 
gdyż pam iętam  doskonale chwilę (16 czerwca 1940, w Lotaryngii, m iejscowość M arimont), 
kiedy «beztrosko» wyrzucałem z tornistra te wierszyki, dając rozkaz drużynie: «Bagnet na 
broń!» O calały one dzięki mojej Ż onie [Irenie Gabaud] i tylko dlatego ma Pan ze mną tyle 
kłopotów . W  tym przechowywaniu błahych skądinąd liryków w dobie, kiedy waliły się pań
stwa - j e s t  jakiś niem iły odcień m egalom anii, która jest mi zupełnie obca. Proponuję więc 
zdanie: «ocalałych w wojennej zawierusze» (albo: «wśród wojennej zawieruchy»).

3) K oniec ustępu, od słów ze względu na obiekcje..., był przedm iotem  długich moich rozmów  
z przyjaciółmi, z Am basadorem  [Wacławem] Grzybowskim i Dr. [Czesławem ] Chowańcem  
na czele. Wszyscy oni są zdania, że pozostaw ienie tej redakcji naraziłoby mnie na wielkie 
przykrości -  nie tylko jako autora, ale jako b[yłego] urzędnika służby dyplomatycznej (który 
opuścił posadę we wrześniu 1939) i jako wojskowego. Czytając ten ustęp «justyfikacji» -  
m ożna by odnieść wrażenie, że byłem  wygnańcem , em igrantem  politycznym, który potępiał 
stosunki panujące w Kraju, że po prostu byłem obrażony na Polskę -  co właśnie zupełnie 
się  nie godzi z faktem  pracowania w Am basadzie do ostatniej chwili. N ie  precyzując przy 
tym, o jaki utwór chodzi, naraża się autora na to, że tych jego niebezpiecznych poglądów  
czytelnik m oże się doszukiwać w każdym wierszu, nawet najbardziej niewinnym. To, co Pa
nu napisałem  w ostatnim  liście, m iało charakter ściśle prywatny. Biorę za to odpowiedzial
ność tylko w tej m ierze, w jakiej nie m oże to dotknąć uczuć najbardziej szarego człowieka 
cierpiącego dziś najgorszą niedolę w Kraju. Am basador Grzybowski, który jest tu niejako 
m oim  szefem , dał mi do zrozum ienia, że opublikowanie takiego kom entarza m ogłoby mieć 
dla m nie bardzo przykre konsekwencje. To sam o dotyczy wojska. Mój tutejszy zwierzchnik 
wojskowy. Płk [Józef] Jaklicz -  z którym uważałem  za stosowne również om ówić tę sprawę, 
poniew aż mój charakter «wojskowego» został poruszony -  oświadczył mi, że taki tekst uka
zać się nie m oże. (...)

Czekam , nie przestępując z nogi na nogę, i ściskam Pana bardzo serdecznie

Jerzy Paczkowski'^^

Dyskusja osiągnęła apogeum. Czyż nie prościej byłoby jej uniknąć, zobowiązując 
Paczkowskiego do zaprezentow ania własnej propozycji kolofonu? Szczęściem je 
szcze nie było na to za późno.

G renoble, l/III -  1942
D rogi M istrzu,

W ojciech K ościelski zdał mi sprawę ze swoich rozm ów z Panem i opow iedział o irytacji, jaką 
w Panu wywołał mój ostatni list. R ozum iem  ją doskonale i nigdy nie przestanę podziwiać 
Pańskiej świętej -  anielskiej c ieф liw ości. N a pociechę mam tylko to, że zapiszę się jakoś w Pań



skiej pam ięci -  przynajmniej jako wysyłacz expressow poleconych oraz jako największy nu
dziarz, maniak i uparciuch, z jakim się Pan kiedykolwiek zetknął.
Chcę Panu pow iedzieć jedną rzecz, która jest właściwie zwierzeniem . Jeśli tak się pieszczę  
z moją książeczką, jeśli się tak upieram przy pewnych rzeczach, to dlatego że -  chociaż nie 
mam żadnych złych przeczuć -  losy m ogą sprawić, że Spotkanie z  M uzą  m oże stać się jedyną 
moją pamiątką dla przyjaciół. (...) Przesyłam Panu niżej moje projekty -  opierając się na 
oświadczeniu K ościelskiego, że Pan mi daje wolną rękę...
D łoń  Pańską ściskam serdecznie i cierpliwie czekam  odpowiedzi

Jerzy Paczkow ski
[Załączniki:]
Kolofon i Justyfikacja (...);
W[y]klejka (...)50.

Taki był finał sporu. Strony zdążyły już zapomnieć, jaki był jego początek. Z apo
mnieć? Tyszkiewicz pam iętał do ostatka. Spotkanie z  M uzą  ukazało się na W ielkanoc 
1942 r. zgodnie z przyjętą przez wydawcę konwencją. O użyciu wielkich liter decydo
wała kropka zamykająca poprzednie zdanie; wszystkie wersy znajdujące się w e
wnątrz okresu zdaniowego rozpoczynały się m atą literą. Paczkowski zaś byl jedynym 
spośród liczących się poetów oficyny, którego tomik w katalogach wydawnictw nicej
skich opatrzono nawiasową uwagą: „(do dyspozycji au to ra)”^!.

Władysław Pelc, wydając Lato miłościwe, miał także sprecyzowane zdanie na te
mat układu kolumny wierszowej, czemu dawał wyraz dwukrotnie w korespondencji 
z Samuelem Tyszkiewiczem. Typografa opanowała już wcześniej przem ożna chęć wy
próbowania układu osiowego, dość ryzykownego dla poezji. Odczuli to na własnej 
skórze dwaj poeci: Brzękowski i Pelc.

Paryż, 27 II [19]50
Kochany Sam uelu, Mistrzu,
(...) Co do układu druku: wolę układ grzebieniowy, układu osiow ego nie lubię. Jeśli m ożesz, 
suplikacji mojej wysłuchaj!
Ilustracii -  błagam nie [podkr. n ad aw cy-W JP ]. Ilustracja zabija tekst poetycki. N ie  chciałbym, 
by tekst chwalono z okazji drzeworytników. Puść m nie. M istrzu, we światy sam ego. P obłogo
sławisz, a zdzierżę i wstydu Ci nie zrobię.
Wyklejki -  pom ysł Twój uważam za wspaniały. Uczyń tak. (...)^^.

Okazję nawiązania do tego tem atu dały odbitki korektowe. Pelc miał jeszcze 
nadzieję, że pokona Tyszkiewicza argumentacją, ale wydawca rezygnując z ilustracji 
postawił na swoim w sferze architektoniki tekstu poetyckiego.

Paryż, 10.2.[19]51
Kochany Mistrzu,
Z  podziękowaniem  odsyłam  Ci ostatnią korektę.
Chciałbym jeszcze raz wrócić do układu graficznego, o  ile to nie jest za późno. Jest to dla mnie 
rzeczą całkiem  oczywistą, że układ grzebieniowy jest znacznie lepszy dla L ata  niż osiowy. 
W osiowym  gubi się treść przez wysiłek oczu wiązania zdań w jakąś uchwytną całość i treść, 
a poza tym układ osiowy rozbija właściwy kawałkom rytm-oddech. Powstaje coś, co jest ciężko  
czytać i jeszcze ciężej uchwycić nurt pulsu wewnętrznego każdego kawałka. (...) D ziękuję Ci 
serdecznie za wszystko, za radość rychłego oglądania L ata , przesyłam M ałżonce Twej ucałow a
nia rączek, a [dopisek odręczny:] Tobie, Kochany Mistrzu, słowa wdzięcznej przyjaźni.

Twój W ł[adystaw]^^

Zwycięstwo Tyszkiewicza odniesione nad Władysławem Pelcem m anifestuje się 
w kolofonie. O to on: „XLVII-a publikacja Oficyny florenckiej powraca ku nicejskiemu



XL - tą  p u b lik a c ji O ficyn y  florenckiej 
w ydajem y w pracowni n icejsk iej ja k o  г о -lą  
z  ko le i numerów, a  2 7 -ą  pozyc ję  kata logu . 
W y k o n a li/m y  j ą  włotinoręcznie i  antiquo 
modo, dkladając tekat an tyk w ą  <СосЫп* 
pun któw  12 , wykonaną w F a r y iu ,  w odlewni 
D eberny& P eign ot i  odbijając na czerpanym  
c zy s to  szm acian ym , żeberkow ym  papierze  
X, wodnym zn akiem  O ficyn y , wyrobionym  u 
F avier’a  ( O wernia), «• nasze j ręcznej prasie  
w C bdleau C bam brun ш N icei, i  w z w y k ły m  
nak ładzie  stu dwudziestu pięciu egzem p
la r z y  liczbowanych słownie w tłoczn i, oraz  
d w u d z ie s  tu  p i ę c iu  im iennych w kolofonie 
i l a  P rzy ja c id ł-b ib lio filó w , kończąc druk na  
W ielkanoc ię Ą 6  roku. O k ładkę  i  w y k le jk i  
w ykon a liśm y  podług rysu n ków  A u to rk i.

E gzem plarz S ta n ijla u  a  P io tra  K oczorow skiego

^ L t l . ą  publikację O ficyny florenckiej 
w y da jem y  w pracostfnt n ic e js k ie j  j a k o  t s - ą  
z  k o le i n u n u ró ^ t  a  jS - ą  p o z y c ję  k a ta lo g u .  
W y k o f t a liJ m y  j ą  w łoón arę czn ie i  an tiq u o  
m odo, s k ła d a ją c  t e k jt  a n ty k w ą  яСосЫ пл  

p u n k tó w  12, w y ko n a n ą  w P a r y ż u ,  w od lew n i 
D e b c rn y  Ł P e ig n o t  t o d b ija ją c  n a  c zerp a n y m  
с х у Ш  a z m a c ia n y m , żeb erko w y m  p a p ierze  
z  w odnym  Z ftakiem  O fic y n y , w y ro b io n y m  u  
F a v ie r* a  ( O w e rn ia ), w n a jz e jr ę c z n e jр га У и  
w C k A te a u  C b a m b ru n  w N ic e i.  N a k ła d  j e j  
o b e jm u je  d z iew ięćdz ies ią t e g z e m p la rz y , a 
m ia n o w ic ie : jrj z n a cz o n y ch  I d o  X X V j a k o  
w y łą c zn ą  w ład noJć A u to ra ^  zn a cz o n y ch  
p o l^ k tm  a lja b e le m  od A  do Ż  i  t rz y d z ie .fc i 
im ie n n y c h  w k o lo fo n ie  d la  P r z y ja c ie f l-b ib l io -  
f iló w . D r u k  s k o ń c z y l i /m y  n a  JwięŁego J a n a  
C h r z c ic ie la  czerw ca 2 ^ 4 6  ro k u . O k ła d k a  
i  w y k le jk i  aą pod łu g  p ro je k tu  p. J .  W adw icz.

E g z e / ^ l a r z  B ib l io t e k i N a rodow ej 

tu  dctn’.

11. [S. F. Tyszkiewicz]: Kolofon. W: J. M. Wadwicz: 
Poemat z  dyliżansem, s. [51]

12. [S. F. Tyszkiewicz]: Kolofon. W: W. Zyndram-Ko- 
ściaikowski: Tydzień w Muri, s. nib.

г czasów wojny obyczajowi drukowania poetów naszych na tułaczce, ku jednemu  
z  pierwszych wiernych jej autorów, który swym «Adwentem» rozpoczął to dziesięciołecie 
złudnych, lecz nie wygasłych oczekiwań.

Tekst złożyłem antykwą Cochin punktów  12 (petit oeil) z  paryskiej odlewni Deber- 
ny & Peignot, wbrew życzeniu Autora w układzie osiowym, z  powodu niepomiernie wieł- 
kich kontrastów w długości wiersza, a nie chcąc go łamać, nawet na formacie in 8° 
zwiększonych stronic b iążki. Wyklejkę wyciąłem w linorycie wzorując się na obrazie 
M atki Boskiej Ostrobramskiej podpisanym łiterami JP i przerysowanym swego czasu 
w Nicei. Odbiłiśmy antiquo modo na żeberkowym papierze wyrobionym w Pescji z  wod
nym znakiem Oficyny, w ręcznej tłoczni przy via di Camerata 37, kończąc druk na świę
tego Stanisława, Patrona Polski, w maju 1951 roku...”̂ ‘̂ .

Przypomnijmy teraz doświadczenia edytorskie innego poety, zresztą dobrze 
znanego Paczkowskiemu z lat przedwojennych, kiedy to obaj terminowah w Biurze 
prasowym Ambasady RP w Paryżu -  Jana Brzękowskiego. Brzękowski podjął chro
nologicznie wcześniejszą -  po Paczkowskim, lecz przed Pelcem -  próbę walki z upo
rem  Tyszkiewicza.

„Do wydania tom u wierszy u Samuela Tyszkiewicza -  wspomina Brzękowski -  za
chęcił mnie mój kolega i poeta Władysław Pelc. Najpierw nawiązałem porozumienie 
listowne, a następnie skorzystałem z tego, że zostałem wysłany służbowo do Marsy
lii i Nicei -  było to jeszcze przed wkroczeniem Niemców do «wolnej strefy» -  by 
porozum ieć się bezpośrednio z Tyszkiewiczem. Chciał on wydać ten zbiór bardzo 
luksusowo, w formacie in quarto i z licznymi planszami, które miał robić Zygmunt 
Dobrzycki. Ja  podchodziłem  do tej sprawy mniej po bibliofilsku, ale raczej realnie. 
Długo dyskutowaliśmy nad szatą graficzną; Tyszkiewiczowi bardzo zależało na wpro
wadzeniu układu osiowego (tzn. na zaczynaniu każdego wersu w takiej odległości od 
osi centralnej, by po obu jej stronach pozostawały jednakowe długości). Jeśli chodzi



о mnie, odnosiłem się do tego bez entuzjazmu; w przeciwieństwie do Tyszkiewicza, 
nie widziałem w ulcładzie osiowym nic awangardowego, ale nie protestow ałem  zbyt 
mocno. W większym kłopocie znałazłem się później, gdy przysłał mi odbitki kiłku 
stron z ozdobnikami. Nie raziły one bibliofila Tyszkiewicza, ale dla mnie, przyzwy
czajonego do nowoczesnej typografii, były dość trudno strawne. Nie mogłem go 
przekonać, by zrezygnował z tych secesyjnych ozdób, dlatego nie nagliłem go i wszy
stko szło żółwim krokiem, a później, po zajęciu przez Niemców «wolnej strefy», 
urwał się nasz kontakt. Nawiązałem go z powrotem  dopiero w 1945 r., po wyzwole
niu Francji. Natychmiast zaznaczyły się między nami duże różnice. Tyszkiewicz chciał 
wrócić do form atu in quarto i do układu osiowego, podczas gdy mnie zależało nie na 
wydaniu książki bibliofilskiej, ale na tym, by trafiła ona do czytelnika. Dlatego 
upierałem  się przy małym formacie i proponowałem , by oprócz luksusowej edycji 
bibliofilskiej wydrukować większą liczbę egzemplarzy na zwyczajnym papierze.

Tego rodzaju propozycję Tyszkiewicz uważał prawie za osobistą obrazę i omal nie 
doszło do zerwania naszych pertraktacji. Wreszcie, po dłuższej wymianie listów, zgo
dził się na użycie mniejszych czcionek, co pozwoliło na pogodzenie układu osiowego 
z małym formatem. Książka ukazała się dopiero w roku 1946”^^.

6. Niech nam będzie wolno zgłosić pod adresem  nicejskiego warsztatu wydawni
czego kilka uwag krytycznych, odnoszących się przede wszystkim do dezynwoltury 
Tyszkiewicza wobec zasad pisowni polskiej i norm  obowiązujących typografa podczas 
przystępowania do druku tekstu poetyckiego.

W obu tych dziedzinach panowała całkowita dowolność. Samuel Tyszkiewicz, co 
gorsza, był despotyczny, nawet od przyjaciół niechętnie przyjmował głosy krytyki. 
Pracując w 1939 r. nad przewodnikiem po Ziem i Włoskiej dla turystów polskich, 
konsultował tekst z życzliwym mu Józefem A ndrzejem  Teslarem. Poeta-legionista, 
lektor języka polskiego(!) na uczelniach francuskich, dokonał bardzo skrupulatnej 
korekty i do swego listu z Paryża, 29 V 1939 r. (dokładnie: do listu drugiego wysła
nego w tym dniu), dołączył 10-stronicowy m ateriał pt. Zauważone błędy (językowe, 
gramatyczne) w Przewodniku. Jaka była reakcja Tyszkiewicza, którego odpowiedź nie 
jest nam znana, o tym świadczy następny list Teslara wysłany z Paryża 6 VI 1939 r.

Zacytujmy wymowny fragm ent początkowy:
„Drogi Samuelu, Już tak serdecznie i oględnie starałem  się przedstawić Ci te 

drobne błędy w Twej pięknej książeczce (...), że niewymownie mi przykro i dziwi 
mnie Twój naprawdę nie na miejscu między nami ton wymówek i twierdzenie, że m o
je uwagi są «niestety nie zawsze słuszne». D opiero jesteś! Pisze do Ciebie przyjaciel, 
a nie belfer, który Ci chce dokuczyć! Mówię Ci więc z całego serca -  rób co chcesz 
z moimi uwagami. Jeśli jesteś pewien, że którakolwiek z moich uwag jest «niesłu
szna» (czy to jest kryterium w gramatyce? -  nie rozumiem! Powiedz: mylna, tzn. że 
jesteś pewien, że Twoja form a jest poprawna, moja propozycja błędna) -  wydrukuj 
swoją «słuszną», a później niech Ci jakiś nauczyciel ludowy z Garwolina zrobi uwa
gę -  to sobie przypomnisz moje darem ne dobre chęci. Na upór nie ma lekarstwa!”56.

Tyszkiewicz nie był też dobrym stylistą, ujawnia to dostępna epistolografia jego 
pióra. Jednak za kardynalny błąd z jego strony należy uznać fakt, iż nie śledził urzę
dowych zmian w polszczyźnie. Wszak i we Florencji, i w Nicei, pozostawał otoczony 
żywiołem językowym obcym, powinno go to było szczególnie motywować do sam o
kontroli i do pracy nad sobą. W  tym świetle jego reakcja na uwagi merytoryczne 
Józefa Andrzeja Teslara nabiera specyficznej wymowy. Miał opiniodawcę, którego 
opinie lekceważył. O fertę bezinteresownej pomocy fachowca -  odrzucił. Skutki nie 
kazały na siebie długo czekać.

Jak powszechnie wiadomo, ważną cezurą w procesie kształtowania zasad pisow
ni polskiej był rok 1936, kiedy to Kom itet Ortograficzny Polskiej Akadem ii U m iejęt
ności wprowadził szereg uchwał, obowiązujących wszystkich bez wyjątku użytkowni



ków języka57. Tyszkiewicz, oczywiście, filologiem nie był. Ale czy zaglądał do słowni
ka ortograficznego? Z  grona okresowych współpracowników typografa jedynie 
M aria Danilewiczowa, korektorka tomiku Wierzyńskiego, legitymowała się odpo
wiednim przygotowaniem fachowym.

W edycjach nicejskich uchybień jest tak wiele, iż nie podejmujemy się przedłoże
nia ich pełnego rejestru. Możemy jedynie ubolewać nad tym zjawiskiem, ogranicza
jąc się do kilkunastu wybranych przykładów. Tyszkiewicz drukował brózdy, codzień, 
nanic, napewno, napół, napróżno, narazie, nie jeden, niema  ( =  nie ma), nieodrazu, 
pocichu, poco, po  nad, po  przez, pospołu, puhacz, rzempolić, skoki, spowodu (ale 
z  za, z  pod), wzamian, zamało, zczemiała, zdała, zgórą. Niemal nagminnie stosował 
końcówkę -ja  w rzeczownikach rodzaju żeńskiego; Biblja, Bretanja, historja, linja, li- 
tanja, Marja, symfonja, unja, a także wewnątrzwyrazową;o/^ w rzeczownikach rodza
ju  męskiego, żeńskiego i nijakiego: akompanjament, bastjon, konjunktura, kurjerzy, 
legony, Marsyljanka, orjentacja, radjo (m.in. w: A. Jan ta  Ściana milczenia). Rzeczow
niki rodzaju żeńskiego aleja, nadzieja, reja odmieniał w dopełniaczu za pomocą koń
cówek fleksyjnych -ji: aleji, bez nadzieji: na reji (J. Łobodowski Z  dymem pożarów, 
s. 15); cierpiał na rozchwianie pisowni końcówek -em , -emi (sprzed reformy) i -ym, 
-ym i  (po reform ie): np. całem szczęściem, całym [l] po  burzy urokiem  (W. Pelc 
Adw ent, s. 25), m ojem , gasnącem i cierpkiem (tamże, s. 13, 32), niemi ( = nimi w: 
W. Kościelski Grenadierskie strofy, s. 16) irybiemi (tamże, s. 25). Usterki, oczywiście, 
obarczają w pewnej mierze sumienie autorów -  ale nie wyłącznie oni są tu pociąga
ni do odpowiedzialności.

W śród norm  obowiązujących wydawcę poezji najistotniejsza wydaje się dbałość 
o właściwe oblicze wiersza regularnego (rym, rytm). W  przypadku rymu gramatycz
nego obowiązuje również „czystość optyczna”. O to przykłady: w tomiku Juliana D o
browolskiego (Zbuntowana wolność, s. 36) wydrukowano rytmem: błękitnym, analo
giczny błąd popełniono w rymie ziemi: równymi w tomiku Jana Gozdawy-Małęczyń- 
skiego (p n i tułaczki, s. 19). I tu, i tam, końcówki powinny być właśnie ze względu na 
wymogi rymu sprowadzone do wspólnego mianownika i ujednolicone jako rytmem : 
błekitnem. zie m i: równem i. Tak w edytorstwie postępuje się po dzień dzisiejszy^S.

Dokuczliwością innego typu jest w kolofonach konselw entne dodawanie koń
cówek -a  lub w przypadku zależnym {-ą) do stosowanej przez typografa numeracji 
rzymskiej, np. „XXI-a pubhkacja...”, „XLI-ą publikację...”. Tyszkiewicz, niestety, nie 
był tego świadom, że w tradycji pisowni polskiej do wartości liczbowych wyrażanych 
cyframi rzymskimi nie używa się dywizu, nie stosuje się też żadnych dopisków słow
nych ani kropki. Postanowieniem z 1936 r. ujednolicono tę zasadę: „...Nie należy do 
cyfr dodawać końcówek przypadkowych: -ego, -go, -ej, -giej, -ciej itp.”59. Czujność 
czytelnika przełom u XX  i XXI stulecia osłabiają, niestety, nawyki wydawców współ
czesnych. (Walkę z wiatrakam i przypomina apelowanie o rezygnację z rozpowszech
niania zapisu cyfrowo-słownego, typu: „XIX-wieczny”. M ało kto z dzisiejszych 
odbiorców odczytuje to jako rażącą usterkę pisowni.)

N a pewno jednak  w okresie międzywojennym, gdy kształtowała się świadomość 
językowa typografa florenckiego, poczucie więzi zachodzącej między normami pi
sowni a wymogami estetyki druku bibliofilskiego było żywe i twórcze. Samuel Ty
szkiewicz tem u jednak nie sprostał. Zabrakło mu elem entarnych podstaw wykształ
cenia humanistycznego.



PRZYPISY
1 s. Tyszkiewicz: Historia Oficyny Tyszkiewiczowskiej... Dz. cyt., k. 21.
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K a z im ie r z  W i e r z y ń s k i :
„ B a r b a k a n  w a r s z a w s k i ”

...Ten caiy nasz labirynt ponad sceną głuchą.
Coś jak grecka tragedia, cos' jak wies' spokojna...
...Patrzy na to i szepce:

- Znowu będzie wojna. 

Kazimierz Wierzyński Wstążka z ..Warszawianki", w. 28-31

1. Kazimierz Wierzyński (pierwotne nazwisko do 1912 r.: W irstlein) przyszedł na 
świat 27 VIII 1894 r. w Drohobyczu, w rodzinie kolejarskiej^. Kształcił się w szkołacti 
Drotiobycza, Cłiyrowa i Stryja. Debiutował w 1912 r. na łamacli poznańskiego „Brza
sku” wierszem Niech żyje życie. W roku akademickim 1912/13 próbował studiować 
polonistykę, romanistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w roku następ
nym powtórzył tę próbę na uczelni wiedeńskiej, gdzie wybrał slawistykę i filozofię. 
Wybuch wojny pokrzyżował jednak te plany. Wierzyński zaciąga się do Legionu 
Wschodniego, lecz po rozwiązaniu tej formacji armia austriacka skutecznie się o niego 
upomni. Po krótkiej kampanii w m undurze austriackim, w drugiej bitwie pod Kraśni
kiem Wierzyński 7 VII 1915 r. trafia na dwa i pół roku do niewoli rosyjskiej. Przeby
wa w obozie w Riazaniu, skąd w styczniu 1918 r. ratuje się ucieczką do Kijowa, gdzie 
wstępuje do POW  (pod pseudonim em  Kazimierz Wąsowicz). Niełatwa droga 
powrotna prowadzi go do Warszawy.

Tu jakby na niego czekano. Podczas wojny 1920 r. Wierzyński służył w Wojsku 
Polskim jako oficer Biura Prasowego Naczelnego Dowództwa i z jego ram ienia re
dagował w Równem „Ukraińskie Słowo”, w Kijowie zaś „Dziennik Kijowski”. Gdy 
na stacji kolejowej w Równem obserwował ukradkiem  salonkę wodza naczelnego 
Józefa Piłsudskiego, „czułem wówczas -  napisze po latach -  że jego miłość do Polski 
jest jak miłość do kobiety, którą chciałoby się widzieć inną, ale której nie udaje się 
zmienić”. Zwycięstwo nad bolszewikami przyjął z entuzjazmem, Piłsudskiemu ufał 
bezgranicznie. Po demobilizacji wyjechał do Szwajcarii, a następnie po raz pierwszy 
odwiedził Francję.

Młodzi poeci zespoleni i zaprzyjaźnieni „Pod Pikadorem ” form ują grupę, która 
przejdzie do historii literatury w glorii sukcesów i młodzieńczej sławy. Być współza
łożycielem pisma „Skam ander” i być skam andrytą oznaczało zwyciężać w każdej 
konkurencji, a przede wszystkim brylować w Hryce, satyrze i... sporcie. Praktyka 
dziennikarska i wydawnicza w Biurze Prasowym otworzyła przed młodzieńcem salo
ny i ożywiła kontakty towarzyskie. Wierzyński debiutował tomikiem Wiosna i wino 
(cztery wydania w dziesięcioleciu 1919-1929). Wiersze z lat I wojny wydał w tomie 
Wielka Niedźwiedzica (Warszawa 1923). W tymże roku ożenił się z aktorką Bronisła
wą Koyałłowicz voto Rodm unt, ПП'® voto Heyman-Jarecką (1892-1943), lecz 
małżeństwo okazało się nietrwałe. W krótce ]Cgo Laur olimpijski przyniósł mu nie tyl
ko laur M iędzynarodowego Konkursu Literackiego IX  Olimpiady, lecz także pięć 
wydań (w latach 1927-30) i powódź przekładów na języki obce. Już w 1929 r. ukaza
ły się u Hoesicka Utwory zebrane Wierzyńskiego, wznawiane do wojny czterokrotnie.



Po epizodzie na Uniwersytecie Jana Kazimierza, gdzie znów próbował podjąć studia, 
czekała go praca redalccyjna w „Przeglądzie Sportowym” i w tygodnilcu „Kultura”. 
Był też stałym recenzentem  teatralnym  „Gazety Polskiej” (1932-39).

W  latach 1936-39 Wierzyński powrócił do przerwanych wątków ukraińskich, 
które teraz zaowocowały jego udziałem w inicjatywie wydawniczej Ukraińskiego In
stytutu Naukowego w Warszawie, realizującego szesnastotomową edycję dzieł Tara- 
sa Szewczenki. (Placówka ta była instytutem resortowym MWRiOP, powołanym roz
porządzeniem  Rady Ministrów z dnia 7 II 1930 r.) Tom 14. edycji pism Szewczenki 
zawierał przekłady na język polski; wśród trzynastu poetów-translatorów spotkali się 
Wierzyński i Józef Łobodowski, a także Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Hollender, 
W łodzimierz Słobodnik^. Wierzyński odbywał też liczne i urozmaicone podróże za
graniczne, zwiedził Europę Zachodnią, Meksyk i USA. W  1938 r. uzyskał członko
stwo Polskiej Akademii Literatury. W dniach 4-6 III 1939 r. wziął udział w Zjeżdzie 
Pisarzy Polskich ZZLP w Cieszynie. Pierwszego dnia czytał wiersze z tomu Wolność 
tragiczna (wyd. czwarte Lwów 1939). Dnia drugiego odbyło się „sześć poranków ar
tystyczno-literackich równocześnie” w sześciu miejscowościach: Jabłonków, Trzy
niec, Karwina, Orłowa, Frysztat i Bogumin. Relacja dziennikarska potwierdza, iż 
Wierzyński był w Jabłonkowie, odczytał tam m.in. m ersz Jałowiec^.

2. Roczny pobyt Wierzyń
skich we Francji od październi
ka 1937 do października 1938 r. 
-  obojga przyszłych Wierzyń
skich, bowiem poeta i Halina 
Pfefer 1"^° voto Sztompka 
(11980) pobrali się dopiero po 
powrocie do kraju -  związał ich 
z ziemią francuską wieloma 
nićmi. W Paryżu odwiedzili Bi
bliotekę Polską. Jest tej wizyty 
ślad poetycki. Otóż oglądając 
pamiątki Muzeum Mickiewicza 
Wierzyński zatrzymał wzrok na 
bileciku Maryli z jej odręcznym 
dopiskiem, wyznaczającym Ada
mowi spotkanie (zgodnie z du
chem epoki należałoby powie
dzieć: „schadzkę”) o północy, 
„w miejscu, gdzie ją  zraniła 
ostatni raz gatązka” .̂ Poeta 
zrozum iał poetę. Wierzyński 
przejął się zarówno wyborem 
czasu i miejsca tej randki, jak 
i konsekwencją pierwszej miło
ści, która kazała Mickiewiczowi 
ów bilecik pielęgnować aż do 
śmierci. Impuls zamienił się 
w wiersz Maryla (wprowadzony 
do tomu Kurhany).

Epizod prowansalski zna
lazł swój wyraz wspomnieniowy w rozdziale zatytułowanym Zawado  powojennej 
składanki reporterskiej Cygańskim wozem. Z  inicjatywy świeżo poznanego artysty 
m alarza Jana Wacława Zawadowskiego (1891-1982), a przede wszystkim pod wpły
wem nalegań, aby odwiedzili jego pracownię w Orceł (Domaine Orcel, Q uartier

13. Kazimierz Wierzyński. Pocztówka z serii: 
polscy” (1933)

,Współcześni pisarze



Valerose, Aix-en-Provence), Wierzyńscy zaplanowali wycieczkę na południe. Zawadow
ski, który przyjechał do Francji w 1912 r. i byl początkowo gościem państwa Frankow
skich, właścicieli posiadłości w Orcel, awansował później na zięcia, żeniąc się z ich cór
ką, Tamarą Frankowską-Mesa (1894-1984). „Pojechaliśmy z żoną do Avignon -  pisze 
Wierzyński -  i stamtąd zaczęliśmy gonitwę po tej rozkosznej ziemi roztaczającej się sze
roko pod patronatem dwu gór, Ventoux i Sainte-Victoire. Obejrzeliśmy wszystko, co się 
dało, od Nicei do Kamargi, rzymskie luki, teatry, akwedukty, poszczerbione katedty 
i zamki, melancholijną deltę Rodanu, skaliste Les Baux, dom [Frederica] Mistrala...”5.

Zawadowski ugościł ich ser- ___________
decznie, częstując baran iną po ĵ g j  
prowansalsku i -  własnymi pejza
żami sygnowanymi kryptonimem 
„Zaw ado”. U praw iał malarstwo 
olejne, cenił też akwarelę. W ie
rzyński jeździł z Zawadowskim 
pod górę Victoire, która dla arty- 
sty-pejzażysty była spadkiem po 
Cezannie, malującym ją w nie
skończoność. W tej tak beztro
skiej, kraszonej winem „Cóte du 
R hone”, sprzyjającej wierszowa
niu atm osferze poeta  uskładał 
prędko nowy tomik: Noce prowan- 
salskie. Po powrocie do Warszawy 
powierzył go 28 VIII 1939 r. wdo
wie po M ortkowiczu. N iestety, 
miał się później dowiedzieć, że 
Noce prowansalskie padły ofiarą

14. Tamara i Jan Wadaw Zawadowscy w Orcel (1981?). Fot. 
A. Prugar-Myślik.

15. Dom Tamary i Jana Wacława Zawadowskich w Orcel. To tu
taj byl podejmowany Kazimierz Wierzyński ze swą przyszłą 
żoną Haliną

wojny. A utograf wraz z drukarnią 
Mortkowiczów spłonął na Starym 
M ieście. Potw ierdza to  córka, 
H anna M ortkowicz-Olczakowa, 
we wspomnieniach Pod znakiem  
kłoska.

Utwór tytułowy -  Noc prowan- 
salska -  ocalał dzięki pośpiechowi, 
z jakim Wierzyński miał zwyczaj 
obdzielać swoimi tekstami czasopi
sma warszawskie. Z  wierszy tych 
kilka zdążyły wydrukować „W iado
mości Literackie”. To, co ocalało, 
weszło później do Korca maku^.

Nie wyzwolę się z Ciebie, nie powiem, com czuł. 
Ziemio świateł zaskómych i słońca w ulewie. 
Pocięty kolorami jak żądłami pszczół,
Tylko krwią jeszcze krążę, krew o niczym nie wie. 
Krew jest jak wiatry w  wiatrach i zioła śród ziół.



... Pachniał anyż. Wyciekał jak sok.
Z dzikich koprów roślinna tryskała żywica,
Zieleń pięła się po mnie i korzenny mrok 
Z pogłębia ssał się, czułem - na wskroś mię przesyca.
I słyszałem jak zbliża się pajęczy krok:
Komar huczał opity nad plastrem księżyca...
[ ]

Noc prowansalska, w. 1-5, 12-17

Wizyta zapisała się dobrze w pamięci Wierzyńskiego, o czym świadczył list dzięk- 
c ^ n n y  z Paryża, 24 VII 1938 r., nadesłany wkrótce do Zawadowskich!: „...Zawado, 
niecłi Pan maluje dzień i noc, ręką i nogą, za siebie i za mnie; każda kropelka tam 
tego światła warta uchwycenia... Przeczytałem moje wiersze stam tąd i pytam się, kto 
to pisał, kiedy, jak?...” (list w zbiorach Biblioteki Polskiej).

Później, pomimo grozy wojny, Zawadowscy uczestniczyli nadal aktywnie w pol
skim życiu kulturalnym (a być może i konspiracyjnym). U  schyłku lata 1942 r. w ich 
posiadłości odbył się słynny zjazd literacko-artystyczny pod przewodnictwem dyrek
tora Biblioteki Polskiej Franciszka Pułaskiego, z udziałem m.in. Samuela Tyszkiewi
cza, Zygm unta Dygata, Konstantego Brandla.

3. Wojna rozpoczęła się Wstążką z  „Warszawianki”. Wiersz ten Wierzyński napi
sał w przededniu, 27 sierpnia 1939 r. Jego fragm entem  z adnotacją „Poezja a chwila 
bieżąca” posłużył się krakowski „Ilustrowany Kurier Codzienny” w numerze 
z 1 września. Pełny tekst ogłosiły „Wiadomości Literackie” antydatowane na 3 IX 
1939^. Wstążka wejdzie później do tomu Ziemia-wilczyca, którego anons prasowy 
znajdujemy w „W iadomościach Polskich” z dnia 9 marca 1941 r.8.

D nia 30 sierpnia 1939 Wierzyński odwołuje się do staropolskiej suplikacji „Święty 
Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny...” -  i pisze swój głośny wiersz Święty 
Boże. W  „Gazecie Polskiej” ukazał się on 30 V III, dwa dni później -  1 września -

drukują go: „Goniec Warszawski”, po
znański „Nowy K urier” i warszawska 
„Polska Z b ro jn a” .̂ Wierzyńscy wraz 
z zespołem  „Gazety Polskiej” zostah 
początkow o ewakuowani do Lwowa. 
Dokładnie 17 IX 1939 r. przekroczyli 
granicę rumuńską i wspomagani przez 
dyplomatów polskich udali się do Francji.

„Tym się tylko żyje, za co się umie
ra ”. Ładnie powiedziane. Mistrz poezji 
tyrtejskiej -  jak większość skamandry- 
tów i postskamandrytów -  obficie czerpie 
z arsenału liryki romantycznej. Warto 
sięgnąć po num er inauguracyjny gazety 
obozowej w Coetquidan „Polska Wal
cząca”. Otwierają go dwa wiersze Wie
rzyńskiego: Święty Boże i trawestacja 
hymnu na cześć Ducha Św. Veni Creator 
Spiritus -  Zstąp, Duchu mocy... 1 .̂ Wojna 
potw ierdziła, że W ierzyński sukcesy 
swoje zawdzięczał „poczuciu aktualno
ści, m aterii współczesnej, zastosowaniu 
języka potocznego”!^, lecz także eksplo
atowaniu stylizacji biblijnej i naśladowa
niu psalmistów. Co nie zmieściło się 
w tomie Ziemia-Wilczyca, weszło do na
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stępnych: Róża wiatrów (Nowy Jork 1942) oraz Krzyże i miecze (tam że 1946). Pod 
wpiywem wydarzeń chwili stał się więc typowym poetą okolicznościowym. Z a nim 
pójdą inni, a więc A leksander Janta, Józef Łobodowski, Jan Malęczyński.

Początek serii poetyckiej Samuela Tyszkiewicza dał także Wierzyński, przypadko
wo napotkany przez typografa na dworcu kolejowym w Marsylii. Wybór padł na poe
mat Barbakan warszawski'^'^. Wierzyński nie był żołnierzem, przemówiła jego uzna
na wielkość na firmamencie poetyckim. Tomik otwierała następująca dedykacja: 
„Sławie Imienia / Stefana Starzyńskiego / Budowniczego i Obrońcy Warszawy / Bo
hatera wojny z Niemcami”. O etapach powstawania utworu dowiadujemy się z infor
macji odautorskiej; „Pisane w listopadzie 1938, listopadzie 1939 i wrześniu 1940”.

Rzecz ciekawa, w pisarstwie autotematycznym i wspomnieniowym W ierzyńskie
go nie znajdujemy choćby jednej wzmianki na tem at genezy Barbakanu warszawskie
go (tytuł ten w ogóle się nie pojawia). Podobnie wydawca najnowszego Wyboru poe
zji Wierzyńskiego w serii „Biblioteki Narodowej”, pisząc o dorobku poety w latach 
II wojny światowej, nawet nie wspomniał o edycji nicejskiej^^. M niejsza o przyczyny. 
Sam Tyszkiewicz był zadowolony ze swego wyboru i z otwarcia serii poetyckiej dzie
łem czołowego skamandryty. W historiografii Oficyny nazwisko Wierzyńskiego zrobi
ło swoje. Nie ma praktycznie wypowiedzi na tem at warsztatu Tyszkiewicza, w której 
by zabrakło Barbakanu warszawskiego wśród egzemplifikacji dokonań typografa.

Kolofon przytoczymy w całości: „XXI-a publikacja Oficyny florenckiej ukazuje się 
w tragicznych czasach walki o Polskę i rozproszenia wielu Polaków p o  świecie. Oficy
na, wprawdzie nie na wygnaniu, ale na celowo obranej nowej placówce, w filii wysunię
tej ja k  przyjacielskie ramię do kraju, który przez rok prawie typografa na żołnierza zm ie
nił, wdzięczna jest głęboko Poecie za utwór o rodzinnym grodzie, drukowany jako  
pierwsze dzieło śród nowych warunków pracy i otoczenia.

Złożyłem je własnoręcznie Antykwą i Kursywą, punktów 12 i 8, wykonaną w mar- 
sylskiej odlewni czcionek Olive i odbiłem antiquo m odo  na papierze Bouffant verge 
z Delfinatu, we własnej ręcznej tłoczni nicejskiej p r ^  Boulevard de Cimiez pod 
n. 47. Skończyłem drukować w rocznicę bohaterskiego września, przeznaczając 
egzemplarze imienne dla Przyjaciół-bibliofilów oraz 125 egzemplarzy liczbowanych 
słownie w tłoczni dla Rodaków na obczyźnie”

Choć milczy na ten tem at kolofon, korektę druku prym arnego -  Kazimierza W ie
rzyńskiego Barbakan warszawski -  przeprowadzała na jesieni 1940 r. M aria Danile- 
wiczowa^^. Tomik miał powodzenie, został błyskawicznie rozprzedany, co skłoniło 
wydawcę do wznowienia nakładu na zasadzie kontynuacji (egzemplarze num erow a
ne od 126 do 275). Zanim  do tego doszło. Barbakan warszawski ukazał się także na 
pierwszej kolumnie londyńskich „W iadomości Polskich”

O to informacja pow tórna z Nicei, tekst drugiego kolofonu:
„XXI-a publikacja Oficyny florenckiej ukazała się przed rokiem  jako pierwsze 

wydawnictwo filii nicejskiej. Nieoczekiwane powodzenie książek drukowanych na 
naszej placówce i piękno utworu o rodzinnym grodzie typografa zmusiły do po
wtórzenia nakładu dla licznych przyjaciół i bibliofilów, pierwszy w piętnastoletnich 
dziejach Oficyny fakt nowej edycji, zachęcający do coraz gorliwszej pracy i wróżący 
sławę Poetom, co tłoczni nicejskiej zaufali”^'.

4. „Głos Polski. La Voix de la Pologne”!* otworzył swe łamy 28 XI 1939, czyli 
w wigilię rocznicy listopadowej. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaką misję w tym 
czasie ma do spełnienia dziennik paryski wydawany po polsku. Uwiarygodniały ją 
świetne nazwiska i celne pomysły retoryczne. O to kilka przykładów. M aria Kuncewi
czowa drukuje felieton Dzień krwi i chwały trwa..., a w num erze świątecznym słynny 
List do miasta Warszawy (pierwodruk!); Wierzyński daje wiersz paryski Sekwana, 
z oczywistym, pomnikowym akcentem  mickiewiczowskim; Józef Relidzyński swą 
Pieśń o Warszawie dedykuje „Naczelnemu Wodzowi i Szefowi Rządu Polskiego we



Francji...”19. R anga informacyjna sprawdzała się w kom unikatach redakcyjnych do
tyczących takich inicjatyw, Inauguracja Uniwersytetu Polskiego Za Granicą, Komi
tet Pomocy dla Artystów i Literatów Polskich, Wznowienie działalności Polskiego To
warzystwa Przyjaciół Książki, Wieczornica dla wojskowych polskich w Paryżu -  czy 
wreszcie Wieczór autorski współczesnej poezji polskiej^^. Natłok wydarzeń społeczno- 
kulturalnych daje pojęcie o znaczeniu, jakie Paryż odgrywał w tym czasie dla Polski 
i dla Polaków. We wszystkich przedsięwzięciach walnie uczestniczyli pisarze, artyści 
i dziennikarze.

Przystępując do działań dydaktycznych uniwersyteckich pod kuratelą prof. Oska
ra Haleckiego, Lechoń swój cykl wykładów zainaugurował 26 I 1940 tem atem  „Tra
dycja i nowość w polskiej literaturze współczesnej”21. Już drugi odczyt 2 II 1940 r. 
był poświęcony Poezji Warszawy'^^. Do Kom itetu Pomocy dla Artystów i Literatów 
Polskich wszedł m.in. A ntoni Słonimski jako wiceprezes, zaś funkcje przewodniczą
cych sekcji przypadły w udziale Józefowi Wittlinowi (sekcja literacka), Zygmuntowi 
Dygatowi (m u ^czn a), Janowi Wacławowi Zawadowskiemu (plastyczna), Kazimie
rzowi Ordyńskiemu (teatralna)23. Pisząc o wznowieniu w styczniu 1940 r. działalności 
paryskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, warto wspomnieć, iż powołali 
je do życia w 1924 r. Stanisław Piotr Koczorowski, Bolesław Przegaliński i Bronisła
wa Mońkiewiczówna. Reaktywowanemu gremium PTPK prezesował teraz Wierzyń
ski, u jego boku Przegaliński pełnił obowiązki sekretarza, Mońkiewiczówna była 
skarbnikiem, pozostałe osoby -  M aria Danilewiczowa, Jerzy Nowak, Konstanty 
Brandel i A lfred Birkenm ajer -  wchodziły w skład zarządu.

N astroje ówczesne wyrażała poezja, pełna aluzji politycznych i literackich, prze
ładowana figurami retorycznymi, wędrująca dobrze skądinąd znanymi ścieżkami. 
Spójrzmy na splot dwóch klisz polsko-francuskich, aż nadto oczywisty, by warto go 
było komentować. O to na łamach paryskiego „Głosu Polski” z dnia 12 XII 1939 r. 
(nr 15 s. 2) Wierzyński pubhkuje liryk Sekwana z czytelnym dla każdego Polaka pa
ryskim motywem pom nika A dam a Mickiewicza:

...Dziś pielgrzym z brązu na placu stoi 
I rękę wyciąga przed siebie,
Ta sama chmura znad wstęgi twojej 
Za nami się wlecze po niebie...

Drogim  miastem-symbolem staje się Warszawa; tego motywu chwytają się 
wszyscy poeci, od pokolenia legionistów Piłsudskiego aż po najmłodszą generację 
Tyrteuszy:

...Warszawo, Warszawo kochana!...
Idziem z ziemi francuskiej do polskiej 
Legionami znów... Marsz, marsz, Sikorski!
Warszawski brzmi refren wspaniały - 
Oto dzisiaj dzień krwi i chwały...
[ ]
Wilno, w lutym 1940 roku.

Józef Relidzyński, Pieśń o Warszawie (fragment)^'^

Gwoli sprawiedliwości przywołajmy utwór wcześniejszy chronologicznie (wydru
kowany 15 X 1939 r. w tygodniku „Polak we Francji”), odwołujący się do tego same
go rytuału: „przełożenia” refrenu Mazurka Dąbrowskiego na miejsca i osoby zaanga
żowane współcześnie. A utorem  tej parafrazy okazał się daleki krewny Stefana Wi- 
twickiego -  Kazimierz Witwicki^S.

...Marsz, marsz, Sikorski,
Z Ziemi Franków do Polski,
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem.



Warszawa była hasłem wysyłającym impulsy we wszystlcicłi Itierunkacli. Jalc to wy
nika z adnotacji autorskiej umieszczonej pod Pieśnią o Warszawie („Wilno, w lutym 
1940 roku”), Relidzyńskiego odnalazła na Wschodzie. Józef Łobodowski przesiąkał 
atm osferą polskiego Paryża, wsłuchiwał się w romantyczne echa przeszłości i reago
wał podobnie. Jego Warszawa dałaby się dopisać do patetycznych okrzyków Reli
dzyńskiego. Różniąc się m iarą (trzynastozgłoskowiec wobec dziewięciozgłoskowca), 
jest przecież kontynuacją retorycznej apostrofy. Zresztą nikt wtedy nie napisałby 
wiersza tyrtejskiego na inną modłę. Prof. M arian M. Drozdowski z polskiej prasy p a 
ryskiej cytuje przykłady twórczości poetów т ш о ш т  gentium: Stanisława Okszy War
szawa i autora ukrytego pod pseudonim em  „Tom” Warszawo, reprezentujące tę sa
mą poetykę26.

...Więc cóż, że w  twe ulice tryumfalnym marszem 
wdarła się pieśń najeźdźcy i serca znieważa...
Oto budzą się groby, kurhany najstarsze 
oddychają głęboko, na głuchych cmentarzach 
płomień rozdziera ziemię, gniew oczy oślepia.
To na bruk wyrzucono ostatni fortepian, 
to Iwom na czoła spada granitowa grzywa, 
zemstą dyszą za węgłem wieczory i ranki, 
z warg twych w grozie zastygłych znowu się podrywa 
nigdy nie pokonana strofa Warszawianki.

Kto był z tobą, gdyś stała w łunach i pożarach, 
gdy grad żelaza walił w  drżące serca dzieci?
Jęczy w skrzypie gałęzi męka nasza stara 
nieprzebłaganym głosem powrotnych stuleci: 
gniewne zwierzęta sławy na cokołach z armat 
raz jeszcze oniemiałe zakrywają paszcze 
i noc listopadowa, od popiołów czarna, 
spłynęła na twe barki romantycznym płaszczem.

Józef Łobodowski Warszawa, strofa 5 i 6

Łobodowski się spóźnił. Natom iast Wierzyński zdążył w porę. Skutek jest ten, że 
Warszawa nie weszła do antologii M.I. Kolina, znalazło się tam jednak miejsce dla 
Barbakanu warszawskiego. Przypominamy głośną antologię londyńską Wiersze 
o Warszawie-, jej egzemplarze znalazły się na ladach księgarskich już w marcu 1941 r.27. 
Antologię otwierały dwa akcenty warszawskie z pism Słowackiego: Poema Piasta 
Dantyszka i Uspokojenie. W dalszych częściach przeplatały się wiersze dziewiętnasto
wieczne ze współczesnymi, a więc romantycy: Mickiewicz {Reduta Ordona), Słowac
ki {Sowiński w okopach Woli) i Norwid {Fortepian Szopena), po nich Lenartowicz, 
Syrokomla, W iktor Gomulicki, Konopnicka, A rtur Oppm an, Edward Słoński i wresz
cie -  plejada skamandrycka; Lechoń, Słonimski, Baliński, Tuwim, Wierzyński.

A ntologia utwierdziła rangę symbolu, jakim dla diaspory polskiej była w dniach 
wojny stolica Polski.

5. Najciekawszym dla nas wydarzeniem paryskim, ze względu na niewątpliwy im
puls sprawczy i udział w nim Wierzyńskiego, będzie wieczór poezji polskiej. G azeta 
informowała o tym kilkakrotnie i w miarę obszernie.

„ W ie c z ó r  a u t o r s k i  w s p ó Ic z e s n e j  p o e z ji p o l s k ie j . Staraniem  Polskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Książki odbędzie się w najbliższą sobotę, dnia 2 [marca! 
Wydrukowano błędnie: lutego -  WJP] br. o godzinie 20 min. 15, w dużej sali Bibliote
ki Polskiej (6, Ouai d’Orleans), pierwszy Wieczór Poetycki poświęcony współczesnej 
twórczości poetyckiej powstałej na tle wojny i obecnej sytuacji Polski. W  Wieczorze 
wezmą udział wszyscy poeci polscy przebywający w Paryżu, tj. pp.: Stanisław Baliński,



Antoni Bogusławski, Jan Brzękowski, Aleksander Janta-Pokzyński, M aria Jasno- 
rzewska-Pawlikowska, Zenon Kosidowski, Jan Lechoń, Mieczysław Lisiewicz, Józef 
Łobodowski, Bołidan Pawłowicz, Antoni Słonimski, Józef Andrzej Teslar, Julian Tu
wim, Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin. (...) Jako recytatorzy w y st^ ią  sami pisa
rze oraz znana artystka dramatyczna, p. Lena Eictiler-Stypińska

Wśród uczestników zastanawia nieobecność M arii Kuncewiczowej. Zrządzeniem 
przypadku zabrakło też drugiego nazwiska, bowiem w spotkaniu z całą pewnością 
uczestniczył -  już w m undurze aspiranta L Dywizji Grenadierów  -  Jerzy Paczkow- 
ski29. Jego przyjazd z Coetquidan, być może, zaskoczył organizatorów. Dawny prze
łożony Paczkowskiego w biurze prasowym Ambasady RP Jan Brzękowski potwier
dza, że „wzięłi w nim udział prawie wszyscy poeci, którzy zdołali opuścić Polskę, tj. 
gtównie skamandryci i trzej «paryżanie» (Lechoń, Paczkowski i ja). Było to moje 
pierwsze zetknięcie się z Tuwimem. Pomimo ogromnej odległości, jaka dzieli nasze 
poetyki, zachowałem miłe wspomnienie z tego spotkania. W przeciwieństwie do 
innych poetów  Skam andra, Tuwim okazał mi wiele życzliwości i zachował się jak 
starszy kolega, do czego nie pr^zw yczaili mnie inni członkowie grupy, a zwłaszcza 
mój kolega z ambasady, Lechoń. Ogromny sukces odniósł Alarm  Słonimskiego, ale 
przekonałem  się wtedy, że nawet stosunkowo mało przystępne utwory znalazły żywe 
echo u słuchaczy”30.

Tu Brzękowski mówi o sobie. To wtedy udzielił mu lekcji poezji pewien prosty 
żołnierz, który -  nawiązując do jego wiersza Wrzesień 39 -  zapytał: „Po co zachwa
szczać piękną mowę polską..., po co używać słowa mitralieza, gdy można powiedzieć 
«karabin maszynowy» lub «ckm»?” W krótce po spotkaniu w Bibliotece Polskiej 
wiersze czołowych naszych poetów zajęły całą kolumnę w numerze inaugurującym 
edycję nowego tygodnika paryskiego „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie”. 
W ydrukowano tam dwa utwory Słonimskiego Л/дг/п i Warszawa, Marii Jasnorzew- 
skiej Wszechmocnemu, Lechonia Grób Agam em nona, Balińskiego Kolęda warszaw
ska 1939 i Kazimiery Iłłakowiczówny D/aczego śpiewam^^.

O znaczeniu tego zbiorowego wieczoru autorskiego napisze później z właściwym 
sobie polotem  M aria Danilewiczowa:

„Był to niemal «zjazd maturzystów». (...) N iektóre z recytowanych wówczas wier
szy, Alarm  Słonimskiego i Kolęda warszawska 1939 Balińskiego, zyskały popular
ność, której rozm iarów niepodobna przecenić. Były na ustach wszystkich, przepisy
wane i recjlow ane przy każdej okazji, przedrukowywane we wczesnych numerach 
pism podziemnych, w obozowych wydawnictwach rumuńskich i węgierskich. Zawar
ty w nich ładunek uczuciowy trafiał celnie. Był rezultatem  spontanicznej reakcji ich 
autorów  na wydarzenia w o jen n e”32.

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki powzięło wówczas postanowienie, które
go wymiar symboliczny dodawał skrzydeł nie tylko poetom . Projektowano publika
cję okolicznościową Ksiqg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Niestety, 
zabrakło na to czasu. U padek Francji położył kres działaniom propagandowym dia
spory polskiej w Paryżu. Ale już jesienią 1940 r. nadrobiła to edycja M.I. Kolina, 
który Mickiewiczowe Księgi wydał w Londynie z przedmową prof. Stanisława Pigonia.

6. Barbakan jako obiekt zabytkowy został powtórnie odkryty i zrekonstruowany 
w latach międzywojennych 1937-38. Było to możliwe dzięki temu, że jego dolne par
tie przetrwały w zasypanej fosie, a część murów północnych do ich pełnego pierwot
nego wzrostu w chłonęła w przeszłości kamienica przy ulicy Nowomiejskiej 24. Wie
rzyński przystąpił więc do realizacji pomysłu poetyckiego jako varsavianista i poeta 
okolicznościowy. Przed wielu laty miał godnego poprzednika w Janie Kochanowskim 
odnotowującym oddanie do użytku na Wiśle „mostu warszawskiego”.

Jeśliście mnie zbudzili, wydarli spod cegły 
i z tych krużganków patrzeć przed siebie kazali -



Wierzyński powitał odzyskane dzieło Jana Baptysty z Wenecji za pom ocą figury re to 
rycznej, cliętnie stosowanej przez poetów staropolskich -

rozsuńcie jeszcze ściany, chcę bardziej rozległy 
ogarniać z baszty widok: za mury i dalej 
z brzegów stromych spozierać: za wiślane łęgi, 
za lasy i piaszczyska w równinę szeroką...

Była to oczywista personifikacja opisywanego obiektu; przemówiła efektowna, 
półokrągła, trzykondygnacyjna basteja stanowiąca przedbram ie Bramy Nowomiej- 
skiej, zachowując się jak człowiek, którego zbyt długo krępowały przyciasne szaty.

Monolog Barbakanu nie kończy się jednak, otrzymujemy teraz dopełnienie histo
ryczne owej panoramy krajobrazowej, wyliczenie władców, którzy w niespokojnych 
czasach spać się kładli „z otwartą powieką”: Bolesław Chrobry, który „mierzył Połud
nie, Północ -  fozywousty”, Stefan Batory zaś „na smutny pogrzeb Jagiellonów” ka
zał bić z dział „do cerkiewnych dzwonów”. Wątpliwości ogarniają czytelnika, skąd 
Barbakan czerpie swą wiedzę historyczną. Wszak zbudowano go w połowie XVI wie
ku. Barbakanowi można jednak wierzyć, gdy jego relacja dotyczy lat późniejszych, 
kiedy on sam pod kanonadą oblężenia doświadcza słabości spękanych murów, zm ur
szałych konstrukcji drewnianych.

O ile dotąd czytelnik obserwował wydarzenia oczami budowli, o tyle następny 
obraz ma odm ienną naturę, bierze się z podsłuchu. Zapadnięty w siebie Barbakan 
stał się ruiną, utracił wzrok, mógł jedynie snuć domysły na podstawie odgłosów do
biegających z zewnątrz. Domyśla się więc, źe oto tłum uliczny insurekcji kościu
szkowskiej wymierza karę zdrajcom: „To stąpa zemsta. / -  Słyszę, oddycham głębo
ko” (w. 54-55). Złowróżbną m iarę „nad kopcem mych gruzów” nadaje epizodowi na
poleońskiemu stado sępów ciągnących za wojskiem.

„O krutna rosa schnie już i nowa krew świta” (w. 70). Historia przebudzenia listo
padowego ma tym razem wymiar indywidualny. O to

...Szopen jechał na koncert, a Julo do Sally 
na podróżnym tłumoku pisał pożegnanie:
Ojczyzno miła, żegnaj! - i długo płakali,
gdy w kwietniu krzykiem wiosny wybuchły łganie
i gdy w liściach wrześniowych, na wiorstach szesnastu,
Paskiewicz tłumem zaległ, wybił oczy miastu 
i kraj cały w ślepocie pogrążył, poszarpał, 
kibitkami rozdzwonił, wywieszał na szkarpach

(W. 71-78)

Wymiar tej próby -  moralny, poetycki i intelektualny -  określiła W ielka Em igra
cja: „Z Lipska książki tajem ne i pisma z Paryża”. Po raz pierwszy w swej relacji B ar
bakan pasuje poetę na wieszcza („Poecie to wyśpiewać, niech kocha i bluźni” -  
w. 85). Kolejny pasaż powstańczy, ujęty zresztą powierzchownie w sześciowierszowej 
strofie, zamyka jedno nazwisko -  księdza Stanisława Brzóski. N astąpi teraz wycisze
nie, krzyk przejdzie w szept, sekret konspiracyjny zam kną krzyże w lasach.

Ten akt ciszy tworzy podglebie dla nagłego zwrotu dramatycznego, którem u na 
imię Legiony Piłsudskiego. M amy też gotową odpowiedź na pytanie, dlaczego poe
m at warszawski Wierzyńskiego nie dostąpił zaszczytu wprowadzenia do lektur Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie padnie tu wprawdzie nazwisko Kom endanta, 
lecz jego obecność wyczuwamy tym dobitniej w wierszach i między wierszami.

...Rozda broń, zwoła wojsko i potem gdy krzyknie 
i mundury posieje na krakowskich łąkach 
a żołnierzom iść każe wszystkiemu na przekór..

(W. 102-104)



O statnim  akordem  części pierwszej -  optymistycznej -  stało się dobrodziejstwo 
Wolności, smakowane przez narratora. Barbakan wypowie to tak:

Podniósł nas. Czuję w  głębi ruch mojego muru, 
dźwignięte ściany rosną, piwnice otwarto.
Ktoś woła mnie, bym wstawał i bym piął się górą...

Czuję jak gruz się kruszy, opada spod cegły, 
widzę miasto i wolność...

(W. 114-116, 118-119)

I na tym m ożna by poprzestać, gdyby dzień 1 września 1939 znów nie wstrząsnął 
m uram i bastei. W  obliczu wojny tonacja poem atu, a także jego język, z początku 
obficie archaizowany, zmienia się radykalnie. O dstąpienia od figury retorycznej -  
personifikacji -  dom agała się współczesna poetyka i nowa, okrutna rzeczywistość. 
N arrację przejm uje poeta, ponieważ „dziś, gdy piórem dotykam się ruin Warszawy, / 
nie przyszłość jej mam w oczach, lecz grobową płytę” (w. 131-132). Odbudowany Bar
bakan był krótko synonimem pomyślności ojczyzny; teraz słowa, które „miały rosnąć 
jak mur odnowiony”, układają się poecie na kształt ruiny rzymskiego Colosseum.

Jedno nam ocalało przestrogą okrutną, 
że wolność jest w tym kraju więcej niż tragiczna, 
że bić się o nią trzeba jak żołnierz o Kutno, 
gdzie krwią spłynęła każda wierzba okoliczna, 
jak o Lwów, jak o Modlin, jak o każde miasto...

(W. 182-186)

Poeta nie ma innego wyjścia, musi przywdziać szaty wieszcza, aby wizją profetycz
ną dodać otuchy czytelnikom.

A zapytacie, z czego wziąć siłę i wznosić 
po nie wiadomo który raz poczęte dzieło, 
czy śmierci nie za mało, katakumb nie dosyć, 
gdy tyle ognia zgasło, tyle krwi spłynęło, 
z czego ludzi budować, gdy okrutne cięcie 
po twarzy i po dziejach przeszło znów jak skaza - 
powiadam wam - jest jedno na wszystko zaklęcie 
i jedna nieprzebyta jest przed nami kolej, 
czy to kogo upaja, czy to kogo boli: 
z żelaza muszą powstać Polacy, z żelaza!

(W. 213-222)

Ten romantyczny akcent -  wykrzyknienie retoryczne -  spełniłby znakomicie funk
cję fanfary końcowej poem atu.

A  jednak  tak nie jest. Poeta jakby z innej perspektywy jeszcze raz spogląda na 
problem  i wprowadza trzy refleksyjne strofy czterowierszowe, którymi zdaje się wy
cofywać z powziętej przed chwilą decyzji. Przed chwilą? Otóż bijąca w oczy dyshar- 
m onia owego zakończenia pozwala powątpiewać w jednoczesność realizacji twórczej 
tych dwóch zespolonych ze sobą sekwencji. Instynkt prowadzi nas więc ku inform a
cji odautorskiej: „Pisane w listopadzie 1938, listopadzie 1939 i wrześniu 1940”. Wie
my już, gdzie wypada cezura „listopad 1939”; zakończenie części pierwszej jest wszak 
pierwotnym zamknięciem poem atu. Z  kolei poszukując jakiegoś sygnału poetyckie
go, który by umożliwiał rozpoznanie i rozgraniczenie obu ingerencji -  wrześniowej 
1940 od listopadowej 1939 -  dostrzegamy taką możliwość w dopisaniu owych trzech 
końcowych czterowierszy.



Kask nad czołem geniuszu i włócznia przy boku - 
taki posąg narodu powstanie, Pallado, 
nad miastami w ruinach i nad losem w mroku, 
nad nie uśpioną nigdy w tym kraju zagładą.

Miecze błysną i sława, nasz arsenał dumny, 
plac opromienią, zamek, katedralne ściany, 
króla, co w przeszłość patrzy z wyniosłej kolumny, 
i lud, co znaku czeka na murach zebrany.

1 wtedy niech się Boży sąd nad nami stanie, 
i wyrok z gwiazd niech spada zaświatowym szumem; 
wyjdźcie wiekom naprzeciw przez most w  barbakanie 
świecić włócznią i czołem, męstwem i rozumem.

Domysł powyższy znalazł potwierdzenie. Sprawa wyjaśniła się dzięki możliwości 
konfrontacji druku z jego podstawą źródłową, czyli z maszynopisem autorskim W ie
rzyńskiego, przechowanym pieczołowicie przez Samuela Tyszkiewicza. O tóż poeta 
przedłożył typografowi jednorodny maszynopis części pierwszej i drugiej, tj. tekst do
prowadzony do owego wykrzyknienia retorycznego: „Z  żelaza muszą powstać Pola
cy, z żelaza!” Karteczkę z zakończeniem 12-wierszowym, przepisanym na innej m a
szynie, od słów: „Kask nad czołem geniuszu i włócznia przy boku...” do „...Świecić 
włócznią i czołem, męstwem i rozum em ”, doklejono zapewne znacznie później do 
pierwotnego m aszynopisu^S. Sugestia autora, wyrażająca się w maszynopisie podzia
łem owych dwunastu wierszy na trzy strofy czterowierszowe, uhonorowana przez re
daktorów „Wiadomości Polskich”, przez t^ o g ra fa  nie została wysłuchana. W druku, 
zapewne ze względów kompozycyjnych, Tyszkiewiczowi wydało się zabiegiem korzyst
niejszym scalenie tego tekstu. Być może, zyskał na tym wizerunek Pallas-Ateny, bogini 
pokoju i słusznych zmagań wojennych, która została przez poetę wezwana na świadka.

W świetle powyższych uwag twierdzenie M arii Danilewiczowej, jakoby „W ierzyń
ski uzupełnił we Francji ostatnim  wojennym rozdziałem poetycki zarys dziejów 
stolicy, doprowadzając jej losy do końca września 1939” '̂̂ , wydaje się opinią trochę 
na wyrost. Trudno bowiem na podstawie lektury Barbakanu warszawskiego mówić 
o „zarysie dziejów” w sferze faktografii; znajdujemy tu co najwyżej doprowadzenie 
warstwy retorycznej poem atu do oczekiwań i potrzeb chwili bieżącej. Stylizacja kla
syczna, jaką Wierzyński zastosował w poemacie, czerpiąc uzasadnienie z zabytkowej 
bryły barbakanu, ma też jednak tonizujący wpływ na czytelnika. M ądrość Historii 
przemawia bowiem od wieków za zwycięstwem sprawiedliwych racji moralnych.

Wśród tzw. materiałów różnych pozostałych po typografie florencko-nicejskim 
znajduje się zagadkowy, luźny skrawek papieru w formie prostokąta o wymiarach 
29,5 X 8 cm zawierający podwójną notatkę niewiadomego pochodzenia: (1) „Skoń
czyłem tłomaczenie Barbakanu dnia pierwszego grudnia” [pismo maszynowe]; (2) 
„Boleslas I le Vaillant, Boleslas III dit Bouche Torse” [tj. Bolesław Chrobry i Bole
sław Krzywousty, zapis odręczny ołówkiem] -  i (3) [Dwa odciski palców -  kciuka? -  
w czarnym tuszu]^^. M ożna się więc domyślać, że Tyszkiewicz lub ktoś z jego bliskie
go otoczenia przygotowywał edycję francuską poem atu Wierzyńskiego. Przekład się 
jednak wśród archiwaliów Tyszkiewicza nie dochował.

7. Po klęsce Francji Wierzyńscy opuszczają Europę popularnym i na początku 
stosunkowo bezpiecznym szlakiem przez Hiszpanię i Portugalię. G ranicę hiszpańską 
przekroczyli 1 0 IX 1940 r., później do 13 XI zatrzymah się w Lizbonie. Stam tąd przez 
ocean, wstępując na M aderę, by pokłonić się cieniom M arszałka, udali się do obu 
Ameryk, początkowo do Brazylii, następnie do Stanów Zjednoczonych. Podróż jest 
łatwa do prześledzenia, gdy sięgnąć po kronikę poetycką. Jako pierwszym udało się



to czytelnikom londyńskich „Wiadomości Polskich”. Już w styczniu 1941 r. Wierzyń
ski drukuje tam wiersz Pielgrzymom 1940 roku, a wkrótce potem  wybór z notesu 
podróżnego: Inter arma, N oc w Pirenejach, Pożegnanie Francji, Jesień w Lizbonie, 
Wspomnienie z  Madery, Na statku^^.

...Świat mnie trafił jak pocisk i z tego rozgromu 
Tylko to ocalało, co już nie jest moje -

stwierdzi aforystycznie дм\.ох Jesieni w Lizbonie (w. 11-12).
Gdy Wierzyński osiągnie kontynent Ameryki Północnej, poczucie wyobcowania 

podyktuje mu ów, na szczęście, przedwczesny testam ent poetycki.

Co mi zostało tutaj? Słowo,
Konar z wiecznego ścięty drzewa.
Ciosam zeń skrzypce i na nowo 
Jesion w  mych rękach szumi, śpiewa.

Co we mnie jest naprawdę? Słowo,
W  którym się rodzę jak w kolebce 
I w  którym trumnę mam sosnową.
Życie i śmierć powtarzam, szepcę.

Co tu zostanie po mnie? Słowo 
I w głąb wpuszczone me korzenie.
Ziemia niech z nich zagada mową,
Z ziemi powstałem, w  nią się zmienię.

Kazimierz Wierzyński Sfowo^^

Rozdział nowojorski zapisze się pracą Wierzyńskiego w zespole redakcyjnym „Ty
godnika Polskiego”. W  kwietniu 1943 r. w siedzibie Polskiego Instytutu Naukowego 
Wierzyński wygłosi słynny odczyt: Współczesna literatura polska na emigracji. Tekst 
skrócony ukazał się najwcześniej w londyńskich „W iadomościach Polskich”, poważ
niejszy zaś kształt uzyskał w nowojorskim druku zwartym^S. Tyszkiewicz zapewne 
mógł dostrzec w 1944 r. jego nazwisko na łamach „W iarusa Polskiego”, gdy ukazała 
się tam informacja o przesłaniu do am basadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie 
protestu  podpisanego przez grupę poetów, pisarzy i naukowców polskich przebywa
jących w USA przeciwko zamknięciu przez władze brytyjskie „Wiadomości Polskich” 
w Londynie^^.

Tom poezji, którym Wierzyński po wojnie otwiera swój powrót do życia twórcze
go -  Krzyże i miecze (Londyn 1946) -  zajmuje w jego dorobku ze względu na dedy
kację miejsce szczególne. O to ona:

„Pamięci
mojej matki, Felicji, 
zmarłej w  Warszawie w 1944 r., 
mego ojca, Andrzeja, 
zmarłego w Grodzisku w  1944 r.
mego brata, Bronisława, i syna jego, Jana, zabitych podczas powstania w Warszawie 
w 1944 r,
mego brata, Hieronima, zamęczonego w  Majdanku w 1943 r, 
i córki jego, Janiny, uczestniczki powstania, poległej w Warszawie w 1944 r "

Pierwsza paryska antologia powojenna -  Stanisława Lam a i Księgarni Polskiej 
przy Bulwarze Saint-Germ ain -  przypomniała w 1945 r. Barbakan warszawski, zamie
szczając fragm ent poem atu wśród dziewięciu wierszy poety. Wierzyński był jednak 
daleko, przyjął obywatelstwo amerykańskie. O sukcesach pisarskich i wydawniczych 
inform uje powojenny list poety adresowany w 1947 r. do Samuela Tyszkiewicza



(->Aneks). Pewien kryzys pisarstwa, jaki na początku etapu amerykańskiego zazna
czy! się milczeniem, udało mu się -  nie bez zasługi przyjaciół -  pokonać. Dobrym 
ducliem Wierzyńskiego okazał się sławny dyrygent A rtur Rodziński, który podsunął 
poecie pomysł napisania książki o Cliopinie. Na paryskim rynku wydawniczym poja
wi się ona w 1952 r ^0. Tłum aczenie polskie Życie Chopina ukaże się w Nowym Jorku 
nakładem  Wydawnictwa „Roy” w 1953 r., edycja krajowa zaś po upływie ćwierćwie
cza -  w krakowskim Wydawnictwie Literackim (1978). Bez wątpienia był to naj
większy sukces międzynarodowy Wierzyńskiego, potwierdzony liczbą przekładów na 
języki obce.

Na wiosnę Roku Mickiewicza (1955) dyrektor sekcji polskiej Radia W olna E uro 
pa, Jan Nowak-Jeziorański, zaproponował Wierzyńskiemu stałą współpracę, która 
przewidywała (oprócz udziału w dyskusjach antenowych z Józefem W ittlinem, 
Janem  Lechoniem, Janem  Frylingiem i innymi) cztery razy w miesiącu 10-minutowy 
felieton Listy z  Ameryki. Ich rezultat drukowany -  to Moja prywatna Ameryka  (Lon
dyn 1966). Dla pokoleń czytelników największą jednak wartość ma cykl następny; 
Poet’s Diary -  D ziennik poety, z realizacji bowiem tego pomysłu radiowego narodził 
się pam iętnik obejmujący okres od 1907 do września 1939 r.^l.

„Od roku 1959 zmieniałem mieszkanie szesnaście razy -  przyznaje Wierzyński. -  
Nikt nie zaprzeczy, że jest to osiągnięcie wybitne. Zm ieniałem  miasta, kraje, nawet 
części świata. (...) Opowiadam o tym, bo zauważyłem, że każde nowe mieszkanie 
popycha mnie do pisania wierszy. Zanim  się z nim oswoję, muszę się wypisać”^  ̂
W powyższym bilansie dwa lata -  1959 i 1960 -  wypełniła znów Francja, ale poeta 
określi ten okres jako „obijanie się... w daremnym poszukiwaniu dachu nad głową”43.

O statnie dziesięciolecie 1959-69 było imponującym łabędzim śpiewem W ierzyń
skiego. Zaowocowało publikacją sześciu książek -  i żartobliwym epitetem  „Kazimie
rza Odnowiciela poezji polskiej”. Juliusz Sakowski miewał taWe pomysły, uzasadnie
nie zaś kom plem entu wiązało się z powziętą przez poetę decyzją powrotu do E uro
py. W  1964 r. zamieszkał najpierw w Rzymie, później z kontynentu przeniósł się na 
Wyspy Brytyjskie.

Zm arł w Londynie, 13 lutego 1969 r. W  1978 r. prochy poety spoczęły w Alei Z a 
służonych Cm entarza Powązkowskiego w Warszawie, mogiła nr 80.

Listę nagród i odznaczeń przyznanych Wierzyńskiemu otwiera w 1925 r. N agro
da PTW K za tom  Wielka Niedźwiedzica. W 1928 r. zdobył Złoty M edal IX Olim pia
dy {Laur olimpijski). W  1935 r. przyznano mu Złoty Wawrzyn PAL. W 1936 r. był 
laureatem  Państwowej Nagrody Literackiej. Po wojnie w 1962 r. uzyskał M edal Fun
dacji Kościuszkowskiej, zaś w 1965 -  M edal Fundacji im. A lfreda Jurzykowskiego za 
całokształt dorobku. Był także odznaczony przez władze emigracyjne Krzyżem 
Komandorskim „Polonia R estituta”.
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JÓ Z E F Ł o b o d o w s k i :
„ z  DYMEM p o ż a r ó w ”

Oj, Łobodo, atamanie Łobodo,
wierność sprawie przegranej przypłaciłeś życiem,
innym pactiną czeremchy nad dnieprową wodą,
a ty. gorzki, daleki,
bez drzew i bez rzeki,
trwasz uparty w kamiennym Madrycie...

Jan Winczakiewicz Łobodowski

1. Kazimierz Wierzyński poszedł śladem kolegi-skamandryty. Lechoń wszak 
w 1940 r. był wykładowcą paryskiego Uniwersytetu Polskiego za Granicą. W kwiet
niu 1943 r. w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku Wierzyński wygłosi! 
prelekcję poświęconą Współczesnej literaturze polskiej na emigracji. Tekst ten został 
później opublikowany, dzięki czemu poznajemy kanwę retoryczną i obfitą egzempli- 
fikację rozważań poety.

Nad całością dominuje paralela romantyczna. „Polak na emigracji -  zdaniem 
Wierzyńskiego -  przywykł oczekiwać od sumy zjawisk zwanych literaturą nie tylko 
współżycia z epoką, lecz czegoś więcej. (...) D arem nie szukać u nas i gdzie indziej, 
w dziejach obcych piśmiennictw wszystkich czasów, takiego zrostu słowa i natchnie
nia z bytem narodu, jakim był ów wiek, w którym paliły się serca Mickiewicza, Sło
wackiego, Krasińskiego, Zaleskiego, Norwida, M ochnackiego” .̂ Romantyczny 
punkt odniesienia wydaje się w dobie kolejnej próby dziejowej czymś tak oczywistym, 
że akceptujemy go przez aklamację, pam iętając o analogicznych przywołaniach poe
zji wieszczów -  zwłaszcza Mickiewicza -  również w przededniu I wojny światowej. 
Wierzyński dokonuje więc przeglądu aktualności poezji tyrtejskiej; padają przykłady: 
Legenda Lechonia, Wojna bez pieśni Balińskiego, Л /ялт  Słonimskiego, wybrane stro
fy z tomików Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, H em ara. Rejestru dopełniają kolejne 
nazwiska, których listę otworzy atam an Loboda.

„Zbliżamy się do końca biblioteki poetyckiej, którą Polak na emigracji może 
zgromadzić na swoich półkach. Zostało nam jeszcze kilka książek. Jeszcze chmurny 
Łobodowski, poeta świadomy dziejów, lecz często zbyt uległy swej rozlewnej muzie, 
przesunie się w niewyraźnym półcieniu niby widmo G rottgera i zaszumi bujnym 
swym słowem, niby echo Z  dymem pożarów. Jeszcze A ntoni Bogusławski, żołnierz- 
poeta, szlachetny krytyk i opiekun najmłodszych adeptów muzy, opowie nam w pro
stych, niekiedy lenartowiczowskich strofach, co myśli i czuje pisarz w m undurze. 
Jeszcze najmłodsi: Paczkowski, Strzałkowski i Kiersnowski, zwierzą nam swoje, 
czasem przepięknie wyrażone liryczne wyznania...”2.

Nazwisko Lobodowskiego obok kilku znaczących nazwisk kręgu skamandryckie- 
go nie było tu dysonansem, poeta zdążył już bowiem zająć jedno z czołowych miejsc 
Drugiej Awangardy obok Miłosza i Czechowicza, w rzeczywistość wojny wszedł 
z dorobkiem kilku tomików przedwojennych i z deklaracją ideową na łamach „W ia
domości” oznajmiającą odejście od lewactwa i od komunizmu. C horoba lewactwa



dotknęła niemal wszystkich miodych poetów. Czesław Miłosz wielokrotnie kom en
tuje to zjawisko na gruncie manifestów grupy „Żagary”. W przypadku Łobodowskie- 
go wyzwolenie zaznaczone tomem Rozmowa z  ojczyzną przyniósł rok 1935. Było 
znów trochę hałasu, jak  poprzednio wokół konfiskaty jego tomiku O czerwonej krwi, 
num eru 6 „Trybuny” oraz dwóch numerów „Barykad” i związanych z tym rozpraw 
sądowych, relegowania z KUL-u, lecz byty też w końcu dowody akceptacji: Nagroda 
Młodych Polskiej Akadem ii Literatury (1937).

Nie był także przypadkiem wybór Józefa Łobodowskiego na drugiego z kolei au
tora  tomiku.

„X X II-a publikacja Oficyny florenckiej wychodzi jako druga z filii nicejskiej, po 
dłuższej przerwie spowodowanej rozterką: co drukować, aby nie odbiec od tradycji 
Oficyny, a nie dać swej pracy na bezcelowe obce wydawnictwa. Program dojrzał w zi
mowe wieczory i w marcu podjąłem  się wydawania Poetów polskich na tułaczce, aby 
nie zaginęły myśli zbożne i twórcze, rozproszone na ulotnych kartkach, a oddające 
tak wiernie dram at przeżyty i losy nasze na obczyźnie” .̂

Zwraca uwagę dwubarwna, biało-czerwona wyklejka, skomponowana na planie 9 
prostokątów  o układzie 3 x 3. W położonym centralnie, największym prostokącie 
mieści się rysunek Nike; okalają go u góry, od lewej do prawej: Syrena -  herb War
szawy, stylizowane inicjały poety J.Ł., sygnet typografa MST, w rzędzie środkowym 
dwa inicjały J.L. i w rzędzie dolnym herb Lublina, inicjały J.Ł. oraz herb Chełma. 
I tym razem wybór okazał się trafny, czego dowiodło wznowienie, dziwnym jednak 
trafem  ani razu nie odnotowane w przyszłych rejestrach publikacji MST^.

Biblioteka powędrowała za emigrantem. Przyznanie tak zaszczytnego miejsca 
Z  dymem pożarów, edycji osiemnastu wierszy Łobodowskiego, potwierdza, że na li
ście 25 +  125 +  200 =  350 odbiorców^ tego owocu bibliofilskiego czasów wojny zna
lazł się Wierzyński. Trudno zresztą o lepszy przykład kontynuacji muzy romantycz
nej. Poezja Łobodowskiego ma charakter wizyjny, jest splotem m etafor, obrazów 
i symboli, em anuje patos i grozę, a przeczucie katastrofy wywodzi z ruin chutorów 
ukrainnych. Dostrzegł tę właściwość Lechoń, zapisując w swym Dzienniku: „Ze wszy
stkich nas, posądzanych o romantyzm, Łobodowslci jest jedynym romantykiem po 
prostu nietkniętym przez tych sto lat, które nas dzielą od Słowackiego i szkoły ukraiń
skiej ”6. Powinowactw ze Słowackim, którego Łobodowski bardzo cenił, akurat nie 
doszukamy się w tom iku nicejskim. Zwłaszcza dwa tam  obecne wiersze przysporzyły 
Łobodowskiemu sławy: Elegia emigrancka i Ziemia, ale patronował im Mickiewicz. 
O ba z tej samej podniety czerpały siłę wyrazu.

Mickiewicz w powszechnym odczuciu pokoleń Polaków niewątpliwie bardziej 
zrósł się z Paryżem niż Słowacki. Jest też w zbiorku Z  dymem pożarów, jako jedyny 
bohater tytułowy, gwiazdą pierwszej wielkości. Zmierzyć się z Mickiewiczem, choć
by w wypróbowany wiernopoddańczy sposób, jak przystało „poecie mniejszemu” -  to 
wymaga nie lada odwagi. „Kościuszku, twoja wielkość nie dba o pochwały” -  tak ini
cjowali swe panegiryki wierni uczniowie oświecenia. Łobodowski wprawdzie zacho
wa apostrofę, lecz posłuży się innym rozwiązaniem sytuacyjnym. Z  pozycji przecho
dnia paryskiego poeta zbliża się do legendy i dopiero po takim przygotowaniu nastę
puje erupcja wulkanu.

...O jawory, w młodziutkiej zieleni i mgłach!
Obłoki, co płyniecie w nieznaną urodę!
Pod stopą skrzypi nadsekwański piach, 
mijamy obcych ludzi, schodzimy nad wodę: 
czasem list zleci z kraju, mroczny ptak żałości, 
zgadujemy swe losy w kołujących falach 
i kto inny nam drogi zwikła lub uprości, 
nie naszą ręką gromiąc królestwo Baala.
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17. Karta tytułowa pierwszego wydania (Nicea 1941)
18. W. Januszewski: karykatura Józefa Lobodowskie- 
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19-20. Karta tytułowa i kolofon drugiego wydania (Nicea 1941). sygnowany przez wydawcę



Lecz gdy wzrok się uniesie znad stygnących wierszy 
i dtoń w  spokoju podłym nie chce zostać dłużej, 
nadchodzisz - cały w skrzydłach - nasz człowiek najpierwszy, 
jak hymn rozkwitający w tętenty i burze, 
fałdy togi wędrownej na skronie narzucasz, 
wieścisz zwycięstwo, dżdżu łaknąca kania, 
i oto ogniem wypełnia nam płuca 
krzyk uniesienia i śpiew zmartwychwstania.

Mickiewicz, strofa 3 i 4

Czego tu nie ma. Epitety, można by powiedzieć, wywodzą się z różnych planet, 
tworząc postać koturnową, nierzeczywistą. Braknie tym rysom jakby „wewnętrznego 
ognia”. Przewagę w obrazie uzyskuje powierzchowność, relacja widza. Mickiewicz 
nadchodzi, wieści zwycięstwo, a słuchacze złaknieni takich jego prerogatyw ulegają 
euforii. Na tym jednak nie koniec. A utor porusza najwyższą Instancję, czego zapo
wiedzią finalną będzie gest zmartwychwstania: (Bóg) „Ust martwych dotknąi palcem 
/ -  Wstań, A dam ie...” Tak hołdowniczych wierszy mickiewiczowskich dawno już nie 
pisano. Poprzedni M ickiewicz Łobodowskiego, z r. 1934, prezentuje się znacznie 
korzystniej, począwszy od deklaracji pierwszego dystychu „Nie przychodzić nam do 
ciebie ze słów naręczem  / o granitowy człowieku...” -  aż po sekwencję końcową: 
„...więc tulimy gorące skronie w fałdy twej togi wędrownej / zbuntowany człowieku 
człowieku / i czekamy aż płom ieniem  buchną głownie / pod paliwem nadchodzących 
wieków” .̂

D obre wrażenie na czytelniku wywiera Ziemia, której pomysł mickiewiczowski 
sprowadza się do przejrzystego nawiązania w apostrofie:

...Ziemio, ojczyzno nasza, ty jesteś jak zdrowie!
Nie pozwól nam zbyt długo w rozpaczy jałowieć 
ni goryczą klęski obrastać - 
jako w tobie tylko nasza pieśń, siła i władza, 
tak nas co rychlej z powrotem sprowadzaj 
z zimnych murów zbyt obcego miasta.

Żeby znowu na jawie, a nie w snach tylko przyszła 
twoja mętna, spieniona, żółta Wista...

Ziemia, w, 59-66

Zwraca uwagę charakterystyczne dla poezji uczuć zbiorowych zastąpienie „ja” 
poetyckiego przez form ę liczby mnogiej „my”. O warunkach zaś, w jakich edycja ni
cejska powstawała, wspomina sam Łobodowski w kom entarzu Ki/ka słów od autora: 
„W iersze zebrane w tom ie Z  dymem pożarów  pisane byty w jesieni 1939, w zimie i na 
wiosnę 1940 roku. Niemal wszystkie powstały w Paryżu; część wydrukowałem w gru
dniu, styczniu i lutym w paryskich czasopismach polskich, „Głosie Polski” i „Słowie”. 
Form a wielu wierszy odbiega od redakcji ówcześnie ustalonej; rękopisy w swoim cza
sie zostały zagubione, wobec czego musiałem tekst odtwarzać z pamięci, niejedno
krotnie zawodnej...”8.

2. K om entarz autorski wymaga jednak szerszego wprowadzenia w sytuację. Gdy 
po ucieczce z obozu węgierskiego dla internowanych żołnierzy polskich Łobodowski 
przez Zagrzeb, W enecję, M odenę i M ediolan dotarł 10 XI 1939 r. do Paryża, pierw
szą osobą napotkaną w ambasadzie RP był Jan Lechoń.

„Lechonia przed wojną nie znałem -  poeta snuje w ątek opowieści, rejestrowanej 
przez Irenę S^pow ską. -  Pytam go: «Czy panu coś powie moje nazwisko, Łobodow
ski?». « -  Ależ, panie! Wierzyński się za panem  rozbija, pyta wszystkich, co się z pa



nem dzieje, zaraz do niego zadzwonię!» -  Od tego się zaczął mój nic najszczęśliwszy 
okres w życiu, ale zaczął się dobrze”9.

W tym miejscu przenosimy się z rejestru magnetofonowego do zapisu odręczne
go w małym niebieslcim notesie, prowadzonym przez poetę w 1980 r.

„Kiedy zjawiłem się w domu francusłciego PEN-Clubu, Wierzyńslci był jeszcze 
w szlafroku. Szybko ubrał się, zarzucił mnie pytaniami. « -  Jedziemy do Stanisława 
Strzctelskiego, to endekoid, ale z dobrą głową na karku. Już się zapowiedziałem. Pan 
jest jedynym w tej chwili w Paryżu pisarzem polskim, który przeszedł przez kam pa
nię wrześniową. To wielka przewaga w obecnej sytuacji!»”!^. Tak zaczął się dzień p e 
łen obietnic. Łobodowski doświadczył Września ‘39. Mówiono więc najpierw o cyklu 
artykułów, potem  o książce. Obiecywano pieniądze. Ale pech chciał, że po tygodniu 
czy dwóch Łobodowski owładnięty swoimi mrzonkami dopuścił do sekretu W ierzyń
skiego. Plan Łobody polegał na tym, by nielegalnie wrócić do kraju, a następnie 
przedrzeć się na Wschód i nawiązać rozmowy z przyjaciółmi-Ukraińcami dla zapo
bieżenia bardzo praw dopodobnem u konfliktowi polsko-ukraińskiemu. „M oże dojść 
do wzajemnej rzezi” -  poeta chwycił się mocnego argum entu. Siła sugestii musiała 
być ogromna. Teraz pałeczkę przejął Wierzyński i jego żona Halina. Krąg w tajem ni
czonych powiększa się: Ignacy Matuszewski, szef gabinetu M inistra Spraw Wojsko
wych płk A ntoni Bogusławski, wiceprem ier i minister propagandy prof. Stanisław 
Stroński, minister Stanisław Kot, jego sekretarz Stanisław Lam. Rzecz jasna, projekt 
Łobodowskiego uznano za nierealny. Jedynym efektem pertraktacji była zgoda na 
zredagowanie ulotki w dwóch językach; ukraińskim i rosyjskim, którą należałoby 
zrzucić nad Wołyniem i Podolem. Zlecono mu wykonanie tego zadania. Do pierw ot
nych propozycji pisarskich nie było już powrotu.

Cykl monotematyczny Z  dymem pożarów  charakteryzuje różnorodność pomy
słów oraz staranna i przemyślana kompozycja. Otwierają go dwa wiersze; Godzina 
historii i Nike Samotracka. Pierwszy z nich to kalejdoskop obrazów poetyckich, prze
mieszanie czasów, epok i miejsc, dla których wspólny mianownik tworzy wojna, od 
Hellady, Tracji, Rzymu i E trurii aż po nawałę teutońską XX wieku. Zm ienna scene
ria teatru wojny każe nam przemierzać wioski Kampanii, pola legnickie i kataloń- 
skie, szańce listopadowe Grochowa i Woli, Warszawę okupowaną. Obfite żniwo 
śmierci, obojętnie jaka -  „rzymska czy polska” -  przemawia z hełmów symbolika, 
prowadzi do sumarycznego wniosku, iż „za naszą wolność czy waszą / jednakowo się 
w walce um iera”. Nike Samotracka, którą Łobodowski mógł odwiedzić w Luwrze, 
przemówiła doń ułomnością „bezgłowej dziewki” o złamanych skrzydłach. A  może 
pam iętał Nike Polkę (Nike Polonaise) Edwarda W it t ig a ? ^ 2  Nadzieja w niej pokła
dana wyraża się płomiennym apelem do bohaterki, cudownie dopełnionej i przeisto
czonej w M ariannę:

...Oprzyj swą dłoń na naszych losach, 
zetrzyj nam z czoła znamię wstydu, 
wieczorom przywróć spokój, światłość rankom, 
o złotoskrzydła, ciemnowłosa 
Nike Napoleonidów, 
tryumfująca Marsylianko!

Nike Samotracka. strofa 6

Dwa kolejne wiersze -  Dublany i Noc nad granicą -  wprowadzają nas w scenerię 
Września ’39, przynosząc autobiograficzne reminiscencje z pola walki. „Do Lwowa 
nie weszliśmy -  opowiada Łobodowski, a Szypowska to wiernie rejestruje -  aleśmy 
zajęli A kadem ię Rolniczą w Dublanach, tam stał sztab niemiecki, myśmy zajęli 
gmach i tam był nasz szpital. Potem przyszła bitwa pod Molechowem, na północ od 
B r z u c h o w ic . . . ” ^3 W iatr, istotnie, nadlatywał „od nizin węgierskich”, bo ta granica



wypadła Łobodowskiemu po drodze -  a dla żołnierza internowanego najtrudniejsze 
było pożegnanie z bronią i gorzka świadomość, że liistoria się powtarza, że „w czar
nej dobie klęski znów / uchodzi z kraju pół rycerzy żywych”. Następuje stylizowana 
relacja żołnierskiego snu. W tym śnie woła żołnierza żona, woła m atka -  nadarem 
no. „Świat m nie zdradził, / wódz mnie opuścił” -  oto jego odpowiedź. Poeta unika 
pokusy kom entarza, pozwala spać utrudzonem u. Z  wyżyn sprawiedliwości dziejowej 
ogłasza (romantycy powiedzieliby: „wieszczy”), że „za górami z krwią przesiąkłych 
pól /  zbudzi się świt / Nieustraszonych”.

Następny przystanek czekał Łobodowskiego w Chorwacji. Wiersz Nad brzegiem 
Mury jest inkrustowany frazą dwóch piosenek polskich: żołnierskiej Białe róże 
(„Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat...”) i towarzyskiej (tango „Siwe, siwe oczy twe...”). 
No cóż, z takich wierszy, charakteryzujących się przywołaniem fragm entu tekstu wy
branej piosenki, m ożna by złożyć pokaźnych rozmiarów antologię, a w tej antologii 
bogatą podgrupę inspirowałaby właśnie piosenka Mieczysława Kozar-Słobódzkiego 
do słów Kazimierza Wroczyńskiego i Jana Lankaua.

Sen to jeden z najstarszych motywów poezji żołnierskiej, obok niego zaś często 
pojawia się kołysanka jako form a balladowa, śpiewana. Kołysanka żołnierska nastę
puje w tom iku Łobodowskiego bezpośrednio po Nocy nad granicą. Znamy już ten 
m odel stylizacji ludowej, poznaliśmy go dzięki Piosnkom sielskim  Stefana Witwickie- 
go albo -  później -  za pośrednictwem kilku pokoleń naśladowców. Recepta jest 
prosta i sprowadza się do stosowania znamion językowych: powtórzeń, zdrobnień, 
rzadziej gwary, a także do operowania tradycyjnymi elem entam i wyposażenia plene
ru wiejskiego (pola, łąki, dąbrowa, malwy pod oknami, kolebeczka, furmanka, wierz
ba). Kołysanka Łobodowskiego godzi w sobie -  jak nietrudno się domyślić -  sprzecz
ne uczucia. Ze Śmiercią poezja żołnierska musi być na ty. O to bowiem rannego żoł
nierza śmierć przydybała na progu, podczas gdy za progiem w kołysce wzrasta jego 
syn, „żołnierski siero ta”. Jedynie w sztafecie pokoleń można się tu doszukać cienia 
optymizmu.

Krypta na Wawelu to oczywiście Krypta pod wieżą Srebrnych Dzwonów, do której 
w 1937 r. z Krypty św. Leonarda przeniesiono trumnę Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Poeta przypomni chwile jego tryumfu, za punkt kulminacyjny uznawszy wkroczenie 
do Kijowa i przypieczętowanie braterstw a polsko-ukraińskiego. Nawiąże ponownie 
do buławy M arszałka w kolejnym wierszu Pogrzeby. Pierwodruk Krypty na Wawelu 
ukazał się w „Słowie”, na grunt paryski przeszczepionym w 1940 r. przez Stanisława 
Cata-M ackiewicza. Opublikowanie tego wiersza -  zdaniem Łobodowskiego -  prze
kreśliło jego plany wyprawy do kraju na pogranicze polsko-ukraińskie. Wierszem 
tym bowiem utracił, jak pisze, przychylność ministra Kota^^.

Z  poezją tyrtejską często chodzi w parze poezja nostalgiczna. Podmiot zbiorowy 
milknie, powraca natom iast indywiduum, poeta na chwilę odzyskuje „ja” autorskie. 
Liryka osobista ma prawo odwiedzać mniejszą ojczyznę poety, i choć tytuł wiersza 
brzmi Ojczyzna, w tekście niby echo powtórzy się dwukrotnie do rymu Lubelszczyzna. 
Lobodowski podczas tej wyimaginowanej wycieczki do swoich stron ojczystych u ru
cham ia wszystkie zmysły: wzrok, słuch, powonienie. Dzięki temu osiąga niemal zdol
ność parapsychologicznej bilokacji:

...I w śródmieściu Paryża
co dzień słyszę wciąż te same kroki -
to ulicą Szopena
wolno drepce moja stara matka.

Ojczyzna, strofa 4

Przy lubelskiej ulicy Szopena pod nr. 16 m. 5 mieszkał Józef Lobodowski. Z  ko
lei Dwa wiersze do żony to liryki całkowicie różne w tonacji i w emocji. Wiersz pierw



szy, pisany (bądź przeżywany) na Węgrzech, rejestruje wrażenia wzrokowe, siucho- 
we i węchowe, pod których działaniem poeta ulega miłym dła siebie złudzeniom. 
W wierszu drugim, czysto wspomnieniowym, następuje kulminacja tęsknoty sprowa
dzająca myśl o śmierci:

Każde słowo grozi eksplozją, 
każda myśl wybucha jak mina

lecz spotkamy się, choćby w śmierci, 
i znów ulicami Lublina 
odejdziemy w miłość i szczęście.

Dwa wiersze do żony. (2) strofa 3

Ostatnie nawiązanie do Lublina stanowi elegia Na śmierć poety, poświęcona pa
mięci zmarłego tamże 9 IX 1939 w tragicznych okolicznościach Józefa Czechowicza. 
(„...Czechowiczowi urwało głowę podczas nalotu, gdy siedział we fryzjerskim fotelu” -  
oto szczegóły zaczerpnięte z wypowiedzi Łobodowskiego)^^. Dość nieoczekiwanie 
wiersz ten -  pozbawiony zarówno w tytule, jak i w tekście, jakichkolwiek wskazówek 
personalnych -  przybiera kształt paradoksu: pożegnania z m ałą ojczyzną poety. Z ie
mią Lubelską, która wraz z nim umarła.

Trzy wiersze religijne dopełniają całości tomiku nicejskiego. Widzenie to ujęta 
w formie ballady ludowej opowieść o spotkaniu „Przenajświętszej Panienki Pocza- 
jowskiej”, patronki Polesia Wołyńskiego, z M atką Bożą Ostrobram ską. „Spotkały się 
i wzięły za ręce”, by jedna drugiej mogła poskarżyć się na okrucieństwa wojny. Rela
cja MB Poczajowskiej posługuje się uogólnieniem bez odsyłaczy topograficznych. 
MB Ostrobram ska natomiast, ogarniając szerokie połacie Wołynia i Litwy, wskazu
je we wspólnym jakby imieniu miejsca święte Kresów.

...Więcej teraz na świecie goryczy
niźli wody w zielonym Horyniu,
więcej smutków niż obłoków nad Stuczem.
[ ]
Czarne duchy na mym ludzie mszczą się, 
w dusznej siarce archanielski Krzemieniec, 
pękło serce bolesne u stóp mych na Rossie, 
zgtuchło w mroku i bólu oniemiałe Wilno...

Widzenie, w  51-53, 56-59

Strofy chyba najbardziej dramatyczne, z którymi najpełniej identyfikuje się poeta, 
zawiera wiersz Modlitwa. Jest to rodzaj spowiedzi pokolenia, toczącej się pod 
niebem Paryża w gronie żołnierzy Września, dziś rozbitków i uchodźców, spowiedzi 
pełnej poczucia bezsilności, prowadzącej do samooskarżeń.

...Każdemu, kto nie poległ, kto z pola walki uszedł,
nieprzebłagane głosy w zawierusze
straszliwy wyrok śpiewają -
i mrok nam towarzyszy najwcześniejszym świtem,
i myśli nasze jak ptaki pobite
ulatują do kraju, do kraju...

Tam wiatr w wyrwane okna wdziera się zamiecią
i matki nie śmią patrzeć w oczy głodnym dzieciom,
bezradna ręka opada -
więc każdy sen, co nie rwie się do boju.
i każdy dzień spędzony tu w spokoju
jest jak ucieczka i zdrada...

Modlitwa, strofa 3 i 4



W iersz zamykają cztery rozbudowane apele litanijne do Boga o przywrócenie 
ziemi o jc^ste j. Bezpośrednio po Modlitwie następuje zaś Ojcze nasz, poetyckie 
rozwinięcie Modlitwy Pańskiej, pełniącej w kościele funkcję modlitwy prywatnej 
i wspólnotowej. Inspiracją dla Łobodowskiego mogły być Psalmy przyszłości Zyg
m unta Krasińskiego. Tekst kanoniczny Modlitwy Pańskiej w polskiej literaturze oko
licznościowej służył wielokrotnie za kanwę parafraz poetyckich, zarówno w konwen
cji racm w  jak iprofanum  (parodia polityczna), dotąd jednak nie zebrano tych prób 
w jedną edycję a n to lo g ijn ą i^ . Łobodowski nadaje swej modlitwie niewątpliwą funk
cję wspólnotową, zwracając się do Boga w imieniu rzeszy „gorzkich wygnańców” i ar
gum entację dostosowując do potrzeb chwili. Najbliższa odczuciom wydziedziczonej 
grupy etnicznej wydaje się prośba zawarta w strofie ósmej:

...Oszczędź nam śmiechu i wzgardy wśród obcych!
Kiedy serce w  rozpaczy, łatwo krok się zmyli.
I złam szyderstwo cierpkie, żeśmy jak parobcy, 
co przed walną rozprawą na śmierć się popili.

Lecz jeśli na zagładę skazujesz nas gniewnie, 
by od krwi polskiej było przyszłym wiekom żyźniej, 
to chociaż wnukom po latach zapewnij 
zwycięstwo ducha w  swobodnej ojczyźnie.

Ojcze nasz. strofa 8 i 10

3. Z  inicjatywy reaktywowanego gremium Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Książki w Paryżu zorganizowano dużą manifestację artystyczną: Wieczór Poetycki 
w wielkiej sali Biblioteki Polskiej, który odbył się 2 III 1940 r. (Więcej na ten temat 
piszemy zajmując się Wierzyńskim.) Wszystkie źródła publikowane i rękopiśmienne 
potw ierdzają udział Łobodowskiego w tym spotkaniu. Poeta, niestety, nie zdobył się 
na zwierzenia wspomnieniowe. Możemy jedynie domyślać się, że za najwłaściwszy 
wybór wiersza do autorecytacji publiczność uznałaby jego Elegię emigrancką, Ziemię 
lub -  Modlitwę.

...I uszy mając pełne potępieńczych swarów, 
idziemy do kamiennej kolumny Adama.
Znów, jak jemu, zaświecił nam płomień pożaru, 
droga nasza nie inna i rozpacz ta sama; 
mądrość minionej klęski gryźć nas nie przestaje, 
błędy tak dobrze znane i słowa nie pierwsze, 
i gniew ponad zdeptanym, zakrwawionym krajem, 
zamiast gromem uderzyć, przelewa się w wiersze...

Elegia emigrancka, strofa 2

O bjaśnienia autorskie nie zostały dopisane do końca. Powinniśmy z nich dowie
dzieć się również całej prawdy o przyczynach utraty kontaktu wzrokowego z „ka
m ienną kolum ną A dam a”, czyli z pomnikiem dłuta Emile'a A ntoine’a Bourdella na 
placu Alm a, dokąd pielgrzymowali Polacy. Nie było go widać z okien więzienia 
paryskiego, gdzie Łobodowski spędził omyłkowo kilka miesięcy, od marca do wrześ
nia 1940. Trzeba trafu, że zatrzymany przypadkowo przez policję w stanie, jak to się
mówi, wskazującym na spożycie alkoholu i poddany rutynowej rewizji, miał przy so
bie ów rosyjski i ukraiński tekst ulotki, nad którą wcześniej pracował. Podejrzenie 
o szpiegostwo wzmocnił dodatkowo fakt, iż Łobodowskiego ujęto podczas próby 
wspinaczki na m ur koszar, forsowany z zamiarem odwiedzenia kolegi. Szczegóły te 
ujawnił Jan Winczakiewicz. Gdy zamknęły się za nim drzwi celi więziennej, nikt się 
o niego nie upom niał. O tym epizodzie, w relacji wygładzonej starannie przez same-



go bohatera, wspomina też Irena Szypowska. i kończy spostrzeżeniem: „Gdyby pol
skie wiadze ujęiy się za nim, na pewno \\yszedtby po paru tygodniacli (...), ale nie 
zrobiono tego. Sprawa wyjaśniła się dopiero po siedmiu m iesiącach” !^.

Wiadze są zawsze zbyt wysoko, lecz koledzy poeci, dlaczego oni nie upom nieli się 
o Łobodę? Jest rzeczą niepojętą, jak dalece obojętny pozostał wtedy im wszystkim. 
Tak, wszystkim, gdyż łatwiej byłoby wymienić kilka nazwisk osób w Paryżu nieobec
nych niż skończyć wyliczanie gwiazd poetyckich pierwszej wielkości. Ten szum wokół 
Łobodowskiego, partnera rzekomo tak atrakcyjnego dla wszystkich polskich paryżan -  
co weń wmawiano na początku -  nie znalazł żadnego potwierdzenia w dalszym bie
gu wypadków. Kiedy bowiem zatrzasnęły się wrota więzienne, nastąpiła cisza, której 
nie przerwało wśród kolegów choćby jedno podstawowe pytanie: gdzie przepadł? Je 
dynie przybysza na przepustce z Coetquidan, Paczkowskiego, moglibyśmy uwolnić 
od odpowiedzialności za późniejsze losy kolegi po piórze. Powszechnie wiadomo, że 
każda przepustka żołnierska traci ważność za wcześnie. Jeżeli ktoś powinien był się 
zatroszczyć o Łobodowskiego, to dwaj skamandryci, którzy się z nim wcześniej 
spotykali: Lechoń i Wierzyński. Postawę ich obu trudno doprawdy zrozumieć i uspra
wiedliwić.

Kiedy ukazał się pierwszy num er nowego tygodnika paryskiego „Wiadomości 
Polskie Polityczne i Literackie” (17 III 1940), a w nim dokonana przez Lobodowskie- 
go obszerna analiza sytuacji politycznej, autor już wypoczywał we francuskiej celi 
więziennej. Jego artykuł musieli cz>'tać obaj, i Lechoń, i Wierzyński. Bez żadnego 
echa?

„Sojusz sowiecko-niemiecki nie jest wieczny, ale trwać będzie dopóty, dopóki nie 
załamie się w klęsce którykolwiek sojusznik lub obydwaj razem. Niemcy nie uderzą 
na Zachodzie, ale będą szukali swych szans w gospodarczej reorganizacji Rosji, by 
w ten sposób wyrwać się z blokady i neutralny czynnik czasu zmusić do działania na 
własną korzyść (...). Powtórzenie w nowych warunkach wypraw^’ krymskiej z 1854 r., 
oto impreza, która kosztowałaby Niemców przegraną, dałaby sprzymierzonym zwy
cięstwo, a nam zapewniła powrót do ojczyzny (...). Samo stworzenie frontu południo
wego zniweczy za jednym zamachem nadzieje niemieckie na gospodarcze zasoby 
Rosji...” 1̂ .

Wróćmy jednak do poezji. Paiyska spowiedź poetycka Łobodowskiego, która 
otrzymała później wymowny tytuł-kryptocytat Z  dymem pożarów, nic bez racji bywa 
uznawana za ozdobę cyklu druków bibliofilskich Tyszkiewicza. Przypisywany pierw
szym czytelnikom wybór dwóch najlepszych wierszy, Ziem i i Elegii emigranckiej, 
także wydaje się słuszny. Z tych dwóch wiersz drugi -  Elegia emigrancka -  rychło 
pokonał kordony i trafił nad Wisłę. (Alina Kowalczykowa podpowiada, że ułatwiały 
to nadawane od jesieni 1939 audycje polskie Radia Paryż^^). Już w 1942 r. odnajdu
jemy Elegię na kartach warszawskiej antologii konspiracyjnej Siowo prawdziwe, tak
że w jej wznowieniu 1943 r.-O. To świadectwo poetyckie Łobodowskiego czytelnikom 
w kraju będzie musiało starczyć na długo. Wstępu jego wierszom zabronili najpierw 
okupanci, później po wojnie uzurpatorzy wszelkich praw w dziedzinie cenzury i tzw. 
polityki wydawniczej.

Przewalił się nad nami straszliwy kołowrót 
ludzi, czynów i zdarzeń, klęski i poświęceń.
Otośmy wyszli żywi. Daleki nasz powrót 
skronie niepocieszone pochyla na ręce, 
daremnie martwe oczy chcą miotać pociski, 
mowa nasza bezsilna i chód ołowiany - 
i we mgłach zagubiony listopad paryski 
miota nami jak liściem nad brzegiem Sekwany.

Elegia emigrancka. strofa 1



4. Pewnego dnia wrześniowego 1940 r., a był to akurat trzynasty i piątek (można 
sprawdzić), Łobodowskiemu przynosi dobrą nowinę więzień zatrudniony w kancela
rii. ,J^obodoqui! Lobodoqid! (...) Przyszła depesza z Najwyższego Sądu Wojskowego. 
Sprawa została uznana za niebyłą. -  N on lieu! Jesteś wolny. Jutro  rano wyctiodzisz 
na wolność! Idź do kancelarii załatwić forraalności!”21. Poeta zresztą nie w pełni 
odzyskał wolność, bowiem eskortowano go przez całą drogę z Paryża do obozu dla 
internowanych żołnierzy polskicli w N otre D am e de Livron pod Tuluzą. Jako wróg 
bezczynności natychmiast przystąpił do pracy, organizując konspiracyjne czasopismo 
literackie pod wymownym hasłem: „Wrócimy”. Tytuł wyłoniono w drodze konkursu, 
a szczęśliwym laureatem , który zainkasował nagrodę wysokości 25 franków, był 
kolega obozowy S. Łoszak^^. Łobodowski wydał pierwszych sześć numerów; cztery 
następne ukazały się już pod redakcją dr. Henryka P alm b ach a23 .

Pismo miało orientację demokratyczną, nawiązującą do tradycji niepodległościo
wych Piłsudskiego. Z  przemyśleń i przekonań politycznych bliskich Łobodowskiemu 
wywodziła się idea chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej, zmodyfikowana w sto
sunku do poprzednich jego wizji wskutek obnażenia skali imperializmu rosyjskiego. 
„Bijemy się o wszystko, co legitymuje naszą europejskość” -  pisał Łobodowski w ar
tykule programowym W  imię czego walczymy. -  Wielkość narodu zależy przede wszy
stkim od tego właśnie, w jakim stopniu własną ideę zrozumie, uzna i oceni. (...) Kul
tura starorzymska, uszlachetniona przez wpływy greckie, a następnie uskrzydlona 
boskim elem entem  chrystianizmu, narzuciła Europie tę wizję świata, do której przy
znawał się zawsze naród polski; a jeśh ją zdradzał czy choćby tylko odchodził od niej 
na chwilę, płacił za to natychmiastowym upadkiem. (...) W takich walkach nie bywa 
kompromisów. Tu można tylko zginąć lub zwyciężyć. To zwycięstwo musi przyjść, 
jeżeli E uropa ma być uratow ana. Tej Europy rzymskiego prawa i cnoty łacińskiej, 
gotyckich świątyń i krzyżowych rycerzy, Europy sprawiedliwości i wolności, sztuki 
i nauki, piękna duchowego i harm onii m aterialnej -  my przede wszystkim mamy pra
wo nazwać się obrońcam i”24.

Było to także poczucie żywych więzi europejskich wzmocnione paradoksalnie in
wazją totalitaryzm u niemieckiego i rosyjskiego, w sposób widoczny zagrażającego cy
wilizacji śródziemnomorskiej. „Wrócimy” patrzyło w przyszłość. Poeta nie po raz 
pierwszy ujawniał swoją skłonność do snucia analogii romantycznych, paralela W iel
kiej Emigracji znów była na porządku dziennym. Ale nie było jątrzenia. Program o
wo zabrakło miejsca dla dociekania przyczyn przegranej kampanii wrześniowej i dla 
szukania winnych.

Bilans dziesięciu num erów to 352 stronice gęstego maszynopisu (bez interlinii)
0 form acie A4 i paginacji ciągłej. Num er inaugurujący nowe czasopismo ukazał się
1 XII 1940 r. (jako maszynopis powielany w klasztorze, w którym mieszkała Maria Wi- 
nowska, wydawczyni periodyku społeczno-religijnego „Służba”), i liczył 20 stronic, tj. 
nieco ponad arkusz drukarski. R edaktorem  był Józef Łobodowski. W skład zespołu 
autorskiego wypełniającego ten zeszyt poezją i prozą weszli: Kazimierz Krzemicki, 
Bogusław Leśkiewicz, Łobodowski (jako Łobodowski oraz pod pseudonimem: „Ste
fan K uryłło”), H enryk Palmbach i Janusz Spiechowicz. Szata graficzna spoczywała 
od początku w rękach uzdolnionego artysty plastyka W itolda Januszewskiego („Win- 
cuka z G rodna”, jak  go nazywał Palmbach ze względu na śpiewną, wschodnią wymo
wę). N akład num eru pierwszego wyniósł 110 egzemplarzy. Num er 2 wyszedł już 11 
XII 1940 w nakładzie 230 egzemplarzy (o wysokości nakładu numerów kolejnych 
redakcja już nie informuje). W śród nowych autorów znaleźli się: zaprzyjaźniony 
z Łobodowskim poeta  Władysław Pelc, R obert Vlach (publicysta czeski, którego 
pisownię nazwiska spolszczono na „W lach”) i Jacek Stwora. Po raz pierwszy w tym 
num erze pojawiła się pełna stopka redakcyjna o następującym brzmieniu: „Numer 
drugi tygodnika «Wrócimy» ukazał się dnia 11 grudnia 1940 roku w obozie dla inter
nowanych polskich żołnierzy Camp de Livron koło Caylus w departam encie Tarn et



Garonne. Zredagował Józef Łobodowski, odbił na powielaczu Janusz Spiecłiowicz, 
administrację i Icasę prowadził Józef Dubiniewicz. Okładlca W itolda Januszewskie
go. Camp de Livron -  Barak dziewiętnasty -  11 grudnia roku 1940”25. Num er 3 był 
datowany 28 XII 1940; poczet autorów pomnożyli: Stefan Mrożkiewicz, Stanisław 
Oksza -  dziennikarz przybyły z Paryża, Henryk Ryś, Andrzej Sieniawski i M aria
Ukniewska^ó.

Numer 4 wyszedł 20 II 1941, jego ozdobą poetycką był fragm ent Barbakanu war
szawskiego Kazimierza Wierzyńskiego, promujący edycję nicejską Tyszkiewicza, 
ozdobą zaś graficzną drzeworyt Januszewskiego z kolum ną Zygmunta III Wazy w tle. 
Wśród publicystyki należałoby wskazać dwie ważkie wypowiedzi najaktywniejszych 
redaktorów, tj. Łobodowskiego i Palmbacha^'^. Łobodowski powraca do wcześniej
szego pseudo- „Stefan Kuryłło”; pojawia się też interesujące pióro Andrzeja Sie- 
niawskiego zamieszkałego w Tuluzie, współpracującego autorsko także z periody
kiem Marii Winowskiej „Służba”^^. Poezję, poza Wierzyńskim, uprawia niezawodny 
Łobodowski2^. Z rosnącym zainteresowaniem czytelnik śledzi doświadczenia zespo
łu redakcyjnego, gromadzone od trzeciego num eru począwszy w rubryce Pro domo  
sua. Otóż nie trudności techniczne zespołu przyciągają naszą uwagę, lecz informacje 
zgoła nieprawdopodobne. Łobodowski zgodnie z zasadą nomina sunt odiosa infor
muje, nie wskazując nazwisk, o fakcie „konfiskaty” num eru poprzedniego. Redakcja 
zbagatelizowała ostrzeżenie. W tedy dowództwo obozu w randze podchorążego(!) 
próbowało wykorzystać nieobecność Łobodowskiego, by przechwycić periodyk przez 
podstawioną osobę, dobrze notowaną przez przełożonych. Ale na tym nie koniec. 
Etap kolejny to denuncjacja. Zaaranżow ano więc w obozie -  cytujemy -  „kilka awan
tur, m.in. rozprawę nożową i łobuzerski napad na Żydów; polska kom enda obozu 
uważała za pożyteczne wskazać Francuzom na redaktora «Wrócimy» jako na inicja
tora tych awantur (...)...Wreszcie dano władzom francuskim do zrozumienia, że re 
daktor pisma jest agentem  Gestapo. Te kilka próbek wystarczy dla zorientowania 
czytelników, w jak miłej atmosferze redagowaliśmy czwarty num er «Wrócimy». (...) 
Jeśli wierzyć zapewnieniom pewnych osobistości, perspektywy wyglądają tragicznie: 
zgnijemy we francuskim kryminale

Nikt dotychczas nie doczytał się tych nowin, bowiem nikomu nic były znane ich 
konsekwencje. Tymczasem w obliczu takiej niechęci do redaktorów  wyjście było tyl
ko jedno -  wyjście z czasopismem poza teren obozu. N um er 5, który miał się ukazać 
na dzień Święta Narodowego 3 Maja 1941 r., a faktycznie ukazał się 7 maja, podawał 
już jako miejsce wydania Tuluzę. Od tej chwili przedsięwzięcie stało się zatem pry
watną sprawą grupy zapaleńców. Czy widać różnicę na łamach „Wrócimy"? O dpo
wiedzi poszukajmy w nr. 5. Wśród autorów byli m.in.: Edward Kubiński, Łobodow
ski i Stefan Łubieński. Numer 6 -  a więc ostatni redagowany przez Łobodowskiego -  
nosił datę 25 V 1941 r. i podobnie jak poprzedni w stopce redakcyjnej wskazywał 
Tuluzę.

Ster redakcyjny po Łobodowskim przejął Henryk Palmbach. Od tego mom entu 
wydatnie spadła częstotliwość ukazywania się pisma. Ale czasy były niewątpliwie trud
niejsze. Palmbach zdołał wydać zaledwie cztery numery, po czym został aresztowany 
przez Niemców, trafił do obozu koncentracyjnego i nie doczekawszy aktu kapitulacji 
zakończył życie w tragicznych okolicznościach. (M aria Danilewiczowa twierdzi, że 
ukazało się ogółem 15 zeszytów, końcowe numery wydawał Palmbach „do chwili 
aresztowania w roku 1943”. Informację tę musimy uznać za nieścisłą^i.)

Numer 7 ukazał się po dłuższej przerwie, dopiero na rocznicę 29 Listopada 1941 r., 
miejscem jego wydania była Tuluza. W numerze tym pianista i kompozytor Zygmunt 
Dygat (2 X 1894-14 X 1977) poświęcił wspomnienie pośm iertne swemu mistrzowi: 
Ignacemu Janowi Paderewskiemu32.

Numer 8 pojawił się dopiero 15 IV 1942 r., miejsce jego druku określono ogólni
kowo jako „Prowincja Languedoc”. Pojawiają się nowi autorzy: Adam Kowalski



(słynny poeta-żolnierz czasów pokoju i lat wojny, twórca popularnych piosenek: M a
rynarka Wojenna, Modlitwa obozowa i in.), Ryszard Wojna. N um er 9 ukazał się 
w maju 1942, w „Prowincji Languedoc”; zawierał m.in. wiersz Stanisława Balińskie
go Ojczyzna Chopina i wiersz M ariana H em ara Piłsudski oraz część I rozważań Jana 
W inczakiewicza O patriotyzmie. Num er 10, ostatni z dziś dostępnych, ukazał się 
w sierpniu 194233. Nowością dwóch końcowych numerów „Wrócimy” było wprowa
dzenie Przeglądu polityczno-wojskowego, sygnowanego inicjałami „A. K.”34. w nu
m erze 8 znajdujemy obszerną recenzję tomiku Z  dymem pożarów, której autor, H en
ryk Palmbach, słusznie przypisuje poezji Łobodowskiego „liryzm m onum entalny”35.

„(...) Pożary nie zgasły, a dymy się jeszcze kłębią. Osiemnaście wierszy zawartych 
w tej pięknej, rasowej cegle Oficyny Florenckiej nie ma w sobie nic statycznego, za
ostrzającego chłonny apetyt historii literatury. O wiele na to za wcześnie. Szeroko 
śmieje się z tego karykatura poety, zrobiona w M olinie Livronu przez grodzieńskie
go W incuka. Z a to wiersze te wibrują życiem historycznego okresu, z którego wybu
chły. Jedne z nich zapam iętują się w samobiczowaniu wrześniowym. Inne, odziane 
w pancerz historiozofii, usiłują w dziejowy łańcuch praw dawnych wydarzeń ludzkich 
wprząc dram atyczne ogniwo wczorajszej i dzisiejszej Polski. Jeszcze inne -  sądzą. 
A  jeszcze inne, najbliższe nastrojom  tułaczym, biją w serca nostalgiczną elegią o Pol
sce. Jest wreszcie parę wierszy o motywach osobistych, jak dwa (...) poświęcone żonie 
oraz parę poświęconych Lubelszczyźnie i Ukrainie. (...)...O istotnej sile i poziomie 
tych poezyj nie stanowią wartości literackie, [lecz] przede wszystkim własna postawa 
poety, jego osobisty stosunek do Z IEM I [tak w oryginale -  WJP], Otóż tego stosun
ku nie zm ąciła nigdy jakakolwiek szminka hteracka. (...) Niespożyta potęga matki- 
-ziemi musi niewolę pokonać i czar wolności musi ją o p r o m ie n ić ”36.

Tymczasem adresat tych uwag był już w drodze do Hiszpanii. Niestety, wskutek 
nieudanej przeprawy przez Pireneje półtora roku spędził w więzieniu w Figucras. 
W  ten sposób dla Łobodowskiego przedwcześnie skończyła się wojna. Nie spełnił 
również obietnicy danej w tytule periodyku, który wydawał z takim zapałem w Camp 
de Livron. Nie zdołał wrócić do kraju.

5. Po opuszczeniu więzienia w 1943 r. rozpoczyna się najdłuższy w jego życiu 
rozdział emigrancki, zamknięty śmiercią w 1988 r. O ile jednak młodzieńcza przekora 
została już przez historyków literatury rozpoznana i przeanalizowana, o tyle dorobek 
blisko półwiecza spędzonego w Madrycie wpisano ledwie do rejestru bibliograficznego^^.

Tyszkiewicz musiał się utrwalić w pamięci Łobodowskiego dobrze, skoro już pod
czas pierwszej powojennej wizyty we Francji, w 1945 r., poeta odwiedził typografa. 
W spomina o tym w najwcześniejszym z trzech zachowanych listów (->Aneks).

„Drogi Panie, (...) mam dla Pana dwie książki, jeśli ma Pan zamiar w dalszym cią
gu prowadzić akcję wydawniczą i jeśli książki te będą oficynie odpowiadały. Jedna 
z nich to książka o Kolumbie -  Pieśń o Krzysztofie -  o której mówiliśmy w czasie 
mego pobytu w Nicei; druga to książka o Hiszpanii, na którą składają się trzydziesto- 
stronicowy wstęp prozą poetycką o krajobrazie, folklorze, architekturze hiszpań
skiej; następnie kilkanaście moich wierszy na tematy hiszpańskie i wreszcie krótka 
antologia przekładów z poezji hiszpańskiej, od Garcilaso de Vega poczynając, a na 
G arcia Lorca kończąc. (...) Jeśli Siłakowscy są w Nicei, proszę ich serdecznie pozdro
wić i załączyć parę słów wiadomości o nich”.

To ostatnie zlecenie spowodowało zapewne m ałą konsternację. Jak pamiętamy, 
Tyszkiewicz rozstał się z Janiną Siłakowską-Śliwińską mocno na nią zagniewany za 
jakieś jej prywatne inicjatywy wydawnicze. Toteż nic nie przemawia za tym, by tem at 
poruszony przez Łobodowskiego spowodował jakikolwiek oddźwięk ze strony Ty
szkiewicza. W  następnych listach nie będzie już o tym mowy. Odpowiedzi nie znamy; 
w zam ian za to otrzymujemy o niej informację z kom petentnego źródła, czyli bezpo
średnio od Łobodowskiego.



„Pański list z 1 grudnia [1946] -  pisze poeta -  doszedł do mnie z dużym opóźnie
niem i ucieszył mnie bardzo, bo mam nadzieję, że kontakt nasz już się nie zerwie. 
Rad jestem , że Pan pam iętał o moim Krzysztofie, którego nareszcie skończyłem po 
niezliczonych! przeróbkach i poprawkach. D ruga książka jest na ukończeniu...”.

Choć szybkość decyzji Łobodowskiego kazałaby nam wierzyć w realizację jego 
planów, to jednak z drugiej strony perspektywa nakłonienia Tyszkiewicza do podob
nej o p e ra t^ n o śc i wydawałaby się mało realna. Pomimo że planował już zapewne 
dłuższą wizytę we Francji, do której doszło w połowie 1947 r., nie przyznał się do 
tego. Może więc przestraszył się nawałnicy publikacji Łobodowskiego, z wydaniem 
paryskim Uczty zadżumionych  włącznie? Jednak nie poszło tak gładko: Uczta zadżu- 
mionych ukazała się dopiero w Paryżu 1954 r., „nakładem  subskrybentów i au to ra”, 
a upływ czasu dla m aterii satyrycznej oznaczał po prostu wyjałowienie i zwietrzenie 
warstwy aluzyjnej. Dwie książki Łobodowskiego po hiszpańsku -  to: Por nuestra li- 
bertady la vuestra. Polonia sigue luchando, M adrid 1945, iLiteraturas eslavas. M adrid 
1946.

Trudno przesądzać o przyczynach, jednak zaangażowanie Tyszkiewicza wykazy
wało tendencję spadkową. Oficyna florencka zresztą m iała swoje kłopoty związane 
z rozruchem powojennym. Sprawność typograficzną osłabiły symptomy choroby. Ło- 
bodowski podjął więc próbę trzecią i ostatnią. „...Wybieram się do Francji i do W łoch 
tego lata i przywiozę rękopisy. Zawiadomię Pana o dacie przyjazdu natychmiast, gdy 
będzie zdecydowana” -  a słowa te pochodzą z kwietnia 1947 r. Reszta jest milcze
niem.

6. Kulturę polską, podzieloną wówczas przez Jałty i kurtyny, jednoczymy z mozo
łem od lat dwunastu. M adryt, wydaje się, czekał na to dłużej niż inne ośrodki. Pra
cowitość Łobodowskiego, rozgałęziona na Londyn i Paryż dzięki wytrwałej współ
pracy pisarskiej z tamtejszymi centram i edytorskimi i czasopiśmienniczymi, wydała 
owoce: był i jest czytany na Zachodzie, w skupiskach polskich i ukraińskich. Dowód 
powodzenia wskażmy nieszablonowy. Zdarzyło się, że w 1953 r. powaliła go ciężka 
choroba, z której nie mógł wyjść o własnych siłach. Wówczas M arian H em ar ogłosił 
zbiórkę, nazywając ją „nagrodą czytelników”. Zbiórka przyniosła pokaźną kwotę 
i umożliwiła przeprowadzenie kosztownej kuracji. Pisarz dziękował później ofiaro
dawcom na łamach prasy^S.

Rzecz ciekawa, powodzenie wśród czytelników i nagrody39, jakim i go obsypywa
no, nie przekonały dwojga opornych, M arii Danilewiczowej i Czesława Miłosza. 
Dlaczego? Przeszłość kładła się nadal cieniem na pisarstwie Łobodowskiego. A uto
rytety emigracji były mu niechętne. W  słynnym plebiscycie „W iadomości” z 1959 r. 
Łobodowski wszedł do tzw. Akademii Mieczysława Grydzewskiego, zajmując ostat
nie, piętnaste miejsce'^O. M aria Danilewicz-Zielińska, która podczas londyńskich 
wieczorów autorskich Łobodowskiego nadal w jego postawie widziała M ajakowskie
go, nazwała go „poetą wczorajszym, dziś osamotnionym, zawieszonym między 
Skam andrem  a Aw angardą”, nie ukrywała przy tym swego zniecierpliwienia wobec 
nadprodukcji artystycznej, wobec owych „setek wierszy, satyr, r a p so d ó w ”^!. Miłosz 
także był sceptykiem. Nie ma w istocie powodów, by pokrywać milczeniem ten epi
zod, tak boleśnie odczuty przez autora Złotej hramoty. Zrozum ie go tylko poeta, 
którem u przysługuje prawo do odrobiny miłości własnej, gdy sięga po syntezę histo
rycznoliteracką, aby odnaleźć siebie w opublikowanej kilkakrotnie przez Miłosza 
The History o f  Polish Literature (1969, 1983, przekład niemiecki 1981, francuski 
1986). Znajdując zaś siebie, dowiaduje się, iż jest „najlepszym tłum aczem  ukraiń
skich i rosyjskich poetów ”"̂ 2 Rzecz prosta, nie takiej opinii oczekiwał Łobodowski. 
Czuł się przede wszystkim poetą, poetą oryginalnym, i miał do tego podstaw^ choć
by tylko bibliograficzne. W  tym czasie wywiązuje się dialog z Jerzym Giedroyciem na



marginesie polemiki prasowej wokół problem u obywatelstwa i paszportu litewskie
go, którym podczas wojny rzekom o czy faktycznie posłużył się Czesław Miłosz. Dwu
głos w tej sprawie (Jerzy Zagórski, Jerzy Andrzejewski) staje się trójgłosem po opu
blikowaniu opinii Łobodowskiego. Giedroyc ma za złe Łobodowskiemu jego udział 
w dyskusji. Sytuacja była o tyle delikatna, iż Łobodowski korzystał wszak wówczas 
z zaliczek redakcyjnych „Kultury” paryskiej.

Szypowska przytacza więc z brulionu obszerne fragmenty listu Łobodowskiego 
do Giedroycia, opatrzonego datą; Madryt, 3 XI 1981.

„Jak Miłosz obszedł się ze mną w swojej, w angielszczyźnie napisanej Historii 
literatury polskiej! -  odpowiada Łobodowski. -  Miał prawo do przekreślenia mnie 
jako pisarz, to sprawa jego wyczucia artystycznego. Ale nie miał prawa kłamać, 
dziwiąc się, że po tylu latach na Zachodzie przekładam  w dalszym ciągu tylko pisa
rzy rosyjskich i ukraińskich. Nie wiedział, choćby na podstawie lektury niektórych 
num erów  «Kultury», że tłumaczę głównie poetów hiszpańskich? To był z jego strony 
złośliwy i kłamliwy coup bas\”‘̂ .̂

7. Jeśli zbagatelizować kilka wierszy w paru antologiach (Jerzego Starnawskiego, 
Ryszarda M atuszewskiego i Seweryna Pollaka, Józefa Szczypki), uprawniona wyda
je się konstatacja, iż do 1987-88 r., tj. do opublikowania num eru „Poezji” poświęco
nego Em igrantom  i num eru zawierającego rozmowę Łobodowskiego z Ireną 
Szypowską na tychże łamach, poeta pozostawał niemal całkowicie niedostępny dla 
czytelników w Kraju^^. Należałoby tu mimochodem wspomnieć o ekwiwalencie 
głosowym, o tych może niezbyt licznych słuchaczach audycji polskich Radia Madryt, 
którym w latach współpracy Łobodowskiego (1949-1975) udało się pokonać techni
kę zagłuszania odbioru i rozpoznać głos poety. Nb. przedsięwzięte przez Irenę 
Szypowską poszukiwania nagrań i archiwaliów polskojęzycznych rozgłośni RM  nie 
przyniosły rezultatu. Ale najbardziej liczące się jest jednak i dla autora, i dla czytel
ników, pośrednictwo druku.

N a początek trochę statystyki. D o wybuchu wojny Łobodowski ogłosił 7 tomików 
poetyckich i jedną antologię przekładów (z języka rosyjskiego). Jego publikowana 
twórczość emigracyjna składa się zaś z 13 tomów poezji, 7 tomów prozy powieścio
wej. Zdążył w maszynopisie przygotować do druku kilka tomów przekładów poezji 
hiszpańskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej, wreszcie pozostawił tom wspo
m nień oraz powieść historyczną z dziejów Peru. Już po śmierci Łobodowskiego 
opublikowano jego Wspomnienia lubelskie oraz Żywot człowieka gwałtownego^^. 
W ypada jedynie ubolewać, że obecne losy archiwum poety nie są wystarczająco 
klarowne. To wszystko, co było w skromnym jednopokojowym mieszkaniu madryc
kim przy ulicy Joaquin M aria Łópez, po śmierci Łobodowskiego 18 IV 1988 r. 
przyjaciele w dobrej wierze przekazali ówczesnemu właścicielowi oficyny Editions- 
Spotkania Piotrowi Jeglińskiemu, którego pisarz traktował jako swego wydawcę. Do 
dziś nie wiadomo, jakie m ateriały i rękopisy trafiły do jego rąk. Być może, znajdowa
ły się tam  przygotowane do druku antologie przekładów Łobodowskiego z języka 
hiszpańskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Znikąd jednak nie sposób uzyskać ani 
potw ierdzenia, ani zaprzeczenia.

W  kraju od 1989 r. ukazały się cztery wybory wierszy. Pierwszeństwo „odkrywa
n ia” Łobodowskiego przysługuje Jerzem u Święchowi, który pod patronatem  KUL 
wydał List do kraju. Wybór wierszy (Lublin 1989). Z  kolei najbogatszym przekrojem 
twórczości jest tom  opracowany i wydany przez dyrektora M uzeum Józefa Czecho
wicza w Lublinie, Józefa Ziębę: Poezje (Lublin 1990), oraz na skalę pojemności serii 
„Biblioteka Poetów ” LSW tomik Poezje wybrane, w wyborze i ze wstępem J. Zięby 
(Warszawa 1990). Nakładem  Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazały się na
tom iast Wiersze i poem aty  (Warszawa 1991), przygotowane i poprzedzone wstępem



przez Irenę Szypowską. Mamy jeszcze do dyspozycji trzy wybory tekstów publicy
stycznych, m.in. „Kassandra jest niepopularna”, wybór tekstów z „O rła Białego” z lat 
1956-198046 . Zasługą Szypowskiej jest opublikowanie antologii Poezji odzyskanej 
1939-1989 (Warszawa; WSiP, 1992), w której czytelnik otrzymał nie tylko sześć w ier
szy Łobodowskiego, lecz także szerokie tło porównawcze -  panteon poetów  em igra
cyjnych. Wspomnijmy wreszcie, iż pośród naszych przyjaciół na Wschodzie renom ą 
cieszy się edycja dwujęzyczna polsko-ukraińska wierszy Łobodowskiego, której 
sprawczynią jest również Szypowską: Pies'n o Ukrainie, Lwów: „K am eniar”, 1996 .

Łobodowski znalazł się w dobrym towarzystwie, bowiem oba wydawnictwa spe
cjalizujące się w edycjach dwujęzycznych (kijowska „Biblioteka U kraińca” i lwowski 
„K am eniar”) opublikowały ostatnio wiersze Mickiewicza, Słowackiego, Iwaszkiewi
cza, Szymborskiej, Miłosza i D m ytra Pawłyczki.

M onografia Szypowskiej jest pracą sumującą w jakimś sensie doświadczenia i ba
dania autorki. Po rozmowach z nim samym, prowadzonych od 1981 r. do ostatnich 
dni życia, po spotkaniach z jego hiszpańskimi przyjaciółmi, po wielokrotnych lektu
rach druków i manuskryptów -  listów i notatników intymnych -  nadeszła pora kon
statacji finalnej, pora odpowiedzi na pytanie: kim był Józef Łobodowski.

Książka utwierdza nas w przekonaniu, iż podstawowy żywioł Łobodowskiego sta
nowiła poezja. Gdy położymy na jednej szali prozę powieściową wraz z publicystyką 
(której nb. towarzyszyła znakom ita intuicja co do obrotów wielkiej polityki), na szali 
drugiej poezję -  przeważa ta druga. Tak, niewątpliwie w poezji Łobodowski realizo
wał się najpełniej. Z resztą podział na prozę, publicystykę i poezję jest w jego przy
padku podziałem, rzec można, nieistotnym. W  każdej bowiem dziedzinie pisarstwa 
był retorem : pozostawał wierny własnej wizji świata, własnym ideałom humanistycz
nym, własnemu systemowi wartości ogólnoludzkich, do których starał się przekonać 
swą publiczność czytelniczą. Wymiar uniwersalny zyskała poezja, pełniąc zgodnie 
z tradycją polską rozliczne funkcje -  okolicznościowe, społeczne, polityczne, este
tyczne. Gdyby podążyć tropem  Stanisława Barańczaka, który horyzonty poezji Z bi
gniewa H erberta  odm ierzał za pom ocą pojęć antynomicznych w przestrzeni, czasie 
i źródłach poznania, można by te same parametry: Wschód -  Zachód, przeszłość -  
przyszłość, mit -  empiria, śmiało przypisać Łobodowskiemu. W  świetle zaś późniejsze
go tomiku Mare Nostrum  (1986) byłoby także warto przypomnieć trafność poglądu 
Jana Parandowskiego, iż „Polska leży nad M orzem Śródziemnym”.

8. U kraina zajmuje miejsce poczesne w życiu poety. U rodził się 19 III 1909 r. 
w Purwiszkach na Litwie, lecz wszystkie impulsy zostały zakotwiczone w dzieciństwie 
Łobodowskiego spędzonym na Kaukazie, w ogniu wojny i rewolucji. Okres między
wojenny kształtował z trudem  nasze myślenie polityczne o roh mniejszości narodo
wych i ich udziale w cementowaniu niepodległego państwa. Przypomnijmy, że poeta 
Jerzy Paczkowski, z którym Łobodowskiemu wypadło się zetknąć chyba dopiero 
w Paryżu, ukończył w 1930 r. Szkołę N auk Politycznych w Warszawie, ob ron iw s^  
pracę dyplomową na temat: Problemy nauczania mniejszości ukraińskiej w Polsce^ \  
Późniejszy zaś przełożony Paczkowskiego w szeregach POW N „M onika”, ppłk A le
ksander Kawałkowski, jako przedwojenny naczelnik wydziału polityki oświatowej, 
a następnie dyrektor departam entu ogólnego w M inisterstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, w latach 1932-36 zajmował się głównie edukacją m niej
szości narodowych, m.in. szkolnictwem ukraińskim w Polsce^S. Samemu Łobodow 
skiemu przypadła w udziale współpraca na niwie społeczno-kulturalnej z wysoko 
cenionym przez Ukraińców Henrykiem Józewskim, w latach 1929-38 wojewodą wo
łyńskim RP, wspierającym prasę i szkolnictwo ukraińskie. W  1937 r. poeta dał się 
mianowicie namówić wojewodzie na przeprowadzkę do Łucka i objęcie redakcji 
tygodnika „Wołyń”.



...Tam na zachodzie na polach 
prowadzą drewniane radła 
- Chleba powszedniego daj nam - 
kościoły pną się do gwiazd: 
zbiegowi czumacka wola, 
niewydeptana Ukraina 
i wicher - brat pierworodny, 
i burzan szumiący po pas...

Koń atamana Łobody. strofa 3

Bardzo m ocno zaznaczone powinowactwo polsko-ukraińskie, ten indywidualny 
rys twórczości Łobodowskiego, obudzi z pewnością zainteresowanie współczesnych 
czytelników. I choć ów atam an Łoboda -  hetm an kozacki z czasów Zygmunta III Wa
z y - je s t  tylko przodkiem  poety „z nom inacji”, przywoływanie realiów stepowych, bu- 
dziackich nie pełni funkcji wyłącznie zdobniczo-orientalnych. To zjawisko znacznie 
głębsze. U  jego podłoża odkrylibyśmy -  jak to również sugeruje Szypowska -  ślady 
przenikliwości politycznej Łobodowskiego, zobowiązujące nas, Polaków, do poszuki
w ania wszelkich możliwych dróg naprawy stosunków polsko-ukraińskich w imię 
wspólnoty celów i interesów. Wacław Iwaniuk, który podczas pobytu „Atamana Ło
body” w 1977 r. w Toronto zadbał o wszystko, by poecie-krajanowi lubelskiemu stwo
rzyć jak  najlepsze warunki i jak najliczniejszą publiczność, udokum entował przebieg 
wizyty w tom ie Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim ^^. To Iwaniu- 
kowi poeta zawdzięczał edycję kanadyjską tomików: Kasydy i gazele oraz Pamięci 
Sulamity (tj. Zuzanny Ginczanki). Szypowska zaś dopełniła obowiązku konfrontacji 
danych z wypowiedzią samego Łobodowskiego (w „Orle Białym”), obalając m.in. 
nierzetelny przekaz Stefana Kisielewskiego. „Bo to nieprawda -  pisze Łobodowski -  
że użyłem ja k  pies w studni. M iałem bardzo duże powodzenie, zarówno u Polaków, 
jak bodaj większe jeszcze u Ukraińców”50. Czyż mogło być inaczej -  po wydaniu na
kładem  InstjHutu Literackiego w Paryżu Złotej hramoty (1954) i dwujęzycznej Pieśni
0 Ukrainie (1958)?

Tobie śpiewam, o Ukraino, ciebie pochwalam 
w pieśniach, co szumią urocznie, morskim podobne falom, 
nutą stęsknioną, dźwięcznym słowem, wezbranym rytmem.
Jak skrzydła, co trzepocą w nieustającą modlitwę, 
oddechy twoich wiatrów smagłe i wonne: 
gdy grzmoty huczą nad tobą, to grzmoty tysiąckonne: 
jarzysz się w  srebrze gwiazd jak bizantyjski obraz, 
gorączką spalasz wargi i miłość twoja niedobra 
uwodzi synów człowieczych w  niepokój burzy i w wichry...

Pochwała Ukrainy, strofa 1

Podobne okazały się rezultaty inicjatyw polsko-ukraińskich Łobodowskiego na 
ziemi hiszpańskiej i na arenie międzynarodowej. Szypowska, sięgając po brulion 
poety z 1981 r., przypomina jego reakcję na poglądy Sołżenicyna sformułowane 
w tymże roku z okazji konferencji Ukraińskiego Instytutu Badawczego w H arw ar
dzie. Sołżenicyn przemilczał bowiem wszystko, co w polityce sowieckiej wobec języ
ka i kultury u ^a iń sk ie j było kopią imperializmu rosyjskiego.

„Jeszcze się nikomu nie śniło o rewolucji bolszewickiej -  pisze Łobodowski -  gdy 
naród ukraiński był gnębiony co najmniej od drugiej połowy XVII wieku, a więc od 
nieszczęsnej Rady Perejasławskiej. Kto go gnębił? Bolszewicka gangrena zjawiła się 
dopiero po wiekach. Rosyjscy carowie? Czyimi rękami? Sankt Petersburg zadekreto
wał, że naród ukraiński w ogóle nie istnieje, jest odgałęzieniem narodu rosyjskiego
1 nie posiada żadnych praw kulturalnych. Jego język został sprowadzony do formy



prowincjonalnego dialektu, zakazanego poza życiem prywatnym i dom em  rodzin
nym. Po stosunkowo krótkim czasie, podczas którego mowa ukraińska została przy
wrócona do swoich praw, władze sowieckie powróciły do starycłi carskicli ograni
czeń: język ten wygnano z uniwersytetów, ze szkolnictwa średniego i technicznego, 
każdy objaw samodzielności narodowej i kulturalnej poddany jest ostrym prześlado
waniom. Jakże pisząc o stosunkach rosyjsko-ukraińskich mógł Sołżenicyn to wszyst
ko upuścić z pola w idzenia?”^!.

Sprawa „przegrana”? Winczakiewicz się myli. Jeśli wierzy się w słuszność sprawy, 
nie wolno jej w ten sposób kwalifikować. Łobodowski wierzył i nigdy nie zwątpił. To 
zadecydowało o jego zwycięstwie. Nie dożył wprawdzie najdonioślejszych, przełom o
wych dni upadku komunizmu i narodzin suwerennej Ukrainy, lecz w swych wizjach 
z 1980-81 r. nie dopuszczał już możliwości powrotu sytuacji sprzed polskiego Sierp
nia. Od koncepcji federacyjnej polsko-ukraińskiej z lat pięćdziesiątych w „K ulturze” 
paryskiej przeszedł ewolucję ku przeświadczeniu -  jak pisze Szypowska -  o „nieu
chronnym rozpadzie ZSR R  na szereg państw narodowych, z których najważniejsza 
będzie U kraina”^^. W ostatnich latach życia ze wzmożoną energią poruszał wszyst
kie sobie znane sprężyny, by dopiąć celu, doprowadzić do pojednania polsko-ukraiń
skiego.

9. Po uwagach na tem at bieguna ukraińskiego pora zebrać wątki bieguna hiszpań
skiego. Łobodowski, jak pisaliśmy, uczestniczył w pracy zespołu redakcyjnego Radia 
Madryt. W spółpracował także z periodykiem „Polonia” redagowanym w Madrycie 
w latach 1955-1970 przez Juliusza Babeckiego i adresowanym do czytelników hi
szpańskich w ich języku. Łobodowski zamieścił tam m.in. Legendę i prawdę o Górach 
Świętokrzyskich, wprowadzając informacje o Hubalu, a także w tej samej konwencji 
ujął legendy Lubelszczyzny oraz historię ukochanego Lublina. Wpływy hiszpańskie 
i orientalne ilustrują w twórczości poetyckiej Łobodowskiego Kasydy i gazele (1961). 
G alerię współczesnych Łobodowskiemu poetów hiszpańskich, których utwory wziął 
na swój warsztat translatorski, otwierają Juan Ram ón Jimenez, Carlos Riba, G erar
do Diego, Vicente Aleixandre, Josep V. Foix, Salvador Espriu. Chętnie też tłumaczył 
klasyków, poetów i dramaturgów: twórczość Lopego de Vegi, Tirso de Moliny, Cal
derona de la Barki, Garcii Lorki. N a hiszpański przełożył zaś wybór wierszy Ojca 
Świętego (K. Wojtyła: Poesias. Wyd. 3. Avila 1982).

Największym zaskoczeniem jest jednak wizerunek olejny bohatera monografii, 
pędzla Estebana Sanza, reprodukowany przez Irenę Szypowską na okładce jej książ
ki. Archaizowany portre t przedstawia Łobodowskiego w średniowiecznej zbroi, z bu
ławą w ręce, na tle stepu ogarniętego nawałnicą; całości dopełnia inskrypcja łacińska 
w lewym dolnym rogu: „Józef Łobodowski -  dux et hetm an cohortium  poeticarum , 
delineavit et pinxit Esteban Sanz”.

PRZYPISY
1 K. Wierzyński: Współczesna literatura polska na emigracji. W; Szkice i portrety literackie. 

Zebrał i posłow iem  opatrzył P. Kądziela. Warszawa 1990 s. 106.
2 Tamże, s. 118. Antoni Bogusławski (1889-1956), poeta, prozaik, publicysta i tłumacz, 

autor Szopki żołnierskiej (Londyn 1940) i tom u wierszy Polna kochanka (Londyn 1940, wyd. 2 
tam że 1942), ogłosił również na początku wojny Marsz Armii Polskiej we Francji z muzyką 
Kazimierza O berfelda. Ryszard Kiersnowski (1912-1977), poeta, kom ediopisarz, publicysta 
radiowy, pod pseudonim em  Ryszard Pobóg wydał Żołnierskie strofy (W indsor Ont. 1942). W ie
sław Strzałkowski (1909-1988), poeta, prozaik i tłumacz, był autorem  tom u wierszy W obozie 
w Szkocji (Londyn 1942).

3 J. Łobodowski: Z  dymem pożarów. /  U  Tyszkiewicza /  A nno D om ini M D CC CCX LI 
[1941] / w Nicejskiej Filii jego oficyny. 116 s. Edycja ukazała się „na św. A ntoniego  w rok po



tragicznym czerw cu”, czyli 13 czerwca 1941. Anonim owy artykuł informujący o ukazaniu się to
miku, ilustrowany podobizną karty tytułowej oraz wyklejki, znajdujemy w prasie londyńskiej: 
Wiersze Łobodowskiego. -  „W iadom ości Polskie” (Londyn) 1941 nr 48, 30 XI, s. 5. W krótce po
tem  redakcja wróci do tematu: Wydawnictwa Oficyny Tyszkiewicza. -  Tamże, 1941 nr 51/52, 28 
XII, s. 9. Łobodow ski przyjechał do G renoble na swój w ieczór autorski, o czym pisze pamięt- 
nikarz: „G łębokim  i jakby z oddali płynącym barytonem poeta recytował, prawie śpiewał swe 
wiersze o  długich, rozkołysanych frazach, kunsztownych asonansach, panteistycznym słownic
tw ie” (J. W inczakiewicz: Wojenko, wojenko... Wspomnienia 1939-1945. Warszawa 1998 s. 34).

J. Łobodowski: Z  dymem pożarów / JŁ / Nakładem  autora /  A nno D om ini M DCCCCXLI, 
114 s. [Zam iast kolofonu na s. 113:] „Odbito dwieście egzem plarzy liczbowanych / ze składu 
stronic bibliofilskiej edycji /  florenckiej oficyny”. Edycja jest uboższa, pozbawiona wyklejek, 
drukowana na papierze gazetowym  niskiej gramatury. Korzystamy z egzem plarza własnego, 
noszącego num er „77” i opatrzonego odręcznym i inicjałami wydawcy „S. Т.”.

5 K olofony um ożliwiają dokonanie bilansu edycji: 25 egzem plarzy imiennych (nadliczbo
wych, czyli nie liczbowanych), 125 egzem plarzy liczbowanych słownie i 200 egzemplarzy bez 
inicjałów czerwonych, liczbowanych ręcznie, co daje w sum ie wysoki nakład 350 egz.

6 J. Lechoń: Dziennik. T. 3. Londyn 1973, s. 404.
 ̂ Cyt. za: J. Starnawski: Mickiewicz w poezji polskiej i obcej 1818-1855-1955. Opra

cował... W rocław 1961 s. 452-453.
® J. Łobodowski: Z  dymem pożarów... Dz. cyt., s. 111.
 ̂ I. Szypowska: Łobodowski. Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”. Warszawa 2001 

s. 90.
Tamże.
Zob.: J. W inczakiewicz: Polak zwiedza Par^ż. Przewodnik. Przedm. J.R Palewskiego. Pa

ryż 1972. Autor jako poeta  zatroszczył się również o oprawę literacką przewodnika; informu
jąc o zbiorach Luwru, zacytował strofę z wiersza Łobodow skiego Nike, s. 48.
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J a n  G o z d a w a -M a l ę c z y ń s k i :
„ D n i  t u ł a c z k i” i „ D n i  p r z e ł o m u ”

1. Trzecim poetą eksponowanym przez Tyszkiewicza był Jan Gozdawa, właściwe 
nazwisko Jan Małęczyński, autor tomiku Dni tułaczki^, zajmującego w chronologii 
całościowej miejsce 23, wśród wydań nicejskicli zaś uplasowanego na pozycji trzeciej.

Nad autorem  zatrzymamy się nieco dłużej, jest bowiem naszą powinnością przy
pomnienie sylwetki całkowicie zaniedbanej przez liistorię literatury. Jan M ałęczyń
ski (oboczna forma nazwiska: Maleczynski) urodził się 25 VII 1903 r. w miejscowo
ści Kamieńsk na Ukrainie. Ojciec jego, inż. Teofil Małęczyński, pracował w stalowni 
belgijskiej fabryki wagonów kolejowycli, m atka -  Elżbieta z Dąbrowskich -  pocho
dziła z Wileńszczyzny. Osierocony przez ojca w wieku 7 lat przeniósł się z m atką do 
miasta Zwiahel (właśc. Nowogród Wołyński), położonego nad Słuczem między 
Żytomierzem a Równem. Kształcił się początkowo w szkole rosyjskiej; od 1918 r. ję 
zykiem wykładowym był w gimnazjum język ukraiński. Pod wpływem wydarzeń 
I wojny światowej Małęczyński przenosi się z m atką do Kijowa, a następnie do Białej 
Cerkwi. Wybuch rewolucji spowodował decyzję powrotu do Polski (1920) i osiedle
nie się w Warszawie. Młody chłopak rwie się do wojska. Służbę regularną jednak 
uniemożliwia wykryta wada serca, toteż Małęczyński wstępuje do Ochotniczej S tra
ży Obywatelskiej. Prawdziwym jego powołaniem okazują się wkrótce studia wyższe. 
Kształcił się -  pomimo braku świadectwa m aturalnego -  w Szkole Technicznej im. 
Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, później zaś jako wolny, a następnie 
rzeczywisty słuchacz Wolnej Wszechnicy Polskiej. Studiując prawo, czynił tak znako
mite postępy, że w drodze wyjątku zrezygnowano z wymogu egzekwowania świadec
twa m aturalnego (którego Małęczyński nie posiadał) i w 1926 r. wręczono mu 
dyplom wraz z dwuletnim stypendium na kontynuowanie studiów w Paryżu. Zam ie
szkał w hotelu studenckim przy rue Lhom ond (V dzielnica) i odbył dwuletnie studia 
na Sorbonie (Institut des H autes Etudes Internationales) pod kierunkiem  profesora 
prawa A lberta de Geouffre de La Pradelle’a.

Powróciwszy do Warszawy, złożył podanie o pracę w resorcie spraw zagranicz
nych, deklarując biegłą znajomość trzech języków (francuski, włoski, rosyjski), i od 
października 1928 r. podjął praktykę w D epartam encie Konsularnym MSZ. Konsul 
Generalny RP w Lilie Rom an Mazurkiewicz, znając kwalifikacje Małęczyńskiego, 
sprowadza go do Francji. Tak się zaczęła obiecująca kariera dyplomatyczna. M ałę
czyński jako attache konsularny od 1 V 1931 r., wkrótce wicekonsul (od 16 XII 1932), 
interesował się zwłaszcza życiem organizacyjnym i kulturalnym Polonii w Północnej 
Francji, współpracował z prasą („Narodowiec”, „Wiarus Polski”, „Głos Wychodź
cy”). Niestety, trafiła kosa na kamień. Małęczyński został odwołany „za K arę” do 
Warszawy, po zmianie na stanowisku konsula generalnego i objęciu tego urzędu 
przez mjr. Stanisława Karę, despotę i człowieka konfliktowego. Kara piastował 
stanowisko konsula generalnego od 1 IX  1932 r., natom iast jego poprzednik M azur
kiewicz objął tegoż dnia prestiżowy urząd konsula generalnego w Rzymie^. M ałę
czyński, odwołany z dniem 30 IV 1934 r. do centrali M SZ w Warszawie, zajął się jako 
radca D epartam entu Konsularnego przygotowaniem merytorycznym i stroną orga
nizacyjną II Zjazdu Polaków z Zagranicy. Obrady zjazdu, który odbył się w W arsza
wie w dniach 5-7 V III 1934 r., doprowadziły do utworzenia Światowego Związku



Polaków -  „Światpolu”. Z  dniem 1 VI 1936 r. Małęczyński został oddelegowany do 
K onsulatu G eneralnego RP w O polu jako zastępca konsula Bohdana Samborskiego, 
a następnie od 1 I 1937 szef placówki (do wybuchu wojny). Zdążył przed wojną 
dw ukrotnie zasłużyć na odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi i M edal Brązowy za D łu
goletnią Służbę. Szczęśliwy traf uchronił go przed niechybnym aresztowaniem na 
Opolszczyźnie ( 1 IX  1939 r. przebywał akurat w Polsce). Ewakuowano go wraz z per
sonelem  M SZ do Rumunii. Przekroczył granicę w Kutach, a następnie przez Buka
reszt i Rzym udał się do Francji.

2. Ten okres jego życia obfitował w ryzykowne decyzje i wiązał się z poczuciem 
stałego zagrożenia. Po krótkim pobycie w Paryżu i w Angers 1939-40 r. jako sekre
tarz m inistra bez teki A leksandra Wacława Ładosia (wysokiego rangą działacza PSL, 
dymisjonowanego 9 III 40), Małęczyński został reaktywowany jako pracownik MSZ. 
Skierowano go początkowo do Konsulatu RP w Tuluzie, do pomocy tamtejszemu 
konsulowi R P w sprawowaniu opieki konsularnej nad Polakami.

Otrzymawszy od ministra Stanisława Kota polecenie objęcia urzędu konsula 
w Konsulacie Honorowym RP w Nicei, Małęczyński złożył wprawdzie wizytę w tym 
mieście, ale gdy przekonał się, że jego poprzednik wykonuje swe funkcje prawidło
wo, zrezygnował z pozbawienia go stanowiska.

„Poznałem  Tyszkiewicza w 1940 r. w Nicei -  brzmi relacja Małęczyńskiego -  gdy 
po krótkim  pobycie w Paryżu i Angers, jako urzędnik rządu polskiego na emigracji, 
zostałem  znów uchodźcą po klęsce Francji i wyjeździe naszego rządu do Londynu. 
(...) M ieszkał wtedy w malutkim pokoiku na Boulevard de Cimiez u swoich znajo
mych, państwa Libschów, ja  w centrum  Nicei w pokoju nie większym niż pokój 
Tyszkiewicza. Byliśmy obaj klasycznymi em igrantam i o bardzo ograniczonych możli
wościach m aterialnych” .̂

Poezja Małęczyńskiego przypadła typografowi mocno do gustu. O tym później. 
Teraz poeta reaguje na kolejną dyspozycję: jedzie do Vichy, by odebrać nominację 
na dyrektora tzw. Biura Polskiego, przejmującego kom petencje byłego Konsulatu 
G eneralnego R P w Marsylii. Z  chwilą pozbawienia Polaków stanowisk kierowni
czych i wprowadzenia na ich miejsce urzędników Francuzów (1942), Małęczyński zo
staje przez rząd londyński mianowany tajnym delegatem  na Francję Południową. 
Przyjaciele z francuskiego ruchu oporu ostrzegają go przed grożącym niebezpieczeń
stwem: Niemcy depczą mu po piętach. Początkowo zamierzał osiąść u przyjaciół 
w Orcel (D om aine Orcel, Q uartier Valerose, Aix-en-Provence), u artysty malarza Ja 
na Wacława Zawadowskiego, którego prace sygnowane skrótem „Zawado” spotyka 
się po dziś dzień, lecz i ten manewr wydał się ryzykowny. O wiele bezpieczniejsze by
ło duże miasto, a więc Nicea. W Nicei nawiązał kontakt z konsulem Zbigniewem 
Szubertem  (22 VI 1905-1946), którego znał od czasów wspólnej służby konsularnej 
w Lille^, a także z kom órką wywiadu „F 2”. Gdy zaopatrzono go w fałszywe doku
menty na nazwisko Jean de Saint-Lam bert, wydawało się, że może spokojnie 
wydzierżawić farm ę w pobliżu Bar-sur-Loup pod Niceą. Jesienią 1943 r. ludzie 
z „F 2” ostrzegli go ponownie. Natychmiast na polecenie delegata rządu polskiego 
Tadeusza Kom arnickiego opuścił więc farmę i przez G renoble udał się do Aix-les- 
Bains. Tam miejscowa kom órka „F 2” (zapewne przy udziale J.G. Dwernickiego?) 
zorganizowała przerzut do Szwajcarii, a ówczesny poseł rządu londyńskiego w Ber
nie, czyli znany m u z Paryża A leksander Ładoś, uzyskał gwarancje ze strony władz 
szwajcarskich, że Małęczyński nie zostanie deportowany do Francji. Pozostawszy do 
końca wojny w Bernie, Małęczyński pełnił funkcję konsula w tamtejszym Poselstwie 
RP. „Oczywiście mój kontakt z Tyszkiewiczem urwał się” -  przyznaje w raporcie 
wspomnieniowym^.

Rozdział powojenny wydaje się już mniej interesujący, ponieważ niewiele w nim 
miejsca na poezję. Przed rozstrzygnięciami osobistymi Małęczyński postanowił jed-



пак odwiedzić Lazurowe Wybrzeże. Był rok 1945. „Tyszkiewicza znalaziem w Nicei, 
ale już zainstalowanego w sporym mieszkaniu w Chateau Cham brun, należącym do 
pól-Polaka, pół-Szwajcara Stanisława Appenzellera. (...) Samuel byl już we F loren
cji i wróci! do Nicei z żoną Yittorią, którą wtedy poznałem. Tyszkiewiczowie mieli 
zamiar powrócić do Florencji, zdecydowali się jednak pracować jeszcze jakiś czas 
w Nicei, tym bardziej że V ittoria chciała poznać Francję i nauczyć się lepiej języka, 
a dzięki gościnności A ppenzellera warunki mieszkania i pracy mieli teraz dobre

Matęczyński wrócił do Paryża. Jedną z pierwszych inicjatyw kulturalnych, którą 
czynnie poparł, było reaktywowanie po przerwie wojennej Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Książki. Na dzień 19 I 1946 r. zwołano zebranie wyborcze. Zarząd ukon
stytuował się w następującym składzie: prezes Bolesław Przegaliński, sekretarz M a
ria Szurek-Wisti, skarbnik Jan Boratyński ( f 22  IV 1946) oraz członkowie Konstanty 
Brandel, Allan Kosko, Jan Matęczyński i Stefan M rożewski”̂.

O Małęczyńskim pam iętał także Ładoś, który teraz zwrócił się do swego wy
próbowanego sekretarza z propozycją redagowania PSL-owskiej „Gazety Ludowej” 
w Paryżu. Małęczyński propozycję przyjął. Wraz z zaprzyjaźnionym dziennikarzem  
Ryszardem Uszpolewiczem założył Spółkę Wydawniczą „Rola” (4, rue Leverrier, VI 
dzielnica Paryża). Na dzień 17 V 1946 r. wyszedł num er pierwszy i już wkrótce „G a
zeta Ludowa” -  ukazująca się jako tygodnik -  osiągnęła przyzwoity nakład 12 ООО 
egzemplarzy. Ponadto od 1 X tegoż roku spółka wydawała miesięcznik informacyjny 
w języku francuskim „Le M essager de Pologne”, w nakładzie 5000 egzemplarzy. N ie
stety, splot wydarzeń politycznych zachwiał przedsięwzięciem. Komuniści polscy 
przystąpili w kraju do likwidacji niezależnego ruchu ludowego. W  październiku (20 
X 1947) prem ier Stanisław Mikołajczyk ratował się ucieczką na Zachód. Paryską 
„Gazetę Ludową” wkrótce zam knięto (num er ostatni, 28. w roczniku 1947, ukazał 
się z datą 15 X). Podobny los spotkał 1 V 1948 r. miesięcznik „Le M essager de Po
logne”. Obaj udziałowcy Małęczyński i Uszpolewicz założyli w dotychczasowym lo
kalu Spółkę handlową „A relac”; jednak krótki jej żywot (1948-52) nie pozostawił 
złudzeń co do tego, że prowadzenie interesów nie było ich powołaniem.

W arto podkreślić, że kontakty Małęczyńskiego z Tyszkiewiczem w tym czasie 
bynajmniej nie osłabły. „Byłem we Florencji jako gość Tyszkiewiczów wiele razy -  
notuje w swej relacji -  każdy pobyt byt dla mnie niezm iernie ciekawy i przyjemny. 
Przyjacielska atm osfera dom u Tyszkiewiczów i niezmienny urok Florencji, gdzie by
ły zawsze jakieś skarby do odkrycia, pociągały mnie zawsze. Robiłem  oczywiście 
i dalsze wypady: do Bolonii, Wenecji, Rzymu, ale Florencja to była podstawa.

O statnie zadanie życiowe, jakiego podjął się Małęczyński, wprawdzie nie przyno
siło wielkich pieniędzy, ale krzepiło ducha. Od lipca 1952 do grudnia 1967 г., tj. do 
emerytury, Małęczyński przy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił 
funkcję pełnom ocnika do spraw opieki społecznej nad uchodźcami i tzw. bezpań
stwowcami (Office Franęais de Protection des Refugies et A patrides). Stanowisko to 
utworzono w spadku po zlikwidowanej organizacji międzynarodowej International 
Refugees O rganisation (IR O ). Zetknął się tam z innym poetą „od Tyszkiewicza” -  
Władysławem Pelcem. W 1962 r. uzyskał obywatelstwo francuskie. W 1973 r. po raz 
pierwszy odwiedził Polskę. W  roku następnym Małęczyński jako kolekcjoner białej 
broni złożył w darze Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dwa obiekty (poprzed
nio w 1939 był już ofiarodawcą 10 przedmiotów zabytkowych). Otrzymał podzięko
wanie najwyższej rangi -  M edat Pamiątkowy tegoż M uzeum. Większą część kolekcji 
Małęczyńskiego, pozostawioną w opolskim Konsulacie RP, przechwycili Niemcy. Po
mimo długotrwałych starań właściciela o jej rewindykację przed sądami niem iecki
mi, pomimo potwierdzenia sądowego, że zbiory przejęło Gestapo, Małęczyński nie 
odzyskał swej własności ani nie otrzymał odszkodowania^.



Podczas owej pierwszej wizyty w Polsce w 1973 r. Instytut Śląski w Opolu zwrócił się 
do Malęczyńskiego z propozycją przygotowania do druku wspomnień z okresu j ^ o  
pracy konsularnej na Opolszczyźnie. Propozycja zaowocowała publikacją w 1980 r.^^ 

Poeta czasu wojny, autor wspomnień opolskich zmarł w Paryżu, 21 grudnia 1980 r., 
i spoczął na cm entarzu Pantin. Wdowa po nim, Barbara ze Świętochowskich 
(wnuczka A leksandra Świętochowskiego), mieszka nadal w XVII dzielnicy Paryża.

3. Jan Gozdawa (Jan 
Małęczyński) wiersze pisy
wał na prywatny użytek. 
Pseudonim  „G ozdaw a” 
przyjął -  jak sam pisze -  
„od nazwy majątku rodzin
nego”, obawiając się firmo
wania wierszy prawdziwym 
nazwiskiem ze względu na 
pozostałą w Polsce matkę. 
Swoje skłonności do poe- 
zjowania ujawnił dosyć 
późno, wydając tomik de
biutancki Dni tułaczki u Tysz
kiewicza w 1941 i Urok ży
cia nakładem  własnym 
w M arsylii w 1942 r.H . 
W dorobku Oficyny Ty
szkiewicza Jan Gozdawa 
był wraz z Józefem A n
drzejem  Teslarem poetą- 
rekordzistą. Teslarowi ty- 
pograf otworzył konto 
jeszcze we Florencji, Pla
strem miodu (1937), potem 
wydawał go trzykrotnie. 
Gozdawa, jak już wspo
mnieliśmy, 12 VII 1941 r., 
„na św. Jana Gwalberta”, 
otrzymał Dni tułaczki. Dwa 
lata później, pod nr. 10, 
„na W ielkanoc” (25 IV

1943), wyszedł jego tom Dni przełomu, ilustrowany przez Wandę Stefanowskąl^. Ja 
ko numery 38 i 49 Tyszkiewicz wydał jeszcze dwie mutacje językowe -  francuską 
i włoską -  Jana Gozdawy „Wierszy błahych”; Poemes futiles avec 17 dessins de St. 
Grabowski na W ielkanoc 21 IV 19461^ i Futilita w przekładzie Paolo Emilio Poesio, 
z ośmioma miedziorytami Piotra Parigi, Florencja 1954 '̂ .̂

W tomikach okupacyjno-wojennych Gozdawy właśnie doświadczenie pokoleń 
poetów okolicznościowych ze zdwojoną siłą przemawiało za sięgnięciem po tematy, 
wątki i rozwiązania konstrukcyjne podsycające uczucia zbiorowe. Ta prawidłowość 
nie deprecjonuje więc dokonań autora, lecz czyni zeń raczej pojętnego ucznia, obra
cającego na użytek swoich czasów tradycję retoryczną poprzedników.

Dni tułaczki poeta dedykował bezimiennym „przyjaciołom rozsianym po świe- 
cie”. Jedyną konkretną postacią, której obecność w Inwokacji poetyckiej otwiera ten 
zbiór, jest matka, Elżbieta z Dąbrowskich Małęczyńska. W wierszu drugim, posługu
jącym się identyczną konstrukcją, lecz wzorowanym na modlitewnej suplikacji, poeta 
zwraca się natom iast bezpośrednio do Boga. Te dwa odniesienia -  zwrot do matki

21. [S, F. Tyszkiewicz]: Wylclejka w iiuminaturze błękitnej do: J. Gozdawa: 
Dni tułaczki (Nicea 1941)



«hańbionych kpiciotów wpótsfrzaskane wieże; 
spalonych miast ruiny, pól zniszczone plong; 
rozpacz starców i dzieciom wydarte pacierze; 

olpulna, podia przemoc... i znikąd obrony.

Ziamarye bohaterstwo, poświecenie, wiara;
krew niewinnych przelana, spodlenie, zniszczenie...
/  codzień nędznej śmierci przed oczami mara, 
giód, głucha rozpacz tylko, hańba, zatracenie...

Bracia, wszak nędza k'aju do r>as pomsty Wfda!
Czy nul DoU słów i narad l W szak każda godzina 
krwią spływa, każda chwila k^^H  przypominał

Bracia, X ramieniem ramif zjednoczmy dokofa, 
jedną mySlą spojeni, jak niegdyś... przed lały!
Do eiynul Dzień nadchodził Dzień naszej odf^alyl

22. Winieta Wandy Stefanowskiej do wiersza A pel 
(J. Gozdawa: Dni przełomu, s. 23)

23. Jan Gozdawa-Malęczyński. Fotografia powo
jenna

i zwrot do Boga -  zarysowują pełną garnę uczuciową tomiku: od intymnej, osobistej 
rozmowy z najbliższą osobą aż po apel w imieniu całej zbiorowości o miłosierdzie 
nad rozbitkami-tułaczami. Przemyślana kompozycja tom u zjednuje dlań czytelnika. 
Oto bowiem wiersze części wtórej, zatytułowanej Wspomnienia, kreślą panoram ę 
niedawnych wydarzeń i dokum entują rozpaczliwą sytuację wydziedziczonych, pozba
wionych ojczyzny, skazanych na tułaczkę {Las, Wilno, Strzępy epopei. R ok 1939). 
Grupie trzeciej poeta nadał wspólny tytuł Rzeczywistość.

I znów wróciły „nocne rodaków rozmowy", 
obrachunki przeszłości, rozważania winy, 
temat tak bardzo dawny i tak bardzo nowy: 
iieroizm, podłość, zbrodnia... Wzloty i niziny.

I znowu na wygnaniu trzeba od zarania 
nową myśl w stare formy przekuwać i tworzyć, 
uczyć się mocy wiary i męstwa czekania, 
popiołem sypać głowę i z popiołów ożyć!

Lecz pomnijcie, że w Polsce wszystkie te godziny 
łzami i krwią znaczone, i hańbą przemocy, 
że Polska dziś was woła i woła pomocy!

i pomnijcie, że jednej nie przebaczy winy,
jeśli miast duszą całą budować od nowa,
czyn swój zmienicie dzisiaj w pustych obrad słowa.

Rzeczywistość. Dni parysl<ie (s. 30)

Jeszcze dwa kolejne sonety -  Do niektórych rodaków  i Zwątpienie -  przybiorą 
podobną tonację retorycznej przestrogi. Ładunek dydaktyzmu nie powinien nas dzi
wić, jak nie dziwi autora powtarzalność sytuacji i kalejdoskop nastrojów politycznych.

Logikę dotychczasowej kompozycji tematycznej zakłóca część ostatnia: Człowiek. 
O ile bowiem poprzednio sprawdziły się kom petencje autora i przekonywał dobór



środków wyrazu, o tyle teraz marny do czynienia z typowym straganem  poetyckim, 
w którym poeta  wystawia na sprzedaż wszystko, co ma pod ręką: szydło, mydło i po
widło {Śmierć szczęśliwa, Akordy ludzkie, Kwiaty, Listy do niej). N iedostatek samo
krytycyzmu obraca się zawsze przeciwko piszącemu.

To potknięcie przeszło bez eclia. W  kolofonie typograf udzielił Gozdawie kredy
tu zaufania. „23-a publikacja Oficyny florenckiej wychodzi jako trzecia z filii nicej
skiej, zaraz po poprzedniej w myśl program u zakreślonego po długim namyśle, 
a mającego na celu wybranie wśród Poetów polskich na obczyźnie tych, którzy wier
nie opisują nasze smutki i p r z e ż y c ia ”!^.

Subtelne w rysunku są frontispisy piórkiem; otwierają poszczególne części zbio
ru: Inwokacja, Wspomnienia, Rzeczywistość i Człowiek. Centralny motyw wyklejki 
stanowi sylweta paryskiego pom nika Mickiewicza wzorowana na drzeworycie Fran
ciszka Prochaski. „O kładkę szarą, tułaczą dałem na życzenie A utora” -  wyjaśnia 
typograf. O statnia informacja odnosiła się do serii 125 egzemplarzy liczbowanych, 
bowiem egzem plarze imienne Tyszkiewicz oprawił w pergamin.

Tomik drugi Gozdawy -  D ni przełomu -  nawiązuje tytułem i strukturą wewnętrz
ną do poprzedniego. M ożna jednak się zastanawiać, jaki to przełom ma na myśli au
tor. Nie jest wykluczone, że po ubiegłorocznym decydującym zwycięstwie jesiennym 
Brytyjczyków w Afryce i po kapitulacji resztek wojsk niemieckich pod Stalingradem, 
2 II 1943 r., oczekiwano przyśpieszenia działań wojennych i zasadniczych rozstrzyg
nięć. Jako nietypowe m otto posłużył autorowi wiersz własny Przykazania.

Będziesz miłował Polskę ponad siebie, 
nad własne szczęście i nad duszę własną.
Będziesz pamiętał, że w każdej potrzebie 
ponad twe dobro, twoją dolę ciasną, 
jest dobro Kraju, co trwać ma przez wieki 
jak cel święty, wzniosły, choć daleki...

Przykazania, strofa 1

To niewątpliwe reminiscencje romantyczne, bliskie duchowo Mieczysławowi Ro
manowskiemu, który wzywał: „Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni...” {Hymn 
polski, 1860). D o formułowania takich zobowiązań nakłaniała tradycja Dekalogu, 
zwłaszcza jego kapłański odpowiednik zbudowany w stylu Będziesz... / Nie będziesz... 
lub Będziecie... / Nie będziecie... Różnicę widać w sferze gramatyki; mianowicie G o
zdawa za Dekalogiem  („Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca 
twego, ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej...”) powtarza imperatyw 
w hczbie pojedynczej, natom iast dla Romanowskiego -  powstańca styczniowego -  
słuszniejsza wydaje się hczba mnoga. Tym się wszak charakteryzuje poezja uczuć 
zbiorowych.

Część drugą w Dniach przełomu  stanowią Refleksje, część trzecia pod hasłem 
Walka o wolność zawiera osiem obrazków, wszystkie w formie sonetu, części czwar
tej patronuje Kraj. Refleksje zbliżają się ku powinności perswazyjnej, a więc wcho
dzą w pobratym stwo z retoryką {Gra, Ostrzeżenie, Czyliż naprawdę...). Obrazki G o
zdawy poprzez trudne m etrum  sonetu osiągają zwięzłość narracji {Katedra, Zbiórka, 
Dostawa broni). W  części ostatniej, wbrew oczywistym skojarzeniom. Kraj odnosi się 
zarówno do realiów polskich, jak  i do przyrody śródziemnomorskiej.

Bielą pian błękit fali czerwień rzeźbi skały, 
po jaskrawej zieleni słońca spływa białość, 
świat dziwny niby z bajki, jak bardzo nietrwały, 
piękno jakieś bezduszne - pustka i wspaniałość.

Palmy rzeźbione liście składają uczenie, 
oliwki chude ręce skręcają przed żarem.



ostrą linią blask kreśli skąpe czarne cienie, 
w oddali śniegi szczytów palą się pożarem.

Cichym szmerem po gtazach spływa oddech morza, 
wonią kwiatów ciężarne chylą się ogrody, 
dumne barwy bogactwem, bujnością urody.

Na szczytach gór różowa rozsnuwa się zorza, 
cisza... Tęsknota spływa, ustami cichemi 
szepcząc mi o tej innej, najpiękniejszej ziemi...

Morze Śródziemne

Wyznanie autorskie na s. 45 informuje o miejscu narodzin tomiku: „Pisałem 
w Marsylii w latacli [19]41-42”. Wysiłek plastyczny Wandy Stefanowskiej wydaje się 
trochę nadmierny, albowiem poza czterem a frontispisami trzydzieści tytułów zosta
ło wyposażonych w winiety. Frontispis, zajmując osobną stronicę, nie kłóci się 
z tekstem, natom iast winiety „plam ią” czystość poezji. Nakład tomiku wyniósł 300 
egzemplarzy, na co złożyło się 125 liczbowanych słownie, 25 imiennych dla przy- 
jaciół-bibliofilów oraz 150 autorskich, liczbowanych od 151 do 300. Obiektem  za
interesowania był egzemplarz Biblioteki Narodowej w Warszawie, pochodzący 
z kolekcji bibliofilskiej Stanisława Piotra Koczorowskiego i opatrzony drukowaną 
dedykacją imiennąl^.

Gdyby wypadło najogólniej scharakteryzować wiersze Jana Gozdawy, należałoby 
się uciec do jego własnego określenia: wiersze n i e m o d n e ,  choć rzetelne m oral
nie. Pod takim tytułem Poezje niemodne ukazał się już po wojnie wybór jego wierszy 
nakładem londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, z przedm ową prof. Wacława G o
dlewskiego. Godlewski znalazł się w nie lada kłopocie. Poetyka tych utworów jest 
bardzo tradycyjna, środki wyrazu autor czerpie z dorobku pokoleń poetów okolicz
nościowych, w rezultacie zaniedbując okazję do poszukiwania własnej, odrębnej 
ścieżki poetyckiej. Godlewskiemu nie pozostało nic innego, jak  uchylenie furtki to 
lerancji wobec „poety mniejszego”, bez udziału zresztą jakichkolwiek epitetów 
umniejszających.

„ S ą ... twórcy, którzy lubują się w zdobytych poprzednio formach poetyckich i sty
lach dobrze znanych, przyswojonych przez szerokie rzesze czytelników, widzów i słu
chaczy, a tym samym łatwo im dostępny[ch] jako opanowany wspólny język. Chodzi 
wtedy tylko o to, aby wlać w nie szczerze, rzetelnie przeżyte ludzkie doświadczenie, 
wspólne dla wielu -  dla wszystkich może. Innymi słowy chodzi tu mniej o jakieś no
watorskie odkrycia, jakiś olśniewający profetyzm, lecz o prostą, autentyczną prawdę 
ludzką, znaną, ale wciąż przeżywaną na nowo. Chodzi o trafność jej wyrazu. Poezja 
Jana Gozdawy do tego ostatniego typu należy”^ .̂

Pod koniec życia wiersze Gozdawy-Małęczyńskiego stawały się coraz posępniej
sze, poeta konstatował nieuchronność nadchodzącej rozłąki. O statnią bodaj falę 
optymizmu przyniosły pow tórne narodziny Zam ku Królewskiego, o którym powstał 
sonet Małęczyńskiego: Koncert na Z am ku  Warszawskim. Wiersz był sygnowany datą 
7 IX 1975 r., pierwodruk ukazał się 5 II 1976 r. na łamach „Dziennika Polskiego” 
w D etroit, przedruk zaś otrzymaliśmy w pożegnalnym wyborze poezji, wydanym 
w roku śmierci poety-dyplomaty z inicjatywy Instytutu Śląskiego i Opolskiego Towa
rzystwa Kulturalno-Oświatowego, w nakładzie 950 egzemplarzy. Tomik ten zatytuło
wany Katedra w Opolu poprzedził wstępem Franciszek Adamiec, ówczesny prezes 
OTKO. Dodać wypada, że na opisanym koncercie nie zabrakło autora; do W arsza
wy przyleciał 1 września sam olotem  z Paryża.

Tomik liczy 36 wierszy, podzielonych wedle klucza tematycznego na: W spomnie
nia z dni wojny. W spomnienia z Opola, Mój kraj. Refleksje, Erotyki. Wydawcy zre
zygnowali, niestety, z informacji na tem at podstawy źródłowej przedrukowywanych



tekstów. Nie wiemy też, czy i w jakim stopniu uczestniczył w procesie przygotowania 
tom u do druku sam autor. Edycja wprowadza pewne zamieszanie w sferze genezy 
poszczególnych utworów. Polega ono na przemieszczeniach topograficznych i czaso
wych niektórych wierszy, znanych już wcześniej z tomików nicejskich.

Posłużmy się kilkoma przykładami. O to wiersz Katedra z tomiku Dni przełomu 
w edycji opolskiej nosi tytuł Katedra w Opolu. Wiersz Zbiórka z tegoż tomiku teraz 
nazywa się Zbiórka harcerska i należy również do W spomnień z Opola, podobnie jak 
Las, Zebranie, Dostawa broni. Z  kolei dział pierwszy edycji opolskiej: W spomnienia 
z dni wojny -  zawiera wiersze Walka, Spalona wies'. Uchodźcy, Patrol, Krzyż, Kurierzy 
i Matko-, większość z nich opatrzono datą „1939”. Rozpoznajemy w nich sonety z Dni 
przełom u  oraz wiersze z D ni tułaczki (z tego ostatniego: M atko  i Las). W inform a
cjach odautorskich obu tomików nicejskich była mowa o miejscu i czasie napisania: 
Paryż i M arsylia w „dniach tułaczki” i „w latach 41-42”. Rodzi się więc pytanie, czy
jej inicjatyvyie zawdzięczamy zmiany genezy utworów, wprowadzone w tomiku opol
skim. Jeżeli była to decyzja autora, akceptujemy ją z daleko posuniętą wyrozumiało
ścią. Jeśli jednak  „przekwalifikowanie” kilku wierszy w czasie i przestrzeni byłoby 
wynikiem ingerencji osób trzecich, musielibyśmy wobec takich metod postępowania 
edytorskiego zgłosić energiczny protest.

4. Małęczyński nie przeceniał skali własnego talentu, znał swoje miejsce w szere
gu. W obec Tyszkiewicza, z którym pozostawał w przyjaźni, miał poczucie niespłaco
nego długu wdzięczności za dwujęzyczną promocję swych „błahostek” poetyckich, 
toteż w okresie dysponowania łamami w „Gazecie Ludowej” i w miesięczniku „Le 
M essager de Pologne” starał się wyrównać zaległe rachunki. Czynił to również jako 
miłośnik ksiąg, czynny członek zarządu PTPK. Chronologicznie wcześniejsze świa
dectwo, p ióra Jana Żarnowskiego, znajdujemy na łamach „Gazety Ludowej”!^. A r
tykuł ten sprawia wrażenie tekstu opartego na solidnych podstawach źródłowych, 
z przywołaniem publikacji Franciszka Siedleckiego i Stanisława Piotra Koczorow
skiego, choć selektywne wyliczenie firm autorskich (Wierzyński, Łobodowski, Jan 
Gozdawa, Paczkowski, Kościelski, Pelc, Straszyńska, Dobrowolski, Janta, Henryk 
Lipko) zdaje się prowokować do dyskusji.

Niemal w tym samym czasie na łamach „Le M essager de Pologne” ukazały się 
dwa obszerne artykuły o Tyszkiewiczu: Raymond Foltz przedstawił sylwetkę typogra- 
fa i scharakteryzował dorobek Oficyny Florenckiejl^, Jean d ’Egalenes (to jeden 
z pseudonim ów poety Jana Brzękowskiego) zaprezentował serię poetycką wydaw
nictw nicejskich Tyszkiewicza^O. Brzękowskiemu zależało na udokumentowaniu dwu 
inicjatyw okupacyjnych, mianowicie wydawnictw bibliofilskich Tyszkiewicza i perio
dyku obozowego „Wrócimy” Łobodowskiego. Z  edycji nicejskich odnotowano tu 
tomiki w następującym wyborze i kolejności: Łobodowski, Wierzyński, Janta, Pacz
kowski, Pelc, Jean(!) Gozdawa, Dobrowolski. Uszeregowanie nazwisk potwierdza 
dość dobrą orientację co do hierarchii literackiej tego gremium.

Choć nie ma na to dowodów bezpośrednich, można w tymże czasie domyślać się 
systematycznej łączności pomiędzy redakcją gazety paryskiej a Filią Nicejską oficyny 
bibliofilskiej. Tyszkiewicz -  przypomnijmy -  wybierając się w drogę powrotną do Flo
rencji, ograniczał skład druków nicejskich. Aczkolwiek pośpiech nigdy mu nie towa
rzyszył w procesie dystrybucji, tym razem dał się namówić na sprzedaż księgarską. 
Świadectwem pośrednim  jest czterokrotne opublikowanie w „Gazecie Ludowej” 
ogłoszenia paryskiej księgarni polskiej Tadeusza Pajora (6 XI 1901-9 I 1949), pole
cającego wyłącznie druki Tyszkiewiczami.

„K SIĘG A R N IA  T. PAJOR i Ska -  47, rue de I’Universite, Paris 7^ -  Księgarnia na
sza dysponuje wielkim wyborem książek polskich i francuskich. M.in. posiadamy na



składzie piękne wydawnictwa Oficyny S. TYSZK IEW ICZÓ W  -  Florenckiej i Nicej
skiej, jak:
1) G O Z D A W A  J. Dni przełomu, ilustr. W. Stefanowskiej, N icea 1943, str. 147, w opr. Frs. 

420,-
2) JANTA A. Psalmy, N icea 1943, str. 89, w opr. Frs. 420,-
3) JANTA A. Ściana milczenia, N icea 1944, str. 65, w opr. Frs. 420,-
4) K OPPENS L. Preludia, N icea 1945, str. 100, w opr. Frs. 420,-
5) PUŁASKI Fr. Biblioteka Polska w Paryżu, N icea 1944, str. 79, w opr. Frs. 150,-
6) M A K U SZ Y Ń SK I K. i W A L E N T Y N O W IC Z  M. Bajka o Wawelskim Smoku -  dla dzieci -

z pięknymi ilustracjami Frs. 120,-
Katalogi na żądanie wysyłamy bezpłatnie22”.

Niestety, postępująca cłioroba i przedwczesna śmierć Tadeusza Pajora zakłóciła 
przebieg sprzedaży. Wyposażenie księgarni, w tym kilkadziesiąt druków nicejskicłi, 
zatrzymano w toku postępowania spadkowego. Wdowa, Tadeuszowa Pajorowa, 
mogła nimi dysponować dopiero pod koniec 1952 r. W tych okołicznościacli Tyszkie
wicz upoważnił ówczesnego prezesa PTPK Bolesława Przegalińskiego do przejęcia 
depozytu, co nastąpiło 12 XII 1952 r.23.

W arto przy okazji wspomnieć, że korzyści wypływające z kontaktów Małęczyń- 
skiego i Tyszkiewicza były obopólne. Małęczyński jako dyrektor „G azety” i „Messa- 
gera” za wiedzą i zgodą Tyszkiewicza posługiwał się w kolportażu adresem  Oficyny 
Florenckiej, do której dostarczał nieokreśloną pulę egzemplarzy obu tytułów dla czy
telników z obszaru Włoch; rozmiarów tego procederu nie z n a m y 2 4 .  Także później, 
gdy Małęczyński był zmuszony zamknąć swe periodyki, panowała między przyjaciół
mi atmosfera pełnego zaufania. Poeta wielokrotnie odwiedzał małżonków Tyszkie
wiczów we Florencji.

Wśród korespondencji typografa zachowała się kopia pisma Tyszkiewicza z dnia 
20 V III 1949(!) r. adresowanego do Banku Polska Kasa Opieki S.A., Oddział w Pa
ryżu. Nadawca, podając swój ostatni adres nicejski (C hateau C ham brun), pismem 
tym upoważniał Jana Małęczyńskiego do dysponowania własnym kontem  nr 50425.

PRZYPISY
1 J. Gozdawa: Dni tułaczki /  U  Tyszkiewicza /  A nno D om ini M D C C C C X L I [1941] / w N i

cejskiej Filii jego oficyny. Zob.: Polonica zagraniczne... D z. cyt., t. 2 s. 303 poz. 4539.
2 Zob.: Mazurkiewicz, Roman. H asto w: S. Łoza: Czy wiesz, kto to jest? Warszawa 1938 

s. 474; „Rocznik Służby Zagranicznej R P ” (Warszawa) 1939.
3 J. Małęczyński: Moja przyjaźń z Samuelem Tyszkiewiczem. [M aszynopis na prawach ręko

pisu - w  posiadaniu M. Szypulskiego]. Panu M. Szypulskiemu uprzejmie dziękuję za udostęp
nienie kopii.

4 Mgr praw Zbigniew Szubert pracował tam od 1 X II 1930 do 15 II 1934 („Rocznik Służ
by Zagranicznej R P ” 1939, Pracownicy etatowi, s. 243 poz. 439).

5 J. M ałęczyński: Moja przyjaźń... D z. cyt., s. 5.
 ̂Tamże.
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu” 1946 nr 1 s. 4.

® J. M ałęczyński: Moja przyjaźń... D z. cyt., s. 9.
 ̂ Zob.: J. M ałęczyński: Moja praca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej 

w Opolu. D o  druku przygotował, wstępem  i przypisami o p a tr^ ł W. Lesiuk. O pole 1980 s. 60.
J. M ałęczyński: Moja praca... Dz. cyt. Wydawca pam iętnika W iesław Lesiuk, dyrektor In

stytutu Śląskiego w O polu, opublikował tam że Notę biograficzną Jana M ałęczyńskiego, s. 9-27.
J. Gozdawa: Urok iyc/a. Ilustracja W. d'Aste. [Druk faksymilowy, egzem plarze num ero

wane]. Marsylia 1942. N ie rejestruje tej edycji bibliografia Po/om ca zagraniczne... Dz. cyt. U n i
katowe dwa egzem plarze ze zbiorów rodziny Śliwińskich, zam ieszkałej po wojnie w Aix-en- 
Proyence, są dziś własnością M uzeum  Literatury im. A. M ickiewicza w Warszawie. W ładysła
wa Śliwińska (nie mająca nic w spólnego z rodziną Janiny Siłakowskiej-Śliwińskiej) była drugą



żoną L eona Śliwińskiego, adwokata, macochą zaś jego syna, również Leona, słynnego szefa 
siatki „F 2 ”. W  1991 r. W. Śliwińska wzbogaciła zbiory M uzeum  Literatury im. Adam a M ickie
wicza cennym  darem , na który złożyło się m.in. 156 książek, druków bibliofilskich i ulotnych. 
Część tej kolekcji nosi znaki proweniencyjne biblioteki Leona Śliwińskiego-syna.

12 J. Gozdawa: Dni przełomu /  Ilustracje Wandy Stefanowskiej /  U  Tyszkiewicza / Anno D o 
mini M D C C C C X L III [1943] /  w Nicejskiej Filii jego oficyny. Zob.: Polonica zagraniczne... Dz. 
cyt., t. 2 s. 303 poz. 4538.

13 J. G ozdawa: Poemes futiles. Preface de Zygmunt Lubicz Zaleski. D essins de Stanislas 
Grabowski. /  C hez les Tyszkiewicz, N ice M CM XLVI [1946]. [Nakład 260 egz. numerowanych 
i sygnowanych przez wydawcę]. Zob.: Polonica zagraniczne... Dz. cyt., t. 2 s. 304 poz. 4551.

J. G ozdawa; Futilitd. Prem essa e trad, di Paolo Em ilio Poesio. Incisioni a bulino sul ra
m ę di Pietro Parigi. /  A [nno] D[om ini] M CM LIV / Presso I Tyszkiewicz / Stampatori in Firen
ze. Zob.: Polonica zagraniczne... Dz. cyt., t. 2 s. 304 poz. 4540.

J. G ozdawa: Dni tułaczki... D z. cyt., s. 43.
16 B N , sygn. L207.235 Cim.
1"̂ W.J. Godlewski; Przedsłowie do poezji. W: J. Gozdawa: Poezje niemodne. Londyn: Oficy

na P oetów  i Malarzy, 1974 s. 8.
1® J. Żarnowski: Oficyna Florencka Tyszkiewicza i jej filia nicejska podczas wojny. -  „G aze

ta Ludow a” 1947 nr 20, 16 V, s. 4.
l^ R . Foltz: Samuel Tyszkiewicz, artiste-imprimeur. -  „M essager de Pologne” (Paris) 1947 nr

6/7, iuin-juillet, s. 8 il. 
0̂ J. d ’Egale’E galenes [właśc. Jan Brzękowski]: Sur le sol de France pendant 1’occupation les poe- 

tes polonais menent le bon combat. Tamże, s. 5 il.
21 Zob.: F. Pieczątkowski: Pajor, Tadeusz. H asło w; Słownik pracowników książki polskiej. 

W arszawa-Łódź 1972 s. 656-657. S. Dippel: O księgarzach, którzy przeminęli. Wrocław 1976 
s. 201-202.

22 „G azeta Ludow a” (Paryż) 1947 nr 18, 2 V, s. 8; Toż: nr 20, 16 V, s. 8; Toż: nr 22, 30 V; 
Toż w form ie rozszerzonej: nr 23, 1 VII, s. 8. Pajor, którego „księgarnia” mieściła się w jego  
prywatnym m ieszkaniu, prowadził sprzedaż wysyłkową.

23 Zob.; B. Przegaliński: List do S.F. Tyszkiewicza, Paryż, 14 XII 1952 r., z załącznikami. 
R ękopis B N  w W arszawie, sygn. III.11.295 k. 70; załączniki: (1) Wykaz książek oficyny nicej
skiej w dyspozycji T. Pajora, z dnia 7 VII 1947 r., k. 73; (2) Przejęte książki od p. Pajorowej 
w dniu 12 X II 1952 r„ k. 72.

2“̂ A dres „pour les abonnem ents” brzmiał: M m e V[ittoria] Lenzi-Tyszkiewicz, via Camera- 
ta 37, Firenze.

25 R ękopis B iblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. IV.11.287/1: Korespondencja Samu
ela F. Tyszkiewicza. T. 1:A-Ba, k. 175. N ie znamy motywów tej decyzji, jednak fakt pozostaje  
faktem , iż w opisywanym dokum encie Tyszkiewicz potwierdzał nieprawdę: z chwilą powrotu do 
Florencji w e wrześniu 1946 r. posługiwanie się adresem nicejskim nosiło znam iona wykrocze
nia adm inistracyjnego.



J e r z y  P a c z k o w s k i :
„ S p o t k a n ie  z  M u z ą ”

1. Nazwisko Jerzego Paczkowskiego (1909-1945) przywoływane jest niezmiernie 
rzadko, choć istnieją co najmniej trzy powody, dla których powinniśmy o nim pam ię
tać; jego poezja, jego operatywność dziennikarska na posterunku dyplomatycznym 
w Paryżu, wreszcie jego służba żołnierska i konspiracyjna.

Do refleksji takiej skłoniła uroczystość odsłonięcia 1 IX 1990 r. na frontonie sie
dziby M inisterstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie przy Alei Szucha -  Tablicy 
Pamięci, poświęconej dyplomatom polskim, którzy oddali swe życie za ojczyznę pod
czas II wojny światowej. Wśród 69 ofiar wojny został tam wymieniony Jerzy Paczkow
ski, w latach 1936-1939 pracownik kontraktowy Biura Prasowego przy Ambasadzie 
RP w Paryżu. Piękną inicjatywę Jana Meysztowicza, dyplomaty, żołnierza, pisarza 
i publicysty, urzeczywistnił Społeczny Kom itet Ufundowania Tablicy Pamięci. Za 
wstawiennictwem tegoż K om itetu resort spraw zagranicznych RP udzielił wówczas 
wraz z Uniwersytetem Warszawskim dotacji finansowej na pokrycie kosztów wyda
nia tomu poezji Jerzego Paczkowskiego Wiersze, których nie zdążę dokończy

Jako rymotwórca nie pozostawił wprawdzie po sobie obfitej spuścizny, ale bardzo 
wyrazisty konterfekt poetycki. Składają się nań dwa oblicza; satyryk i liryk. Satyrę 
uprawiał w Warszawie w pierwszej połowie lat trzydziestych, lirykiem autentycznym 
stał się dopiero w Paryżu. Chrzest bojowy Paczkowskiego przypadł na ostatnią fazę 
obrony linii M aginota, gdzie żołnierze polscy 1. Dywizji G renadierów  przez tydzień 
prowadzili beznadziejną walkę o utrzymanie swych pozycji na polach Lotaryngii. D o
pełnieniem  sylwetki poety stała się służba podziem na w szeregach Polskiej O rgani
zacji Walki o Niepodległość, kryptonim „M onika”.

2. Gniazdo rodzinne. W cieniu zainicjowanej przed wojną edycji Polskiego Słow
nika Biograficznego pozostaje skromniejsze, ale ważne dla pokolenia budowniczych 
II Rzeczypospolitej przedsięwzięcie edytorskie. Zeszyty PSB zawierały sylwetki 
zmarłych, inform ator Stanisława Łozy Czy wiesz, kto to jest? gromadził biogramy 
i adresy żyjących. Wśród nich znajdujemy 29-letniego Paczkowskiego, który poświę
cił sam sobie taki oto biogram; , J ^ a c z k o w s k i ,  Jerzy. L iterat *16 I 1909 w Warszawie. 
S[yn] Ludwika i Wandy z Morońskich. Uk[ończył] Gimn[azjum] L[udwika] L orent
za w Warszawie i Szk[ołę] Nauk Polit[ycznych] tamże. Redfaktor] w ciągu kilku lat 
«Cyrulika Warszawsk[iego]» (pismo satyr[yczno]-polit[yczne]). Koresp[ondent] pa
ryski; «Gazety Polsk[iej]», «Wiad[omości] Lit[erackich]», «Kur[iera] Por[annego]» 
i «Ekspr[essu] Por[annego]». Ogłfosił] zbiór wierszy satyr[yczno]-polit[ycznych] Na 
ostrzu noża i utw[ory] o charakt[erze] liryczn[ym]. Warszawa, al. Ujazdowska 11”2.

Gniazdo rodzinne Jerzego to neorenesansowy pałacyk Sobańskich w Alejach 
Ujazdowskich pod nr. 11 (dziś; nr 13), zaprojektowany przez Leandra M arconiego, 
dokładniej mówiąc, jeden z dwóch symetrycznie położonych na skraju posesji i wy
suniętych nieco ku osi ulicy pawilonów przedpałacowych. Państwo Paczkowscy -  Lu
dwik, plenipotent rodziny hrabiego M ichała Sobańskiego, i Irena W anda z domu 
M orońska, nauczycielka muzyki i języka francuskiego -  zajmowali z dziećmi pawilon 
po stronie lewej. Zabudowania pałacowe zostały doprowadzone do stanu sprzed 
wojny, lecz ich otoczenie zmieniło się dość znacznie. „Przed fasadą pałacu od strony



A lei -  wspom ina Felicja Lilpop Krańce -  stał mój ulubiony brązowy posąg Dawida, 
kopia D onatella. Najciekawsza część parku znajdowała się od strony Alei Róż. Byty 
tam oranżeria i inspekty, na które patrzyliśmy z naszych okien [...]. Idąc na lekcje [do 
mieszkania Paczkowskich -  WJP] przechodziłam przez ogród kwiatowy, mijaiam po 
prawej ręce oborę, w której stało kilka krów i gdakały kury, i wozownię, gdzie znaj
dowały się dawniej używane pojazdy -  szłam zacienioną kasztanową aleją wzdłuż 
kortu tenisowego, gdzie wiosną grywała zaprzyjaźniona z właścicielami młodzież” .̂

We wspomnianym pawilonie, na I piętrze, znajdowały się pokoje trójki dzieci: 
najstarszej Zofii, Jerzego i -  najmłodszego -  Tadeusza. Rodzeństwo Paczkowskich 
szczyciło się wyjątkową harm onią rodzinną, a także poczuciem solidarności w róż
nych trudnych sytuacjach. W  zamian za wstawiennictwo u rodziców Jerzy umiał się 
odwdzięczyć. Czasem były to czekoladki, innym razem róża sztamowa dyskretnie po
łożona przy łóżku Zofii.

Jerzy wiersze pisywał od dzieciństwa. Szczęśliwie zachowany notatnik poetycki^ -  
prezent gwiazdkowy -  otwiera ojcowska dedykacja: „Synu! Niech prawda, prostota 
i szczerość cechują ten pam iętnik -  Ludwik Paczkowski, 24 XII 1921 r.. Warszawa”. 
Ojciec już przeczuwał, że rośnie mu konkurent do rymów. Dwa pierwsze utwory Je 
rzego wpisane do notatnika noszą datę „1920”, a więc wyszły spod pióra 11-letniego 
poety. Jest to parafraza Horacego Ody do Melpomeny i wiersz wakacyjny Poieg/гя/и'е. 
Próby poetyckie syna ojciec witał z satysfakcją, sam miał bowiem smykałkę do rymo
wania okolicznościowego na wszelkie okazje rodzinne i towarzyskie, nadto słynął 
z poczucia hum oru. M atce, wrażliwej, utalentowanej muzycznie i pedagogicznie, mu
siała wystarczyć synowska łatwość chwytania frazy muzycznej języka francuskiego. 
O takich sytuacjach mówi się: wyniósł ten język z domu, i to była prawda.

3. D ebiut i juwenilia. Obaj bracia Paczkowscy uczęszczali do Gimnazjum Filolo
gicznego M ęskiego Ludwika Lorentza przy ulicy Brackiej 18. Szanująca się szkoła 
wydawała od lutego 1924 r. własny periodyk, miesięcznik „Głos M łodzieży”, którego 
redaktorem  „w imieniu klasy IV gimnazjalnej” był profesor Edm und Strążyski. (D o
dać warto, że w spółredaktorem  „G łosu” i nauczycielem języka niemieckiego braci 
Paczkowskich był profesor Stanisław Helsztyński, bardziej znany jako anglista i hi
storyk literatury.) Musimy zatem  skorygować dane podręczników literatury i wska
zać prawdziwy debiut Jerzego na tych właśnie łamach: wiersz Pożegnanie, napisany 
„w w agonie”, czyli podczas podróży powrotnej z wakacji, 28 lipca 1920 r., wydruko
wany zaś cztery lata później pod pseudonim em  „L. Rzyski” w pisemku szkolnym^. 
Na łam ach tegoż „Głosu M łodzieży” pojawił się niebawem kolejny wiersz ***Co ra
no, kiedy w marzeń błądzimy krainie..., opatrzony dedykacją: Lechoniowi^. Czy uzgod
nioną z adresatem ? Trudno powiedzieć. Starszy o lat dziesięć od Jerzego Lechoń na 
pewno nie był kolegą z ławy szkolnej, raczej autorem  czytywanym pod ławką. Ten 
pierwszy ślad ich znajomości może dowodzić, że Paczkowskiemu zaimponowało 
m ocne uderzenie poezji Lechoniowej -  Rzeczpospolita Babińska, Karmazynowy poe
m at (1920) oraz Srebrne i czarne (1924).

Debiut powtórny, w oficjalnej prasie literackiej, wiązano dotychczas ze „Skamand- 
rem ”, gdzie w lipcu 1927 r. pojawił się wiersz Paczkowskiego Dzieje grzechu. Ale 
proste sięgnięcie po nr 5 „Cyrulika Warszawskiego” udowadnia, że Sen Adam a  
(Grzymały-Siedleckiego) był pierwszy; satyrę tę czytelnicy otrzymali bowiem już 
w styczniu tegoż roku. Wątpliwości może jedynie budzić „współudział” Antoniego 
Słonimskiego, polegający na tym, że inspirację do napisania satyry Paczkowski za
czerpnął z jego Kroniki tygodniowej^.

A utor od kilku miesięcy chodził w glorii maturzysty. Świadectwo dojrzałości prze
słoniło też pewien mały skandal, o którym wiedzieli jedynie wtajemniczeni. My do
wiadujemy się o tym dzięki wglądowi w notatniki poetyckie prowadzone z podziwu 
godną starannością i skrupulatnością autorską. Ujawniają więc one nie tylko podda



wanie wierszy próbie czasu, lecz także ukrywanie tego, co mogłoby się spotkać z in
terwencją rodzicielskiej „cenzury obyczajowej”, pod hasłem: za wcześnie, kwiatku, 
za wcześnie... O tóż okazuje się, że erotyki, jakimi w 1931 r. Paczkowski, nadal pod 
przyłbicą zmyślonego nazwiska, karmił czytelników czasopisma „E roticon” ,̂ zostały 
napisane w 1924 r. przez 15-latka, podczas wakacji spędzonych w Gdańsku. Inform a
cja autorska w notatniku („Wiersze pisane dla zakładu w r. 1924 latem ”) jest zbyt 
skąpa, by o sprawie powiedzieć coś więcej, wiadomo jednak z pewnością, iż nie były 
przeznaczone dla zakładu wychowawczego panien z dobrych domów, lecz stanowiły 
realizację z a k ł a d u ,  czyli koleżeńskiej rywalizacji, kto zrobi to lepiej. Partner owej 
zabawy nie jest nam znany. W arunki przyjęte przez uczestników oraz rozstrzygnięcie 
zakładu -  pozostają również tajemnicą. „Eroticon”, podejrzanej konduity „pismo 
artystyczne poświęcone lekkiej literaturze i hum orowi”, którego wydawcą był R. Ku
charski, redaktorem  zaś W. Lipiński (nie wykluczamy, że oba nazwiska fikcyjne), 
sygnalizuje niebanalne ścieżki kariery poetyckiej. W bibliografii Paczkowskiego chęt
nie widzi się „Skam andra”, „W iadomości Literackie”, „Cyrulika Warszawskiego”, 
mniej chętnie pam iętając np. o „Kinie” czy „R adiu”. Po wielu latach Teofil Syga, re
daktor „Kina” od 1935 r., opowiadał, że okres współpracy Paczkowskiego z pismem 
dobrze zapam iętano. Jego wiersze satyryczne wywierały ożywczy wpływ na czytelni
ków, np. Przesada z  tą Gretą Garbo czy Marlena Dietrich jest mężczyzną. Poczta na
pływająca do redakcji zwiększyła wydatnie swą objętość, gdyż nie wszyscy kinomani -  
mówiąc oględnie -  legitymowali się identycznym poczuciem hum oru.

...Takiej to, proszę państwa.
Popierać się nie godzi,
Co nic nie robi, tylko 
Uwodzi i uwodzi.

Choć wszystko to właściwie 
Ni grzeje mię, ni ziębi.
Jedna wiadomość o niej 
Wstrząsnęła mną do głębi.

Oto o Grecie Garbo 
Wspomniał ktoś mimochodem,
Że zowie się G a r b a r s k a  
I jest z Radomia rodem.

Czuję, że tu przyjedzie 
Sleepingiem jak Dekobra 
i będą z nią nakręcać 
Patriotyczny obraz.

Przesada z tą Gretą Garbo. strofy 17-20

4. Student i redaktor „Cyrulika Warszawskiego”. Rozpoczęte po m aturze studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim Paczkowski niebawem przerwał, 
krytycznie oceniając zarówno program , jak i stosunek profesorów do studentów. 
Odegrał się, przypinając łatkę czołowemu językoznawcy.

,J^romethidion Norwida w interpretacji profesorów uniwersytetu:

Taka rozmowa była o S z o b e r z e ,
(Który naczelnym jest u nas artystą)"

Decyzja wydawała się dość radykalna, bowiem młody człowiek, zdeklarowany hu
manista, opuścił Krakowskie Przedmieście i zgłosił się do Szkoły N auk Politycznych 
przy ulicy Wawelskiej nr 56. W zorowana na paryskiej Ecole des Sciences Politiques 
uczelnia warszawska, którą kierował wówczas wybitny prawnik i ekonom ista dr E d



mund Jan  Reyman (1885-31 III 1958), cieszyła się dobrą opinią. Założyli ją w 1915 r. 
absolwenci lipskicłi uczelni wyższych, członkowie „Koła Lipszczan”. Paczkowski 
miał do wyboru jeden z czterech wydziałów: polityczny (uprzednio noszący nazwę 
dyplomatyczno-konsularnego), ekonomiczno-finansowy, administracji państwowej 
i społeczny. Trzy wymienione wydziały naśladowały strukturę uczelni francuskiej, 
czwarty był pomysłem polskim9. Dodać warto, iż od schyłku lat dwudziestych szkol
nictwo wyższe Francji, Belgii i Szwajcarii traktowało dyplomy SNP jako równające 
się licencjatowi prawa, dzięki czemu absolwentów tej uczelni bez przeszkód przyjmo
wano na uniwersytety i po rocznych studiach nadawano im tytuł doktora nauk. 
Studia w SNP trwały trzy lata, zajęcia odbywały się w godzinach wieczornych. Wykła
dowcami SNP byli m.in.: prof, dr Wacław Komarnicki -  nauka o państwie i teoria 
prawa, Ludwik Krzywicki -  historia kultury, Ludwik Kulczycki -  historia doktryn 
politycznych, prof, dr Jerzy Loth -  geografia ekonomiczna, prof, dr Julian Makow
ski -  prawo międzynarodowe, Henryk Mościcki -  historia polityczna Polski poro- 
zbiorowej, Edm und Jan Reyman -  historia gospodarcza, teoria ekonomii, minister 
M ichał Sokolnicki -  historia dyplomacji XIX w., E uropa współczesna, Adolf Suli- 
gowski -  teoria sam orządu, Eustachy Szymanowski -  teoria bankowości, red. Win
centy? Trzebiński -  prasa a polityka. Kolegą Paczkowskiego w SNP był początkujący 
poeta  Swiatopełk Karpiński. W  1930 r. Paczkowski, obroniwszy pracę na temat; 
Problemy nauczania mniejszości ukraińskiej w Polsce^^, uzyskał dyplom z wynikiem 
ogólnym dobrym (nr 444), sygnowany podpisami dyrektora Reymana, prof. Suligow- 
skiego i prof. Kulczyckiego^^.

Dyplom dyplomem, a pisanie pisaniem. Początek błyskotliwej kariery satyryczno- 
dziennikarskiej został przesądzony, zanim w styczniu 1929 r. Paczkowski -  jako dwu
dziestolatek! -  przejął po Janie Lechoniu redaktorstw o „Cyrulika Warszawskiego”. 
Próbę generalną stanowiło wcześniejsze wspólne z Lechoniem obmyślanie pysznych 
kawałów. Teraz Jerzy prowadził pismo w dwuosobowej obsadzie z rówieśnikiem 
Tadeuszem Wittlinem, znakomitym prześmiewcą, a także -  co jest nie bez znaczenia -  
skrupulatnym  kronikarzem . Przyjęcie „personelu” do pracy odbyło się jeszcze w sta
rej siedzibie redakcji przy ul. Widok 19. „Przyjął mnie serdecznie -  wspomina 
W ittlin -  i po pierwszych słowach znaliśmy się już od wielu la t”. Wittlinowi zawdzię
czamy też plastyczny konterfekt szefa: „Drobny, szczupły, zgarbiony, bezradnie 
nieśmiały, o bladej cerze i ostrym spiczastym jak zatemperowany ołówek nosie, 
w szarym palcie na szarym p rn itu rk u , w przydługim białym szaliku, który smugą 
mleka wylewał się spod rozpię^tego płaszcza, w zawadiacko przekrzywionym m eloni
ku na jasnobłond czuprynie”!^. Ten strój harmonizował oczywiście z drugim etapem 
przyjmowania do pracy młodego adepta, rozgrywającym się w barze „Pod Bachu
sem ”. Gdy zechcemy odnotować awans lokalowy „Cyrulika” po 1930 r., odnajduje
my inne źródło tegoż samego autora.

„Lokal naszej redakcji mieścił się w szklanym, nowoczesnym budynku Prasa Pol
ska, koncernie dzienników «Dzień Dobry», «Express Poranny», «Kurier Czerwony» 
i «Dobry Wieczór» oraz czasopism «Kino», «Przegląd Sportowy» i «Cyrulik War
szawski». Biały gmach wznosi się na ul. Marszałkowskiej aż pod trzem a num eram i 3- 
5-7, tuż przy słonecznym placu Unii Lubelskiej, z wysokim pomnikiem Lotnika na 
potężnym cokole. Naprzeciw jest bar «Pod Dwójką», dokąd co pewien czas wybiega 
ktoś z Prasy Polskiej na kieliszek, a w pobliżu, u wylotu ulicy Bagatela, wzbija się 
w górę m onum entalna kamienica, gdzie na najwyższym piętrze znajduje się nocny 
dancing «Niespodzianka» z tarasem  oświetlonym girlandą kolorowych żarów ek”!^.

Paczkowski nie miał kompleksów czeladniczych. Po uznaniu w oczach Lechonia 
zaskarbił sobie wkrótce względy Tuwima. W doborowym towarzystwie Lechonia, Tu
wima, H em ara i początkujących Gałczyńskiego, Światopełka Karpińskiego wziął 
udział w pracy nad skamandrycką szopką polityczną na rok 193114. Pasmo sukcesów 
przerwał drobny ścieg porażki. O tóż kiedy Kazimierzowi Wierzyńskiemu znudzone



mu redagowaniem „Przeglądu Sportowego” zaświtała idea powołania do życia ty
godnika „K ultura”, rozpoczął od kompletowania personelu. Funkcję sekretarza 
redakcji powierzył Paczkowskiemu, ale nie był ze swego wyboru zadowolony. Pierw
sze cztery numery przed usam odzielnieniem  się pisma ukazały się od 29 XI 1931 do 
lutego 1932 jako dodatek do „Expressu Porannego” -  i właśnie tym num erom  sekre
tarzował Paczkoś^^. Po nim stanowisko sekretarza objął A leksander Janta, specjal
nie przez Wierzyńskiego sprowadzony z Poznania. Ale i on nie uchronił „Kultury” 
przed upadkiem.

W maju 1934 r. Paczkowski z błogosławieństwem Tuwima powołał G rupę Satyryków 
„Cyrulika Warszawskiego”, do której -  oprócz dwóch członków założycieli -  weszli 
m.in. Tadeusz Breza, Zygmunt Jurkowski, Światopełk Karpiński, Janusz Minkiewicz, 
Andrzej Nowicki i Tadeusz W ittlin oraz nieco później A rtur M aria Swinarski i A le
ksander J a n t a - P o łc z y ń s k i^ ^  w ieczór inauguracyjny odbył się 17 maja w siedzibie 
Grupy, kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki przy placu Piłsudskiego. N astąpiła po 
nim cała seria imprez kabaretowo-satyrycznych, prowadzonych często z udziałem 
prezesa Paczkowskiego, których form ułę dom inującą stanowiły wieczory autorskie. 
Niestety, był to zarazem łabędzi śpiew „Cyrulika”.

Czegoś mi źle i smutno. Czegoś mi nie staje.
Chciałbym coś z „Cyrulikiem". Nie ma co. Zamknięty.
Polsko, Ojczyzno moja, ty jesteś... Nie szkodzi.
Szkoda jest „Cyrulika". W  tym sedno puenty,
Że chociaż są na świecie jeszcze inne kraje,
Z ojczyzną mu - nie wyszło. I już nie wychodzi.

Aleksander Janta-Połczyński Na zamknięcie „Cyrulil(a Warszawsidego"

Tegoż roku po zamknięciu „Cyrulika Warszawskiego” przestała również działać 
G rupa Satyryków. Jednak wysiłek intelektualny nie poszedł na m arne. Osobowość 
Jerzego Paczkowskiego została ukształtowana, pióro wyćwiczone w szermierce słow
nej. Jakim Paczkowski był redaktorem ? I na to pytanie mamy gotową odpowiedź 
kom petentnego opiniodawcy, ongiś współpracownika redakcji i uczestnika zbioro
wych przedsięwzięć szopkowych -  Janusza Minkiewicza. O ile ten twórca wierszyków 
dla dzieci (np. Lenin w Poroninie, Warszawa 1951) zapam iętał Paczkowskiego jako 
poetę „skąpego we własną twórczość”, o tyle nie szczędził mu pochwał za postawę 
redaktora „Cyrulika”. „Był to jedyny redaktor, jakiego znałem, który wczytywał się 
uważnie w kwalifikowane przez siebie do druku rękopisy, naradzał się z autorem  co 
do ewentualnych zmian, proponował poprawki, a że dzięki swej rutynie i intuicji 
prawie zawsze miał rację -  jego ingerencja redaktorska wpływała na polepszenie 
jakości utworów. Jeżeli w ogóle można się od kogoś nauczyć pisać, to Jerzy Paczkow
ski był tym jedynym moim w tej dziedzinie nauczycielem...”^ .

5. Na ostrzu noża. Oblicze artystyczne Paczkowskiego pozostawało wtedy wierne 
satyrze. Oni obaj zresztą -  jak mawiała pani Wittlinowa, m am a Tadeusza -  zarabiali 
śmiejąc się. Na ośmiu kolumnach „Cyrulika” żywiołem Paczkowskiego były przede 
wszystkim rysunki według jego pomysłów. Jako poeta specjalizował się natom iast 
w ciętych satyrach okolicznościowo-politycznych wzorowanych na Lechoniowej Rze
czypospolitej Babińskiej, a także w przezabawnych fraszkach i kalam burach. Nie stro
nił od prozy satyrycznej, uznawał jednak za wskazany podział kom petencji między 
ego i alter ego. W iersze firmował najczęściej własnym nazwiskiem, prozę uprawiał ja 
ko „Ed. Pliszka” (na łamach redagowanego przez M irę Zim ińską dodatku „Duby 
Sm alone” do „Kuriera P o r a n n e g o ” )  18. Wreszcie, skoro wyliczamy upraw iane gatun
ki, wspomnieć trzeba o tekstach piosenek, pisanych na zamówienie teatrów  stołecz
nych bez jakiejkolwiek troski o prawa autorskie. Paczkowski stał się w ten sposób 
współrealizatorem  co najmniej dwóch spektakli w Teatrze Polskim: Edm onda



R ostanda Cyrano de Bergerac (1932) i M aara Porucznik Przecinek (1933); uczestni
czył też w przygotowaniu wielkiej rewii jesiennej w 20 obrazach dla Teatru „Cygane
ria” (1933). Oczywiście jego udział w życiu teatralnym  nie pozostawił najmniejszego 
śladu m aterialnego.

Gdy w połowie września 1934 r. ukazał się ostatni 433 num er „Cyrulika”, nade
szła również pora na prywatny bilans satyryczny Paczkowskiego. Roli wydawcy 
podjął się M arian Steinsberg, ówczesny właściciel firmy Ferdynand Hoesick i Ska, 
a w pertraktacjach pośredniczył Tadeusz Wittlinl9. Projektując okładkę książki, A n
toni Uniechowski dobrał rekwizyty charakterystyczne dla warsztatu cyrulika: pędzel, 
miseczka i -  brzytwa, na której ostrzu widnieje imię i nazwisko autora. W takich oko
licznościach ujrzała światło dzienne pierwsza książka poetycka Paczkowskiego^O.

„Z  sześćdziesięciu blisko wierszy satyrycznych ogłoszonych drukiem w latach 
1927-1934 -  brzmi początkowy akapit Wstępu i dedykacji -  do zbioru [...] przeznaczy
łem zaledwie dwadzieścia, tj. tylko te, które uważam za najlepsze. [...] Bardziej od 
wierszy błahe żarty i kalambury, objęte wspólnym a tradycyjnym tytułem «W razurze 
Cyrulika», ukazywały się bądź w tej formie, w jakiej powtórzono je tutaj, bądź też ja 
ko pomysły rysunkowe w śp. «Cyruliku Warszawskim», w śp. «Kulturze» i (nie daj 
Boże jakiegoś nieszczęścia!) w «Wiadomościach Literackich». [...] Zarówno przy pi
saniu zawartych tutaj wierszy, jak i przy układaniu komentarzy, niedościgłym wzo
rem  była mi Rzeczpospolita Babińska Jana Lechonia. Jem u to, na pam iątkę lat, kie
dym u Niego terminował, dedykuję zbiorek Na ostrzu noża. Niech się M ajster nie 
gniewa, że poświęciłem M u wiersze częściej lewą niż prawą pisane ręką. Lewa jest 
bliżej serca”21.

Tom Na ostrzu noża jest przede wszystkim deklaracją polityczną autora jako zwo
lennika tzw. satyry dworskiej, a więc państwowotwórczej, przychylnej obozowi sana
cji i blokowi belwederskiemu, szanującej i poważającej M arszalka, wymierzonej na
tom iast przeciwko Narodowej Dem okracji oraz tendencjom  nacjonalistycznym czy 
antysemickim. Szczególnie wyraziste akcenty antyklerykalne zdają się potwierdzać 
zasadność m niem ania teoretycznoliterackiego, wedle którego skala napięcia saty- 
ryczno-paszkwilanckiego jest uzależniona od stopnia samowiedzy autora o jego prze
granej w sporze. Im gorzej, tym ostrzej. Im mniejsze szanse, tym większy impet 
strony atakującej. Tutaj tę niewątpliwą współzależność pogłębia pewna cecha ska- 
mandrycka, w poezji Paczkowskiego-epigona osiągająca zenit, mianowicie -  przeko
ra twórcza. A utor mógłby śmiało powtórzyć za Antonim  Słonimskim: „W monarchii 
będę rewolucjonistą, / a w republice będę wielbił króla”.

Więź satyr politycznych Na ostrzu noża ze szkołą Rzeczypospolitej Babińskiej 
Lechonia jest niewątpliwa w dwu wymiarach; w ukierunkowaniu ataku i w zastoso
waniu kom entarza odautorskiego. Rozrzutem  tematycznym uczeń, rzec można, 
prześcignął mistrza. W  polu obserwacji znalazły się środowiska parlam entarne, organa 
adm inistracji państwowej. Kościół, prasą i radio, teatr i kino, szkolnictwo i dydakty
ka, koledzy po piórze (zwłaszcza Boy-Żeleński, A dolf Nowaczyński, Gałczyński), 
anty- i filosemityzm, wolnomularstwo. Operowanie autoprzypisem wobec faktografii 
wiersza satyrycznego nie ma dobrych notowań w historii literatury, zapowiada 
bowiem początek owego nieuchronnego procesu, jakiem u podlega zwłaszcza twór
czość okolicznościowa -  starzenia się tekstu literackiego. Przypis jest jakby tego na
macalnym potwierdzeniem . Paczkowskiemu i tu także udało się odnieść sukces. 
Z  kom entarza uczynił mianowicie małe dzieło sztuki, ogarniając je parasolem  dow
cipu autorskiego. W  rezultacie efekt satyryczny ulega wydatnemu przedłużeniu 
i wzmocnieniu. Najlepiej zilustruje to przykład.

Postscriptum

Nigdy bym nie śmiał. Pani Izo,
Zwracać się do Niej tak otwarcie



I jeszcze raz narażać Panią 
Na niepotrzebne szat rozdarcie.

Chciałbym, otarłszy łezkę w głosie. 
Przedstawić wpływy Pani Izy 
Na me dzieciństwo, które zbadam 
Metodą autoanalizy.

W ięc wstecz zgrzybiałym rzucam okiem 
Lustrując życie swe da capo:
Ach, wy szczęśliwe czasy Hurki 
Messalići oraz majtek z klapą!

Nielitościwa Pani Iza!
Stało się! Grom z jasnego nieba!
Nie ma już dla mnie nic świętego. 
Bocianie, już mi cię nie trzeba...

Odkąd tę brzydką pornografię 
Dotknąłem nieostrożną ręką.
Życie się stało jednym pasmem, 
Jednym cierpieniem i udręką:

Odtąd prócz wielu innych uwag.
Od których wprost drętwiało serce, 
Słyszałem tylko: „Spójrz mi w oczy!' 
Lub: „Ręce trzymaj na kołderce!"

Do was się zwracam, biedne dzieci:
Jeżeli chcecie w sposób tani 
Znaleźć „niezdrowe podniecenie" - 
Czytajcie dzieła owej pani.

Jeśli zaś szukasz w książce strawy 
Zdrowej dla ducha, dziatwo moja.
To czytaj sobie po kryjomu 
Stare, poczciwe „Słówka" Boya!

Można je zręcznie ukryć w szkole 
Pod ławką razem ze „ściągaczką".
Taką wam. dzieciom, radę daje 
Wykolejeniec -

Jerzy Paczko(ściuszko na nas z nieba)*

* Pani Iza Moszczeńska[-Rzepecka], zasłużona autorka broszurek o potrzebie uświadamiania 
dzieci, niestrudzona ongiś bojowniczka „wychowania seksualnego”, słowem Irena Krzywicka z epo
ki halek i gorsetów; pani Iza Moszczeńska, w dobie okupacji tak gorliwy angelus denuntiiis Piłsud
skiego, że aż ją skreślono z listy członków warszawskiego Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Pol
skich za artykuły „uwłaczające etyce publicystycznej i zawodowo-dziennikarskiej” (por. „Niepodle
głość”, t. II, str. 324, r. 1930), pani Iza Moszczeńska wreszcie, polityczno-obyczajowa Megeria „Ku
riera Warszawskiego”, coś jakby żeńska odmiana Grzymały -  zawsze wzbudzała żywe zainteresowa
nie w autorze wiersza Postscriptum. Wiersz ten był istotnie skromnym postscriptum  do sławnego li
stu otwartego (por. „Kurier Poranny” z dn. 12 października 1928 r.), w którym obłuda i złe obycza
je polemiczne „Pani Izi” zostały przygwożdżone przez Boya z nie znaną przedtem precyzją.

Hurrapatriotyczny podpis „Paczko(ściuszko)” był nie tylko kawiarnianym żartem: wskazuje on, 
że już w 1928 r. (a może i wcześniej) poczuł w sobie autor zamiłowanie do szargania najświętszych 
uczuć P.T. endeków, tych -  jak by się dziś powiedziało -  „strasznych mieszczan” polityki polskiej. 
[Przypis autora].



w  przekroju lat 1928-34 Paczkowski wprowadził do „Cyrulika” kilkanaście swych 
fraszek. Co najmniej dwie z nich zyskały ogrom ną popularność, i ten fakt z pewno
ścią nie uszedł uwadze wydawców antologii Cztery wieki fraszki polskiej. Właśnie 
cztery owoce tego gatunku pióra Paczkowskiego Julian Tuwim włączył do zbioru, 
przedrukow ując tam Ojcowie i dzieci, Refleksja patrioty, O świadomym macierzyń
stwie, czyli apel naszych milusińskich  i Na księdza więzionego^^. Paczkowskiemu przy
sługiwało to nobilitujące wyróżnienie, choć niekoniecznie opowiedzielibyśmy się za 
tym a nie innym wyborem jego fraszek. Spoza sfery obyczajowej szukalibyśmy przy
kładu fraszki politycznej. O to dwuwiersz z roku 1932:

Niezbadane są drogi mądrości niebieskiej;
Co Sobieski nabroił, naprawia Zaleski.

Na ministra [Augusta] Zaleskiego, który imieniem Polski 
popari kandydaturę Turcji do Ligi Narodów

Nie pierwszy to i nie ostatni dowód kultury literackiej autora, któremu wielokrot
nie zdarzają się parafrazy tekstów przyswojonych bądź zasłyszanych z przeszłości. 
Tutaj będzie to pogłos fraszki staropolskiej na słynnego wydawcę kalendarzy, Stani
sława Niewieskiego; Nie odgadnie pan Niewieski, /  Co uczyni Król Niebieski. Kiedy 
indziej otrzymujemy krypto-cytaty z utworów Fredry, Mickiewicza, Jachowicza, 
a także trawestacje tekstów ludowych i religijnych (np. Paciorek Mieczysława 
Niedziałkowskiego: „Andrzeju Strugu mój, /  Ty zawsze przy mnie stój!”).

6. Awans na skamandrytę. Pozycja literacka Paczkowskiego została więc ugrun
towana dwojako: po pierwsze, dzięW towarzyskiemu obcowaniu z elitą kulturalną 
stolicy -  w „Ziem iańskiej”, „Adrii” oraz słynnej kawiarni IPS-u przy placu Piłsud
skiego; po drugie, piórem  własnym, czyli strzyżeniem i goleniem w „Cyruliku”, i go
ścinnie na innych łamach, ponieważ satyry i fraszki przesłoniły wówczas całkowicie 
jego talent liryczny. Oczywiście wielka piątka skamandrytów -  Tuwim, Słonimski, 
Wierzyński, Lechoń, Iwaszkiewicz -  pozostała nie zagrożona. Paczkowski natomiast 
znalazł się w dość licznym towarzystwie epigonów pozostających pod wyraźnym 
wpływem poetyki Skam andra, których współczesny Słownik łiteratury X X  wieku wyli
cza jednym  tchem: Mieczysław Braun, Jan Brzechwa, M arian Hem ar, Światopełk 
Karpiński, G abriel i Zygmunt Karscy, Jerzy Liebert, Stefan Napierski, Józef Wittlin, 
Julian W o ło s z y n o w s k i^ 3  ^jako poeta Jerzy Paczkowski tworzy pod wyraźnym wpły
wem M adeja, Szczawieja i T i m o f i e j a ” 2 4  -  ten autoironiczny rodowód poetycki 
ośmieszał doskonale skłonność krytyki literackiej do zajmowania się „wpływologią”. 
Mówiąc poważnie, od pretensjonalnego kom plem entu Lechonia („beniaminek m ło
dej literatury”) obserwiyemy stopniową ewolucję ku zobiektywizowanemu epitetowi 
„uczeń skam andrytów”25. Czy jednak ten odcień sztubacki, a więc naśladowczy, nie 
wydaje się krzywdzący? Osiągnąwszy dojrzałość, Paczkowski zapewne czułby się le
piej, gdyby doń zastosować m iarę drugiego pokolenia skamandryckiego. Po wojnie 
Jerzy Kwiatkowski nazwie go „skamandrytą w m iniaturze”, wszak nie ze względu na 
filigranową sylwetkę i nie metaforycznie, biorąc pod uwagę wymiar talentu, lecz bi
lansując dorobek ilościowy jego p i ó r a ^ 6 .

7. Miłość przyszła nagle. M iała na imię Irena^'^. Chyba wówczas żadnem u obser
watorowi dwojga zakochanych „na śmierć i życie”, ten zwrot, tyleż patetyczny, co 
w złym guście literacki, nie wydawał się na miejscu.

Był to chyba rok 1933. Paczkowski usamodzielnił się, podnajmował pokój na 
parterze przy ulicy M ochnackiego 11. Irena przyjechała do Warszawy z mężem, 
Francuzem , inżynierem R obertem  G abaud, przedstawicielem konsorcjum Marcela 
Boussaca C om ptoir de ITndustrie Cotonniere, spółki zaangażowanej w przemyśle



włókienniczym Żyrardowa i cieszącej się niezbyt dobrą opinią ze względu na rozpę
taną właśnie aferę korupcyjną. Sprawa stała się głośna, m.in. pisał o niej żyrardowia- 
nin Paweł Hułka-Laskowski. Państwo G abaud odczuli to w różny sposób: męża przy
tłaczał nadm iar obowiązków służbowych, żonę pogrążała nuda. Jerzy był wszędzie. 
Chwilami plotkarski pam iętnik Tadeusza W ittlina Ostatnia cyganeria skupił uwagę 
czytelników na skandalu towarzyskim, jaki wybuchł w momencie odkrycia związku 
Paczkowskiego z Ireną Gabaud. Tymczasem każde wielkie uczucie staje się dla sie
bie samousprawiedliwieniem. Tak było w ich przypadku. Historyk literatury nie ma 
w tej sprawie nic do dodania. Pozwólmy więc przemówić świadkom.

Juliusz Sakowski: „Tam na pólpiętrze [w «Ziemiańskiej» przy ulicy M azowiec
kiej -  WJP] siedział bez słowa, wpatrzony w nią Jurek Paczkowski; i nikt by się nie 
domyślił, że osobliwa przygoda, która tych dwoje połączyła, zamieni się w trochę sza
loną, ale dozgonną, i może więcej niż dozgonną, miłość. D la niego trwała aż do m ę
czeńskiej śmierci. D la niej dłużej, bo tej miłości, k tóra przyszła późno, ale była praw 
dziwa, pozostała już w ierna i utrwalała ją  każdą myślą, każdym w s p o m n i e n i e m ” ^ ^ .

Tadeusz Nowakowski: „Była to osoba dehkatna, kulturalna, pełna kobiecego u ro 
ku, istota dowcipna, oczytana. Uderzyła mnie jej uroda, głos rozedrgany przyczajo
nym uśmiechem, oczy życiu przyjazne”29.

Józef Wittlin: „Gdy myślimy o Irenie i Jerzym Paczkowskich, nie potrafimy tej 
pięknej i romantycznej pary oderwać od tła, z którym była zrośnięta. Była to może 
ostatnia para złączona miłością -  w stylu, jakiego młodzież naszych czasów już nie 
zna, a jeśli zna, to chyba tylko z h t e r a t u r y ” 5 0 .

Następstwa tej miłości okazały się też doniosłe dla poezji. Przewartościowały do
tychczasową twórczość Paczkowskiego. Uczyniły Jerzego lirykiem. Irenę postawiły 
w nader delikatnej sytuacji. Otóż pomimo że konsorcjum francuskiemu przewodził 
Boussac -  „król bawełny”, jak o nim mówiono -  sytuacja Francuzów w Żyrardowie 
nie była dobra. Od 1933 r. prowadzili z nimi spór akcjonariusze tzw. grupy mniejszo
ściowej polskiej, którym udało się w marcu 1934 doprowadzić do nałożenia sekwe- 
stru państwowego na Zakłady Żyrardowskie. Francuzi znaleźli się w odwrocie, wraz 
z nimi państwo Gabaud, którzy wyjechali do Paryża.

Rozłąka z ukochaną postawiła przed Jerzym pytanie: co dalej? Miłość do Ireny 
i przywiązanie do poezji, trwając równolegle, są przyczyną chwilowej rozterki. Cze
kać więc finału edycji Na ostrzu noża -  czy pakować walizki?

Miłość zwycięża. Niektórzy biografowie wspominają o uzyskanym przez Jerzego 
rocznym stypendium M inisterstwa Spraw Zagranicznych na pobyt we Francji, ale wy
daje się to mało prawdopodobne^l. Nadchodzi godzina odjazdu pociągu. Peron pe
łen znajomych i zaprzyjaźnionych, pół Warszawy artystycznej i literackiej, dziennika
rze, poeci, muzycy, karykaturzyści. Krąg przyjaciół Jerzego to m ateriał na osobną 
książkę, która -  miejmy nadzieję -  kiedyś zostanie napisana. Z  lat warszawskich 
próbie przyjaźni sprostali rodzeństwo Zofia i Adam M auersbergerowie, Tadeusz 
Breza, Kazimierz Tarnowski, A ntoni Sobański, W anda Telakowska.

Zostawiając ich wszystkich, mógłby zaśpiewać:

...A gdy świat mi się znudzi ciekawy.
To zatęsknię do smutnej Warszawy -

lecz „szyny srebrne” już nie przywiodły go z powrotem, jak wróżył refren jego 
własnej piosenki {Piosenka o Warszawie, znana także pod tytułem O kno na św iaty^.

8. Paryż. Dokładnej daty przyjazdu nikt nie pamięta. Mógł to być początek 1935 r. 
Nikomu też nie przyszłoby na myśl zadawanie drażliwych pytań. Zakochani mieli 
trochę czasu wyłącznie dla siebie. W „Roczniku Służby Zagranicznej Rzeczypospo
litej Polskiej” Jerzy Paczkowski jest notowany od 1937 r. jako „pracownik kontrakto



wy”, z datą zatrudnienia w ambasadzie paryskiej od 1 XII 1936 r.33. w  hierarchii 
służby zagranicznej pierwszą kategorię stanowili pracownicy etatowi, którym 
przysługiwał status dyplomatów. Leszek Serafinowicz (Lechoń), Jan Brzękowski 
i Paczkowski byli -  wbrew informacjom niektórych biografistów -  pracownikami 
kontraktowymi. W  związku z tym Lechoniowi nie przysługiwał tytuł radcy, choć 
grzecznościowo tak był tytułowany, m.in. przez Paula Cazin. Z  danych zawartych 
w „Roczniku Służby Zagranicznej” dowiadujemy się, że Serafinowicz rozpoczął p ra
cę w am basadzie 1 V 1931 r. D o ostatniej edycji włącznie, tj. do „Rocznika Służby 
Zagranicznej R P ” 1939, według stanu na 1 czerwca 1939, Serafinowicz był odnoto
wywany w dziale: Ogólny wykaz umysłowych pracowników kontraktowych}'^. Dopiero 
na wiosnę 1940 r. otrzymał eta t MSZ.

Nazwisko Brzękowskiego po raz pierwszy pojawia się w „Roczniku” obrazującym 
stan kadrowy na dzień 1 IV 1938 r.3^. Pewien zabawny szczegół związany z Paczkow
skim jest tutaj w art odnotowania. Zm artwią się czytelnicy „Rocznika” pokładający 
niezachwianą wiarę w jego informacje. Otóż Paczkowski, aby dodać sobie nieco po
wagi, okłam ał wydawców, „postarzał się” o kilka lat. Kolejne „Roczniki” jako datę 
jego urodzenia podają konsekwentnie „13.5.1905”.

„W iadomości L iterackie” już w 1935 r. otworzyły strum ień spostrzeżeń paryskich 
Paczkowskiego. Pierwsza korespondencja przybrała postać składanki i otrzymała od
powiedni tytuł: Miscellanea paryskie^^. Przeważają tu nowiny i sensacje wydawnicze, 
zaczerpnięte z prasy miejscowej, skupione na poetach i poezji. W dodatku literackim 
do „Le Figaro” Paczkowski-poeta zachwala drukowane w odcinkach wspomnienia 
Portraits-souvenirs skandalisty Jeana Cocteau (pod którego urokiem pozostawał 
m.in. Lechoń). W tejże gazecie Paczkowski sygnalizuje fragmenty nieznanego dotąd 
pam iętnika M athilde M aute-Verlaine-Delporte, byłej żony poety Paula Verlaine’a, 
której relacja odsłania kulisy życia małżeńskiego i tortur moralnych w trójkącie Ver- 
laine-R im baud-M athilde. Pam iętnik trzeci wprawia reportera w szampański humor, 
bowiem -  jak to ujmuje Paczkowski -  „wyszedł lub raczej wychodził spod strusiego 
p ióra” Cecile Sorel, aktorki i tancerki rewiowej, która ogłaszała co czwartek swe re
welacje w tygodniku „C andide”. „Wytworność tych wspomnień i stylu, jakim są pisa
ne, p r z ^ o d z i  na myśl najpiękniejsze strony [Wacława] Grubińskiego i [Heleny] 
M niszkówny”, ponieważ we wszystkich trzech przypadkach jest to dość wąskie spoj
rzenie na świat. W  bilansie podbojów, na który składają się głowy koronowane, ary
stokracja, generalicja, czołowi intelektualiści Francji i Europy, słynna kurtyzana 
oszczędza czytelnikowi precyzyjniejszych wyliczeń statystycznych.

O statni epizod tej relacji Paczkowskiego przytoczymy in extenso: „W salonie 
humorystów na rue Royale wisiała do niedawna karykatura kanclerza Hitlera. Na 
skutek interwencji ambasady niemieckiej w Paryżu karykaturę zdjęto. Jedno z pism 
paryskich przypom ina z tej okazji, że parę lat temu, również na skutek interwencji 
ambasady niemieckiej, władze zabroniły publicznej sprzedaży skarbonek w kształcie 
różnych świnek w pikelhaubie, które cieszyły się wielkim powodzeniem na bulwa
rach. Śledztwo wykazało, że skarbonki te były wyrabiane w Niemczech”.

Jeszcze kilkakrotnie reportaże Paczkowskiego trafiły na łamy „Wiadomości Lite
rackich”. W  styczniu 1936 była to recenzja z 10-miesięcznego tournee baletu Feliksa 
Parnella po Europie Zachodniej, trwającego od kwietnia 1935 r. i rozpoczętego pię
cioma koncertam i w Paryżu^^. W marcu 1936 poeta nadesłał skrzącą się dowcipem 
korespondencję, w której tytule nawiązywał do popularnego przysłowia: „I w Paryżu 
nie zrobią z owsa ryżu”3», ilustrację zaś stanowiła podpatrzona przez Feliksa Topol
skiego ślimakowata konstrukcja pisuaru paryskiego. W sierpniu 1936 ukazał się 
Paryż załgany, tekst jak  zwykle pełen hum oru i fantazji, dla którego punkt wyjścia 
stanowiło przekonanie autora, iż tłum nie odwiedzający Francję i jej stolicę „Mło- 
dopolacy załgali nam  Paryż”. „Jest to tylko specyficzna m łodopolska odm iana -  
wyjaśnia Paczkowski -  tak rozpowszechnionej manii chwalenia «dawnych dobrych



czasów»”39. Tajemnica polega wszak na tym, że „za dawnych dobrych czasów” mia
ło się dwadzieścia lat. W roczniku 1938 uwagę naszą zwraca olbrzymi, zajmujący 
dwie kolumny dużego formatu, ilustrowany rysunkami Feliksa Topolskiego artykuł 
„God Save the King” na nutę „Marsylianki”. Jest to barwna i dowcipna relacja z prze
biegu wizyty w Paryżu królewskiej pary brytyjskiej, królowej Elżbiety i króla Jerzego 
Vi40_

Felieton Z  owsa ryż miał swoje dopełnienie poetyckie. Siłę impulsu zadem onstro
wał polski serdelek, o którym czytelnicy „W iadomości” dowiedzieli się dopiero od 
Paczkowskiego, ile jest wart, gdy na obczyźnie staje się niedostępny. Ten sam tem at 
udało się przyoblec w rymy.

...Aż tu jesień i wiatr prosto w oczy 
Od Wisły... Ech, nie! Od Sekwany!...
Żegnaj, kupiony na Brackiej 
Serdelku niezapomniany!

Nie znajdę ja cię w Paryżu 
Na żadnej sklepowej wystawie - 
Takie serdelki są tylko 
U nas. w Warszawie, w Warszawie!

List z Paryża, strofy końcowe (12 i 13)

'Wiersz L ist z  Paryża był składnikiem autentycznego listu do rodziny w Warszawie 
i szczęśliwie przetrwał wśród szczątków archiwum domowego. Po raz pierwszy został 
opublikowany w 1989 r. na łamach „Kierunków”, później wszedł do tomu Wierszy, 
których nie zdążę dokończyć‘̂ ^.

Oczywiście publikacje w „W iadomościach Literackich” stanowiły dla Paczkow
skiego osiągnięcie prestiżowe, lecz nie wyczerpywały wszystkich możliwości jego ta
lentu. W hierarchii zaraz po tym periodyku należałoby się miejsce „Polsce Z brojnej” . 
Częstotliwość wizyt na jej łamach przekracza in plus nasze oczekiwania. Interesują
cy wydaje się zwłaszcza plon roku 1939: w sumie 22 korespondencje (ostatnia D ok
tor Fuchs w roli King Halla -  w nr. 219 z dnia 9 VIII). Paczkowski ujawnia tu swoje 
nowe możliwości jako korespondent polityczny. Wystarczy zacytować kilka tytułów: 
Po wizycie min. Becka w Berchtesgaden, Skrzyżowanie „Osi”, Po mowie kanclerza 
Hitlera, Po wizycie min. d a n o  w Warszawie, Finis Bohemiae, Polska nie ustani. Wojna 
w eterze, General Gustaw Gamelin -  wódz, który nigdy nie poniósł porażki^^. Na dal
szych miejscach znajdują się: „Gazeta Polska”, „Kurier Poranny” i Express Poranny”.

Giętkie pióro, doskonały zmysł obserwacji, oczytanie, znajomość realiów francu
skich, wyrafinowane poczucie hum oru, a także trafne odgadywanie oczekiwań czy
telników -  oto cały Paczkowski. Trzeba dodać do tego współpracę duetu Brzękowski -  
Paczkowski z Polskim Radiem. Było to dla nich obu pole neutralne, nie grożące 
konfliktem w sferze poglądów i aspiracji artystycznych. Brzękowski, szef paryski 
Paczkowskiego, również poeta, lecz z przeciwnego bieguna (Awangarda krakowska), 
wytykał młodem u skamandrycie nieclięć do sprawowania stanowisk, ucieczkę w pry
watność, jakkolwiek to właśnie Jerzem u przysługiwało biurko kierownika. „Nasze 
wzajemne stosunki były dobre” -  stwierdza Brzękowski -  ale „poezja należała do te 
matów, których unikaliśmy w rozmowach na mocy milczącej umowy. Była ona pew
nego rodzaju tabu^^. Trudno od poety awangardowego oczekiwać entuzjazm u dla 
konwenansów skamandryckich. „Wydaje mi się powiada ostrożnie Brzękowski -  że 
istnieje coś pośredniego między poezją a satyrą, pewnego rodzaju satyryczna poezja 
stosowana, i to była właściwa dom ena Paczkowskiego. (...) Był niewątpliwie poetą, 
ale w typie skamandryckim, w tej dziedzinie nie było więc między nami punktów 
sty czn y ch ...”44. By poznać tego przyczynę, wystarczy porównanie dwóch dowolnie 
wybranych wierszy obu autorów. Brzękowski, zwolennik „poezji integralnej”, nie



mógł liczyć na pobłażliwość Paczkowskiego, dziecka szczęścia -  legitymującego się 
przyjaźnią takich wyroczni, jak Tuwim czy Lechoń.

Pracę w Biurze Prasowym ambasady RP Paczkowski traktował poważnie, lecz 
prawdziwą satysfakcję sprawiały mu wolne popołudnia i wieczory, pozwalając na roz
koszowanie się Paryżem i czerpanie zeń radości życia. Za przewodniczkę służyła mu 
Irena. Czy jako pogromca kołtunerii mieszczańskiej, czy też jako bywalec i smakosz 
atmosfery kawiarnianej -  podobnie do większości skamandrytów był artystą wielko
miejskim, piewcą miasta. A  moloch nad Sekwaną nie pozostawia nikogo obojętnym. 
Paryż można tylko pokochać lub znienawidzić. Paczkowskiemu bliżej było do tej 
pierwszej skrajności, gdy pisał o „ubogim śniegu paryskim”...

...topniejące szkliwo.
Które wniwecz obrócisz jednym ciepłym tchem,
Padając, świat przystraja w  zimę nieprawdziwą 
i noc łagodna wschodzi nad łagodnym dniem...

Śnieg w Paryżu, strofa 1

Kolumnę Mickiewicza oglądał na środku placu Alma, a więc jeszcze we właściwej 
scenerii i proporcjach, przed niefortunną zmianą miejsca usytuowania pomnika. 
Zdobył się na czterowiersz, którego zresztą nigdy nie opublikował, być może, odkła
dając pomysł do dalszych przemyśleń.

O czym dumasz, wysoki, dokąd zmierzasz, spiżu 
Nie ustający w marszu nad paryskim brukiem?
Deszcz śliski i tęcza wzeszła tryumfalnym łukiem - 
Nigdzie piękniejszej wiosny nie masz jak w Paryżu.

Jerzy Paczkowski Mickiewicz

9. Wojna. Na klimacie polsko- 
francuskim zaciążył artykuł w „La 
France M ilitaire”, pióra L. Audiberta, 
zatytułowany M ourir pour Dantzig. 
Ukazał się 18 lipca 1939 r., ale pamię
tano go długo, znając tekst także 
z przedruków45. M imo wcześniej
szych zwiastunów wybuch wojny był 
wstrząsem . N adzieje, jakie Polacy 
wiązali z postawą polityczną Francji 
wobec ataku H itlera na Polskę, były 
w ielokrotnie poddaw ane próbie. 
Dzień 3 września obiecywał wiele. Rea
lia okazały się skromniejsze: 12 IX 
1939 do dyspozycji oddziałów pol
skich przekazano obóz szkoleniowy 
w Coetquidan (D epartam ent Morbi- 
han, B retania), pamiętający błękit
nych hallerczyków, zwany teraz przez 
rekrutów żartobliwie -  ze względu na 
prymitywne warunki bytowe -  „kocz- 
kodanem ”. Konsul A leksander 
Kawałkowski jako  delegat cywilny 
ambasady RP do spraw wojskowych

24. Jerzy Paczkowski w mundurze aspiranta 1. Dy^vizji P O t^ ie rd z a  W SW ym  rzeczox^^m Spra- 
Grenadierów (1940) w o z d a n iu  Z p rz eb ie g u  m o b iliz a c ji w e
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Francji, że pierwszy kontyngent ochotników wyruszył do Coetquidan z Paryża 20 
września, a w ciągu kolejnych kilku dni skierowano tam następne grupy z Francji pół
nocnej, wschodniej i środkowej, łącznie przeszło 1000 Polaków. „Wojsko Polskie we 
Francji zaczęło stawać się rzeczywistością -  pisał Kawałkowski. -  ...W Coetquidan 
miano przystąpić niezwłocznie do założenia szkoły podchorążych i szkoły podoficer
skiej zasilonych przez członków pięciu organizacji młodzieży: Związku Harcerstwa 
Polskiego, Związku Strzeleckiego, Związku Sokołów Polskich, Katolickiego Związ
ku Kół Młodzieży, Związku Piłki Nożnej oraz spośród grupy paryskiej, złożonej 
z młodszych urzędników, dziennikarzy i bardziej wyrobionej młodzieży robotni- 
czej”'̂ .̂ Akcja C entralnego Biura Rekrutacyjnego trwała do 11 VI 1940, do godziny 
18; zarejestrow ano ogółem 133 ООО mężczyzn, wcielono zaś do wojska ponad 50 ООО. 
Powodzenie rekrutacji stworzyło konieczność otwarcia następnych ośrodków szkole
niowych w G uer, Plelan-le-G rand i Parthenay, gdzie rozlokowano grenadierów, 
strzelców pieszych i strzelców podhalańskich. O środek wojsk pancernych zlokalizo
wano w Cam peneac, centrum  saperów w Angers i Tours, centrum  wyszkolenia sani
tarnego -  w Combourg. Liczby zdawały się potwierdzać powodzenie akcji: armia 
lądowa objęła 72 336 żołnierzy (w tym 1. Dywizja Grenadierów  16 165, 2. Dywizja 
Strzelców Pieszych 16 112, 1. Brygada Norweska 4612, 10. Brygada Pancerna 5705), 
lotnictwo 7990, łącznie więc gen. Sikorski dysponował docelowo kapitałem ponad 
80 ООО ludzi pod bronią47 .

Jan Librach (1904-1973), I sekretarz ambasady, i Jerzy Paczkowski zdecydowali 
się natychmiast. Według Ireny Gałęzowskiej, Jerzy wyruszył do Coetquidan „z pierw
szym transportem  ochotników”48. Byłoby to między 20-24 IX 1939 r., gdy z dworca 
M ontparnasse po krótkiej uroczystości pożegnalnej odjechał pierwszy eszelon. 
Znam y też datę wyjazdu z Paryża 6-osobowej grupy płk. Januarego Grzędzińskiego, 
kom endanta obozu: 22 IX.

„Paczkowski -  zdaniem  Brzękowskiego -  wykazał zadziwiający hart ducha. Gdy
by chciał, bez trudności mógłby byt pozostać w ambasadzie lub nawet «wskoczyć» na 
lepsze stanowisko. Wybrał drogę trudniejszą: zgłosił się ochotniczo do wojska i przed 
innymi znalazł się w szkole dla podchorążych w C oetquidan...”49.

A leksander Janta-Połczyński: „M iał Jerzy wszelkie szanse uniknięcia służby woj
skowej, zdrowie wątłe, sytuację w ambasadzie paryskiej, w której łatwo było wykazać, 
że się jest niezastąpionym, ale nakaz tego czasu odsłaniał przed nim jedną tylko 
drogę i jedną zapadł decyzją -  służby w wojsku. Czuł za całe swoje pokolenie odpo
wiedzialność za to, co się stało. Rosła w nim wyraźnie świadomość posłannictwa, 
będącego obowiązkiem młodych poetów, pisarzy, intelektualistów, ludzi słowa 
i myśli, [posłannictwa], które teraz należało zamienić w żywy przykład.,.”50_

Opinie te potwierdza brat stryjeczny Jerzego, ppłk dr med. Alfred Paczkowski 
pseud. „Wania” (1909-1986). Alfred przez Węgry, Jugosławię i Marsylię trafił 3 III 1940 
do Paryża, do koszar Bessieres, akurat dzień po wielkim zgromadzeniu poetów, z udzia
łem Jerzego, w Bibliotece Polskiej. „Wzruszyło mnie spotkanie z Jerzym (...), dość już 
wtedy znanym satyrykiem... Jerzy był pacyfistą, ale mimo to zgłosił się do pierwszego 
oddziału polskiego formującego się we Francji. (...) Teraz, kiedy zobaczyłem go w mun
durze aspiranta, wyglądał jakby wojsko było jego głównym zajęciem. Jerzy był moim 
kuzynem i przez wiele lat wysłuchiwałem jego opinii na temat wojska. A  teraz jego też 
porwała fala i stał się jednym z «gniewnych». (...) Został przydzielony do kompanii ce- 
kaemów w 1. Dywizji Grenadierów. Jerzy, który znał Francję dość dobrze, uważał, iż 
Francuzi po doświadczeniach I wojny światowej nie kwapią się do walki”^!.

10. Wojsko śpiewa. Pierwszy zaciąg zgromadził w C oetquidan intelektualistów, 
literatów, naukowców, dziennikarzy. Z  ich szeregów rekrutowali się niebawem autorzy 
tekstów i kompozytorzy nowych piosenek żołnierskich. Polskim obozom wojskowym 
we Francji było dane uform owanie stylu śpiewania. O ile dotychczas w miejscach



internowania na Węgrzech czy w Rumunii, na Litwie czy Łotwie, trudno byłoby śpie
wać pobudki żołnierskie, o tyle formacje wojskowe we Francji wpisaiy śpiew do pro
gramu szkolenia. Skok z pozycji internowanego do pełnopraw nego żołnierza służby 
czynnej oznaczał kolosalną zmianę, potężne dowartościowanie psychiczne. Poszcze
gólne formacje, ba, nawet kom panie i plutony, czynią zabiegi o coś własnego, odręb
nego, o własny hymn bojowy lub przynajmniej własną śpiewkę ż o ł n i e r s k ą 5 2 .  Jest to 
prawidłowość ogólniejsza, charakteryzująca np. ambicje oddziałów legionowych 1914- 
1917, żeby nie sięgać głębiej do śpiewników powstań dziewiętnastowiecznych.

Przez 3 kompanię CKM w Coetquidan przeszedł późniejszy podhalańczyk, kawa
ler KW spod Narwiku, Jan Meysztowicz. W swych wspomnieniach zwraca uwagę na 
irytującą procedurę szkolenia, kiedy to zdarzało się -  jak pisze -  „chodzenie (...) 
w kółko przez pół godziny na placu zbiórki tytułem kary, gdyż śpiew kompanii nie 
podobał się tego dnia dowódcy”^^. W rezultacie owej taktyki szkoleniowej 3 kom pa
nia dorobiła się własnej piosenki satyrycznej, a autorem  jej słów był niezawodny Pacz
kowski. Jeżeli talent poetycki nie szedł w parze z uzdolnieniami muzycznymi, od da
wien dawna praktykowano w wojsku jeden tryb postępowania: dostosowanie nowego 
tekstu do starej, powszechnie znanej melodii. Wybór Paczkowskiego padł na melodię 
przedwojenną z warsztatu kompozytorskiego i poetyckiego żołnierza zawodowego 
Adam a Kowalskiego Marynarka Wojenna (inc. „Chociaż każdy z nas jest młody...”).

Każdy iis swój ogon chwali,
Każdy żołnierz swoją broń - 
M y najlepsząśmy wybrali,
Furda czołgi, furda icoń 
ułana!

Mamy cekaemy.
Mamy także dużo szarż.
Strzelać jeszcze nie umiemy.
Lecz paradny za to mamy marsz 
Oraz salutowanie szarż.

Naprzód, naprzód, wiara!
Równy krok, a śpiew pod psem!
Koczkodańska gwardia stara - 
Nie masz to, jak ta Trzecia Cekaem,
Nie masz to, jak ta Cekaem!...

Jerzy Paczkowski Marsz 3-ej CKM. 
strofa 1 i 2 oraz refren

Spośród 43 zachowanych listów obozowych Jerzego do Ireny, 8 sztuk jest opa
trzonych datą 1939, reszta pochodzi z 1940 r. Pierwszy, najważniejszy, z którego tre 
ści wynika, że podchorąży Paczkowski dostał już paczkę żywnościową, nosi wyraźną,
lecz niepraw dopodobną datę w nagłówku: „5/9 -  39”. W oczywisty sposób przeczą te
mu fakty. Zachodzi więc podejrzenie pomyłki o równy miesiąc, tym bardziej że list 
następny nosi datę 24/25 X 1939. Paczkowski musiał zatem przybyć do C oetquidan 
na pewno przed 5 października^^.

Oto próbka nastroju przedświątecznego:

„191X1139 79  ̂Komp. Armee Pol., Coetquidan

(...) Korzystam z nocnej służby i obowiązku czuwania, żeby do C iebie napisać obszerniejszy list. 
Jest północ i księżyc świeci tak pięknie, jak gdzieś na polskiej wsi. Siedzę przy flaszce wina, 
którą nieoceniony [Aleksander] Żyw przyniósł mi za pazuchą, i myślę o  różnych sprawach te 
go świata, o  naszym życiu i wszystkich ludziach, o których jesteśm y niespokojni. Prawie co noc 
śnią mi się jakieś spacery z Tobą po Warszawie, spotkania z O jcem , M auziam i, plac Teatralny, 
M azowiecka. (...) Tak to w śnie odzywają się sprawy, o których nie chcę myśleć za d n i a . . . ” ^ ^



Na wieczerzę wigilijną 1939 r. Paczkowski i Irena G abaud zostali zaproszeni do 
Lechonia, który mieszkał w centrum  ekskluzywnej VII dzielnicy Paryża. Podobny był 
wybór Paczkowskiego. Gdy znalazł się nad Sekwaną, zamieszkał z Ireną w tej samej 
dzielnicy, przy ulicy Chevert 23. Teraz jako przybysz na przepustce z Coetquidan był, 
rzec można, jedynie gościem Ireny. (M ieszkała tam aż do swej śmierci w 1963 r.) 
U  Lechonia zastali prawie wszystkich skamandrytów, oprócz bowiem gospodarza by
li obecni Julian i Stefania Tuwimowie, A ntoni i Janina Słonimscy, Kazimierz i H ali
na Wierzyńscy; a także grono przyjaciół: Zdzisław Czermański z żoną Janiną, Juliusz 
Sakowski z żoną Stefanią, M aria i Jerzy Kuncewiczowie, W itold Małcużyński, M ie
czysław Grydzewski i Stanisław Baliński. Tę listę gości oraz kilka szczegółów znamy 
właśnie z relacji Balińskiego. „...Piękne mieszkanie -  Baliński chwali nieco dwu
znacznie gust Lechonia -  projektował i urządził kawaler poezji francuskiej, Jean 
Cocteau, na szczytowym piętrze, w domu narożnym przy rue de I’Universite i Espla
nade des Invalides. W idok ze wszystkich okien mieszkania był w ciągu dnia cudow
ny, nieom al przesadny w swej urodzie paryskiej. Nocą zaś było wtedy ciemno, jak 
w większości miast europejskich. Jeżeh odsłaniało się ciężką kotarę wiszącą na 
oknach, obejmowało się okiem oceany ciemności. Zaczęły się czarne noce Hitle- 
ra”56. Małcużyński grał Chopina i kolędy polskie. Słonimski „już wtedy czytał mi rę
kopis swego wiersza Alarm, który potem  przepisywany na kartkach dotarł do kraju 
i do wszystkich miejsc, gdzie były skupiska polskie”; już wtedy, a więc z dwumiesięcz
nym wyprzedzeniem w stosunku do publicznej recytacji owego wieczoru 2 III 1940 
w Bibliotece Polskiej. „Przyjechał na urlop z tworzących się oddziałów wojska pol
skiego młody, uroczy, nieodżałowany poeta, Jerzy Paczkowski. Była jego muza -  
śliczna Irena G abaud”. Paczkowski bawił towarzystwo dowcipami i anegdotami 
z obozu wojskowego.

Pamięć bywa selektywna. Sięgamy po inne źródło i oto -  „jawi mi się zima i wilia 
u Lechonia w roku 1939. Romantyczne wnętrze. Białe muślinowe firanki jak w Ż e
lazowej Woli, pierwsze wydania wieszczów, na stole fiołki i barszcz z uszkami. Przy 
stole [Colette i Witold] Małcużyńscy, Paczkowski, Baliński, Czermańscy, Jerzy, Wi
told, który na własną rękę, już po nas, czmychnął z Rumunii i przygotowywał się do 
m atury w Lycee Norwid, tak przemianowanym z Lycee Fenelon. Majaczą inne oso
by, ale nie jestem  ich pewna. Dzieląc się opłatkiem , wypowiadaliśmy światoburcze 
życzenia, hucpa jak w «Ziemiańskiej», łezka jak przy kominku u Deotymy. Chwilo
wo przegrani, czuliśmy się silni słusznością naszej sprawy, alianci dobrych potęg, 
spadkobiercy K ordiana i K onrada, księcia Pepi, Syzyfowych prac i Pierwszej Brygady, 
obywatele «lepszego świata» w demokratycznej Europie. (...) Colette Małcużyńska 
grała pięknie, Baliński czule, Czermańska śpiewała «pod O rd o n k ę » ...”57.

Wzbogaciliśmy się więc o syna Kuncewiczów, Witolda, o panią Małcużyńską, 
a także o koncert z udziałem aż czworga solistów.

Balińskiemu wydało się po latach, że był to wieczór w jakimś sensie pożegnalny. 
Zegnano epokę. „Na tej wilii, k tóra przeciągnęła się prawie do grudniowego świtu 
i stawała się pełną przejęcia -  może ostatnią w sensie mickiewiczowskim -  nocną ro
daków rozmową, obecni byli ludzie bliscy sobie i przyjacielsko zjednoczeni. Przy
szłość m iała potem  i to zjednoczenie kilku przyjaciół ro zw iać”58.

Dziennikarze polskiej prasy wojskowej i cywilnej odwiedzali obóz w Coetquidan 
i wieźli do Paryża dobrą nowinę: żołnierze ćwiczą i śpiewają. Lekarze zaś twierdzili; 
żołnierze kaszlą. Obóz letni nie był przystosowany do słot jesienno-zimowych, 
podobnie sorty m undurowe, jakimi dysponowano. Czego nie dało się zmienić, to 
trzeba było obrócić w żart. U lotna twórczość żołnierska, jaką z zapałem  uprawiał 
Paczkowski, nie mogła liczyć na osiągnięcie wyżyn Parnasu. Trwalsze -  bo drukowa
ne -  okazały się jedynie strofy komiksu, wspólnego przedsięwzięcia słowno-rysunko- 
wego pt. Piecyk i Rzepka, czyli Przygody dwóch ochotników w Koczkodanie; M arian 
Walentynowicz sygnował swym nazwiskiem rysunki, tekst Paczkowskiego był bez



imienny^^. Kontynuację komiksu przerwat awans redakcyjny „Polski Z brojnej”, 
którą na początku 1940 r. połączono z wydawanym w Lille „Żołnierzem  Polskim we 
Francji”, przenosząc redakcję początkowo do Lille, a później do Paryża, do kwatery 
Wodza Naczelnego w H otelu „Regina”.

IL  Na polu walki. ...Strzelec Rzepka głos swój zniża: /„  -  M am  nowiny wprost z Pa
ryża, / że gotuje się robota /  « я т  na Unii M aginota”... Istotnie, L Dywizja G renadie
rów pod dowództwem gen. Bronisława D ucha w składzie 20. Armii Francuskiej gen. 
H uberta uczestniczy w kampanii czerwcowej w Lotaryngii, zajmuje sektor Sarry. 
W szeregach 2. pułku grenadierów wielkopolskich L Dywizji G renadierów  plut. 
pchor. Jerzy Paczkowski jako dowódca drużyny karabinów maszynowych w \. kom 
panii k.m. będzie bronić linii M aginota. D nia 16 czerwca 1940 objął stanowisko pod 
M arim ont i pomimo okrążenia przez siły nieprzyjacielskie trwał ze swymi ludźmi na 
posterunku, a następnie przebiwszy się przez pierścień, wyprowadził cały swój plu
ton bez strat. Dwa dni poświęcone obronie pozycji polskich pod Lagarde, 17 i 18 
czerwca, przyniosły dzięki postawie Paczkowskiego powstrzymanie natarcia N iem 
ców, stanowiąc przekonujący dowód odwagi cywilnej. Szczegóły powyższe zaczerp
nęliśmy z uzasadnienia Rozkazu {Ordre №  1240-C, Neris, le 30 Octobre 1942), przy
znającego Jerzem u Paczkowskiemu wysokie odznaczenie francuskie -  Croix de G u
erre avec Etoile d ’Argent, czyli Krzyż W ojenny ze Srebrną Gwiazdą. D okum ent jest 
sygnowany podpisem generała armii Fernanda Dentza.

„...Teraz dopiero wiem, że była to niedziela, 16 czerwca 1940 r. -  brzmi zapis li
teracki Paczkowskiego, znany jako Pierwsza bitwa. -  Ludzie maszerują w milczeniu, 
wzdrygając się czasem z zimna, osowiali na pozór, ale wiem, że w głębi duszy przede 
wszystkim źli. Źli na jeszcze jedną nieprzespaną noc, źli na tę bitwę, która nie doszła 
do skutku, na te stanowiska, które kopało się przez cały dzień i które potem  trzeba 
było bez wystrzału opuścić. (...) Takie były nasze myśli, gdyśmy dostali pierwszą se
rię. Przyszła oczywiście nagle, z prawej strony, a zatem z północo-wschodu. (...) Po 
pierwszej serii przyszła druga i trzecia. Dostaliśmy się pod ogień nieprzyjacielskich 
karabinów maszynowych. Zadzieram  głowę. Dla mnie i dla wielu z nas, którzyśmy się 
świeżo uczyli wojennego rzemiosła, jest to ogniowy chrzest. (...) Dowódca plutonu 
wyprowadza nas na skraj miasteczka... M aniuś rozkłada szeroko ręce i pokazuje 
nam, jaki będzie front.(...)

Ziem ia jęczy od huku, spod kościoła snuje się dym. Co za widok i jaka muzyka! 
Warto się było urodzić, żeby choć raz -  takiego wysłuchać koncertu! Radość rozpie
ra mi serce. Mógłbym płakać w tej chwili ze szczęścia i z dumy, że jestem  żołnie- 
rzem ”60.

„W iadomości Polskie” doszły zapewne z opóźnieniem  proporcjonalnym  do prze
strzeni dzielącej Londyn od Buzułuku. Fakt jest faktem, że „po latach więzień i ze
słania, jako żołnierz powstającej z ludzi-cieni armii gen. A ndersa -  wspomina Tadeusz 
Wittlin -  przeczytałem w poduralskiej mieścinie Buzułuk w jakimś wojskowym 
czasopiśmie garść wrażeń podchorążego Jerzego Paczkowskiego Pierwsza bitwa”°^.

Przychodzą na myśl wszystkie konsekwencje upadku Francji, 22 czerwca 1940 r. 
Dla Paczkowskiego oznaczał on 39-dniową, krańcowo wyczerpującą ucieczkę na po
łudnie, do strefy nieokupowanej, przeprawę utrwaloną w notesie poety^^

Posłużmy się klamrą, sięgając jedynie po zapis dnia pierwszego i ostatniego.

„Dzień pierwszy [21 V I 1940 -  W.J.P.]. Dokładnej daty nie znamy. Od dawna straciliśmy ra
chubę czasu i nie czytamy gazet. Po parotygodniowym marszu i kilku bitwach, z których naj
krwawsza odbyła się nad kanałem  M arne -  Rhin [tj. Marna -  R en, WJP], doszliśm y do lasu 
w okolicy Senone[s]. Tam dostaliśm y rozkaz zniszczenia broni i przedzierania się na własną rę
kę w kierunku X. Pożegnawszy się z trzema pozostałym i grenadieram i z pułku 1-szej KKM



udaliśmy się we czwórkę, z ppor. C. i por. R. w kierunku południowym . Z  początku jeciialiśmy 
sam ochodam i, które następnie porzucono i zniszczono. Na piechotę dotarliśmy do jakiejś w io
ski, gdzie stacjonow ał pułk artylerii francuskiej. Francuzi od dawna wywiesili białą chorągiew  
i złożywszy broń oczekiwali przyjścia N iem ców. Nam awiali nas do pozostania z nimi i w łoże
nia m undurów francuskich, na co nie chcieliśm y się zgodzić. Trzech podoficerów  z rozkazu 
sw ego kapitana odebrało naszym oficerom  pistolety. O dchodząc od nich mieliśmy wrażenie, że 
będą do nas strzelali, tak bardzo byli nieprzytomni ze strachu... (...)

X X X IX  dzień, 2 9 1 7 -4 0 .  Historyczny dzień. W stajemy o 8-ej. Idziemy w stronę B. przeważ
nie drogam i... (...) W  B. informują nas. że m ożna przejść dróżką do S. po prawej stronie jest 
posterunek na m oście, po lewej we wsi. Kryjąc się, dochodzim y do drogi granicznej i widzimy 
napis: D E M A R K A T IO N SL IN IE . Porucznik [napotkany po drodze -  WJP] chce przejść i na
gle się  cofa. D rogą jedzie Fritz [tj. N iem iec -  WJP] na rowerze, z karabinem. Zobaczył nas za 
krzakami -  czy nie? M oże udał, że nie widział.

Przekraczamy drogę, łąkami dochodzim y do wioski po drugiej stronie. Jesteśmy wolni. Pa
rę kilom etrów dalej zatrzymujemy się na łące i jemy śniadanie. Pasztet, sardynki, serek, wino. 
W ieje rześki wiatr z północy. Patrzymy na siebie z Czaplą [ =  Czaplewskim -  WJP], W olność, 
W olność, W olność! (...) ...D ochodzim y do St. G. [St. Germ ain du Plain, Departam ent Saóne et 
Loire -  WJP], dużego m iasteczka, gdzie rozstajemy się z por. E. On idzie do T. [Tournus? -  
WJP], żeby dogonić wieczorny pociąg, my poczekam y do jutra rana i 6.24 pojedziem y do 
Lyonu. B ierzem y w żandarmerii zaświadczenie na bilet do M acon, czarująca rozmówka z ka
pitanem  w m erostw ie (dostaję buty), oddajem y trzy granaty żandarm om . Kolacja w Centre 
d ’A ccu eil i spanie tam że”^ .̂

O to ostatnie informacje dziennika przeprawy. Dwaj żołnierze (przedzierzgnięci 
po drodze w cywilnych robotników rolnych z motykami na ramieniu), dwaj rozbitko
wie, którzy doświadczyli bezinteresownej życzliwości anonimowych Francuzów -  
osiągnęli cel podróży. Paczkowski, dowiedziawszy się zapewne w Konsulacie RP 
w Lyonie, że Irena G abaud przebywa w Lourdes, telegrafował i pisał do niej już 31 
lipca. Kolejne jego listy do Ireny, datowane 1 sierpnia z Lyonu, 10 i 12 sierpnia 
z Vichy, zapowiadają spotkanie, które sobie wyznaczyli w Nicei.

Józef W ittlin byt świadkiem nadejścia pierwszego listu Jerzego do Lourdes i opi
sał tę scenę z właściwym sobie wyczuciem radosnego dramatyzmu sytuacji. Wszak 
jeszcze do niedawna Irena, „jedna z Egerii naszej przedwojennej bohemy, przesiąk
niętej szyderczym racjonalizm em , który Boy-Żeleński usiłował przeflancować 
z Francji na Mazowsze, a z pewnym powodzeniem wyhodował na ulicy Mazowiec
kiej, stała przed grotą w Lourdes (...) i błagała Najświętszą Pannę M arię -  o cud. 
O cud uratow ania, a może i wskrzeszenia Jerzego Paczkowskiego”^^. I cud się zda
rzył. „Pewnego dnia -  pisze dalej W ittlin -  przybiegła do nas z rozwianymi włosami, 
z daleka powiewając czymś białym w ręku, jakby zwycięskim sztandarem. Rzadko wi
działem ludzką twarz w blasku tak wielkiej radości. (...) Zwycięski sztandar w ręku 
Ireny był listem od Jerzego”.

N astępuje więc coś w rodzaju katharsis -  rozładowanie napięcia. Pierwszy list wy
słany do niej z Lyonu, 31 VII 1940, mówi o epizodzie równającym się próbie samo
bójczej: tak bardzo Jerzy bał się niewoli.

Lechoń w swym Dzienniku  przytacza słowa z kartki pocztowej, jaką otrzymał od 
Jerzego: „Panie Leszku! Niemcy nie wezmą mnie żywcem. Kocham Irenę”65.

12. G renoble, Voiron i Alvignac. Dla środowiska polskiego w Grenoble, gdzie 
Paczkowski pojawił się jesienią 1940, był kimś niezastąpionym, jedynym, choć w wielu 
wcieleniach i odm ianach: organizatorem  życia kulturalnego, autorem , prezenterem  
„Żywego D ziennika”, deklam atorem , konferansjerem , wykładowcą, konspiratorem, 
a w każdej roli gejzerem optymizmu. „G rand H otel” jako schronisko PCK dla ehty 
intelektualnej -  byłych wysokich urzędników administracji państwowej, dyplomatów, 
pisarzy, artystów -  stał się Dom em  Polskim, spełniającym różnorakie funkcje so
cjalne, towarzyskie, edukacyjne i konspiracyjne^^. „...Jest to czteropiętrowy, prosto-



26. Grenoble -  centrum miasta. Widokówka z lat II wojny światowej

kątny gmach o długich, ciemnych korytarzach, na które wychodzą drzwi regularnie 
rozłożonych południowych i północnych pokoi. Podwórze z kiłkoma drzewkami, du
ża ponura jadałnia, a nad nią jasna, prosta sała vie[i]lle France -  świetłica”^^. H oteł 
stoi do dziś na swoim miejscu, przy ułicy Repubłilii pod nr. 5, w przedwojennym 
centrum, skąd błisko do M uzeum Stendhała, do M uzeum M alarstwa, do teatru, do 
Pałacu Sprawiedliwości, a także nad krętą górską rzekę Izerę płynącą przez miasto. 
W recepcji hotelowej młodziutka czarnoskóra dziewczyna uśmiecha się profesjonal
nie i choć prędko zrozumie, że nie jesteśmy m ateriałem  na klientów, chętnie podej
muje rozmowę. Nie, nigdy nie słyszała o wojennej przeszłości hotelu, o siedzibie 
PCK i o centrum  kulturalnym intelektualistów i dyplomatów polskich II Rzeczypo
spolitej. Wyraziła ubolewanie, iż nie zastaliśmy dyrektora i właściciela hotelu Miche- 
la Closier, który weekendy spędza poza miastem. Jej wiara w patrona kazała i nam 
uwierzyć, że byłby to rozmówca świadomy przeszłości.

„Grand H otel” niewątpliwie był pod obserwacją służb specjalnych. Toteż kilkana
ście osób na miejsce zakwaterowania wybrało H otel „M ajestic”. Jako pracownik 
PCK zamieszkał tam Remigiusz Szczęsny. Po sąsiedzku z nim mieszkali także obaj 
bracia Paczkowscy. Jerzy krążył pomiędzy „G rand H otelem ”, gdzie mieszkała Irena 
z córką Yvonne, a H otelem  „M ajestic”. Z a takim odosobnieniem  przemawiały 
względy konspiracji. W  miarę rozwoju działań organizacyjnych POW N wszelkie 
czynności wymagające daleko posuniętej dyskrecji odbywały się w Hotelu „Majestic”^ .̂

O atmosferze i o rytmie działań kulturalnych ówczesnego środowiska polskiego 
warto posłuchać opinii naocznego świadka, kogoś, kto był wystarczająco blisko i miał 
wyczulone oko i ucho. M aria Danilewiczowa, która wcześniej od lutego do upadku 
Paryża pracowała w Bibliotece Polskiej, od listopada 1940 do maja 1942 obserwowa
ła zagłębie grenoblskie ze schroniska w Aix-les-Bains.

„W pobliskiej G renoble skupiło się (...) grono intelektualistów: Bolesław Miciń- 
ski, Jerzy Paczkowski, Władysław Pobóg-Malinowski, Feliks Chrzanowski, Wacław 
Grzybowski, Dam ian Wandycz, Józef Jaklicz i «święta Rodzina» z Biblioteki Polskiej 
w Paryżu -  ks. Augustyn Jakubisiak, Irena Gałęzowska, Czesław Chowaniec. Na 
przedmieściu G renoble La Tronche w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Polakami 
we Francji działał prof. Zygmunt Lubicz-Zaleski, Józef Jakubowski (...), Czesław



Korolko-Bobrowski. W  pobliskim ViIlard-de-Lans uruchom iono gimnazjum polskie. 
W  Aix-les-Bains, gdzie zasadniczo skupiono techników, oprócz mnie znalazł się (...) 
kierownik czytelni Biblioteki Polskiej w Paryżu, Tadeusz Szymborski z żoną malarką 
(oboje zmarli tam że 2 X I 1943 r.) i śpiewaczka opery warszawskiej H alina Leska. 
W  G renoble mieszkał w «Grandzie» uczeń Paderewskiego Zygmunt Dygat; skompo
nowany przez niego Marsz żołnierzy polskich z  Serrieres jest symbolem tego etapu 
emigracji wojennej we Francji”69.

Spojrzenie zawodowe bibliotekarki pozwala jednocześnie ocenić skalę intelektual
ną życia codziennego Polaków w strefie nieokupowanej.

„...Skupił się na terenie Sabaudii -  pisze dalej M aria Danilewiczowa -  zespól 
zdolny do podjęcia zakrojonej na szeroką skalę pracy kulturalno-oświatowej, pio
nierski sans le savoir, a nadto prototyp «domu pracy twórczej», bo Grenoble dawała 
oparcie w form ie biblioteki uniwersyteckiej dostępnej Polakom, a na miejscu 
w «Grandzie» rozbudowywał się w szybkim tem pie księgozbiór Schroniska uzupeł
niany zakupam i i przesyłkami ze Szwajcarii. Wysyłani z G renoble prelegenci i arty
ści odwiedzali skupiska polskie, podnosząc pośrednio poziom lokalnych inicjatyw 
i zachęcając do ich podejmowania. D o akcji włączono pisarzy mieszkających w zone 
librę poza Sabaudią, np. Józefa Łobodowskiego. I tu nawiasem przypomnę, że horo
skopy w ojenne tego poety były o wiele trafniejsze od diagnozy zawodowych oficerów 
sztabowych...”’̂ 0.

Pogłębianie wiedzy wzmaga potrzebę książki. Pisze o tym Stanisław Pazyra, cha
rakteryzując francusko-polski rynek edytorski i czasopiśmienniczy^l. Danilewiczo
wa, jaic się wydaje, wnika jednak  głębiej.

„W  G renoble podjęto jawną i tajną akcję wydawniczą w formie powielaczowej -  
pisze autorka. -  G łód l«iążki polskiej, dający się tak wyraźnie odczuć w czasie pierw
szej zimy paryskiej, tu przybrał jeszcze drastyczniejsze formy, gdyż wśród mieszkań
ców schronisk przeważali mieszkańcy nie znający języka francuskiego. Lektura 
większości ograniczała się do kilkakrotnego o d c z y t^ a n ia  wywieszanych w hallu 
schronisk gazetek ściennych z wiadomościami z nasłuchu radiowego. «La Tronche» 
wydawała więc w zawrotnym tem pie powielane wersje najkonieczniejszych podręcz
ników dla organizowanych ad hoc kursów zawodowych (np. stenografii, księgowości) 
i m ateriałów do imprez świetlicowych (np. broszury o Dawnych granicach ziem pol
skich, o historii bibliotek w moim opracowaniu). Bazą tych poczynań była owa gro
m adka intelektualistów w G renoble, podejm ująca nadto w formie wydawnictw taj
nych opracowania np. «Na jedenastego listopada 1941» (str. 355) czy jednodniówkę 
na rocznicę zgonu M arszałka Piłsudskiego, 12 V  194[1], Pierwsza z tych ksiąg zbio
rowych utrwaliła na gorąco fragm enty losów wojennych oddziałów polskich walczą- 
cycli w Norwegii i Francji spisane z inicjatywy i przy walnym udziale Jerzego Pacz
kowskiego i Czesława Chowańca. (...) Redaktoram i jednodniówki ku czci Piłsudskie
go byli: Władysław Pobóg-Malinowski, Jerzy Paczkowski i Czesław C h o w a n i e c ” ^2

Aktywność każdego z redaktorów  dała o sobie znać także od strony ich udziału 
autorskiego w jednodniów ce poświęconej Józefowi Piłsudskiemu. Obszerny tekst 
wspomnieniowy Paczkowskiego 12 V 1940 jest repliką tytułu całości pracy (z datą 
wcześniejszą o rok). Przyjęta konstrukcja asocjacyjna umożliwiła autorowi swobod
ne przywoływanie różnych epizodów, które w sposób mniej lub bardziej oczywisty 
wiązały się z postacią bądź ideałam i M arszałka. Paczkowski jako piłsudczyk ze swo
bodą głosi tu poglądy niewątpliwie kontrowersyjne z punktu widzenia pozostających 
przy władzy w rządzie gen. Władysława Sikorskiego sił politycznych. Zabawny tego 
dowód znajdujem y w egzemplarzu nr 11 jednodniówki (dedykowanym Bibliotece 
Narodowej). Jest to mianowicie na stronicy 199 tytuł Curiosum  i na następnej infor
macja: „W  niniejszym egzemplarzu zmiany tekstu na stronach 107, 109, 152 i 153 -  
zostały dokonane na życzenie Generalnej Dyrekcji Biur Polskich w Vichy”. Po tej 
uwadze, k tóra  nieoczekiwanie dowodzi ingerencji „cenzury”, skwapliwie porównali



śmy stronice pierwotne z zamieszczonymi na końcu stronicam i zaakceptowanymi 
przez dyrekcję. Zmiany są minimalne. Okazuje się, że w tekście Paczkowskiego za
kwestionowano użyty przezeń dwukrotnie epitet wysoko postawione kanalie, odno
szący się do osób, które z Armii Polskiej we Francji usiłowały niezręcznymi m etoda
mi administracyjnymi wyrugować elem enty kultu M arszalka’̂ ^ .̂

W spomnijmy jeszcze o im prezach stałych i o specjalizacji m erytorycznej 
niektórych prelegentów. Otóż w „G rand H ote lu” co sobotę wieczorem odbywał się, 
jeżeli można tak powiedzieć, „Żywy D ziennik” organizowany przez jednego z rezy
dentów hotelowych. Była to gazeta mówiona (prasówka), a ponadto okazja do 
spotkania się, do dyskusji na tem at bieżących wydarzeń, powiązana niekiedy z kon
certem, recitalem  chopinowskim Zygmunta Dygata, albo oddana do zagospodaro
wania wybranemu prelegentowi. Stali bywalcy wiedzieli, czego po kim się mogą 
spodziewać. Wiedzieli, że płk Jaklicz będzie rozważać przebieg kampanii wrześnio
wej, taktykę poszczególnych dowódców, analizować popełnione przez nich biędy. 
Irena Gałęzowska, co wydawało się praw dopodobne, będzie mówić o Cyprianie N or
widzie; Władysław Pobór-M alinowski skupi się na jakimś fragmencie historii Polski. 
Skłonności do medytacji zadem onstrują Wacław Grzybowski i ksiądz Jakubisiak, 
roztrząsający zagadnienie personalizm u w filozofii. Po poetach -  Jerzym Paczkow
skim i Julianie D o b r o w o l s k im ^ ^  _ oczekiwali, stosownie do tem peram entu  twórcy 
i nastroju chwili, ciętego dowcipu bądź rozlewnego liryzmu.

Am broise Jobert w swych notatkach utrwalił ekspresyjną autorecytację wiersza 
Paczkowskiego Do przyjaciela z  tamtej strony A tlantyku '^. Patriotyzm zza oceanu 
przyjmowano dość niechętnie w wystawionej na teutońskie niebezpieczeństwo E uro 
pie. Temat aż się prosił o reakcję poetycką. Poeci w chwili dziejowej odczuwali coś 
na kształt wyzwania, próby charakteru. Mickiewicz zatrzymał się w Wielkopolsce. 
Baczyński miał się spełnić jako powstaniec warszawski. Ale Tuwim, Lechoń czy W ie
rzyński, układając poezję tyrtejską podczas przechadzki po parku nowojorskim, być
może, nie zdawali sobie sprawy z absurdalności sytuacji. Paczkowski użył jako m otta
fragmentów dwóch wierszy Wierzyńskiego: Święty Boże i Inter anna. Reakcja Paczkow
skiego mieściła się pomiędzy kpiną a szyderstwem, gdy ripostował Wierzyńskiemu:

...Błogosław naszej broni w poetyckim dreszczu,
Na większy nasz animusz i większą ochotę,
Ale nie bój się. Muzo, nie fatyguj. Wieszczu -  
Odwalimy „mokrą robotę"!

Ty wrócisz, a ja nie wiem , czy żywy dobiegnę  
Do warszawskich rogatek poprzez Rzym czy Krym.
Jeśli wrócę -  Bóg z tobą. A jeśli polegnę -  
Będziesz miał 
Do elegii
Jeden kiepski rym.

Grenoble, 24  kwietnia 1942 r.

Do przyjaciela z  tamtej strony Atlantyku. strofy ostatnie (5 i 6)

Nie wiedział, gdy to pisał, że właściwa puenta znajdowała się poza tekstem. 
Puentę w niedalekiej przyszłości zgotował mu los. Wysłuchajmy także drugiej strony. 
Puentą niechcianą, lecz prawdziwą, jest płaski dowcip Wierzyńskiego. Rzecz dzieje 
się dwadzieścia lat później, w 1962 r. w Paryżu, przy kawiarnianym stoliku. Jan Win- 
czakiewicz: „Gdy pozwoliłem sobie przypomnieć Jerzego Paczkowskiego, który na
pisał o nim bezlitosny wiersz satyryczny, Wierzyński bąknął niedbale: « -  Paczkow
ski? Paczkowski? On nam w ‘Ziem iańskiej’ podawał p a l t a !

Paczkowskiemu niewątpliwie zapam iętał tę żołnierską śmiałość Wierzyński. Jak 
się wydaje, autor Barbakanu warszawskiego nie zaniedbał potem  żadnej okazji, by



mu odpłacić plotką lub przypiąć łatkę w korespondencji. O to jeszcze jedno świadec
two: list do Juliusza Sakowskiego. „Nasz wspólny i biedny przyjaciel -  brzmi wspo
m nienie o Lechoniu -  był mistrzem w zabijaniu pewności u ludzi, to była jego 
specjalność, zadeptywał ich do nizin rogoży, a potem  łaskawie podnosił i przywracał 
do łaski. D latego miał tylu przyj aciół-niewolników, w stylu Paczkowskiego i dziesiąt
ków innych... (...). K to się tem u nie poddawał, tego mniej lub więcej szczerze niena-
widził”76.

Relacja A m broise Joberta  z innego wieczoru w „G rand H otelu” dowodzi uwraż
liwienia słuchaczy na tę cechę warsztatu poetyckiego, k tórą można by nazwać celno
ścią słowa. Poezja wypływająca z okoliczności zewnętrznych osiąga cel, jeśli spełnia 
ten warunek.

„[Paczkowski] compose d ’autres poemes; 1’un d ’eux s’intitule ę a  va, rćdige en 
novem bre 1942, au m om ent ou Allemands et Italiens envahissent la zone non 
occupee a la suite du debarquem ent des allies en A frique du Nord. Le theme de ce 
poem e porte  sur 1’obsession des Franęais pour les problem es de ravitaillement, ils se 
croisent dans la rue d ’un air lam entable et se dem andent: ęa va? -  ęa va! Mais le 
poem e s’acheve de m aniere plus optimiste, les Franęais reagissant et luttant, comme 
au tem ps de la Revolution: ęa ira, ęa ira, ęa ira!”’̂ '̂ .

W  tym też okresie wiersze Paczkowskiego weszły do francuskiego periodyku kon
spiracyjnego „Pęetes casques. Cahiers de poesie” (Nimes) 1939-40; były to -  jak in
form uje Jerzy Święch -  dwa utwory z tom u Spotkanie z Muzą: Śnieg w Paiyżu 
i ***Spośród wszystkich uśmiechów, jakie masz dla ludzi... -  przełożone na francuski 
przez Paula Cazin.

Fala polska w G renoble nie ograniczyła się do zawładnięcia „G rand H otelem ” 
i H otelem  „M ajestic”. Polscy wojskowi zdemobilizowani, których status form alno
prawny był uregulowany i nie budził zastrzeżeń ze strony administracji francuskiej, 
mieli możliwość zakwaterowania w trzecim hotelu „Terminus”; mogli nadto ubiegać 
się o przyjęcie na studia uniwersyteckie. W  H otelu „Terminus” mieszkali m.in. Julian 
Dobrowolski-Szynalik i Jan Winczakiewicz. Z  chwilą uzyskania statusu studenta 
przysługiwało im stałe miejsce zamieszkania. Liczba studiujących wkrótce wzrosła do 
ЮОО’̂ 8. W  tej sytuacji, gdy zabrakło miejsc w trzech wyznaczonych hotelach G reno
ble, powiększono bazę noclegową o H otel „Basset” w Uriage-les-Bains i „Hotel de 
la Poste” w Voiron’̂ .̂

Poza G renoble w zasięgu działania Jerzego Paczkowskiego znalazło się więc 
schronisko dla intelektualistów w Voiron (D epartam ent Isere), a także ośrodek kur
sowy Polskiej YM CA w Alvignac-les-Eaux (D epartam ent Lot, Region Midi- 
Pyrenees).

Hotel jest stary, smutny: spleśniały budynek 
stoi krzywo jak większość w miasteczku kamienic -  
jakiś tam szyldzik z trąbką, ganek z dzikim winem,
Cinzano czy Dubonnet z reklam się czerwieni...

[ ]
...Jak ja znam to wszystko:
Te stare, ciem ne schody z wytartym chodnikiem, 
co w  purpurze swej pluszu gubi kroków odgłos, 
tę fontannę w  podwórzu, stajnię, gołębniki...

Andrzej Chciuk Hotel de la Poste (fragment)SO

H otel w Voiron mieścił około 100 osób, funkcję dyrektorki sprawowała Zofia Gu- 
brynowicz. Wśród mieszkańców elitę stanowili dziennikarze i literaci: Leszek Talko, 
późniejszy dyrektor sekcji polskiej Radia Francuskiego, długoletni dyrektor Biblio



teki Polskiej, dziś prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu; Stefan 
Them erson (1910-1988), poeta, powieściopisarz i filmowiec; A ndrzej Chciuk 
(1920-1978), bystry obserwator i entuzjasta działań Paczkowskiego, prozaik, poe
ta i krytyk, późniejszy przedstawiciel Polonii australijskiej; Józef M ondschein 
(1883-1961), poeta i tłumacz, autor tomiku M iecz płomienisty^^-, Henryk B utkie
wicz, dziennikarz warszawski, udziałowiec spółki „Expressu Porannego” i „Kuriera 
Polskiego”: dr Henryk Jabłoński (*1909), historyk, powojenny profesor UW, przewod
niczący Rady Państwa PRL. Środowisko artystyczne reprezentowali: skrzypek H en
ryk Szeryng, aktorzy Jan Bronisław Budzyński (19037-1971), Kazimierz Dejuno- 
wicz (1901-1980) i Eugeniusz Dziekoński, artysta malarz Władysław Jałil (1886- 
1953), choreograf Karnecki, artysta malarz i dyrygent chóru Augustyn Pałasz. Do 
mieszkańców „H otel de la Poste” zaliczaH się ponadto: emerytowany generał Śli- 
wieński; doktor medycyny Gizowski; student Stanisław Łucki pseud. „A rab”, czynnie 
zaangażowany w sieci „F 2”; dr Józef Żmigrodzki, nauczyciel gimnazjum w Kaliszu; 
Stefan Grzybowski, konstruktor zakładów lotniczych w Lublinie; urzędnik bankowy 
M iarka, który po wojnie pozostał na stałe w Voiron; W aldemar Bakalarski, trochę 
poeta, autor stów piosenki Tęsknota (do melodii A. Pałasza), której pierwszym wy
konawcą był M ichał Mierzwiński, również mieszkaniec s c h r o n i s k a ^ ^  Niektórzy m ie
szkali w hotelu wraz z rodzinami (Butkiewicz z żoną, Jahl z córką, Chciuk z bratem  
Antonim). Najmłodszą grupę mieszkańców stanowili uczniowie i studenci oraz zde
mobilizowani żołnierze i podoficerowie.

Dość surowe świadectwo wystawił tem u środowisku -  zapewne jego młodszej ge
neracji -  Andrzej Chciuk. Czy jego occna była sprawiedliwa? Otóż nie do końca. 
Chciuk miał prawo nie wiedzieć, że szumne i głośne życie kulturalne, poza autentycz
nymi wartościami, jakie wnosiło do codziennego bytowania emigrantów, stanowiło 
wielokrotnie parawan dla równoległych działań konspiracyjnych.

„Choć naokoło była wojna i najgłębsze niepowodzenia oręża alianckiego, w spo
łeczności schroniskowej panował jakiś groteskowo-wisielczy nastrój i żyło się tylko 
życiem własnego mikrokosmosu: plotki, plotki, brydż, wspomnienia dawnej świetno
ści, posądzanie kierownictwa o kradzież, dyskutowanie m enu, kto z kim, kiedy, jak 
i dlaczego, sądy honorowe i wieczory artystyczne, bez których Polacy na szczęście czy 
na nieszczęście nie potrafiliby się obejść w żadnej sytuacji. Jednym słowem, narasta
ły wówczas pierwsze szmergle emigracyjne, skrzywienia, kompleksy i manie, ale na
sza wiedza o emigracji -  gorzka i komiczna -  była wtedy w zaczątkach”83.

To, co przetrwało w odbitkach powielaczowych, kręconych m.in. przez Chciuka 
przy Allće des Soupirs nr 12 w Tuluzie, gdzie mieściła się kom órka techniczna 
YMCA, pozostało właściwie niedostępne. Tymczasem działalność wydawnicza 
Polskiej YM CA nie jest nam obojętna, ponieważ obaj bracia Paczkowscy -  Jerzy 
i Tadeusz -  już za młodu związali się z tą organizacją, na gruncie zaś francuskim 
Jerzego zaproszono do współpracy autorskiej.

W 1942 r. Polska YM CA posiadała we Francji 48 placówek, wiele z nich jednak 
zamknięto wkrótce po zlikwidowaniu strefy nieokupowanej. Pod koniec 1944 r. dzia
łało 16 świetlic i dwie bursy dla chłopców. Seria powielaczowa „M ateriały do Prac 
Kulturalno-Oświatowych” była redagowana przez Jana Ewalda Kułakowskiego i Ja 
nusza Studzińskiego, później w 1942 r. ster przejął Andrzej Chciuk. Redakcja mie
ściła się czas jakiś w Tuluzie, potem  została przeniesiona do Sabaudii. Zachowały się 
nieliczne egzemplarze, podczas gdy utrzymuje się, że w latach 1941-44 ukazało się 85
numerów tego p e r io d y k u ^ ^

W Nicei zapoczątkowany, w Tuluzie ukończony, obu tym miastom zawdzięczał 
egzystencję żartobliwy wiersz okolicznościowy na cześć Samuela Tyszkiewicza. A uto
rem był S.T. [Stefan Them erson?].



TtoczNiA NA W zgó rzu  C im iez

Wiele już razy 
Księżyc bladolicy 
Twarz swą odwrócił 
Od rozkosznej Niccy,

Gdy raz ostatni 
Odwiedziłem progi 
Tej oficyny,
W której goszczą bogi

M łodych poetów!
Jej barwne wnętrze 
Brzmi od try[j]oletów,
A rytmy jej tłoczni

Wiedzionej dłonią 
Wprawną -  raz słyszane 
Długo brzmią w  uchu -  
Jak tony organów.

[ ]
Ojców -  czerwień krwi 
Wśród czerni płynie,
Gdy on te barwy 
Tłoczy na welinie;

„Z dym em  pożarów",
„Barbakanu" nuty.
To znów „Adwentu"
Przygrywki i rzuty

Stają -  odrodzeń 
Cudne wróżąc czasy.
A więc mistrz marzy,
Że spod jego prasy

W końcu tom  wyjdzie 
Polski Zmartwychwstałej -  
Krwią i żelazem  
W sercach zapisany.

i tym marzeniem  
Kończąc dzień roboczy -  
Najjaśniejszej naszej 
Inicjały tłoczy.

Nicea-Tuluza, we wrześniu 1942 r.^^

Wiemy skądinąd, że oprócz edycji 5 Pieśni Dygata -  Paczkowskiego opublikowa
no tą sam ą techniką powielaczową tekst wykładu Współczesna literatura polska z per
spektywy roku 1 9 4 ^ ,  wygłoszonego przez poetę na pierwszym 3-tygodniowym 
kursie instruktorów  Polskiej YMCA, dnia 9 X 1941 r. w Alvignac.

M iejscem zakwaterowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych byi tamtejszy 
„H otel du Pare et de la Source”, w latach wojny schronisko PCK, zaś funkcje kierow
nicze pełnili Jan  Ewald Kułakowski, Bohdan Samborski i Zdzisław Woydat. Poza 
Paczkowskim, który wystąpił w podwójnej roli jako poeta i krytyk literacki, w reali
zacji program u kursu uczestniczyli: historyk Władysław Pobóg-Malinowski, ekono
mista i bibliofil, członek PTPK prof. Bolesław Przegaliński oraz dwoje artystów m u
zyków -  Janina Brochwicz-Skoczyńska i Zygmunt Dygat. Z  listy słuchaczy cytujemy



następujące nazwiska; Andrzej Chciuk, Julian Dobrowolski-Szynalik, Stanisław 
Goldfarb, Eugeniusz Jodłowski, Edward Koper, Wacław Rzeźnicki, Franciszek 
Solicli, Ludwik Tynelski, Władysław Ważny^^.

Wykład Paczkowskiego wydaje się interesujący, z wiełu zresztą powodów. 
Jednym z tycłi powodów jest m anifestowana wówczas skłonność poetów i pisarzy 
(Leclioń, Wierzyński) do wypowiadania się na tem at kondycji współczesnej literatu
ry polskiej. Paczkowski, dokonując oceny zjawisk artystycznych Dwudziestolecia, 
ujawnia swą świadomość historycznoliteracką. Przypomniawszy raz jeszcze ów 
nadm iar oczekiwań i niedosyt spełnień literackich po 1918 r., próbuje słusznie uspra
wiedliwiać literaturę Polski Niepodległej. W  wypowiadaniu opinii o swych kolegach 
po piórze jest daleki od dwuznaczności czy drwiny, choć nie rezygnuje z własnych 
upodobań i własnej hierarchii wartości. Przejście na grunt potrzeb patriotyczno-wy- 
chowawczych roku 1941 umożliwia Paczkowskiemu nawiązanie do najszczytniej
szych haseł, najpiękniejszych stronic naszej literatury i myśli politycznej XIX-XX 
wieku. Skalę tego nurtu tworzą, jego zdaniem, Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz, 
Żerom ski i Piłsudski.

Na uwagę zasługuje deklaracja ideowa mówcy:
„...Muszę się zastrzec jak najostrzej przed zarzutem , zawsze możliwym, że biorę 

w obronę tendencje komunistyczne. Niech mnie Pan Bóg od tego broni! Komunizm 
jest mi równie nienawistny i obcy jak faszyzm i inne podobne teorie, i z jednakowym 
wstrętem obserwowałem w pewnej epoce wpływy bolszewickie na lewe skrzydło na
szej literatury, jak i później, przed wojną, panoszące się bezkarnie obce wpływy na 
prawym skrzydle naszego pisarstwa”^ .̂

Poglądy takie wygłasza już nie tyle poeta i nie historyk literatury, lecz przede 
wszystkim sympatyk formującego się (od września 1941) ruchu Polskiej Organizacji 
Wojskowej, przyszłej -  u schyłku 1943 -  Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość, 
kryptonim „M onika”.

Jesienią 1942 r. odbył się kurs drugi Polskiej YMCA, na jego miejsce wybrano 
tym razem Challes-les-Eaux pod Chambery (D epartam ent Savoie, Region Rhóne- 
Alpes). W stosunku do kursu pierwszego grono wykładowców zostało dodatkowo 
powiększone o następujących prelegentów: Irena Gałęzowska, ks. Augustyn Jakubi- 
siak, M arek Korowicz i D am ian Wandycz (1892-1974), inżynier chemik, działacz go
spodarczy. W zbogacono także listę uczestników. Do Challes-les-Eaux przyjechali 
m.in.: Zbigniew Keller, Wiktor Kostrzyca, A ntoni Leszczak, Kazimierz Melis, Tadeusz 
Musiatowicz, Jan Reda, Władysław Seweryn^9.

Jak się bawiono? Przy szklance „Pelure d’O ignon” -  taniego, mówi się też: cien
kiego wina różowego (które wbrew nazwie nie ma, poza kolorem, żadnej łączności 
z łupinami cebuli). Pod wpływem „Pelure d ’Oignon” zrodził się niejeden ulotny 
dowcip, padła niejedna perlista opinia o kolegach po piórze. Andrzej Chciuk, za
fascynowany osobowością Paczkowskiego, skrzętnie notował wypowiadane przezeń 
żartobliwe konterfekty.

Gałczyński: „Trudna do sklasyfikowania istota, talent rozwierzgany; wydziela to 
to poezję wszystkimi porami. Im częściej Natalię zdradza, tym więcej o niej pisze” .

Gombrowicz: „Zwykle ludzie nie mają wątpliwości, że inni są wariatami. Przy lek
turze «Pamiętnika z okresu doziewania» tę pewność się traci: zaczyna się tak myśleć 
o sobie”.

Lechoń: „ -  Co pan myśli o Lechoniu? -  Drogi panie, o Lechoniu się nie myśli, 
jego się czuje!”90.

Lechoń powracał wielokrotnie, odmieniany przez przypadki. Powiedzielibyśmy, 
iż uczeń -  Paczkowski -  nie tylko nie śmiał prześcignąć mistrza, lecz także wyzwolić 
się spod jego kurateli poetyckiej. Każdą ocenę poezji Dwudziestolecia Paczkowski 
otwierał pochwałą autora trzech tomików, które „zapewniły mu sławę: Karmazyno
wy poemat, Srebrne i czarne, Rzeczpospolita Babińska”. Albo: „Na pierwsze miejsce



wysuwa się Jan  Lechoń, jedyny chyba spośród współczesnych poetów, którego wol
no nazwać wielkim, Lechoń -  epik, liryk i satyryk w jednej osobie”^^. Najlapidarniej 
wyraził się o Józefie Łobodowskim: „Poeta całą gębą”. D la Tuwima rezerwował epi
tet „księcia poetów ”.

To samo pytanie zastosujmy do innego miejsca: jak bawiono się w „Grand H ote
lu”? Bywała to zabawa szampańska, choć przy tanich trunkach. Paczkowski przypra
wiał je własnymi pomysłami satyrycznymi. Z  grona bibliotekarzy paryskich wyróżnił 
kiedyś W andę Borkowską (1908-1982), dedykując jej następującą fraszkę warszawską:

O strzeżenie przed spacerem

Czyś jest z wojakiem, czy z mandolinistą.
Wspomnij, co z ow ą dziewicą się stało:
Wyszła na spacer Piękną, Hożą, Czystą,
A powróciła W spólną i Niecałą.

[Grenoble. 26 IV 41]

O drębną aurę wytworzyła w tym okresie przyjaźń Jerzego Paczkowskiego z doga
sającym Bolesławem Micińskim (1911-1943) i jego rodziną. Ten przedwcześnie 
zmarły na gruźlicę filozof, eseista i poeta ostatnie dni swego życia spędził z żoną H a
liną, córeczką A nną Ludwiką i rodziną w B ouqueron pod Grenoble. Paczkowski, 
który bywał tam  częstym gościem, odegrał po mistrzowsku rolę psychoterapeuty. 
Gdy się dziś czyta pełne beztroskiego hum oru wiersze i pastisze, obliczone na zagłu
szenie symptomów choroby, doprawdy, trudno w to uwierzyć, jak blisko, tuż za pro
giem, była wtedy śmierć. Zachował się żartobliwy wiersz Do Dziańdzi, adresowany 
do córeczki Micińskich i przeznaczony do odczytania „na siódme urodziny”9 .̂ Praw
dziwą osobliwość stanowi jednak pismo „U rzędu Walki z M egalomanią Rodziny Mi
cińskich”, podpisane przez Paczkowskiego jako „kierownika” tej wyimaginowanej 
placówki.

Publikujemy je po raz pierwszy.

„Urząd Walki z M egalom anią G renoble, 26 stycznia 1942
Rodziny M icińskich  
Nr III/24 -  pryw. M.

D o  Pana Bolesław a M icińskiego 
głowy Rodziny M icińskich 
w Bouqueron dsere')

W  związku z w iadom ościam i rozpowszechnianym i ostatnio przez Pana za pośrednictwem  osób  
trzecich, U rząd Walki z M egalom anią Rodziny M icińskich, jak wiadom o, powołany do życia 
dekretem  Pana Prezydenta Rzplitej (por. «Dziennik U staw» Nr 98 z dnia 15 grudnia r. 1941), 
donosi, co następuje:
1) N ieprawdą jest, jakoby A nna Ludwika M icińska, zobaczywszy narysowaną przez ojca na 

szybie literę P, m iała się wyrazić: « -  Gdyby O jciec dorysował do litery P drugi brzuszek, 
otrzymalibyśmy literę B, która jest pierwszą literą Bolesław a -  im ienia m ojego Ojca!» -  i ja
koby tę sam ą myśl wyrazić m iała następnie po francusku i po łacinie;

2) N ieprawdą jest, jakoby wyżej wym ieniona A nna Ludwika odróżniała wszystkie przypadki, 
rozróżniała wilgę od kosa oraz władała płynnie językami: polskim , francuskim, rosyjskim 
tudzież łaciną, greką i sanskrytem.

N atom iast prawdą jest, że w/w A nna Ludwika, pod wpływem tortur stosowanych przez ciotkę- 
grafom ankę, powtarza bezustannie: «tere-bere» jako jedyną swoją wypowiedź;
3) N ieprawdą jest, jakoby R odzina M icińskich m iała m ieć z X iężną Sapieżyną oraz z X. R a

dziwiłłam i wspólną ciotkę -  Lonia K osteckiego (przez hrabiankę W ychowską).



4) Nieprawdą jest, jakoby tzw. Arm and Petitjean miat kiedykolwiek istnieć i jakoby mial po
chodzić ze starej arystokracji normandzkiej spokrewnionej z Rodziną M icińskich przez hra
binę Hańską de Balzac;

W związku z powyższym Urząd postanawia, co następuje:
1) W  porozum ieniu z K om itetem  N iem owląt, na którego czele stoi p. Prezes Krzysztof Jerzy 

Wojakowski, laureat Konkursu Piękności i Inteligencji wśród niem owląt polskich, Anna  
Ludwika M icińska zostanie oddana na wychowanie P. Irenie Jakubkiewicz. Nauką stów; 
M am a  i Tata zajmie się P. Krystyna Żelechowska;

2) Projekt prelekcji w/w Anny Ludwiki o stosunku D escartesa do Kartezjusza w «Żywym  
Dzienniku» zostaje odrzucony;

3) Tzw. Lonio Kostecki zostanie za karę skazany na przym usowe pożycie z kobietam i, a na
stępnie zlikwidowany w trybie administracyjnym;

4) Zakaz pisania m ową wiązaną zostaje w odniesieniu do L eosia M icińskiego utrzymany w ca
łej rozciągłości;

5) Utrzymuje się również w odniesieniu do w/w osoby zakaz chodzenia na koncerty oraz nu
cenia A nnie Ludwice melodyj klasycznych, a to w celu uniknięcia całkow itego zepsucia  
dziecku słuchu;

6) B olesław  i L eoś M icińscy obowiązani są z dniem  otrzymania niniejszego pism a uczęszczać 
na kursy solfeżu prowadzone przez Prof. Bohdana D oroszew skiego. Naukę odróżniania  
Bacha od Chopina prowadzić będzie dla Rodziny M icińskich Prof. Dr Dycio.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia.
Kierownik U rzędu  
(-) J. P aczkow ski”^̂

Bolesław Miciński zmarł 30 maja 1943 r. i został pochowany na cm entarzu przy- 
Icościelnym w maleńkiej górskiej miejscowości Laffrey (D epartam ent Isere). Jego 
grobem opiekuje się Konsulat G eneralny RP w Lyonie.

W  poetyckim gabinecie figur „G rand H otelu” grenobiskiego Paczkowski uwiecz
nił prawie wszystkicli, którzy na to zasługiwali. Okazję po tem u stworzyła 6 III 1943 r. 
uroczystość jubileuszowa -  setny num er „Żywego D ziennika” -  i pożegnalna za
razem, na kilka tygodni przed planowanym wyjazdem Jerzego na Północ, zgodnie 
z instrukcją Kwatery Głównej POW N. Tytuł wiersza brzmi Pod setką. Do jego 
opublikowania doszło w 1994 r., dzięki uzyskaniu dostępu do depozytu śp. Wandy 
Borkowskiej w Bibliotece Polskiej, na który składały się m.in. rękopisy i maszynopi
sy Jerzego P a c z k o w s k ie g o ^ ^ .  Wśród portretowanych osobistości znaleźli się; skrzy
pek i muzykolog Leopold Jan Binental (10 I 1886-7IV 1944), kustosz Biblioteki 
Polskiej w Paryżu Czesław Chowaniec, kompozytor i pianista Zygmunt Dygat, biblio
tekarka Irena Gałęzowska, były konsul z Marsylii, Bukaresztu i II sekretarz am basa
dy RP w Moskwie Jan Głębocki (20 IX 1890- ? ), b. am basador R P w Moskwie 
Wacław Grzybowski (1887-1959), płk dypł. (później gen. bryg.) Józef Jaklicz, ks. 
Augustyn Jakubisiak (1884-1945), radca Ambasady R P przy Kwirynałe dr Witold 
Kozłowski (1888- ?), historyk i kronikarz POW N Władysław Pobóg-Malinowski 
(1899-1962) oraz -  sam autor.

...Pan Pobóg rekord pobił świeżo,
Bo jak z obliczeń mych wynika.
Użył trzynastu przymiotników  
Do jedynego rzeczownika...

[ ]
...Mistrz Dygat i Paderewskiego,
I Piłsudskiego bardzo chwali.
Bo chciałby, by rodacy wreszcie 
Choć tak troszeczkę się kochali...

Pod setką, strofa 7 i 10



Byłoby błędem , gdybyśmy pominęli to, co poeta miał do powiedzenia o sobie 
samym do potom ności.

...Paczkowski wreszcie przez trzy lata,
Błogo oddając się pijaństwu.
Napisał dwa i pół wierszyka,
To pół -  dziś \^^aśnie czyta Państwu.

Pod setką, strofa ostatnia (1 5)

13. Pieśni Paczkowskiego i Dygata. Odrucliy satyryczne w twórczości Paczkow
skiego nie zagłuszyły impulsów prawdziwie lirycznych, jakich uzewnętrznieniem sta
ło się kilka jego pieśni napisanych na zamówienie środowiska polskiego i z potrzeby 
chwili. Nie było w tym niczego niezwykłego. Niemal w identycznych okolicznościach 
i pod analogiczną presją otoczenia -  choć oddalony o tysiąc kilometrów -  swe pio
senki żołnierskie pisał warszawianin Krzysztof Kamil Baczyński^^. W  okupowanej 
Warszawie prasa konspiracyjna zajmowała się ponadto organizowaniem konkursów 
na piosenkę żołnierską, których m iarą atrakcyjności były nagrody (najczęściej: broń 
i amunicja).

Pieśni Paczkowskiego powstały przy współudziale muzycznym pianisty i kompo
zytora Zygm unta Dygata oraz z inspiracji śpiewaczki Janiny Brochwicz-Skoczyń- 
skiej96, pierwszej ich wykonawczyni. Prawykonanie publiczne pieśni odbyło się 
w G renoble 3 XII 1940 r. Jako druk powielaczowy Polskiej YM CA we Francji 5 Pie
śni Dygata i Paczkowskiego ukazało się w Tuluzie w 1941 r. Wiele koncertów pary 
Brochwiczówna -  Dygat prowadził sam Paczkowski. Dwie inne pieśni -  Kołysanka 
Warszawy (Berceuse de Varsovie) i Znajom y słowik -  wymagają odrębnego kom enta
rza. Pierwsza z nich powstała na zamówienie. Prawykonaniem tej pieśni uświetniono 
bowiem akadem ię ku czci M arszałka zorganizowaną 19 III 1941 r. w G renoble^’̂ . 
Drugiej, młodszej o miesiąc, przysługiwał status utworu o prywatnym charakterze, 
ilustrującego tęsknotę za Warszawą i Parkiem Łazienkowskim.

A tm osferę narodzin 5 Pieśni oddaje najwcześniejsza z nich Pieśń żołnierzy pol
skich z  obozu w Serrieres, poświęcona poległym we Francji Polakom. W Serrieres-en- 
Chautagne w Sabaudii (D epartam ent Savoie) mieścił się jeden z 16 obozów pracy 
dla internowanych żołnierzy polskich, kom pania drwali, nad którą opiekę sprawował 
PCK, a następnie Т0РР98. Pieśń powstała w grudniu 1940 r.^9. „Piosenkę tę -  wspo
m ina ówczesny uczestnik prac obozowych -  śpiewaliśmy zawsze idąc i wracając 
z roboty”100. Rytmem m arsza i słowami oddającymi desperację walczących była 
podporządkow ana prostem u imperatywowi żołnierza-tułacza.

My idziemy do Warszawy,
My, żołnierze świętej sprawy,
Obcą ziemi, obcym  krajem,
Ojców naszych obyczajem!

Choć do kraju, do narodu 
Gwałt i przemoc bronią wchodu.
Pójdzie z nami, kto jest prawy -  
My idziemy do Warszawy!

Marsz, naprzód marsz!

Pieśń żołnierzy polskich z  obozu w Serrieres..., refren

Trzy piosenki są utrzym ane w konwencji ludowej. Żołnierska dum ka  przywodzi na 
pam ięć w ielokrotnie przez O skara Kolberga notowaną refleksję Jasia-żołnierza nad 
zagadką pow rotu do wsi rodzinnej i połączenia się z ukochaną Zośką.



Siwe łabędzie -  to niewątpliwy pogłos tęsknoty dziewczęcej za chłopcem-żoinie- 
rzem, tęsknoty, dla której z obserwacji świata przyrody wynika rozwiązanie analogicz
ne do wyrażanego wielokrotnie w pragnieniu „gdybym ja była” (ptakiem, gąską, łabę
dziem, rybką, słoneczkiem na niebie itd.). Wyraz literacki dał temu przed laty Stefan 
Witwicki w piosnce sielskiej, do której melodię skomponował Fryderyk Chopin.

Dobranoc jest rozpam iętyw aniem  w ielokrotnych pożegnań Jasia-żołnierza 
z dziewczyną, kraszonych jej pocałunkam i i prośbą, „żebym ci się śniła całą noc, / że
bym ci mówiła w twoim śnie: / «Miły mój Jasieńku, kocham cię!»”. W ierny Jaś, 
w obliczu niebezpieczeństw towarzyszących co dzień żołnierzowi, chciałby słowa 
ukochanej słyszeć „jeszcze w grobie”.

Czwarty utwór nosi tytuł Piosenka obieżyświatów. Tutaj znów obserwujemy 
w marszu tegoż żołnierza-tułacza, z którym zetknęliśmy się na początku w obozie 
Serrieres. Dwie strofy ujmują najlapidarniej drogę żołnierską przebytą przezeń od 
chwili internowania na Węgrzech, aż po zgrupowanie bojowe we Francji. Strofa trze
cia pokrywa żartem  obsesję poety-żołnierza, znaną naszej poezji co najmniej od 
XVII stulecia (Wacław Potocki), obsesję przedwczesnej śmierci w obcym kraju, 
której nie zdołała uczynić lekką -  ziemia ojczysta.

Pieśni Paczkowskiego i Dygata szybko zyskały sobie rozgłos i popularność. Z da
niem wspomnianego już A ndrzeja Chciuka, przeszły one „przez wszystkie ośrodki 
polskie we Francji południowej, przez grupy pracy, schroniska, skupiska studenckie, 
przez oddziały partyzanckie -  i przyjęły się w nich”lOl. Pod wpływem tego spostrze
żenia wraca na myśl dawna rozmowa Mickiewicza ze śpiewakiem polistopadowym, 
kiedy to autor Pieśni Filomatów  przepowiadał W incentemu Polowi, twórcy słynnych 
Pieśni Janusza, satysfakcję największą, „jeżeli poezje twoje (...) powrócą do ciebie, je 
żeli je [inni] będą przepisywać i ś p i e w a ć . . . ” 1 0 2 .

Z zasłyszanymi w 1942 r. piosenkami Paczkowskiego zetknął się i opisał to wyda
rzenie Chciuk; co ciekawsze, przypadkowym odtwórcą ich melodii był nie Polak, lecz 
Francuz. Czegoś podobnego mógł równie dobrze doświadczyć Paczkowski, ruchliwy 
i wszędzie obecny. W  1945 r. trzy pieśni Paczkowskiego i Dygata przypomniał lon
dyński „Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich” Teksty 5 Pieśni włączo
no po raz pierwszy do edycji Wierszy, których nie zdążę dokończyć, Kraków 1994.

14. Spotkanie z  Muzą. Okres grenoblski był twórczy pod każdym względem. 
Większość form działalności Paczkowskiego podlegała, niestety, prawom puńicysty- 
ki ulotnej. Chlubny wyjątek stanowi Spotkanie z  M uzą, osobliwość bibliofilska opu
blikowana w 1942 r. antiquo m odo  przez pr>watną oficynę Samuela Tyszkiewicza, 
wprowadzona do katalogu Oficyny Florenckiej pod nr. 2 4 ^4  ^  doborowym towarzy
stwie tomików poetyckich Wierzyńskiego, Łobodowskiego, Janty-Połczyńskiego, 
Straszyńskiej, Kościelskiego i innych.

Doprowadzenie tego przedsięwzięcia do skutku nie było wcale łatwe. U dow ad
niają to zachowane listy Jerzego Paczkowskiego do Tyszkiewicza. Paczkowski, który 
nie zdążył zrealizować planu wydania tomu liryków nakładem  Kuglina, przeniósł po
mysł do Nicei i sprecyzował go w towarzyszącej tem u zamiarowi korespondencji, czy
li w 29(!) listach do Tyszkiewicza z okresu niemal okrągłego roku (26 VIII 1941 -  30 
VIII 1942). Ambicja bibliofilska Paczkowskiego wyraziła się tam w drobiazgowej wy
kładni co do kształtu typograficznego tomiku i jego pełnego wyposażenia (rysunek 
na okładce, rekwizyty graficzne i słowne wyklejek, kolofon). Piszemy o tym szczegóło
wo na innym miejscu™^. Listy ukazują także systematyczne rozrastanie się rejestru 
odbiorców tomiku, dla których autor zabiegał u wydawcy o dedykację drukowaną.

Spotkanie z  M uzą -  a więc z kim? Nie jest to m etafora. Muzę wskazał sam autor, 
dedykując część I tomiku osobie ukrytej pod inicjałami „I. G .” (Irenie G abaud). 
Paczkowski, po brawurowej przeprawie z placu boju, z linii M aginota, na południe 
do strefy nieokupowanej, spotkawszy się z Ireną i jej córką Yvonne G abaud w Nicei,



sprowadził je obie do Grenoble. Delikatność sytuacji kochanków wymaga równie 
subtelnego kom entarza. Otóż małżonkowie G abaud pozostawali w separacji, którą 
sankcjonuje francuski kodeks cywilny. N atom iast usiłowaniom przeprowadzenia 
sprawy rozwodowej stanęła na przeszkodzie wojna, sądy bowiem zawiesiły rozstrzy
ganie konfliktów małżeńskich. Toteż Irena de hire pozostawała panią Gabaud, de 
facto  zaś była żoną Jerzego (nazwiskiem „Paczkowska” sygnowała egzemplarze Spo
tkania z  M uzą, dedykowane już po wojnie, po śmierci Jerzego, przyjaciołom i znajo
mym).

Spotkanie z  M uzą  to eksplozja liryki Paczkowskiego. Liryki czystej i pięknej. Tomik 
opracowany starannie także od strony autorskiej liczy zaledwie szesnaście utworów, 
są to jednak okazy wysokiej próby. Beznamiętna autocharakterystyka zbiorku -  jedna 
z reguł warsztatu Samuela Tyszkiewicza -  służy wyłącznie celom informacyjnym.

„Od autora. Zbiorek «Spotkanie z Muzą» jest wyborem wierszy pisanych w latach 
1931-1939. Pod tymże tytułem i w takiej samej mniej więcej postaci miał się on uka
zać w Poznaniu u Jana z Bogumina Kuglina, jesienią 1939 г.”Ю6_

Inform acja „mniej więcej” -  jak to ujął autor -  odpowiada prawdzie. Oprócz 
jednak  utworów przedwojennych zastajemy tu liryki wojenne, nieobojętne na bieg 
^ d a r z e ń .  Świadczy o tym m.in. Wiersz dedykowany Bolesławowi Micińskiemu, przy
jacielowi z okresu grenoblskiego. Jak można się domyślać, Wiersz jest nawiązaniem 
do eseju Micińskiego O nienawiści, okrucieństwie i abstrakcji^^'^. „...Dzwoni wiersz 
niepotrzebny, strofa nieostrożna -  / coś zrobił, winowajco, ośmielony wprawą, / 
z dwojgiem słów, z których tyle zrobić było można, / z łuną ponad Paryżem, z dymem 
nad W arszawą?” Świadomość zagłady grożącej światu odczuwa się w tych strofach, 
gdy po kilku wierszach przedwojennych, warszawskich, następuje kilka nostalgicz
nych reminiscencji ojczyzny, widzianej z daleka, żegnanej na zawsze.

Ale w Spotkaniu z  Muzą  przede wszystkim miłość buchnęła jasnym płomieniem -  
i tak ten zbiorek, a zwłaszcza jego część I dedykowaną „I. G .”, odczytywali świadko
wie Historii miłości Jerzego i Ireny. W  wierszu inicjującym poeta użył splotu m eta
for; „miłość jest jak  drzewo, które rośnie we m nie”, „jest ziarnem rzuconym głęboko 
w serce”, wreszcie -  odwołując poprzednie -  zdecydował się na wicher, co „sennie 
przeciąga po niebie”. Ten proces poszukiwania właściwego wyrazu dla określenia na
rastających uczuć zdaje się obiecywać zaskakującą puentę. Tak jest w istocie. Oto 
„wicher obudzonym uderzył powiewem, / obalił mnie i padłem. // Ach, jak blisko cie
bie!” D ram atyzm  Historii miłości rozłożony na sześć dwuwierszy udowadnia i po
twierdza mistrzostwo, jakie Paczkowski osiąga w małych formach poetyckich. 
W obrazowaniu chętnie i często posługuje się zjawiskami przyrody, anonimowym 
wiatrem, śniegiem paryskim, autentyczną rzeką (liryk Dunajcem). Potrafi, ceniąc do
słowność, kokieteryjnie wyprzeć się metafory w momencie, gdy właśnie po nią sięga.

...O. niech uderza w burty obie, 
niech pluszcze nurt o palce twoje!
Dokąd płyniemy obydwoje? - 
Ani mnie sądzić, ani tobie...

Nie ma w tym wszystkim metafory, 
w tym wszystkim nawet prawdy nie ma.

Dunajcem, strofa 8 i 9

Wszystkie gesty przypadkowe i zamierzone, wszystkie zwiewności i ulotności cza
su, wszystkie miejsca chwytane w sieć poetycką Paczkowskiego, choćby zachowywa
ły pozory chwil i miejsc obiektywnie istniejących -  są osobliwie nasycone pierwiast
kiem męskim i żeńskim (Lawenda, Lato, Wiatr, Francja, Śnieg w Patyżu). Wszystko
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27. [S. F  Tyszkiewicz]: Kolofon. W: J. Paczkowski: 
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28. Karta tytułowa Spotkania z  Muzą
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30. [S. F  Tyszkiewicz]: Odbitka korektowa pierwotne
go kolofonu do Spotkania z  Muzą



rozgrywa się między dwojgiem ludzi lub wokół nich i doskonale wiadomo, że ona to 
Irena, on -  to Jerzy.

Część II zbiorku, dedykowana w całości przyjacielowi -  Kazimierzowi Tarnow
skiemu, przynosi wiersze o zróżnicowanej tematyce. Otwiera ją tekst rocznicowy 
12 V 1938. '^ r e w  oczywistym skojarzeniom hołdowniczy ten wiersz poświęcony pa
mięci M arszałka Piłsudskiego nie wzywa do „łzawej żałoby”, lecz zachęca młodych 
do pogodnego „ślubu wierności”; może też być odczytany jako pochwała przewrotu 
majowegolOS. z  utworów wyróżnionych przez autora dedykacją imienną wskażmy 
jeszcze Powrót M uzy (napisany dla A dam a M auersbergera), Bezsenność (dla Kazi
m ierza W ierzyńskiego), wreszcie przypomnijmy Wiersz (dla Bolesława Micińskiego). 
Skazą tom iku jest dwukrotne użycie motywu lustra {Do przyjaciela z tamtej strony 
lustra i W  lustrze).

Całość nakładu, tj. 150 egzemplarzy, w tym 25 imiennych (pozbawionych num e
racji) oraz 125 numerowanych, wydawca oddał do dyspozycji autora. Warto przyto
czyć tekst kolofonu:

,JColofon i justyfikacja. XXIV-a publikacja Oficyny florenckiej ukazuje się jako 
czwarta książeczka z filii nicejskiej, niosąc powiew przedwojennych czasów, ale har
monizując z program em , gdyż są to wiersze kolegi-żołnierza z Coetquidan i podcho
rążego z 1-ej Dywizji Grenadierów, ocalałe z wojennej zawieruchy. Nakład jest od
dany do wyłącznej dyspozycji Autora, który przeznacza ten zbiorek, wydany na Jego 
odpowiedzialność, dla przyjaciół z Warszawy i Paryża. Złożyła ją własnoręcznie Jani
na Śliwińska kursywą punktów 12 i odbiliśmy antique m odo  na żeberkowym papie
rze z D elfinatu w ręcznej tłoczni p r ^  B[oulevar]d de Cimiez №  47, ozdabiając 
okładkę w inietą Stanisława Grabowskiego. Ukończyliśmy pracę na dzień 12 marca 
1942, rocznicę drogą sercu Poety, odbijając sto pięćdziesiąt egzemplarzy, z których 
125 liczbowanych słownie w tłoczni i 25 imiennych, przeznaczonych dla wiernych 
przyjaciół Oficyny”

Dzięki wymianie listów Paczkowskiego z Tyszkiewiczem dowiadujemy się, ile 
miesięcy trwała i z jakich ogniw się składała praca nad nakładem  tomiku. O tym, że 
na jej efekt czekano niecierpliwie, świadczy też korespondencja prowadzona pom ię
dzy Bolesławem Micińskim i Jerzym Stempowskim. „Nad mani- i pedicurą tomiczku 
Paczkowskiego -  Miciński informował Stempowskiego -  pracował hrabia [tj. Ty
szkiewicz, W JP] 5 miesięcy przy ciągłej prynuce"^^^.

Po wojnie odżyła sprawa ewentualnego wznowienia tom u Paczkowskiego. Jej 
orędownikiem  był nieoceniony w przyjaźni Tymon Terlecki. Wprawdzie do tego nie 
doszło, jednak  obaj zainteresowani -  inicjator i potencjalny wykonawca -  wymienili 
poglądy.

„Sprawa tom u Paczkowskiego. Dziś otrzymałem list od Ireny Paczkowskiej, 
której zaproponow ałem , aby przyjaciele złożyli się za pośrednictwem «Wiadomości» 
na przedruk Spotkania z  M uzą. Jest bardzo wzruszona tym pomysłem i napisała 
o nim Giydzewskiemu. Od niego zależy, czy to będzie można zrealizować. W yobra
żam sobie, że byłoby to powtórzenie z małym wstępem, może m oim ”^ .  Niestety, 
nie znamy reakcji Tyszkiewicza. Zapewne ze stoickim spokojem czekał na rozwój wy
darzeń.

15. Rozs5ф ane egzemplarze Spotkania z  Muzą. Typograf dozował przyjemność 
poecie. A  poeta  przypom inał sobie o zobowiązaniach towarzyskich i innych, systema
tycznie korygując imienny spis odbiorców tomiku. Dokonajmy więc krótkiego prze
glądu osobistości obdarowanych Spotkaniem z M uzą, ponieważ owe nazwiska mają 
dziś w artość nie tylko towarzyską.

Pierwsza lista składa się z nazwisk uszeregowanych w skali uczuciowej od pierw'- 
szego do czternastego: „1) Irena [Gabaud-]Paczkowska, 2) Kazimierz Tarnowski, 3) 
Zofia Borsukowa [siostra poety], 4) Ludwik Paczkowski [ojciec poety], 5) Tadeusz



Paczkowski, 6) Yvonne G abaud [córka Ireny], 7) Bolesław Miciński, 8) W itold Janu 
szewski [artysta plastyk, ilustrator i wspólwydawca czasopisma „Wrócimy”], 9) Wa
cław Grzybowski, 10) Zygmunt Dygat, 11) Ks. Augustyn Jakubisiak, 12) A leksander 
Kawalkowski [szef główny POW N], 13) Wiesław Dąbrowski [dyplomata, sekretarz 
Ambasady RP w Paryżu, członek dyrekcji „biur polskich” w Vichy], 14) Józef 
Czapiewski”! Lista druga, o k tó rd  przekazaniu dowiadujemy się z epistolografii, 
składała się z czterdziestu nazwisk^l^. Lista trzecia zawiera dwadzieścia nazwisk 
uszeregowanych „według ważności”: „1) A ntoni Sobański [ t l3  IV 1941 -  pośm iert
nie; jego nazwisko poeta ujął w żałobną ramkę], 2) Jan Lechoń, 3) Julian Tuwim, 4) 
Kazimierz Wierzyński, 5) A ntoni Słonimski, 6) Zofia Rothertowa, 7) A dam  M auers- 
berger, 8) Stefan Rudnicki [kuzyn poety, oficer Wojska Polskiego], 9) Agnes E. Za- 
wiszyna [Irlandka, żona dr. Zawiszy, przyjaciela poety], 10) A leksander Żyw, 11) 
Feliks Topolski, 12) Irena Popielska, 13) Janina Rogoyska[-Arminowa], 14) E uge
niusz Szrojt [brat Ireny Gabaud], 15) Zofia Gawlikowska [siostra A dam a M auers- 
bergera], 16) Tadeusz Breza, 17) W anda Telakowska, 18) Paul Cazin, 19) Karol 
Kranc [Kranze, pianista, mąż Felicji Lilpopówny], 20) Jan A. Sławiński”. Towarzyszył 
tem u rejestrowi komentarz: „Zaznaczam, że większość tych osób nie znajduje się 
obecnie w Kraju i że mam możność wysłania im egzemplarzy, że nie są to zatem  spra
wy na daleką m etę”^l' .̂ K ilkakrotnie w różnej formie dochodzi do próby ponaglenia. 
Paczkowski upom ina się o pilne egzemplarze dla następujących osób: Zbigniew Woj- 
tasiński, Lechoń, Tuwim, Wierzyński, Józef W ittlin, Słonimski, Stanisław Baliński, 
Żyw, Topolski, Kranc, Popielska, Arminowa, Jan Lorentowicz, Tarnowski. Obok tych 
nazwisk formułuje ^,listę nr 4”: Zofia Ciechomska, Czeslaw Bitner [zastępca szefa 
POW N], Eugenia Święcicka, Wołodymyr Sołowij, Juliusz Lukasiewicz [am basador 
RP w Paryżu], W anda Swierzewska^l^. Oczywiście to wyliczenie jest wspomagane tu 
i ówdzie pojedynczymi nazwiskami (Aniela Micińska -  siostra Bolesława; Eryka 
Fouquet -  pasierbica i późniejsza żona A leksandra Kawałkowskiego; Bohdan Sam
borski -  jeden z działaczy Polskiej YMCA; Stefan Dom ański -  dyplomata w służbie 
konsularnej RP we Francji; Wacław Zyndram-Kościałkowski -  obecny w niniejszej 
pracy także jako autor tomiku z Oficyny Nicejskiej)ll6_ Tyszkiewicz mial zaiste aniel
ską cierpliwość -  i czerwony ołówek w ciągłym pogotowiu; narzędziem  tym podkre
ślał w nadsyłanej korespondencji wszelkie wytyczne do spożytkowania.

Czas robi swoje. Podczas dłuższego pobytu we Francji próbowaliśmy przekonać 
się, czy w zasobach bibliotek polskich (krajowych i zagranicznych) oraz w prywatnych 
księgozbiorach przetrwały po dzień dzisiejszy egzemplarze tej edycji. Po starej zna
jomości wystosowaliśmy list do rodziny śp. Jerzego Paczkowskiego oraz -  korzysta
jąc z powagi urzędu konsularnego -  rozesłaliśmy jednobrzm iące pisma do dyrekcji 
wytypowanych bibliotek z prośbą o określenie stanu posiadania i udostępnienie da
nych szczegółowych.

Wyniki tego przeglądu nie są rewelacyjne, lecz zasługują na odnotowanie. O pisa
no ogółem 21 egzemplarzy Spotkania z M uzą, co stanowi 14% nakładu. Dla większej 
przejrzystości opisu wprowadzono w nawiasach klamrowych num erację ciągłą 
egzemplarzy.

Pierwszeństwo przysługuje rodzinie, w której imieniu odpowiedziała siostra poe
ty, Zofia Paczkowska-Borsukowa.

„Warszawa, 3 0 X 1 1 1997 r.
Drogi Panie Profesorze,
Przykro mi, że tak długo zwlekałam  z przesłaniem  Panu tych kserokopii, ale moja stale pow ięk
szająca się rodzina bardzo jest absorbująca. Niestety, wysyłam tylko trzy nazwiska. Mam  
nadzieję dostać tom ik m oich rodziców. Próbowałam się czegoś dow iedzieć o egzem plarzu  
Adam a M auersbergera. Prof. [M ichał] Gawlikowski (jego siostrzeniec) uważa, że wszystkie 
książki Adam a zostały przekazane M uzeum  Literatury im. Adam a M ickiewicza. Jestem  pew 



na, że A dam  taki egzem plarz dostał. N iestety, jego siostra, pani Gawlikowska, jest w takim sta
nie zdrowia, że żadnych kontaktów z nią nie ma, pam ięć utraciła. M yślę, że Pan trafi kiedyś do 
m uzeum  i sprawdzi, czy ten tom ik tam jest.

N iestety, ludzie umierają i trudno trafić na ślad tej książeczki. Sama wręczałam  ten tomik Ka
zim ierzowi Tarnowskiemu, w ielkiem u przyjacielowi Jerzego, ale on zmarł, jak również jego żo 
na Krystyna Tarnowska (tłum aczka literatury angielskiej). D zieci nie mieli, rodziny nie znam. 
Jeżeli się czegoś dowiem , dam Panu znać.
Przesyłam dla Pana i całej rodziny najlepsze życzenia now oroczne -

(-) Zofia Borsukowa”

[1-3] Z ainteresują nas trzy załączniki do tego listu, a mianowicie: fotokopie 
egzemplarzy imiennych:

[1] Stronica 35: [nadruk:] Egzemplarz pierwszy. [Karta przedtytulowa, nadruk:] 
Egzem plarz Ireny Paczkowskiej. [Tamże dedykacja odręczna:] „Mojej ślicznej, siwej, 
najmilszej Żonie -  / Jerzy / Grenoble, 12 III 1942”;

[2] S. 35: [nadruk:] Egzemplarz trzeci. [Karta przedtytulowa, nadruk:] Egzemplarz 
Tadeusza Paczkowskiego. [Dedykacja odręczna:] „[Wyraz nieczytelny] Bratu -  / na 
pam iątkę spotkania [wyraz nieczytelny] de la M arne [wyraz nieczytelny] / Jerzy Pacz
kowski / G renoble [dzień i miesiąc nieczytelny] 42”. (Egzemplarz uszkodzony przez 
wilgoć);

[3] S. 35: [nadruk:] Egzemplarz szósty. [Karta przedtytulowa, nadruk:] Egzem
plarz Zofii Borsukowej. [Dedykacja odręczna:] „Najlepszej Siostrze -  / gorszy brat, / 
Jerzy / G renoble, 15 V 1942”.

[4] Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu.
„Patyż, 1.10.1997

Szanowny Panie Profesorze,

W odpow iedzi na Pana pytania postawione podczas sesji Zakładu Biografistyki, zamiast odpi
sywać, wydało mi się, że lepiej zrobię, gdy prześlę fotokopię egzem plarza, jedynego zresztą, 
który znajduje się w naszych zbiorach.

Dedykacja odręczna jest oczywiście J. Paczkowskiego. Jak wynika z kolofonu, nasz egzemplarz 
jest jednym  z 25, które nie byty num erowane, lecz z góry dedykowane dla odbiorcy.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia -

(-) M arek P. Prokop"

S. 35: [nadruk:] Egzemplarz Biblioteki Polskiej w Paryżu. [Karta przedtytulowa, 
dedykacja odręczna:] „Egz. Biblioteki Polskiej / w Paryżu / Jerzy Paczkowski [brak 
daty]”.

[5] Polski O środek Społeczno-Kulturalny. Biblioteka Polska w Londynie.

„[L ondyn ,] 26.8.1997
Szanowny Panie Profesorze,

Tomik J. Paczkowskiego Spotkanie z  M uzą  posiadam y -  jest to egzem plarz Stanisława Baliń
skiego z odręczną dla niego dedykacją, nr egz. 84, X X IV  publikacja Oficyny florenckiej /filii 
nicejskiej/.
Z ałączam  fotokop ie kilku odnośnych stron.
„M azurkowych” [tj. związanych z M azurkiem  D ąbrowskiego -  uw. WJP] cym eliów nam brak. 
Naw et w 22 tom ie „Tek Historycznych”, który przygotowuję do druku, nic na ten temat nie bę
dzie. Zresztą pracy nie brakuje, poza tym m oże jakoś dojadę na wrześniową konferencję do 
M ontresoru, chociaż ze zdrowiem  nietęgo, zwłaszcza po ubiegłorocznych przygodach w Polsce,



gdzie m usiałem  spędzić 2 m iesiące po nagłej operacji. D o  rajskich bram nie zostałem  dopu
szczony, a było blisko. Tymczasem na tym padole robię jeszcze co m ogę.
Z  najlepszymi pozdrowieniam i -

(-) Z dzisław  Jagodziński 
Kierownik B iblioteki”

S. 35: [nadruk:] Egzemplarz osiemdziesiąty czwarty. [Karta przedtytułowa, dedyka
cja drukowana:] Egzemplarz Stanisława Balińskiego. [Dedykacja odręczna:] „U lu
bionem u poecie, / Stanisławowi Balińskiemu -  / z prośbą o pam ięć -  / Jerzy Paczkow
ski / G renoble, 13/7 1942”.

[6] Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

„Szanowny Panie Profesorze,
W odpowiedzi na Pana list pragniemy poinform ować, że w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej 
znajduje się 1 egz. X X IV  publikacji Filii Nicejskiej Oficyny Florenckiej Sam uela Tyszkiewicza, 
tj. Jerzy Paczkowski, Spotkanie z M uzą, N icea 1942 (sygn. 126612 I Rara).
Indywidualne cechy tego egzem plarza pozwalają go zaliczyć do drugiej grupy wym ienionej 
w Pana liście: egz. nienum erowany z nadrukiem dedykacyjnym na s. 35. W  tym przypadku jest 
to stwierdzenie: „Egzem plarz Biblioteki Jagiellońskiej”, poniżej z podpisem  S. Tyszkiewicza.
Z  wyrazami poważania,

(-) R om ana Piech  
Kierownik Oddz. Starych Druków  

i Książek R zadkich”

[7-10] Biblioteka Narodowa w Warszawie.
„Warszawa, dnia 1 9 .0 9 .1 9 9 7 r.

Szanowny Panie Profesorze,
W odpowiedzi na list z dnia 18.08.1997 informujemy, że w zbiorach B iblioteki Narodowej są 
cztery egzem plarze tom iku Jerzego Paczkowskiego Spotkanie z  Muzą.
1) [7] Sygn. 1.207.180 Cim. /ze spuścizny St. P K oczorowskiego/

S. 35. nadruk: Egzem plarz Stanisława Piotra Koczorowskiego.
2) [8] Sygn. 1.301.400 Cim. /dar wydawcy 6,12,1947/

S. 35. nadruk: Egzem plarz Biblioteki Narodowej.
3) [9] Sygn. 1.383.688 Cim. /ze spuścizny M[arii] K osko/

S. 35. nadruk: Egzem plarz siedem dziesiąty szósty.
Karta przedtyt[ułowa] nadruk: Egzem plarz Marii Kosko.

4) [10] Sygn. 1.1.984.150 A  Cim. /ze spuścizny A lodii Kaweckiej-Gryczowej/
S. 35. nadruk: Egzem plarz osiem dziesiąty piąty.
Karta przedtyt[ułowa] nadruk: Egzem plarz Z ofii Rothertowej
i odręczna dedykacja: «Drogiej Zosi -  / Jej stary przyjaciel / Jerzy / G renoble, 15/5 -  42». 

(...) Z  poważaniem  -
(-) dr M irosława Zygm unt 

Kierownik Zakładu Informacji N aukow ej”

[11] W imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy pa
ni dyrektor mgr Ewa Stelmacliowska poinformowała pismem z dnia 24 IX  1997 r., że 
w zbioracłi placówki znajduje się egzemplarz nienumerowany, który pochodzi z da
rów A leksandra Janty-Połczyńskiego.

Stronica 35: [nadruk:] Egzemplarz A leksandra Janty Połczyńskiego.



[12-14] Zgodnie z sugestią p. Zofii Paczkowskiej-Borsukowej odwiedziliśmy M u
zeum Literatury im. A dam a Mickiewicza w Warszawie. Biblioteka tej placówki dys
ponuje czterem a egzemplarzami Spotkania z  M uzą, z których czwarty pochodzi ze 
zbiorów prywatnych zmarłego w 1988 r. dyrektora Adam a M auersbergera. Dwa 
egzem plarze num erowane są dedykowane: imiennie A ntoniem u Słonimskiemu 
(nr 83) i Kazimierzowi Wierzyńskiemu (nr 81).

1) [12] Sygn. 11.18.540 [Egzemplarz w futerale]. Stronica 35: [nadruk:] Egzem
plarz osiemdziesiąty trzeci.

[Karta przedtytulowa, nadruk:] Egzemplarz Antoniego Słonimskiego. [Dedyka
cja odręczna:] „Kochanem u, starem u / A ntoniem u / na pam iątkę Małej Ziemiańskiej 
/ b[ardzo] mały, obecnie duży alkoholik / Jerzy Paczkowski / Grenoble, 4/IX -  1942”;

2) [13] Sygn. Wierz. 106 [Egzemplarz w futerale], S. 35: [nadruk:] Egzemplarz 
osiemdziesiąty pierwszy.

[Karta przedtytułowa, nadruk:] Egzemplarz Kazimierza Wierzyńskiego. [Dedy
kacja odręczna:] „Przyjacielowi z tamtej strony Atlantyku - /  Jerzy Paczkowski / G re
noble, 7/IX -  1942”.

[14] Egzem plarz trzeci w zbiorach Muzeum Literatury (sygn. 1.36.095), nabyt>' 
w 1991 r. od W. Śliwińskiej, z nadrukiem na stronicy 35: Egzemplarz sześćdziesiąty 
trzeci -  jest poważnie uszkodzony. U sunięto bowiem z niego, a nawet należałoby 
powiedzieć: wydarto, nie próbując zminimalizować śladów tej operacji, kartę przed- 
tytułową. Zdrowy rozsądek podpowiada, iż jedynym powodem, dla którego to uczy
niono, była chęć zatarcia świadectwa własności. Jak to potwierdzają niemal wszyst
kie egzem plarze Spotkania z  M uzą, których istnienie powyżej odnotowaliśmy, karta 
tytułowa służyła wydawcy do wprowadzenia nadruku własności, a autorowi do wpi
sania odręcznej dedykacji imiennej. Brak tego elem entu wyposażenia każe domyślać 
się działania z prem edytacją, mającego na celu ukrycie rozbieżności między persona
liami prawowitego właściciela a personaliam i osoby dokonującej sprzedaży tomiku.

[15] Egzem plarz czwarty M uzeum Literatury przynależy do kolekcji stanowiącej 
ongiś własność dyrektora placówki; karta przedtytułowa zawiera nadruk: „Egzem
plarz A dam a M auersbergera”. Poniżej znajduje się odręczna dedykacja autorska: 
„Drogiem u Adasiowi -  / wierny Jego przyjaciel / Jerzy / Grenoble, 12/3 -  [19]42”. 
W  stałym miejscu, tj. pod tekstem  kolofonu i justyfikacji na s. 35, wydrukowano nu
mer: „Egzem plarz siedemdziesiąty trzeci”.

[16-17] W  zbiorach Bibhoteki Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie 
znajduje się egzemplarz nr 91 Spotkania z  M uzą  z zasobów pośmiertnych Paczkow
skiego, dedykowany przez Irenę Gabaud: „Pawłowi Hertzowi, poecie / z Warszawy -  
/ Irena Paczkowska / Paryż -  grudzień 1956 r.” (na odwrocie karty tytułowej). Fakt 
dedykowania po wojnie druczku bibliofilskiego przez Irenę pozwolił na rozwinięcie 
domysłu, iż do pozostałych egzemplarzy Spotkania z Muzą miała również dostęp córka 
Ireny, Y vette Gabaud, zam ężna Władysławowa Wantułowa. Swego przyszłego męża 
Yvette poznała w G renoble i po ślubie wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych. 
Władysław W antuła uczestniczył w ruchu oporu jako członek POW N „M onika”, po 
wojnie zaś współpracował z rozgłośnią polską Radia „Wolna E uropa”. Nawiązanie 
kontaktu z Yvette i Władysławem W antułami zaowocowało dopiero ostatnio. W li
ście Y vette Wantuły, wysłanym z Nowego Jorku dnia 7 III 2002 r., Zofia Paczkow- 
ska-Borsukowa otrzymała na potwierdzenie reprodukcję numerowanego „Egzem
plarza trzynastego”, opatrzonego drukowaną i rękopiśm ienną dedykacją „Ex libris 
Yvonne G abaud” -  i własnoręcznym dopiskiem: „A Yvonne G abaud / -  hommage 
d ’un beau-pere /  reconnaissant /  Grenoble, le 16 Avril 1942 / Jerzy Paczkowski”. 
Jednocześnie nadawczyni informuje, iż jest to jedyny egzemplarz, jaki pozostał w jej 
rękach.



[18] w  zbiorach prywatnych Lechonia znajdował się egzemplarz numerowany 
(num eru nie znamy) z nadrukiem  własności na Icarcie przedtytułowej: Egzemplarz 
Jana Lechonia -  i z dopiskiem odręcznym: „którego kocham -  / Jerzy Paczkowski / 
Grenoble, 19.3.1942”. Dedykację tę cytuje A leksander Janta-Połczyński, który 
bibliotekę Lechonia wertował w miejscu jej przechowywania po śmierci poety, tj. 
w siedzibie Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorkul^A

[19] W  zbiorach prywatnych rodziny Micińskich zachował się egzemplarz num e
rowany dwudziesty, opatrzony dedykacją: „Bolkowi Micińskiemu z m izantropiczną 
przyjaźnią i prawdziwą wdzięcznością -  Jerzy Paczkowski. G renoble 7/5 42”11 .̂

[20] O istnieniu kolejnego egzemplarza Spotkania z  M uzą  im iennie dedykowane
go dowiadujemy się z listu, jaki nadesłał syn Samuela, Stanisław Tyszkiewicz. Jest on 
posiadaczem „Egzemplarza A leksandra Ładosia”.

[21] W  zbiorach bibliofila i marszanda polsko-amerykańskiego (nowojorskiego), 
Zbigniewa Michaela Legutki, znajduje się egzemplarz imienny ppłk. dypl. A leksandra 
Kawałkowskiego, szefa POW N „M onika”. Egzemplarz nosi num er osiemdziesiąty. Na 
jego karcie przedtytułowej znajduje się dedykacja odręczna poety sygnowana datą 
„Grenoble, 8 V 1942”. Tekst dedykacji nie jest nam znany.

Jak należało się tego spodziewać, z kilku bibliotek nadeszła odpowiedź negatywna, 
informująca o braku Spotkania z  Muzą w zbiorach. Są to w kolejności alfabetycznej:

1. Biblioteka Kórnicka PAN; 2. Biblioteka Polskiej Akadem ii N auk w Krakowie; 
3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy; 4. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu; 5. Bi
blioteka Śląska w Katowicach; 6. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego; 7. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; 8. Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu; 9. C entralna Biblioteka Wojskowa 
w Warszawie; 10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H ieronim a Łopa- 
cińskiego w Lublinie.

A utor Spotkania z  Muzą nie przypuszczał zapewne, że kiedyś po latach on sam 
i jego Muza zostaną wprowadzeni na karty Lechoniowego Balu u senatora jako K a
mil i Bronka, we fragmencie zatytułowanym Wiza do Ameryki. M odel miłości tych 
dwojga fascynował na swój sposób Lechonia. W Dzienniku  pod dniem 16 września 
1949 r. przestrzegał jednak przed wysnuwaniem zbyt dosłownych analogii personal
nych i charakterologicznych.

„16 września
Rozstanie Kamila z Bronią -  jest pom ieszaniem  moich własnych przeżyć ze sprawami i osoba
mi Paczkowskiego i Ireny Gabaud. Naturalnie byłoby bez sensu, gdyby ktoś powiedział: to 
Paczkowski i Irena. (...) Konieczny oczywiście rozdział -  jeden z pierwszych: historia m iłości 
Kamila i Bronki”^l^.

Zamysłu powieściowego Lechoń, jak  wiadomo, nie doprowadził do końca. Nie 
chciał -  czy nie potrafił?

16. „G abriel” i POW N. Polska Organizacja Walki o Niepodległość, kryptonim 
pierwotny „Andżelika”, później „M onika”120, stanowiła przerzucone na kontynent 
ramię rządu londyńskiego w tzw. Akcji Kontynentalnej. Nazwę taką nosiła specjalna 
komórka przy M inisterstwie Spraw Wewnętrznych rządu londyńskiego RP, sprzężo
na ściśle z zadaniami brytyjskiej SO E (Special O perations Executive). Biurem C en
tralnym Akcji kierował przedwojenny dyplomata ambasady polskiej w Paryżu Jan Li
brach, inicjator pomysłu. Nominację na szefa głównego POW N otrzymał ppłk dypl. 
A leksander Kawałkowski. Biuro Akcji Kontynentalnej powołało swą placówkę prze
rzutową w Lizbonie, którędy wiosną 1941 r. przedostał się do Francji Czesław Bitner, 
aby objąć stanowisko zastępcy szefa POW N i kom endanta jego Kwatery G ł ó w n e j ^ ^ l  
Spośród podstawowych założeń POW N należałoby wymienić: imperatyw formowa



nia ruchu oporu w skupiskach Polaków na Ziemi Francuskiej, przygotowywanie ak
cji sabotażowych, oddziaływanie propagandowe, rozwijanie sieci informacji i łączno
ści z RAF, tworzenie ekwiwalentu kontynentalnego Polskich Sił Zbrojnych na Z a
chodzie, aktywizowanie Polonii w duchu współdziałania z francuskim ruchem oporu 
{Resistance) i z siłami Wolnej Francji organizowanymi na obczyźnie (Forces franęai- 
ses litres a I’exterieur). G runt dla propagowania haseł POW N przygotowały tzw. pol
skie kom panie pracy, czyli zakonspirowane zespoły param ilitarne, podlegające od 
strony socjalnej Towarzystwu Opieki nad Polakami we Francji. Nieco później POW N 
powołała własną prasę podziemną.

Mylą się ci wszyscy, którzy porządkując rozdział francuski biografii Paczkowskie
go, upraszczają ją podziałem  geograficznym na etapy: Paryż -  Coetquidan -  G reno
ble -  „M azowsze” -  i konspirację polityczną wiążą z miejscem ostatnim, z Północą. 
Paczkowski nie ma również szczęścia do historyków wojskowości. Zawiniła tutaj, być 
może, zbyt szczelna „konspira”, a także bezapelacyjnie kontrowersyjność tematu 
w okresie PRL. Z  tym większą uwagą zaglądamy do rękopiśmiennej relacji świadka 
i uczestnika o niekwestionowanych kom petencjach -  Tadeusza Paczkowskiego 
(5 V III 1912-25 VI 1987).

Tadeusz, młodszy o trzy lata brat Jerzego, pozostawał zawsze w cieniu. M aturę 
uzyskał, podobnie jak Jerzy, w Gimnazjum Filologicznym Męskim L. Lorentza 
w Warszawie (1929), po czym ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej (1929- 
32). Do Polskiej YM CA (Young M en’s Christian Associations) zapisał się już jako 
12-latek i w ielokrotnie wraz z bratem  uczestniczył w obozach wakacyjnych organizo
wanych w M szanie Dolnej. Jako absolwent W SH został zatrudniony przez ministra 
Tadeusza Kochanowicza w M inisterstwie Opieki Społecznej. We wrześniu 1939 ewa
kuowano go służbowo do Rumunii, skąd przedostał się do Francji, aby wstąpić tam 
do armii polskiej. Spodziewał się, co nie jest bez znaczenia, odnaleźć w Paryżu bra
ta. Służba żołnierska Tadeusza Paczkowskiego trwa krótko, formacja nie jest znana. 
Zakończył ją  w obozie jenieckim, skąd uwolniony po kilku miesiącach ze względów 
zdrowotnych, odnalazł Jerzego w listopadzie 1941 r. w Grenoblel22. po upadku 
Francji sytuacja wymagała podjęcia działań konspiracyjnych i w tym celu Paczkowski 
wyrobił sobie fałszywe dokum enty na francuskie nazwisko, podając nieopatrznie da
tę urodzenia późniejszą niż rzeczywista. To „odmłodzenie się” mogło go drogo ko
sztować, nie wziął bowiem pod uwagę rygorów, jakim podlegali Francuzi pod okupa
cją niemiecką. Sprawa wyszła na jaw, gdy okazało się, że ów rocznik jest wysyłany na 
roboty przymusowe do Niemiec. Paczkowski miał już tymczasem poza sobą pierwsze 
szkolenie kursowe POW N na Południu Francji. Otóż ratunkiem  dla niego okazała 
się praca w kopalni węgla. Tylko bowiem podjęcie pracy w kopalni stanowiło sank
cjonowaną prawem formę obrony przed wywiezieniem.

Siatka PO W N  „M onika” obejmowała Południe, zwane „D ołem ”, oraz Północ -  
„G órę”. D ół był pierwszy, choć w hierarchii zadań miał później oddać palmę pierw
szeństwa Górze. Jerzy Paczkowski przystąpił do POW N jako jeden z pierwszych, 
wchodząc w skład Kwatery Głównej z jednoczesną funkcją szefa Obwodu Grenoble. 
Uczestniczył piórem  w redagowaniu wydawnictw tajnych: biuletynu wewnętrznego 
„W alka”, głównie zaś periodyku „Kom unikat” przeznaczonego do szerszego kolpor- 
tażul23. „K om unikat” posługiwał się hasłem nagłówkowym: Przez walkę czynną do 
Wolnej Polski.

W kraczanie struktur POW N na Północ zostało zapoczątkowane wiosną 1942 r. 
Zdaniem  historyka polskiego ruchu oporu we Francji, „organizacja [POWN] na pół
nocy przejawiała największą żywotność, gorliwość, dyscyplinę i konspirację. Połud
niowa natom iast utrzymywała charakter na poły tylko zakonspirowany, korzystając 
z legalnych «pokrywek», jakich dostarczały tolerowane przez władze Związek Pola
ków we Francji, YM CA, T[owarzystwo] 0[p iek i nad] P[olakami we] F[rancji] i in- 
ne”l24 Instalowanie „Góry” na północy Francji zarządził szef główny POW N kpt.



A leksander Kawałkowski, a wykonanie zadania powierzył w maju 1942 r. Rem igiu
szowi Szczęsnemu pseud. „Polkowski”, „Remi M artin”, „Paul”, „Paul-Pol”, „Jano- 
wicz” -  przyszłemu przełożonem u obu braci Paczkowskich. Po miesiącu jako następ
ni emisariusze POW N przybyli na północ Tadeusz Paczkowski pseud. „M aciej”, 
„Lubicz”, którem u powierzono O kręg „Śląsk” (Douai) i w początkowej fazie także 
Okręg „Pom orze” (Belgia i H olandia), oraz Józef Czapiewski pseud. „Leszek”, 
mianowany dowódcą Okręgu „M ałopolska” (Valenciennes-Denain). W  rok później, 
czyli w maju 1943, dołączył do nich Jerzy Paczkowski pseud. „G abriel”, który objął 
dowództwo Okręgu „Mazowsze” (Bethune-M azingarbe-Lievin).

Jeszcze datą 13 maja podpisywał swój najnowszy wiersz grenoblański, dedykowa
ny ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu -  Wiersz o starym flecie. Wywiódł ten 
pomysł ze wspomnień rodzinnych, przeglądając w pamięci rekwizyty powstańcze, 
wśród których był krzyżyk z cierniowym wieńcem „i flet zrobiony z flinty starej”. 
Dziad, którego bracia Paczkowscy znać nie mogli,

...Bardzo podobno lubił grywać 
Na swojej dawnej jednorurce.

Grywał i ojciec. Mam w pamięci 
To jego granie nieudolne
0 tym, jak „leci liście z drzewa" - 
A drzewo to wyrosło wolne...

Czyżby to była przypadkowa zbieżność faktów i rojeń poetyckich? Poetę „zbudził 
flet”, który go wzywa.

...To dziad niesyty chwały 
Nieznajomego woła wnuka!

Gdyby ktoś odważył się powątpiewać w nutę osobistą tego wiersza, niech przeczy
ta strofy ostatnie:

...Jakże tu zasnąć? Nawet we śnie 
Szczęk słyszę broni, bitew wrzawę!
1 w  dzień mi wciąż coś przypomina 
Tę najważniejszą moją sprawę.

Każdą mi piosnką przypomina 
1 każdym w oknie zwiędłym listkiem - 
Jakżebym mógł, mój młodszy bracie.
Zapomnieć nagle o tem wszystkiem?
Grenoble, 13/5. 1 9 4 3 '25

Niewątpliwie nadeszła pora odjazdu. Wierszem o starym flecie poeta pozdrawiał 
przyjaciół i usprawiedliwiał się przed nimi. A  młodszy brat wszak już go wyglądał. 
Przeznaczeniu się nie oprzesz.

Gdy nadchodzi czas walki, milkną muzy. Milkną także Muzy -  towarzyszki poetów. 
Jerzy Paczkowski, rozstając się z Ireną, pożegnał ją  po żołniersku, na zawsze.

O to relacja jego młodszego brata, Tadeusza Paczkowskiego:
„Dzieje Jerzego z czasów pracy konspiracyjnej podzielić m ożna na trzy okresy. 

Pierwszy -  to Grenoble, w którym jesienią 1941 rozpoczyna robotę konspiracyjną ja 
ko jeden z pierwszych członków nowo powstałej POW N. Drugi -  to Północ, ściślej 
Zagłębie węglowe półn[ocnej] Francji, dokąd przybywa w maju 1943 r. i działa do 
lipca 1944, tj. [do] daty aresztowania. Trzeci wreszcie to więzienie w Loos (pod Lille) 
i pobyt w obozie koncentracyjnym w Niemczech, gdzie zm arł w drugiej połowie lute
go 1945 r.



G renoble, jesień 1941 -  maj 1943. Jerzy rozpoczyna swoją działalność konspira
cyjną jako członek Kwatery Głównej, z jednoczesną funkcją szefa obwodu Grenoble. 
Połączenie tycłi funkcji sprawia, że Grenoble staje się ośrodkiem, skąd działa się czę
sto z zasięgiem na całą strefę południową («wolną»). Dotyczy to przede wszystkim 
wydawnictw tajnych. Począwszy od zimy 1942 r. przez szereg miesięcy tu właśnie, 
w pokoiku na najwyższym piętrze «Majesticu», mieści się tajna drukarnia wydaw
nictw POW N: «Komunikatu» i «Walki», które z Grenoble rozchodzą się do wszyst
kich ośrodków polskich w strefie południowej. Ta dziedzina pracy chyba najbardziej 
Jerzego w tym okresie pasjonuje. Nie ogranicza się zresztą do pisania tekstów (re
dakcja obu wydawnictw była w Lyonie -  kierował nią «Justyn» [Aleksander Kawai- 
kowski -  W JP], Jerzy pisał głównie do «Komunikatu»). Jerzy rzadko kiedy był 
nieobecny przy drukowaniu. Pracował przy powielaczu jak każdy, segregował, spinał, 
nosił «bibułę», którą potem  rozwozili w świat łącznicy.

O bok działalności wydawniczej istniały norm alne funkcje szefa obwodu, a więc 
tworzenie i kierowanie siecią placówek, które powstały (do połowy 1942) w każdym 
ośrodku polskim w zasięgu Grenoble.

«Północ» maj 1943 -  lipiec 1944. «Północ» była dla Jerzego okresem zupełnie no
wym. A  to z kilku powodów. Przede wszystkim ze względu na zupełną zmianę środo
wiska. Grenoble było dla wszystkich czymś w rodzaju podchorążówki konspiracyjnej -  
«Północ» była przydziałem do pułku, co nigdy nie odbywa się bez wstrząsów. G re
noble -  zwłaszcza przy istnieniu zony wolnej -  wydawała się gniazdem, skąd wyfru
wa się na «robotę», Północ była samą «robotą». Trzeba powiedzieć, że dowódca 
kom panii podchorążych konspiracji z G renoble okazał się znakomitym dowódcą 
pułku na Północy. Liczebnie dowodził on zresztą wyżej niż pułkiem. Okręg, a później 
podgrupa, której był szefem («Mazowsze»), liczyła bowiem przeszło 1500 członków. 
Był to teren zawarty w trójkącie Lens -  La Bassee -  Bethune (Pas-de-Calais), a więc 
w części zachodniej pasa węglowego ciągnącego się od granicy belgijskiej ku 
morzul26. Nowym był ten okres i dlatego, że to, co było planowaniem, zamiarem, 
m arzeniem  na Południu, przybrało tu formy realnych zadań bojowych, znanych 
w miejscu, nie znanych tylko w czasie. Doszły wreszcie zadania dywersyjne specjalne, 
które można było wykonywać natychmiast, nie czekając legendarnego «dnia boju» 
(jourJ). D o tych zadań dywersyjnych należał przede wszystkim wywiad wojskowy.

Wywiad. Wykorzystanie rozległej i gęstej sieci organizacyjnej dla zbierania infor
macji o ugrupowaniu i sile wroga, o obiektach do bombardowań w części kraju tak 
niesłychanie ważnej -  stało się idee fixe Jerzego, więcej nawet, jego pasją. To, cośmy 
starali się zaczynać nieśmiało przed jego przyjazdem, nabrało właściwie realnych 
kształtów dopiero po jego prz>'byciu. W łonie normalnej sieci organizacyjnej powsta
ły za sprawą Jerzego specjalne komórki informacji wojskowych, prowadzone przez 
najzdolniejszych ludzi, które przyniosły m ateriał rewelacyjny. Kwatera Jerzego stała 
się ośrodkiem gromadzącym informacje z terenu Dep[artamentu] Nord, Pas-de-Calais, 
a nawet Somme -  i przetwarzającym je na zwięzłe raporty, które szły dalej. Ale jak? 
I tu istniał dla nas, pozbawionych naówczas radiostacji nadawczych, problem bardzo 
trudny do rozwiązania. Znalazł to rozwiązanie Jerzy. Zdołał on u jednego z fotogra
fów polskich (Dom inik) i przy jego pomocy zmontować wzorowe laboratorium mi
krofotograficzne, które pozwalało długie maszynopisy przesyłać «za wodę» w formie 
tak maleńkich błonek, że łatwo je było ukryć za paznokciem. Skąd Jerzy, pogardza
jący techniką, doszedł do mikrofotografii, nikt z nas nie miał zielonego pojęcia -  ale 
faktem jest, że w kilka miesięcy po przyjeździe Jerzego na Północ zaczęły regularnie 
«zalatywać» za wodę nasze raporty, których skutki śledziliśmy z bijącym sercem 
w czasie nieprzerwanych nalotów RAF-u. O ileż łatwiejsza była ta praca, gdy z wios
ną 1944 r. pojawiły się wraz z grupą spadochroniarzy z wojskowego POW N stacje 
nadawcze zapewniające natychmiastową łączność z Londynem. Jerzy mógł wówczas 
przekazać «Tygrysowi» (dziś już nieżyjącemu), oficerowi informacyjnemu Grupy Pół-



пос^27^ rozległą sieć inform atorów wraz z całym dorobkiem ich wielomiesięcznych 
doświadczeń.

Propaganda. Północ otwierała możliwości propagandy zupełnie nieograniczone. 
O ile na Południu z racji rozproszenia ośrodków polskich działało się raczej na od
ległość, obserwując dopiero po pewnym czasie efekty roboty -  o tyle na Północy 
zwarta masa Polaków mieszkająca na stosunkowo ograniczonej przestrzeni dawała 
możność obserwowania jej i oddziaływania nań niemal z dnia na dzień. Każda wia
domość naszeptana na ucho pod Valenciennes pojawiała się tajemniczym przewo
dem nazajutrz w Lens czy w Bruay.

Nie zapomnę, gdy mi jakiś bąk zadeklamował półgłosem wierszyk następujący:

Pytał się raz synek: - Ojcze,
Kto to taki są Volksdeutsche? - 
Na to ojciec: - Są to tacy,
Których będą rżnąć Polacy!

Od razu zrozumiałem, że Jerzy musiał przejeżdżać przez okolice. Wierszyk ten 
puszczony przez Jerzego niedługo po przybyciu na Północ obleciał całe Zagłębie ku 
radości młodych i starych.

M arzeniem  i ambicją Północy była możność drukowania w prawdziwej drukarni, 
nie na powielaczu. Zadanie to spadło na Jerzego, który zaczął od szukania możliwo
ści i znalazł je w... urzędowej niemal drukarni niemieckiej. Ryszard, pracujący jako 
zecer, składał odtąd wszystkie druki POW N w drukarni, gdzie drukowano «Wacht 
am Kanał» i «Gegen England» w Lille. Pierwszy num er drukowanego «Sztandaru» 
był naprawdę przeżyciem dla nas wszystkich, a Jerzy był wniebowzięty. Rozochociło 
go to do tego stopnia, że powziął chytry plan masowego wydania wielojęzycznych 
ulotek dywersyjnych dla członków W ehrmachtu, któreśmy w skrócie nazwali ulotka
mi dla janczarów. Ukazały się one w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w jęz[yku] 
niemieckim (dla Austriaków), polskim i francuskim (dla Alzatczyków), i rozprze
strzenione w garnizonach niemieckich na dużej przestrzeni wywołały szereg bardzo 
kłopotliwych dla Niemców wypadków, a m.in. falę przesunięć personalnych wśród 
niemieckich dowódców.

Prawdziwym arcydziełem propagandy dywersyjnej była ulotka aux ouvriers, 
której tekst polski napisał Jerzy, a francuski [Remigiusz] Szczęsny. U kazała się ona 
nazajutrz po wydaniu przez gen. B ertram a apelu do robotników nawołującego do za
pisywania się do prac usuwania gruzów, co kryło za sobą deportację na roboty do 
Niemiec. Liczba nakładu różnego rodzaju ulotek i druków dosięgała kilkuset tysię
cy. Nie wiem, czy było drugie ugrupowanie Resistance we Francji, k tóre |by] mogło 
się poszczycić podobnymi wynikami w dziedzinie tajnych wydawnictw” 12°.

Jednak podstawową misją zespołu Okręgu „Mazowsze”, liczącego około 1500 
osób, nad którym szefostwo sprawował poeta, było zlokalizowanie celów naziemnych 
w północnej Francji i przekazanie namiarów drogą radiową kom órkom  dyspozycyj
nym RAF-U. Wśród obiektów bombardowanych później przez Brytyjczyków (i przez 
dywizjony polskie) w wyniku akcji wywiadowczej Paczkowskiego znajdowały się 
przede wszystkim wyrzutnie V 1, uruchom ione przez Niemców w D epartam encie 
Pas-de-Calais, oraz ważne strategicznie zakłady przemysłowe. Nieocenionym współ
pracownikiem poety, nb. zwerbowanym przezeń na kursie Polskiej YM CA w Alvi- 
gnac, okazał się kpt. Władysław Ważny pseud. „Tygrys”, którem u na Północy podle
gała właśnie lilw idacja wyrzutni V 1. D om eną Jerzego była obsługa radiostacji. Obie 
misje równie ryzykowne, obie przypłacone śmiercią.

POW N jako polska organizacja ruchu oporu we Francji została po wojnie uznana 
oficjalnie przez Republikę Francuską dekretem  z dnia 9 VII 1948 r., opublikowanym 
13 lipca w paryskim „Journal Officiel”!^^.



17. „Wasze cukierki są w złym gatunku”. Tej fatalnej daty nie ma w kalendarium 
wydarzeń wojny, w przeciwieństwie do 6 czerwca, dnia inwazji aliantów na plażach 
Norm andii, 18 lipca -  wyzwolenia Saint Ló i Caen, 20 lipca -  nieudanego zamachu 
na H itlera. Patrząc przed siebie, można by dodać, iż niecały miesiąc dzieli! Francu
zów od wybuchu powstania w Paryżu i od dnia oswobodzenia stolicy, 25 sierpnia. 
Pomiędzy tymi datam i, w środku -  Paczkowski, pokonany. Kres jego  działaniu poło
żyła technika radiolokacyjna. Pojmanemu 28 lub 29 VII 1944 r.l^O w Angres (D epar
tam ent Pas-de-Calais) przez G estapo na gorącym uczynku konspiracyjnym podczas 
obsługi radiostacji, nie było Paczkowskiemu dane doczekać końca wojny. Z  ranami 
postrzałowymi ręki został uwięziony w Loos-en-Gohelle.

Oddajm y głos jego przełożonem u, Remigiuszowi Szczęsnemu.
„G orące popołudnie 28[!] lipca 1944 r. w małej robotniczej mieścinie Angres, tuż 

pod Lens. Jest godzina 16.15. U pał zapędził ludzi do domów, ulice są puste. Zaroją 
się dopiero wieczorem, rozebrzmią krzykiem bawiących się dzieci. (...) Pierwszy 
przed tygodniem przybył «Gabriel». O przybyciu uprzedził [Józefa] Jędrzejaka szef 
placówki [tj. Wacław Kopań, pseud. «Konrad» -  WJP]. « -  Zaofiarowaliście wasze 
mieszkanie na kwaterę, nieprawdaż? Toteż od ju tra  będziecie mieli gościa. Samego 
dowódcę Podgrupy!» -  oświadczył z dumą.

Nazajutrz łączniczka przywiozła Gabriela. Młody był jeszcze chłopak, blondyn, 
z małym wąsikiem. I taki chudy! Nie tak wyobrażał sobie Jędrzejak swego dowódcę, 
którego dotychczas znał tylko z rozkazów.

G abriel obejrzał wyznaczony mu pokój, wyjrzał na podwórze, uśmiechnął się. 
D obra kwatera! Podwórze ogrodzone było niewysokim płotem , za którym ciągnęły 
się ogrody i pola. W  razie wypadku można było wiać prosto w pole lub też w prawo 
czy w lewo, równoległe do drogi, przez ogrody sąsiadów. Do składu [właściwie skle
pu rzeźnickiego -  WJP] łączniczki mogły wchodzić, nie zwracając niczyjej uwagi: cóż, 
klientki! Uśm iechnął się raz jeszcze, z teczki wyciągnął cały swój dobytek: szczotkę 
do zębów, ręcznik, brzytwę, trochę bielizny i -  zamieszkał. (...) Nazajutrz przyjecha
ła w małej walizeczce «babcia» [tj. radiostacja -  WJP]. Zainstalowano ją na strychu. 
W ieczorem zaś przybył na rowerze «wnuczek» [tj. radiooperator ppor. Nowak pseud. 
«Selim» -  W JP]. Zamieszkał z Gabrielem. (...) Dziś pracował czwarty dzień -  i ostat
ni. Tak zdecydował pan Gabriel. « -  Za długo nadawaliśmy już z tej miejscowości. 
Najwyższy czas zmienić miejsce pobytu wnuczka. Szkoda, bo tu warunki są idealne. 
A le też nadaliśmy wszystkie zaległe depesze!» (...) W arkot motorów, zgrzyt ham ul
ców. Przed sklepem zatrzymały się kolejno: ambulans, lekka ciężarówka i dwie 
«[Peugeot] 402». Z  samochodów wyskakują ludzie, ze dwudziestu, a może więcej? Są 
po cywilnemu, lecz wystarczy spojrzeć na ich twarze, na kanciaste ruchy. Jędrzejak 
zrozum iał od razu: Gestapo! (...) [Gabriel i wnuczek] wypadli do kuchni. Jędrzejako- 
wa i łączniczka Kasia [Stanisława Kapela pseud. «Kasia», najstarsza wiekiem łącz
niczka z Loos-en-Gohelle, m atka kilkorga dzieci -  WJP], czekająca na pocztę, 
zerwały się wystraszone. Gabriel zatrzymał się: « -  Proszę pani, papiery w ogień! 
Niemcy!» Wybiegł na podwórze w ślad za Selimem, który już przesadził płot od stro
ny ogrodu sąsiadów. Podskoczył, uchwycił się płotu, podciągnął na rękach. Poza nim 
zagrzechotał Schmeisser [niemiecki pistolet maszynowy -  WJP]. Gestapowcy usta
wiali ich kolejno na ulicy pod ścianą domu, twarzą do muru, z podniesionymi ręka
mi: Jędrzejaka, jego żonę, Gabriela. Jego strzaskane kulami dłonie broczyły obficie
krwią...”131.

Paczkowskiego czekało więzienie, potem  obóz Sachsenhausen, zanim trafił do 
kaźni robót przymusowych w H am burgu-Neuengam m e, przydzielony do kopania 
rowów przeciwczołgowych. Jeden jedyny gryps odebrany przez towarzyszy walki 
z francuskiego etapu tej drogi stanowi najkrótszą i najcelniejszą autocharakterysty
kę poety-żołnierza: „Zniosłem  wszystko, co można. Wasze cukierki są w złym gatun
ku” -  czyli trucizna zawiodła oczekiwania. Ampułki z trucizną, nazwane tu ironicz-



w a w i» a k u  в z e a n a n le m  G e r a r d a  P i q u e t  в а ш . w K o y e l l e s  в, L e n a  p r z y  
u l .  O a e r e t  n r . 1 4 ,  d o ty o z ^ o y m  o k o l l o z n o i c l  z g o n u  w o b o z l *  k o n c e n t r a c y jn y m  
w N ie m c z e c h  * p ,  G e o r g e s ' a  T a m e a u  a l l a e  О аЪ ту с Х а  -  a t w le r d B a a ,  c o  n a e t * -  
p u j e i

W c z e r w c u  1 9 4 3  J a k o  c z ło n e k  k n a ^ r y  G ru p y  " P e łn o c "  P .O .W .H .  do  
c a d a A  s p e c j a l n y c h ,  z a jm o n a le m  e l «  « y r o h i e n l e m  w a e r o s t w l e  M ć r i c o u r t  s .  
L e n a  f a ł s z y w e j  k a r t y  I d e n t y o s n o t c l  n a  n a z w is k o  G e o r g e s  T a m e a u .  K a r t a  
t a  t y ł a  p r z e z n a c z o n a  d l a  z n a n e g o  m i o e o b i ł c l e  d z i a ł a c z a  P .O .W .K ,  J e r z e g o  
P a c z k o w s k ie g o ,  k t f t r y  p r a y h y ł  n a  t e r e n  P C łn o o y  z  G r e n o b le  w m a ju  1 9 4 3 r .
1  p r a c o w a ł  w n a e z e j  o r g a n i z a c j i  J a k o  s z e f  o k r ę g u  1  s z e f  t a j n e j  p r o p a g a n d y  
pod p s e u d o n im e m  G a b r y e la .

S t t r l f r d z a m  p o n a d t o ,  t e  a a t r u d n l ł e a  r i k c y j n l e  J e r z e g o  P a c z k o w s k ie g o  
w m oim  b i u r z e  t łu m a c z e ń  w B r u a y  i  o e o b lA c le  s a jm o w a łe m  e l y  z a m e ld o w a n ie m  
g o  w t a m t e je z y m  m e r o s tw le  n a  p o d e ta w le  f a ł s z y w y c h  p a p ie r ó w  n a  n a z w is k o  
T a m e a u  G e c r e e e 'a .

W w y n ik u  a r e s z t o w a n ia  J e r z e g o  P a c z k o w s k ie g o  a l i a e  G a b r y e la  p r z e z  
G e e ta p o  w d n .  2 8 . 7 . 1 9 4 4  w  A n g r e s  (P a s  d e  C a l s l e )  p r z e p r o w a d z o n o  r e w i z j ę  
w m oim  b i u r z e  w E r u a y  1 b a d a n o  n a  m e r o s tw le  d o k u u e r . t y  n a  n a z w is k o  T a r n e a n  
G e o r g e s 's .

W la d o o jo  m l p o n a d t o ,  * e  J e r z y  P a c z k o w s k i  z o s t a ł  po  a r e s z t o w a n iu  
u m ie e z o z o n y  w L o o b  a  n a s t ę p n i e  p r z e w i e z i o n y  w t r a n e p o r o l e  w l f i n i d w  p o l l -  
t y c z r y o h  d o  K ie m ie c  w d n i u  1 .  w r z e ś n i a .

w i d s i c n o  w K o n a u l a o l *  O m a r ^ ln j r e  S . P .  
L I L L E ,  d n i a  3 0 .  c z e n r c a  1 9 4 5 r . S t a n i s ł a w

J  Konsuli Generalny R.P.

-/

31. Oświadczenie S. Broniarza w sprawie okoliczności przybrania pseudonimu „Georges Tarneau” przez Jerzego 
Paczkowskiego

' V

32. Baraki obozu koncentracyjnego Hamburg-Neuengamme. Tu w lutym 1945 r. poniósł śmierć Jerzy Paczkowski



nie „cukierkam i”, stanowiły wyposażenie każdego żołnierza ruchu oporu. Gryps 
świadczył o tym, że Paczkowski podjął próbę jakości -  próbę bezskuteczną. A więc 
stracił nadzieję.

Nazwiskiem „Georges Tarneau” Paczkowski posługiwał się w obozie, utrzymując, 
że jest Francuzem. (Identyczną linię obrony przyjął w niewoli A leksander Janta, 
autor Kłamałem, aby żyć. Pamiętnik roku niewoli, Nowy Jork 1945.) Spodziewał się 
zyskać w ten sposób poprawniejsze traktowanie ze strony służby obozowej, Polacy 
bowiem byli narażeni na szczególnie brutalne represje. Jego „francuskie” nazwisko 
do dnia dzisiejszego bez jakiegokolwiek kom entarza przytacza rejestr: Memorial des 
Franęais et des Franęaises a Neuengamme^^^.

W  tej sytuacji szczególną rangę historyczną i identyfikacyjną przypisujemy tekstowi 
dokum entu (cytowanego w przypisie 130), jaki od władz francuskiego Ministerstwa 
K om batantów  i O fiar Wojny uzyskała w 1949 r. Irena Gabaud-Paczkowska. Wybór 
fałszywej daty urodzenia -  23 IV 1907 -  jest nie do końca przypadkowy, wskazuje 
bowiem dzień imienin Jerzego.

Z  wycieńczenia i osłabienia, zaatakowany przez czerwonkę, zmarł w izbic cho- 
rych. D o końca zachował p r^ tom ność . „Czując zbliżającą się śmierć -  brzmi 
późniejsze zeznanie jedynego świadka-współwięźnia, Francuza G erarda Piqueta -  
zawezwał m nie i powołując się na to, że jestem  ostatnim  z jego przyjaciół, z którym 
ma możność mówić, powiedział mi, żebym po powrocie udał się do Konsulatu 
Polskiego w Lille lub do polskiego tłumacza przysięgłego w Billy Montigny i opowie
dział okoliczności, w których się znajdował. Nie wymieniał nazwiska i kazał się nazy
wać G abrielem ...”133.

Z  protokołu  powyższego wynotujmy daty obrazujące ostatnią podróż Jerzego 
Paczkowskiego. O tóż 1 IX 1944 r. w transporcie około 700 więźniów został deporto
wany do Sachsenhausen (O ranienburg), stam tąd zaś 16 X wywieziony do Neucn- 
gamme, dokąd przybył 20 tego miesiąca.

U stalenie daty śmierci Paczkowskiego sprawia trudności. Rejestr więźniów wska
zuje sobotę, 3 lutego. Remigiusz Szczęsny, przełożony Paczkowskiego, podaje 
w swym wspom nieniu dzień 3 maja(!) 1945 r. Tymczasem na podstawie informacji 
zasłyszanych przez przyjaciół wiadomo tyle, że zmarł w poniedziałek, w drugiej 
połowie lutego 1945 r.; byłby to więc 19 lub 26 lutego. Gdyby to był 26, akurat zbie
głoby się to w czasie -  Irena Gałęzowska przypomina argum ent symboliczny -  z uro
czystym złożeniem  wieńca przez gen. Stanisława Maczka, dowódcę 1. Dywizji 
Pancernej, kawalera francuskiej Kom andorii Legii Honorowej, u grobu Nieznanego 
Żołnierza pod Łukiem Tryumfalnym w Paryżu^^.

W olność była tak blisko. Ppor. Jerzego Paczkowskiego odznaczono pośmiertnie 
w imieniu rządu londyńskiego, 19 IV 1945 r.. Krzyżem Virtuti M ilitari kl. V i awan
sowano do stopnia majora^^^ Został pochovyany bezimiennie w zbiorowej mogile 
obozowej. Dzięki staraniom  przyjaciół, na Ścianie pamięci cm entarza polskiego 
w podparyskiej miejscowości M ontm orency ufundowano skrom ną tablicę; „Śp. Je 
rzy Paczkowski, poeta i żołnierz. Kawaler O rderu Virtuti Militari i Croix de Guerre, 
urodzony 16 stycznia 1909 w Warszawie, um arł 26 lutego 1945 w obozie Hamburg- 
N euengam m e. Mort pour la Pologne et la France”'^^ .̂

Irena G abaud ostatnie swe lata spędziła sam otnie w Paryżu. Czas jakiś pracowa
ła w księgarni „Libella” Zofii i Kazimierza Romanowiczów. Jej córka z pierwszego 
małżeństwa, Y vette G abaud, usamodzielniła się, zamieszkawszy z mężem Władysła
wem W antułą w Nowym Jorku. Schyłek życia Ireny okazał się pasmem cierpień. Tak 
pisała o tym paryżanka Zofia Dygat-Partyka (córka Zygmunta Dygata) do mieszka
jącej w Krakowie skrzypaczki Eugenii Umińskiej: „M iałam tu znajomą. Dostała 
zwykłego ataku ślepej kiszki, zoperowali ją, wycięli ślepą kiszkę. Po 6 miesiącach już 
wycinali jej jajniki, potem  jedno płuco; a po dwóch latach um arła w strasznych cier



pieniach na raka generalise. To była cioteczna siostra Tuwima, pani Paczkowska 
(wdowa po p o e c i e ) ” 1 3 7 .

„Więc odchodzisz, Ireno, trum no bardzo wąska, / na inne, nie paryskie, Pola Eli
zejskie...” -  dziwił się jej przedwczesnej śmierci ( |3 0  V 1963 r.) poeta Jan Wincza- 
kiewicz. Ale w swym epitafium już nawet nie wspomniał o Jerzym, o płom iennej mi
łości ich dwojga. Tymon Terlecki, pisząc o Paryżu odnalezionym, miał na myśli Irenę 
Paczkowską, której dedykował tę sekwencję swych wspomnień znad Sekwany 
(w zbiorze: Opowieść o dwóch miastach Londyn -  Paryż. Londyn 1987).

Irena spoczywa na cm entarzu w M ontmorency, grób koncesjonowany nr 816, 
sekcja B, rząd 6^38

„Pogoń za czasem utraconym ” udaje się coraz rzadziej, ale jest możliwa. Dowo
dzi tego spotkanie z łączniczkami POW N „M onika”: H eleną Backiel-Jędrzejewską 
i śp. Jadwigą Kaszyńską-Woźniak (zmarłą 6 XI 2000), zaaranżowane 2 i 3 VI 2000 r. 
w Lille, oraz relacja na łamach warszawskiego „Biuletynu Stowarzyszenia W spólno
ta Polska” 2001 nr 2. H elena Jędrzejewska wstąpiła do POW N mając 18 lat. Pom i
mo młodego wieku decyzja jej była głęboko przemyślana i -  m ożna powiedzieć -  
zakorzeniona w atmosferze dom u rodzinnego, na której zaważyła aktywność ojca. 
Władysław Jędrzejewski, w okresie międzywojennym wieloletni prezes Polskich Sto
warzyszeń Teatralnych we Francji Północnej, anim ator ruchu scenicznego i śpiewa
czego, własną bezinteresowną pracą dla wspólnego dobra nadał córkom skalę w ar
tości, jakiej pozostały wierne. H elena współpracowała z obu braćmi Paczkowskimi, 
wykonując wszystkie zlecenia bez względu na stopień ryzyka. Jej narzędziem  pracy 
był rower, atutem  -  beztroska młodość i szczęście do ludzi. H elena Backiel-Jędrze- 
jewska, nie mając dziś jako sam otna wdowa żadnych obciążeń rodzinnych, cały swój 
czas poświęca wypełnianiu obowiązków statutowych prezesa Związku Byłych Człon
ków POW N.

18. „Wiersze, których nie zdążę dokończyć”. W ostatnim  (jedynym zachowanym) 
liście Paczkowskiego do szefa POW N Aleksandra Kawałkowskiego z 1-2 VII 1944 r. 
znajduje się następujące wyznanie:

„...Niech się Pan o nas nie boi. Hulamy sobie po Zagłębiu ważniejsi od wojewo
dów. Leszek [pseudonim Józefa Czapiewskiego -  uw. WJP] wymyśla Niemcom, kie
dy go zaczepią w nocy, i pokazuje im swoją kartę żywnościową. Lubicz [pseudonim 
Tadeusza Paczkowskiego -  WJP] w podartych portkach lata po Śląsku («Lubicz nie 
Lubicz, pocałowacz można!» -  jak mówią łączniczki); ja, rozmarzony jak zawsze, 
pruję pod wiatr i mówię sobie wiersze, których nigdy nie zdążę dokończyć:

...Jeszcze noc. Poprzez chmury, czarnym wiatrem gnane,
Księżyc się srebrnopiórym przebija gołębiem.
Gwiazdy na niebie martwe, nieruchome, szklane - 
Dymią hałdy nad moim Zagłębiem...

Cóż nam wobec tego może grozić, Drogi Przyjacielu? Nawet gdybyśmy mieli 
umrzeć przed DB*, w pewnym sensie zrobiliśmy swoje -  i nikt nam już tego nie 
odbierze. Kiedy się stworzyło tak piękne rzeczy, kiedy się przeżyło tak wielkie wzru
szenia, śmierć, o której nie mamy czasu myśleć, nie jest wcale straszna”^39

Śmierć nie wydawała się straszna. Dla poety stokroć bardziej dojmująca była 
świadomość niespełnienia twórczego. W plótł do listu, jak na ironię, ten ułam ek wier
sza, którego nigdy nie zdążył dokończyć.

Wydawcy pierwszej pośmiertnej edycji autorskiej wahali się w wyborze tytułu mię
dzy Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa (na karcie tytułowej) a Wiersze wybrane i Pierwsza 
bitwa (na okładce i na o b w o l u c i e ) o  innych problemach wspomni autor notatki

‘ Dzień bitwy.



w paryskiej gazecie: „W najbliższym czasie ukaże się w Londynie nakładem «Orbisu» 
tom śp. Jerzego Paczkowskiego Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa. Z  tomu wybieramy Je
den z ostatnich -  niedokończonych -  utworów pt. Wiersz do młodszego brata

W  kraju ten niesłusznie zapomniany poeta-żolnierz dopiero z inicjaty\^ Ireny 
G abaud trzynaście lat po wojnie otrzyma! skromne zadośćuczynienie za sprawą 
publikacji tom u Poezje i satyty^"^^. Irena Gabaud, zwracając się do Pawła Hertza 
z gotową propozycją wydawniczą, oczekiwała pośrednictwa na gruncie warszawskim 
w ostatecznym zrealizowaniu wyboru satyr, fraszek i kalamburów z tomu przedwo
jennego N a ostrzu noża oraz pełnego przedruku zawartości tom u londyńskiego Wier
szy zebranych... (z wyłączeniem prozy: Pierwsza bitwa). W niosek z tego płynął taki, że 
M uza wierna Paczkowskiemu zam ierzała dokonać rzeczy niemożliwej, a mianowicie 
przechytrzyć cenzurę. H ertz nie w pełni wywiązał się z zadania (jako edytor-specja- 
lista nie poprawił nawet niefortunnego tytułu: Poezje i satyry, zbudowanego w sposób 
wykluczający przynależność satyr do poezji). W krótce „W iadomości” londyńskie 
uwypukliły uchybienia edycji, a epizod ten zmusił Irenę Gabaud do repliki. Warto 
przytoczyć istotny fragm ent jej ówczesnego listu do redakcji.

„Atakując w nr. [24] 637 «Wiadomości» Państwowy Instytut Wydawniczy za po
minięcie dwóch wierszy [tj. 12 V 1938 i Wiersz do młodszego brata -  WJP] w wyda
nym (...) tom ie Jerzego Paczkowskiego pt. Poezje i satyry, pisze Silva [tj. Mieczysław 
Grydzewski, redaktor naczelny -  WJP], że w «pozwoleniu udzielonym na przedruk 
zastrzeżono, że ma on objąć całość i że z utworów poetyckich nie wolno żadnego wy
łączyć». O tóż chcę wyjaśnić, że nie było mowy o «pozwoleniu udzielonym na 
przedruk», gdyż PIW  nie wydał przedruku tomiku londyńskiego z 1946 r., lecz tomik 
zupełnie inaczej ułożony. Każdemu wiadomo, że w Polsce cenzor w ostatniej chwili 
może wyrzucić, co mu się podoba, a raczej nie podoba. Podjęłam to ryzyko jak naj
bardziej świadomie. Spuścizna po Paczkowskim jest niewielka. Jako młody chłopiec 
był redaktorem  «Cyrulika Warszawskiego», pisywał artykuły do gazet i piosenki do 
kabaretów. Później w Paryżu był urzędnikiem  Ambasady polskiej i korespondentem  
wielu pism warszawskich. W  chwili wybuchu wojny miał 30 lat, w chwili aresztowa
nia przez G estapo, po ciężkiej walce, w której został ranny, zaledwie 35 lat. W swym 
krótkim  życiu czasu na pisanie wierszy miał właściwie mało. Chciałabym, aby nazwi
sko Jerzego Paczkowskiego, jego skromny wkład do literatury polskiej nie przepadł, 
żeby wiedziano o nim w Warszawie, którą tak k o c h a ł .

Wydanie PIW-u, choć dalekie od doskonałości, spełniło jednak swą rolę. Przywróci
ło powojennej kulturze krajowej PRL, pozbawionej oddechu, wolną i nieposkromioną 
poezję Paczkowskiego. Świadczą o tym głosy licznych recenzentów w ówczesnej prasie 
krajowej i zagranicznej (Michał Głowiński, Stanisław Gogłuska, Mieczysław Grydzew
ski, Jerzy Kwiatkowski, A rtur Międzyrzecki, Andrzej Nowicki, Teofil Syga).

W  1994 r. nakładem  krakowskiego Wydawnictwa „Sponsor”, wspomaganego fi
nansowo przez M inisterstwo Spraw Zagranicznych RP i Uniwersytet Warszawski, 
ukazały się Jerzego Paczkowskiego Wiersze, któtych nie zdążę dokończyć. Po blisko 
czterdziestu latach od chwili wydania Poezji i satyr przystępując do pracy nad nową 
edycją spuścizny poetyckiej Paczkowskiego, potraktow ano ten zamiar jako okazję 
dopełnienia wizerunku poety. Wyraziło się to przede wszystkim w reaktywowaniu 
„wydania prowizorycznego” Polskiej YM CA pięciu pieśni żołnierskich, które wpro
wadzono do chronologii edycji poetyckich zrealizowanych za życia autora (Na ostrzu 
noża, 5 [Pięć] pieśni, Spotkanie z M uzą). Przywołano w całości -  wyjąwszy prozę 
{Pierwsza bitwa) -  wyposażenie pośm iertnego tomiku londyńskiego „wierszy zebra
nych”. Ponadto integralną część edycji stanowią dwie całkiem nowe kategorie utwo
rów, a mianowicie: wybór wierszy Paczkowskiego pominiętych w wydaniach książko
wych oraz inedita. Przypomniano więc wachlarz tekstów warszawskich z lat 1924-36, 
publikowanych przez Paczkowskiego w czasopismach (m.in. „Cyrulik Warszawski”, 
„Głos M łodzieży”, „Eroticon”, „Kino”, „R adio”, „Wiadomości Literackie”). Kalej
doskopowy charakter mają także inedita: wiersze drukowane po raz pierwszy z auto



grafów -  z młodzieńczych notatników poety, z luźnych zapisków paryskich i przygod
nych maszynopisów grenoblskich. Juwenilia są dostępne dzięki zachowanym dwóm 
notatnikom  poetyckim, zawierającym 78 tekstów (precyzyjnie datowanych) z lat 
1920(!)-1929. Większość tych tekstów znamy z publikacji w drukach ciągłych i d ru 
kach zwartych. Decyzją rodziny Paczkowskiego oba notatniki włączono do zbiorów 
Muzeum Literatury im. A dam a Mickiewicza w Warszawie. Jeśli chodzi o grupę d ru 
gą -  o autografy i maszynopisy z pliku luźnych kart, mówiąc najogólniej, przypadają
ce na lata paryskie 1936-39 oraz na lata wojny 1939-44, ustalenie chronologii jest 
możliwe jedynie w niewielkim stopniu, nadal według wskazań autora. Maszynopisy 
jako postać skończona tekstu są zazwyczaj opatrzone adnotacją precyzującą miejsce 
i czas powstania utworu. Kartki rękopiśm ienne, brulionowe nie przynoszą takich 
uściśleń, nie ma też pewności, czy stykamy się z zapisem całościowym, czy tylko 
z fragmentaryczną notatką poetycką.

O próbach młodzieńczych napisano dość obszernie, charakteryzując warszawski 
okres życia i poetyckie pierwsze kroki Paczkowskiego. Znacznie ciekawsza wydaje 
się jego spuścizna z lat aktywności grenoblskiej. Najwyższą rangę przyznaliśmy 
w osobnym podrozdziale pieśniom żołnierskim, z odpowiednią dozą szacunku dla 
współpracy kompozytorskiej Zygmunta Dygata.

Kolejne pieśni Znajom y słowik oraz Kołysanka Warszawy wchodzą w skład szcze
gólnej kolekcji, której właścicielką była W anda Borkowska (1908-1982), bibliote
karka paryskiej Biblioteki Polskiej, wraz z kolegami (Czesław Chowaniec, Irena 
Gałęzowska) zamieszkująca w „G rand H otelu”, ówczesnym schronisku Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Dzięki jej zapobiegliwości przetrwał do naszych czasów cytowa
ny wcześniej wiersz satyryczny Pod setką, a także osobliwe relikty przyjaźni, jaka łą
czyła Paczkowskiego z Bolesławem Micińskim (Do Dziańdzi, Sonet psychoanalitycz
ny, pismo „U rzędu Walki z M egalom anią Rodziny M icińskich”). Pozostawione w de
pozycie archiwalia W. Borkowskiej dyrektor Józef H andelsm an po jej śmierci prze
kazał bratu Jerzego, Tadeuszowi Paczkowskiemu, podczas zorganizowanej przez 
Bibliotekę Polską 17 V 1985 r. uroczystości rocznicowej z okazji czterdziestolecia 
zgonu poety. Po śmierci Tadeusza Paczkowskiego opisywanymi archiwaliami zaopie
kowała się siostra, Zofia Paczkowska-Borsukowa.

Zgodnie z przywilejem „poetów mniejszych”, nieco uwagi należałoby poświęcić 
obecności wierszy Jerzego Paczkowskiego w antologiach poetyckich. Wydawców wy
przedził Stanisław Lam, wprowadzając trzywiersze Paczkowskiego do swej paryskiej 
Antologii poezji polskiej'^^^. Po Lamie kolejnym antologistą oddanym Paczkowskie
mu był Mieczysław Grydzewski^^^. W kraju poeta jest gościem w antologiach: Pa- 
sternaka i Śpiewaka, M itznera i Pasternaka, Matuszewskiego i Seweryna Pollaka, 
Borowego, Szczawieja, Szczypki, Winczakiewicza, Marxa, Janiny Kwiek-Osiowskiej, 
Bolesława Klimaszewskiego.

Profesor Wacław Borowy, bezbłędnie wyczuwający puls prawdziwej poezji, w tece 
materiałów, które później posłużyły do edycji pośmiertnej wznowienia wyboru liryki 
polskiej Od Kochanowskiego do Staffa (Londyn 1954), przygotował niespodziankę: 
wprowadził bardzo osobisty, choć niespełniony, wiersz Paczkowskiego Do mego syna.

...Dom ci buduję, mój synu, większy, piękniejszy niż umiem...
Abyś mógł kiedyś wieczorem, samotnie siedząc u stołu.
Swą głowę nieutuloną dłońmi podeprzeć obiema 
I sypkość piasku rozważać, i płonność moich mozołów,
I własne trudy, mój synu.
Synu, którego nie mam.

Po domu, który zmiażdżyła wojna, zostają zgliszcza. Dom, który budowała wyo
braźnia -  przemija bez śladu.

Trzeba więc uwierzyć w poezję. O na trwa.



PRZYPISY
1 J. Paczkowski: Wiersze, których nie zdążę dokończyć. Wstęp: longa, vita brevis, wybór, układ

i oprać. W.J. Podgórski. Kraków: Wydaw. „Sponsor”, 1994. -  240 s.; 1 portr.; 1 facsimile- 17 cm. Na
kład bibliofilski 400 egzemplarzy numerowanych. Jeżeli nie sygnalizowano innego źródła, wszelkie 
cytaty utworów Paczkowskiego pochodzą z tej edycji.

2 Czy wiesz, kto to jest?  Pod ogólną red. S. Łozy. [T. 1]. Warszawa 1938 s. 547. Po śmierci Pacz
kowskiego jego biogram zamieściły wszystkie ważniejsze słowniki biobibliograficzne: Polski Słownik 
Biograficzny. T. 24. Wrocław 1979 (autor hasła: Janusz Stradecki; nieścisłości); Słownik współczes
nych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964; Literatura pobka. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Wyd. 
7. Warszawa 1990 (autor hasła: Ryszard Matuszewski; nieścisłości); Mały słownik pisarzy polskich na 
obczyźnie 1939-1980. Warszawa 1992, tamże wyd. 2 1993 (autor hasła: Wojciech Wyskiel; nieścis
łości); Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny.. Dz. cyt. T. 6: N-R 
Warszawa 1999 (autorka hasła: Ewa Głębicka; nieścisłości).

3 F. Lilpop Krańce: Powroty. Białystok 1991 s. 17.
 ̂Dwa notatniki poetyckie z dzieciństwa i młodości Jerzego Paczkowskiego zostały przez rodzi

nę ofiarowane do zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zob.: W.J. 
Podgórski: Nota edytorska. [Do]: J. Paczkowski: Wiersze, których nie zdążę dokończyć... Dz. cyt., s. 
235-236.

5 L. Rzyski [właśc. J. Paczkowski]: Pożegnanie (inc. Już we mgle giną lasy...). „Głos Młodzieży” 
(Warszawa) R. 2:1924/1925 nr 1, październik 1924, s. 1.

® „Głos M łodzieży” R. 2:1924/1925 nr 7, czerwiec 1925, s. 2.
J. Paczkowski: Sen Adam a (Grzymaly-Siedleckiego). „Cyrulik Warszawski” 1927 nr 5, 29 I, 

s. 3. Tygodnik był datowany w stopce redakcyjnej za pomocą formułki: „Druk ukończono...”. Nr 4: 
„Druk ukończono 22 stycznia 1927 r.”. Trzeba trafu, że akurat w nr. 5 doszło do pomyłki: zamiast 
stycznia podano „29 grudnia 1927 r.”. Możliwe, że ten błąd był przyczyną przeoczenia debiutu Pacz
kowskiego. Por.: A. Słonimski: Kroniki tygodniowe 1927-1939. Wyboru dokonał, wstępem i przypisa
mi opatrzył W  Kopaliński. Warszawa 1956 s. 16.

L. Rzyski [właśc. J. Paczkowski]: Aleje inc.: W  alejach przed północą pań i panów nawał... -  
„Eroticon” (Warszawa) R. 2:1931 nr 27; J. Elski [właśc. J. Paczkowski]: Doktor inc.: Weszłaś do gabi
netu. Grzecznym ruchem ręki... Tamże, nr 31; J. Elski [właśc. J. Paczkowski]: Sonet inc.: Patrzę na 
ciebie, droga, i poem at nowy... Tamże, nr 34; przedr. w: Wiersze, których nie zdążę dokończyć... Dz. 
cyt., s. 192.

® Zajmujemy się tak szczegółowo profilem uczelni, ponieważ w biografiach Paczkowskiego po
kutuje nieprawdziwa informacja, jakoby w SNP studiował... dziennikarstwo. Zob.: Paczkowski, Jerzy. 
W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprać, zespół pod red. E. Korzeniewskiej. T. 2: J-P War
szawa 1964 s. 603; zob. też: R. Matuszewski, Paczkowski, Jerzy [hasło w:] Literatura polska X X  wie
ku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1999 s. 1; tu także inne nieścisłości.

Oryginał rozprawy, niestety, zaginął.
Zob.: Przyczynki do historii Szkoły Nauk Politycznych h' Warszawie z  okazji 50-lecia je j założe

nia 1915-1965. Warszawa: Wydawn. własne członków założycieli, 1968 [maszyn, powiel.].
12 T. Wittlin: Pacześ. W: Radosne dni. Rzym: Wydaw. Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1946 

s. 55.
13 T. Wittlin: Ostatnia cyganeria. Wyd. 1 (krajowe). Warszawa 1989 s. 8.
1“̂ M. Hemar, J. Lechoń, J. Tuwim, przy współudziale K. Gałczyńskiego, J. Paczkowskiego 

i Ś. Karpińskiego: Szopka polityczna 1931, pióra... Warszawa 1931. Skład Główny Józef Dąb.
15 „Pewien kłopot miałem z faworytem wszystkich skamandrytów, najmilszym wśród najmłod

szych poetów, pięknym i czarującym pacholęciem, któremu powierzyłem sekretariat redakcji, Je
rzym Paczkowskim. Bardzo przydatny w «Cyruliku Warszawskim», niewyczerpany w pomysłach do 
karykatur, cięty w swych satyrach, okazał się w redakcji «Kultury» do niczego” (K. Wierzyński: Pa
miętnik poety... Dz. cyt., s. 335).

16 Zob.: Wspomnienia o Julianie Tuwimie pod red. Wandy Jedlickiej i M. Toporowskiego. War
szawa 1963 s. 460. Inicjatywę powołania Grupy Satyryków wydawcy przypisują Tuwimowi.

1’̂  J. Minkiewicz: Pamiętniki. W: Minio. Przyjaciele o Januszu Minkiewiczu. Oprać. A, Mariano
wicz. Londyn 1989 s. 214.

IS Zob.: „Kurier Poranny” (Warszawa) R. 1935. Rozszyfrowanie pseudonimu potwierdza T. Wit
tlin w Ostatniej cyganerii.

19 T. Wittlin: Ostatnia cyganeria. Dz. cyt., s. 174.



20 J. Paczkowski: Na ostrzu noża. Satyry. Warszawa: Nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1935.
21 Tamże, s. 5-6.
22 Cztery wieki fraszki polskiej. Wybór i wstęp J. Tuwima, przedmowa A. Brucknera. Warszawa 

1935, wyd. 2 tamże 1957 s. 454. W stosunku do edycji Na ostrzu noża wydawcy zmodyfikowali (skróci
li) tytuły dwóch fraszek. Odnotujmy więc ich pełne brzmienie: Bajeczka Jachowicza o „Świadomym  
macierzyństwie”, czyli Apel naszych milusińskich oraz Na procesy księdza Panasia.

23 A.Z. Makowiecki: „Wiadomości Literackie”. Hasło w: Słownik literatury polskiej X X  wieku. 
Zespół red.: Alina Brodzka [i in.]. Wrocław 1992 s. 1173.

24 Antoni Madej (1899-1989), poeta lubelski; Jan Szczawiej (1906-1983), poeta związany z Lu
belszczyzną i Warszawą; Grzegorz Timofiejew (1908-1962), poeta warszawski.

25 J. Lechoń: Słowo wstępne. Do: J. Paczkowski: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa. Londyn 1946 
s. 7. Zob.: A. Nasiłowska: Poezja. Hasło w zb.: Słownik literaturypobkiej X X  wieku... Dz. cyt., s. 811.

26 J. Kwiatkowski: [R e c.:] J. Paczkowski: Poezje i satyry. „Przegląd Kulturalny” (Warszawa) 1958 
nr 25.

27 Irena Gabaud z domu Szrojt (12 IV 1898-30 V 1963 Paryż), kuzynka Juliana Tuwima, żona 
Roberta Gabaud. Brak bliższych danych biograficznych.

2  ̂J. Sakowski: Dedykacja dla Ireny Paczkowskiej. W: Dawne i nowe lata. Paryż 1970 s. 61.
2  ̂T. Nowakowski: Pani Irena. (Wspomnienie pośmiertne). „Wiadomości” (Londyn) 1963 nr 48, 

1 XII, s. 4.
30 J. Wittlin: Nasza Irena. „Wiadomości” (Londyn) 1963 nr 48, 1 XII, s. 4.
31 Nazwisko Paczkowskiego nie pojawia się na liście polskich stypendystów we Francji 1920- 

1939, opublikowanej przez Małgorzatę Willaume: Humaniści polscy nad Sekwaną w l. 1919-1939. 
O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych. Lublin 1989.

32 Zob.: Irena Santor: Jubileusz. -  „Polskie Nagrania”, płyta długogrająca SXL 1000; strona A, 
nr 5: Okno na świat. Słowa J. Paczkowski, [muzyka Hermann Lohr], oprać. muz. Jerzy Wasowski.

33 „Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej” (Warszawa) 1937 s. 252 poz. 404: 
„Paczkowski Jerzy, ur. 13.5.1905[!], A[mbasada] Paryż [od:] 1.12.[19]36”.

34 „Serafinowicz, Leszek, ur. 13.3.1899, A[mbasada RP] Paryż 1.5.31”. -  „Rocznik Służby Zagra
nicznej Rzeczypospolitej Polskiej” (Warszawa) 1939 s. 289 poz. 575.

35 „Brzękowski, Jan, dr fil., ur. 18.12.1903 A[mbasada RP] Paryż. -  „Rocznik Służby Zagranicz
nej Rzeczypospolitej Polskiej” (Warszawa) 1938 s. 254 poz. 56.

36 J. Paczkowski: Miscellanea paryskie. -  „Wiadomości Literackie” (Warszawa) 1935 nr 18 s. 6,
37 J. Paczkowski: Pameli i Europa. -  „W.L.” 1936 nr 8 s. 4.
38 J. Paczkowski: Z owsa ryż. -  „W.L.” 1936 nr 16 s. 18.
3  ̂J. Paczkowski: Paryż załgany. -  „W.L.” 1936 nr 36 s. 5.
40 J. Paczkowski: „God Save the King" na nutę „Marsylianki”. -  „Wiadomości Literackie” 1938 

nr 36, 28 VIII, s. 2-3, ił. F. Topolski.
41 W. J. Podgórski: Dwaj stryjeczni Paczkowscy i Warszawa. -  „Kierunki” (Warszawa) 1989 nr 41, 

8 X, s. 11 il. J. Paczkowski: Wiersze, których nie zdążę dokończyć... Dz. cyt., s. 196-197.
42 Zob.: „Polska Zbrojna” (Warszawa) 1939 nr. 14, 19, 36, 67, 81, 124, 139, 193.
43 J. Brzękowski: W  Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. Wyd. 2 Kraków 1975 s. 82-83.
44 Tamże, s. 83.
45 Zob.: L. Audibert: Umrzeć za Gdańsk. -  „Polska Zbrojna” (Warszawa) 1939 nr 207, 28 VII, 

s. 5. Według Aleksandra Kawałkowskiego artykuł ten „ukazał się z inspiracji niemieckiej” (A. Ka
miński [właśc. A. Kawałkowski]: Mobilizacja polska we Francji. [W zb.:] 11 X I 1941. Komitet red.: 
W. Grzybowski [i in.], Grenoble [1942] s.l69).

46 A. Kamiński [właśc. A. Kawałkowski]: Dz. cyt., s. 175. Co do daty wyjazdu pierwszego eszelo- 
nu do Coetquidan opinie źródłowe wahają się między 20 a 24 IX 1939 r.

47 LHópitalier: Armia Polska we Francji... Lens 1962 s. 26.
481. Galęzowska: Przedmowa. [Do:] J. Paczkowski: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa... Dz. cyt., s. 9.
4  ̂J. Brzękowski: Dz. cyt., s. S3.
50 A. Janta: „Gabriel”. W: Lustra i reflektory. Warszawa 1982 s. 163.
51 Alfred Paczkowski: y4/iA:(efa cichociemnego. Wyd. 3 Warszawa 1987 s. 57. WJ. Podgórski: Dwaj 

stryjeczni Paczkowscy... Dz. cyt.
52 Zob.: W. Dec: Narvik i Falaise. Warszawa 1958 s. 47. . Ze śpiewnika Legionów Piłsudskiego 

przejmowano wiele, z jednym wyjątkiem: Marsza Pierwszej Brygady, który nie był tolerowany. O zwal
czaniu tej pieśni w Coetquidan Paczkowski wspomni z sarkazmem, gdy będzie pisać artykuł okolicz



nościowy do jednodniówki. Zob.: J. Paczkowski; 72 V 1940. W: [Dwunasty maja] 12 V 1941. 
Grenoble. [Jednodniówka poświęcona pamięci Józefa Piłsudskiego. Komisja redakcyjna: W. Pobóg- 
Malinowski, Cz. Chowaniec, J. Paczkowski, Feliks Chrzanowski. -  Grenoble 1941] s. 105-119.

J. Meysztowicz: Saga Biygady Podhalańskiej. Warszawa 1958 s. 33.
J. Paczkowski: 43 listy do Ireny Gabaud, Coetquidan 1939-40. Listy znajdują się w posiadaniu 

siostry poety, Zofii Paczkowskiej-Borsukowej, która nie wyraziła zgody na ich publikację. W listach 
z 1940 r. znajdujemy potwierdzenie kontaktów Jerzego z bratem Tadeuszem, który „nareszcie przy
zwyczai! się do wojska” (list z 2 6 1); Tadeusz odbywa! służbę w jednej z sąsiednich jednostek, tajemni
ca wojskowa uniemożliwiała dokładną lokalizację miejsca.

-“’5 Cyt. za: W.J. Podgórski: Ars longa, vita brevis... Dz. cyt., s. 29. Aleksander Żyw -  artysta pla
styk, współtowarzysz Paczkowskiego w Coetquidan; Mauziowie -  to rodzeństwo Zofia i Adam 
Mauersbergerowie, warszawscy przyjaciele poety.

-‘’б S. Baliński: Rozmaitości. Sztuka i życie. Wieczór wigilijny u Lechonia. -  „Dziennik Polski 
i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1980 nr 306, 24 XII, s. 2.

M. Kuncewiczowa: Fantomy. Lublin 1989 s. 192.
58 S. Baliński: Rozmaitości... Dz. cyt.
59 „Polska Walcząca” (Coetquidan-Rennes) 1939 nr 2 ,10  XII, s. 16, nr 4/5,24/31 XII, s. 32; „Pol

ska Walcząca” (Lille) 1940 nr 1, 1 1 II.
J. Paczkowski: Pierwsza bitwa. Pierwodruk: „Wiadomości Polskie” (Londyn) 1941 nr 26, 29 

VI, s. 1-2; przedr. w: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa... Dz. cyt., s. 56-68.
T. Wittlin: Z  wspomnieniem Jerzego -  i „Cyrulika’’. W: Janta. Człowiek i pisarz. Pr. zbiór, 

pod red. Jerzego R. Krzyżanowskiego. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1982 s. 276.
62 Dziennik kpr pchor Czapiewskiego Józefa i plut. pchor. Paczkowskiego Jerzego. Czerwiec[-li- 

piec] 1940 r. Spisywał Jerzy Paczkowski. (Poeta zamierzał w przyszłości opublikować ten dokument 
w formie książkowej po polsku i po francusku pod tytułem Leśna odyseja). Autograf w posiadaniu 
Zofii Paczkowskiej-Borsukowej. Dziennik Czapiewskiego i Paczkowskiego ukazał się drukiem 
w trzech odcinkach na łamach londyńskich „Wiadomości”: 1946, nr 38/39, 29 XII, s. 1; 1947, nr 6, 9 
II, s. 2, nr 36/37, 14 IX, s. 2. Tekst drukowany nosi jednak na sobie ślady „wygładzeń” (i zniekształ
ceń) redakcyjnych. Obszerne fragmenty tego dziennika, cytowane z autografu, poprzedzają edycję 
poe^i Paczkowskiego (1994). Zob.: W.J. Podgórski:/Irs longa, vita brevis... Dz. cyt., s. 32-39.

Cyt. za: W.J. Podgórski: longa, vita brevis... Dz. cyt., s. 32-33, 38-39.
J. Wittlin: Pamięci Ireny Paczkowskiej... Dz. cyt.

65 J. Lechoń: Dziennik. T .2\ 1 1 1951-31 X I I 1952. Warszawa 1992 s. 479.
66 Spośród mieszkańców schroniska w „Grand Hotelu”, kierowanego przez Czesława Korolkę- 

Bobrowskiego, wymieńmy przykładowo kilka osobistości, o których nie będzie już okazji wspomnieć: 
b. wiceminister skarbu Józef Kożuchowski, wysoki urzędnik MSZ Leonard Szepietowski, konsul Sta
nisław Dygat, który w 1939 spędził Boże Narodzenie z Zygmuntem Dygatem w Paryżu, a w 1940 
podjął pracę w Konsulacie RP w Tuluzie, jego córka Krystyna Dygatówna (*1921), później zamężna 
Kiersnowska, aktorka, sędzia Sądu Najwyższego Seweryn Walfisz (1888-1949).

6̂  I. Gałęzowska: Przedmowa. [Do]: J. Paczkowski: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa... Dz. cyt., 
s. 11.

68 Universite des Sciences Sociales de Grenoble II: R. Demoulin-Clot: Les Re'fugie's polonais a 
Grenoble et ses environs pendant la seconde guerre mondiale. Memoire presentć p a r ... sous la direc
tion de P. Bolle et J. Godeł. Grenoble 1985 [maszyn, powiel.] s. 95.

69 M. Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978 s. 35-36. Wskazany przez 
autorkę Marsz Dygata -  to oczywiście melodia do jednej z pieśni żołnierskich Paczkowskiego.

^0 Tamże.
S. Pazyra: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej. Warszawa 1970 s. 341-

342.
"̂2 M. Danilewicz-Zielińska: Dz. cyt., s. 36-37. [Dwunasty m aja] 12 V 1941. Grenoble. [Jedno

dniówka poświęcona pamięci Józefa Piłsudskiego. Red. W. Pobóg-Malinowski, Cz. Chowaniec, 
J. Paczkowski. -  Grenoble 1941] 4° s. 194, il., powiel. -  Na prawach rękopisu. Nakład 139 egz.; Dani- 
lewiczowa myli się o rok w datacji i „gubi” czwartego redaktora, F. Chrzanowskiego. [Jedenasty listo
p a da] 1 1 X I 1941. Grenoble [1942] [Na s. 337 Komitet Redakcyjny: W. Grzybowski -  przewodniczą
cy, J. Jaklicz -  red. działu wojskowego, S. Okoniewski -  skarbnik, Cz. Chowaniec, J. Paczkowski].

72a j. Paczkowski: 12 V1940. W: 12 V1941. Grenoble... Dz. cyt., s. 105-119.
Zob.: rozdz. Kościelski, Straszyńska, Dobrowolski niniejszej książki.
Pierwodr.: J. Paczkowski: Do przyjaciela z  tamtej strony Atlantyku. [W:] 11 X I 1941... Dz. cy t, 

s. 285-286.



J. Winczakiewicz: Z szuflady emigranta. Toruń 2001 s. 79.
K. Wierzyński: List do Juliusza Sakowskiego, [Nowy Jork?], 17 III 1958 r. W: Kulisy twórczo

ści. Listy 1 4 pisarzy emigracyjnych do J. Sakowskiego 1945-1977. Paryż-Londyn b. r. [1979] s. 212.
Cyt. za: R. Demoulin-Clot. Dz. cyt., s. 40. Wiersz ę a  va! wejdzie do pośmiertnego tomiku lon

dyńskiego: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa.
[W. Pobóg-Malinowski:] Wojskowy i konspiracyjny wysiłek polski we Francji 1939-1945. [Paryż]: 

Wydaw. Wydziału Kulturalno-Oświatowego Polskiej Wojskowej Misji Likwidacyjnej we Francji, 
1946 s. 39.

R. Demoulin-Clot: Dz. cyt., s. 30.
0̂ A. Chciuk: Hótel de la Poste. -  „Służba” (Tuluza) 1942 nr 6, 16 VII, s. 302-304.

J. Mondschein: Miecz płomienisty. Poezje. Nakładem TO . Omańskiego. Cliambery: Imprime- 
ries Reunies, 1945; egzemplarz w zbiorach BN jest opatrzony dedykacją: „Panu drowi Henrykowi Ja
błońskiemu -  na pamiątkę dni wygnańczych autor, 10 VII 45, Francja”.

82 M. Mierzwiński: Tam też biły polskie serca. Warszawa 1978 s. 190.
A. Chciuk: O Voiron i o Henr^’ku Szeryngu. -  „Wiadomości” (Londyn) 1974 nr 24 s. 4.
Polska YMCA. „Materiały do Prac Kulturalno-Oświatowych”. Seria I: Obchody i uroczystości. 

Nr 1 :11 Listopada. [Tuluza] 1941. Egzemplarz Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. III 309.449. 
Zob.: B. ŻongoWomcz: Andrzej Chciuk. Pisarz z  antypodów. Kraków 1999 s. 40. Biblioteka Narodo
wa w Warszawie dysponuje zaledwie dwoma numerami.

S[tefan] T[hemerson?]: Tłocznia na Wzgórzu Cimiez. Rękopis Biblioteki Narodowej w War
szawie, sygn. IV.11.287: Korespondencja Samuela F. Tyszkiewicza. T. 29: Ż-AWk. 65 zwrotki 1-4, 7- 
11. Autor wymienił przykładowo trzy tomiki z dorobku Tyszkiewicza: Z  dymem pożarów  Lobodow- 
skiego, Barbakan warszawski Wierzyńskiego i Adwent Pelca.

J. Paczkowski: Współczesna literatura polska z  perspektywy roku 1941. -  Polska YMCA. „Ma
teriały do Prac Kulturalno-Oświatowych”. Seria III: Literatura, muzyka, sztuka. Nr 3 [Tuluza] 1942. 
Zob.: A. Chciuk: O Jerzym Paczkowskim. -  „Wiadomości” (Londyn) 1961 nr 49, 3 XII, s. 1.

A. Chciuk: Imkarskie wspomnienia z  Francji 1941-1947. -  „Ogniwo”. Biuletyn Informacyjny 
dla Członków Polskiej YMCA (Londyn) 1947 nr 15.

J. Paczkowski: Współczesna literatura polska... Dz. cyt., s. 6-7.
89 A. Chciuk: Imkarskie wspomnienia... Dz. cyt.

A. Chciuk: O Jerzym Paczkowskim... Dz. cyt.
J. Paczkowski: Współczesna literatura polska... Dz. cyt,, s. 10.
J. Paczkowski: Wiersze, których nie zdążę dokończyć... Dz. cyt., s. 219-220.

93 J, Paczkowski: Urząd Walki z  Megalomanią Rodziny Micińskich [maszynopis]. Archiwum ro
dzinne w posiadaniu Zofii Paczkowskiej-Boruskowej (Warszawa). Anna Ludwika Micińska (22 XII 
1939-21 III 2001) -  córka Bolesława i Haliny z domu Krauze, historyk literatury, wydawca pism oj
ca. „Ciotka-grafomanka” -  Aniela Micińska, siostra Bolesława; „Prof. Dr Dycio” -  Zygmunt Dygat, 
pianista, kompozytor i pedagog.

9“* Zob.: s. 137 niniejszej pracy.
95 Zob.: W.J. Podgórski: „Pieśń była żywą krwią”. O piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Ba

czyńskiego. -  „Polonistyka” (Warszawa) 1988 nr 6 s. 427-442 il.
96 J. Brochwiczówna (*? -t30 III 1997 Bretania), Г voto Skoczyńska (małżeństwo zawarte w cza

sie wojny?), i r  voto Penner (małżeństwo: Paryż 1951) -  śpiewaczka rewiowa o wyjątkowej urodzie, 
sopran liryczny; nie odnotowują jej polskie encyklopedie muzyczne ani teatralne.

9’̂  Pierwodruk tekstu i melodii Kołysanki Warszawy wzbogacił jednodniówkę ku czci Marszałka: 
12 V 1941. Grenoble... Dz. cyt., s. 187; Janina Brochwiczówna obie pieśni wprowadziła do swego re
pertuaru. O prawykonaniu Kołysanki dowiadujemy się od Paczkowskiego w: Sprawozdania. J.P.: 
Msza św. i Akademia w dniu 19 marca 1941. Tamże, s. 189-192.

98 Zob.: T. Panecki: Połonia zachodnioeuropejska w pianach Rządu RP na emigracji (1940-1944): 
Akcja Kontynentalna. Warszawa 1986 s. 236-237.

99 Pierwodruk: 11 X I 1941... Dz. cyt., s. 279-283 -  słowa i zapis nutowy.
100 M. Mierzwiński: Dz. cyt., s. 177-178.
101 A. Chciuk: O Jerzym Paczkowskim... Dz. cyt. Z najnowszego repertuaru żołnierskiego przy

jęła się także Pieśń obozowa, znana też jako Modlitwa obozowa (inc. „O Panie, któryś jest na nie
bie...”), napisana i skomponowana w obozie dla internowanych w Bals (Rumunia) przez poetę-żoł- 
nierza Adama Kowalskiego; jej tekst i nuty przytaczają anonimowo „Materiały do Prac Kulturalno- 
Oświatowych”, seria I, nr 1. Dz. cyt., s. 23, sam tekst natomiast wprowadziła bezimiennie Wanda Ła
dzina do modlitewnika Pójdźmy za Nim. Dz. cyt., s. XIV.



1*̂ 2 A. Mickiewicz: Dzieła wszystkie. T. 16: Rozmowy. Warszawa 1933 s. 112.
Są to: Pieśń żołnierzy polskich z  obozu w Senieres poświęcona Polakom poległym we Francji, 

Piosenka obieży’światów  i Dobranoc. -  „Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich” (Londyn- 
Perth) 1945 nr 54 s. 59-63; nr 57 s. 143-144.

10  ̂ J. Paczkowski: Spotkanie z  Muzą. U  Tyszkiewicza / Anno Domini MDCCCCXLII [1942] / 
w Nic^skiej filii jego oficyny.

105 Zob.: s. 34-35 niniejszej pracy.
106 j. Paczkowski: Spotkanie z  Muzą. Nicea 1942 s. 31.
107 B, Miciński: O nienawiści, okrucieństwie i abstrakcji. -  „Wiadomości Polskie” (Paryż) 1940 

nr 10, 19 У  s. 3. Pierwodruk Wiersza Paczkowskiego ukazał się na tych samych lamach (wraz z utwo
rem drugim Powrót Muzy): „Wiadomości Polskie” (Londyn) 1942 nr 4, 25 I, s. 1.

108 Na tym tle wiersz 12 V 1938 stal się przedmiotem polemiki między autorem i wydawcą; zob.. 
s. 35-37 niniejszej pracy.

10  ̂J. Paczkowski: Spotkanie z  Muzę. Dz. cyt., s. 35. „Rocznica droga sercu poety” -  12 marca 
1929 r. -  wiąże się zapewne z osobą Ireny Gabaud; jest to, być może, data jej poznania w Warszawie.

110 B. Miciński: List nr 56 do J. Stempowskiego, Bouqueron, pocz. IX 1942. W: B. Miciński, 
J. Stempowski: Listy. Oprać. Anna Micińska, J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk, wprowadzenie Halina 
Micińska-Kenarowa, K. Rćgamey. Warszawa 1995 s. 238.

111 T. Terlecki: List do Samuela F. Tyszkiewicza, Londyn, 12 XII 1949 r. Rękopis Biblioteki Na
rodowej w Warszawie, sygn. III.11.297: Listy Tymona Terleckiego do Samuela F. Tyszkiewicza, k. 44''

112 J. Paczkowski: List do S. Tyszkiewicza, Grenoble, 12 XI 1941 r. Dz. cyt., k. 34'''''.
113 Stanowiła załącznik do listu Paczkowskiego z dnia 26 I 1942 r., ale nie zachowała się. Zob.: 

Listy J. Paczkowskiego do S.F. Tyszkiewicza. Rękopis BN. Dz. cyt., k. 59.
11'* J. Paczkowski: List do S.F. Tyszkiewicza, Grenoble, 13 IV 1942 r. Dz. cyt., k. 68.
115 J. Paczkowski: List do S.F. Tyszkiewicza, Grenoble, 8 V 1942 r. Dz. cyt., k. 71.
116 J. Paczkowski: Listy do S.F. Tyszkiewicza, Grenoble, 27 XI 1941, 2 7 1, 27 VI i 3 VII 1942. Dz. 

cyt., k. 55, 60, 73, 74.
11  ̂A. Janta: O Lechoniowskim zbiorze dedykacji autorskich. W: „Nic własnego nikom u”. Wybór 

M. Sprusińskiego, wstęp J. Odrowąż-Pieniążka. Warszawa 1977 s. 272-273. List wystosowany w tej 
sprawie do Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku -  pozostał bez odpowiedzi.

11  ̂B. Miciński, J. Stempowski: Listy... Dz. cyt., s. 239-240 przypis 13.
11® J. Lechoń: Fragmenty „Dziennika". W: Bal u senatora. Fragmenty nie ukończonej powieści 

oprać. T. Januszewski. Warszawa 1981 s. 95-96.
120 j  Wyrwa: La Resistance polonaise et la politique en Europe. Paris: Editions France Empire, 

1983 s. 441.
121 M. Zgórniak: Polski ruch oporu we Francji w okresie okupacji hitlerowskiej 1940-1944. 

„Przegląd Polonijny” (Warszawa) 1975 z. 1 s. 123-138.
122 j. Paczkowski: List do S. Tyszkiewicza, Grenoble, 12 XI 1941 r. Rękopis Biblioteki Narodo

wej, sygn. III.11.293, k. 34.
1̂ 3 X Paczkowski: POWN. Pierwodruk w: W. Podgórski: Ars longa, vita brevis... Dz. cyt., s, 50-54.
124 j.E . Zamojski: Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945. Wrocław 1975 s. 91. TOPF poja

wiło się dla wypełnienia luki po likwidacji pod naciskiem Niemców komórek PCK.
125 J. Paczkowski: Wiersz o starym flecie. [Pierwodruk]: „Wiarus Polski” (Lyon) 1943 nr 282, 6 

XII, s. 2 [fragment]. Przedruk w: Tenże: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa... Dz. cyt., s. 46-48.
126 \v  zapisie historyków wojskowości obszar Okręgu „Mazowsze” wyznaczały punkty: Bethune 

-  Mazingarbe -  Lievin.
127 Por. Władysław Ważny pseud. „Tygrys”, oficer-instruktor do spraw specjalno-wojskowych; po

legł 11 IX 1944 r. Odznaczony pośmiertnie Orderem Legii Honorowej. Zob.: T. Panecki: Dz. cyt., 
s. 213-214 przypis; „Sztandar” (Lens) 1944 nr 1 s. 1; „Sztandar Polski” (Paryż) 1945 nr 38,16 IX, s. 2.

128 T. Paczkowski: POWN... Dz. cyt., s. 50-54. O periodykach konspiracyjnych „Komunikat”, 
„Sztandar” i „Walka” informuje J. Kowalik: Dz. cyt. t. 2 poz. 1282 (wydawca: A. Kawałkowski); t. 3 
poz. 2974 (wydawcy: J. Paczkowski i A. Kawałkowski); t. 4 poz. 3269 (wydawca: J. Paczkowski).

129 Zob.: A. Kawałkowski: La Resistance polonaise en France, en 1941-1944. W zb.: La Pologne 
en lutte 1939-1945-1949. Paris 1949 s. 29.

130 Dotychczasowe dane biograficzne Paczkowskiego operowały datą aresztowania 28 VII. Ro
dzina poety dysponuje zaświadczeniem wystawionym przez francuskie Ministerstwo Kombatantów 
i Ofiar Wojny w dniu 29 III 1949 r., w którym jest mowa o aresztowaniu 29 lipca: „Attestation. Le 
Directeur interdepartemental de la Seine-et-Oise et Seine-et-Marne certifie, d’apres les documents



que possede son service, que Monsieur Paczkowski dit Tarneau Georges, ne le 16/1/1909 a Varsovie, 
Pologne, a ete arrętć le vingt neufjidllet mil neuf cent qiiarante quatre [podkr. moje -  WJP] et deporte 
politique a Neuengamme le premier septembre mil neuf cent quarante quatre -  et n’est pas rentre 
a ce jour”. Cytowany dokument został wystawiony na wniosek Ireny Gabaud.

R. Szczęsny: Niedokończony poemat. (Wspomnienie o śp. Jerzym Paczkowskim). „Sztandar 
Polski” (Paryż) 1946 nr 67, 25-26 VIII, s. 1-2. „Wnuczek”, czyli radiooperator ppor. Nowak, otrzy
mał 13 ran postrzałowych w jamę brzuszną i w stanie beznadziejnym trafił do szpitala więziennego 
w Loos-en-Gohelle. Niemcy, nie wierząc w jego wyzdrowienie, przestali się nim interesować. Tym
czasem kuracja szpitalna zakończyła się sukcesem. Właściciele sklepu rzeźnickiego, małżeństwo Ję
drzejaków, dzięki przyśpieszeniu inwazji aliantów nie zostali wywiezieni. (Na podstawie informacji 
R. Szczęsnego zawartycli w przypisach do artykułu.)

132 M ćmońal des Franęais et des Franęaises de'porte's au camp de concentration de Neuengamme 
et dans ses Kommandos. Realise en partenariat par la Fondation pour la Memoire de la Deportation 
et I’Amicale du Camp de concentration de Neuengamme et de ses Kommandos. [B. m. i r. wyd.]. 
Nom: T a r n e a u ,  Prenom: G e o r g e s ,  ne le 23/04/1907 a Ałg[er]; Provenance: -?- Arrivee: 17/10/1944, 
Matri[culation]; 59281, Camp: — Kommando: Hamburg, Situation: DECEDE, Date du deces: 
3/02/1945 [rejestr o układzie alfabetycznym, stronica nie liczbowana]. (Panu Januszowi Kablowi, 
współwięźniowi w obozie Neuengamme zamieszkałemu w Warszawie, dziękuję za udostępnienie je
dynego w Polsce egzemplarza Memorial des Franęais et des Franęaises a Neuengamme). Przykro po
wiedzieć, iż jest to jedyny drukowany zapis śmierci Jerzego Paczkowskiego. Informacja o jego zgo
nie nie trafiła ani do: Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie w l. 
1939-1946. Londyn[-Paryż]: Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego, 1952 -  ani do: Księga pocho
wanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Kom. red.: B. Affek-Bujalska [i in.]. Red. 
nauk.: E. Pawłowski. T. 1-5, [T. 6]: Suplement. Pruszków 1993-98.

133 Cyt. za: Protokoł z  przesłuchania Gerarda Piquet, zam. w Noyelles s[ous] Lens (Pas-de-Cala- 
is) 14, m e de Gueret, na okoliczność zgonu Jerzego Paczkowskiego w obozie koncentracyjnym w Niem 
czech. [...] Noyelles s[ous] Lens, 4 czerwca 1945 r. (-) Gerard Piquet, (-) Tadeusz Paczkowski, (-) 
Józef Czapiewski, (-) Wincenty Jaśniewicz. Wiarygodność podpisów potwierdzona przez Konsulat 
Generalny Polski w Lille, 30 czerwca 1945 r. (Dolcument w posiadaniu Zofii Paczkowskiej-Borsuko- 
wej). Dodatkowym potwierdzeniem autentyczności jest Księga więźniów obozu Neuengamme, 
w której Gerard Piquet (*30 VI 1924), przybyły z obozu Sachsenhausen 17 X 1944 r., nosi numer 
58938.

134 I. Gałęzowska: Pamięci Jerzego Paczkowskiego. -  „Wiadomości” (Londyn) R. 1:1946 nr 3, 21 
IV, s. 3; przedr. jako: Przedmowa. [Do]: J. Paczkowski: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa. Dz. cyt., s. 16. 
Jednym z najwcześniejszych krajowych wspomnień pośmiertnych jest szkic Karoliny Beylin: Piękne 
życie i bohaterska śmierć. Wspomnienie o Jerzym Paczkowskim. -  „Kurier Codzienny” (Warszawa) 
1945 nr 134, 18 XI, s. 6 -  dopełniony wierszem poety Do przyjaciela z  tamtej strony Atlanty’ku.

135 Zob.: G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz: Kawalerowie Virtuti Miłitari 1792-1945. Wykazy 
odznaczonych za czyny z lat 1863-64, 1914-1945. Koszalin 1997 s. 478: VM nr 11035.

136 o  odsłonięciu tablicy informuje notka zapowiadająca bliskie ukazanie się edycji Wierszy ze
branych...: Tom Paczkowskiego. „Wiadomości” (Londyn) 1946 nr 18, 4 VIII, s. 2; tu: przytoczony 
Wiersz do młodszego brata.

137 z. Dygat-Partyka: List do Eugenii Umińskiej, [Paryż,] 10 XII 1964. W: Archiwalia Eugenii 
Umińskiej, zbiory rękopiśmienne Biblioteki Narodowej, sygn. Akc. 16.737 t. 11.

138 Zob.: Cmentarz polski w Montmorency... Dz. cyt., s. 267.
13  ̂Cyt. za: WJ. Podgórski: longa, vita brevis... Dz. cyt., s. 59-60.
1“̂̂  ̂J. Paczkowski: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa poprzedzone słowem wstępnym Jana Lecho

nia oraz przedmową Ireny Gałęzowskiej, z rysunkiem Feliksa Topolskiego i podobizną autora. Lon
dyn: Nakładem „Orbisu”, 1946, 68 s. Na odwrocie k. tyt.: „First printed May, 1946. Printed by Wil
liams, Lba & Co., Ltd., Clifton House, Worship Street, London E.C. 2”. Edycja nie była kompletna, 
pasowałby więc do niej tytuł Wiersze wybrane...

1“̂1 „Sztandar Polski” (Paryż) 1946 nr 61, 15 VIII, s. 2.
l ‘*2 J. Paczkowski: Poezje i satyry. Warszawa: PIW, 1958.
143 I. Paczkowska: O wiersze Paczkowskiego. Do redaktora „Wiadomości".„Wiadomości" (Lon

dyn) 1958 nr 28, 13 VII, s. 6.
Antologia poezji polskiej 1939-1945. Oprać, [i przedm.] dr Stanisław Lam, Paryż [1945]. W an

tologii zamieszczono Pacierz żołnierski, Qa ira i D o przyjaciela z  tamtej strony Atlantyku, s. 208-212.
145 Wiersze polskie wybrane. Antologia poezji od „Bogu rodzicy”[\] do chwili obecnej. Zebrał i uło

żył Mieczysław Grydzewski. Londyn 1946. Przytoczono tam cztery wiersze Paczkowskiego: Dunaj
cem, Wiersz, Powrót Muzy, Wiersz o starami flecie, s. 311-312.





W ł a d y s ł a w  P e l c : 
„ A d w e n t ”

1. Władysław Pelc to również jedna z ciekawszycłi indywidualności „grupy 
Tyszkiewicza” .̂ Urodził się 27 czerwca 1906 r. w Wysokiem Mazowieckiem jako syn 
Emila Pelca i Julii Cezarii z domu Sokolik. Dzieciństwo, począwszy od drugiego ro 
ku życia, spędził w północnej M andżurii, w miejscowości Buchedu, gdzie jego ojciec 
był zatrudniony na Kolei Transsyberyjskiej. Początki edukacji w tamtejszej szkole 
kolejowej przypadają na lata 1914-20. E tap  następny to nauka w Prywatnym K oedu
kacyjnym Gimnazjum Humanistycznym im. H enryka Sienkiewicza w H arbinie, za
kończona m aturą w 1926 r. Jeszcze przed uzyskaniem świadectwa m aturalnego jako 
wyróżniający się uczeń wspomagał tamtejszych nauczycieli, prowadząc lekcje pol
skiego na kursie firmowanym przez gimnazjum, a także powołał wśród młodzieży 
sodalicję „Straż M aryi” (1924). D ebiut literacki Pelca na tamach harbińskiego „Ty
godnika Polskiego” doszedł do skutku już po wyjeździe autora na studia do W arsza
wy. Była to proza Obrazki kresowe. Dwór^. Krajowym debiutem  poetyckim okazała 
się Pieśń do Królowej Polskiej Korony^.

Pelc studiował polonistykę na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Warszawskie
go, uzyskując w 1931 r. dyplom magisterski. Na okres studiów pewne światło rzuca 
pamiętnik ojca Alfonsa Kolbego. Ojciec Alfons 6 XI 1928 r. odwiedził Władysława 
Pelca w jego pokoju sublokatorskim przy ul. Nowowiejskiej 5 m. 29. Notując prze
bieg tego spotkania, pisze m.in.: „[Pelc] za swoje grosze jeździł do G rodna z przeciw- 
bolszewickim odczytem z ram ienia Obozu Wielkiej Polski... (...) W «Nowym Życiu» 
[periodyku grodzieńskim, ukazującym się dwa razy w tygodniu -  WJP] artykuły 
o bolszewizmie podpisane «Es» -  wszystkie jego pióra. Studiuje język chiński po 6 
godzin dziennie. Czy wróci do H arbina, nie wiadomo; więcej rodzice tu ciągną, niż 
on tam. Profesorem zdrowie zostać mu nie pozwoli...” .̂ Podczas studiów uniwersy
teckich był członkiem Towarzystwa Katolickiego im. Piotra Skargi. Nawiązał też 
współpracę z Towarzystwem Polsko-Chińskim w Warszawie, które ufundowało mu 
roczny pobyt stypendialny w Chinach (X 1929 -  8 X 1930). Uwieńczeniem tej wizy
ty była cerem onia ślubna. Pelc w II połowie czerwca 1930 r. ożenił się z H eleną Szan- 
tyrówną (t7  V III 1986), nauczycielką polonistką gimnazjum harbińskiego, a uroczy
stość w kościele św. Stanisława w Harbinie, domyślamy się, zgromadziła całą miej
scową Polonię. W przyjaznym sobie środowisku Pelc mógł redaktorow i „Tygodnika 
Polskiego”, księdzu proboszczowi Władysławowi Ostrowskiemu, podsunąć pomysł 
dodatku „Daleki W schód”. Należał też wraz z A leksandrem  i Stanisławem M ace
dońskimi do członków-założycieli Koła Akademickiego Badania Chin w Harbinie, 
powołanego do działania 15 XII 1929 r.5. Przez pół roku pełnił w Kole wraz z L eo
nem Michowskim funkcję kustosza muzeum etnograficznego. Kiedy wyjeżdżał do 
Warszawy, pozostawiając w Harbinie żonę, przekazał jej swe kom petencje m uzealni
cze. Dodatkowy tem at do przemyśleń poddała mu znajomość, jaką zawarł z ówcze
snym wicekonsulem RP w M andżurii Stanisławem Balińskim, od lipca 1930 r. także 
prezesem harbińskiego Stowarzyszenia „G ospoda Polska” .̂ Talent poetycki dyplo
maty, skamandryty i pianisty, chętnie udzielającego się na akadem iach i wieczorni
cach w gimnazjum harbińskim, rozpieszczanego kom plem entam i przez panny, mógł 
dać wiele do myślenia Pelcowi -  przyszłemu poecie. Kontynuację tej znajomości, po 



mnożonej о innych skamandrytów, zdają się potwierdzać stówa listu Jana Lechonia 
do Samuela Tyszkiewicza (->Aneks). Gotów do odjazdu, Pelc był żegnany z autentycz
nym żalem przez tamtejszą Polonię jako „jeden z najwybitniejszych członków Koła 
Akademickiego”; koledzy akademicy wydali na jego cześć obiad w restauracji chińskiej^.

W Warszawie dyplom uniwersytecki otworzył Pelcowi drogę do kariery dyplomatycz
nej. Jako pracownik kontraktowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych został zgodnie 
z kompetencjami skierowany do Konsulatu RP w Harbinie. Jego misja trwała od 15 
X  1931 do 31 VII 1933 r.8. Powrót małżonków Pelców do Warszawy otwiera przed Wła
dysławem nowe p e r s p e k t^ .  Wyraża się to we współpracy z przywódcami ЮиЬи Pro
meteusza i zaktywizowaniem kontaktów międzynarodowych z ośrodkami tegoż klubu 
w Paryżu, Genewie, Rzymie, Sofii i Stambule*^. W tym czasie uprawia eseistykę na ła
mach czasopism „Wschód” i „Myśl Polska”. Po czteroletniej przerwie powtórne skiero
wanie na placówkę, o identycznym statusie kontraktowym, otrzymał z dniem 1 X 1937 r. 
Tym razem była to Ambasada RP w Paryżu, gdzie u boku Jana Brzękowskiego i Jerzego 
Paczkowskiego pełnił funkcję attache do spraw prasowych. Wybuch wojny zastał go we 
Francji. Jak się wydaje, zobowiązania dyplomatyczne Pelca odwiodły go od zamiaru 
wstąpienia do armii polskiej. Równolegle wobec zobowiązań prasowych Pelc pełnił w Pa
ryżu, potem w Vichy, funkcję referenta do spraw narodów Europy środkowowschodniej.

O dalszych losach Pelca dowiadujemy się, odnajdując go, z chwilą kapitulacji 
Francji, na południu w strefie nieokupowanej. Pelcowie przyjaźnili się z Różą (z do
mu Zamoyską) i Juliuszem Tarnowskimi z Suchej. Tu miejsce na ciekawostkę: oku
pacyjna twórczość dla dzieci była przez poetę adresowana do konkretnych przedsta
wicieli najmłodszego pokolenia, tj. do synów Tarnowskiego -  Władysława, Adama, 
Rafała -  i do ich siostry, Anny. Późniejszy udział w ruchu oporu mógł Pelca związać 
tylko z jedną strukturą, bliską mu ideowo: z POW N. Pelc działa na terenie Nicei, 
prowadzi koło konspiracyjne „A lbert” (o którym jednak milczą polskie źródła 
historyczne). W  tym też czasie nawiązuje kontakt z Oficyną Samuela Tyszkiewicza. Za 
udział w ruchu oporu Francuzi dekorują go Krzyżem Wojennym (Croix de Guerre).

Zgodnie z wytycznymi POW N 
odzyskaną wolność należało powi
tać reaktywowaniem polskich pla
cówek konsularnych. Pierwsza mi
sja w wolnej Francji wiązała się 
z objęciem stanowiska wicekonsula 
RP w Strasburgu (z siedzibą w Bar- 
le-Duc); urząd ten poeta sprawo
wał od 1 IX 1944 do 1 III 1945 r. 
W krótce Pelc wrócił do Paryża 
i zgłosił gotowość wznowienia służ
by dyplomatycznej. Jako wicekon- 
sul w paryskim Konsulacie G ene
ralnym RP pracował do pierwszych 
dni lipca 1945 r., czyli do momentu 
przejęcia placówek przez reżim ko
munistyczny PKWN. Po tej dacie, 
już jako emigrant polityczny i nie
przejednany wróg komunizmu, 
podejmuje w szeregach Koła Przy
jaźni Polsko-Rosyjskiej działania 
na rzecz zbliżenia środowiska pol
skiego do „białej” emigracji rosyj
skiej oraz pojednania kościołów ka- 

33. Władysław Pelc w LaUly-en-Val. Fotografia z marca 2002 r. tolickiego i prawosławnego. KrÓtko



od 19 XII 1950 г. Pelc by! urzędnikiem IR O  w Paryżu. Przez następne dwadzieścia lat, 
od 1952 do 1971 r., tj. do emerytury, pelnil przy francuskim Ministerstwie Spraw Z a
granicznych funkcję pełnom ocnika do spraw opieki społecznej nad uchodźcami i tzw. 
bezpaństwowcami (Office Franęais de Protection des Refugies et Apatrides). W spół
pracował tam z innym poetą „od Tyszkiewicza”, Janem  Gozdawą-Małęczyńskim. 
Posterunek ten utworzono w spadku po zlikwidowanej organizacji międzynarodowej 
International Refugees Organisation (IRO ). W tym czasie przyjął obywatelstwo fran
cuskie (1962). Wysokie Mazowieckie -  miasto rodzinne Pelca -  wyróżniło go w 1996 r. 
tytułem Obywatela Honorowego.

2. Twórczość poetycką i pisarską Władysław Pelc uprawia od wczesnej młodości. 
W przekroju całościowym dominuje liryka: na plan pierwszy wybijają się w niej m o
tywy narodowe i religijne. W latach 1927-1939 przewagę uzyskuje publicystyka. Roz
dział wojenny otwiera wiersz Na zajęcie Paryża w periodyku zainidowanym w Camp 
de Livron koło Caylus przez Józefa Łobodowskiego: „Wrócimy”iO.

Oddano im Paryż bez bitwy, Lutecję galijską oddano; 
bruki jej tłucze najdziksza parada hord - 
Elizejskim spływa potokiem, najpiękniejszą świata kaskadą, 
od Łuku na placu Triumfu do siwego limanu Concorde.
Czarne Wandali bluźnierstwo w poszumie niemieckich chorągwi 
hańbą spłynęło pod złoty cesarza tum.
W  odgłosie ostatnich porażek rozpaczą okrutnej litanii 
drżą marmurowe oblicza wczorajszych pogromców Germanii: 
odwet Zygfryda odwieczny przynosi zareński tłum.
Tłoczy się dzikie junactwo Świętego Michała ulicą, 
verlainowskiej melodii płosząc ostatni ton, 
za splugawioną urodę słodkiej łacińskiej dzielnicy 
umarłymi oczami patrzy wyniosły Panteon.
Z góry najświętszej Patronka spogląda z rozpaczą na miasto, 
na nowy najazd Atylli, dopust i mor: 
nie będzie już więcej cudu. modlitwa na ustach wygasła, 
a nad Lutecją rozbrzmiewa zwycięskiej Waihalli chór.
I z Nibelungów heroje sercami od kolby i łopat 
żądni dosytu z głodnych germańskich wart 
latyńską radość chcą posiąść w liliowy paryski listopad 
na Montparnasie słonecznym i na pagórkach Montmartre...

W ładysław Pelc Na zajęcie Paryża

W kilku następnych num erach „Wrócimy” ukażą się sygnowane przez Pelca: M o
dlitwa (inc. Nie zwoliłeś, Boże, Ikarowi skrzydeł...), Ojczyzna (inc. Schyliły się głowy 
nasze w tęsknocie nad wielką wodą...), Gdy ranki (inc. Gdy ranki czerwienią płoniły 
się wstydliwie...)11.

Jednocześnie poezja Pelca pojawi się w czasopismach „W iarus Polski” (Lyon 
1942) oraz „Wiadomości Polskie” (Londyn 1942), a następnie tę samą dziedzinę 
twórczości utrwali rękodzieło typograficzne Oficyny Nicejskiej. Wystarczy powie
dzieć, że cztery wiersze Pelca otwierające numer „Wiadomości Polskich” z 18 X 1942 -  
Wyznanie, Ojczyzna, Pieśń [o] dom u  i Pamiętasz? -  w tejże samej kolejności wejdą do 
Хоти Adwent^'^.

Ziemię pachnącą łubinem 
i Niemen sercu bliski, 
bór na omszałym kilimie 
uroczysty i cichy

pamiętasz?...



Wieczór spadał w zawierusze zapachów 
i w srebrne dzwonił kielichy.
Sady czuć było miętą.
Kasztany jak siwe mnichy 
spowiadały nad domem.
Od Kołoży pieśni rosły nad wodą,
^ośno się śmiały dziewczęta 
i puchacz trwożył,

pamiętasz?...
Ranki wstawały rześkie, 
pszczelim buchające wrzątkiem 
i na łasze niemeńskiej 
letnie sprawował obrządki 

lipiec.
A w  południowej zadymce 
Grodno czekało na żniwa i jesień.
Tu pamięć mi się urywa: 
z tułaczej widzę oddali, 
jak miasto dymy okryły, 
jak Grodno nasze się pali.

W ładysław Pelc Pamiętasz?

Nakładem  Tyszkiewicza ukazał się najpierw tomik w itrszy Adw ent z iluminaturą 
brunatną (Nicea 1942). Później przyszła kolej na serię edycji adresowanych do dzie
ci, k tórą w 1941 r. otworzył Tyszkiewicz Bajkq o wawelskim sm oku  Kornela M aku
szyńskiego i M ariana Walentynowicza. Eksperymenty Pelca w tym zakresie zostały 
zapoczątkowane Jak Lu luś miasto zbudował z ilustracjami Witolda Con
tiego. Powodzenie Lulusia sprawia, że nakładem  bezimiennego wydawcy ukazują się 
jako odbitki litograficzne pisma odręcznego: ЛЬecд^^/o (Nicea 1942) i Trzej Chińczy
cy (Nicea 1944), obie z ilustracjami Wandy S t e f a n o w s k i e j ^ 3

Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że w przypadku wymienionych dwu dru
ków Pelca, jak  i edycji litograficznej Wandy Ładziny Życie Jezusa, wydawca był ten 
sam. Nie znaliśmy dotychczas firmy. Możemy się jej domyślać, bez cienia wątpliwo
ści wskazując pośrednika. Był nim Tyszkiewicz, którem u współpraca z drukarnią 
francuską „SICA” w Nicei umożliwiła sukces kopii litograficznej komiksu dziecięce
go M akuszyńskiego i Walentynowicza, wydanej w nakładzie 1500 eg ze m p la rz y l4 .  
O statn ia edycja poetycka Pelca związana ponownie z Tyszkiewiczem -  to z jego war
sztatu poezji religijnej Lato miłościwe (Florencja 1951).

Twórczość oryginalną i przekładową okresu powojennego dokumentują: mie
sięcznik „H oiyzonty” (Paryż, 1964-71) i miesięcznik księży pallotynów „Nasza Ro
dzina” (Paryż, 1982-84), ale na podkreślenie zasługuje przede wszystkim inwencja 
edytorska samego autora. O tóż w latach 1961-1997 zdołał on opublikować czterna
ście tomików. W  bilansie przeważają całostki powielane nakładem  własnym; jest ich 
osieml5. Trzykrotnie poezję Pelca firmują księża pallotyni (Editions du Dialogue), 
raz „H oryzonty” i także raz Societe d ’Editions Internationales^^. Pelc zajmował się 
też przekładam i z języka francuskiego pism św. Bernarda i brata Rogera z Taize. 
W reszcie poetą  maryjnym znad Sekwany zainteresowało się Wydawnictwo Ojców 
Franciszkanów z Niepokalanowa, publikując niedawno jego antologię 52 przekła
dów wierszy z kręgu językowego angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyj
skiego, ukraińskiego i włoskiego Wschód i Zachód w hołdzie Matce Bożej, z przedm o
wą Ojca Jerzego Domańskiego: Poezja Maryjna wieków^"^.

W  1986 r. odeszła żona poety, Helena i została pochowana na cmentarzu Thiais-Pari- 
sien (Carre Polonais -  Kwatera Polska), rue de Fontainebleau w Thiais. Władysław Pelc 
od 1 XII 1997 r. stał się pensjonariuszem domu opieki społecznej (Fond Humanitaire 
Polonais „Chateau Fontpertuis”, Maison de Retraite) w LailIy-en-Val pod Orleanem,



departam ent Loiret^^. Opatrzony Sakramentami Świętymi, zmarł tamże 24 lipca 2002 r. 
po krótkiej chorobie. Ks. kapelan Stanisław Kat dwa dni później odprawił nabożeństwo 
żałobne w kaplicy ośrodka, po którym ciało odprowadzono do grobu rodzinnego na 
cmentarzu Thiais-Parisien. „Była to śmierć patetyczna” -  pisze M arek Szypulski. Zaj
mujące się poetą w ostatnicłi dniacli życia stażystki z krakowskiego Instytutu Pielęgniar
stwa na wyraźne życzenie umierającego czytały mu strofy Pana Tadeusza.

3. M iarą Adwentu^^ jest niczym nie zmącona oryginalność: ani wcześniejszymi, 
ani późniejszymi edycjami oficyny. Jeżeli wydanie akceptował sam typograf, nie oglą
dając się na cudze rekom endacje, wystawia mu to jak najlepsze świadectwo. Tomik 
liczy 16 wierszy. Patronuje im nie Tyrteusz, lecz raczej Odyseusz. Rządzi nimi -  jak 
większością wierszy uchodźczych -  tęsknota i nostalgia, a więc nie w sferze uczuć na
leżałoby poszukiwać odrębności poezji Pelca.

Piętno indywidualne jego poezja zyskuje dzięki językowi i obrazowaniu poetyc
kiemu. Kunsztowne okresy zdaniowe nadają wierszom swoistą rozlewność, bogactwo 
frazy zdaje się zacierać efekt typowych wyznaczników poetyckości, rymu i rytmu, 
którymi Pelc wszak nie gardzi. Doskonałym konstrukcyjnie rozwiązaniem wyróżnia 
się Wiosna -  wiersz narastający za sprawą wzbierającej fali zdaniowej. Zdanie pierw
sze składa się z dwóch wersów, zdanie drugie podobnie; natom iast po zdaniu trze
cim, liczącym cztery wersy, następuje potok trzynastowersowy:

...Gdy chwieje się nad tobą białość promienista, 
przystań pokornie, zmęczoną głowę schyl, 
by Mistrz, co patrzy teraz na dzieciństwo czyste, 
na radość cichą z lazurowych mil, 
uśmiechnął się wspomnieniem i do twojej duszy, 
i dał ci łaskę zwrotu młodych lat, 
byś poczuł serce jak skowronka w głuszy 
i byś mógł zaśpiewać majowy magnificat:
- O umiłowane, 
od konwalii białe, 
od łąk zielone i wilgotne, 
nadzieją niecierpliwą tkane, 
dzieciństwo moje niepowrotne.

Władysław Pelc Wiosna, w. 9-21

A utor dokum entuje chętnie więź z przyrodą ojczystą. Podstawowym rekwizytem 
jest rzeka: „Niemen płynie przez G rodno jak otw arta rana” i „Zza sosen nad rzeką 
wyszła Eliza stroskana” {Sen o Grodnie, s. 20-21), „Czasy nasze spłynęły już Wisłą 
i Ikwą” {Ojczyzna, s. 12). Żywioł miejski jest dookreślony rekwizytami topograficz
nymi Warszawy (jej dzielnice i ulice w Ojczyźnie) albo poprzez wizję czasowo-prze- 
strzenną -  jak w wierszu Pamiętasz?

...A w  południowej zadymce 
Grodno czekało na żniwa i jesień.
Tu pamięć mi się urywa; 
z tułaczej widzę oddali, 
jak miasto dymy okryły, 
jak Grodno nasze się pali.

Oddalenie otwiera perspektywę drogi powrotnej, którą trzeba będzie pokonać. O d
ległość jest sprawą drugorzędną, optymizm płynie z nieuchronności marszu.

...O mój domu, co czekasz, domu, co moim być musisz, 
daleko jeszcze, daleko i długo do ciebie iść...

Władysław Pelc Pieśń o domu, w. 25-26



Najobficiej karmi czytelnika epickimi obrazami życia społecznego Ojczyzna. Jest 
to zarazem  najdłuższy wiersz zbioru. Pream buła poety poprzedza „tęskne wspomin
ki, jak  w dni zaduszne”, po czym głos zabierają kolejno: robotnik z fabryki warszaw
skiej Lilpop i Rau, cłiłop obcujący z rolą i z Panem Bogiem, jeniec ze stalagu pełen 
wizji „szkłanycłi Stefanowych domów” przyszłej Polski -  i dziewczyna, która nadzie
ję na przyszłość czerpie z rytmu biologicznego przyrody. Jest w tym dialogu jakieś 
echo ballady romantycznej.

Spójrzmy na rysunek Warszawy:

...Rzekł pierwszy:
Gdy o szóstej dzwonią w ulicach tramwaje, 
za Rembertowskim lasem słońce wstaje powoli 
i idzie przez Pragę i most Kierbedzia ku Woli.
Kominy fabryczne błękit na niebie ścierają 
i twarz mu smolą,
tak jak i mnie przy ogniu w firmie Lilpop i Rau.
Ojczyzna moja,
miasto słodkich po pracy zmierzchów,
zmęczonych ulic - Żelaznej i Bema,
niebieskich sznurów dorożek,
domów, co świecąc oknami wszystkimi,
czekają z gazetą za dziesięć groszy i jadłem prostym...

Dziewczyna odpowiada skromnie:

...W Ojczyźnie mojej drzewa buchają jak fontanna 
i soki prężą się w sosnowych pniach, 
bo tak im na przedwiośniu każe poranna 
zorza i tak im każe radość w upalne letnie dnie.

W ładysław Pelc Ojczyzna, w. 9-21, 65-69

I to właśnie do niej należy ostatnie słowo tego wiersza. Czytelnik odczytuje ów 
epilog jednoznacznie po mickiewiczowsku: „Dziewczyna czuje”. Po hekatombic woj
ny m ożna stracić zaufanie do człowieka; prawom przyrody ufa się nadal.

W śród szesnastu wicTSiy Adwentu  znajduje się Gość niespodziewany. Tytuł zawie
ra elem ent zaskoczenia. Tak jest w istocie, albowiem żadnem u z poetów generacji 
wojennej nie zdarzyła się podobna refleksja. Mowa o psychozie strachu, o sile przy
gnębienia oddziaływającej na psychikę ludzką, o formowaniu się wyłącznie negatyw
nych reakcji na bodźce zewnętrzne.

Radość jest niespodziewanym gościem, 
którego przyjście trwoży i zadziwia.
Nieszczęściu tylko nasze drzwi otwarte są na roścież.
Przy stole zasiada z nami smutek, 
codzienny nasz stołownik.

Z pomiętych brudnym drukiem gazet 
jak ze skrzywionych twarzy, 
ze skrzyń radiowych - ochrypniętym głosem 
woła nas klęska po imieniu i przeraża. 
Urzekły dawno nas zielone oczy strachu 
i drogę przeszła z rozczochranym włosem 
rozpacz...

Gość niespodziewany. vj. 1-5, 10-16



Otóż podobna refleksja wydaje się zjawiskiem rzadkim, wynika bowiem z um ie
jętności dystansowania się wobec codziennej porcji okrucieństwa tego świata. Nie 
wystarczy być poetą doraźnym, trzeba znaleźć w sobie odwagę spojrzenia na zlo po 
nad jego głową. Być może, łatwym zabiegiem wyda się komuś poszukiwanie źródeł 
takiego stanowiska poetyckiego w filozofii Wschodu, faktem jest jednak, iż osobo
wość poety została ukształtowana właśnie tam, w Buchedu, w Harbinie.

Gdy płocha siostra szczęścia - radość - wpadnie nieczekana, 
ręce nam drżą.
Nie wiemy, gdzie posadzić złotowłosą panią, 
jak przyjąć...
Na pustym stole suchy chleb i kwaśne wino.
Czekamy niecierpliwie, gdy minuty płyną, 
by sobie poszła już,
by można było za nią drzwi z pośpiechem zamknąć 
i ochłonąć.
i w  złe południe ze zdwojoną trwogą,
jak gdyby radość była popełnionym grzechem,
słuchamy,
kiedy klęska znów we drzwi uderzy nogą...

Gość niespodziewany, w. 1 7-29

Poezja Pelca ma więc swą głębokość. Od jednorodnego w klimacie i kształcieylii- 
wentu odejdźmy na chwilę, by poznać inne oblicze poety. Okazję taką stwarza Wiersz 
o stole wydrukowany w „Wiarusie Polskim”20.

Poczęła się myśl o tobie w modlitwie,
gdym Bogu dziękował za ręce sposobne do dłuta.
Rozgorzała radość w sercu pośpiechem i mocą, 
oczy pobiegły w niecierpliwej za tobą gonitwie, 
aż urzekły kształt twój i rękom oddały posłusznym.
Wybrałem dla ciebie złotą sosnę z wykrotu, 
sam spiłowałem broczący żywicą konar, 
pień obciosałem i deski przetarłem, 
i czułem na twarzy złoto wilgotnych trocin.
Pochyliłem nad tobą grzbiet i oczy zmarszczone;
ręce rzeźbiły ci nogi z sękatych kloców,
wygładziły boki i grubą z kantami pokrywę,
aż stanąłeś przede mną żywy, szerokim i mocnym rozkrokiem,
synu mój, jasny stole sosnowy!
Gdy uderzę dłonią, odpowiadasz mi echem zdrowym 
czujnego wiązadła i krzepką młodością drzewa.
Dałem ci z przodu słoneczniki gorące, 
byś twarz zachował poczciwca i sługi, 
i patrzył jak w słonce, i obrócił się tak jak za słońcem 
za każdym spojrzeniem ludzkim, co świeci lubości smugą.
Będziesz dźwigał pod dachem bochen chleba i misy. 
łokcie podeprzesz spracowanym i głodnym ludziom, 
i zapachniesz lasem żywicznym, 
gdy na plecy ci spadnie, jak ziarno na grudę, 
głowa ciężkim spęczniała życiem.
Otom się biedził nad tobą przez miesiąc długi, 
a teraz jestem cichy radością twego żywota 
i spracowane ręce, wyzbyte wszystkich długów, 
składam z pokorą trwożną - jak wotum, 
ja, stolarz - człowiek Boży.



Wnioski, jakie czytelnik wysnuwa z notatnika poety, mają wymiar ponadczasowy, 
oczywisty w swej prostocie. Walka ze złem nie jest niczym nowym. Pelc wychodzi 
z założenia, iż człowiek w sytuacjacli ekstremalnych nie może poddawać się zwątpie
niu, musi zaufać Bogu. A dw ent niewątpliwie otwiera widnokrąg, którego ukorono
waniem w twórczości Pelca będzie Lato miłościwe. Stopień żarliwości poetyckiej 
osiąga tam  swe apogeum.

To dzisiejszego rana było Zmartwychwstanie.
Przeszedł po świecie promienistą stopą i nie doticnął ziemi 
Bóg nasz, Jezus Chrystus, który z martwych wstał.
Jeszcze się palą czeremchy jak świece 
i dzwonią jeszcze kaczeńce na introibo ad Altare Dei.
Gałąź drży cała ze wzruszenia, oślepła od radosnych łez:
- Nie ruszaj mnie, przechodzącego Boga dotknęła mnie ręka! - 
I w gardle ptaka uwiązł radosny krzyk.
W iatr szumi echem niknącej Chrystusowej szaty, 
pachnący i ciepły świętym tchnieniem Bożym.

Władysław Pelc Lato miłościwe^^

Pozostaje sprawa języka poetyckiego. Czytelnik nie uprzedzony sam dostrzeże 
w słownictwie i frazeologii Władysława Pelca stosunkowo liczne archaizmy. Zdawać 
by się mogło, że poeta jako przybysz z Dalekiego Wschodu, gdzie spędził dzieciństwo 
i m łodość, i gdzie obcował z polszczyzną w sposób naturalny wyizolowaną, pozbawio
ną żywej łączności z M acierzą, odczuwał pewien rodzaj przywiązania do mowy archa- 
izowanej. A le jest też druga ewentualność: świadomy wybór stylizacji, bliższej języ
kowi biblijnemu księdza Jakuba Wujka; przemawia za tym autentyczna religijność 
poety i klim at czasu wojny, wędrówka ludów, wychodźstwo, a także z tym związany 
kategoryczny imperatyw trwania w rodzimej kulturze etnicznej.

Bez wierszy Władysława Pelca, twórcy jakże niesłusznie zapomnianego, nurt re 
ligijny poezji polskiej XX  wieku byłby pozbawiony ważkiego i znaczącego ogniwa. 
Pasja twórcza poety nie przyniosła mu uznania, na jakie niewątpliwie zasługiwał. 
Złożyły się na to różne przyczyny zewnętrzne, przede wszystkim zawierucha wojny, 
a po niej polityka konfrontacji dwóch systemów, której areną stała się głównie Europa.

Początki powojenne były trudne dla poetów. Pierwszy zwiastun życia, jaki Ty
szkiewiczowi od Pelca przyniosła poczta, nie napawał optymizmem. W zwięzłym li- 
ście-kartoniku poeta rezygnował z abonam entu na publikacje bibliofilskie, za
mówiwszy jedynie cztery najnowsze, poetyckie: Brzękowskiego Razowy epos, Kop- 
pensa Preludia, Gozdawy-Małęczyńskiego Poemes JUtiles i Teslara O droga ziemio! 
„Inne mnie nie interesują” -  n a p i s a l 2 2 .

Nie była to prawda.
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K o ś c i e l s k i , S t r a s z y ń s k a , 
S z y n a l ik -D o b r o w o l s k i

1. Warszawianin ppor. Wojciech Kościelski (16 IX 1919-28 IX 1947), towarzysz 
broni Paczkowskiego, podobnie jak autor Spotkania z  Muzą  przeszedł szkołę wojo
wania w C oetquidan i walczył w szeregach 1. Dywizji Grenadierów. W ojna zalcończy- 
ła się dlań nieudaną przeprawą na południe Francji. Pojmany przez Niemców, p ra 
cował początkowo u bauera, jednak pozazdrościwszy pomysłu koledze -  A leksan
drowi Jancie -  niedość konsekwentnie grat rolę Francuza. Efektem  było zesłanie do 
obozu karnego. (W powieści wspomnieniowej Janty Kłamałem, aby żyć Kościelski 
został ukryty pod fikcyjnym nazwiskiem Leona Miłosławskiego).

Tam właśnie w obozowych warunkach powstały Grenadierskie strofy, które po 
ucieczce autora do G renoble, dedykowane „Pamięci oficerów i żołnierzy Pierwszej 
Dywizji Grenadierów  poległych za Polskę na Ziemi Francuskiej”, zostały w szatę ty
pograficzną przyodziane przez Samuela Tyszkiewicza

N a śmierć Kolegi

Pamięci podchorążego Podsędkowskiego

Śmiali się z ciebie strzelcy, gdyś z monoklem w oku 
przed frontem stawał, by wydać komendę.
Nie pasował ci mundur Pistolet przy boku 
telepał się niezdarnie. Ty nie szedłeś rzędem

kiedy chłopcy miarowo wybijali takt.
Pracowałeś w  dowództwie wydatnie i szczerze, 
lecz gdy przyszło do walki, rzuciłeś w  kąt akta 
i wolałeś pójść zginąć, jak inni żołnierze.

Entuzjazm miałeś w sercu, gdyś po raz ostatni 
szedł w bój: gdyś porwał resztki kompanii. - 
Niech ci ziemia francuska uścisk niesie bratni, 
choć swoje życie złożyłeś nie za nią.

Płaczą ci teraz wierzby - tam pod Avricourt, 
i szumi chwała rozpięta na Krzyżu Walecznych. - 
Modlitwy za ciebie, rycerzu odwieczny, 
odwieczny odmawia bór^.

Poezja żołnierska, jeśli jest prawdziwa, może zawsze liczyć na wyrozumiałość czy
telników. Z  takim przypadkiem mamy do czynienia, gdy bierzemy do rąk Grenadier
skie strofy. Nasz wybór padł na wiersz autentyczny w wymiarze właśnie żołnierskim, 
poświęcony bowiem poległemu towarzyszowi broni. Dedykując owe cztery strofy pa
mięci pchor. Podsędkowskiego, poeta wybiera z konieczności elegię nagrobną.

Wojciech Kościelski wywodził się z zacnej rodziny, której rozliczne tytuły do sła
wy skupiały się wokół kultury polskiej. Jego dziad Józef Teodor Kościelski, właściciel 
Szarleja i Karczyna na Kujawach, poeta i dram aturg, a przy tym człowiek majętny, 
łożył na wykształcenie Stanisława Przybyszewskiego i Jana Kasprowicza. Ojciec zaś 
Władysław August Kościelski z Miłosławia (1886-1933) był wydawcą czasopisma



„M useion”, wraz z A leksandrem  Guttrym prowadził w M onachium serię wydawni
czą Polnische Bibliothek (1916-19), po I wojnie natom iast założył w Warszawie In
stytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, którego prezesurę Rady Nadzorczej pełnił 
Jan Kasprowicz. Instytut wydawał jego dzieła, m.in. Hymny (1921), Księgę miłości 
(1922), M ój świat (1926). Ponadto za sprawą zleceń przekładów klasyków greckich 
oraz literatury angielskiej Kościelski umożliwił Kasprowiczowi zgromadzenie kapita
łu na zakup w 1923 r. posiadłości w Poroninie -  Harendy. „Pani M arusia [tj. Maria 
z Buninów Kasprowiczowa, trzecia żona poety -  WJP] utrzymywała, że dom kupił 
Kasprowiczowi pewien Anglik, nazwiskiem Szekspir, bowiem suma otrzymana od 
W ładysława Kościelskiego za przekłady Szekspira wydane w «Bibliotece Polskiej» 
jego nakładem  posłużyła poecie na kupno posiadłości...”3.

A utor Grenadierskich strof to postać tragiczna. Szczególny wymiar tragizmu wy
wodzi się ze źródła bardzo zbliżonego do znanej skądinąd rozterki poety żołnierza 
X V II stulecia -  Wacława Potockiego. Pisząc mianowicie przed wiekami dwa spojone 
ze sobą, poświęcone bezimiennym zmarłym, czyli uniwersalne nagrobki żołnierskie, 
Potocki składał hołd poległemu na placu boju, a jedynie współczuł nieszczęśnikowi 
zm arłem u w łóżku, w pościeli. Poeta II wojny światowej, gdyby mógł przewidzieć dal
szy bieg wypadków, pozazdrościłby śmierci bohaterskiej Podsędkowskiemu. Wojcie
cha Kościelskiego nie trafiła bowiem wraża kula, nie wykończyli go oprawcy obozo
wi; odzyskał wolność, przystąpił do pracy w konspiracji. Po wkroczeniu Niemców do 
strefy nieokupowanej dowódca wydał rozkaz przejścia przez zieloną granicę do 
Szwajcarii, Kościelski polecenie wykonał. W Genewie 20 XI 1943 r. zawarł związek 
małżeński z Janiną Ruszkowską. Po zakończeniu działań wojennych nie potrafił jed 
nak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Popełnił samobójstwo 28 IX 1947 r., byt 
więc pośrednio, a nie bezpośrednio, ofiarą wojny. Przysporzył bólu żonie Janinie 
i matce, M onice z Krystyńskich (1896-1959), wdowie po Władysławie Kościelskim, 
zmarłym także śmiercią samobójczą. Spoczywa w kwaterze polskiej Cmentarza Wojsk 
Alianckich w Potigny (Calvados). Janina Kościelska mieszka dziś w Londynie.

Trzeba trafu, że tomik Grenadierskie strofy -  edycja XXV Oficyny Tyszkiewicza -  
wydawca uznał pospołu za rodzaj hołdu składanego ojcu i synowi, Władysławowi 
i Wojciechowi Kościelskim^.

O Wojciechu Kościelskim, koledze z Coetquidan, pamiętał Aleksander Janta-Poł- 
czyński. To z jego inicjatywy i pod jego redakcją ukazał się po wojnie wybór wierszy 
z teki pośm iertnej Kościelskiego; Gdybym mógP.

Fundacja Kościelskich powstała na podstawie zapisu testamentowego Moniki 
Kościelskiej, u ^ sk u jąc  osobowość prawną 31 X 1961 r. Celem fundacji było pielę
gnowanie pamięci jedynego syna małżonków Kościelskich, inicjującego w latach 
wojny swą wczesną twórczość poetycką. Intencje fundatorki -  sprowadzające się 
głównie do prom owania poetów młodych u progu kariery -  nie zawsze, niestety, ho
norow ano w pełni. Świadczy o tym lista laureatów^.

2. Sabina Straszyńska z domu Siłakowska dla środowiska polskiego w Nicei była, 
niestety, objawieniem krótkotrwałym. Łączyła dwa talenty: spontaniczną odpowiedź 
na młodzieńczy zew aktorski, a także wrażliwość na poezję i muzykę. Była młodą 
m atką, której mąż został powołany do wojska. D o Nicei trafiła wraz z małą córecz
ką Elżbietką. Praw dopodobnie ostatnie wakacje 1939 r. spędziła gdzieś na południu 
Polski, skąd było blisko do granicy rumuńskiej. W  Nicei dodatkowe dla niej oparcie 
stanowiła obecność babki, matki -  i rodzonej siostry Janiny Siłakowskiej-Śliwińskiej, 
niebawem zatrudnionej w oficynie Tyszkiewicza.

Talent pierwszy, aktorski, sprawił, że w Nicei mogła powstać grupa teatralno-m u
zyczna finansowana przez Polską YMCA. Jej filarami było troje aktorów tzw. pierw
szego planu -  Straszyńska, Bożena Szczęsna i Witold Conti (Kozikowski), w tle po
zostawali inni: Eugeniusz Jodłowski, kierownik zespołu, konferansjer i akordeonista,



Szepietowski, pianista, uczeń Zygmunta Dygata, Francuzka Paulette Garibaldi, p ia
nistka, absolwentka i laureatka I Nagrody konserwatorium paryskiego. Bożena 
Szczęsna śpiewała, tańczyła i grała na gitarze oraz na skrzypcach. W itold Conti był 
warszawskim aktorem  teatralnym i filmowym, także śpiewakiem, został odkryty 
przez reżysera Zbigniewa Gniazdowskiego i obsadzony w tytułowej roli Janka jako 
młodzieńca w „Janku M uzykancie” (1930), a następnie do 1937 r. zdążył zagrać 
w sześciu kolejnych filmach („Głos pustyni”, „Każdemu wolno kochać”, „Rok 1914”, 
„Śluby ułańskie”, „Straszny dwór” i „U lan księcia Józefa”) ’̂ . Oprócz arii operowych 
śpiewał własne piosenki, których był podwójnym autorem , pisząc słowa i muzykę.
0  zasługach artystycznych tej grupy dotąd nie wspomina słownik biograficzny teatru 
polskiego w edycji obejmującej wiek XX^.

Ślady sukcesów scenicznych napotka jedynie czytelnik „W iarusa Polskiego”, ga
zety przeszczepionej z Lille do Lyonu w połowie 1940 r. Trzeba powiedzieć, że zespół 
prowadził bardzo aktywne życie artystyczne, nie ograniczając się do występów w N i
cei. Odwiedzano także schroniska polskie, obozy internowanych, szpitale i sanatoria 
przeciwgruźlicze. Opis przebiegu święta Konstytucji 3 M aja 1942 r. pozwala zorien
tować się w zwyczajowym program ie takich uroczystości. Po mszy św. o godzinie 16 
w kościele Sacre-Coeur rozpoczęła się akadem ia w domu parafialnym, z udziałem 
konsula RP Zbigniewa Szuberta, który powitał zebranych. Następnie red. Feliks 
Chrzanowski wygłosił odczyt na tem at znaczenia dziejowego rocznicy majowej. 
W części artystycznej wystąpili soliści: W itold Conti odśpiewał pieśń góralską, Sabi
na Straszyńska recytowała poezję polską, wystąpił też chór dziecięcy pod dyrekcją 
kompozytora W. Beera^.

Z  kolei na podstawie przebiegu końcowej rundy objazdowej możemy się domy
ślać, jaki wymiar miało każde tournee: ostatnia włóczęga zespołu trwała od 8 stycz
nia do 22 marca 1944 r. Wśród odwiedzanych miejscowości były Yssingeaux, Rioupe- 
roux, Vizille i wiele innych^^.

Jako poetka Straszyńska stawiała dopiero pierwsze kroki, toteż wielką rzadkością 
bywały jej wiersze na łamach prasyll. „...Odeszła tragicznie w rozkwicie swego talen
tu, m łoda i śliczna. Śpiewała w chórze nicejskim, wyjątkowo muzykalna, była jego 
duszą. (...) Zachwyciła mnie jako in terpretatorka wierszy Łobodowskiego. (...) Aż 
wreszcie narodził się pierwszy tom jej poezji, wydany prześlicznie przez mistrza
wydawcę Samuela Tyszkiewicza”^^

Typograf przystał na to pod namową W itolda Contiego. Tomik Plamy na słońcu -  
tytuł, trzeba przyznać, oryginalny -  ukazał się w 1942

Sabina Straszyńska, Bożena Szczęsna i Witold Conti zginęli bezsensowną, przy
padkową śmiercią pod gruzami zbombardowanego schronu, w wyniku nalotu bom bo
wego lotników amerykańskich na cele strategiczne w Nicei, dnia 26 maja 1944 r. 
Zwłoki zasypanych odnaleziono w niedzielę rano, 28 maja. Pogrzeb odbył się w po
niedziałek na cmentarzu nicejskim Caucade. Niech Im Ziem ia Francuska lekką 
będzie. Pięcioletnia córeczka Sabiny i pozostała jej rodzina ocalala^^. Śmierć trojga 
najzdolniejszych aktorów nie przekreśliła dalszej pracy zespołu, choć zmniejszyła ska
lę: we wrześniu 1944 r. rozpoczęli objazd obozów wojskowych H anna Kundegórska
1 Eugeniusz Jodłowski. Tragedię odczuł też dotkliwie Tyszkiewicz. Conti był nie tylko 
ilustratorem (tomik Straszyńskiej, książeczka Pelca dla dzieci o Lulusiu), lecz także 
bliskim przyjacielem i doradcą typografa. O tym, jak dobrze Tyszkiewicz był wprowa
dzony w szczegóły życia osobistego swych przyjaciół -  poetów i grafików -  świadczy 
jeden z jego listów powojennych do właścicieli firmy „Tricolib. Fabrique de Tricots de 
Luxe” w Nicei, którzy użyczyli mu lokalu na prowadzenie działalności wydawniczej.

„Spadek po śp. Contim  skomplikował się całkiem nieprzewidzianie, ale dla mnie 
sympatyczniej: Janka Śl[iwińska] przekazała całą sumę znalezioną w bieliźniarce śp. 
Sabiny (70.000 [franków?]) Pytlewskiemu, jako pochodzącą ze sprzedaży piuiścion- 
ka, który W itold otrzymał od Susie [M argules-Conti-Kozikowska-Osthoff], bynaj



mniej nie zarobioną w ich tournee[s]. Ja mu oddaiem  walizkę i obrazy [Contiego -  
WJP], które jakiś czas były w Waszej piwnicy po uratowaniu z katastrofy, bo wszyscy 
wiedzieliśmy, że on się opiekował Contim i posiadał wszystkie jego pozostałe rzeczy.
0  Susie V ittoria nie miała wówczas żadnych wieści, a można było przypuszczać na
wet najgorsze (ukrywała się w okolicach Modeny). A  teraz Pytlewski robi trudności
1 wykręty...”15.

Z  P b m  na słońcu ^ b ie ra m y  wiersz Moja Nicea. Wybór jest motywowany dwojako. 
Po pierwsze, rejestrując przede wszystkim poezję tyrtejską, nader rzadko odnajduje
my świadectwo oddziaływania rdzennych impulsów francuskich; po drugie -  wśród 
takowych właśnie impulsów prawdziwy unikat stanowią spostrzeżenia akustyczne 
i plastyczne, żeby nie wspomnieć o zaangażowanym zmyśle powonienia.

Przedtem był swąd benzyny, smak kurzu na wargach, 
sine plamy zmęczenia pod bezsennym okiem 
i ucieczka bez celu. Aż z otwartych okien 
głosem radia ulicą przeszła Marsylianka...

- Oczy pełne zdziwienia, przerwane rozmowy,
ktoś gdzieś zatkał - Niech żyje! - ktoś inny gdzieś wrzasnął, 
jak dwadzieścia lat temu, jak rok osiemnasty!
- łzy spływają po twarzach udręką zmienionych.

Potem nagły niepokój: iść czy zostać tutaj?
- cisza w rozgwar się zmienia, pytania tysiączne 
chylą głowy ku sobie w podróży gorączce.
- I znów auta po szosach ciągną kurzu smugę.

Aż znalazłam cię słońcem pokrytą jak woskiem, 
w którym ktoś cienką igłą wyrzeźbił kaktusa, 
a dla żartu, odkrytą gdzieś w  głębi lamusa, 
przykrył morze niebieską suknią z białym paskiem.

Za mną zamęt i chmury skłębione nad głową, 
sine groźbą błyskawic wzbierającej burzy - 
tu zapachem mimozy przesłonięte góry, 
słońce zawsze odkryte i brzeg lazurowy.

Obcą pieśnią przebiegasz ulicami miasta:
„Nizza bella, lou bella" - głos południa nuci, 
krąży dachów czerwienią, echem skał powróci 
i z cmentarza wypukłym aniołem wyrasta.

Taką ciebie ujrzałam i taką pamiętam, 
gdy wpatrując się w morze siadałam na brzegu, 
wierzchołkami palm smukłych niosąc wzrok daleko: 
byłaś piękna i pusta, na co dzień odświętna.

W  barwach twoich szukałam próżno jakichś śladów 
niepokojów czy cierpień, chcąc w nich zgubić własne.
-Jesteś tylko dla obcych zbudowanym miastem, 
w którym przybysz zatraca pamięć swoich krajów.

Sabina Straszyńska Moja Nicea

K om entarz odautorski zdradza obawę poetki, by jej nieśmiałość nie została po
czytana za zbytnią pewność siebie. „Zbiór Plamy na słońcu jest rodzajem szkicowni- 
ka poetyckiego i dobór wierszy niejednolity w linii -  jest świadomy. Oddaje on prze
życia i nastroje ostatnich trzech lat. Pisałam na Helu, w Rumunii i w Nicei”^̂

Z  justyfikacji dowiadujemy się, że tomik „złożyła własnoręcznie autorka” i że 
druk ukończono 21 maja 1942 r., akurat na trzecie urodziny jej córeczki.



3. Julian Szynalik-Dobrowolski miał swój udział w powodzeniu Oficyny Nicej
skiej. Ten góral podhalański, syn Franciszka Szynalika i Anieli z domu Dobrowol
skiej urodzony 26 kwietnia 1912 r. w M szanie Dolnej, zdążył przed wojną ukończyć 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim jako słuchacz profesora z Kom- 
borni rodem, Stanisława Pigonia (tem at rozprawy magisterskiej: Aleksander Kostka 
Napierski w historii i literaturze). Poza tym jednym szczegółem -  pochwałą i zachętą 
Pigoniową -  Dobrowolski niewiele więcej chciał powiedzieć o sobie samym, niewie
le ponad to wszystko, co zawarł między wierszami Zbuntowanej wolności i Wrze- 
śnia^'^. Ale spotkania ze starym kolejarzem Zareckim, mistrzem gawędy, o którym 
poeta wspomni w wierszu Podhale, a nade wszystko sąsiedztwo Poręby Wielkiej, ko
lebki Władysława Orkana, którego odwiedzał podczas gimnazjalnych wycieczek na 
Turbacz -  ukształtują wrażliwość m łodzieńca na słowo literackie i na urodę „mniej
szej ojczyzny”. W  Krakowie zaprzyjaźni się z Augustynem Suskim, poetą podhalań
skim, i razem z nim będzie działać w Akademickim Związku Podhalan.

Wybuch wojny pchnie go w 1940 r. przez Węgry i Jugosławię ku Francji, gdzie 
Dobrowolski zaciągnie się do armii polskiej (do formowanej 3. Dywizji). Po krótkiej 
zaprawie żołnierskiej wybierze stolicę Alp G renoble i przystąpi znów do studiów, 
a także do działań konspiracyjnych. G renoble opuszczał rzadko, dzięki czemu wśród 
korespondencji S.F. Tyszkiewicza zachowało się kilka jego listów adresowanych do 
typografa do Nicei. Wśród kolegów Dobrowolskiego, także studentów, znajdujemy 
wtedy Jana Winczakiewicza (ur. 1921) i uzdolnionego krajana M ichała Duszę, 
z którym poeta będzie budować Związek Podhalan na Emigracji. Dusza jako prezes, 
Dobrowolski jako jego zastępca, Leszek Bałuk sekretarz -  postanowili konsekwent
nie zwalczać propagandę niemiecką o rzekomej lojalności górali. W grenoblskim 
Hotelu „Terminus” naprzeciwko dworca obmyślali formy działania. „W ciągu 1940 
i 1941 r. -  relacjonuje Michał Dusza -  urządziliśmy kilkanaście wieczornic podhalań
skich, objeżdżając większość skupisk polskich w okręgu Isere. Na program  takiego 
wieczoru składało się słowo wstępne prezesa Związku, recytacje poezji polskiej i re 
gionalnej, podhalańskiej, w wykonaniu głównie J. Dobrowolskiego, opowiadania 
gwarowe, śpiew chóralny oraz tańce góralskie. Imprezy te cieszyły się ogromnym po
wodzeniem nie tylko wśród Polaków, ale także wśród Francuzów, zachwyconych 
śpiewem, tańcami i oryginalnymi strojami podhalańskimi. (...) Podobne imprezy 
urządzane były także w skupiskach polskich tuż u podnóża Pirenejów. Kierował ni
mi członek naszego Związku M arian Serafin”!^.

W zimie piękne położenie G renoble pozwalało Szynalikowi-Dobrowolskiemu 
„i paru zakopiańczykom” na odrobinę białego szaleństwa; przyłączał się do nich tak
że Paczkowski. Jeździli na narty do Bourg d'Oisan („skąd wracali piknie opaleni” -  
dodaje Winczakiewicz w swych wspomnieniach wojennych).

Ubolewać wypada, że Tyszkiewiczowi nie przyszło na myśl rozwinięcie autorskich 
wątków biograficznych, przybliżenie osobowości jego poetów. Skąpe informacje by
ły jednak pochodną przyjętego program u i stanowiły zarazem osłonę dla autorów. 
Poezja tyrtejska jest służbą społeczną. Liczy się oddziaływanie słowa, a nie parante- 
le i genealogie słowiarzy. D opiero po latach przychodzi pora na refleksję porządku
jącą i na wydobycie niezbędnego kwantum wiedzy o autorze.

Tors\\)f. Zbuntowana wolność otrzymał oszczędne, lecz staranne wyposażenie. Trzy 
ilustracje W itolda Januszewskiego o wymiarach pełnej kolumny, utrzymane wraz 
z okładką, wyklejką i tytułem na karcie tytułowej w tonacji zieleni, harm onizują 
z trzyczęściowym układem  tekstów poetyckich; L Gwarą kołyski, II. Na drogach ser
ca, III. Zbuntow ana wolność. A utor dał nam przekrój swych możliwości poetyckich, 
które okazały się wcale niemałe. Część pierwsza -  List do Matki, Śnis m i sie Polsko, 
Zielona Ojcyzna i Panienka Jasna -  jest pisana gwarą góralską.



...My tu jak orły cekomy na rozkaz, 
do lotu wnet skrzidła ozwiniem.
Hej, Polska nie zginęła i nie zginie, 
bo twoja do niej wiedzie Matka Boska...

List do Matki, strofa 6

Pogłos dystychu otwierającego M azurek Dąbrowskiego, zjawisko dość częste 
w poezji tyrtejskiej ostatnich dwustu lat, zdarzy się Dobrowolskiemu kilkakroć. 
W  kolejnej części pojawi się jako cytat słów konającego: „...Nie zginęła -  konając 
szeptał. / To nic, że we krwi dziś drzemiesz, / to nic, że naszą ziemię / wróg dziś dep
ta...” {Marsz, w. 1-4). Podobnie Julian Przyboś ujmie przywiązanie do tych wyrazów 
(„Z  jeszcze żywych ostatniego tchu / odtworzyłbym nasz Hymn Narodowy”). Z  Mar
szem  sąsiadują małe formy: sonet Powrót dedykowany Tadeuszowi Wowkonowiczo- 
wi, wspaniałem u Góralowi, narciarzowi, kurierowi w latach wojny, dziś mieszkające
mu w A lpach na pograniczu szwajcarsko-francuskim, wiersz stroficzny na cześć 
Brygady Podhalańskiej oraz liryk osobisty Tęsknota ofiarowany „Niezapomnianej Z. W.” 
Wymowę najbardziej dramatyczną ma tryptyk składający się na część trzecią: War
szawa -  Pobojowiska -  Ostatnia droga. To tutaj nastąpi właściwa tyrada publicystycz
na, wpływająca i na rozbudowę argumentacji, i na podniosłość tonu, i na liczbę 
wykrzyknień. D o głosu dochodzą najefektowniejsze figury retoryczne poezji walczą
cej, a więc apostrofa -  typowa dla Warszawy („M aszerowałaś serc żołnierskich 
rytm em ...”), nadużywana także w Pobojowiskach, gdzie poeta adresuje swój mono
log do żołnierza:

...Cóż z tego, żeś tu front Polską rozszerzył, 
żeś wmaszerowat w Narvik okazale, 
że cię znają i Marna, i Wogezy, 
i niebo nad Boulogne, i Calais?
Otoś znowu w  wojennej kurzawie 
francuskim grobom dał swoje nazwiska, 
otoś znalazł - jak kiedyś - w samotnej Warszawie 
złotą wielkość Zachodu w krwi i zgorzeliskach...

Pobojowisl<a, w. 55-62

Gdyby zakładać, że ze Zbuntowanej wolności wywodził się następny tomik 
Dobrowolskiego -  Wrzesień -  można by zaryzykować opinię, iż w końcowym trypty
ku poeta  niewątpliwie zmierzał ku większej formie. Już tutaj pomysły poetyckie 
rozrastały się, mając osiągnąć apogeum w prawie 1000-wierszowym poemacie. Tekst 
Września liczy dokładnie 944 wiersze, poprzedzone 8-akapitową przedmową proza
iczną. Poeta pracował nad nim od lutego 1943 do stycznia 1944 r.

„Przeszedł jak huragan. Jednym naznaczył czoła świętością bohaterstwa, drugim wyrył nie- 
zm azalne znam ię bolesnego wstydu. Sąd o nim należy do dziejów i do tych, którzy dziś trwają 
w udręce najstraszliwszego piekła, jakie kiedykolwiek znała ludzkość. Sądzić więc będzie i cier
pienie.

N ie pada z m oich ust przekleństwo, nie pada wyrok. W rześniowa M uza i tak za często ude
rzała w te struny. W  jej śpiewie grała jeszcze nuta inna, powszechna, nuta cierpienia i bólu. 
Czas, nie zacierając tej narodowej cechy naszej pieśni, wydobywa z wrześniowego eposu nowy 
akord -  zachwyt. Dram atyczny bój żołnierza i narodu o wolność, determinacja w walce powrze- 
śniowej, nadludzkie ofiary składane przez kraj, entuzjazm naszej armii -  oto nieśmiertelny 
wkład Polski w walkę o lepszy i sprawiedliwszy świat.

Rzuciliśm y na szalę wojny wszystko -  naród, państwo i przyszłość. I tu nam nikt nie dorów
na. A le  o tym w św iecie głucho. Świat milczy, gdy się mówi o granicach państwa Chrobrych, Ja
giellonów , Batorych, Sobieskich.

B o na Z achodzie nie słychać salw egzekucyjnych...



Tam nas nie mierzą ofiarą icrwi i cierpienia, choć od nas nilct uparciej o życie niepodległe  
walczyć nie potrafił.

Wrzesień wyjdzie jednak na podbój obojętnycłi światów i zatarga ich duszą pustą. Na ich 
ustach zjawi się spóźniony zachwyt, zjawi się !<rzyk zachwytu.

D latego z całą św iadom ością uderzam w patos wielkości. Uderzam  z rozkazu tych, którzy 
tę wielkość stworzyli.

Idę ku dniom, które narodziły naszą nieśm iertelność i jedność, braterstwo ziem i z ludem ”^̂ .

Wrzesień poprzedza intymna dedykacja: „Sercu, które przywołało tęczę na 
chmurne lioryzonty” (s. 7). Poem at Dobrowolskiego jest właściwie różańcem  33 
wierszy o dość dużym zróżnicowaniu metrycznym i tematycznym. (Podział ten jest 
czytelny dzięki wprowadzeniu przez typografa czerwonych inicjałów, sygnalizujących 
zmianę tem atu). Ale od pierwszych do ostatnich dystychów odczytujemy bardzo wy
raźny motyw przewodni. Nosicielem i skarbnikiem trwałych cech narodowych jest 
lud. Pobratymstwo światopoglądowe poeta akcentuje dzięki wyraźnemu określeniu 
swej przynależności do klasy chłopskiej, topograficznie związanej z Podhalem  i K ar
patami. Kiedy podm iot hryczny mówi o ziemi ojczystej lub zwraca się do niej za po
mocą apostrofy, ma na myśli także jej mieszkańców, a więc -  chciałoby się powie
dzieć -  „tych, co żywią i bronią”.

Ten akt wiary decyduje o klimacie emocjonalnym poem atu. Kształt epicki zaś 
nadaje mu przepleciona przezeń faktografia Września, i to ona tworzy właściwą eg- 
zemplifikację wydarzeń, łącznie ze wskazaniem radzieckiego = „zdradzieckiego 
sztyletu”. Wędrówkę znaczą nazwy małe i wielkie: Szczyrzyc, Oleszyce, Raszyn, Le
szno, Tarnów, Krosno, lecz także W esterplatte, Hel, Kutno, Gdynia, Kraków, W ar
szawa, Lwów, Wilno, Rzeszów, Ziemia Mazurska. Przekrój możliwości tworzą posta
cie historyczne: prezydent Warszawy Stefan Starzyński, „Janosik podhalański”. Ka
waler Krzyża Srebrnego Virtuti Militari gen. Józef Kustroń, bohater Ziem i Święto
krzyskiej mjr Henryk Dobrzański pseud. „H ubal”, lecz także „prosty strzelec” Sarga, 
za którym poza daniną życia nie przemawia żadna konkretna zasługa. Form acje żoł
nierskie reprezentuje „dziesiąta brygada pod Jordanow em ”, „Jedenasta Dywizja 
w lasach janowskich”, wreszcie jednostki pływające: O R P „O rzeł”, „G rom ”, „Bły
skawica”. Finał otrzymuje dwojaki kształt: z jednej strony jest to skandowany przez 
poetę akt oskarżenia pod adresem  faszyzmu niemieckiego, z drugiej zaś -  bardzo 
osobista modlitwa do Boga, zawierająca m.in. prośbę o szczęśliwy powrót poety do 
„małej ojczyzny” podhalańskiej.

Poeta nie zdołał jednak udźwignąć ciężaru zadania. Wrzesień jako całość rozcza
rowuje. Deklarowany w przedmowie patos przeradza się w popis retoryczny. Z  pew
nością natom iast można zeń wydobyć kilka udanych ogniw, jak na przykład poniższa 
apologia okolicznościowa Bogurodzicy.

Bogarodzico, Dziewico,
wspieraj nas nierozpacznym męstwem
i nie pozwól zasłaniać się Wisłą, Pilicą,
ale nas pchnij atakiem w szarą czołgów gęstwę.

Nie daj nam iść z okopów w okopy bezwiednie, 
a skrzydłom naszym szumieć pozwól zatratą i Wiedniem.

Spraw, by na pocisk wroga trzykroć odpowiedzieć strzałem, 
by żadne życie nie poszło na marne i na nic,
Ty, co nas kiedyś częstochowskim obroniłaś wałem, 
a dzisiaj z Ostrej Bramy wschodnich strzeżesz granic.
I pozwól nam być z bronią wolności w przymierzu,
Ty, moja Pani Góralska w Ludźmierzu.

Patrz, to mój naród nową przechodzi Golgotę, 
w drodze na pokrzepienie siłom i wody mu brakło.



niebo go nie oszczędza w jesienną spiekotę.
Lecz żołnierz wrósł do ziemi, gdzie Hel, Gdynia, Nakło
i do Ciebie wojenną modlitwą się modli,
kiedy atakiem w zachód runie Warszawa i Modlin.

Bogarodzico, Dziewico,
zwycięskim pobłogosław  nas Grunwaldem
i karabiny zapal błyskawicą,
kiedy się wgryzać będą w  brzuchy czołgów twarde.
Pokaraj m iecze krzyżackie i butne - 
o to Cię tu błagamy, żołnierze pod Kutnem.

Wrzesień, w. 219 -2 4 2

Pozwólmy też przemówić typografowi, który w kolofonie do Września zmieścił 
wyjątkowo dużo informacji, nie pozbawionych nuty optymizmu.

„XXXV-a publikacja Oficyny florenckiej, a czternasta w filii nicejskiej, bohater
skim poem atem  o tak niedawnej przeszłości zamyka pierwszy okres egzystencji, 
wieńcząc żałobnym wspominkiem tragiczną u tratę współpracowników 27-go wydaw
nictwa i znacząc przyjęcie do grona nicejskich pracowników książki. Dwie daty -  
dwie epoki -  przeddzień wyzwolenia macierzystej oficyny i coraz silniejsze nadzieje 
wolności dla filii kończącej 4-y rok istnienia i pragnącej przetrwać w pracy ostatnie 
burze zmagających się światów”20.

Julian Dobrowolski byl też znany czytelnikom ówczesnej prasy polskiej we Fran
cji. W iersze jego drukował lyoński „Wiarus Polski” i miesięcznik „Służba” Marii Wi- 
nowskiej, osiągalny za pośrednictwem mieszkającego w Tuluzie Andrzeja Sieniaw- 
skiego, którego adres prywatny zastępował stopkę redakcyjną. W „Służbie”, korzy
stającej z rekom endacji i współpracy autorskiej Ks. Prymasa Augusta Kard. Hlonda, 
wiersze Dobrowolskiego gościły kilkakrotnie^^. Jeden wiersz religijny Dobrowol
skiego adresowany do dzieci -  Mateczka w niebie -  zamieściła w swej książce Wanda
Ładzina22.

Na wiosnę 1944 r. Dobrowolski wpada w Lyonie w ręce Gestapo. Ratując się 
ucieczką z transportu kolejowego do Rzeszy, postanawia opuścić Francję przez hi
szpańską zieloną granicę w Pirenejach. E tap pierwszy powiódł się góralowi. Celem 
drugiego etapu wyprawy miała być Wielka Brytania. Niestety, nagła konieczność 
poddania się operacji chirurgicznej zniweczyła ten plan. Dobrowolski musiał się za
trzymać w Barcelonie. Nadm iar czasu godziwie zagospodarował: nauczył się języka. 
Tam także pracując nad cyklem podhalańskim  ukończył powieść Ludzie z  gór, której 
akcja toczyła się w przededniu Września 39 w Beskidach, a następnie jej część dru
gą Czerwone wiatry. W  Barcelonie zdołał jedynie wydać tomik poetycki: Poema cam- 
pesino  (Chłopski p o e m a t)2 3 .

Nie było to jego ostatnie słowo, w 1949 r. bowiem udał się do Stanów Zjednoczo
nych i na miejsce osiedlenia wybrał Chicago. Początkowo redagował kolumnę dla 
uchodźców w „Dzienniku Chicagoskim”. Korespondował z Tyszkiewiczem, oczeku
jąc nadesłania pozostawionych u wydawcy egzemplarzy Zbuntowanej wolności 
i Września. Tyszkiewiczowi zaś nie śpieszyło się, ponieważ dał poecie wyraźnie do 
zrozum ienia, iż nie zamierza pokrywać (wysokich) kosztów przesyłki z Florencji do 
USA. Listy Dobrowolskiego obfitowały w optymistyczne zapowiedzi wydawnicze, 
pracował ponoć intensywnie i miał tekę pełną rękopisów (^Aneks: List do S.F Ty
szkiewicza, Barcelona, 25 III 1947 r.).

O d 1950 r. był członkiem Związku Podhalan w Północnej Ameryce; zapewne pod 
jego namową w tymże roku do Chicago przyjechał z Francji dr Michał Dusza. Dzia
łając w Kółku Literacko-Dramatycznym ZPPA, Szynalik-Dobrowolski redagował od 
początku 1951 r. przez kilka lat następnych „Echo Podhalańskie” i w żarliwych arty
kułach na różnych łamach opowiadał się za ufundowaniem Domu Podhalańskiego



dla związkowców. Gdy cel ten został osiągnięty, mógł pomyśleć o swoich sprawach. 
Optymistyczna zapowiedź padia w tomie drugim zbioru Podhalanin w Ameryce, gdzie 
pośród działaczy związkowych zaprezentowano sylwetkę Dobrowolskiego wraz z za
powiedzią „tomiku poetyckiego, który ukaże się z końcem bieżącego albo z począt
kiem przyszłego roku”. M iała to być mutacja polskojęzyczna Chłopskiego poematiA'^.

„Utwory zebrane w tym tomiku -  brzmi nota Od autora -  powstały w Hiszpanii 
w 1944 roku. Część z nich była drukowana w polskich pismach na emigracji, a poe
m at tytułowy i dwa inne wiersze ukazały się nakładem  wydawnictwa «Entregas de 
Poesia» (Barcelona 1945) w tłumaczeniu hiszpańskim. W inietę wykonał W itold Ja-
nuszewski”25.

Czas po bezdrożach dziejów przebiegnie, przeleci 
i zanim umrze gdzieś na świata skraju, 
zapyta: gdzie się wasi rodzili poeci?...
A nasi poeci ojcowizn nie mają. nie mają...

Potracili poeci zagony, zagony,
potracili je w chrobrych i samotnych bitwach.
Jednemu ukradł step romantyzm Córy Bony, 
drugiego opuściło i zdrowie, i Litwa...

Śpiewaliśmy elegie wiślanym poddaszom , 
nie było od was, wolnych śpiewaków, pom ocy...
Umierać tylko my umiemy za wolność nie naszą, 
my, poeci bez ziemi, wolności prorocy.

Julian Dobrowolski Poeci bez ziemi^^

Gorzka to refleksja, lecz trafna. Winczakiewicz witał tomik recenzją na łamach 
„D odatku Tygodniowego Ostatnich W iadomości”: „Dobrowolski powraca do nas, 
miłośników poezji rozproszonych po świecie. Witamy go serdecznie, mając nadzieję, 
że już nas nie opuści, że po Chłopskim poemacie  ogłaszać będzie dalsze tomiki w ier
szy. (...) Z  bezgraniczną miłością pisze o Warszawie, Wilnie, Lwowie, nade wszystko 
o swym rodzinnym Podhalu”^^. Dowiadujemy się od recenzenta, że Dobrowolski 
współpracował z radiem polonijnym w Chicago. Przychylna poecie notatka z jego fo
tografią, szkoda że anonimowa, ukazała się też w „Dzienniku C h ic^o sk im ”, 
a wkrótce po niej tamże obszerna recenzja imienna Chłopskiego poematu^^. N ieste
ty, jest to ostatni druk zwarty Juliana Dobrowolskiego odnotowany przez serię bi
bliograficzną Polonica zagraniczne^^.

Z  przyczyn zasadniczych -  z powodu śmierci Tyszkiewicza -  ustaje też wkrótce 
wymiana korespondencji na linii Florencja-Chicago. Sprawę częściowo przynajmniej 
wyjaśnia tekst zmodyfikowany biogramu Szynalika-Dobrowolskiego, pomieszczony 
w tomie trzecim Podhalanina w Ameryce.

„Od kilku lat, pomimo że nie bierze czynnego udziału w pracy Związku Podhalan, 
jest serdecznym przyjacielem i współpracownikiem «Orła Tatrzańskiego». Należy do 
jego patronatu. Od wielu lat z jego przyjaciółmi prowadzi polską godzinę radiową pt. 
«Wesoła Fala». Zamieszkuje wraz z sympatyczną małżonką i córeczką w niedawno na
bytej pięknej rezydencji pod nr. 1130 North Mason Avenue, Illinois”^ .̂

Szynalikowie nie wytrwali tam długo. Ruchliwość emigrantów podsuwa nam do
mysł, że Szynalik-Dobrowolski zmienił miejsce pracy. Tak było istotnie. Poza pracą 
zarobkową poeta usilnie zmierzał do celu, jakim była obrona dysertacji doktorskiej: 
Wpływ Calderona na Słowackiego. Dyplom uniwersytetu madryckiego sprawił, że 
Szynalik-Dobrowolski od 1962 do 1978 r. był profesorem  języka i literatury hiszpań
skiej kolejno w kolegium G rand Rapids, Michigan, a następnie na uniwersytecie 
w Północnej Karolinie (W estern Carolina University). W łodzimierz W nuk, który ten 
fakt odnotował w monografii Górale za wielką wodą, żegna w Szynaliku z żalem dzia-



tacza podhalańskiego, wita z radością profesora doktorami. Oddalony od Chicago, 
Szynalik połączył jednak swoje pasje góralskie ze środowiskiem podhalańskim New 
Jersey, współpracując tam z redakcją „Tatrzańskiego O rła”. Z  tą chwilą dydaktyka 
uniwersytecka walczy o lepsze z pisarstwem regionalnym i -  oddala skutecznie D o
browolskiego od pomysłów literackich. Zweryfikowanie jego dorobku publicystycz
nego będzie możliwe drogą kwerend w czasopismach ZPPA i w biuletynach sprawo
zdawczych Sejmu ZPPA32.

Świadkami ostatnich spotkań z publicystyką Juliana Szynalika-Dobrowolskiego 
byliśmy w 1984-85 r., po pierwsze, biorąc do ręki tomik poezji Jana Fudali W  buko
wińskiej karczmie, po drugie -  znajdując na łamach „Podhalanki” hołd złożony domo
wi amerykańskiemu Jana Gromady. Opowieść Szynalika o domu Gromadów w East 
Paterson N.J. potwierdza wyjątkową rangę tego ogniska podhalańskiego. Gośćmi 
Grom adów  bywali m.in. Jan Lechoń, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Rafał Malczew
ski, A rtur Rodziński, Janta-Połczyński, prof. Oskar H a l e c k i ^ S .  Jako autor przedm o
wy, a zarazem krajan poety Jana Fudali, Szynalik-Dobrowolski porusza się swobodnie 
po okolicy i z pobłażaniem  wita strofy młodszego kolegi. „Gwara, jak u większości po
etów -  pisze -  niezbyt konsekwentna. Oscyluje między Podhalem skalnym i Gorcami. 
Zresztą widać, że poeta nie przykładał do tego problemu specjalnej wagi i z powodze
niem sięgał do stylizacji. Ale to dopiero początek drogi na... T u r b a c z ” 3 4 .

Domyślamy się, że pisząc te słowa wspominał swoje wyprawy gimnazjalne: wszak 
wszystko w jego życiu zaczęło się też od Turbacza.

Przez ostatnie dwadzieścia lat JuHan Szynalik-Dobrowolski mieszkał z żoną 
i dwiema córkam i w Dillsboro, w paśmie górskim Północnej Karoliny. Regularnie 
odwiedzał Polskę i swoje strony rodzinne. Wizytę ostatnią przerwała śmierć, która 
pisarza zaskoczyła w Krakowie, 30 września 1987 r., o godzinie piątej po południu. 
Przyczyną był rozległy zawał mięśnia sercowego. Zgodnie z decyzją żony Julian Szy
nalik-Dobrowolski spoczął na ziemi amerykańskiej w Dillsboro.

...O, Luboniu, i ty, gazdo Turbaczu, 
drogą idę do was daleką, 
przez gościńce, parowy, 
ujrzeć przygarbiony od płaczów, 
hej, smrekowy, smrekowy, 
dom mój w wierzbach nad rzeką.
W  twoje niebo idę, ziemio pszenna i miodna, 
ziemio chłopskich zagonów i legendo krwią żyzna, 
matko Wisty, Częstochowy i Grodna, 
rozmodlonych pługów, ma zielona ojczyzno...

Julian Szynalik-Dobrowolski N\ój dom. w. 5-14

D okąd jednak  zawędrowały jego rękopisy? Oczekujemy na wyniki rekonesansu 
środowiskowego w stowarzyszeniach polonijnych, o co poprosiliśmy Konsulat G ene
ralny R P w Chicago^^
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W a n d a  Ł a d z i n a :
„P Ó J D Ź M Y  ZA N i m ”

1. W ielokrotnie rzeczywi
stość lat okupacyjnych i wojen
nych skłaniała nas do snucia 
porównań z sytuacją pokolenia 
Polaków doby rom antyzm u, 
znajdujących we Francji życzliwą 
przystań po klęsce powstania li
stopadowego. Wczesny okres 
asymilacji uchodźców wymagał 
wówczas przede wszystkim osiąg
nięcia spokoju duchowego, o co 
zadbali Bracia Z jednoczeni, 
obarczając Stefana Witwickiego 
misją zredagowania i opubliko
wania w masowym nakładzie 
Ołtarzyka polskiego -  pierwszej 
na gruncie francuskim polskiej 
książeczki do nabożeństwa.

Na identyczne zamówienie 
społeczne w latach II wojny 
światowej odpow iedzieli na j
wcześniej duchowni Królestwa 
Węgier, gdzie już w 1939 r. stara
niem Katolickiego D uszpaster
stwa nad Uchodźcami Polskimi 
ukazała się książeczka do nabo
żeństwa Z  Bogiem (wznowiona 
potem  w Palestynie, Jerozolim a 1941). Powtórnie o żołnierzach polskich pomyślano 
w Wielkiej Brytanii: Kuria Biskupa Polowego WP Józefa Gawliny (1892-1964) za
adresowała do nich książeczkę Z  Bogiem, za wiarę i ojczyznę^.

Na nieco inne, bardziej zróżnicowane środowiskowo potrzeby zareagowała we 
Francji w 1942 r. Wanda Ładzina, przygotowując Pójdźmy za N im , M odlitewnik dla 
Uchodźców, wydany przez Tyszkiewicza jako N r 28. Oficyny Florenckiej, czyli ósmy 
w serii nicejskiej. Równą m iarą należałoby się pokusić o przypomnienie sylwetki au
torki i o scharakteryzowanie realizacji edytorskiej tego przedsięwzięcia.

Wanda Władysława Ładzina (urobienie od nazwiska mężowskiego Łada), córka 
Stanisława Szczuki i Wandy ze Starzyńskich, urodziła się -  według własnoręcznej 
deklaracji -  17 VII 1884 r. w Warszawie^. M iała brata Stanisława. Kształciła się po
czątkowo na pensji prywatnej Leonii Rudzkiej (z tajnymi klasami wyższymi). M atu
rę uzyskała w Szkole Wyższej im. Królowej Saskiej w Dreźnie. M alarstwo zgłębiała 
w Szkole Wojciecha G ersona w Warszawie, następnie wyjechała do Paryża. Wybuch 
I wojny światowej zaskoczył Ładzinę w Biarritz. Przekreślił plany artystyczne, czyniąc 
z młodej mężatki i matki słuchaczkę kursów pielęgniarskich. M ężem jej był Julian

34. Wanda Ładzina (1884-1966)



Łada (1869-1951), notariusz. Ładowie doczekali się córki Ireny (1912-1970). Wanda 
Ładzina pracowała przez cztery lata z wielkim oddaniem  we francuskich szpitalach 
wojskowych, uzyskując w służbie sanitarnej stopień kapitana. Była dobrym duchem 
rannych Polaków, żołnierzy Legii Cudzoziemskiej. Z a pracę na froncie odznaczono 
ją  dwiema Palmami Złotymi i Palmą Srebrną. W  1919 r. zamieszkała w Łodzi, gdzie 
poddała pomyślnej próbie inicjatywę założenia Narodowej Organizacji Kobiet. Rok 
1920, rok wojny polsko-bolszewickiej, ponownie mobilizuje Ładzinę do pracy w szpi
talach wojskowych. Prowadziła patrol sanitarny pod Radzyminem, następnie u boku 
Dowództwa 3. Armii na froncie litewskim. Uczestniczyła także w akcji plebiscytowej 
na Śląsku oraz w trzecim powstaniu śląskim (1921). W yróżniono ją Odznaką O fiar
nych OK O P (1920), O dznaką „Polska swemu Obrońcy” (1922) oraz M edalem Brą
zowym i Srebrnym PCK (1921-1922). Powróciwszy do Łodzi, weszła ponownie w try
by kobiecej pracy społecznej, charytatywnej i organizacyjnej jako przewodnicząca 
Sekcji Sióstr PCK i opiekunka Stowarzyszenia Sług Katolickich.

Aktywność Ładziny dostrzeżono, wysuwając w 1922 r. jej kandydaturę w wyborach 
do Sejmu RP (kandydowała z Listy nr 8 w O laęgu wyborczym nr 13 z ramienia Związ
ku Ludowo-Narodowego). Jako posłanka działała w Komisji ochrony pracy oraz 
w Komisji opieki społecznej i inwalidztwa; weszła także w skład grupy parlamentarnej 
polsko-francuskiej. Diety poselskie przekazywała regularnie na rzecz łódzkiej sekcji 
Organizacji „Ratujmy Dzieci”. W 1925 r. odznaczono ją O rderem  papieskim „Pro 
Ecclesia et Pontifice”, w 1934 -  otrzymała Krzyż Kawalerski Legii Honorowej.

Praca posłanki znalazła swój wyraz w publicystyce i w akcji odczytowej. Ładzina, 
zamieszkawszy w Warszawie, publikowała artykuły w prasie codziennej, ogłosiła tak
że kilka broszur {Kobieta w Sejmie i Działalność posłanek i radnych Narodowej Orga
nizacji Kobiet). Prowadziła też zakrojoną na dużą skalę działalność odczytową, wy
głaszając do 1938 r. w kraju i za granicą ponad 1000 prelekcji o tematyce społecznej 
i religijnej -  jako członkini N O K  i Francuskiego Towarzystwa Katolickiego oraz 
przewodnicząca Związku Sióstr Wojennych 1914-1921 r. Popularyzowała także w pu
blikacjach polskich i francuskich sanktuaria maryjne: Częstochowę i Lourdes.

2. W  chwili wybuchu II wojny światowej W anda Ładzina przebywała w Vichy we 
Francji. Doświadczenie życiowe znów skierowało ją ku potrzebującym i cierpiącym 
w szpitalach, dało także asum pt do członkostwa w Zarządzie Głównym Polskiego 
Czerwonego Krzyża we Francji (pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Sióstr i kie
rowniczki D om u Sióstr PCK w Paryżu). Z  ram ienia Francuskiego Czerwonego Krzy
ża była kom endantką pociągów sanitarnych; ułatwiała ucieczkę Żydom. Premier 
gen. Władysław SikorsW zwrócił się do Wandy Ładziny z sugestią zorganizowania 
kursów pielęgniarskich PCK. W krótce powołał ją także w skład utworzonego przez 
siebie K om itetu Społecznego jako nadrzędnej 15-osobowej instancji opiekuńczej 
zajmującej się sytuacją Polaków we Francji. Oficjalnie ciało to nazywano Radą PCK 
we Francji. R ada i Z arząd PCK mieściły się początkowo w Vichy, potem przeniosły 
się do Rom ans, następnie do Grenoble. Funkcjonowały formalnie od 21 I 1940 do 
31 X 1941 r. R adę tworzyli: inż. Józef Baraniecki, mec. Wacław Bitner, konsul Feliks 
Chiczewski (przewodniczący), A nna Gontaut-Biron, min. Stanisław Jurkiewicz, 
Piotr Kalinowski, kpt. dypl. A leksander Kawałkowski, min. Józef Bronisław Kożu- 
chowski, W anda Ładzina, min. Adam  Rose, Józef Szymanowski, Zdzisław Woydat, 
Stanisław Zabiełło, Gustaw Zieliński i Wacław Zyndram-Kościałkowski. Wahania co 
do liczby członków i składu personalnego Rady PCK według różnych źródeł wynika
ją z pewnej płynności zadań tego gremium i zróżnicowanego, niekiedy nieformalnego 
zaangażowania poszczególnych osób^.

Po kapitulacji Francji W anda Ładzina przeniosła się na południe do strefy nico- 
kupowanej. M ogła tu liczyć na pomoc i oparcie ze strony matki Wandy ze Starzyń
skich Szczukowej (*? -  27 I 1947), prowadzącej od blisko czterdziestu lat w Nicei



pensjonat „Polonia” (Parc Liserb). Szczukową znali tu wszyscy Polacy. Jej gośćmi by
wały znakomitości świata kultury i polityki: Paderewski, Reymont, Jan Styka z m ał
żonką, gen. Sikorski. W salonach „Polonii” gromadzili się działacze założonego przy 
współudziale Szczukowej Kota Polskiego, którego długoletnim prezesem  był hr. Mi
chał Rogoziński. Jako miejsce spotkań, odczytów i koncertów „Polonia” była praw 
dziwym Dom em  polskim. Jego rangę udowodniło pewne wydarzenie z 1930 r. Otóż 
Polacy z Nicei i okolic zgromadzili się u Wandy Szczukowej, by manifestując swą jed 
ność z M acierzą, powitać powracającego akurat z XXX Kongresu Eucharystycznego 
w Kartaginie Prymasa Polski, Augusta Kardynała Hlonda^.

Z  pewnością dzięki pośrednictwu Szczukowej i „Polonii” Ładzina poznała 
Tyszkiewicza, angażując się czynnie w działalność pisarską, wydawniczą i charytatyw
ną. Myliłby się, kto by sądził, że jej energia skupiła się wyłącznie na redagowaniu 
modlitewnika dla uchodźców Pójdźmy za Nim^. Przedsięwzięcie to jest niewątpliwie 
ukoronowaniem zasług wojenno-okupacyjnych posłanki i aktywistki PCK (odzna
czonej francuskimi i polskimi medalami Czerwonego Krzyża), ma jednak przeboga
ty kontekst edytorski. Rzecz charakterystyczna, apogeum inicjatyw wydawniczych 
Ładziny przypada na 1942 r. Dla zaspokojenia potrzeb czytelników (i czytelniczek) 
Ładzina zdołała zagospodarować dwa ośrodki wydawnicze: Niceę i Lyon. W  Lyonie, 
korzystając z pośrednictwa „W iarusa Polskiego”, dziennika ewakuowanego z Lille 
do Lyonu w maju 1940, opublikowała Ku Tobie, Panie: M odlitewnik dla jeńców pol
skich, 1942, który ukazał się nakładem  Biura Opieki nad Polskimi Jeńcami w nakła
dzie 38 ООО egzemplarzy (informacja z 1942 r.) albo 4800 egzemplarzy (informacja 
z 1950), oraz Naszą Mszę świętą, 1942, w nakładzie 4000 egz., Jezu, kocham Cię; ksią
żeczka do nabożeństwa dla dziatwy polskiej, 1942, w nakładzie 1000 egz., Pokochaj
my różaniec w liczbie 3000 egz., a także tekst publicystyczny My, kobiety, przetrwamy, 
1942, w 1000 egz.6.

W Nicei Tyszkiewicz był nakładcą 160 -I- 5000 egz. modlitewnika Pójdźmy za N im , 
1942, ponadto opublikował 1000 egz. Drogi Krzyżowej (stanowiącej fragm ent tegoż 
modlitewnika), 1942, oraz dwukrotnie Maria, nasza M atka w niebie; książka dla 
dziatwy polskiej, 1944, 1945 -  w liczbie 15 ООО (12 ООО-ЬЗООО) egz. Wreszcie wśród 
prac Ładziny odnotujmy Zycie Jezusa oraz M ój Jezu; książeczka do nabożeństwa dla 
dziatwy polskiej, obie z 1942 r. Była to osobliwość szczególnego rodzaju: niskonakła
dowe odbitki litograficzne rękopisu autorki. Zycie Jezusa ukazało się w 3 tomach, 
w 39 egzemplarzach (według informacji z 1942 r.) lub w 45 egzemplarzach (według 
informacji 1950); natom iast nakład M ój Jezu liczył odpowiednio 325 lub 450 egzem
plarzy^.

Nie koniec na tym. Niezależnie bowiem od obfitego plonu druków zwartych na
leży wspomnieć o akcji rozprowadzania ulotnych obrazków -  kopii „obrazków z m o
dlitewnika”, czyli sporządzonych przez Tyszkiewicza ilustracji do Pójdźmy za Nim: 
wizerunków Chrystusa „Sursum C orda” (według figury warszawskiej zdobiącej fron
ton kościoła św. Krzyża), M atki Bożej Częstochowskiej, M atki Bożej Ostrobramskiej 
i św. Andrzeja Boboli, a także o powojennych dwóch mutacjach -  polskiej i francu
skiej -  „obrazków z wizerunkiem Królowej Jadwigi”. Bilans tych druczków ulotnych: 
50 ООО -I- 15 ООО -I- 15 ООО = 80 ООО egzemplarzy®

Troska о dobro i trwałość rodziny przyświecała działaniom PCK. W anda Ładzi
na, której sprawy te były dobrze znane i szczególnie bliskie z lat jej przedwojennej 
działalności organizacyjnej i pub licystycznejpostanow iła  zaapelować do żon i m a
tek o wytrwałość i hart ducha. Uczyniła to w przystępnej broszurce My, kobiety, 
przetrwamy!^^ -  pisząc otwarcie, lecz taktownie o bolączkach, trudnościach i niebez
pieczeństwach spowodowanych rozłąką małżonków w w arunkach wojennych. 
Przejrzystość i retoryczną nośność argumentacji osiągnęła dzięki um iejętnem u sto
sowaniu tytułów i śródtytułów -  rozdział I: My tutaj! rozdział П: Oni tam! rozdział 
1П: Złączeni ja k  nigdy! Czy małżonkowie odnajdą się po  wojnie? rozdział IV: A  gdy



wrócimy... A utorka zadem onstrowała w broszurze nie tylko dobre rozeznanie sytua
cji, lecz także ugruntow aną historycznie pewność siebie w budowaniu wiary, że trud
ności uda się przezwyciężyć. Broszura tchnie optymizmem. Optymizm zaś nie jest 
gołosłowny, bowiem wypływa z konkretnego program u działania, jaki Ładzina oferu
je swym czytelniczkom. A utorka walczy ze zgnuśnieniem i zasklepieniem się niewiast 
w kłopotach dnia codziennego, promuje postawę czynną, aktywną, gwarantującą roz
wój intelektualny. „Mamy -  ucieka się do wyliczenia możliwości -  pismo codzienne, 
które nas informuje o bieżących sprawach, mamy miesięcznik, biuletyny, broszurki, 
mamy cenne zbiory poezji i prozy, mamy wreszcie biblioteki w schroniskach i orga- 
nizacjach” !!. Nie były to oferty bez pokrycia. O tworzeniu sieci czytelni i bibliotek, 
zasilanych m ateriałam i i wydawnictwami broszurowymi TO PF oraz książkami i ga
zetami, które sprowadzano z Londynu, pisze Stanisław Zabiełło. Popierany przez 
PCK, potem  przez TOPF, dziennik „Wiarus Polski” utrzymywał się dzięki ryczałto
wej prenum eracie dużej liczby egzemplarzy rozprowadzanych do schronisk^2 
Zwieńczeniem rozważań Ładziny jest propozycja nauki języków obcych, zwłaszcza 
francuskiego, a talcże pomysł podjęcia studiów wyższych lub przynajmniej uczestnic
twa w jednym z licznych kursów zawodowych, ze wskazaniem przykładowym kursu 
kroju i szycia oraz... korespondencyjnego kursu dziennikarstwa, kreowanego wów
czas na łamach „W iarusa Polskiego”^ .̂

„Nie jest to wszystko łatwe -  przyznaje autorka -  jest nawet bardzo trudne. Jed
nak w patrzone w ideał, którem u wierne zostać pragniemy, zdołamy wykonać ten 
nasz obowiązek i zużytkujemy chwile rozłąki na wewnętrzne doskonalenie się, har
towanie i um acnianie w nas miłości Boga, Ojczyzny i rodziny. (...) Niech postępowa
nie nasze będzie prawe i uczciwe. Zachowajmy mężowi należne miejsce w sercu włas
nym i w sercach dzieci. Postawmy fotografię jego na widocznym miejscu i mówmy 
często dzieciom: «tatuś tak mówił», «tatuś cieszyłby się z tego...», «gdy tatuś wróci...» 
(...). Bądźmy czujne, by zachować dla niego rodzinę zjednoczoną, by zastał dzieci do
brze wychowane, szczęśliwe, że odnalazły ojca i autorytet ojcowski oraz jego miłość. 
Jemu zaś przygotujmy radosną chwilę ze stwierdzenia, że jest ojcem kochanym i sza- 
nowanym”!'̂ .

Zasięg pewności autorskiej, jak widzimy, w imię skutecznego oddziaływania per
swazji retorycznej ogarnął tu czytelniczki, „ja” autorskie zaś znikło, przetopione 
w formę liczby mnogiej „my”. Zastosowanie tej metody dostrzegliśmy poprzednio 
w poezji tyrtejskiej. Poezja, proza, publicystyka ówczesna była wszak podporządko
wana wspólnemu celowi. Akapity końcowe broszury w narastającym procesie ampli- 
fikacji są, począwszy od jej tytułu, coraz gęściej przetykane patetycznymi wykrzyknie- 
niami. O to ostatnie akordy walki publicystycznej o dusze czytelniczek, wraz z zaska
kującą puentą;

„...I na pewno celu dopniemy! (...) Przyszłość przed nami jasna i promienna! 
Przyjmujmy ciężkie obecne przeżycia jako zadatek tego lepszego jutra! I dla jasnej 
przyszłości bądźmy już dziś gotowe oddać wszystko, co posiadamy, nawet naszych 
najdroższych, nawet życie własne!”^ .̂

3. Pójdźmy za N im  stanowi niewątpliwie największe osiągnięcie Wandy Ładziny, 
wsparte wiedzą, przeświadczeniem ekumenicznym i talentem typograficznym Samue
la Tyszkiewicza. Już pierwsze zetknięcie z dwiema mutacjami tej książeczki do na
bożeństwa o formacie właściwym dla druków użytkowych (9x13,5 cm) przekonuje 
starannością rozwiązań graficznych i wszechstronnością przemyśleń, podyktowanych 
zam iarem  uprzedzenia i spełnienia wszelkich oczekiwań użytkownika. W obu edy
cjach paginacja ciągła obejmuje całość druku, począwszy od okładki. Kartę tytułową, 
k tóra znalazła się na stronicy 9, otwiera sekwencja wyjęta z Ewangelii św. Mateusza: 
„A oto Jam  jest z wami po wszystkie dni, / aż do skończenia świata” (Mat. XXVIII, 
20). Tytuł: PÓ JD ŹM Y  ZA N i m , podtytuł: Książka do nabożeństwa / dla Polaków roz



proszonych po świecie, / zebrała i opracowała W anda Ładzina. Poniżej znajduje się 
sygnet wydawcy z jego inicjałami „M ST” oraz -  w stopce wydawniczd -  ważna infor
macja: Nalcładem autorki / A nno Domini M DCCCCXLII [1942]l°  Wyklejlca jest 
utrzymana w czerwieni, bogato zdobiona graficznie; w podstawie pasm o 3 + 3 = 6 
orłów w koronie. Różnice dotyczą estetyki i walorów użytkowycłi. W iadomo, że edy
cja bibliofilska musi być piękna. Przemawia zatem  do nabywcy jakością użytego 
papieru (Bouffant verge z D elfinatu), oprawą pergaminową, rysunkiem Krzyża na 
okładce, ujętego w symbole czterech Ewangelistów -  skrzydlatego lwa, skrzydlatego 
wołu, skrzydlatego zwierzęcia o ludzkiej twarzy i orła w locie^^ -  wreszcie kolorytem 
ilustracji i inicjałów w brązie. Edycja użytkowa, nie mając tych zalet, zjednuje czytel
nika w inny sposób. Otóż stronicę 4 przeznaczono na adnotację właściciela, do cze
go zachęca nadruk; „M odlitewnik ten jest własnością” oraz miejsce na wpisanie 
imienia i nazwiska, sygnalizowane poziomą kreską. Stronica 5 zawiera w nagłówku 
hasło „Rocznice rodzinne” i umożliwia powrót do staropolskiego obyczaju: odręcz
nego wpisywania w modlitewnikach dat narodzin, ślubów i zejść śmiertelnych 
domowników. Wspólną dla obu wydań stronicę 6 przeznaczono na urzędową adno
tację Nihil obstat (której wykonawcą jest ks. dr Bolesław Filipiak SAC, sekretarz Ks. 
Prymasa Augusta kardynała H londa, miejsce i data: Lourdes, lipiec 1941) oraz Im 
primatur (sporządzone 5 lipca 1941 przez adm inistratora Kościoła francuskiego 
w Nicei: Mgr V. Germ ond). Identyczną w obu edycjach stronicę sąsiednią -  siódmą -  
zajmuje złota myśl papieża Leona XIII: „Przywiązanie do społeczności, w której 
urodziliśmy się i wychowali, i miłość dla Kościoła katolickiego, nie wyłączają się wza
jemnie, owszem, zlewają się w jedną miłość, gdyż obie płyną z tego samego źródła, 
są siostrami i mają tego samego Boga za Ojca”. Stronica 8 -  wyłącznie w edycji użyt
kowej -  przynosi drukowaną dedykację: „W hołdzie Jego Świątobliwości Ojcu Świę
temu Piusowi XII, szczodremu przyjacielowi Męczeńskiej Polski”. Tekst właściwy 
modlitewnika od stronicy 10 do 120 jest wspólny dla obu mtacji. Stronicę 10, czyli 
rewers karty tytułowej, zajmuje wymieniony wcześniej rysunek Tyszkiewicza: Chry
stus dźwigający Krzyż, z podpisem Sursum Corda. Na sąsiedniej stronicy 11 słowo 
wstępne do użytkownika „Módl się, polski tułaczu...” oraz facsimile podpisu autora: 
tA ugust Kard[ynał] Hlond, Prymas Polski.

Książkę do nabożeństwa otwierają modlitwy codzienne, dziesięć przykazań 
Bożych, pięć przykazań kościelnych etc. Potem następuje msza św., wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, akty strzeliste, modlitwa o panowanie Chrystusa (z no
wenną i litanią adresowaną do jego Serca) oraz nabożeństwo do M atki Najświętszej 
(z Htanią loretańską). W tym miejscu pojawia się akcent polski, dwa wizerunki 
(wykonane ręką Tyszkiewicza) z wiążącym słowem poetyckim, którego autorstwa 
wskazywać nie trzeba: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy” „I w Ostrej 
świecisz Bramie ... tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono!”^ .̂ Zminiaturyzowa
ne rysunki stacji Drogi Krzyżowej są także dziełem lypografa; tu jednak jako źródło 
wskaże on obrazy Julii Broel-Platerówny.

W  bliskim sąsiedztwie, po Różańcu świętym i po Magnificat, stykamy się z M odli
twą uchodźców polskich. O tóż ten elem ent wyposażenia modlitewnika wymaga 
szczególnej uwagi. Wacław Zyndram-Kościałkowski, który z polecenia rządu polskie
go pełnił w latach 1940-42 w Lourdes obowiązki sekretarza-łącznika JE  Ks. Pryma
sa Augusta kard. H londa (przebywającego tam od 10 VI 1940 do 6 VI 1943 r.), miał 
dobre rozeznanie co do roli Prymasa w przedsięwzięciu Pójdźmy za Nim. Z rozum ia
łe wydaje się postanowienie Wandy Ładziny, aby modlitewnik przedłożyć do oceny 
duchowemu przywódcy Kościoła w Polsce, przebywającemu na uchodźstwie we 
Francji. Dzięki zapobiegliwości Ładziny, na kartach książeczki znalazła się słynna, 
choć rzadko wtedy wiązana autorsko z osobą prymasa „modlitwa uchodźców pol
skich”, której wprowadzenie stało się rodzajem symbolicznego imprimatur wobec 
edycji Tyszkiewicza.



„Potężna i święta Pani! Jak ongiś czciliśmy Cię za jasnych dni chwały w kościo
łach Twego polskiego królestwa, tak dziś wołamy do Ciebie ze smutnych przybytków 
niewoli, tułactwa i upokorzenia. U proś nam u Swego Syna łaskę i zmiłowanie, byśmy 
zrozumieli Jego święte zamiary, poprawili się z grzechów, ukochali Jego prawdę, żyli 
Jego prawem. Daj nam moc ducha, otrzyj łaskawie polskie łzy i ukój oddane Ci ser
ca. Przywróć Polsce pokój i jej prawa. Sprowadź nas na łono wolnej Ojczyzny. Zespól 
umęczony naród we wskrzeszonym państwie i błogosław zgodnej odbudowie Rzeczy
pospolitej, by nowe życie polskie natchnęło się prawdą i miłością, i by się przez wie
ki pomyślnie rozwijało jako królestwo Twej miłości i wybrane dziedzictwo Twojego 
Syna Je z u s a  C h r y s t u s a . A m en”l^.

A utorstwo „modlitwy uchodźców” Ks. Prymasa H londa Zyndram-Kościałkowski 
potwierdza w swym pamiętniku^O.

U dział Tyszkiewicza w drugim wydaniu Pójdźmy za Nim  nie ograniczał się do ro
li rysownika-ilustratora. Trzeba mianowicie z szacunkiem przyjąć osobną wkładkę je 
go autorstw a (o paginacji rzymskiej), pełniącą istotną rolę śpiewnika patriotyczno- 
religijnego. Jak cenne to było dopełnienie z punktu widzenia oczekiwań użytkowni
ka, o tym mógłby wcześniej zaświadczyć Stefan Witwicki, który sam znalazł się 
w analogicznej sytuacji. Śpiew zbiorowy cem entuje każdą społeczność, uchodźstwo 
zaś potęguje tę potrzebę. Tyszkiewicz jako żołnierz, Witwicki jako gwardzista naro
dowy powstania listopadowego -  odczuwali to w sposób niemal tak samo wyrazisty. 
Co wybrał? O tóż typograf nicejski ograniczył się do szesnastu tekstów, a konieczność 
dokonania selekcji postawiła go przed trudnym wyborem. Tak więc z dorobku Fran
ciszka Karpińskiego znalazły się tutaj, cytowane anonimowo Pieśń poranna i Pieśń 
wieczorna. Tenże wiek X V III reprezentuje pieśń U drzwi Twoich, natomiast wskaza
ną imiennie twórczość przekładową Jana Kochanowskiego -  Psalm 90: Kto się 
w opiekę poda Panu swemu... R epertuar religijny wzbogacają pieśni: Zdrowaś, Mary
jo, Boga Rodzico..., Z e  wzgórz Częstochowy i Błogosław, Matko, naszej biednej ziemi... 
W  części drugiej -  hymnicznej i żołnierskiej -  znajdujemy Bogurodzicę (z przywoła
niem legendy, jakoby autorem  dwóch pierwszych strof miał być św. Wojciech), Pieśń 
obozową W fojska] P[ołskiego] w R um unii (inc.: O Panie, który jesteś w niebie... -  
z przemilczeniem nazwiska autora: Adam a Kowalskiego), Pieśń Wojska Polskiego
2. Dywizji piechoty, internowanej w Szwajcarii (inc.: Gdzie jesteś. Ojczyzno moja?...), 
Pieśń Polaków uchodźców 1940 r (inc.: Polski Królowo, oto my Twe dzieci...) i hymn 
patriotyczno-religijny Soie, coś Polskę -  przywołany bezimiennie.

Zwyczajem edytorskim Tyszkiewicza, autorce modlitewnika przysługuje ostatnie 
słowo adresowane do odbiorców. Ów tekst wspólny dla obu wydań brzmi: „Oddając 
niniejszą książeczkę do użytku Braciom tułaczom, pragnęłabym, aby w ciężkich obec
nych chwilach stała się Im przyjacielem i aby czerpali w miłości Bożej siły do 
przetrw ania -  W anda Ładzina. Nicea, d. 8-IX-1942, w święto Narodzenia N. Marii 
Panny”21. Po autorce kolej na wydawcę, który w Kolofonie i justyfikacji (egzemplarz 
bibliofilski) określa okoliczności i tryb realizacji przedsięwzięcia.

„X X V III-ą publikację Oficyny florenckiej, pomyślaną przed dwoma laty, oddaję 
jako ósme wydawnictwo nicejskie po piętnastomiesięcznej pracy, składając nią hołd 
świętej pam ięci ciotki [!] mojej. M atki Salezji Tyszkiewiczówny z zakonu ss. N azare
tanek i sądząc, że jedna myśl o Bogu i jedna miłość Ojczyzny wszelkim poczynaniom
błogosławi”22.

W edycji użytkowej typograf, re^g n u jąc  z nazywania swych uwag, ogranicza je do 
niezbędnego minimum: „Odbito pięć tysięcy egzemplarzy z układu stronic bibliofil
skiego wydania Tyszkiewicza przezeń podług różnych źródeł ilustrowanego i druk 
ukończono w Nicei w trzecią rocznicę tragicznego września; kartki kolorowe [tj. 
arkusz zawierający pieśni -  WJP] złożono i odbito w Lyonie i nie ma ich w pierwo- 
druku”23.
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35. List Ks. Prymasa Augusta kard. Hlonda do S. F. Tyszkiewicza: Lourdes, 1 XII 1941 r. (->Aneks)

Pieczołowitość, z jaką wydawca-typograf odnosił się do modlitewnika, została do
strzeżona już na wstępnym etapie realizowania edycji. Potwierdza to list wystosowa
ny przez Prymasa Polski Ks. Augusta kard. H londa do Samuela Tyszkiewicza 
(^Aneks).

Niewiele da się powiedzieć na tem at zasad kolportażu Pójdźmy za Nim. Można 
przypuszczać, że zajmowały się tym parafie polskie pod egidą Polskiej Misji Katolic
kiej we Francji. Jedynym dodatkowym instrum entem  popularyzacji dostrzeżonym 
w ówczesnej prasie jest ogłoszenie na łamach „Wiarusa Polskiego”: „Dla abonentów 
w Szwajcarii Książkę do nabożeństwa Wandy Ładziny w artystycznym wykonaniu 
Oficyny Florenckiej Tyszkiewicza można nabyć w Genewie. Książeczka ta oprócz 
modlitw i litanii zawiera także cały szereg pieśni polskich. Zgłoszenia przyjmuje 
B. Wolski -  4, rue M unier ... [wyraz nieczytelny]”^4.
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36. List Jana Lechonia do S. F. Tyszkiewicza: Nowy Jork, 11 II 1952 r. (->Aneks)

Użytkownicy książeczek do nabożeństwa sporadycznie wypowiadają się na ich te
mat. Podobnie rzecz się ma z edycją Wandy Ładziny. Zapewne nie byłoby wyjątku od 
reguły, gdyby wydawca poprzestał na wypełnieniu zadania i rozprowadzeniu egzem- 
płarzy wśród kłientów, prenum eratorów  i przyjaciół. Tyszkiewicza jednak nawiedził 
pomysł (może ktoś mu go podsunął?) podarowania egzemplarza Pójdźmy za Nim  Ja
nowi Lectioniowi. Eksperym ent trwał lat około dziesięciu. Egzemplarz przeleżał się



u wydawcy i u pośredników, bowiem przesyłka wędrowała przez osoby trzecie. 
Zwycięstwo Tyszkiewicza wyraziło się nie tylko w formie listu dziękczynnego, jaki 
otrzymał od poety (-^Aneks). Uczestniczył w tym także dziennik Lechonia. Pod datą 
10 lutego 1952 r. znajdujemy następującą notatkę:

„1. Dzień w New Rochelle. (...) 3. Dostałem  dziś polską książkę do nabożeństwa, 
która przeleżała się z dedykacją dla mnie u wydawcy, Samuela Tyszkiewicza, od 
1941 r.[!]. Ciągle myślałem, gdzie by taką książkę dostać, i uważam tę przesyłkę za 
zdarzenie telepatyczne”^^.

Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Wszakże problem kosztów przedsię
wzięcia musiał nurtować inicjatorkę. Wśród archiwaliów pozostawionych przez Tyszkie
wicza są kopie dwóch pism, w których mieści się odpowiedź na to zasadnicze pytanie.

Otóż w połowie 1941 r. koszt egzemplarza wykwintnego Tyszkiewicz przewidywał 
na poziomie 9,- franków (i stosując odpowiedni rachunek 9 x 2000 egz., osiągał su
mę: 18000,-). Koszt „egzemplarza dla jeńców” ustalał na 2,50 franków (co dawało po 
przemnożeniu 2,50 x 3000 egz. = 7500,-). Należność wyniosła zatem: 18000 -I- 7500 
= 25500,- franków -  „z zastrzeżeniem możliwego podrożenia robocizny u drukarza, 
ponieważ kosztorys był robiony w przybliżeniu, a nie na podstawie już rozpoczętej 
roboty”. Zdanie powyższe było dodatkowo opatrzone uwagą: „Mój skład zecerski 
i nadzór nad wykonaniem -  w obliczenie powyższego kosztorysu nie wchodzą”26.

Na rewersie powyższej kopii znajduje się kopia pisma opatrzonego datą o trzy dni 
wcześniejszą, zatytułowanego: „Wydatki na modlitewnik (5000 egzemplarzy) do 
chwili rozpoczęcia jego druku”. Wyliczenie składa się z ośmiu pozycji.

„[1] Za 20 ryz papieru w trzech gatunkach, pocięcie na form at do druku
i tektury na okładki 6774,85 fr.

[2] Dodatkowe czcionki do tekstu, inicjały duże i średnie, i majuskuły
do tekstu (trzy faktury) 1474,00 fr.

[3] Drobny m ateriał drukarski, interlinie, m arginatura do czerwonych stronic
i filety 360,00 fr.

[4] Prasa do kopiowania do robót introligatorskich 100,00 fr.
[5] Papier szagrenowy czarny i czerwony na okładki 337,50 fr.
[6] Pergamin na grzbiety i na okładki 850,00 fr.
[7] Tektura, klej, deseczki i różne drobiazgi 298,00 fr.
[8] 3000 egz. modlitwy, papier i druk 300,00 fr.

R a z e m :  10494,35 fr.”

Niniejsze wyliczenie kosztów Tyszkiewicz opatrzył pod spodem deklaracją nastę
pującą:

„Mając pokryte dodatkowe koszty na m ateriał drukarski i introligatorski do wy
dania bibliofilskiego -  zobowiązuję się do utrzymania jego ceny 50 franków za eg-
zem plarz”27.

4. Po zakończeniu wojny W anda i Julian Ładowie pozostali wraz z córką na emi
gracji we Francji. Mieszkali w Paryżu. Ostatnim  zrealizowanym przedsięwzięciem 
wydawniczym Ładziny, obfitującym w rozległe, międzynarodowe reperkusje, była 
monografia popularnonaukow a poświęcona królowej Jadwidze. Już w latach m ię
dzywojennych Kościół przemyśliwał o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego. Dzieła 
kanonizacji dokończył Jan Paweł II (1997). Wśród m ateriału ilustracyjnego, jakim 
posłużyła się Ładzina, uwagę zwraca reprodukcja obrazka ICrólowej Jadwigi, rozpo
wszechnianego w Polsce i we Francji przed wojną, z następującą inskrypcją: „Kocha
nym Rodakom  na dalekim świecie niech Ojczyznę i wiarę ojców przypomina święta 
i bohaterska postać naszej Królowej Jadwigi. Poznań, dnia 24 grudnia 1935 r. -



' \A u ^ s t  Kard[ynał] Hlond, Prymas Polski”'̂ .̂ A utorka podeszła do tem atu z za
pobiegliwością godną historyka. Patronował tej pracy, a nawet siużyi opieką 
naukową, prof. Oskar Halecki, który książkę opatrzył wstępem merytorycznym. Nie 
był to jedyny orędownik jej opublikowania. Równie istotna wydawała się autorce 
inspiracja duchowa ze strony Księdza Prymasa Augusta kardynała Hlonda. Tak o tym 
sama pisze:

„ W  1946 r. J[ego] Em[inencja] Ks. Pr[ymas] Hlond, świętej i wielkiej pamięci 
opiekun Wychodź[s]twa, polecił mi wobec zbliżającej się 550 rocznicy śmierci kr[ólo- 
wej] Jadwigi -  opracować dla Polaków rozrzuconych po świecie jej biografię, opartą 
na najnowszych badaniach historycznych”

W  liście z Nicei, adresowanym do Samuela Tyszkiewicza we Florencji, Wanda Ła
dzina zawiadam ia o śmierci matki, Wandy ze Starzyńskich Szczukowej (f27  
I 1947)30. W  późniejszym liście, pisanym z Paryża w styczniu 1952 r. i poświęconym 
głównie okolicznościom śmierci męża, znajduje się wzmianka o ukończeniu pracy 
nad książką było ich dwunastu (apostołów); gotowy maszynopis, na którego druk 
autorka nie dysponowała środkami finansowymi, nigdy nie ujrzał światła dzienne- 
go^l. K olejna porcja nowin przypada na okres przedświąteczny 1953 r. Wanda Ładzi
na inform uje o sfinalizowaniu rozmów z wydawcą francuskim „Nos Amis les Saints” 
na tem at warunków opublikowania jej monografii poświęconej św. Stanisławowi Ko
stce -  i oznajmia w konkluzji: „W tych dniach wysyłam maszynopis do wydawcy”32.

Na tym kontakt z Tyszkiewiczem się kończy, niewykluczone, że z jego winy. 
Usprawiedliwiają go jednak nasilające się kłopoty ze zdrowiem.

Julian Ł ada zmarł 8 XII 1951 r., Wanda Ładzina zaś przeżyła go o lat piętnaście. 
Dnia 12 XII 1966 r. śm iertelnie zatruła się gazem ulatniającym się z niesprawnego 
piecyka. Spoczywają w grobie rodzinnym na Cm entarzu Polskim w Montmorency 
(C im etiere des Champeaux), mogiła koncesjonowana 1164bis, sekcja A, rząd 233, рд 
śmierci ich jedynej córki cenne mienie -  wobec braku spadkobierców we Francji -  
przejęła adm inistracja francuska34. O archiwaliach po Wandzie Ładzinie katalogi Bi
blioteki Polskiej nie wspominają. Jest wielce prawdopodobne, że nikt o ich przeka
zaniu pod opiekę placówki na Wyspie św. Ludwika nie pomyślał.
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loneza czas skończyć... Dz. cyt., s. 120-121; Stanisław Zabiełło przytacza nazwiska 12 osób wyznaczo
nych przez rząd londyński, dwóch dokooptowanych „na pierwszym posiedzeniu” i jednej -  z chwilą 
przekształcenia PCK w TOPF (S. Zabiełło: Na postenmku... Dz. cyt., s. 191-195).



 ̂ [W. Ładzina: Wspomnienie o śp. Wandzie Szczukowej], „Gazetica dla Kobiet” R. 2:1947 nr 8. 
Dodatek do tygodnika „Polska Wierna” (Paryż) 1947 nr 33, 7 IX, s. 6 (tu: błędna data roczna wizyty 
Ks. Prymasa w Nicei).

Zob.: Spis prac Samuela Tyszkiewicza, poz. 28: Pójdźmy za Nim. Modlitewnik dla uchodźców  -  
oprać, przez Wandę Ładzinę, str. 124 in 32°, grand jesus, z licznymi rysunkami, opr. pergamin, Nicea 
1942.

 ̂Nie wszystkie wymienione tytuły udało się poznać z autopsji; posługujemy się nieprecyzyjną in
formacją bibliograficzną zamieszczoną w: W. Ładzina: Jadwiga wielka królowa Polski. Paryż 1950 (re
jestr: Prace tejże autorki -  s. 127) oraz W. Ładzina: Nasza Msza święta. Lyon 1942 (rejestr: Prace tej
że autorki -  s. 64). Zob.: Ł. Brejska-Nawrocka: O książce będącej w druku i jej podobnych. -  „Wiarus 
Polski” (Lyon) 1944 nr 36, 12/13 II, s. 2.

 ̂ Zob.: Rejestry Prace tejże autorki. Tamże.
 ̂Tamże, s. 127. Obrazki z wizerunkiem królowej Jadwigi zawierały na odwrocie tekst modlitwy 

Ks. Prymasa Hlonda o powodzenie procesu kanonicznego.
® W. Ładzina: Ustawa w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. Mowa posłanki... wygłoszona 

w Sejmie dnia 19 marca 1924 roku. Kraków: Nakładem Związku Ludowo-Narodowego, [1924]; 
W. Ładzina: Ratujmy rodzinę! Warszawa: Wydawnictwo Księży Pallotynów, 1927.

W. Ładzina: My Kobiety Przetrwamy! Z wydawnictw ROR. Lyon 1942. Druk wykonano czcion
kami „Wiarusa Polskiego” -  46, rue de la Charite, Lyon. Autorskie słowo wstępne wieńczy data: „Lu
ty, 1942”.

Tamże, s. 16.
12 S. Zabiełło: Dz. cyt., s. 204, 220.
1-̂  Zob.: [B. d.]: Własność autorska zastrzeżona. Kurs fachowego dziennikarstwa przez kore

s p o n d e n c j ę . Wiślicki i „Przegląd Tygodniowy”. „Wiarus Polski” R. 53:1942 nr 123, 25 V, s. 2.
l'* W. Ładzina: My Kobiety... Dz. cyt., s. 24, 25.
15 Tamże, s. 26.
1̂  W informacji wydawniczej z 1942 r. Prace tejże autorki modlitewnik otrzymał następującą cłia- 

rakterystykę: ,J^ójdźmyza Nim -  książka do nabożeństwa dla Polaków rozproszonycli po świecie.'Na- 
kładem autorki. Składana przez Tyszkiewicza, Nicea 1942”; w informacji z 1950 r. fragment „Nakła
dem autorki” -  zniknął.

1̂  Zob.: Apokalipsa Jana, 4,6-4,8: „Przed tronem -  niby szklane morze podobne do kryszta
łu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: Zwierzę pierwsze 
podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką 
i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery Zwierzęta, a każde z nicłi ma po sześć skrzydeł...” 
Komentarz w Biblii Tysiąclecia brzmi: „Zwierzęta -  wyobrażenia wzorowane na [Księgach] Iz[aja- 
sza] 6,1; Ez[echiela] l,5nn; 10,14. Są to aniołowie rządzący światem materii. Część tradycji upatruje 
w nich symbole czterech Ewangelistów”.

1* W. Ładzina: Pójdźmy za Nim... Dz. cyt., s. 50-52.
l^ Tamże, s. 60.
20 W. Zyndram-Kościałkowski: Poloneza czas skończyć. Londyn 1978 s. 125-126. (W cytowanym 

przez Kościałkowskiego tekście modlitwy zachodzą drobne różnice w stosunku do oryginału).
21 W. Ładzina: Pójdźmy za Nim... Dz. cyt., s. 139.
22 Tamże: Kolofon i justyfikacja, s. 125. Wykrzyknikiem zaznaczyliśmy niegramatyczność: „Hołd 

śp. ciotki” (powinno być: ciotce). W akapicie justyfikącji „robotę zecerską” -  jak się wyraża Tyszkie
wicz -  wykonała Janina Siłakowska-Śliwińska. Następnie dowiadujemy się, że na edycję bibliofilską 
złożyło się 125 egzemplarzy liczbowanych w tłoczni oraz 35 imiennych dla przyjaciół-bibliofilów; tak
że tutaj typograf informuje o równoległym nakładzie 5000 egz. „dla szerszego ogółu”.

23 Tamże, s. 141. Wkładka różni się jakością, gramaturą i kolorem papieru (niebieski).
24 „Wiarus Polski” (Lyon) 1942 nr 299,17 XII, s. 2.
25 J. Lechoń: Dziennik. T. 2: 1 stycznia 1951 -  31 grudnia 1952. Warszawa 1992 s. 361-362. Wy

krzyknikiem znaczymy błąd w datacji, książka do nabożeństwa ukazała się bowiem w 1942 r.
26 S.F. Tyszkiewicz: Pismo do W. Ładziny, Nicea, 15 VIII 1941 r. [maszynopis-kopia autorska]. 

Rękopis BN w Warszawie: Korespondencja S.F. Tyszkiewicza, sygn. IV.11.287 t. 15: Lo-Mar, k. 73.
2' S.F. Tyszkiewicz: Pismo do W  Ładziny, Nicea, 12 VIII 1941 r. [maszynopis-kopia autorska]. 

Dz. cyt., k. 73^.
28 W. Ładzina: Jadwiga wielka królowa Polski. Paryż 1950 s. 13.
29 Tamże, s. 10.



30 w. Ładzina: List do S.F. Tyszkiewicza, Nicea, 20 II 1947 r. Ręicopis BN w Warszawie, sygn.
IV.11.287: Korespondencja S.F. Tyszkiewicza, t. 15: Lo-Mar, k. 69.

31 W. Ładzina: List do S.F. Tyszkiewicza, Paryż, 9 1 1952 r. Dz. cyt., k. 70''.
32 w. Ładzina: List do S.F. Tyszkiewicza, Paryż, 17 XII 1953 r. Dz. cyt., k. 72. Los obu wzmian

kowanych prac jest nieznany.
33 Zob.: Cmentarz Polski w Montmorency... Dz. cyt., s. 174.
34 Jest to opinia Zofii Dłużewskiej-Kańskiej, autorki biogramu Wandy Ładziny, wyrażona na 

kartach Polskiego Słownika Biograficznego. Zob.: powyżej przypis 2.



A l e k s a n d e r  J a n t a :
„ P s a u v i y ” i „ Ś c i a n a  m i l c z e n i a '

Jeśli nie m ógłbym  pisać, nie ma dla mnie życia" 

Aleksander Janta-Potczyński.

1. A leksander Janta-Poiczyński to postać nieszablonowa o wyjątkowej odwadze 
cywilnej i autorskiej. Ksaweremu Pruszyńskiemu zawdzięcza epitet: „Rej reportażu 
polskiego”. To on, wszędzie pierwszy, jako aspirant w C oetquidan zadeklarował na
tychmiast chęć udziału w redagowaniu tygodnika obozowego „Polska Walcząca”. I to 
właśnie on był na łamach od początku, a nawet zdarzało się, że w dwóch osobach jed 
nocześnie: jako Janta-Połczyński i jako... Wojciech Budzik.

Wali się na nas noc dziejów. Jak ciemno i jak laurowo, 
Została smutna chwała i męczeńska palma.
I jesteśmy, jak dawniej, na nowo  
Pielgrzymami za tym z placu Alma.

Nie płacz po nocach, kolego.
Wiem, głucho. I każdy z nas tęskni.
Lecz nie mamy przed sobą niczego.
Tylko wybór zwycięstwa lub klęski.

Orły nasze rozbite, ale Orzeł lata,
Zmilkła fala Warszawy, lecz bije jej tętno.
Do nas dzisiaj należy zdjąć z oblicza świata 
Barbarzyństwa bezwstydne piętno.

Żołnierze, błękitni chłopcy.
Ponad granic zamilkłe okopy.
Wbrew przemocy, przeciw sile obcej.
Podniesiemy sztandary Europy.

Gwałt się gwałtem  odciśnie. Zemsta będzie krwawa. 
Odtąd słońce na naszych bagnetach zabłysło. 
Pamiętajcie -  tam czeka milcząca Warszawa,
Nasze niebo i ziemia nad Wisłą.

Wojciech Budzik Do żołnierzy

Obóz polski, w listopadzie'

37. Aleksander Janta-Polczyński. Rysowat 
Feliks Topolski

Apostrofa Do żołnierzy miała być aktem spontanicznym, stąd ten „Budzik” jako 
rzekomy autor, o którym świat dotąd nie słyszał. Ale wiersz nie sprawia na nas lep
szego wrażenia, gdy dowiadujemy się, kto go napisał. Po prostu tak się wtedy we 
Francji redagowało wierszowane apele: biorąc kilka klisz z poezji romantycznej, 
kreując podm iot zbiorowy „my” i obracając wzrok ku sylwecie poety-pielgrzyma 
z paryskiego placu Alma. „Budzik” jednak skutecznie budził, wyprzedzał bowiem 
Wierzyńskiego Sekwanę i Łobodowskiego Elegię emigrancką.



w  C oetquidan działał sprawnie R eferat oświatowy. Biblioteka obozowa prowa
dzona przez Tymona Terleckiego korzystała z depozytu Domu Polskiego w Paryżu 
(796 książek), z księgozbioru im. G roubera w Lens i z darów fundowanych przeważ
nie przez autorów, którzy stanowili w jednostce liczny zaciąg ochotniczy. Czytelnicy 
dysponowali ogółem liczbą 1021 pozycji katalogowych. Były wśród nich, ku zaskocze
niu dowódców, także książki aspiranta A leksandra Janty-Połczyńskiego. W okresie 
od 15 października do 31 grudnia 1939 r. 1333 czytelników przeczytało w sumie 3712 
książek. Ponadto w sali świetlicowej odbywały się co czwartek prelekcje dla oficerów 
i podchorążych. „Polska Walcząca” odnotowała wśród pierwszych prelegentów Cze
sława Chowańca, który mówił o Wielkiej Emigracji, i A leksandra Jantę -  dzielącego 
się wspom nieniam i „obserwatora wojny abisyńskiej” .̂

M ożna sądzić, że do obozu w Coetquidan wraz z Jantą trafiła także jego legenda. 
Jan ta  miał usposobienie (i przyśpieszenie) dziennikarza, zarówno w języku i stylu, 
jak też w gotowości penetrow ania kuli ziemskiej i wszystkich dziedzin życia społecz
nego. Był w swych przedsięwzięciach publicystycznych empirystą. Jeżeli zgłębiał 
pewne tematy, z reguły zaczynał od osobistego zaangażowania w sprawę. Stąd się 
biorą liczne m eandry jego biografii, odważne skoki w wir wydarzeń, śmiałe podda
wanie się ciśnieniu sytuacji ekstremalnych. Patronowała temu wszystkiemu cieka
wość świata i ludzi. A negdota utrzymywała, że jeśli gdzieś w jakimkolwiek punkcie 
globu ziemskiego pojawiał się Janta, wkrótce musiało się coś zdarzyć. Janta był 
pierwszy. W yprzedzał czas, jak Cyrano de Bergerac swym nosem, przynajmniej 
o kwadrans.

Urodził się na Ziemi Wielkopolskiej, 11 grudnia 1908 r., w Poznaniu, w rodzinie 
ziemiańskiej lekarza medycyny Stanisława Janty-Połczyńskiego^. Jako absolwent po
znańskiego Gimnazjum G othilfa Bergera rozpoczął studia polonistyczne na tam tej
szym uniwersytecie, lecz po pierwszym roku straci! zapał. Ochotniczy zaciąg do 15. 
pułku ułanów w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu przyniesie 
debiut poetycki: Na odsłonięcie pom nika poległych ułanów Piętnastego Pułku Ułanów 
Poznańskich^. Kolejna próba edukacyjna trwała dwa lata i zakończyła się uzyska
niem dyplomu ukończenia studiów ekonomicznych uniwersytetu poznańskiego. 
W  1928 r. Jan ta  posmakował życia klubowego w Loży i w ЮиЬ1е Szyderców, a także 
rozpoczął wraz z Józefem  Kisielewskim redagowanie poznańskiego „Życia Literac
kiego”. Rok później przeniósł się do Paryża, aby tam studiować dziennikarstwo i na
uki społeczne w H aute Ecole des Sciences Sociales. Jednocześnie pisarstwo Janty 
zatacza coraz szersze kręgi, w polu jego zainteresowań znajduje się poezja, proza, 
reportaż, krytyka literacka; jego teksty ukazują się na łamach „Dziennika Poznań
skiego”, „Tęczy”, „Kuriera Warszawskiego”, „Wiadomości Literackich”, „Tygodnika 
Ilustrow anego”, „Naokoło Świata”, „R adia”. U  schyłku 1931 r. pisarz odbywa pierw
szą podróż za ocean -  do Stanów Zjednoczonych. Po epizodycznej współpracy 
z Kazimierzem Wierzyńskim, który zatrudnił go na stanowisku sekretarza redakcji 
„Kultury” warszawskiej, pochłonęły go znów podróże: ZSRR, Japonia, Abisynia, po
wtórnie Ameryka, Indie, Afganistan, Birma, Syjam, Indochiny, Chiny, M andżuria, 
M ongolia. Także j ^ o  tom poezji Wielki wóz (Poznań 1935) gromadzi „świadome 
w iersze-reportaże”57

Opublikowany w 1938 r. pierwszy biogram Janty skupia uwagę czytelnika na 
dwóch dziedzinach: prowadzeniu odczytów w kraju i za granicą, których zasadniczy 
tem at stanowią losy wychodźstwa polskiego w interesujących go regionach: M andżu
ria, Sachalin, Ameryka Północna -  oraz na dorobku autorskim wyrażającym się 
w publikacjach zwartych, spośród których pisarz wymienia trzy tomy poezji {Śmierć 
białego słonia, Krzyk w cyrku i Wielki wóz) oraz sześć książek podróżniczych (W głqb  
Z SR R , Patrzę na Moskwę, Odkrycie Ameryki, W  stolicy srebrnej magii. Ziemia jest 
okrągła i M ade in Japan). „G azeta Polska”, z którą współpracował najdłużej jako ko
respondent zagraniczny, odwołała go jednak w tymże roku z Dalekiego Wschodu, co



spowodowało dość radykalną woltę. Prelegent i pisarz chwyci! się teraz nowej roli: 
menedżera. Jego pierwszym odkryciem byl światowej sławy tancerz, H indus Ram a 
Gopal, a następnie -  już na wiosnę 1939 -  hinduska grupa baletowa, z którą zam ie
rzał podbić Paryż i Londyn.

Po pierwszym spektaklu baletowym wybuchła jednak wojna. Jan ta  dowiedział się 
o tym w Paryżu 1 września od Jerzego Paczkowskiego, który zatelefonował doń rano 
z Biura prasowego Ambasady RP. Spontanicznym odruchem  dziennikarza był akces 
ochotniczy do pracy w Polskiej Agencji Telegraficznej, która otworzyła polskie cen
trum  prasowo-propagandowe w Paryżu przy ulicy Bachaum ont (XVI dzielnica)^. Po 
kilkunastu dniach 24 IX 1939 r. na paryskim G are M ontparnasse podstawiono po
ciąg specjalny, którym polscy ochotnicy udali się do Coetquidan. Każdy przygotowy
wał się do tej podróży na swój sposób. Pisarzowi-kolekcjonerowi nie dawały spać 
cenne archiwalia: manuskrypt G andhiego do Polaków, dwa autografy listów Chopi
na i wizytówka kompozytora. Jedynym godnym miejscem złożenia ich w depozycie 
była Biblioteka Polska. Przetrwały szczęśliwie^. (Po wojnie pasja kolekcjonerska do
prowadzi Jantę w 1960 r. do zawodu antykwariusza druków słowiańskich i do wielu 
sukcesów w gromadzeniu poloników amerykańskich.)

Janta powinność kronikarza brał na siebie wielokrotnie. Przede wszystkim pro 
wadził kronikę obozową na tamach „Polski Walczącej”. Czul się także poetą i wypeł
nił zadanie podobne -  toutes proportions gardees -  jakie dobrowolnie przyjął na sie
bie Mickiewicz, dedykując braciom em igrantom  Księgi narodu polskiego i pielgrzym- 
stwa polskiego. Stylizacja biblijna odradza się w podobnych okolicznościach, wtedy 
gdy -  zdaje się podpowiadać Kazimierz Wierzyński -  „ściany pełne dzisiaj biblijnego 
płaczu” (Barbakan warszawski). Punkt odniesienia czym ączK siąg  Mickiewiczowych, 
wchodzimy nie tylko w atm osferę Wielkiej Emigracji, lecz także w tradycję staropol
ską. O retorycznych bowiem zaletach stylizacji biblijnej wiedziano już od dawna. 
„Z jednej strony -  pisze o Mickiewiczu Zofia Stefanowska -  autor uciekał się do 
formy literackiej spopularyzowanej szeroko przez Kościół, z drugiej strony podnosił 
autorytet dziełka upodabniając je do «pism natchnionych»” .̂

2. Psalmy wywodzą się z cierpienia; owymi psalmami autor modlił się przez 
27 miesięcy niewoli niemieckiej, a kształt literacki -  nadany im jesienią 1942 r. pod
czas rekonwalescencji w wojskowej izbie szpitalnej w Lyonie -  wydaje się zabiegiem 
nieistotnym w stosunku do ich funkcji użytkowej. Godzien też odnotowania jest lyoń- 
ski epizod, o którym wspomina Jan Brzękowski, spotkawszy Jan tę  „w czasie oku
pacji, po jego ucieczce z niewoli niemieckiej” (równało się tem u wyjście na wolność 
ze szpitala)^. Czy wtedy Jan ta  recytował koledze-poecie swoje psalmy? Niekoniecz
nie. Bardziej praw dopodobna wydaje się relacja o zastosowanym przezeń systemie 
samoobrony, gdy po upadku Francji, podczas przeprawy z pola bitv\7  1. Dywizji G re
nadierów na południe do strefy nieokupowanej, ppor. Jan ta  został wraz z innymi 
uciekinierami, Francuzami, osaczony przez Niemców. Poeta sięgnął wówczas po zna
czek identyfikacyjny poległego Rene Lapedagne’a i do odegrania wybrał w obozie je 
nieckim na terenie W irtembergii, a następnie w niewoli u bauera -  rolę Francuza. 
Eksperyment powiódł się, a jego efektem  ubocznym była opowieść wspomnieniowa 
Kłamałem, aby żyć^^. Tymczasem analogiczna próba W ojciecha Kościelskiego zosta
ła zdemaskowana, przynosząc winowajcy wywózkę do obozu karnego (w powieści 
rozpoznajemy go pod nazwiskiem Leona Miłoszewskiego).

To proste z pozoru postanowienie Janta uczynił kanwą powieści, w której au ten
tyczne nazwiska i nazwy geograficzne zostały zastąpione przez dane fikcyjne; jednak 
fakty pozostały prawdziwe. Czy autor koloryzuje? Czy zaciera granice między rzeczy
wistością a zmyśleniem? Otóż chwilami można odnieść takie wrażenie, podobnie jak 
pewne partie tekstu powieściowego budzą wątpliwości co do autentyzm u szcze
gółów. Powieść jest jednak w sumie doskonale skonstruowana i um iejętnie wyważo



na. Nie ma przerostów patosu, czytelnik stale odczuwa coś na kształt wdzięczności 
wobec autora za wartki tok narracji i za poczucie humoru. Najzabawniejszy rozdział 
nosi tytuł: Uczą mnie mówić po polsku -  i odnosi się do sytuacji, w której współwięź
niowie Polacy, Stasiek Czapla i Wanda Chwast, obserwujący Jantę i przezeń obser
wowani, borykają się z podejrzeniami, iż nie wszystkie zachowania tego „Francuza” 
poddają się jednoznacznej interpretacji.

Prosiliśmy Cię. Panie Zastępów, 
od nagłej, niespodziewanej śmierci, 
od powietrza, głodu, ognia i wojny 

- zachowaj nas,

a Tyś wielu od śmierci oszczędził, 
by doświadczyli wojny, ognia i głodu, 

aby byli świadkami klęski,

z upadku wołamy jeszcze - odpuść nam 
i zmiłuj się nad nami...

Psalm I. spełnionego wyroku (fragment)

Gdybyśmy na chwilę zapomnieli, że 
mamy do czynienia z relacją, a nie fikcją 
powieściową, przypomina nam o tym 
au to r kolejnym obrotem  wydarzeń. 
Zdecydował się mianowicie na ucieczkę. 
Było to możliwe dzięki pomocy ze stro
ny autentycznych jeńców-lekarzy, Tade
usza Rożniatowskiego i Józefa Sieniaw- 
skiego, którzy pod ścisłą kontrolą 
n iem iecką wykonywali swój zawód 
w szpitalu stalagowym w Ludwigsburgu. 
Podstęp się udał. Fałszywa operacja -  
także. Niemcy panicznie bali się chorób 
zakaźnych, postanowili więc pozbyć się 
„niebezpiecznego” Rene Lapedagne’a, 
odsyłając go do szpitala w Lyonie. Janta 
trafii tam we wrześniu 1942 r. Cały ten 
okres, począwszy od przymusowych prac 
polowych u bauera aż po paromiesięcz
ną rekonwalescencję w warunkach szpi
talnych, został przez poetę godnie spo
żytkowany. Wtedy narodziły się Psalmy. 
W tedy też z chwilą ucieczki do G reno
ble powstało dłuższe opowiadanie Ska
zani na życie^^.

W sumie 23 psalmy układają się we
dług każdorazowo sygnalizowanej myśli 
przewodniej w cykl modlitw wokół klę

ski, buntu, rozczarowań, wyzwań, niewoli, winy, wojny, przeznaczenia, ofiar niezna
nych i bezimiennych, najwyższej żałoby, wiary, nauki, porachunków, trwania, 
codziennej tęsknoty, ukochania ziemi, przyszłej wolności, przestrogi, odkupienia, 
powrotu, nocnego widzenia. Gradacja retoryczna stawia czytelnika przed zadaniem 
odpowiedzialnym, domagającym się odniesień sytuacyjnych. Skala doznań ówcze
snego pokolenia była ogromna, oddziaływanie konsolacyjne modlitwy musiało temu 
sprostać. Jan ta  bezwiednie lub świadomie tworzy pewien program, imperatyw supli-

38. [S. F. Tyszkiewicz]: Wyklejka w iluminaturze czerwo
nej do: A. Janta: Psalmy



kacji stopniowo zastępując wizją profetyczną. Od poczucia winy i kary poprzez wszy
stkie stadia zwątpienia przechodzi do um ocnienia nadziei. Ten proces jest zabiegiem 
retorycznym, łatwym wprawdzie do wykrycia, lecz z przyczyn psychologicznych równie 
łatwo i chętnie wówczas akceptowanym przez czytelnika.

Cykl psalmów Janty jest nasycony odniesieniami do stylistyki i frazeologii 
polskich psalmistów, zwłaszcza do Jana Kochanowskiego, ale ich zakorzenienie 
w poezji znajduje pełny wyraz dopiero dzięki przywołaniom romantycznym. M ożna 
by tem u poświęcić odrębne studium, znaczone -  poza oczywistym paralelizm em  mic
kiewiczowskim -  także nazwiskami Słowackiego, Norwida i pierwszego, bo jeszcze 
przedpowstaniowego, poety-biblisty Stefana Witwickiego.

Sięgnijmy po kryptocytat z Mickiewicza:

...młodości 
podaj nam skrzydła, 

chociaż nie wszyscy zdolni są do lotu 
aż póki nie przebudzą się wśród nas 

tacy jak ty 
i twoi, 

polegli i żywi.
Psalm XII. wiary (fragment)

Psalm XVIII. przyszłej wolności -  to otwarcie pola refleksji nad poświęceniem Ba
ranka i nad rachunkiem  zasług,

...bo przecież 
kraj się cały położył na progu świata, 
z którego wolność miano wyplenić, 

jako wzór i przykład każdemu 
niby Rejtan 

ciałem swoim krzyczący ostatnie veto 
na progu hańby...

Psalm XVIII. przyszłej wolności (fragment)

Franciszek Palowski, który analizie Psalmów  Janty poświęca sporo uwagi, słu
sznie dostrzega w nich wyeksponowany i spotęgowany „motyw wydziedziczenia”. 
Przytoczmy towarzyszący tem u komentarz: „To jeden z wielkich i najstarszych tem a
tów literackich. Jego prototyp znajdujemy w Biblii, w Księdze Rodzaju. (...) Najbliż
szy starotestam entowej skargi psalmisty na niedolę ludu izraelskiego w niewoli babi
lońskiej (Psalm 87) jest Psalm XVII. ukochania ziemi, w którym Jan ta  wzniósł się na 
wyżyny liryki”

Oto fragm ent tego psalmu, zwieńczony wizją profetyczną:

...Wysłuchaj modlitwy wygnańców, 
wsi pełna pociech 

i pokoju

przebacz słabość 
bezdomnych gniazdo, 
niezastąpione nigdzie

nie zapomnij o nas, 
wierna ojczyzno wyzutych z mienia 

i zapomnianych

jeżeli winę w nas widzisz, 
przepuść dotkniętym karą 

i najsmutniejszych 
przyjmij z powrotem na łono matki



pamiętaj о nas 
w dniach przyszłych dostatków, 

jako i my pamiętamy ciebie 
u krańca nędzy

bo dokona się 
czas powrotu na ziemię ojców.

Psalm XVII. ukochania ziemi (fragment)

„Trzydziesta pierwsza publikacja Oficyny florenckiej, a jedenasta w trzyletniej fi
lii nicejskiej, powstawała w ciągu obfitego w fakty lata i kończona była w nerwowym 
napięciu październikowych dni piątego roku wojny, z dala od A utora żyjącego wre
szcie wśród wolnych i z siejbą szerokich zamiarów, będącego Oficynie od lat z górą 
jedenastu  szczerym przyjacielem i kolegą”. Justyfikacja podkreśla nietypowość za
stosowanych rozwiązań „zgodną z patosem  prozy”, a więc posłużenie się typograficz
nym obram owaniem  kolumny tekstu o kształcie odwróconej litery „П” i wkompono
wanie num eracji wersetów psalmów w boczne ram iona owej ramy; obramowanie 
dzięki wprowadzeniu dwu kolorów: ram a czerwona, tekst czarny, daje świetny efekt 
kolorystyczny. Psalmy postawiły Tyszkiewicza przed możliwością wypróbowania 
układu osiowego kolumny, z czego skwapliwie skor2wstał. Szkoda, że posunął się za 
daleko, narzucając oś także kolofonowi i justyfikacji^^.

D ruk Psalmów  ukończono „w dzień Biedaczyny asyskiego”, św. Franciszka z Asy
żu, tj. 4 października. N akład liczył 125 -1- 25 -1- 100 = 250 egzemplarzy, ich przezna
czenie według dotychczasowych kanonów oficyny obejmowało dystrybucję częściowo 
otw artą (125), abonam entow ą zam kniętą (25) i 100 egzemplarzy autorskich. Powo
dzenie Psalmów  i sukces autora potwierdziły kolejne dwa wydania (pomnożone
0 trzy modlitwy i o Psalm ostatni): Psalmy z  dom u niewoli oraz dwie edycje w prze
kładzie na język angielski. Najwyżej stawiał psalmy Terlecki, gdy pisał: „Natężeniem 
bolesności (...) przypominają The Ballad o f  Reading Gaol Wilde'a, ich masywne wer
sety przywodzą na pam ięć Charlesa Peguy. Wolno przypuszczać, że mają one zapew
nione stale miejsce w polskiej liryce religijnej”!'̂ .

Psalmy ujrzały więc światło dzienne, kiedy ich autor był już daleko. Czy zdążył 
spotkać się z Jerzym Paczkowskim? Z  całą pewnością tak, choć na wspólne działanie 
w G renoble pozostało im niewiele czasu, mniej więcej do stycznia-lutego 1943 r. Jan- 
ta -  zdaniem  Palowskiego -  „wraz z dwoma siostrzeńcami znanego poety J[uliana] 
Ejsm onda należał do ochrony sztabu polskiej organizacji podziemnej w G renoble”. 
N atom iast Palowski, pisząc o Paczkowskim, czterokrotnie mija się z prawdą, zapom i
nając o czasie i o realiach. Po pierwsze i po drugie, Paczkowski nie mógł być w 1944 r. 
„dowódcą obwodu G renoble”, gdyż POW N wysłała go na północ już w maju 1943, 
a nie „w 1944 roku”, jak pisze autor. Po trzecie, dedykowanie Paczkowskiemu wier
sza o sytuacji ]Qsi o tyle problematyczne, iż dotyczy wyłącznie edycji lon
dyńskiej Ściany milczenia^^. Po czwarte. Paczkowski zginął w Neuengamme, a nie 
w Sachsenhausenl6. z innego źródła otrzymaliśmy natom iast informację, że Janta 
nie tylko uczestnic2ył w działaniach konspiracyjnych na terenie Grenoble, lecz także 
pojawił się w świetlicy „G rand H otelu” i odczytał swój wiersz Do przyjaciół Włochów. 
O tóż pierw odruk tego utworu na łamach londyńskiej „Sprawy” opatrzono następu
jącym kom entarzem : „Wiersz ten pisany był pod okupacją włoską i wygłoszony na 
jednym  z «Żywych Dzienników» tamtejszej kolonii polskiej”. Jak pamiętamy, „Żywy 
D ziennik” stanowił specjalność Paczkowskiegol'^.

W  ten  sposób weszliśmy do drugiego tomiku nicejskiego Janty. Ściana milczenia 
ukazała się w dniu Zwiastowania 1944 r., czyli w czwartą niedzielę Wielkiego Postu,
1 ponownie tegoż roku w Londynie^^. Tom liczy 14 wierszy o dość urozmaiconej te 
matyce, po większej części godnych zakwalifikowania do poezji uczuć zbiorowych. 
W  pokłosiu okolicznościowym akurat ten szczególny przypadek należałoby określić



mianem poezji żywiołowej, przynosi bowiem w imieniu zbiorowości bezpośrednią, 
gorącą reakcję na wydarzenia zewnętrzne, a także stanowi zapis indywidualnych do
znań i przemyśleń poety. Chciałoby się powtórzyć, iż Jan ta  „wyprzedza rzeczywi
stość” -  lecz aby uniknąć przesady, zastąpilibyśmy ten osąd stwierdzeniem: Janta 
„rzeczywistość chwyta w biegu”. Ilekroć jednak natychmiastowa reakcja zawiera 
nadzieję piszącego na ingerencję i korekturę biegu wypadków, tylekroć znajduje się 
on w pozycji znamionującej użycie perswazji retorycznej. Janta-dziennikarz uprawia 
zatem wierszowaną publicystykę. W iersze agitacyjne przeplata „wierszami fanatycz
nymi” - j a k  sam je nazywa. Ów epitet jest prawie niewidoczny, pojawia się bowiem 
tylko w Spisie wierszy, a odnosi do trzech spośród nich: Apostrofa, M eldunek o sytua
cji i Do przyjaciół Włochów.

Tomu wierszy nie mamy obowiązku czytać w kolejności narzuconej przez autora; 
wobec tego wybieramy wiersz tytułowy, znajdujący się na ósmym miejscu. Jest to 
utwór rozgraniczający jakby dwie płaszczyzny tematyczne: tutaj i tam. Tutaj, czyli we 
Francji; tam -  czyli w Polsce lub z polskiego punktu widzenia. Pomiędzy tutaj i tam  
autor napotyka tytułową „ścianę”.

...Rozszerza się milczenie, granica odległa 
jak ściana, poza którą kraj czeka i tęskni, 
więzienny mur, co słucha i gdzie każda cegła 
pochłania echo męki niczym spowiedź klęski...

Ściana milczenia, strofa 2

Wiersz narasta bólem, który przeradza się w gniew i zamyka utwór rom antyczną 
m etaforą ze słownika czopowego:

...Runie ściana milczenia pod naporem śpiewu 
wiary naszej i męstwa. Tak padło Jerycho.

Ściana milczenia, w. 27-28

Jozue zdobył Jerycho, kiedy siódmego dnia oblężenia siedmiu kapłanów zatrąbi
ło siedem razy siedmioma trąbami. A  zatem  wizja zwycięstwa puentuje Ścianę 
milczenia.

Wiersz Do przyjaciół Włochów  jest świetnym pomysłem wyrosłym z okoliczności, 
kiedy to Francja południowo-wschodnia znajduje się pod okupacją włoską, Polacy 
zaś spoglądając na sprawę z nieco odleglejszej perspektywy związków polsko-wło- 
skich, pielęgnują raczej pozytywne odczucia („Pamiętamy Italię szczęśliwą, / myśmy 
także w niej mieli ojczyznę!”). Niestety, z jakością pomysłu nie idzie w parze solid
ność wykonania. Paradoksy tkwiące w tym wierszu nie zostały wyważone. Lista p re
tensji pod adresem Włochów się wydłuża, a poeta nie potrafi okiełznać nadm ierne
go gadulstwa. Efekt: przygnębiający. Czyż fachowiec-dziennikarz, jakim był Janta, 
wymaga sam od siebie dowodu, że problem u publicystycznego nie rozwiązuje się za 
pomocą 106-wersowego wiersza?

Podobnie chybiony jako całość wydaje się M eldunek o sytuacji. W arto zeń jednak 
wynotować ironiczną pream bułę wstępną, która jest próbą charakterystyki doświad
czenia pokoleniowego Polaków-tułaczy na ziemi francuskiej.

Byt wcale dobry ten pobyt 
wygnańców na ziemiach Francji: 
jak na klęskę - to prawie dobrobyt, 
jak na dom - zawszeć chronił od wroga!
Byle sądzić bez arogancji: 
jak za piecem u Pana Boga.
Aż nastał czas prześladowań, 
aż się skończyła sielanka:



w obliczu aresztowań, 
polowania na ludzi 
i podziemnego czynu - 
inaczej brzmi Warszawianka 
na głuszonej fali Londynu, 
obojętnych lękiem przebudzi 
i dobierze im się do skóry 
wieść męki i męstwa kraju, 
co się okrył krwi bratniej kurzem, 
a na który patrzyli z góry...

Meldunek o sytuacji, w. 1-18

Należałoby w tym miejscu zadać Jancie pytanie, czy był świadom przyczyny coraz 
częstszego zastępowania Warszawianki przez cłiorał Kornela Ujejskiego Z  dymem  
pożarów, z  kurzem krwi bratniej... w program ie Radia BBC. Na ten sam szczegół 
zwrócili uwagę poeci krajowi, lecz nie każdy z nich wiedział, co się za tą zmianą kry
je. Tymczasem m elodia była sygnałem. Chorał Z  dymem pożarów... wtajemniczeni 
odczytywali jako: dziś zrzutów nie będzie. Oczywiście taka wiadomość wprowadzała 
słuchaczy w nastrój analogiczny do brzmienia posępnej melodii pieśni Ujejskiego.

M iędzy pobudką a wieszczą profecją jest rozpiętych wiele wierszy tego tomiku. 
Poezja retoryczna, zachęcająca do czynu lub podtrzymująca nadzieję, nie wynalazła 
dotąd skuteczniejszych środków oddziaływania. Jeżeli poeta kreśli pewien program, 
do którego chce w łą c ^ ć  czytelnika, musi go zjednać obietnicami. Takim trybem to 
czyła się historia wspierana przez poezję uczuć zbiorowych. Spróbujmy przy okazji 
odpowiedzieć na dodatkowe pytanie: w jakim momencie i w jakich okolicznościach 
wiersz agitacyjny przeradza się w wiersz fanatyczny.

O tóż agitacją rządzą te  same prawa, jakie już znamy z analizy zaciekłości osiem
nastowiecznej satyry politycznej. Im rzeczywistość dalej się znajduje od możliwości 
jej naprawy, im mniej stosownych narzędzi widzi wokół siebie poeta, tym ostrzejszy 
ton przybiera poezja. W  omawianym tomiku Janta najdalej się posuwa, kiedy żąda 
po mickiewiczowsku, by „się gwałt odciskał gwałtem”, zemsta zaś zyskała najwyższe 
błogosławieństwo („niech będzie zemsta pochwalona”). Ta fala kulminacyjna pojawi 
się w „fanatycznej” Po niej obserwujemy stopniowe wyciszenie, a ku koń
cowi czeka nas niespodzianka alegoryczno-romantyczna, gdy dokonamy konfronta
cji dwóch części najobszerniejszego 133-wersowego Poematu w kolorze krwi. Część 
pierwsza potw ierdza faktografię zagłady Polski. Część druga ucieka się do wieszczej 
przepowiedni -  znów z Mickiewiczem za dwojakiego patrona -  bowiem poecie nie 
wystarczy koloryt Inwokacji PanaTadeuszowej, sięgnie jeszcze po oszałamiający 
przypływ tem peram entu  w Odzie do młodości, bez którego trudno sobie wyobrazić 
przyszłe dzieło odbudowy.

...Oto chaty bogate. Oto rosną malwy 
jak salwy maków gęstych pod bieloną ścianę 
w bukietach sad, we wstrząsach rozkwitania rola, 
wiosna w pąsach stanęła jak młoda dziewczyna, 
znów panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 
znów pola malowane zbożem rozmaitem 
i gryka jak śnieg biała... 
jest w  słowach ojczyzna 
przynosząca przemianę, co w życie przenika...

Poemat w kolorze krwi, cz. II

Ten ładunek optymizmu -  przypomnijmy -  pochodzi ze stycznia 1943 r. (taką datą 
Jan ta  sygnował swój Poemat, ostatni w tomiku). Do zapięcia klamry czasowej przyda 
się teraz wiersz otwierający Ścianę milczenia. Jest to Czerwiec 1940, a więc kronika



poety-aspiranta z krótkiej kampanii 1. Dywizji G renadierów  na Linii M aginota. Tu 
autor przyznaje się do pewnego dystansu, jaki dzieli go od opisywanych wydarzeń.

Kiedy wracam wspomnieniem do naszej kampanii, 
co jest po pierwszej klęsce naznaczona drugą, 
widzę puste, żałobne wzniesienie Bretanii, 
na którym wiatr i chmury, i jesień szarugą 
zaplątała tę drogę cierniową i długą 
jak czas znaczony głosem bolesnej litanii, 
która tam się legendą legionów powtórzy 
i serca nam przepaja, i powrót nam wróży...

0  wiosno, kto cię widział w  lotaryńskiej ziemi, 
długo pamiętać będzie jasny lot modlitwy, 
jaka piersi szarpała skrzydłami wielkiemi, 
kiedy uszu dobiegło pierwsze echo bitwy.
Śniło nam się zwycięstwo Korony i Litwy,
nikt nie myślał o zgubie. Zacięci i niemi 
byliśmy niby bastion wolności i wiary 
wśród fortec frontu Francji, na odcinku Saary.

Aż się ziemia zatrzęsła grzmotem ofensywy, 
a wiatr przyniósł z przestrzeni pól zapach ojczysty
1 żołnierz drgnął, od wszystkich bardziej niecierpliwy, 
wsłuchany w łoskot burzy i w  śmiertelne świsty, 
szedł przemocy naprzeciw, ofiarny i czysty,
i bronił tamtej ziemi jak rodzonej niwy - 
bo była w nim ojczyzny uroda i wizja 
na drodze, którą Pierwsza w bój poszła Dywizja.

Czerwiec 1940, strofy 1-3

Pozwalamy przemówić kronikarskiej narracji poety-żolnierza. Jego towarzysz 
niedoli, również poeta Jerzy Paczkowski, nie miał pióra sposobnego do strzyżenia 
strof bitewnych, pozostawił jednak zdumiewające świadectwo w prozie: Pierwsza bi- 
twa^^.

Pomysł wydźwignięcia na Parnas „Wojciecha Budzika” stwarza Januszowi Odro- 
wąż-Pieniążkowi okazję do zgodnego z prawdą stwierdzenia, iż „był to jedyny wiersz, 
jaki ogłosił Jan ta  od chwili wybuchu wojny do wyjścia z niewoli”20. Przeszkodziła mu 
szczelność barier obozowych. Jako autor reprezentow ał bowiem pogląd, że każde 
źdźbło jego poezji musi jak najprędzej dostąpić panteizm u-druku. Rzadko spotyka 
się tak skrupulatnego poetę. Bodaj pierwszy wiersz Jan ty po wyjściu na wolność ogło
siły „Wiadomości Polskie” : Do przyjaciela, który został w niewoli -  dedykowany Józe- 
fowi^l. Psalmy są szczególnym i bezdyskusyjnym przypadkiem spontanicznej liryki 
tyrtejskiej. Nie da się natom iast tego powiedzieć o Ścianie milczenia, której p ropor
cje świadczą na niekorzyść autora o bezkrytycznym stosunku do własnych tekstów.

Kolofon Ściany milczenia akceptuje milcząco nieobecność autora w obliczu „pu
stki coraz większej na słonecznym wybrzeżu”. A leksander Janta przez Pireneje do
stał się do Hiszpanii, następnie z G ibraltaru zdołał wykonać skok przez przeszkodę 
wodną i ostatecznie osiągnął Wyspy Brytyjskie. Na początku II kwartału 1943 r. wi
tał z radością Londyn jako emisariusz dwóch organizacji konspiracyjnych i przemy- 
śliwal nad kształtem późniejszej relacji literackiej (opowiadanie Droga generalska 
w tomie Przyjemnie zapoznać, Londyn 1972). Dysponujemy świadectwem W itolda 
Leitgebera, towarzysza z Coetquidan, który potwierdza w swym dzienniku uczestnic
two Janty w konferencji prasowej gen. M ariana Kukiela (15 IV 1943 r.).

„15 Iw ietnia [1943 r.]. (...) Dzisiaj piąta z kolei konferencja prasowa u gen. [M a
riana] Kukiela. (...) W  dyskusji odpowiadał na pytania mój krajanin, a zarazem  towa



rzysz coetąuidański, por. A leksander Janta-Połczyński, który w 1940 dostał się do 
niewoli niemieckiej. Siedział w obozie koło Stuttgartu przez 27 miesięcy, po czym 
zbiegł i poprzez Francję nieokupowaną i okupowaną, Hiszpanię (luty 1943) dotarł 
parę dni tem u do Londynu. W  Niemczech udając szeregowca [!] Połczyński był na 
robotach rolnych”22.

Jan tę  spotkało także podwójne wyróżnienie; został przyjęty przez prem iera gen. 
Władysława Sikorskiego i z jego rąk otrzymał Krzyż Walecznych. Odznaczono go też -  
dw ukrotnie -  francuskim Croix de G uerre.

Na wiosnę 1944 r. wyjechał jako korespondent wojenny do Nowego Jorku, dzia
łając tam w Polish Inform ation Center. Oficjalnie był związany z Biurem attache 
wojskowego Ambasady R P w Waszyngtonie. Po inwazji aliantów na Francję w czerw
cu 1944 wraca do Europy i uczestniczy jako korespondent londyńskiego „Dziennika 
Polskiego” w natarciu wyzwoleńczym Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
M aczka na Belgię i Holandię. Po wojnie osiedlił się w USA. W 1949 r. ożenił się 
z W alentyną Stocker-Pacewicz. W ielokrotnie odwiedzał Polskę; ostatnie dwie wizyty 
przypadły w 1972 r.

Skromny bilans wyróżnień literackich, jakimi uhonorowano Jantę-Połczyńskiego, 
otworzyła w 1963 r. Nagroda im. Herm inii Naglerowej ufundowana przez Związek 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Kolejne trofea -  to Nagroda Fundacji A lfreda Jurzy- 
kowskiego w Nowym Jorku (1966), N agroda Wydawnictwa Roy Publishers Ltd. 
w Nowym Jorku za przekłady z japońskiego (1968) oraz N agroda Fundacji im. 
A. Godlewskiej w Zurychu (1973).

Jantę-Połczyńskiego przedwcześnie zmogła choroba nowotworowa. Zdanie-mot- 
to, którym poprzedziliśmy niniejszy szkic, wypowiedział na łożu śmierci. Zm arł 
w South-H am pton w Stanach Zjednoczonych, 19 sierpnia 1974 r. Dnia 12 IX 1975 r. 
pochowano go na Cm entarzu Powązkowskim w Warszawie, (kwatera naprzeciw 
katakum b, 12-VI).

3. Gdzie ukazał się pierwodruk Widzenia wiary Janty? Przedziwną sytuację obser
wujemy w kilku źródłach biobibliograficznych wypowiadających się na ten temat. 
O tóż wiara bibliografów w pierwotne intencje autorskie jest tak głęboka, że -  ich 
zdaniem  -  rzecz nie wymaga „widzenia” w sferze faktów. Maszynopis pierwotnego 
Widzenia wiary, czyli 17 wierszy, A leksander Jan ta  wysłał, istotnie, dla bezpieczeń
stwa w dwóch egzemplarzach (które szły dwiema drogami), do Samuela Tyszkiewi
cza. I oba szczęśliwie dotarły do adresata. To jednak nie wystarcza, by informować 
o ukazaniu się nicejskiej edycji tomiku, bo takiej edycji nigdy nie było. Rozszerzone 
Widzenie wiary w nowym kształcie Janta opublikował nakładem własnym w M ontrea
lu, w 1946 r.23.

Nie spełniło ono wcześniejszych obietnic; tom nie został poświęcony pamięci 
Jerzego Paczkowskiego, jak to deklarował autor dopiskiem odręcznym na obu 
egzem plarzach m a szy n o p iso w y ch 2 4 . Za jedyny ślad przyjaźni trzeba więc uznać 
wiersz Janty Ballada o ewakuacji dedykowany pamięci Paczkowskiego, za pół śladu -  
inny wiersz M eldunek o sytuacji^^.

Jan ta  szacował w życiu przyjaźń wysoko i nosił w sercu przyjaciół. Osobne miej
sce należało się Janowi z Bogumina Kuglinowi, który wszak wyświęcił Jantę cztero
krotnie tom ikam i poznańskimi na adm iratora druków bibliofilskich: A s pik. Seans 
w 3 odsłonach. Poznań 1929; Biały pociąg. [Poemat]. Poznań [1930], Wielki Wóz. 
[Wiersze]. Poznań 1935 i Serce na Wschód. [Wiersze]. Tokio-Poznań 1938. . To wła
śnie dzięki Kuglinowi pisarz ukształtował swą wrażliwość na urodę książki artystycz
nej i w ielokrotnie w życiu zabiegał nie tylko o prosty akt wydania, lecz także o wyraz 
estetyczny edycji. Z  wysoką oceną spotkała się ta jego rzadka wśród pisarzy cnota ze 
strony Stanisława Gliwy.



„Później w czasie wojny i po jej zakończeniu -  pisał Gliwa -  książki Janty ukazy
wały się u różnycłi wydawców w Paryżu, Nicei, Londynie, Nowym Jorku, M ontrealu, 
D etroit i Buenos Aires. Wśród nicli osobno należy wymienić prywatne oficyny d ru
ków bibliofilskich, którym powierzał edycje poetyckie. Oprócz (...) Jana Kuglina 
w Polsce, wyszły te pięknodruki spod pras Samuela Tyszkiewicza, Franciszka Procha- 
ski, A natola Girsa, Stanisława Piaskowskiego i Stanisława Gliwy, czyli ze wszystkich 
polskich pracowni druków ręcznych na obczyźnie. Nikt inny spośród autorów pol
skich nie może się wykazać taką kolekcją własnych tytułów wytłoczonych na ręcznych 
prasach wszystkich polskich oficyn prywatnych. Nie było to sprawą przypadku, lecz 
wynikiem świadomego program u poety”26.

Najpoważniejszą książką poświęconą pośm iertnie Aleksandrowi Jancie-Połczyń- 
skiemu jest publikacja zbiorowa: Janta. Człowiek i pisarz, której przygotowanie do 
druku zawdzięczamy prof. Jerzem u R. Krzyżanowskiemu. W ielogłos w spom nie
niowy przezwycięża -  jak się wydaje -  wcześniejsze urazy i niechęci wobec zmarłego 
pisarza, skupione wokół jego kontrowersyjnej książki Wracam z  Polski (Paryż 1949). 
„Janta -  zdaniem prof. Jerzego R. K r^żanow skiego -  nie wierzył w podziały na Kraj 
i emigrację, na twórczość artystyczną i dziennikarstwo, na działanie oderwane od li
teratury i literaturę oderwaną od d z ia ła n ia ”27. M ożna chwilami powątpiewać w trwa
łość akcentów hagiograficznych, trzeba jednak zgodzić się z wymową faktów. Praca 
zbiorowa, o której mówimy, zawiera wypowiedzi renomowanych firm autorskich; są 
wśród nich: poeta i wydawca-artysta londyński Czesław Bednarczyk, prof. Andrzej 
Biernacki, założycielka i wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie M aria 
Danilewicz-Zielińska, prof. Jerzy R. Krzyżanowski, ksiądz Bonifacy M iązek, Juliusz 
Sakowski, Tymoteusz Karpowicz i wielu innych. A  fakty wyrażone w liczbach to 67 
druków zwartych autorstwa Janty-Połczyńskiego oraz 811 jego publikacji drukow a
nych w pracach zbiorowych i czasop ism ach^ ^ .

Bibliografia strat i prac niewydanych liczy dziewięć pozycji. Dla nas najciekawszy 
spośród nich byłby Pamiętnik rokii klęski 1939 -  Ц1940. Rękopis ukryty w Paryżu za
ginął podczas wojny29.

Miał rację Wierzyński, mówiąc Terleckiemu o Jancie-Połczyńskim; „Napisał po
wieść swoim życiem”. Dziś brzmiałoby to trafniej, że swym przebogatym i twórczym 
życiem „napisał” malowniczy scenariusz filmowy. Żył w ciekawych czasach, co bywa
ło dlań i przekleństwem, i błogosławieństwem. Wyliczenie pełnionych przezeń ról, za
wodów i zajęć potwierdza jego niewyczerpany tem peram ent. Był kolejno lub jedno
cześnie podróżnikiem, dziennikarzem -reporterem , redaktorem , poetą, satyrykiem, 
powieściopisarzem i dramaturgiem, tłumaczem, impresario, żołnierzem, reżyserem 
i aktorem (w USA wystawił Dziady po angielsku), spikerem radiowym, działaczem 
społecznym, prezesem klubu i członkiem PEN-Clubu, dyrektorem fundacji (Ignace
go J. Paderewskiego) i księgarzem-antykwariuszem. Biografistyka jako zbyt łatwa 
konstrukcja fabularna nie cieszy się jednak zainteresowaniem realizatorów współcze
snego kina. Przeszkodą jest też zapewne proces starzenia się pisarstwa Janty. Mija 
właśnie dwadzieścia lat od chwili ostatniego wydania wyboru szkiców pisarza^^.

Wszystko bowiem, co wyrasta z okoliczności życia i co tym okolicznościom służy 
mniej lub bardziej doraźnie, ma swoje godziny policzone.

PRZYPISY
1 w. Budzik [właśc. Aleksander Janta]: Do żołnierzy. „Polska Walcząca” (Rennes) 1939 nr 2 

z dnia 10 XII s. 14.
2 Referat oświatowy obozu. „Polska Walcząca” 1940 nr 6/7, 6/14 I, s. 38.
3 Zob.: S. Łoza: Czy wiesz, kto to jest?... Dz. cyt., s. 586; E. dęb icka: Janta-Pokzyński, Aleksan

der. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny Oprać, zespól pod 
red. J. Czachowskiej i A. Szalagan. T. 3: G-J. Warszawa 1994 s. 371-375.



„Dziennik Poznański” 1927 nr 244.
 ̂ J. Odrowąż-Pieniążek: Działalność Aleksandra Janty-Polczyńskiego. W: Polskie środowiska 

twórcze na emigracji we Francji... Dz. cyt., s. 128.
 ̂ Udział Janty potwierdza Witold Leitgeber: W kwaterze prasowej. Dziennik z  lat wojny 1939- 

1945. O d Coetquidan do„R ubensa”. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1972 s. 9-10.
 ̂ F. Palowski: Aleksander Janta-Połczyński. Ballada o wiecznym szukaniu. Warszawa-Kraków 

1990 s. 36.
® Z. Stefanowska: Katechizm pieigrzymstwa polskiego. Warszawa 1955 s. 127.
 ̂J. Brzękowski: W  Krakowie i w Paryżu... Dz. cyt., s. 79.

A. Janta: /  lied to live. (Kłamałem, aby żyć). A  year as a German family slave. Forew. by Rex 
Stout. New York; Roy Publishers Ltd., [1944]; Tenże: Kłamałem, aby żyć. Pamiętnik roku niewoli. 
New York: Roy Publishers Ltd., 1945.

W prowadzone do zbioru: A. Janta: Flet i Apokalipsa. Nowy Jork-Londyn-Paryż: Nakładem 
czytelników, 1964.

12 F. Palowski: Dz. cyt., s. 44.
13 A. Janta: Psalmy. Nicea 1943 s. nlb. [Kolofon i justyfikacja].
14 A. Janta: Psalmy z  domu niewoli. Glasgow: Książnica Polska, 1943 [wlaśc. 1944], 8° k. nlb. 24; 

toż: New York: Nakładem autora, 1945,16° k.nlb. 24; A. Janta: Thirteen Polish Psalms. (Psalmy z  do
mu niewoli). Transl. by Sophie Ilińska. London: Letchworth Print, 1944, 16°, 28 s.; Tenże: Psalms o f  
Captivity. (Psalmy z  dom u niewoli). The English version was prepared by Gladys Anthony White in 
collab. with the Author. [New York]: The Pocahontas Press Cop., 1947, 4°, 52 s., nakl. 500 egz. Zob.: 
Polonica zagraniczne... Dz. cyt., 1 .1 s. 387; tu pod poz. 5835, gdzie mowa о edycji Tyszkiewicza, zani
żono pomyłkowo nakład o 100 egz. W Polsce Psalmy Janty w wyborze publikowały po wojnie czaso
pisma: „Dziś i Jutro” 1948 nr 31; „Tygodnik Powszechny” 1948 nr 11, 34, 38; „Żołnierz Polski” 1948 
nr 34- „Dziennik Literacki” 1948 nr 43.

15 A. Janta: Meldunek o sytuacji. „Sprawa” (Londyn) R. 2:1943 nr 15, 1 VIII, s. 2 (brak dedyka
cji); przedr. w: Tenże: Ściana milczenia. U  Tyszkiewicza / Anno Domini MDCCCCXLIV [1944] / 
w Nicejskiej Filii jego oficyny, s. 39-42 (brak dedykacji); przedr. w: Tenże; Ściana milczenia. [Wier
sze]. Z portretem autora w niewoli. Rys. Feliksa Topolskiego. London: British-Continental Syndica
te Ltd., 1944 s. 26-28 (poniżej tekstu na s. 28 dedykacja: Jerzemu).

1̂  F. Palowski: Dz. cyt., s. 48-49.
1"̂ A. Janta: D o przyjaciół Włochów. „Sprawa” 1943 nr 18, 12 IX, s. 2 (pod tekstem dopisek: 

„Grenoble, styczeń 1943”).
18 A. Janta: Ściana milczenia... Dz. cyt. Zob.: Pobnica zagraniczne... Dz. cyt., 1.1 s. 387 poz. 5838,5839.
1® J. Paczkowski: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa... Dz. cyt., s. 56-68.
20 J. Odrowąż-Pieniążek: Dz. cyt., s. 131.
21 A. Janta: D o przyjaciela, który został w niewoli. „Wiadomości Polskie” (Londyn) 1943 nr 44, 

31 X, s. 1; przedr. w: Tenże: Ściana milczenia... London 1944. Dz. cyt., s. 38-40.
22 W. Leitgeber: Dz. cyt., s. 241-243.
23 A. Janta: Widzenie wiary. [Wiersze]. B.m. [Montreal]: Nakł. autora, 1946. Zob.: Polonica za

graniczne... t. 1, poz. 5841.
24 A. Janta: Widzenie wiary. [Maszynopis]. Rękopis BN w Warszawie, sygn. III.11.290: Listy 

A. Janty do S.F. Tyszkiewicza, k. 5 (k. tyt. I egzemplarza, dopisek odręczny: „Pamięci Jerzego Pacz
kowskiego”), 27 (k. tyt. II egzemplarza, dopisek odręczny jak wyżej).

25 Inf. za: T. Wittlin: Z  wspomnieniem Jerzego i „Cyrulika”... Dz. cyt., s. 276; z trzech najwcze
śniejszych edycji, w których pojawił się Meldunek..., londyńska zawiera dedykację: „Jerzemu”.

26 S. Gliwa: Aleksander Janta przyjaciel „sztuk połączonych”. W: Janta. Człowiek i pisarz... Dz. 
cyt., s. 88.

2’7 J.R. Krzyżanowski: Zamiast przedmowy. Tamże, s. 6. Zob.: M. Ptasińska: Czapski -  Anders -  
Giedroyc. Trzy listy w sprawie Janty. „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2001 z. 138 s. 78-97, bibliogr.

28 Zob.: W. Chojnacki: Bibliografia utworów Aleksandra Janty-Połczyńskiego drukowanych w cza
sopismach i pracach zbiorowych-. Tenże: Wybór ważniejszych artykułów i opracowań o Aleksandne 
Jancie i jego twórczości. W zb.: Janta. Człowiek i pisarz... Dz. cyt., s. 305-346; J. Kowalik: Bibliografia 
druków zwartych Aleksandra Janty-Połczyńskiego. -  Tamże, s. 347-357.

2  ̂J. Kowalik: Bibliografia strat i prac niewydanych. W; Janta. Człowiek i pisarz... Dz. cyt., s. 356-357.
30 A. Janta-Połczyński: Lustra i reflektory. Wybór i przedm. M. Sprusiński. Warszawa 1982.



L i p k o -L i p c z y ń s k i , K o p p e n s , 
T e SLAR, B r z ę k o w s k i

1. Henryk Lipko-Lipczyński pozostaje wśród autorów nicejskich postacią zagad
kową. Wiemy o nim niewiele. Wywodził się z rekrutów Coetquidan i uczestniczył 
w krótkiej kampanii L Dywizji G renadierów; stąd datowała się jego zażyłość z Je 
rzym Paczkowskim. Później znalazł się w Grenoble, co potwierdza Jan Winczakie- 
wicz; „...Wśród wydawnictw [Oficyny Nicejskiej] szczególną słabość odczuwam do 
wierszy Henryka Lipki (Lipko-Lipczyński), z którym dzieliłem wspólny pokój w gre- 
noblańskim «Terminusie». Był to uroczy człowiek, tak jak  jego delikatne wiersze. 
Wśród garstki Polaków, jacy znaleźli [się] podczas wojny w Grenoble, było aż pięciu 
poetów: Paczkowski, Dobrowolski, Kościelski, Lipko i ja. Więcej niż inżynierów lub 
szewców. Ot, Polska” (List z Blois, 28 VI 2002 r., do W J. Podgórskiego).

Tomik Brzozy, napisany w 1942 r., był debiutem  i -  jak pozwala sądzić kwerenda 
bibliograficzna -  nie miał kontynuacji. Pobratymstwo poetów, Jerzego i Henryka, wy
nikało zapewne także ze wspólnego im obu liryzmu budowanego na kanwie rozłąki 
z ukochaną. O ile jednak Jerzy Paczkowski był w tej dziedzinie mistrzem nad mistrze, 
o tyle Henryk Lipko zasłużył co najwyżej na miano początkującego czeladnika.

Od debiutanta trudno oczekiwać indywidualnego wyrazu i stylu. Dwadzieścia 
cztery etiudy poetyckie, podzielone na t r ^  części, obracają się wokół tem atów będą
cych od dawien dawna źródłem  inspiracji liryki. Świat uczuć dwojga ludzi ilustrują 
kartki z albumu przyrody podporządkowane rytmowi pór roku. W iosna ma niewąt
pliwe pierwszeństwo. Drzewem wyróżnionym przez poetę jest brzoza, żywiołem po
ruszającym wyobraźnię -  woda, stanem  ujawniającym bogate życie wewnętrzne -  
sen. Nad obrazowaniem zaciążyła niewątpliwie szkoła skamandrycka, choć znajduje
my też w m ottach odniesienia imienne do Żerom skiego i do Kasprowicza.

U kłon w stronę postskamandryty przynosi Pożegnanie lata, wiersz przez autora 
dedykowany Paczkowskiemu:

Już dopala się lato: dni pożółkły, poschły, 
na polach pogubione błąkają się kwiaty, 
jarzębina spłonęła, skrzepły siwe osty - 
myśl jak owoc opada i pachnie jak lato.

Popieliły się sierpnie, lecz to było prościej: 
słońce grało zenitem na obłocznych kręgach: 
gdy ptaki lot swój brały do zamorskich gościn, 
ty wierzyłeś w powroty na błękitnych wstęgach.
Pamiętasz? - Gdzieś pod lasem dzwonił złoty łubin, 
wieczorami za wioską srebrne śmiechy jeszcze... 
i znów dawność się wlecze, i w  dymach się gubi, 
rozdmuchuje popioły we wrześniowym wietrze.

Bezszelestnie spadają dni mijanych kartki, 
czas pleśnieje, narasta, warstwami się ściele, 
jesień schodzi powoli i pochyla barki...
Jak tu w wiosnę uwierzyć i w  brzóz nową zieleń?

H. Lipko Pożegnanie lata. strofy 1-3, 5



Jeden  jedyny w iersz/еяеп  nad Warszawą jest spłatą długu tyrtejskiego. Wyimagi
nowany spacer po mieście odbywa się „w łistopadowe święto” tralctem stanisławow
skim; punkt kułminacyjny tych odwiedzin poeta wyznacza „przed sercem Nieznanego”, 
lecz w jakże odm ienionej scenerii obcycli mundurów i emblematów. Ucieczką może 
być tylko apel poległych, usytuowany gdzieś jak najdalej od śródmieścia, a więc na 
Polu M okotowskim, na k tó ^ m  warszawiacy żegnali w 1935 r. M arszalka Piłsudskie
go. W  apelu uczestniczą „widma z reduty W esterplatte, z pozycji pod Kutnem ”, lecz 
także

...Mściciele dni wrześniowych z Pierwszej Grenadierów, 
z Podhalańskiej Brygady, z obrony Tobruku - 
w jednym stoją szeregu, bez przyłbicy teraz, 
z palmą „sumienia świata"...

H. Lipko Jesień nad Warszawą, strofa 7

O braz ten zamyka rocznicowa apostrofa do Warszawy, zawierająca obietnicę pro
fetyczną:

...Polonezem znów Szopen uderzy podniebnie,
Powróci złota jesień, powróci. Warszawo!

W. 39-40

Kolofon głosem Tyszkiewicza mówi o „niegasnącej nadziei i wytrwałości w pod
jętym zadaniu” służby poetom  na tułaczce, w poczuciu osam otnienia i w przeświad
czeniu o „coraz bliższej zawierusze światowej, z której ma powstać nowe życie”. 
Z  justyfikacji dowiadujemy się, że tomik ujrzał światło dzienne w 113 rocznicę 
powstania listopadowego^.

2. Leon K oppens (25 III 1890 -  po 1950) wczesne próby poetyckie szczepił 
w latach dwudziestych w W iedniu. Miał nawet odwagę wprowadzić swe utwory do 
antologii poezji polskiej jako jej wydawca i tłumacz na język niemiecki, wybór wier
szy M łodej Polski ograniczając do siedmiorga przedstawicieli (Kazimierz Przerwa- 
Tetmajer, Lucjan Rydel, Kazimiera Zawistowska, Zdzisław Dębicki, Kazimiera 
Iłłakowiczówna, Ignacy Nikorowicz i Leon Koppens)^.

A ntologia została bardzo dobrze przyjęta i zyskała spore echo w prasie. Recen
zowały ją  takie pisma wiedeńskie, jak: „Neue Freie Presse” (w num erze z dnia 3 XI 
1922 r.), „Reichspost” (30 X 1922), „Yołkszeitung” (20 X 1922) i „W iener Allgeme- 
ine Z eitung” (3 XI 1922). Z  W iednia dobre wieści trafiły do Lwowa, a tutaj poezję 
K oppensa wziął na warsztat prof. Juliusz Юе1пег, który „Gazecie Lwowskiej” zapro
ponował przegląd kilku nowości wydawniczych. Recenzja ukazała się pod tytułem 
Z  poezji słonecznych i referowała kolejno tomiki Juliana Ejsmonda i Józefa A leksan
dra Gałuszki oraz dwie publikacje Koppensa: wymienioną przed chwilą antologię 
i tom ik autorski Miniatury. Poezje^. Z  antologią współbrzmiały bowiem publikacje 
autorskie Koppensa, a więc kolejno Melodie Dalekiego Wschodu i Miniatury. Poezje 
(1922), Spotkania z  ciszą (1924), wreszcie Cichośnienia (1930)^. To była powtórna 
okazja dla prof. Юе1пега: Spotkania z  ciszą recenzował na łamach „Tygodnika Ilu- 
strow anego” .̂

A utor w glorii sławy przechadza się więc nad pięknym modrym Dunajem, a my 
stawiamy pytanie, co zadecydowało o sukcesie. O tóż była to polska mutacja haiku -  
dalekowschodniej formy poetyckiej -  zaś jej adm irator chwycił czytelników na przy
nętę nowości. Jako pierwszemu wypadło o tym pisać Ignacemu Nikorowiczowi. We 
wstępie do Miniatur, wspomniawszy o siedemnastozgłoskowym ,,haikai”[!], pisał: 
„Tak, jest coś z sztuki Dalekiego Wschodu w tych słowami malowanych, pastelowych 
m iniaturach, dużo zrównoważonego artyzmu, dużo serca a mało słów. (...) Mów do
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mnie jeszcze, m ała książeczko, mów, mów! (...) ...Na miłość wszystkicli zasługujesz, 
gdyż w tobie Piękno nieśm iertelne jest i korna cześć dla polskiej Mowy” .̂

Istotne byłoby wyjaśnienie przyczyn, dla których Leon K oppens znalazł się 
w Wiedniu. Od 1921 r. miejscem pracy poety było M inisterstwo Spraw Zagranicz
nych RP. Został mianowicie skierowany do W iednia, gdzie z dniem  1 X II 1921 r. ja 
ko pracownik kontraktowy rozpoczął pełnienie funkcji „prowizorycznego naczelnika 
kancelarii” w VII stopniu służbowym. Z  W iednia blisko do Pragi: po trzech latach, 
pełnych sukcesów poetyckich (i zapewne dyplomatycznych), znad D unaju przenie
siono go nad Wełtawę, gdzie od 1 X II 1924 do 31 X  1932 r. był sekretarzem  posel
stwa, na początek II klasy, potem  I klasy w VI stopniu służbowym. Kolejne cztery la
ta spędził, stale awansując, w centrali M SZ w Warszawie. D nia 1 XI 1937 r. objął 
trudne stanowisko Konsula G eneralnego RP we Wrocławiu; z dniem 1 IV  1939 r. 
awansował do V grupy uposażeniowej’̂ . O drzucone przez wydawcę fragm enty wspo
mnień konsula RP w Opolu Jana Gozdawy-Małęczyńskiego potwierdzają kom uni
kowanie się obu konsulów, a nawet wspólną im pasję wykupywania pam iątek 
polskich. Wiązało się to z rosnącym poczuciem zagrożenia ludności żydowskiej na 
ziemiach niemieckich i z grom adzeniem  środków finansowych, które miały jej um oż
liwić ucieczkę poza granice Rzeszy^a. K ariera dyplomatyczna przyniosła mu pęk 
odznaczeń: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, M edal Dziesięciolecia, M edal za D ługo
letnią Służbę -  brązowy i srebrny, Ćesko-Slovensky Rad Bileho Lva IV  klasy, Ehren- 
zeichen fiir die Verdienste um  die Republik Ósterreich.

Wojna przenicowała życie każdego, nie tylko poetów. Leon K oppens nieznanymi 
drogami trafił do Francji, zamieszkał w schronisku dla Polaków w G renoble. Od 1 V 
do 1 XII 1941 r. za namową Stanisława Zabiełły zgodził się przyjąć form alną nom i
nację na kierownika tzw. Biura Polskiego w Lyonie (nam iastka urzędu opiekuńcze
go po likwidacji placówek konsularnych); faktycznie funkcję tę sprawował nadal kon
sul Stefan Domański^. Po zamknięciu biura przeniósł się do schroniska polskiego 
w Grenoble, mieszkał tam do m arca 1944 r. Jako poeta z pewnością obserwował 
i podziwiał czynną postawę Samuela Tyszkiewicza, zapewne sięgał po tomiki z jego



oficyny. Aż wreszcie pewnego dnia odważył się zaproponować typografowi nicejskie
mu swoje przebrzm iałe haiku.

M aterią tom iku nicejskiego stał się wybór tekstów spośród Spotkań z ciszą. Autor 
adaptował także, cłioć nie do końca, układ działowy pierwowzoru wedle pór roku: 
W iosna -  Lato -  Jesień -  Zima. Cłiwała mu za to, że całkowicie zrezygnował z dzia
łu: Eros, jakże tragikomicznej kombinacji tiaiku-erotyków. Pomimo tycłi zmian i sa- 
moograniczeń, niewiełe dobrego da się powiedzieć o Preludiach Koppensa ponad 
stwierdzenie, iż jest to poezja całkowicie prywatna, cłiwytająca się w sposób nader 
powierzcliowny banalnycłi rekwizytów i środków wyrazu artystycznego, m onotonna 
pod względem rytmicznym, chwilami niepoprawna gramatycznie {umię -  zamiast 
umiem! -  co stawia ten aspekt oceny pod dużym znakiem zapytania). Rymy w rodza
ju: rana : zgrana, m u zy k i: koniki, sym fo n ii: dzwoni[\l nuta : przesnuta oddają dość 
trafnie warsztat poetycki K oppensa (wiersz Sianokosy, s. 26). Nie pomoże nawet mi
łosierny epitet „poeta ciszy” nadany mu w tytule przedrukowanej -  jako przedmowa 
do Preludiów -  recenzji prof. Juliusza Юeinera^.

Cisza.
Poczynasz stroić instrumenta - 
grać będziesz... w moll lub dur...
Poeta.
Pieśń we mnie budzi się prześwięta - 
przemówił do mnie bór..
Cisza.
Masz w sobie dźwięcznych nut bez granic - 
o mowie lasu mów.
Poeta.
Pieśń moja każda będzie na nic - 
brak mi szumiących stów...

Leon Koppens Po c/chu^^

Ta w ątła poezja obudziła jednak w Tyszkiewiczu sporą inwencję typograficzną, co 
zdaje się przemawiać za sformułowaniem niniejszych uwag. Tomik wyróżnia się 
starannością i oryginalnością edytorską, począwszy od okładki ozdobionej ładnym, 
biegnącym po przekątnej rysunkiem facsimile podpisu autora, skończywszy na obra
mowaniu w czerwieni kolumny wierszowej i na wyposażeniu w pięć akwafort czarno
białych Wandy Nebelskiej i z portretem  poety wykonanym przez artystę plastyka 
H enryka Berlewiego. Z  justyfikacji dowiadujemy się, że Preludia Tyszkiewicz składał 
w łasnoręcznie „szczyptą francuskich czcionek typu Egyptienne (Ramses corps 8 et 6) 
i uzupełniwszy im na odbitkach znakowanie polskie”, zlecił wykonanie cynkotypów, 
„pozostawiając w ołowiu jedynie obram owania stronic”!^. Tom ukazał się w nietypo
wym nakładzie 150 egzemplarzy oraz 50 egz. liczbowanych od nr 151 do nr 200, sta
nowiących własność autora.

W iedza nasza o Leonie Koppensie jest wprawdzie mocno niezadowalająca, jed 
nak pozostaje w rozsądnej proporcji do miejsca, jakie ostatecznie twórca ten zajął 
w panoram ie poezji polskiej. Po wyzwoleniu Lazurowego Wybrzeża Koppensowie 
znów zamieszkali w Nicei -  6, rue Guiglia, bowiem od stycznia 1945 r. poeta-dyplo- 
m ata pełnił funkcję radcy prawnego w tamtejszym Biurze Administracji Polaków, 
a następnie do 5 VII piastował urząd Konsula G eneralnego RP. Życzenia na Nowy 
Rok 1947, wysłane skrupulatnie przez typografa, nie zastały jednak Koppensa i jego 
małżonki. Poczta zwróciła przesyłkę z pieczątką; „R etour a I’Envoyeur” -  i z dopi
skiem odręcznym listonosza: „Parti sans adresse”. Prawdopodobnie w tym czasie 
oboje małżonkowie podróżowali na kontynent południowoamerykański. Wybrali A r
gentynę. W  Buenos A ires Koppens od 1 X 1947 do 31 III 1950 r. pracował w Biurze 
O pieki nad Polakam i i w Resettlem ent Office for Poles przy Konsulacie Generalnym



Wielkiej Brytanii. Daty śmierci poety ani miejsca wiecznego spoczynku nie udało się 
ustaiić^^.

Żałować wypada, że zaniedbał uprawianie twórczości przekładowej, jakiej p rób
kę podziwiali wiedeńczycy u zarania XX wieku. Znajom ość języka niemieckiego 
posiadł bowiem w stopniu doskonałym.

3. Józef Andrzej Teslar był niezawodnym przyjacielem i doradcą Tyszkiewicza, 
począwszy od przedwojennej fazy florenckiej jego działalności.

Przyszedł na świat 30 listopada 1889 r. w Krzeszowicach, w rodzinie mieszczań
skiej A ntoniego Teslara i M arii z Jakowlewów^^. M ial dwóch młodszych braci: Tade
usza, urodzonego 29 VI 1894 r. w Krzeszowicach, literata i publicystę, oraz A leksan
dra, urodzonego tamże 15 VI 1899 r., artystę malarza. Po ukończeniu krakowskiego 
Gimnazjum Nowodworskiego studia polonistyczne rozpoczął na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie (1908-10), kontynuował je w Krakowie (1910-12). D ebiut 
literacki Teslara to Gawędy duszy (Kraków 1910). O d tej chwili niemal co roku 
publikował wiersze lub prozę poetycką. Należał do Eleusis i do I Drużyny Polowej 
„Sokoła”. Wojna uczyni zeń poetę-żołnierza. Trzy lata od 2 V III 1914 r. do tzw. kry
zysu przysięgowego spędził w Legionach, początkowo jako żołnierz 2. pułku piecho
ty, potem  6. p.p. II Brygady, referent prasowy Komendy Legionów, a następnie -  od 
schyłku 1915 r. -  chorąży 4. p.p., komisarz werbunkowy w Łodzi (1917) i pracownik 
archiwum Legionów w Krakowie (1917-18). Z  tego okresu pochodzi wspólne opra
cowanie autorskie H enryka Lewartowskiego, Bolesława Pochmarskiego i Teslara: 
Szlakiem bojowym Legionów  (Lwów 1915) oraz Teslara historia Czwartaków Czwar
ty pu łk  piechoty... (Lwów 1916) i zbiór wierszy Rytmy wojenne 1914-1916 (Kraków 
1916). Do poezji legionowej autor wróci później, aby zebrać ją  w jednym zbiorze 
Mocniejsza niźli śmierć 1914-1919^'^.

D nia 18 I 1917 r. Teslar zawarł związek małżeński z Jadwigą M arią z Pogorzel
skich (1886-1976). Z e związku tego przyszli na świat dwaj synowie: Krzysztof Stani
sław (1918-1945) i Michał M aria (*1919) zamieszkały w Paryżu.

Legionista Teslar, internowany w wyniku kryzysu przysięgowego, zbiegł z baraku 
w Witkowicach pod Krakowem i dostał się do Warszawy. Tu krótko pod fałszywym 
nazwiskiem A ndrzeja Pogorzelskiego pracował w Sekcji szkolnictwa średniego 
Królewsko-Polskiego M inisterium Oświatyl^. N astępnie przeniósł się do Siedlec, 
gdzie uczył polskiego, logiki i psychologii w miejscowym gimnazjum oraz pełnił funk
cję okręgowego inspektora harcerstwa, aby z kolei w 1919 r., w randze porucznika 
Wojska Polskiego, prowadzić referat oświatowy w Warszawie, później w Krakowie. 
Wojna polsko-bolszewicka znów zakłóca wątłą stabilizację II Rzeczypospolitej i Te
slar mianowany kapitanem  awansuje na sekretarza generalnego K om itetu Obrony 
Narodowej. W  zawierusze wydarzeń znalazł jednak czas na przygotowanie i obronę 
7 XII 1921 r. rozprawy doktorskiej pt. Ks. Piotr Skarga a Biblia i jej polskie teksty, 
której prom otorem  był na UJ prof. Ignacy Chrzanowski.

Przełomowy zwrot w karierze mjr. Teslara stanowi jego podróż 5 X 1922 r. do 
Francji i zapoczątkowanie wieloletniej działalności dydaktycznej, publicystycznej, 
translatorskiej i wydawniczej na obczyźnie. W  latach 1922-39 związał się jako wykła
dowca języka polskiego z Ecole Superieure de G uerre w Paryżu, Ecole Speciale Mi- 
litaire w St-Cyr, z garnizonami Paryża i Wersalu oraz z Ecole Nationale des Langues 
Orientales (1929-33). W latach 1922-29 współpracował z „Polską Z bro jną” jako jej 
korespondent paryski. Pogłębiał jednocześnie swoje studia na Sorbonie, w College 
de France i w Ecole Pratique des H autes Etudes.

Teslar jako członek Polskiego PEN-Clubu wielce się zasłużył popularyzacji litera
tury i kultury polskiej we Francji. W  powołanym specjalnie dla tego celu stowarzy
szeniu (Societe d ’Echanges Artistiques et Litteraires entre la France et la Pologne) 
piastował funkcję sekretarza generalnego od 1929 aż do likwidacji tego gremium
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W  1932 Г. Byt także wiceprezesem 
Komisji Literackiej zajmującej się ty
powaniem dziel pisarzy polskich do 
przekładu na język francuski (preze
sura przypadła prof. Zygmuntowi 
Lubicz-Zaleskiemu). Hanusia A da
ma Szymańskiego otworzyła tę listę. 
Dzisiaj zapom nieliśm y gruntownie 
o Hanusi i o Szymańskim, jednak wy
bór ten należał jeszcze -  u progu 
funkcjonow ania grem ium  opinio
dawczego polskiego -  do strony fran
cuskiej. Niebawem okazało się, jak 
zawodne mogą być kryteria fachow
ców, którzy w dobrej wierze wybiera
li dzieła znaczące, zapom inając 
o dziełach poczytnych. U padek 
stowarzyszenia i Komisji Literackiej 
należy m.in. przypisać tym właśnie
różnicom w p o g l ą d a c h ^ 6

Wydarzeniem, w którego oprawie 
Teslar czynnie uczestniczył, była ce
rem onia odsłonięcia w 1929 r. pary
skiego pom nika Mickiewicza dłuta 
Em ile’a A ntoine’a Bourdelle’a. Na tę 
okazję Teslar dokonał wyboru pism 
wieszcza, przygotował rzecz do dru

ku i poprzedził wstępem: Mickiewicz. L ’hom m e etemel... (Paris 1929), opubli
kował też szkic Devant la Colonne de Mickiewicz na łamach num eru majowo-czerw- 
cowego „Le M onde N ouveau”. W  rok później ukazała się pod tym samym tytułem 
edycja florencka Tyszkiewiczal^. M ożna się domyślać, że proponowane wówczas 
przez Teslara Jakubowi Mortkowiczowi wydanie Szkiców o Francji współczesnej (do 
którego realizacji nie doszło) uwzględniłoby także ten temat^^.

Z  dniem  1 V III 1933 r. Teslar został zatrudniony jako pracownik kontraktowy 
w M inisterstwie Spraw Zagranicznych RP i wszedł w skład Wydziału Prasowego A m 
basady R P w Paryżul^. Nawiązał też kontakt z Biblioteką Polską. Dyrektor Franci
szek Pułaski, zgodnie z intencjami M SZ RP nosząc się z zamiarem rozszerzenia 
kom petencji biblioteki poprzez nadanie rangi instytutu kultury, powołał w jej ra
m ach w 1935 r. Centrum  Studiów o Polsce (C entre d ’Etudes Polonaises de Paris), 
a więc rodzaj uczelni o form ule uniwersytetu otwartego. Studia realizowano w sie
dzibie biblioteki. Trzyosobową dyrekcję stanowili: Franciszek Pułaski jako delegat 
PAU i M SZ, prof. Zygmunt Lubicz-Zaleski jako przedstawiciel resortu oświaty RP 
i A ndre M azon jako analogiczny pełnom ocnik Republiki Francuskiej. Oficjalne 
otwarcie centrum  nastąpiło 16 II 1935; wykład inauguracyjny na tem at Le genie latin 
et l ’esprit franęais en Pologne (Duch łaciński i umysłowość francuska w Polsce) wygło
sił wówczas Paul Cazin, który pełnił funkcję kierownika kursu kultury polskiej. 
O twartym równolegle kursem o tematyce; Polska współczesna opiekował się Henri 
de M onfort, profesor Ecole des H autes Etudes Internationales. W dziedzinie histo
rii Polski Czesław Chowaniec był jego asystentem. W 1937 r. wprowadzono kurs trze
ci, poświęcony wojskowości polskiej. Zajmował się nim gen. Louis Faury wraz z asy
stentem  -  Józefem  Andrzejem  Teslarem. Z  grona pracowników biblioteki i Muzeum 
A dam a Mickiewicza wykłady prowadzili, odpowiadając także za stronę organizacyj
ną studiów: dyr. Pułaski, dr Chowaniec i Irena Gałęzowska.



Od 1933 г. Teslar prowadził w wydawnictwie francuskim Editions Edgar M alfere 
dziai Collection polonaise. Pracę tę lączyl w latach 1933-35 z misją komisarza Wy
działu Prasowego Ambasady RP piastującego kuratelę nad Księgarnią Polską w Pa
ryżu. Teslar uratował tę placówkę przed likwidacją i oddal ją  w ręce nowego właści
ciela -  Banku PKO. Rok 1935 przyniósł mu zaszczyty z obu stron: Srebrny Wawrzyn 
Polskiej Akadem ii Literatury za pracę popularyzatorską i pisarską we Francji oraz 
nagrodę Prix Langlois Akadem ii Francuskiej za dokonany wspólnie z Jacquesem  de 
France de Tersant przekład Krzyżaków  Sienkiewicza. W  dorobku przekładowym miał 
w sumie dwadzieścia prac, m.in. wybór wierszy Jana Kochanowskiego, prozę Sienkie
wicza i Wacława Sieroszewskiego, Zazdrość i medycyna M ichała Chorom ańskiego, 
Gody życia Adolfa Dygasińskiego, niektóre pisma polityczne Józefa Piłsudskiego, 
Adam a Przybylskiego i Emila Fieldorfa. Tłumaczył też z francuskiego na polski 
studium strategiczno-wojskowe H uberta Cam ona i prace ekonomiczne H enri’ego 
Fayola. Z  wydań autorskich Teslara należy wymienić francuską biografię M arszałka 
Rydza-Śmigłego oraz dwa tomy poezji: Metamorfozy i debiut w Oficynie Florenckiej 
-  Plastr m iodi^^. Korzystając z dobrej koniunktury i żywego zainteresow ania Polską, 
małżonkowie Jadwiga i Józef Andrzej Teslarowie opublikowali także podręcznik 
polszczyzny: M ithode pratique de polonais...^^.

Wybuch wojny oznaczał ponowne przywdzianie m unduru. Mjr. Teslara m ianowa
no oficerem łącznikowym Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej we Francji przy 
Misji Wojskowej Francusko-Polskiej w paryskim M inisterstwie Wojny. Kres położy
ła tem u kapitulacja Francji w czerwcu 1940 r., kiedy to wraz z oddziałami armii pol
skiej Teslar na pokładzie m/s „Batory” ewakuował się z St-Jean-de-Luz do Wielkiej 
Brytanii.

Rozdział brytyjski, trwający lat dziesięć, był poświęcony intensywnej pracy pisar
skiej i dydaktycznej. W początkowym okresie Teslar powrócił do obowiązków lekto
ra języka polskiego; miejscem pracy był Edynburg, a także School of Slavonic and 
East-European Studies przy uniwersytecie londyńskim. W  Edynburgu ukazał się 
przeoczony przez krytykę tom  prozy poetyckiej Teslara: Studnia na pustyni'^'^. 
Z  udziałem żony Jadwigi publikował w tym czasie podręczniki i skrypty, na czele 
z gramatyką, która osiągnęła siedem wydań Л  New Polish Grammar (Edynburg 1941- 
1957). W  latach 1943-45 wykładał bowiem język polski i historię kultury ojczystej na 
uniwersytecie w Glasgow.

Dzięki stałem u kontaktowi korespondencyjnemu z Samuelem Tyszkiewiczem od
powiedział pozytywnie na jego p ro p o rc ję  \sydania zbioru wierszy w Oficynie Nicej- 
skiej23. Był to -  jak się okazało -  zbiór pożegnalny. Każde pożegnanie zaś dotyka 
strun elegijnych. Tu ojciec żegna się ze swym przedwcześnie zgasłym synem, o czym 
informuje czytelników w dedykacji: „Świetlanej pamięci syna mego Krzysztofa Sta
nisława, studenta Politechniki Warszawskiej, podchorążego W[ojska] P[olskiego] 
i żołnierza A[rmii] K[rajowej], poległego od kul niemieckich pod Warszawą, dnia 11 
stycznia 1945”. Ból ojcowski zaciąży na całym zbiorze; nie ma tu wstępu ani satysfak
cja płynąca z zakończenia wojny, ani imperatyw dźwignięcia z ruin zdruzgotanej 
ojczyzny, ani cień nadziei w obrocie ku przyszłości. Poeta patrzy za siebie. Tom 
otwiera symboliczny korowód ofiar wojny, dedykowany Stanisławowi Balińskiemu 
{Czarnym idą krokiem). Po nim następuje cykl pięciu rozmów z przyjacielem Tesla
ra, Janem  Śliwińskim, rozpamiętywanie przeszłości pod chmurnym, bezsłonecznym 
niebem Albionu sygnowane klam rą czasową: „Wrzesień -  listopad 1942”. Nieco 
dalej umieszczony cykl jedenastu wierszy Ptaki i cienie, powstałych od marca do 
października 1942 г., przedłuża stan apatii. Ptaki Teslara nie m ają w sobie życia, to 
kam ienne posążki, którym jedyną form ę ruchu ofiaruje światło dnia.

Ogniwo najciekawsze pod względem wyrazu artystycznego stanowi piętnaście li
ryków, ujętych za pom ocą hasła apostrofy tytułowej; O droga ziemio!



о  rzeki, góry, lasy! O rzeki, mite rzeki!
Słyszycie, co wam źródła szepcą? 
słyszycie, co wam huczy morze? 
że polską ziemię, którejście przez wieki 
tak wiernie strzegły, teraz wrogi depcą.
Ach. któż tej ziemi, niebodze, pomoże?

Wymordowani gospodarze, 
żołnierzom w ręku bronie potrzaskano, 
stroskani uszli w  obcy kraj włodarze, 
a wy z krwi ziemię zmywacie daremnie, 
szarą twarz matki-wdowy zapłakaną, 
której dzieciny mordują codziennie!

0  lasy, senne puszcze!
Ruszcie omszałe swe pnie i konary,
1 jak birnamski las suńcie na tłuszczę, 
przywalcie wojska jak niegdyś z Wołoszy, 
nakażcie żubrom uderzyć w fanfary,
niech ryk ich straszny najeźdźców wypłoszy.

0  góry, harde góry!
Wstrząśnijcie groźne grzbiety na granicy!
Czas aby z pieczar powstali rycerze 
śpiący od wieków, husarskimi pióry 
pouskrzydlali zerdzałe puklerze
1 zaśpiewali pieśń Bogurodzicy.

O góry, rzeki, lasy!
Skrywajcie skrzętnie bezimiennych wojów, 
póki z podziemi nie wyjdą na słońce, 
gdy padnie hasło śmiertelnego boju!
Kryjcie każdego tej ziemi obrońcę,
0 wierni stróże - góry, rzeki, lasy!

To chyba najbardziej przejmujący akcent liryczny zbioru, za pomocą triady „góry, 
rzeki, lasy” wszechogarniający ojczyznę. A postrofa w zamierzeniu autora nadaje im 
dostojeństwa i powagi, personifikacja każe przypomnieć o wielopokoleniowych 
doświadczeniach staropolskich, o wyobrażeniu ojczyzny-matki-wdowy nękanej nie
szczęściami. Z a  sprawą przypadku -  a może raczej za sprawą tradycji tyrtejskiej? -  
jest to pow rót do konstrukcji poetyckich zapamiętanych z lat Legionów, powrót do 
form dialogowych, do wykrzylmień i pytań retorycznych.

Ale nie koniec na tym. O to inny epizod w tymże cyklu -  Ściana płaczu н» Warsza
wie. Teslar, rzadko drukowany w latach wojny, właśnie ten wiersz opublikował wcześ
niej na lam ach „W iadomości Polskich”^^.

Boże mój. Boże mój. czemuś mię opuścił?
(Psalm 22. 2)

W  jakie psalmy uderzyć ma Dawida harfa, 
krwawym płaczem na złotych strunach nabożeństwa?
Z strun jej strzępów modlitwa przerwana i martwa 
spada w  ciemność otchłani z poświstem przekleństwa...

Gdy zagaśnie germańska zniszczenia kometa
1 nie wróci z dna piekieł na zhańbioną ziemię, 
święta będzie po wieki wpośród ruin getta 
Ściana Płaczu w Warszawie, jak w Jeruzalemie.



Pod tą ścianą Jeremiasz stracił mowę z bolu,
Jahwe ogłuchł od jęków dzieci Izraela,
Patriarchów oblicza pogasły w Szeolu, 
w Ramie znowu zawyła w  popiele Rachela...

[ ]
Lecz krwi Ludu nie zmyje wieczny nurt Jordanu.
Ona żywym, szkarłatnym, bluźnierczym koralem 
będzie wiecznie urągać okrutnemu Panu, 
co się ukrył w umarłej, starej Jeruzalem.

Ściana płaczu w Warszawie, strofy 1-3, 5

Cykl tytułowy O droga ziemio! jest kulminacją rozpaczy i żałoby w tom ie pożeg
nalnym Teslara. Odsyłacze biblijne pogłębiają ten nastrój. Poeta nie znajduje pocie
szenia, zasklepia się w bólu, czego kolejny dowód stanowi pięć dalszych liryków pod 
wspólnym hasłem Nasz testament i zamykające tom  dwa wiersze najnowsze, sygno
wane datą „Styczeń 1946”, zatytułowane Sny a rzeczywistość^^. Pożegnanie przeista
cza się w ucieczkę od świata. Poczucie katastrofy zaciemnia horyzont.

Jedyne echo, jakie obudził tom  Teslara w prasie londyńskiej, stanowi recenzja 
Zygmunta Nowakowskiego pod wymownym tytułem: Gorzkie żale^^. Jest to właści
wie konfrontacja opinii na tem at dwóch tomików poetyckich, z których pierwszy 
w lewej szpalcie, autorstwa Tadeusza W ittlina, nosi tytuł Radosne dni (Rzym 1946) 
i prowokuje identycznie zatytułowaną recenzję {Radosne dni), natom iast drugi 
w szpalcie położonej na prawo nosi tytuł O droga ziemio! i recenzent opatruje go 
mianem; Gorzkie żale. K onfrontacja zamierzona, co nie ulega najmniejszej wątpliwo
ści (m etram paż), zmusza czytelnika do odpowiedzi na nieobecne pytanie: dlaczego 
jeden i ten sam fakt zakończenia działań wojennych wywołuje dwie diam etralnie róż
ne reakcje poetyckie? Recenzent nie kwapi się do udzielenia pomocy, bo nie musi. 
Oczywista różnica wynika z przewagi czynnego żołnierza (Tadeusza W ittlina) nad 
legionistą sprzed lat (Teslarem) odstawionym na boczny tor.

O tomie Teslara Nowakowski pisze:
„...Wiersze trochę starom odne, ale pełne ciężaru. Czytając te dojrzałe strofy, 

pachnące gdzieniegdzie jakby Kochanowskim, przypomniałem sobie, że słowo poe
zja (...), czyli praca, ma za sobą z górą dwa tysiące lat. W  wierszach Teslara pracowi
tych a uskrzydlonych jest wiele powagi... Są to wyroby niemal doskonałe, gdyż autor 
operując słowami i muzyką, równocześnie zadziwia nas piękną skromnością swych 
rymów z bogactwem niezmiernym słownika, przez który płynie szeroką strugą wiel
ka kultura literacka. (...) G łęboki nurt religijny przebiega przez całą ksią
żeczkę nabrzm iałą goryczą piołunu, a rozświeconą od wewnątrz słońcem smutnej 
pogody. (...)”27. . , , . . . . . .

Kolofon edycji Tyszkiewicza mówi o tomie „dwudziestym szóstym (...) w katalo
gu nicejskim” i o akcie przyjaźni wobec Teslara, „przyjaciela powracającego po raz 
czwarty do spisu naszych publikacji, ale tym razem w tragicznym okrzyku żałoby i tęsk- 
noty”28. Wydawca informuje ponadto w justyfikacji, że w składaniu tekstu uczestni
czyli jako ochotnicy Irena Raymond (s. 8-26) i por. Feliks Radom ski (s. 39-70) oraz 
że dzieło tłoczenia odbyło się już w nowej siedzibie oficyny, czyli w C hateau Cham- 
brun, proces druku zaś 125 -I- 25 = 150 egzemplarzy ukończono „na św. Józefa” -  
19 III 1946 r.

Po demobilizacji w 1949 r. z armii polskiej Teslar wraz z żoną wrócił do Francji. 
Już 30 VI 1949 r. wybrano go na członka Towarzystwa Historyczno-Literackiego. 
Z  perspektywy Paryża związał się w 1953 r. z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie; 
po złożeniu w 1959 r. kolokwium habilitacyjnego, rok później został mianowany p ro 
fesorem nadzwyczajnym PUNO. Poza członkostwem i czynną działalnością odczyto
wą w TH L należał do wielu gremiów o reputacji międzynarodowej, m.in. Academie



In ternationale Libre des Sciences et des Lettres (Paryż), Comite Nationale de 
rO rganisation  Franęaise, Stowarzyszenie Polskich Kom batantów (Paryż), Stowarzy
szenie Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn).

Tyszkiewicz zawdzięcza Teslarowi obie pożegnalne wystawy swego dorobku w Pa
ryżu (1952) i Londynie (1953). Ekspozycja londyńska stanowiła imponujące tlo dla 
uroczystości wręczenia typografowi 5 VI 1953 r. Nagrody Głównej Polskich Oddzia
łów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej. Sylwetkę laureata przedstawił zgro
madzonej publiczności Józef Andrzej Teslar. Obszerne przemówienie zakończył 
odczytaniem własnej pream buły Żywota Mistrza Samuela Typografa Florenckiego, 
napisanej polszczyzną renesansową i przeznaczonej do publikacji hagiograficznej, 
która nigdy nie została zrealizowana.

Pisarstwo historyczne i historycznoliterackie Teslara nie doczekało się pełnej 
bibliografii ani wyboru w tomie przekrojowym, który by mógł ujawnić rozległość 
zainteresow ań pisarza. W spółpraca z dużą liczbą czasopism i uczestnictwo w wielu 
pracach zbiorowych stanowi tego rękojmię. Niewątpliwie w podejmowanej przezeń 
tematyce znalazły potwierdzenie aspiracje, jakie żywił wobec kultury polskiej przez 
okres swej trzydziestoletniej działalności edukacyjnej, promocyjnej i popularyzator
skiej na gruncie francuskim i brytyjskim. Pierwsze miejsce przyznawał z poetów 
Adamowi Mickiewiczowi, z dram atopisarzy Szekspirowi, a spośród mężów stanu -  
Janowi Zamoyskiernu i Józefowi Piłsudskiemu. Dla czytelników pokolenia Samuela 
Tyszkiewicza i Jana Śliwińskiego pozostał jednak przede wszystkim poetą-legionistą29.

Poza już wymienionymi, zgromadził dużo odznaczeń i wyróżnień, zarówno woj
skowych jak i cywilnych: Krzyż Walecznych (czterokrotnie), M edal Pamiątkowy za 
Wojnę 1918-1921, M edal Dziesięciolecia (1928), Krzyż Niepodległości (1931), Krzyż 
Kawalerski Legion d ’H onneur (1932), M edaille de I’Ecole Superieure de G uerre 
(1933), belgijski Krzyż C om m andeur de 1’O rdre de Lepold II (1936), Złoty Krzyż 
Zasługi (dw ukrotnie 1937-38), Palmy Akademickie (1937), N agroda Alcademii Fran
cuskiej (1951).

Józef Andrzej Teslar zmarł 23 lipca 1961 r. w D inard (D epartam ent Ille-et-Vila- 
ine w Bretanii) i został pochowany na Cm entarzu Polskim w M ontmorency. Począt
kowo spoczął w kw aterze Towarzystwa H istoryczno-Literackiego; następnie 
w 1965 r. trum nę przeniesiono do nowo utworzonego grobu rodzinnego Teslarów, 
sekcja B, rząd 6.

4. Jan Brzękowski (18 X II 1903 -  3 V III 1983) Francję upatrzył sobie na drugą 
ojczyznę^O. Z  dyplomem magistra farmacji (1924) i doktora filozofii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1927) wyjechał w 1928 r. do Paryża, aby tam przedłużyć status 
studenta na Sorbonie i w Szkole Dziennikarskiej. Debiutował jako poeta wierszem 
Katastrofa w 1924 r. w piśmie stołecznym „Twórczość M łodej Polski”. W roku 
następnym  wydał pierwszy tomik {Tętno. Kraków 1925), po nim zaś kolejny już w Pa
ryżu {Na katodzie. Paryż 1929) oraz dwie powieści w kraju. Po krótkim pobycie w Pol
sce w 1937 r. nazwisko Brzękowskiego po raz pierwszy pojawia się w „Roczniku 
Służby Zagranicznej R P ” obrazującym stan kadrowy na dzień 1 IV 1938 r. Tymczasem 
już od dnia 16 I 1938 r. jako pracownik kontraktowy Biura prasowego Ambasady 
paryskiej RP^l Brzękowski na wyraźne życzenie starszego stażem kolegi -  Jerzego 
Paczkowskiego -  zajmował fotel szefa. Nieocenionym źródłem informacji o kolejach 
kariery poetyckiej Brzękowskiego we Francji jest jego notatnik W  Krakowie i w Paryżu}^.

Razowy epos to tytuł wiersza, a zarazem  tytuł tomiku, którego maszynopis trafił 
do Nicei w czerwcu 1942 r. W ydano go dopiero po kilkuletnich targach, po przezwy
ciężeniu przez wydawcę oporu autora^^. Należałoby przypomnieć, że pierwodruk 
wiersza pod tym tytułem ukazał się nakładem  Wydawnictwa F. Hoesicka 'fi Arkuszu  
poetyckim  4 (Warszawa [1938]) -  wraz z trzem a innymi utworami: Noce wapienne, 
Lekcja astronomii i Kret. Edycja nicejska tomiku Razowy epos ujrzała światło dzien-



ne już w wolnej Francji. To 
właśnie w tym zbiorku Brzę- 
kowski powtórzył wszystkie 
wiersze Arkusza. Ponadto  
zam ieścił kilka innych, 
wśród nich najciekawszy 
Wrzesień 39 -  osobliwy przez 
nietypowość obrazow ania 
poetyckiego, choć nawiązu
jący do regularnie pow ta
rzalnego motywu. O W rze
śniu pisali wszyscy, z wyjąt
kiem Paczkowskiego i Kop- 
pensa. Poeta rezygnując 
z nagrom adzenia wydarzeń 
pierwszych godzin wojny, 
posłużył się wiejską scenerią 
dla skontrastow ania z jej 
sielskością nowych zjawisk 
i nowych przedm iotów  
w plenerze. O to na rechota
nie żab w wiklinach, na ry
czenie krów, rżenie koni 
u wodopoju, słowem na całą 
tę swojszczyznę sielską, poe
ta nakłada dźwięki obce:

JA N
BRZĘKOW SKI

RAZOWY 
EPOS

V  T Y S Z K IE W IC Z Ó W  
R O K U  P A Ń S K IE G O  M CM X LV I 

W  N IC E JSK IE J F IŁ II IC H  O FIC Y N Y

42. J. Brzękowski: Razowy epos. Karta tytułowa

...białe ściany w malwach i cJziewannach stoją zatrzymane w czasie 
szyby rozpłynięte w rtęci, 

z zachodu podbiega twardy szczęk mitraliez 
rozbija ciszę w orzechowym trzasku -

gdy w  wieś wkroczyło klekotanie tanków 
na wzgórzu - chłop w siwej kapocie stojąc u pługa 

księżyc wyorywał z wrześniowego ranku.

Jan Brzękowski Wrzesień 39

Z  pozostałych wierszy Razowego eposu na odnotowanie zasługują: Л  la recherche 
du temps perdu, Rzeki, Wędrówka ludów. De revolutionibus orbium coelestium  i Gra- 
nica. ■

W  bezpośrednim  sąsiedztwie Razowego eposu warto odnotować tom Odyseje^^. 
Słuszne wydaje się spostrzeżenie M arii Danilewiczowej, iż Jan Brzękowski w okresie 
powojennym nie zdyskontował swej dobrej passy międzywojennej jako redaktor pe
riodyku dwujęzycznego „E A rt Contem porain -  Sztuka W spółczesna” i poeta francu
skojęzyczny, choć miał po tem u wszelkie dane. Pozycja osiągnięta przezeń wcześniej 
została wszak ugruntowana tomikiem Les murs du silence (Paris 1956) i autorytetem  
prof. G astona Bachelarda^^. Później poeta przypomniał o sobie tomikiem Coplas 
(Aix-en-Provence 1959), Lettres en souffrance (Paris 1972) i Deplacement du paysage 
(Paris 1973).

Ale okres powojenny pobudził Brzękowskiego do myślenia o sprawach polskich, 
czego wyrazem było członkostwo w szeregach reaktywowanego Polskiego Towarzy



stwa Przyjaciół Książki w Paryżu, a wkrótce także propozycje londyńskiej Oficyny 
Poetów i Malarzy, gdzie przelicytował chyba swą energią pisarską wszystkich współ
pracujących autorów. Bilans obejmuje sześć tomów poezji, prozy, studiów i szkiców, 
a także stały dział Rozmowa z sobowtórem  w „Oficynie Poetów” (Londyn) 1966-803^. 
Nie on pierwszy zresztą dał się ująć magii dokonań edytorskich znad Tamizy -  Kry
styny i Czesława Bednarczyków. U schyłku aktywności, w dziesięcioleciu 1973-82, 
zdołał zam knąć dorobek serią wydań autorskich w Polsce; była to poezja, proza 
i krytyka literacka. Uwagę zwraca tomik wierszy Paryż po latach. Wśród zimnych 
i bezbarwnych pomysłów -  „późny” Brzękowski był wszak typowym piewcą koncep
tu -  jedynie wiersz tytułowy pozwala doszukać się pokładów liryzmu i odnaleźć jakąś 
nić porozum ienia między dawnymi a młodszymi laty^^.

„Pam iętam  ten styczniowy ranek -  pisze pod koniec życia Brzękowski -  gdy przy
jechałem  po raz pierwszy do Paryża. Pociąg przychodził o godzinie siódmej i nad 
Dworcem Północnym unosiła się gęsta zawiesina mgły zmieszanej z nocą. Czekał tu 
W itold Zechenter, który zarezerwował dla mnie pokój w «Hotel Corneille»... (...) 
Dziś hotel nie istnieje: został zburzony przed kilku laty i na jego miejscu wystawiono 
dużą kam ienicę” ®̂.

...Nagle
nie wiem już dokładnie kiedy 
w jakim odcinku czasu i z jakiego powodu 
mój dawny Paryż
zaczął wykruszać się w tempie zawrotnym.
Stare domy wyrywano z ziemi jak zęby chore zetlałe 
dawniej znanycli ludzi rozproszono po cmentarzach 
i po świecie
burzono ulice całe i na miejscu starych 
domy nowe ustawiano pod rząd 
w jednakowym umundurowaniu asz-el-em...

Teraz
gdy po kilku tygodniach wchodzę w dobrze znaną mi dzielnicę
z trudem poznaję ją w  konwulsjach przebudowy ulic
małe hoteliki gdzie mieszkałem po przyjeździe niegdyś
Hotel Vauquelin Hotel Corneille
zostały zastąpione przez
domy czynszowe wysokie...

Jan Brzękowski Paryż po latach, w. 24-34, 45-51

Przykre doświadczenie poety było także udziałem innych, odkąd Paryż hołdował 
modzie poczętej z własnego łona i odkąd uczestniczył w pościgu za nowoczesnością, 
czyli -  od zawsze. Któż zdoła powiedzieć, ile kamienic paryskich, nawiedzonych 
przez Mickiewicza, ostało się po dzień dzisiejszy?

Jan Brzękowski był dwukrotnie żonaty: z Francuzką Suzanne de Lam er (|1977), 
z Polką Zuzanną Kwiek. Zm arł w Paryżu 3 sierpnia 1983 r.

Archiwum prywatne poety, składające się z 41 jednostek, zostało przezeń przeka
zane do paryskiej Biblioteki Polskiej. Przeważają archiwalia powojenne. Na szczegól
ną uwagę zasługuje olbrzymi blok korespondencji z lat 1936-1968, m.in. listy wielu 
kolegów po piórze. W  pierwszej kolejności wymieńmy członków „grupy Tyszkiewi
cza”: 62 listy Jana Gozdawy-Małęczyńskiego z lat 1946-62, 2 listy Jerzego Paczkow
skiego z lat 1940-41, pojedynczy list Władysława Pelca. Z  lat 1949-62 zachowało się 
skierowanych do poety 29 listów byłego szefa POW N, ppłk. A leksandra Kawałkow- 
skiego. Brzękowski utrzymywał także kontakty z krajem, czego dowód stanowi 
przede wszystkim 217 listów Juliana Przybosia z trzydziestolecia 1938-68. Do Brzę-



kowskiego pisywali także: Adam Czerniawski (30 listów), M arian Czuchnowski (10), 
Zbigniew H erbert (12), Wacław Iwaniuk (59), M arian Jachimowicz (30), Konstanty 
Jeleński (34), Czesław Kuriata (11), Józef Ratajczak (24), Tadeusz Różewicz (12), 
Wisława Szymborska (3), Adam Ważyk (46) i wielu innych. Ze zrozumiałych wzglę
dów -  intensywność współpracy -  do poety pisywali często Krystyna i Czesław B ed
narczykowie. Ponadto wśród korespondentów  Brzękowskiego znajdujemy Jerzego 
Giedroycia (50 listów), Bolesława Taborskiego (22), Jana A lfreda i M arię Szczepań
skich (100)39.

PRZYPISY
1 H. Lipko: Brzozy. U  Tyszkiewicza / Anno Domini MDCCCCXLIII [1943] / w Nicejskiej Filii je

go oficyny. 16°, s. nlb. (50).
2 L. Koppens: Polnische Klange. Nachdichtungen polnischer Lyrik. Eingeleitet von Julius Twar

dowski. Wien: Intern. Verlags-Anstalt „Gemma”, 1922. „Gemma”-Bibliothek Nr. 1.
3 J. Kleiner: Z  poezji słonecznych. -  „Gazeta Lwowska” 1922 nr 243 s. 2, nr 244 s. 2-3.

L. Koppens: Melodie Dalekiego Wschodu. Wiedeń: Biblioteka Międzynarodowa „Gemma”, 
1922. Kolekcja polska „Gemmy” Nr 1; Tenże: Miniatury. Poezje. [Wstęp:] L Nikorowicz. Wiedeń: Bi
blioteka Międzynarodowa „Gemma”, 1922; Tenże: Spotkania z  ciszą. Wiedeń: Biblioteka Międzyna
rodowa „Gemma”, 1924; egzemplarz Biblioteki Narodowej zawiera następującą dedykację: „JWPa- 
nu Profesorowi / Dr. Juliuszowi Kleinerowi / szczere me ukłony / autor / Wiedeń / 1924” -  sygn. 
L311.163; Tenże: Cichośnienia. Warszawa: Wydawnictwo F. Hoesicka, 1930 Biblioteka Poetycka.

5 J. Kleiner: Poeta ciszy. -  „Tygodnik Ilustrowany” (Warszawa) 1925 nr 9 s. 168.
6 I. Nikorowicz: [Wstęp do:] L. Koppens: Miniatury... Dz. cyt., s. 5. Egzemplarz Biblioteki Naro

dowej, z którego korzystaliśmy, pochodzi z księgozbioru prof. J. JGeinera; sygn. 1.313.308.
 ̂Koppens, Leon. W: Ogólny wykaz urzędników etatowych. -  „Rocznik Służby Zagranicznej RP” 

(Warszawa) 1939 s. 202 poz. 173.
 ̂S. Zabiełło: Na posterunku we Francji... Dz. cyt., s. 176-177.
 ̂J. Kleiner: Poeta ciszy. Przedmowa do: L. Koppens: Preludia. [Wiersze. -  Nicea]: U  Tyszkiewi

cza w Nicejskiej Filii jego Oficyny, 1945 16° s. 7-8.
L. Koppens: Preludia... Dz. cyt., s. 30.
Tamże, s. 97.

12 „Zwrot do nadawcy. /Adresat/wyjechał nie podając adresu”. Rękopis BN w Warszawie, sygn. 
IV.11.287: Korespondencja S.F. Tyszkiewicza, t. 29: Ż-NN, k. 105-106. Pozostałe informacje biogra
ficzne: Polska Służba Zagraniczna po  1 września 1939 r Londyn 1954 s. 108.

13 Zob.: S. Łoza: Czy wiesz, kto to jest?  [t. 1]. Warszawa 1938 s. 749-750; zob.: Teslar, Józef A n
drzej. W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprać, zespól pod red. Ewy Korzeniewskiej. T. 3: 
R-Ż. Warszawa 1964 s. 346-351; zob.: Cmentarz Polski w Montmorency. Oprać.: J. Skowronek [i in.]. 
Warszawa 1986 s. 225-226; zob.: Teslar, Józef Andrzej. W zb.: B. Klimaszewski, E.R. Nowakowska, 
W. Wyskiel: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980. Pr. zbiór, pod red. B. Klimaszew
skiego. Warszawa 1992 s. 319-321; zob.: M.P Prokop: Józef Andrzej Teslar -  propagator polskiej kul
tury we Francji. W: Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów -  portret zbiorowy. Pod red. 
N. Kasparka i M.P. Prokopa. Olsztyn 1999 s. 143-152.

1'̂  J.A. Teslar: Mocniejsza niźli śmierć 1914-1919. Raptularz żołnierza-poety. Przedmowa: W. Sie
roszewski. Warszawa 1928.

15 [J.A. Teslar]: Projekt Instytutu Narodowego. Memoriał przedłożony Królewsko-Połskiemu Mini- 
sterium Oświaty w sprawie upaństwowienia organizacji pracy kulturalno-oświatowej w Polsce. Kraków
1918.

1̂  Zob.: J. Brzękowski: W  Krakowie i w Paryżu... Dz. cyt., s. 75-76.
1̂  J.A. Teslar: Devant la Colonne de Mickiewicz. Paris 1929. Compose et imprime a la main / chez 

les "^szkiewicz a Florence.
I® J.A. Teslar: List z Paryża, 27 III 1930 r., do Jakuba Mortkowicza. Rękopis BN w Warszawie, 

sygn. III. 11.298: Listy J.A. Teslara do S.F. Tyszkiewicza, t. 1 k. 44.
l^ Zob.: „Rocznik Służby Zagranicznej RP” (Warszawa) 1939 s. 293 poz. 655.

J.A. Teslar: Le Gćniral Smigly-Rydz, Commandant en Chef de lA rm łe  Polonaise. Courte bio- 
graphie. Paris: Editions Malfere Collection polonaise, [1936]; w latach 1936-39 ukazały się cztery wy
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J a n i n a  i W a c ł a w  
Z y n d r a m -K o ś c i a ł k o w s c y :

„ P o e m a t  z  d y l i ż a n s e m ”
I „T y d z i e ń  w  M u r i ”

43. Janina i Wacław Zyndram-Kościatkowscy w Laloubere 
(1955)

44. Wadaw Zyndram-Kościaikowski (1905-1979)

1. Stanisław Nahlik, wspominając lwowskie lata młodości, wśród dziewcząt bu 
dzących jego żywsze uczucia wymienia dyskretnie „Ninę W.” „Pod wielu względami 
odpowiadała mi Nina... -  wyznaje na kartach pam iętnika. -  Nieduża, szczupła, ale 
bardzo proporcjonalnie zbudowana, szatynka o wymownych ciemnych oczach, prze
ślicznych rękach i nogach, posiadała wszystko to, co mnie do kobiety szczególnie po 
ciągało. Umysłowo również bardzo mi odpowiadała -  ze wszystkich znajomych 
dziewcząt miała najbardziej wszechstronne zainteresowania, podobnie jak ja, we 
wszystkich niemal dziedzinach humanistyki. Tematu do rozmów nie zabrakło nam 
więcnigdy”^

Lwowianka Janina Węgrzyńska urodziła się 27 m arca 1915 r. jako córka adwoka
ta dr. Jana Węgrzyńskiego, wicedyrektora Banku Hipotecznego, i M arii z dom u Sze- 
ligowskiej, pianistki. Dziadek Władysław Węgrzyński (11905) był powstańcem 
1863 r., emigrantem politycznym. Ożenił się późno, dopiero po powrocie z Paryża,



gdzie był preceptorem  młodych Branickicłi. Powróciwszy z Francji, zamieszkał w Jaśle 
i dał się poznać jako naucw ciel gimnazjalny liistorii i geografii (jednym z jego 
uczniów był Stanisław Pigoń)2. Janina kształciła się w Jaśle, w Gimnazjum im. Błogo
sławionej Jolanty, mieszkając u swej babki (już wtedy wdowy), a następnie studiowała 
we Lwowie w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych, którego dyplom uzyskała 
w 1939 r. W ojna i okupacja sowiecka Lwowa poddała m łodą dziewczynę radykalnej 
próbie charakteru, czyniąc z niej robotnicę fabryczną. Deklaracja wyjazdu do G ene
ralnej G uberni kończy się niefortunną wywózką na roboty przymusowe do Rzeszy 
(W eimar), ale Węgrzyńska nie daje za wygraną. Rok 1941 przynosi zmianę na lepsze. 
W ęgrzyńska dzięki dokum entowi wyposażonemu w wizę Szwajcarii opuszcza Rzeszę. 
W  Poselstwie R P w Bernie znajduje opiekę oraz zachętę do pracy społecznej i pisar
skiej ze strony krajana-lwowianina dr. Stanisława Nahlika, swego dobrego znajome
go z młodych lat. Stara przyjaźń nie rdzewieje. Nahlik, pełniący w Poselstwie funkcję 
sekretarza, oświadcza się o jej rękę i w ciągu 48 godzin zostaje przyjęty.

W  londyńskich „W iadomościach Polskich” debiut publicystyczny „Iny Wadwicz” 
(takim  pseudonim em  opatruje swe artykuły) przypada na 1942 r.3. W krótce potem 
nastąpi debiut literacki, ukażą się mianowicie dwa opowiadania: Człowiek z krajobra
zu  i Betty‘S.

Motywy konspiracji były czysto osobiste. „Nazwisko ... Wadwicz -  wyjaśnia autor
ka -  to jest raczej herb dwóch, może więcej rodzin polskich. Komuś noszącemu ten 
herb w inna jestem  wiele, po prostu życie, bo on mnie wyprowadził w 1940 r. ze Lwo
wa, «z dom u niewoli» sowieckiej. Ja zaś byłam poszukiwana za sabotaż, udało mi się 
uniknąć wywiezienia. Więc chciałam bodaj tym herbem  jako moim pseudonimem 
odwdzięczyć się”^.

Janina Nahlikowa jako wiceprezes Towarzystwa Polskiego w Bernie zajmowała 
się też intensywnie teatrem  amatorskim, który sama założyła, pisząc i inscenizując 
drobne formy dramatyczne^. Teatr był w ciągłym ruchu, jeżdżąc od obozu do obozu 
i um ilając bezczynność internowanym żołnierzom 2. Dywizji Strzelców Pieszych. 
W iększość 16-tysięcznej formacji wojskowej wegetowała wszak w Szwajcarii. Jedno
cześnie Janina N ahlik pisarstwo własne łączyła z program em  teatru m arionetek pro
wadzonego przez H alinę Kenarową, ówczesną dyrektorkę M uzeum Polskiego 
w R apperswilu.

„J.M. Wadwicz” przygotowała cykl wierszy zasługujących na tytuł; Poemat z dyli
żansem'^. Siedem utworów, jakie złożyły się na ów tomik, autorka napisała w listopa
dzie 1943 r., w małej miejscowości alpejskiej Saanen, nadając im klimat Nocy listo
padowej i nawiązując do jej następstw politycznych, uogólnionych później pod ha
słem Wielkiej Emigracji, a także sięgając po wspomnienia sierpnia 1939 r. w Mikuli- 
czynie na Huculszczyźnie, kiedy już wyczuwano nieuchronność wybuchu wojny 
{Czarny Jur). Paralele romantyczne w poezji wojennej nie są dla nas zaskoczeniem 
po fali wierszy zamieszczanych we francuskiej prasie polskojęzycznej 1939/40 r. -  
Wierzyńskiego, Balińskiego, Lechonia, H em ara, Okszy, Relidzyńskiego i wielu 
innych -  oraz po lekturze cyklu Z  dymem pożarów  Lobodowskiego. Poemat z  dyliżan- 
sern m ożna traktować jako interesującą, niekonwencjonalną grę wyobraźni, dla 
której inspiracji nie brakowało zarówno w wielkiej poezji romantycznej, jak i w ple
nerze kresowym, zarówno w doświadczeniach szkolnych (N ottum o młodzieńcze), jak 
i w nastrojowych wnętrzach pogranicznych dworków szlacheckich, wypełnionych pa
miątkami, bibelotam i, kopersztychami, rozbrzmiewających nostalgiczną i jakże pol
ską muzyką Chopina. A utorka odtworzyła znakomicie ów niepowtarzalny nastrój 
salonu, ożywiła postaci z galerii portretów  osobistości autentycznych i zmyślonych. 
Spotkam y tu m.in. belwederczyków Seweryna Goszczyńskiego i Ludwika Nabielaka 
{Etiuda rewolucyjna), fikcyjnego generała Cuda, który poniósł śmierć na ulicach 
Lwowa, a także stylizowane sylwetki prostaczków z galerii huculskiej (Jur-muzykant, 
Ksenia i jej narzeczony w wierszu Czarny Jur).



Intrygująca, a zarazem najbardziej osobista, wydaje się poniższa dygresja ze 
Śmierci generała Cuda:

...Z skrzyni suknię wyjęto, suknię którejś babki.
Różowa wstęga dekolt jak elipsa zdobi 
i jak gromnica żółte gronostaja łapki,
(M ówiło się zawsze, że „z niej coś się przerobi").
Z dziecinnej swej pustoty moja siostra Ewka 
strój raptem pochwyciła i przed lustrem wdziała, 
krygując się i mizdrząc jak dorosła dziewka 
i frunęła posadzką jak z portretu cała, 
świecę w ręku trzymając wysoko nad głową.
Słyszę ją jeszcze! Biegnąc szumiała jak kłosy 
i w smutnym dom u plamą zatrzepocze płową.
Zatańczy! Aureolą objęły ją włosy, 
a z nią wraz osiem  dziewek tańczyło po ścianach.
Kłaniały się cieniami poważne waćpanny, 
krynoliną powiało! Niech wejdą w  żupanach, 
w kontuszach niechaj idą po liściach dziewanny, 
już, już drzwiami niech wejdą w  dwa barwiste rzędy.
Wstążki lecą powietrzem w kaczeńce i malwy!
Za oknem strzał!... Drugi!... Prowadzą ich tędy!
Boże m iłościw!... Cicho! Znów szczęknęły strzały...
Ach, wstążki w generalskie się łam ią zygzaki!...
Nie, to takie widziadła rzucił rzucił cień od świecy!
Cień, Cień się zakołysał...

Istotnie, bohaterką tego obrazka poetyckiego może być młodsza siostra poetki, 
M aria Ewa Węgrzyńska. Jednak nie do końca czytelny wydaje się związek powyższe
go epizodu z postacią tytułową wiersza. Sięgnijmy więc po kilka niezbędnych wyra
zów wprowadzenia w sytuację, nadesłanych przez autorkę. „...Piszę w Śmierci gene
rała o mojej młodszej siostrze, ale i ona nie jest tam [podobnie jak general Cud -  
WJP] autentyczna, lecz przesiana przez symbolizującą wyobraźnię; istotnie zaś omal 
nie została zabita przez grad pocisków sunących nisko nad trotuarem , a mieszkaliśmy 
wtedy w suterynie... (...). Słysząc charakterystyczny świst kul, w ostatniej sekundzie 
szarpnęłam w głąb moją młodszą siostrę, którą nie «dzieciństwo», jak  napisałam, 
odbiegło, ale [która wykazała] po prostu nieświadomość wojny, niebezpieczeństwa, 
brak instynktu samozachowawczego. Nawiasem dodam , że we Lwowie nie tak baliś
my się bomb, ile obstrzału artylerii. W  nasz dom zaś [przy] ul. Długosza 5 była bomba 
wycelowana, jako że w naszym ogrodzie, w tyle kamienicy, ustawił się punkt am uni
cyjny, takie jasnożółte drewniane skrzynki widoczne z daleka. Bomba jednak spadła 
na kamienicę obok -  szkołę sióstr bazylianek -  i cała przestrzeń była jak śnieg biała, 
usiana przez wydarte podm uchem  kartki książek i z e s z y tó w ” .̂

D ruczek ukazał się w wolnej Francji jako czterdziesty w num eracji ciągłej florenc- 
ko-nicejskiej, dwudziesta w kolejności publikacja pracowni nicejskiej, a 27. pozycja 
katalogu, na W ielkanoc roku 1946. Okładka i wyklejka powstała według projektu 
autorki. Nakład liczył 25 + 125 egzemplarzy. Jako naddatek Tyszkiewicz wprowadził 
na stronicach końcowych (nieliczbowanych) Katalog wydawnictw Oficyny Nicejskiej 
(nr 21-41) oraz Katalog florenckich wydawnictw Oficyny.

Trzeba tu wspomnieć o sprawach rodzinnych. O tóż rok 1945 postawił em igran
tów wojennych wobec koniczności dokonania wyboru. Ku zaskoczeniu wszystkich 
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Chiny 5 lipca uznają Tym
czasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie, zaś 7 lipca idą w ich ślady: Kanada, 
Włochy, Szwajcaria, Islandia, Szwecja, Meksyk i Dania. Stanisław Nahlik, którego



w maju wezwano do Londynu, opowiedział się za powrotem do Polski, wbrew opinii 
swej żony Janiny.

O kres londyński w życiu Janiny Nahlik okazał się niezwykle istotny dla jej karie
ry pisarskiej. Upraw iała w tym czasie nadal wiersze i twórczość dramatyczną, nie 
stroniąc wszakże od prozy i publicystyki wspomnieniowej. Zapał prozatorski wkrót
ce weźmie górę nad innymi dziedzinami. Zwłaszcza dwie wczesne publikacje 
w „W iadom ościach” staną się głośne: Drzewo i Fraii Piwke^. Oba teksty weszły na 
ekskluzywną pierwszą kolumnę, oba doskonale charakteryzowały zainteresowanie 
autorki nurtem  wspomnieniowym, ale pozostawiającym jej jednak dużą swobodę wy
razu literackiego. Drzewo to epizod berneński A.D. 1944, związany z rytuałem zasa
dzenia dębu przez grupę intelektualistów jako wolteriańskiego Drzewka Wolności. 
Frau Piwke to analiza psychologiczna nieoczekiwanego spotkania autorki z Niemką, 
poznaną i zapam iętaną w okolicznościach wojennych, podczas 9-miesięcznych robót 
przymusowych w Weimarze. Trzeba też wspomnieć o współpracy autorki z „O statni
mi W iadom ościam i” (M annheim ) i o konsekwentnej -  trwającej lat szesnaście -  
realizacji cyklu gawęd Śladem Tysiąclecia. Jest to przykład dobrej popularyzacji 
historii Polski.

Pod datą 10 V 1950 r. Jan Lechoń zanotuje w Dzienniku-. „Jakaś nowa pisarka 
W ęgrzyńska-Kościałkowska znów opowiada w «Wiadomościach» dzieje jakiejś rodzi
ny, cyzelując najnieważniejsze rzeczy, celebrując jakieś babskie złośliwości. Coś 
w tym zasadniczo wspólnego z Nałkowską, Kuncewiczową i wszystkimi naszymi da
mami z piórem . Ważne czy nieważne, byle obgadać”^^

Lechoń zrzędził. Być może jego miłość własna poczuła się dotknięta, kiedy rap
tem na tej samej pierwszej kolumnie „W iadomości” obok swego eseju Polska Sło
wackiego i Chopina zastał „jakąś” Janinę Wadwicz, jej misterny i prawdziwy tekst 
Drzewo^^. Odbieram y jego wypowiedź inaczej: znaleźć się w takim towarzystwie -  
Nałkowska, Kuncewiczowa! -  oto niewątpliwy zaszczyt i pasowanie na gwiazdę 
polskiego pióra. N ietakt Lechonia udało się zneutralizować Zygmuntowi Markiewi
czowi, który napisze o niej: „Objawiła obiecujący talent”^ .̂ W tymże roku „W iado
mości” rozpoczynają druk fragmentów powieści Emigranci, torując pisarce drogę do
kolejnych sukcesów prozatorskich^^

Ostatni weekend połyka się jednym tchem, jak czyta się powieść kryminalną. A u
torka ma dar budowania narracji połączony z doskonałym wyczuciem potrzeb dra
maturgii utworu. Mistrzowskie dialogi to potwierdzają. Uwikłanie jednostki ludzkiej 
w procesy historyczne -  oto powojenny tem at dla epika i dla dram aturga. Kościał- 
kowska ulega emocjom, z tego względu bliższa jej się okazuje konstrukcja udrama- 
tyzowana. W  latach I wojny brat strzelał do brata z przeciwległych szańców, Polacy 
bowiem podlegali poborowi wojskowemu trzech państw, zależnie od miejsca zamie
szkania. Teraz brat odnajduje brata spoza żelaznej kurtyny -  i okaże się to nader sen
sacyjnym zawiązaniem akcji powieści. N iebanalny tem at -  wojenne rozbicie rodzin, 
u tra ta  kontaktu między najbliższymi, powojenna migracja ludzi i narodów -  umożli
wia potrącenie wielu strun rzeczywistości z lat podziału Europy na dwie kontrastują
ce ze sobą strefy wpływów. Nie ma płycizn, nie ma mielizn. Nie ma także ani jednej 
chybionej czy powierzchownej myśli, ani jednego sloganu propagandowego (po żad
nej z obu możliwych stron „przepaści ideologicznej”). Wrażliwy czytelnik dostrzeże 
urodę paraleli, sprowokowanej trafnie dzięki wyposażeniu jednej z bohaterek powie
ści w talent aktorski: oto A nna Pawlik zagra Antygonę. Gdyby jednak było wolno, 
upomnielibyśmy się o Paryż. A utorka postąpiła podobnie, jak plejada wielkich twór
ców filmu francuskiego, którzy wybierają stolicę na miejsce akcji. Efekt: wiemy 
o tym, że tłem  wydarzeń ma być Paryż, ale nie dostrzegamy go. W powieści zbyt m a
ło realiów paryskich -  wyjąwszy Le M arais -  cieszy wyobraźnię czytelnika. Cenne są 
natom iast opinie autorki o Francji i o Francuzach, zdradzające wieloletnią, wnikliwą



obserwację. Kościałkowskiej można ufać. Nie powiedziała tego wprost, że Francuzi 
są dotknięci megalomanią, ale to się czyta między wierszami.

„Sławetna ciągłość kultury -  pisze Kościałkowska -  (...) tutaj, w Paryżu, wygląda
ła na wieczystą niestałość, namiętność dla spraw przelotnych i krótkotrwałych, uwiel
bienie błahostki, które przerodziło się w dyktaturę mody. Kruchość i przemijalność 
Francuzi wynieśli do rangi artykułu pierwszej potrzeby, za pom ocą tej m ist^ikacji 
zahipnotyzowali cały świat i jak dawniej, przed wiekami, jak w czasie wojny, tak i te 
raz utrzymywali swoje miejsce w świecie, kupczyli znakomicie znikomością. Owszem, 
posiadali wielkich ludzi, sławnych uczonych i techników, o artystach nawet nie 
mówiąc, dokonali wielkich rzeczy w historii, a przecież wydawało się baronowi [ba
ron Fryderyk von Haffentot, jeden z głównych bohaterów  powieści -  W JP], że naj
bardziej cenią doraźną przyjemność, zaś sprawy i rzeczy wielkie działy się i powsta
wały niejako pomimo ich chęci i upodobań. Francuzi, jeśli są narodem  wielkim, są 
nim przez roztargnienie. Byłoby to dowodem ich niższości czy wyższości? Ich wadą 
czy zaletą?... Lekkomyślni, próżni, posiadali jednak w sobie jakąś prężną siię, źródło 
zagęszczonej energii -  dar wiecznego odradzania” '̂̂ .

Niekwestionowany rozgłos międzynarodowy przyniosła Kościałkowskiej Łódź  
bukowa^^.

O białoskrzydta morska pławaczko,
W ychowanico Idy wysokiej,
Ł o d z i  b u k o w a ,  któraś gładkiej 
Twarzy pasterza Pryjamczyka 
Mokrymi słonych wód ścieżkami 
Do przezroczystych Eurotowych 
Brodów nosiła! ...

Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich, w. 4 2 4 -4 3 0

Wracając do najkrótszej recenzji jej pisarstwa, miał trochę racji Lechoń, gdy przy
pom inała mu Kuncewiczową. Otóż obie panie -  i Kuncewiczowa, i Kościałkowska -  
nie lubią czystego zmyślenia, czerpią tworzywo z życia. Ale nieporozum ieniem  wyda
je się opatrywanie Łodzi bukowej przez niektórych krytyków mianem „powieści”!^, 
podobnie jak powieścią nie są, bo nie mogą być. Fantomy ani Natura. Zbieżność kon
strukcyjna polega tu na tym, że ów potok wspomnień -  by stworzyć naturalne w arun
ki uprawiania żeglugi -  ma we wszystkich trzech przypadkach nieuregulowaną linię 
brzegową, Łódź bukowa  zaś dryfuje raczej niż płynie planowo. Proces snucia wspo
mnień ma charakter asocjacyjny, swobodny, i to rozluźnienie w stosunku do jakiej
kolwiek formy powieściowej, gdyby jej autorka użyła, zaskarbia sobie właśnie przy
chylność czytelnika. Wprawdzie Kościałkowska przyznaje: „Nigdy nie prowadziłam 
dziennika ani pam iętnika żadnego rodzaju”, mówi jednak o tym, podążając nie ku 
zaprzeczeniu, lecz ku potwierdzeniu charakteru wspomnieniowego narracji^^. Oczy
wiście trudno od niewiasty wymagać, by mówiła prawdę, samą prawdę i tylko praw
dę, ale połóżmy na szali to wszystko, co daje się zweryfikować do najdrobniejszych 
szczegółów w jej biografii, operując takimi hasłami, jak Lwów, Jasło, Mikuliczyn, 
Rapperswil, Londyn -  osiągniemy pewność wyznania pamiętnikarskiego. I ten nurt 
zadecyduje o wysokim miejscu pisarstwa Kościałkowskiej w historii literatury pol
skiej 1°.

Nagrody literackie sypały się na Węgrzyńską-Kościałkowską gęsto. Pierwszeń
stwo przyznajmy dram atopisarce: oto w Roku Mickiewiczowskim (1955) spotkało ją 
wyróżnienie, które uzyskał nadesłany na konkurs londyńskiego ZASP-u dram at 
Karczma Rzym, zaś w 1958 r. konkurs Stowarzyszenia Polskich Kom batantów  przy
niósł jej I N agrodę za kom edię Arcypanna. Po raz trzeci w 1977 r., w konkursie 
ZASP-u ogłoszonym na jubileusz 30-lecia londyńskiego Teatru Polskiego, nagrodzo
no jej parafrazę szekspirowską, zatytułowaną w liczbie mnogiej: Sny nocy letnich



i przeniesioną na gruzy powojennej Warszawy. W 1958 r. Koio Księży Kapelanów 
Polskich Sil Zbrojnych w USA nagrodziło i opublikowało jej zapiski wspomnieniowe 
Kapliczka przydrożna. Z  kolei rozległość horyzontów Kościałkowskiej dostrzegło ju- 
ly Konkursu „W iadomości” im. Czesława Straszewicza, które w 1965 r. nagrodziło 
jej opowiadanie Niebo wyżej poświęcone -  na przykładzie astronautów amerykań
skich -  ludzkim doznaniom  przekazywanym z orbity okołoziemskiej.

A pogeum  sukcesów pisarki zdawała się zapowiadać nagroda „W iadomości” 
ufundow ana za wyróżniającą się publikację literacką w roczniku 1980. Nagrodę uzy
skał jej ^zk\c Najjaśniejsza, a zapowiadał on przyszłe opus vitae -  Ł ódź bukową. Istot
nie, „A kadem ia Grydzewskiego” nie popełniła błędu, uznając tę książkę za najwybit
niejszą publikację emigracyjną roku 1988. Chciałoby się powiedzieć: Finis coronat 
opus -  ale ryzyko polega na tym, że Kościałkowska nadal pisze, może więc nas mile 
zaskoczyć (i oby tak się stało). Sytuacja pisarki, która spod francuskich Pirenejów 
przywykła kołatać u wydawców emigracyjnych w Londynie, Paryżu czy Nowym 
Jorku, nie wygląda dziś najlepiej. Rosną przeto w szufladzie zapasy gotowego, nie
chcianego „tow aru”, czeka lepszych czasów powieść Wzgórze, ko m td m  Przyjazd 
posła, ^ b ó r  opowiadań (z Panem Unde na czele). „Jest też niestety smutną prawdą 
- dodaje autorka w liście prywatnym - że zainteresowanie literaturą jako taką zmala
ło i maleje, zarówno w kraju, jak i za granicą. Gdyby nie reakcja ze strony historyków 
literatury, bylibyśmy stworzeniami, które nie rzucają cienia...” (List z Laloubere 
6 V 2002 r.).

Zaw artość szuflad emigracyjnych spędza sen z powiek historykom literatury. 
M ożna by na ten tem at napisać książkę. Stanowczo zbyt często bezsilni bibliografo
wie zam iast druków napotykają jedynie wzmianki o dziełach niewydanych, po 
których ślad zaginął. Janina Kościałkowska w swej samotni pod Pirenejami dogląda 
własnych zbiorów rękopiśmiennych i drukowanych, ustala ich przeznaczenie. Na pół
ce z książkami cieszy oko bibliofila jedenaście edycji z dorobku Oficyny Nicejskiej 
Tyszkiewicza.

2. Odświeżająco działa na czytelnika -  mimo upływu 55 lat od opublikowania -  
Tydzień w M uri Wacława Zyndram-Kościałkowskiego.

A utor urodził się 25 maja 1905 w Warszawie, w rodzinie ziemiańskiej. Ojcem je 
go był Wacław Zyndram-Kościałkowski, inżynier technolog, absolwent Politechniki 
w Rydze, korporant „A rkonii”, m atką Zofia z dom u M orawska (1885-1969). Ojciec 
opuścił żonę i syna około r. 1918. W psychice Kościałkowskiego była to nie zagojo
na rana.

Dziadkowie Józef i Ludwika z Eysymonttów Zyndram-Kościałkowscy wywodzili 
się z rodów bojarów litewskich. Dziad Kościałkowskiego, Józef, uczestniczył w po
wstaniu styczniowym; jako zesłaniec został uwieczniony przez A rtura G rottgera na 
jego obrazie „Pochód na Sybir”. Stiyj, Stanisław Kościałkowski, był profesorem hi
storii na USB i jednym z założycieli Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(1907). Kościałkowski miał młodszego brata, Zbigniewa (1909-1917). Dzieciństwo 
spędził w m ajątku swego dziada po kądzieli, Edwarda Mórawskiego, Justjanowo na 
Suwalszczyźnie. To właśnie we dworze w Justjanowie um arła 23 XII 1831 r. Emilia 
P later, a nie w „chatce leśnika”, jak pisał Mickiewicz. „Tam, gdzie ją pogrzebano, 
m nie ochrzczono -  dodaje Wacław Zyndram-Kościałkowski. -  Pochowana bowiem 
została w pobliskim miasteczku Kopciowie, który był moim pierwszym «wyjazdem 
w świat». (...) Jako małego chłopca zabierano mnie na jej grób...”^9.

Wacław Zyndram-Kościałkowski od 1915 r. uczęszczał do Gimnazjum hr. Zyg
m unta W ielopolskiego w Warszawie, które w wolnej Polsce za patrona przybrało so
bie św. Stanisława. Jako harcerz 6. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana H en
ryka Dąbrowskiego rozbrajał Niemców na ulicach Warszawy, zaś w pamiętnym roku 
1920 ochotniczo wstąpił do Związku Obrońców Ojczyzny (dywersja na tyłach wro



ga). Już jako żołnierz regularnej armii uczestniczył w bitwie niemeńskiej 22-24 IX, 
bił się o G rodno (po bitwie zdemobilizowany w D ruskiennikach z powodu choroby, 
IX 1920). Kościałkowski debiutował jako poeta tomikiem Odjazdy, Warszawa 1925, 
dedykowanym matce. Wiersz Berta dedykował aktorce Stanisławie Umińskiej za ro 
lę Berty w Świerszczu za kom inem  (prem iera na wiosnę 1924 w warszawskim Teatrze 
Małym); wiersz Może przyjaciel m a rację? -  Leszkowi (czyli Janowi Lechoniowi). Na 
Uniwersytecie Warszawskim studiował prawo, byt też członkiem zarządu Towarzy
stwa Przyjaciół Ligi Narodów i wydawał miesięcznik akademicki „Praca” (1927: dwa 
pierwsze numery). Jego felieton na tem at równych i „równiejszych” ugrupowań aka
demickich w Warszawie ujawniał demokratyzm i bezkompromisowość młodego 
gniewnego^O.

Dyplom magistra Kościałkowski uzyskał w 1929. Rok wcześniej, jeszcze jako stu
dent, związał się z M SZ jako jeden z sekretarzy G abinetu M inistra A ugusta Z ale
skiego. Dzięki wykazanym zdolnościom uzyskał wkrótce urlop oraz roczne stypen
dium M SZ na kontynuację studiów w Paryżu. W ybrana przezeń uczelnia -  Institut 
des H autes Etudes Internationales -  była popularna wśród Polaków; ukończył ją  tak 
że Stanisław Nahlik, dyplomata, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
i Jan Małęczyński. Kościałkowskiemu pobyt nad Sekwaną udało się połączyć 
z podróżą poślubną; zabrał ze sobą żonę -  Alicję Lubińską.

Ponownie przyjechał do Francji służbowo już po rozwodzie, by objąć stanowisko 
attache w Konsulacie Generanym  RP w Paryżu (1932-34). Odwołanie do kraju 
wiązało się ze zmianami personalnymi w centrali, których uosobieniem  byt W iktor 
Tomir Drymmer, oficer WP, pełniący obowiązki dyrektora Biura Personalnego, 
dyrektor D epartam entu  Konsularnego MSZ. Kościałkowski, który właśnie ożenił się 
po raz drugi (z Ireną Boczkowską, córką dyrektora teatru  „Q ui-Pro-Q uo”, Jerzego 
Boczkowskiego), przyjął propozycję poprowadzenia referatu prasowego w G abine
cie M inistra Komunikacji. Uczestniczył służbowo w przygotowaniu pawilonu pol
skiego na wystawie światowej w Paryżu (1936). Na stanowisku kierownika referatu 
prasowego G abinetu M inistra Komunikacji zaskoczyła go wojna. O tr^ m a ł rozkaz 
służbowej ewakuacji do Wilna (5 IX  1939), a po osiągnięciu celu podróży -  przydział 
do 9. kompanii 5. pułku piechoty Legionów. Internowany w Połądze (22 IX-1 XII 
1939), usilnie zabiegał o opuszczenie Litwy. Fragmenty jego listów do żony Ireny, p i
sanych z obozu internowania, publikowała prasa kowieńska i paryska: „C hata R o
dzinna”, „Lietuvos A idas” i „Głos Polski” (1940). Wysiłki zmierzające do oficjalne
go wyjazdu na Zachód zakończyły się sukcesem, a ich podstawę stanowił list m inistra 
spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego wzywający Kościałkowskiego do objęcia 
stanowiska. D rogą lotniczą przez Rygę, Sztokholm i M almó 31 X II 1939 r. osiągnął 
Paryż jako cel podróży. Reaktywowany w Angers jako radca w II grupie uposażenia, 
stał się później urzędnikiem  łącznikowym M SZ przy M inisterstwie Propagandy 
w Paryżu.

M inister spraw wewnętrznych Stanisław Kot zapraszał Kościałkowskiego na po
siedzenia Komisji litewskiej. Kościałkowski był jednym z sygnatariuszy wniosków 
końcowych konferencji w Angers w sprawie Wileńszczyzny i Litwy (23-24 IV 1940); 
ponadto ów dokum ent podpisali: prof. Adam Żółtowski (przewodniczący), prof. 
M arian Jedlicki, mec. Zygmunt Dreszer, pos. Emeryk Hutten-Czapski, radca W ie
sław Ariet. Udzielono wówczas znacznej pomocy finansowej wszystkim środowiskom 
narodowościowym na Litwie. Kościałkowski wszedł także w skład powołanego przez 
prem iera gen. Władysława Sikorskiego K om itetu Społecznego jako nadrzędnej 
15-osobowej instancji opiekuńczej zajmującej się sytuacją Polaków we Francji; 
oficjalnie ciało to nazywano R adą PCK we Francji^l.

W  pam iętniku Poloneza czas skończyć Kościałkowski opisał swe kontakty z gen. 
Sikorskim, ujawniając przy okazji własne stanowisko wobec problem u Wilna. Pod
czas przerwy w podróży sam ochodem  z Paryża do Angers (początek stycznia 1940)



Kościałkowski, m inister August Zaleski i jego małżonka zatrzymali się w Chartres na 
obiad. W  tej samej restauracji pojawi! się gen. Sikorski z żoną i adiutantem , podróżu
jący w przeciwnym kierunku. Min. Zaleski jako starszy wiekiem zaprosił Sikorskich 
do swego stolika. W  rozmowie z Kościalkowskim gen. Sikorski wyznaczył nazajutrz 
audiencję jem u i jego kuzynowi, M arianowi Zyndram-Kościałkowskiemu, w pary
skim H otelu „Regina”. Jako pierwszy został przyjęty Wacław. Audiencja dotyczyła 
głównie obserwacji Kościałkowskiego poczynionych na Litwie. Kościałkowski cytuje 
w pam iętniku słowa generała: „ -  Wiem, że pan jako «człowiek stamtąd» [tj. z Litwy 
-  W JP] się żachnie, ale dla mnie sprawa miasta Wilna nie jest zasadniczą!” Kościał
kowski zgodził się z rozmówcą: „ -  Nie, panie generale, dla mnie też nie jest to zasa
dnicze! ”22.

Po upadku Francji Kościałkowski znalazł się w Lourdes, gdzie zamieszkał w prze
znaczonym dla Polaków G rand H otel Bellevue (rue de la G rotte), stanowiącym 
własność Francuzki M arcelle Dastugue. Ze współmieszkańców zapam iętał Iwowian- 
kę H elenę hr. Gołuchowską. Kościałkowski z polecenia rządu londyńskiego pełnił 
w latach 1940-42 w Lourdes obowiązki sekretarza-łącznika JE  ks. Kardynała Pryma
sa A ugusta H londa (przebywającego tam od 10 VI 1940 do 6 VI 1943). Według 
Zabiełły był to manewr mający odsunąć młodego, ambitnego dyplomatę od prac 
w Kom itecie Społecznym. Kościałkowski chyba tak tego nie odczuł. Spotykał się 
z prymasem dwa razy w tygodniu i zaszyfrowane informacje przekazywał do ośrodka 
polskiego ruchu oporu w Tuluzie, skąd drogą radiową były kierowane do Londynu. 
Patronow ała tem u sieć „F 2”, której agentem Kościałkowski był od września 1940 do 
chwili aresztowania, kontaktując się z mjr. Stefanem Korwin-Szymanowskim. (Po 
wojnie Francuzi zaliczyli Kościałkowskiemu służbę w „F 2” łącznie z okresem poby
tu w obozie Le V ernet do lipca 1943.) Wiele trudnych spraw udało się załatwić dzię
ki pewnej niezależności administracji kościelnej, ponieważ Kardynał Prymas Hlond 
miał zagwarantowany kontakt bezpośredni z charge d ’affaires nuncjatury apostol
skiej przy rządzie R P w Angers, czyli z rezydującym w Vichy mgr. Alfredo Paccinim. 
Dzięki tem u Kościałkowski zdołał do Francji sprowadzić z Warszawy przez Włochy 
swą m atkę Zofię Zyndram-Kościałkowską i zakwaterować ją  w tym samym hotelu. 
Powitał ją  w Paryżu 17 V 1940, a następnie przywiózł do Lourdes ostatnim pocią
giem, który kursował na tej trasie, tzn. dokładnie 13 czerwca 1940 r., w przeddzień 
wkroczenia Niemców do Paryża.

W  dniu 2 X II 1942 Kościałkowskiego aresztowano, stawiając mu zarzut uprawia
nia działalności politycznej. Został wywieziony do obozu Le Vernet (departam ent 
Ariege, region M idi-Pyrenees). Było to miejsce odosobnienia dla cudzoziemców, 
obóz o stosunkowo lekkim reżimie. Kościałkowski awansował na bibliotekarza obo
zowego. Spośród przebywających tam Polaków wymienił w swym pam iętniku posła 
W incentego Hylę, konsula Edm unda Straucha oraz -  bezimiennie -  chłopców 
z G im nazjum  Cypriana Norwida w Villard-de-Lans23. Jak to się stało, że nie do
strzegł poety? Rok 1943 spędził w tymże obozie Rom an Kowaliczko24.

W ięźniom mogła składać wizyty rodzina. Za każdorazową przepustką przyjeżdża
ła więc do Le Vernet m atka Kościałkowskiego pod opieką życzliwie jej towarzyszą
cej M arcelle Dastugue. U daną ucieczkę z obozu Kościałkowski przedsięwziął w lipcu 
1943, przez zieloną granicę osiągnął Szwajcarię. Plonem literackim pobytu Kościał
kowskiego w Szwajcarii jest Tydzień w M urfi^.

3. Skąd więc ten zbieg okoliczności, polegający na bezpośrednim sąsiedztwie dru
ków bibliofilskich „J.M. Wadwicz” i Wacława Zyndram-Kościałkowskiego? To histo
ria prawdziwie romantyczna. Otóż Wacław Zyndram-Kościałkowski, który oficynę 
nicejską Sam uela Tyszkiewicza znał ze swych doświadczeń bibliotecznych w Le Ver
net, już po wojnie, pow róciw s^ do Francji, postanowił zakosztować przyjen:ności 
wydania własnej prozy poetyckiej, a także -  w upom inku dla Janiny, wybranki serca -
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45. W. Zyndram-Kościatkowski; Tydzień w Muri. Karta 
tytułowa

46. [S. F. Tyszkiewicz]: Wyklejka według projektu autorki 
do: J. M. Wadwicz: Poemat z  dyliżansem

osobnej edycji jej wierszy. W realizacji tego zamiaru pośredniczył z powodzeniem 
poeta Jan Gozdawa, znany lepiej pod swym prawdziwym nazwiskiem: Malęczyński.

Kto przeczytał wcześniej zapiski pam iętnikarskie autora, pod przewrotnym tytu
łem mickiewiczowskim Poloneza czas skończ)’ć, ten w Tygodniu w M im  odnajdzie 
zbliżoną stylizację. Zbliżoną, lecz nie tożsamą. Pamiętnik Poloneza czas skończyć  ma 
formę listów do anonimowego przyjaciela, ale w sferze faktografii jest relacją w peł
ni autentyczną. Natomiast Tydzień w Muri to napisany prozą poetycką quasi-pamięt- 
nik, obejmujący jeden tydzień i stosujący diariuszowy podział na dni tygodnia od 
poniedziałku do niedzieli.

Autentyczne jest miejsce. M uri to „małe miasteczko w Szwajcarii” -  objaśnia 
zdawkowo autor. Kościałkowski mieszkał tam  ponad rok w liotelu „K rone”, gdy po 
ucieczce z obozu we Francji zbiegł do Szwajcarii i zgłosił się do m inistra A leksandra 
Ładosia w Poselstwie RP w Bernie. Od tego czasu -  choć znali się wcześniej -  da tu 
je się przyjaźń Kościałkowskiego z Jerzym Stempowskim, który także mieszkał 
w Muri jako delegat Ministerstwa Spraw W ewnętrznych rządu londyńskiego. Do za
dań Stempowskiego należał m.in. przerzut kurierów i uciekinierów przez zieloną 
granicę szwajcarsko-francuską. Autentyczna jest też dedykacja: „Ninie”, czyli Janinie 
z Węgrzyńskich Nahlikowej, przyszłej trzeciej żonie autora. Wreszcie autentycznie 
brzmi wprowadzenie autorskie do tej krótkiej relacji: „W ędruję od czterech lat, cią
gle z tym samym celem, zawsze w tym samym kierunku. Tygodniami przez polskie 
piaski z karabinem w ręku. Miesiącami w litewskim obozie koncentracyjnym. L ata
mi w «douce France», wśród zawiści swoich, nieufności gospodarzy, kontroli wroga”.

Tydzień spędzony w M uri jednak nie przyniesie zwielokrotnionych relacji z na
wiązywanych znajomości i przyjaźni. Przeciwnie, będzie to tydzień ucieczki przed 
światem, tydzień, w którym właściwie nic zewnętrznego się nie dzieje. Form ę wypo



wiedzi m ożna by nazwać monologiem wewnętrznym. A utor wraca do życia. Ku swe
mu zaskoczeniu o d k i ^ a  w M uri miłość. Skupia się więc na analizowaniu intymnych 
relacji między dwojgiem coraz bliższych sobie ludzi, którzy odnaleźli siebie. Oto na
potka! na swej drodze „M ałą Dziewczynkę”, dzięki niej zapom ina o przykrych do
świadczeniach cudzoziemca internowanego w obozie „za kolczastymi drutam i”. Po 
tym wprowadzeniu w sytuację, które zajęło poniedziałek, nadchodzi wtorek wypeł
niony dyskretną grą uczuć -  i od tej chwili czytelnilc zdobywa już pewność, że tydzień 
w M uri będzie tygodniem dwojga zakochanych. Środa przynosi jednak załamanie 
spowodowane rozłąką: „Zły dzień w małym miasteczku z Bajki, która zamienia się 
w groteskę”26.

Czwartek naprawia rzeczywistość. Zakochani spotykają się, aby dyliżansem co 
koń wyskoczy pom knąć do teatru  m arionetek na przedstawienie „U ratowane szczę
ście”. Piątek jest tym szczęściem wypełniony. Oboje idą razem na długi spacer, 
razem  się modlą, obiecując sobie, że „wszystko będzie jak dawniej”. Potwierdzi to 
sobotnia m etafora (której przytoczenie byłoby niedyskrecją). A niedziela nauczy 
cierpliwości. Optymizmem napawa godzina czwarta, o której „słońce zaświeci”. O tej 
godzinie oni znów się spotkają. Tydzień w M uri kończy się -  ale czytelnik jest skłon
ny zaufać szczęściu następnych tygodni, gdziekolwiek bądź na świecie.

Niewątpliwie ważne dla odczytania wszelkich subtelności tego tekstu okazuje się 
postscriptum  odautorskie; „Pisałem w M uri, w Szwajcarii, w październiku roku 1943, 
w trzy m iesiące po szczęśliwej ucieczce z obozu koncentracyjnego Le Vernet, gdzie 
przeżyłem siedem  długich miesięcy, które przetrwałem  dzięki stałej pamięci i opiece 
mej kochanej M atki i drogiej M arcelle [Dastugue]”^ .̂

K om entarz do powyższych informacji wydaje się już zbędny. Jak wcześniej powie
dziano, zimą 1944 r. Kościałkowski wrócił do Francji. Początki były trudne. Pięknie 
zachowała się w tych okolicznościach pani M arcelle Dastugue, która bezinteresow
nie gościła w swym hotelu matkę Wacława, Zofię Zyndram-Kościałkowską, aż do 
1949 r. M atka z synem zamieszkali w wiosce Laloubere (3 km od Tarbes), we fran
cuskich Pirenejach.

W  tymże roku, po uzyskaniu unieważnienia małżeństwa ze Stanisławem Nahli- 
kiem, p r^ je c h a ła  z Londynu Janina Węgrzyńska. W  merostwie Laloubere odbył się 
ślub Janiny i Wacława Zyndram-Kościałkowskich (7 VII 1949); świadkami byli Ka
rol hr. Gołuchowski, JuHusz Dunin-Borkowski (tl9 6 5 ) i pos. Wincenty Hyla. Oboje 
małżonkowie uzyskali obywatelstwo francuskie (1957). W  1961 r., gdy zdołała przy
jechać do Francji m atka oblubienicy, M aria z Szeligowskich Węgrzyńska, Zyndram- 
Kościałkowscy zawarli ślub kościelny. „Od razu wiedzieliśmy -  pisze Kościałkowski 
w pam iętniku -  że jesteśm y dla siebie stworzeni. (...) To trzecie moje małżeństwo ... 
okazało się najtrwalszym pomimo najcięższych warunków, jakie w życiu m i a ł e m ” 2 8

Kościałkowski pisywał do „W iadomości” londyńskich, do tamtejszego „Życia”29 
i do „O statnich W iadom ości” (M annheim ); rzadziej swe artykuły drukował w „Kul- 
tu rze”30. K ilkakrotnie odwiedzał Polskę (1962, 1965, 1968); złożył m.in. wizytę A n
nie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom w Stawisku oraz Tadeuszowi Przypkowskiemu 
w Jędrzejowie.

We Francji Kościałkowski pracował początkowo w laboratorium  fabryki wyrobów 
ceramicznych. O statnie dziesięciolecie przed em eryturą (1960-70) poświęcił pracy 
w Bibliotece Miejskiej w Tarbes. W tedy też zakończył spisywanie wspomnień, którym 
nadał żartobliwy tytuł; Poloneza czas skończyć (Londyn 1978). Jego życie oljfitujące 
w wydarzenia zasługiwało niewątpliwie na puentę pamiętnikarską. Zyndram-Ko- 
ściałkowski był człowiekiem utalentowanym, towarzyskim, utrzymywał rozległe kon
takty i cieszył się przyjaźnią wielu osobistości (rodzeństwo A ntoni „Zaza” i Stanisław 
Balińscy, Zdzisław Grabski, Jan Lechoń, W iktor Łazowski, Juliusz Sakowski, Jerzy 
Stempowski, Seweryn Szer, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Edm und Wojcie
chowski, W anda Wolska i in.). Bezpretensjonalna, chwilami autoironiczna relacja



pamiętnikarska, napisana żywym językiem, skrząca się dowcipem, sięgająca po 
anegdotę, całkowicie natom iast pozbawiona patosu i nadm iernego eksponowania 
siebie -  oto podstawy przychylnej reakcji czytelników na książkę Zyndram-Kościal- 
kowskiego^l.

Spośród odznaczeń, jakimi go wyróżniono, Kościałkowski cenił szczególnie „Polska 
Swemu Obrońcy” (medal za udział w wojnie 1920), Złoty ICrzyż Zasługi, Złoty Krzyż 
Zasługi z Mieczami -  oraz francuskie: Legię Honorową (1936) i Croix de G uerre 
(1947). Otrzymał także dwa m edale pamiątkowe ufundowane przez emigracyjny 
rząd londyński (M edal Tysiąclecia Polski Chrześcijańskiej 1966, M edal Prezydenta 
i Rządu „Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej”), dwa m edale papieskie od Piusa XII 
„Pro Ecclesia et Pontifice” oraz z rąk ks. dr. Franciszka Cegiełki M edal Srebrny Pol
skiej Misji Katolickiej we Francji za współpracę w latach 1946-1947.

Wacław Zyndram -Kościałkowski zm arł 4 października 1979 r. w szpitalu 
w Tarbes. Spoczywa wraz z m atką na cm entarzu komunalnym w Laloubere. Ponad
to jego nazwisko jest umieszczone na francuskiej tablicy pamiątkowej „La Commune 
reconnaissante a ses C om battants” w centralnym punkcie cm entarza.

Wdowa po Wacławie Zyndram-Kościałkowskim, pisarka, publicystka i dram aturg 
Janina z Węgrzyńskich 1"*° voto Nahlik, 11^  ̂voto Zyndram-Kościałkowska, mieszka 
nadal w Laloubere.
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47. S. F. Tyszkiewicz: Karnet świąteczno-noworoczny Oficyny Nicejskiej (grudzień 1944 r.)

1. Powrót do Florencji. Była to gigantyczna przeprowadzka, o której Tyszkiewicz 
wspominał kilkakrotnie w łistacłi do przyjaciół.

„Dostałem list z Nicei -  informował w 1949 r. Juliana Dobrowolskiego -  że cala 
oficyna w 52 skrzyniach i paczkach dnia 3-go bm. [tj. października] została załado
wana do wagonu włoskiego, stojącego próżny [!] na stacji kolejowej w Nicei po wy
ładowaniu pomarańczy i jest nadzieja, że wszystko w dobrym stanie za kilka dni 
nadejdzie tutaj. (...) Poleciłem gorąco moim przyjacielom [!] nicejskim zapakowywać 
wszystko bez wyjątku, wszelką nawet m akulaturę i wszystkie klisze, a zatem  i tą [!] do 
«Chłopskiego eposu», jeśli to Pana jeszcze interesuje i jest aktualne” .̂

W kolejnym liście typograf donosił Dobrowolskiemu o „zładowaniu na Camera- 
cie” [!], czyli wyładunku na via di Cam erata, owych 52 skrzyń przybyłych z Nicei dnia 
19 X 1949 r. wieczorem i po tygodniowej odprawie celnej dostarczonych adresatowi 
27 października rano^. Przy okazji dał upust żółci, narzekając na panującą drożyznę 
w sferze usług pocztowych i opłat celnych. „Trudności i formalności celne są tak 
skomplikowane, że zrezygnowałem zupełnie z rozsyłania moich wydawnictw po 
Europie i poza nią” -  zwierzał się Dobrowolskiemu. Intencją uboczną tych wyznań 
była prawdopodobnie chęć uwolnienia się od natarczywych próśb Dobrowolskiego 
(bez pokrycia w gotówce) o nadesłanie egzemplarzy autorsldch Września do Ameryki.

„Nicejska filia jest całkowicie zlikwidowana -  pisał z ulgą w 1950 r. do A leksan
dra Janty -  wszystek m ateriał i wydrukowane publikage przybyły tutaj w całości, 
a zatem i Psalmy, i Ściana, i maszynopis Widzenia Wiary^. (...) Sprowadzenie oficyny 
tutaj kosztowało mnie 40 ООО franków i 55 ООО lirów, i siedzę w długach po uszy! [Ju
lian] Dobrowolski się odezwał z Chicago i błaga o swój Wrzesień, ale dotychczas ani 
centa nie przysłał na koszta. Jedyny dobry klient w USA to Leopold Wellisz” .̂



2. O statnim  ochotnikiem  w oficynie nicejskiej był płk dyplomowany Bohdan H u
lewicz (20 VI 1888-31 VII 1968), W ielkopolanin, syn Leona i Heleny z domu 
Kaczkowskiej, m ło d s^  brat Jerzego, starszy brat Wacława i Witolda, a do kompletu 
dopiszmy jeszcze dwie siostry: Stanisławę zamężną Ilińską i A ntoninę zamężną Se- 
merau-Siemianowską5. Bohdan Hulewicz studiował filozofię, historię i historię sztu
ki na uniwersytecie we Wrocławiu, M onachium i Kolonii. Podczas I wojny świato
wej był oficerem  armii pruskiej, ale najpiękniej zapisał się w Powstaniu W ielkopol
skim 1918-19 r. jako jego współorganizator i dowódca. Wraz z Mieczysławem Palu
chem należał do Wydziału Wojskowego przy Centralnym Komitecie Obywatelskim, 
był też szefem Wydziału Operacyjnego w sztabie Dowództwa Głównego. Jego bro
szura opublikowana w 1920 r. Powstanie Wielkopolskie... stanowi do dzisiaj wysoko 
cenione źródło^. Nie bez znaczenia dla charakterystyki postawy rodziny Hulewiczów 
jest udział w powstaniu trzech braci oraz ścisła w tym czasie współpraca Jerzego, nb. 
parającego się także twórczością malarską i literacką, z poznańskim ośrodkiem w>'- 
wiadowczym Józefa Piłsudskiego. W 1921 r. Bohdan Hulewicz ukończył Wyższą 
Szkołę W ojenną w stopniu m ajora dyplomowanego. Poza odpowiedzialnymi zada
niami realizowanymi w armii piastował także stanowisko attache wojskowego RP 
w M adrycie i Waszyngtonie (1924-26). W chwili wybuchu II wojny był jako pułkow
nik dypl. dowódcą Obozu Warownego Grodno. Następnie przez Pińsk, Dubno i Bro
dy dotarł do Stanisławowa, gdzie zastał go rozkaz Naczelnego Dowództwa przejścia 
oddziałów do Rum unii i na Węgry. Był kom endantem  obozu dla internowanych żoł
nierzy Wojska Polskiego w Targoviste oraz wszystkich innych obozów polskich na te
renie Rumunii. Od lutego 1941 r. z chwilą likwidacji obozów przez Niemców znalazł 
się w niewoli w D orsten (Zagłębie Ruhry), następnie w Dossel pod Wartburgiem.

W  maju 1944 po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów został ewakuowany do 
Paryża i poddany kuracji szpitalnej. Stąd trafił na Lazurowe Wybrzeże, dłużej zatrzy
mał się w Nicei. Zarówno Tyszkiewicz, jak i Stanisław Appenzeller, właściciel Chateau 
Cham brun, darzyli go sympatią. W  obu wypadkach mogły o tym przesądzić względy 
natuty  patriotycznej, choć nie dysponujemy żadnym pisemnym tego świadectwem. 
Po wielu latach, w nie sprzyjających prawdzie historycznej czasach PRL, Bohdan H u
lewicz zdołał jeszcze opublikować pam iętniki całego swego życia Wielkie wczoraj 
w małym  kręgu, jeden zaś z jego wierszy powstańczych -  Płonący wiatrak -  reprezen
tował go w antologii poezji i pieśni Powstania Wielkopolskiego"^. Odznaczony Krzy
żem Walecznych, O rderem  Polonia R estituta i Złotym ICrzyżem Zasługi.

„Ja sam -  wspomina okres niewoli niemieckiej -  prowadziłem wykłady na kur
sach oficerskich i pracowałem intensywnie literacko. W niewoli napisałem tom poe
zji lirycznej pt. Od zarania do wieczora, który ukazał się w 1948 r. nakładem Oficyny 
nicejskiej Tyszkiewiczów. Jeden z tych wierszy został zakwestionowany przez nie
miecką cenzurę obozową jako antyhitlerowski i był przedm iotem  oskarżenia wyto
czonego przez Abwehrę (...). Poza tym pracowałem bardzo pilnie nad przekładami 
poezji polskiej na język niem iecki” .̂

Epizod nicejski dowiódł, że Bohdan Hulewicz, aczkolwiek po prawdzie jego poe
zja na to nie zasługiwała, był jednak konsekwentny w działaniu. Opublikował opasłe 
tomisko 240-stronicowe, złożone z wierszy autorskich przedwojennych, ogłaszanych 
pod pseudonim em  „Nowina” (w latach 1914-20 w berlińskim piśmie „A ktion” Fran- 
za Pfem ferta, w gazecie „Kurier Polski” i dwutygodniku „Z drój”), wierszy oflago
wych obrazujących „m artwotę życia obozowego” i z kilku utworów napisanych po 
klęsce Niemiec. Blok ostatni tom u stanowią przekłady z języka angielskiego, francu
skiego, iiiemieckiego i czeskiego (m.in. G oethe, Heine, Rilke, Paul Ludwig Heyse, 
Baudelaire, Verlaine). Pracował nad 200 egzemplarzami numerowanymi edycji od 
czerwca 1946 r. regularnie co dzień, od godziny 9 do 12 i od 14 do 18 przez osiem
naście miesięcy, korzystając z gościny Anny i Stanisława Appenzellerów, ponadto 
posiłkując się usługą zecerską Henryka Kasińskiego oraz korektorską Janusza Gą-



siorowskiego i Stefana Pasławskiego. Czcionki greckie(!), jakie w małej liczbie były 
mu potrzebne, [facsimile podpisu autora na okładce wyłconała firma nicejska „Plio- 
togravure de 1’E claireure”, stylizowany sygnet oficyny na karcie tytułowej -  projek
tował krewny (siostrzeniec?) Bogdan Iliński. A utor opatrzył tom dedykacją osobistą: 
„M atce -  żonie -  córce”^

3. Łabędzi śpiew. O statni okres w życiu typografa oznaczał stabilizację powiąza
ną z rezygnacją. Tyszkiewicz, pogodzony z ludźmi i z Bogiem, dokonuje wolty wyzna
niowej, przechodząc na katolicyzm. Akt ten otwiera przed nim watykańskie salony 
audiencjonalne. Przyjaciel-poeta Józef Andrzej Teslar odnotuje, że w Roku M aryj
nym 1950 Tyszkiewicz „złożył wraz z żoną hołd Ojcu Świętemu [Piusowi XII -  WJP] 
w Rzymie, prosząc o błogosławieństwo dla dalszej pracy. Może i z tej racji ostatnim  
skończonym przezeń wydawnictwem był tom poezji religijnych, głównie maryjnych, 
najwybitniejszego naszego współczesnego poety religijnego Władysława Pelca pt. 
Lato miłościwe in 8°, 1951. Na skromnej, szarej, płóciennej oprawie, niby na sm ut
nym polskim samodziale, rysuje się delikatnie czerwona sylweta M adonny; zaś na 
wyklejkę cóż mogło być odpowiedniejszego nad przerys wizerunku M atki Boskiej 
Ostrobramskiej ?” ̂ 0.

Lata powojenne przyniosły pewne niewielkie ożywienie w środowiskach bibliofil
skich. Wyrazem tego były zamówienia napływające od kolekcjonerów do Oficyny Tysz
kiewicza, a także zgłoszenia autorów -  potencjalnych klientów. O możliwości wydaw
nicze, i o stawki cenowe, dopytywali Tyszkiewicza starzy znajomi Julian Dobrowolski, 
Józef Łobodowski, Tymon Terlecki i Kazimierz Wierzyński (-+Aneks). Zainteresowanie 
publikacją wierszy w renomowanej firmie pociągało nowicjuszy, Jana Lechonia 
(->Aneks) i Czesława Miłosza. Miłosz, który przed wojną odwiedził Tyszkiewicza we 
Florencji, a potem  19 IX 1937 r. przed mikrofonem Polskiego Radia mówił o jego ofi
cynie i o drukach bibliofilskich, dość nieoczekiwanie przypomniał się typografowi 
listem nowojorskim z dnia 15 XI 1948 r. Był wtedy urzędnikiem konsularnym pełniącym 
przy Ambasadzie polskiej w Waszyngtonie funkcję attache kulturalnego, dopytywał zaś
0 warunki opublikowania prozy lub poezji nakładem Oficyny Florenckiej^^.

Jak się wydaje, podjęcie pertraktacji z Miłoszem równałoby się zdradzie ideałów 
emigranckich, zaś inicjatywa Lechonia była spóźniona. W 1952 r. Tyszkiewicz gwał
townie zapadł na zdrowiu. Tylko z Dobrowolskim i Terleckim typograf wdał się 
w dłuższą korespondencję. Nie pozostał też obojętny na sygnały z Paryża. Reaktywo
wanie nad Sekwaną Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, którego członkiem 
Mistrz Samuel ani na chwilę być nie przestał, doprowadziło do powzięcia pomysłu 
edycji ilustrowanej Ballad i romansów  Mickiewicza przeznaczonej dla stowarzysze
nia. Realia zmusiły jednak oficynę do rewizji tego zamiaru. W rezultacie ukazała się 
Żywiła. Powiastka z  dziejów litewskich, która stała się symbolicznym pożegnaniem 
z serią poetycką i z oficyną nicejską.

„ C z t e r d z i e s t ą  Tr z e c i ą  publikację Oficyny florenckiej wydajemy z pracowni n i
cejskiej w Chateau Chambrun. Złożyłem ją  w łecie 1946 czcionką «Cochin» antykM'ą
1 kursywą, punktów  12, oczko duże i małe, oraz kursywą punktów  8 wykonaną w pary’- 
skiej odłewni Debemy & Peignot. Po roku przepracowanym we Florencji, a na powrot
nej drodze z  Paryża, odbiliśmy na naszym czerpanym, czysto szmacianym żeberkowym  
papierze, z wodnym znakiem Oficyny wyrobionym u Faviera w Owernii

sto dwadzieścia pięć egzemplarzy 
liczbowanych w tłoczni, imiennych, jako też imiennych w kolofonie, wedle dawnej 
tradycji nicejskiej, dla Przyjaciół-bibliofilów. D ruk ukończyliśmy na świętego D om i
nika 4 sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego siódmego r.

N r 125
Egzemplarz własny Oficyny” '̂̂ .
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48. K. Wierzyński: List z Forest Hills (USA), 9 III 1947 r„ do S. F. Tyszkiewicza we Florencji

Druczek mógł zadowolić najwybredniejsze gusty, był bowiem starannie przemyś
lany w szczegółach. Okładka dwubarwna (centralnie usytuowany sygnet MST 
w czerwieni) grafiką romantyczną nawiązywała do epoki. Odstępując od obyczaju 
wyklejki rysowanej, Tyszkiewicz ograniczy! się do zastosowania kartki z filigranem. 
Karta tytułowa dwukolorowa nawiązywała do serii tradycyjnym rozwiązaniem gra
ficznym; jedynie w stopce edytorskiej dodano formułę dedykacyjną: „Dla Towarzy
stwa Przyjaciół Książki w Paryżu”. Słowo wstępne i tekst powiastki przedrukowano
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49. J. Lechoń: List z Nowego Jorku, 3 IV 1952 r., do S. F. Tyszkiewicza we Florencji

Z edycji Piotra C h m ie lo w s k ie g o D la  oddzielenia słowa wstępnego od tekstu 
literackiego wprowadzono francuski po rtre t m łodzieńczy Mickiewicza: A dam  
Mickiewicz, poete romantique polonais, ne en Lithuanie en 1798. Galerie Universelle 
publieepar Blaisot, place Vendome NQ 24. №- 292. Obudowę końcową książeczki nie
co rozwinięto, usamodzielniając kolofon i justyfikację, pomnażając je nadto o: Od ty- 
pografa stów kilkoro. „Układ tomiku, czyli opis treści” został umieszczony słusznie 
(choć wbrew nawykom Tyszkiewicza) na końcu.

Czym kierował się typograf, wybierając akurat Żywilę -  nowelistyczną etiudę 
pisarską Mickiewicza wzorowaną na Plutarchu? Każdy w ątek litewski był hrabiem u 
Tyszkiewiczowi bliski. Liczyły się tu szczupłe rozmiary dziełka, a ta l« e  sugestia 
romantyczna in terpretatora (Chmielowskiego), traktująca bohaterów  powiastki jako 
Adama i Marylę. Wszak imiona Maryla : Żywiła pozostawały w zgodności rymowej,
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zaś kochanek Żywili -  Poraj -  przy
brał imię herbowe Mickiewiczów. Nie 
bez znaczenia była też stylizacja języ
kowa, polszczyzna archaizowana, za
wsze bliska emigrantom.

Wróćmy do rzeczywistości powo
jennej. Otóż listy obficiej napływały 
do Florencji. Pytano coraz częściej 
o serię nicejską, rozumując, iż jest to 
rozdział zamknięty i należy się śpie
szyć w dążeniu do osiągnięcia kom
pletu  wydawnictw. Pytanie takie 
m.in. nadesłał Avrahm Yarmolinsky, 
kierownik D ziału Słowiańskiego 
w The New York Public L ib r a r y ^ ^ .  
D opiero wtedy okazało się, jak zapo
biegliwym wydawcą na miarę po
trzeb przyszłych pokoleń był Samuel 
Tyszkiewicz. Cel został osiągnięty nie 
przypadkiem, lecz w drodze świado
mego działania typografa. Tyszkie
wicz pisał o tym w liście prywatnym 
do swego najlepszego klienta, Leo
polda Wellisza vel Welisza (1882-?) 
z Nowego Jorku, prawnika, ekono
misty, pisarza, lecz przede wszystkim 
kolekcjonera i bibliofila, nb. dzięku
jąc mu za nadesłany czek:

„Kolekcję nicejską i w ogóle istnienie tej efemerycznej «filii» uważam za coś, co 
nie może być skomercjalizowane, coś raczej idealnego, co pozostawiło ślad pozornie 
trwały w kom pletach dla Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej, dla Koczorowskiego, 
[Konstantego Brandla i wielu innych, i dlatego wstyd mi nawet za ten czek; wolał
bym, aby seria «L. Wellisz» była również tylko tym wyidealizowanym wspomnieniem 
lat 1940-1946”15.

Jeszcze jeden  epizod sprawił Tyszkiewiczowi radość. „Wiesz zapewne -  brzmi wy
znanie w jego liście do Terleckiego -  że via am basador [Kazimierz] Papee otrzyma
łem dyplom o nadaniu mi Polonia Restituta... [wielokropek autora -  WJP], Miałem 
ją dostać w 1923 zaraz po Legii francuskiej, ale wtedy było za dużo konkurentów 
i zawistnych, musiałem sobie w inny sposób na nią zasłużyć. Wzruszyło mnie to, ale 
i zasmuciło, tylu jest stokroć godniejszych... [powtórnie wielokropek autora -  WJP], 
No, kończę już, bo papieru z a b r a k ł o ” ! ^

Tyszkiewicz pozostawał związany honorowo ze Stowarzyszeniem Polskich Kom
batantów  w Nicei. Otrzymywał z tego tytułu korespondencję, zaproszenia na zebra
nia i uroczystości kombatanckie. Miejscowa kom órka PKWN próbowała go bez 
powodzenia przeciągnąć na swoją stronę. Pismem wystosowanym na blankiecie fir
mowym: „Polski K om itet Wyzwolenia Narodowego / Comite Polonais de Liberation 
Nationale. D epartem ent des Alpes-M aritimes: 72, Boulevard G am betta, Nice” -  po
zbawionym jednak  podpisu -  zawiadamiano go o zebraniu w dniu 26 XI 1944 r., 
z uzasadnieniem , że to właśnie PKW N został uznany przez tymczasowy rząd polski 
w Lublinie, dzięki czemu stał się też jedyną legalną reprezentacją wychodźstwa pol
skiego we Francjil"^. Tyszkiewicz pismo to, rzecz jasna, zignorował.

Ku końcowi pojawiły się kłopoty zdrowotne. Chorował na phlebitis -  zapalenie 
żył, dla którego tło stanowiły к opoty związane z krążeniem i krzepnięciem krwi. 
W  jego ostatnich relacjach epistolograficznych zdumiewa bezradność lekarzy, chwy

50. Adam Mickiewicz: Żywiła. Powiastka z  dziejów litewskich 
(Nicea 1947), Okładka



tanie się przeróżnych m etod terapii, z których żadna nie była właściwa. Gdy wróco
no do przystawiania pijawelc łeczniczych, chory spostrzegł ze zdziwieniem, że -  
odmawiają posługi^^.

Ale zdaniem Małęczyńslciego bezpośrednią przyczyną śmierci była choroba no
wotworowa.

„Ostatni mój pobyt u Samueła załcończył się bardzo smutno, gdyż przed moim 
wyjazdem Tyszlciewicz dostał Icrwotolcu. Wezwany łelcarz zapewniał, że to nic groźne
go, że to pęlcnięcie jalciejś żyłki w gardle. W yjechałem więc uspokojony, ale n ieba
wem okazało się, że to było pęknięcie wrzodu żołądka, niestety, na tle rakowym. (...) 
Tyszkiewicz chciał zobaczyć syna, Ictóry mieszkał koło Trydentu, a którego nie widział 
od lat, i pogodzić się z nim. O statnią przysługą, jaką mogłem mu oddać, było dopro
wadzenie do tego spotkania. U dało się to dzięki pomocy państwa Zawadowskich 
z Orcel we Francji”

Przeczuwając ostateczny rozbrat z życiem, sporządził bilans dokonań edytorskich 
złożony z pięćdziesięciu pozycji i zamknął swe dzieło sześciostronicowym, trójbarw 
nym drukiem Dzieje Oficyny Tyszkiewiczów na chronologicznym katalogu zbudowane 
(Horencja, Wielkanoc 1954). Zm arł 12 lipca 1954 r. o godzinie 12 m inut 20 w Castel 
d’Aiano pod Bolonią, w domu rodzinnym żony -  Vittorii, góralki toskańskiej. Zgod
nie z jego wolą pochowano go na miejscowym cm entarzu w m undurze liapitana
1. Dywizji Grenadierów, który nosił w Coetquidan, a potem  przechowywał pieczołowi
cie, nie zważając na związane z tym ryzyko lat wojny i okupacji. Od 1947 r. piastował 
wszak godność prezesa honorowego w Stowarzyszeniu Kom batantów i Uczestników 
Polskiego Ruchu O poru z siedzibą w Nicei^O.

Nie zabierzesz ze sobą drukowanych ksiąg 
do wieczności, co wzeszła nad florenckim dom em .
Zostaw w liliach oprawny tom  zachłannych rąk.
Serce ucisz, bo ciało znikome.

Sponad tygla i sponad kaszt, 
nad którymi pochylałeś się pracą, 
wieje rozpacz wyciągnięta na maszt 
do połowy. To tym, co cię tracą.

Twoje życie w zachwytach z wyrzeczeń.
Cały czas nad oporną uncjałą.
Umierają tylko ciała człowiecze, 
żeby dzieło po człowieku zostało.

Bronisław Przyłuski №  śmierć Typografa, strofy 1-3

Żegnano go nierównomiernie. Jako pierwszy po
śpieszył kolega z Coetquidan Witold Leitgeber, który 
także nadesłał z Londynu, 23 VII 1954 r., kondolen- 
cje na ręce wdowy Vittorii i poinformował ją  w post 
scńptum, iż we czwartek, 22 czerwca, mówił o życiu 
i działalności Zm arłego w program ie rozgłośni pol
skiej Radia BBC^l. W „Kulturze” paryskiej ukazało 
się wspomnienie pośm iertne A lfreda H o l i ń s k i e g o 2 2 .

Tymon Terlecki oddał mu hołd kilkakrotnie, w londyńskich 
,Dzienniku Chicagoskim

51. Grób Samuela F. Tyszkiewicza na 
cmentarzu w Castel D'Aiano

„Wiadomościach”,
w „uzienniKu unicagosKim , później zaś wprowadził biogram-nekrolog do tomu 
drugiego Literatura polska na obczyźnie 1940-1960, a swój wcześniejszy esej o Ty
szkiewiczu -  do księgi pamiątkowej wydrukowanej przez Stanisława G l i w ę 2 3 .  Odgłos 
w Chicago był szczególnie obfity, zapewne dzięki wstawiennictwu Juliana Dobrowol
skiego, ale poziom wypowiedzi zróżnicowany. Benedykt Heydenkorn nie wiedział,



о czym pisał, а wśród gaf największa polegała na umieszczeniu nie istniejącej edycji 
Pana Tadeusza w poczcie zasług typografa. (Legenda wywodziła się z cyklu prelekcji 
Tyszkiewicza, wygłoszonych w 1931 r. w Polsce, kiedy to mówca „zapoznał słuchaczy 
z projektem  luksusowego ^ d a n i a  Pana Tadeusza” w języku włoskim.) Dla odmiany 
W anda Ładzina (podpisująca się inicjałami W.Ł.) zdała rzeczowe sprawozdanie 
z działalności filii nicejskiej24.

O to co celniejsze fragmenty jej wspomnienia:
„Na prześlicznym, ocienionym wiekowymi drzewami bulwarze, łączącym śród

mieście Nicei ze wspaniałym hotelem  «Regina» na Cimiez, gdzie mieszkała królowa 
W iktoria angielska w czasie swych częstych przyjazdów na Lazurowe Wybrzeże, znaj
dowała się pod nr. 47 przem iła willa, którą obrał sobie na miejsce pobytu w 1940 r. 
znany i wysoce ceniony typograf, właściciel Oficyny Florenckiej, Mistrz Samuel Ty
szkiewicz.

Jego pracownia -  to dwa pokoje o skromnych wymiarach, w których mieściła się 
maszyna do składania i tłocznia drukarska, leżały stosy papieru specjalnie dla jego 
wydawnictw przygotowane, a obok stoły, na których Mistrz Samuel wykonywał ry
sunki i oprawiał swe książki.

My, przyjaciele, z najwyższym wzruszeniem patrzyliśmy na jego pracę, na wycho
dzące spod jego maszyny dziełka, które pod mistrzowską ręką nabierały życia, 
piękna, a które kochał głębią swego artyzmu i serca. (...) ...Tomiki wychodzące z pra
cowni Tyszkiewicza były wprost rozchwytywane, a rozsyłane do obozów jenieckich 
stawały się bezcennymi skarbami dla walczących z beznadziejnością braci. Zaznaczyć 
należy, że każda książka wydana przez Nicejską Oficynę opatrzona była na ostatniej 
stronie Kolofonem Uustyfikacją, utrzymanymi w stylu archaicznym i opisującymi czas 
trwania pracy, liczbę odbitych egzemplarzy, gatunek papieru itp. Każdy egzemplarz 
nosił podpis Tyszkiewicza.

Pierwszą publikacją w Nicei, a dwudziestą pierwszą Oficyny Florenckiej, był zbio
rek poezji Kazimierza Wierzyńskiego pt. Barbakan warszawski, następnie pojawiły 
się (...) Z  dymem pożarów  Józefa Łobodowskiego, Władysława Pelca, Z bun
towana wolność i Wrzesień Juliana Dobrowolskiego, Tydzień w Muri Wacława Ko- 
ściałkowskiego. Plamy na słońcu Sabiny Straszyńskiej, Dni przełomu. Dni tułaczki 
oraz po francusku Poemes futiles Jana Gozdawy -  i wiele innych.

Z  wydawnictw prozą należy wspomnieć o Sprawozdaniu z działalności Biblioteki 
Polskiej w Paryżu za czas od 3 maja 1939 do 3 maja 1940 ministra Franciszka Puła
skiego, które ukazało się w 1944 roku, po opuszczeniu Nicei przez Niemców, oraz 
o Żywili [powiastce] A dam a Mickiewicza.

Inne wydawnictwa Tyszkiewicza to modlitewnik dla Polaków rozproszonych po 
świecie Pójdźmy za N im , książka (...) dla dzieci Maria, nasza M atka  w Niebie oraz N a
sza M sza święta -  Wandy Ładziny, które odbite zostały w liczbie 5000 każda.

Po wojnie mistrz Samuel Tyszkiewicz przeniósł się do Florencji, gdzie dalej wybit
nie pracował w umiłowanej dziedzinie. Straciliśmy go z oczu, lecz pozostał w naszej 
wdzięcznej pamięci. W iadomość o jego zgonie przejęła nas głęboko. Strata to wiel
ka. Śp. Samuel Tyszkiewicz dobrze zasłużył się Ojczyźnie”^^.

Tę spokojną relację Wandy Ładziny warto jednak dopełnić akcentem emocjonal
nym, wyjętym ze wspomnienia Tymona Terleckiego. Przygotowania poczynione 
przez Tyszkiewicza do ostatniej drogi podsunęły Terleckiemu następującą sentencję:

„...Nad artystą książki, który spędził całe życie za granicą, składał książki 
w czterech językach, zdobył rozgłos na obu półkulach, który mógł się wydawać 
wynarodowiony, a przynajmniej «umiędzynarodowiony», (...) nad człowiekiem nie- 
patetycznym, trzeźwym, rzczowym nachyliły się w ostatniej chwili trzy patosy: miłość 
dla tragicznego m iasta rodzinnego, pęd do ziemi, kult żołnierskiego munduru. Ach, 
jakie to wszystko polskie, arcypolskie -  drogi S a m u e l u ” 2 6 .



Starszy syn Samuela, Stanisław Tyszkiewicz, mieszka w Łodzi i jest w sferze 
upodobań dziedzicem tradycji -  bibliofilem. Jan Tyszkiewicz, zamieszkały we W ło
szech w Arco, odwiedził Stanisława raz jeden, latem 1980 r., ale bracia przyrodni 
(związani podwójnie: zarówno przez ojca, jak i przez matki) kontaktu trwałego nie 
podtrzymali. W kolekcji bibliofilskiej Stanisława znajdują się 32 druki pam iętające 
dotknięcie ręki Samuela, w tym 23 zrealizowane pod szyldem filii nicejskiej.

4. Powojenne ekspozycje druków Tyszkiewicza nie zdarzały się zbyt często. 
Zacznijmy od gestów przyjacielskich. Jeszcze za życia typografa A leksander Janta 
listownie prosił go o nadesłanie kilku eksponatów do Buffalo (USA), aby Oficyna 
Florencka mogła być reprezentow ana w maju 1950 r. na tamtejszej wystawie książek 
polskich, organizowanej przez Polski ЮиЬ Artystyczny. Dodajmy dla ułatwienia, że 
prezesem  owego ЮиЬи był Janta, wiceprezesem zaś Miss Agnes Szymańska. Tyszkie
wicz -  odmówił współpracy. W  trudnym okresie powojennym barierę dlań stanowiły 
wysokie koszty przesyłki kilku kilogramów książek do USA. Mimo tego zaprezento
wano na.wystawie część dorobku Oficyny, dysponując z prywatnych zbiorów amery
kańskich kom pletem  druków filii nicejskiej, ponadto egzemplarzami S.F. Tyszkie
wicz: Fiorenza (Florencja 1928), Cennino Cennini: Rzecz o malarstwie (Florencja 
1933) i Norwid -  Beranger: Pożegnanie (Florencja 1949)27.

Prestiżowo znacznie ważniejsze dla typografa były wystawy autorskie w Europie. 
Należy tu przede wszystkim odnotować wystawę paryską, zorganizowaną w 1952 r. 
przez Bibliotekę Polską na 25-lecie działalności artystycznej Tyszkiewicza, oraz w ro 
ku następnym -  londyńską, z inicjatywy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 
otwartą 5 VI 1953 r. w Instytucie Historycznym im. G enerała Sikorskiego. D w ukrot
nie pisał o tym fakcie „Dziennik Polski i Dziennik Ż ołnierza”, podkreślając, że była 
to z dotychczasowych największa wystawa przeglądowa dokonań typografa florenc
kiego i nicejskiego.

„...Wystawa obejmuje wszystkie książki Tyszkiewicza, nadto -  piękne, wykwintne 
i wymyślne druki ulotne oraz druki urzędowe, mianowicie dyplomy uniwersyteckie. 
(...) Eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych we Florencji i W[ielkiej] Bryta- 
nii”28.

J.A. Teslar słusznie przypisywał sobie zasługę inspiratora obu wystaw -  paryskiej 
i londyńskiej: „W zawsze gościnnej Bibliotece Polskiej i pod egidą Towarzystwa H i
storyczno-Literackiego w Paryżu zorganizowałem ... wystawę zbiorową jego dorob
ku, a w następnym roku przewiozłem ją do Londynu”^^. W  dniu otwarcia wystawy 
(która trwała od 5 do 20 czerwca) ogłoszono też rezultat obrad jury Nagrody Pol
skich Oddziałów Wartowniczych przy Armii USA w Niemczech dla wydawców książ
ki polskiej. Jury obradowało w następującym składzie: przewodniczący prof. Stani
sław Stroński, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, oraz członkowie A nto
ni Bogusławski, Ludwik Bojczuk, M aria Danilewiczowa, M ichał Pawlikowski, Tymon 
Terlecki i Józef Andrzej Teslar. Laureatem  I Nagrody w wysokości 100,- £  został Ty
szkiewicz. Nagrodę II (70,- £) otrzymała Oficyna Poetów i M alarzy -  małżonkowie 
Krystyna i Czesław Bednarczykowie. Nagrodą III (30,- £) uhonorow ano Stanisława 
Gliwę. Kolejne nagrody przypadły w udziale: Franciszkowi Prochasce z Paryża i A na
tolowi Girsowi z D etro it (po 25,- £), mecenasowi Bohdanowi Gajewiczowi z Pa
ryża jako twórcy i wydawcy J5rema/2a dyplomatycznego (10,- £), wreszcie wydawcom 
londyńskiej Księgi pamiątkowej poświęconej Juliuszowi Słowackiemu, którzy otrzy
mali 40,- £ „na zmniejszenie deficytu”^0.

Kwota 100 £ wprawdzie nie należała do oszałamiających, ale nagroda otrzy
mała dalszy ciąg. Mianowicie kpt. Władysław Pańczak, wydawca „O statnich W iado
mości”, złożywszy laureatowi pisemne gratulacje, wysunął propozycję zakupu 100 
eg zem płar^  wybranego przez typografa druku z jego własnej oficyny bez jakichkol
wiek obciążeń celnych^l.



Tegoż roku Tyszkiewicz został zaproszony do udziału w Wystawie Sztuki i Książ
ki Polskiej w Szwajcarii (Solura, 8 XI 1953). Wystawie-kiermaszowi książki polskiej 
patronow ało Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Oddział Szwajcaria. Stamperia 
Polacca z Florencji zaprezentowała tam dziesięć książek: (1) Beranger -  Norwid: 
A dieu -  Pożegnanie. Florencja 1949; (2) Jan Brzękowski: Razowy epos. Nicea 1946; 
(3) Cennino Cennini: Rzecz o malarstwie. Florencja 1933; (4) D ante Alighieri: Życie 
nowe. F lorencja 1934; (5) Jan Gozdawa: Poemes futiles. Nicea 1946; (6) Leonard Ko- 
ciemski: II poeta della musica. Florencja 1950; (7) Leon Koppens: Preludia. Nicea 
1945; (8) A dam  Mickiewicz: Żywiła. Nicea 1947; (9) Władysław Pelc: Lato miłości
we. Florencja 1951; (10) Adam Symans: From the fourth Province. Florencja 195232.

Dzięki zapobiegliwości Stanisława Piotra Koczorowskiego Tyszkiewiczowi złożono 
hołd pośm iertny w imieniu bibliofilów polskich. D nia 27 II 1958 r. otwarto w war
szawskim ЮиЬ1е Księgarza wystawę retrospektywną druków Samuela Tyszkiewicza, 
którą firmowała Biblioteka Narodowa oraz Towarzystwo Przyjaciół Książki. Wysta
wę przygotowali S.P. Koczorowski, Jan Dąbrowski i H elena Krzymowska jako autor
ka scenariusza. W arto dodać, że w puli 41 eksponatów znalazły się aż 24 druki 
nicejskie. Wystawa trwała do 31 marca i zebrała sporo pochlebnych opinii w ówczes
nej prasie33. Szczególne zainteresowanie wśród zwiedzających budził ogromny foliał 
tom u 1. album u Italia. Dzięki niemu wystawa warszawska przekrojowym charakte
rem  prezentacji dzieła Sam uela Tyszkiewicza przewyższała wszystkie poprzednie: 
przedw ojenną florencką, powojenne -  paryską i londyńską.

W ypada więc do historii albumu dopisać ostatnie epizody. Trzy ogromne foliały 
albumu Italia po przejściach wojennych są dziś własnością Biblioteki Narodowej; 
wchodząc w skład zbiorów ikonograficznych spoczywają w Pałacu Rzeczypospolitej. 
Italia zawieruchę wojny i okupacji przetrwała początkowo pod opieką kuzynki Lo
rentzów, łodzianki G ertrudy Ramisch. Następnie, gdy w styczniu 1945 r. mieszkańcy 
musieli opuścić miasto -  niepodobieństwem  ze względu na rozmiar i wagę byłaby 
próba wyniesienia trzech tomów albumu „w kieszeni”. Pozostawiono go, jak wiele in
nych sprzętów i przedmiotów, na łasce losu. Mieszkanie zostało splądrowane i okra
dzione, lecz Italia szczęśliwie ocalała.

Potem  nastąpiło wyciszenie i kilkuletni okres niewiedzy. W krótce po śmierci au- 
tora-typografa mieszkanka Lodzi I[rena?] Gorczyńska w styczniu 1955 r. zaoferowa
ła kupno całości/ra/ti Bibliotece Narodowej. Tak o tym pisze Stanisław Tyszkiewicz, 
syn typografa: „...Odnaleziona Italia po usunięciu dedykacji została za pośrednic
twem [Stanisława] Piotra Koczorowskiego, kustosza B[iblioteki] N[arodowej], naby
ta przez tęże bibliotekę. O fakcie tym [S.]P.K. powiadomił moją matkę listownie”34.

Stanisław Tyszkiewicz w jednym ze swych najświeższych listów powraca raz je 
szcze do bolesnej sprawy utraty albumu Italia.

Łódź, w Nowy Rok 2002
Szanowny Panie Profesorze,
Tyszkiewicz spod znaku Leliwy odpisuje na list Pański z 20 grudnia roku ubiegłego.
Historia nieszczęsnej Italii owiana jest pewną tajemnicą. Z  zapisków mojej śp. Matki wynika, 
że w końcu roku 1923 ojciec przyjechał do Buczku -  majątku dziadków Lorentzów w powiecie 
łaskim -  z zam iarem  powrotu do związku zerwanego przez Sam uela z przyczyny flirtu z Mary
lą N eum annów ną, cioteczną siostrą Mamy. Z  tych zamiarów nic nie wyszło, ale wtedy przywiózł 
ze sobą Italię  -  tę w  rękopisie i z dedykacją napisaną przez Teslara, kierowaną «do m ego synka 
Stasia». Słuszne są przypuszczenia p. [Marka] Szypulskiego, który nb. odwiedził mnie w gru
dniu, że były dwie Italie, przy czym ta oryginalna zaginęła bez wieści. H abent sua fa ta  libelli! 
W izyta p. Szypulskiego obudziła w e m nie sentym enty, żale do nieprzychylnej przeszłości, ale 
cóż -  c ’est la vie.
D ziękuję za serdeczne życzenia. Oby przyszłość nie była tak pełna wertepów i zakrętów, jak 
tego się obawiamy.
Łączę pozdrow ienia

Stanisław Tyszkiewicz^^



5. Jeszcze jeden powrót do pośm iertnej księgi wspomnień usprawiedliwia upływ 
czasu. Księga owa, powstająca pod bezpośrednim  wrażeniem doznanej straty, jest 
peina patetycznych określeń rzemiosła typografa. Inicjator przedsięwzięcia, J.A. 
Teslar, cytuje np. epitet autorstwa S.P. Koczorowskiego nadany Tyszkiewiczowi: 
„O pętaniec Boży, miłością do tworzenia pięknych ksiąg porażony”, a Tymonem 
Terleckim władają aż dwa demony utożsam iane z typografem -  „dem on wyobraźni 
i demon precyzji”^ .̂

Określeń metaforycznych unika, jak wiadomo, nauka. Otóż w tymże druku oko
licznościowym najbardziej rzeczowo do sztuki typograficznej Tyszkiewicza podcho
dzi wydawca, kolega po fachu, Stanisław Gliwa. W ypada sądzić, iż jest to najbardziej 
wyważona opinia, nadto całkowicie wolna od przesady metaforycznych westchnień 
i wykrzyknień. Stanisław Gliwa, usprawiedliwiając ambicję przyjaciół, którzy pamięć 
M istrza Samuela postanowili uczcić „pięknym słowem drukowanym ”37, przyjmuje 
sobie właściwą linię postępowania, jedyną -  dodajmy -  godną poetyki kolofonu. Za 
kwestię nadrzędną w procesie wartościowania dorobku Oficyny Florenckiej, jak 
zresztą każdej oficyny bibliofilskiej, Gliwa uznaje pytanie o własną, oryginalną 
czcionkę, „której niestety Tyszkiewiczowi nie było dane się dorobić”^^. Nie miał tak
że własnej odlewni czcionek ani własnego młyna papierniczego, co Terlecki uzasa
dnia ograniczonym stopniem zamożności właściciela warsztatu39. Arystokratyczne 
nazwisko nie szło w parze z majątkiem, a przyjaciele zgodnie podkreślali, że od chwi
li pierwszego przyjazdu do Paryża Tyszkiewicz pozostawał na własnym utrzymaniu. 
Gliwa, ubolewając nad zaniedbaniem  sprawy czcionki, nie roztrząsa przyczyn. Oczy
wisty dzisiaj w tym zakresie postulat nowatorstwa warsztatu bibliofilskiego łagodzą 
jednak następne frazy kolofonu. „Świadom narażania się niektórym bibliofilom, 
szczerze wyznaję -  pisze Gliwa -  że nie umniejszając dużego znaczenia własnej 
czcionki, bezwarunkowo wolę dobre użycie estetycznej czcionki seryjnej, aniżeli ory
ginalne paskudztwo, jakie się czasem zdarza oglądać w wydawnictwach oficyn pry
watnych. Tyszkiewicz pomimo braku tak bardzo ważnego elem entu do stworzenia 
własnego stylu książki bibliofilskiej, potrafił się dopracować tego stylu. Brak własnej 
czcionki zastąpił niepospolitą znajomością drukarstwa bibliofilskiego, wiedzą, talen
tem i kulturą oraz fantastycznym zamiłowaniem i pracowitością”^^.

Otrzymaliśmy tu -  powtórzmy -  złagodzenie, ale nie obalenie myśli poprzedniej. 
Cóż bowiem znaczy argum ent „oryginalnego paskudztwa”, jeśli nie jest to po prostu 
uniknięcie niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad każdym artystą typografem. Nadal 
natom iast pozostaje w mocy słówko „niestety”, czyli wyraz ubolewania, że Tyszkiewi
czowi nie powiodła się realizacja naczelnego zadania typografii bibliofilskiej, że bez 
czcionki własnego kroju okazał się nie do końca artystą typografem. Stwierdzenie to 
zmusza do poszukiwania ekwiwalentu niedoskonałości warsztatowej. Ekwiwalent 
ten Gliwa odnajduje w „stylowej czystości” doboru czcionek obcych. Tyszkiewiczowi 
udało się realizować program  za pom ocą czcionki „Inkunabula” (Nebiolo 1918- 
1929) -  kroju zbliżonego do weneckiej piętnastowiecznej wprowadzonej przez 
E rhardta R atdolta -  a także za pom ocą „Antykwy” (i jej odpowiednika w kursywie), 
której mistrzem weneckim był Nicolas Jenson, prekursorem -praktykiem  zaś euro
pejskim A dolf Rusch w Strasburgu. Trzecią czcionką stosowaną przez M istrza Sam u
ela, wywodzącą się z francuskiego rokoka, była „Cochin”. Tyszkiewicz -  zdaniem  Gli- 
wy -  okazał się w tym względzie artystą nowatorem, nie kopiował bowiem receptur 
Milchsacka ani układów V inne’a, L enarta bądź tzw. złotej legendy M orrisa. Zdobył 
się natom iast na szlachetną prostotę kart tytułowych, na „piękne zestawienia ko
lumny drukarskiej z światłami marginesów”, podobnie jak sobie tylko wiadomym 
sposobem regulował stopień natężenia szarości kolumny za sprawą doboru kroju 
czcionki, rozstawienia wierszy i regulacji miary światła pomiędzy nimi^l. Używał pa
pieru czerpanego z miazgi szmaciano-włókienniczej i espertum , składał ręcznie i tło-



czyi w starej prasie antiquo modo, na wilgotno. Drukowanie na wilgotno pozwalało 
uzyskać najdoskonalszy efekt w realizacji druku jednobarwnego lub dwukolorowego.

Jeszcze jeden problem  warsztatu Tyszkiewicza -  artystyczny i ambicjonalny -  po
rusza na innym miejscu Stanisław Gliwa. Chodzi o wprowadzanie przez typografa 
ozdobników rysunkowych własnego autorstwa. (Z  naszych obserwacji wynika, że tyl
ko dwóch poetów  broniło się konsekwentnie przed tą inicjatywą: Paczkowski i Pelc.) 
Otóż m iniatur ilustrujących np. modlitewnik Pójdźmy za N im  z całą pewnością nie 
uda się zaliczyć do arcydzieł. Stanisław Gliwa, wspomniawszy o dotknięciu tej „draż
liwej sprawy” przez A leksandra Jantę, uznaje, iż jest to „rzadko poruszany a słuszny 
zarzut, gdyż te [Tyszkiewicza] bardzo am atorskie prace dekoracyjne w żadnym wy
padku nie dotrzymywały kroku nieskazitelnej typografii mistrza Samuela; ta zresztą 
nieznaczna słabość Tyszkiewicza przesłaniała czasem oczy niektórych krytyków na 
całokształt jego o s i ą g n i ę ć ” "^2

O siągnął wiele, choć na pewno nie wszystko, na co go było stać -  oto kwintesen
cja werdyktu Gliwy. Usprawiedliwienie dla Tyszkiewicza typograf z Tonbridge (Kent) 
znajduje w okolicznościach biograficznych kariery artysty, mając na myśli przede 
wszystkim jej spóźnione i dość przypadkowe rozpoczęcie. Rzecz ciekawa, Gliwie 
bardzo daleko do przesady w pochwałach usytuowania warsztatu Tyszkiewicza, czym 
wyróżnia się zwłaszcza Terlecki, a po nim także Zuzanna Rabska.

„Tylko w tym mieście -  pisze o Florencji Terlecki -  mogła się narodzić książka 
piękna Tyszkiewicza, książka będąca dziełem świadomego artyzmu. On sam, Floren- 
tinus adoptivus, Polak-drukarz (...), potom ek i następca takich sławnych mistrzów, 
jak  A dam  ex Polonia i Stanislaus Polonus, którzy wędrowali gościńcami Europy, 
wiernie zachowując przy imieniu nazwę rodzinnego kraju -  pomnożył zespół wido
mych znaków zacliodniości polskiej, zespół świadectw naszej organicznej, nierozer
walnej przynależności do Z a c h o d u ” 4 3 .

Rabska, postępując wedle wymogów licentia poetica, chwałę Florencji głosi usta
mi samego mistrza: „« -  O to moja Florencja» -  odezwał się mistrz Samuel stojąc 
w oknie. « -  Nigdzie nie mógłbym założyć mojego warsztatu, tylko w tym uroczym 
mieście, gdzie szacowne księgi Laurenziany, grom adzone w ciągu stuleci przez miłu
jących piękno florentyńczyków, pouczają, iż chcąc wykonać doskonałą księgę, nale
ży nawiązać do tradycji książki pisanej przez samego a u t o r a . .

Gliwa argum entuje rzeczowo:
„M ożność stałego obcowania z księgozbiorami florenckimi, na równi z wrażliwą 

a nieustanną obserwacją arcydzieł włoskiej architektury, wyrobiła w nim [Tyszkiewi
czu] głęboką znajomość stylów oraz poczucie ładu i proporcji, tak niezbędne dla 
stworzenia książki pięknej ”"̂ 5.

W  dorobku Tyszkiewicza wymaga też kom entarza obecność „książek typograficz
nie słabszych”, co Gliwa kładzie na karb samokształcenia i nieuniknionej w takim 
przypadku edukacji na własnych błędach. Dla Gliwy oczywiste są jednak zasługi Ty
szkiewicza, trwałe miejsce w dorobku kultury polskiej, godne jej reprezentowanie 
wśród żywiołów obcych, a także najświetniejsze przedstawicielstwo szkoły antiquo 
m odo  „w okresie niemal ćwierćwiecza”'̂ .̂

W yrafinowanemu znawcy i praktykowi typografii bibliofilskiej, jakim był Stani
sław Gliwa, nie m ożna mieć za złe, że z owego ćwierćwiecza świetności Mistrza 
Samuela nie wyodrębnił i nie skomentował osobno działań filialnych w Nicei. Pierwszy 
najkrótszy kom entarz dal Terlecki, pisząc w jednym z listów do Tyszkiewicza, i ż  

„okres nicejski był goethowską próbą artyzmu w o g r a n i c z e n i u ” ^ ^ .  Pełniejszą ocenę 
tego rozdziału w dokonaniach t^ o g ra fa  przyniósł dopiero po wojnie „Biuletyn Pol
skiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu”.

„Zasługi Sam uela Tyszkiewicza są nie tylko natury artystycznej. Czyn jego posia
da duże znaczenie społeczne i narodowe. Zwłaszcza okres wojenny, kiedy Oficyna



Florencka przeniosła swą pracę do Nicei i w nadzwyczaj trudnych warunkach pod
trzymywała ducha emigracji pięknymi wydawnictwami poetów polskich, uwydatnił to 
w całej pełni. Bo też cechą twórczości artystycznej Samuela Tyszkiewicza jest łącze
nie jej z gorącym patriotyzmem, dającym się jedynie porównać z głęboką wiarą reli
gijną mistrzów Średniowiecza”'̂ ®.

Książka wydana przez Gliwę nawiązuje tu i ówdzie jednak do tego szczególnie 
trudnego okresu w dziejach m anufaktury tyszkiewiczowskiej. Wydawać by się mogło, 
że najwięcej do powiedzenia miał tu A leksander Janta-Połczyński, drukowany wszak 
w Nicei dwukrotnie pod egidą M istrza Sam uela Typografa. Już wcześniej w spom nie
liśmy o ich spotkaniu na Lazurowym Wybrzeżu. Stosunek Terleckiego do Filii N icej
skiej był pozbawiony ważnego składnika: autopsji. Mówi on o tym otwarcie, kiedy 
przyznaje, iż „w dziesięć lat po rozstaniu się w C oetquidan” zobaczył Tyszkiewicza po 
raz pierwszy „na tle Florencji”.

„Mieszkał na Via di Cam erata, między Florencją a Fiesole. Gdy się tam wieczo
rem wchodzi schodami, Florencja świeci w dole jak galaktyka gwiezdna. Gdy się za 
dnia patrzy z okien mieszkania, Fiesole opiera się wysoko o niebo i w zagięciu grzbie
tu, jak we wgłębieniu dłoni, kołysze smukłą wieżę”4 .̂
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A n e k s

Z  KORESPONDENCJI
S a m u e l a  T y s z k i e w i c z a



Barcelona, 25 III 1947
D rogi Mistrzu,

W  marcu tego roku o tr^ m a lem  od Pana Szum laiiowskiego przem iłe życzenia noworoczne 
Pana i Jego M ałżonki. N ie będę wysilał się na podziękowania i zachwyty. Powiem krótko: ser
deczne „Bóg zapłać” za pam ięć i miły prezent. Treść prawie zupełnie zrozum iałem , bo dobrze 
znam hiszpański, który jest podobny do włoskiego.

Korzystam z adresu florenckiego, aby nawiązać z Panem łączność, bo wszystkie wysiłki via 
Francja nie dały rezultatów, poza wzmianką m ego kolegi P  Aksam ita, który w ub[iegłym] ro
ku otrzym ał od Pana list. M iałem  trochę w iadom ości o Panu przez Ł obodowskiego, ale od te
go czasu w iele  się zm ieniło i z pewnością (jeśli mi Pan zechce odpow iedzieć) otrzymam wieści 
bardziej aktualne.

Najpierw chciałem  prosić, aby Pan zechciał m nie wpisać na listę swoich -  jak zawsze -  
przepięknych wydawnictw. N ie  w iem , czy we Francji istnieją moje książki (wszystkie wydawnic
twa Pańskiej Oficyny), bo sporo rzeczy mi zginęło. Jeśli ich nie odnajdę, będę prosił o tomiki 
w ojenne (m oje się uchowały). N a razie proszę łaskawie zatrzymać dla mnie wydawnictwa od 
1944, wydane po m oim  Wrześniu. Proszę mi podać ewent[ualnie], w jaki sposób będę mógł ure
gulować z Panem  rachunki. Łobodowski wspom inał mi, że zam ierza Pan rozszerzyć Oficynę 
i wydawać także prozę (pow ieści etc.). Ta myśl i projekt ucieszyły mnie bardzo, bo od ostatnie
go zbiorku C hłopski p o em a t  przerzuciłem  się na prozę i już skończyłem  dramat, wspom nienia  
w ojenne oraz pow ieść. Ta ostatnia dotarła do Kraju i mój profesor z Uniwersytetu Jagielloń
skiego (Pigoń St[anisław]) wydał o niej b[ardzo] dobrą opinię. Zdaje mi się jednak, że z uwagi 
na sytuację polit[yczną] nie ma wielkich nadziei na wydanie (wszystko skom asowane w „Czy
teln iku”). Jeśli Pan wydaje prozę, to proszę mi podać warunki, a m oże dojdziemy do porozu
m ienia. M am  m ożliwość wpłacenia Panu pieniędzy w frankach franc[uskich]. Powieść moja jest 
pow ieścią ludową i muzyczną. O bjętość 300 stronic maszynopisu. W  planie jest trylogia (każ
da pow ieść osobny tytuł). W  tym roku kończę część drugą. Pierwsza ma tytuł Ludzie z  gór  i roz
grywa się przed wojną 1939 na Podhalu.

Czekam  z n iecieip liw ością na odpowiedź K ochanego Mistrza oraz na wiadom ości o jego  
O ficynie. Czy Pani Śliwińska pracuje jeszcze u Pana? Przesyłam dla Niej ukłony i pozdrowie
nia.

Z  okazji zbliżających się świąt załączam  najlepsze życzenia dla Pana M ałżonki i dla Pana. 
Szczerze oddany

Julfian] Dobrowolski
Adres: J. D obrow olski -  Consejo de C iento 362, Barcelona -  Espańa*.

* [1] Dwa arkusze gładkiego papieru bibułkowego formatu 21x15 cm. List pisany odręcznie po obu 
stronach. Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: Korespondencja Samuela F. Tyszkiewicza 
rękopis sygn. IV.11.287 t. 5: Da-Do k. 118-119.

-  P. Aksamit [?]: nie udało się zidentyfikować tej postaci.
-  J. Dobrowolski: Ludzie z  gór i Trylogia, niezrealizowane plany wydawnicze autora.
-  Stanisław Pigoń (1885-1968), historyk literatury, edytor, pamiętnikarz, profesor USB i UJ, członek 

PAU i PAN.
-  [Marian] Szumlakowski (1893-1961), dyplomata, urzędnik etatowy MSZ RP, poseł nadzwyczajny 

i minister pełnomocny w Lizbonie (od 1933) i Madrycie (1935-IV 1944). W latach powojennych członek In
stytutu Badawczego Spraw Międzynarodowych w Londynie, założyciel i przewodniczący Kola Ziem Wscho
dnich RP w Hiszpanii (od 1945 r.), przewodniczący Komitetu Narodów Uciśnionych przez Komunizm 
w Madrycie (od 1948 г.). Publicysta, współpracownik kwartalnika „Oriente” i audycji polskich Radia Hi
szpańskiego w Madrycie (do maja 1952 r.), autor artykułów historycznych i wspomnieniowych.

-  [Janina] Śliwińska z domu Siłakowska, współpracownica Oficyny Nicejskiej S.F. Tyszkiewicza.



Prymas Polski
Lourdes, dnia 1 grudnia 1941

Panie Kapitanie,
Byłem  już poprzednio zachwycony wspaniałymi bibliofilskim i wydaniami, które Pan Kapitan 
z wykwintnym gustem  i zam iłowaniem  wypuszcza ze Swej florenckiej oficyny, um ieszczonej 
tymczasem pod nicejskim niebem . Gdy mi atoli Pani Ładzina pozw oliła oglądnąć pierwsze 
arkusze uchodźczej książki m odlitewnej Pójdźm y za  N im , wykonane w cudnym składzie i z g łę 
bokim zrozum ieniem  liturgicznego sensu, nie m ogę się powstrzymać od wyrażenia Panu Kapi
tanowi słów m ojego uznania i serdecznej wdzięczności za to, że w chwili, gdy najeźdźca grabi 
i niszczy celow o dokum enty naszej kultury. Pan Kapitan afirmuje ją tak dobitnie swą wysoce  
artystyczną polską duszą i wybitną twórczością. Bibliofilskie edycje nicejskie zdobić będą nową 
książnicę prymasowską w odbudowanej R zeczypospolitej.
Szczytnym natchnieniom  i tłoczonej a tak lotnej poezji florenckich czcionek czule błogosławię.

f  A ugust kard. H lond
J.W. Pan Kapitan 
Sam uel Tyszkiewicz,
N  i с e a .

* [2] List na blankiecie firmowym formatu 30x21 cm z nadrukiem: „Prymas Polski”; maszynopis. Pod
pis odręczny czarnym atramentem. Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: Korespondencja 
Samuela F. Tyszkiewicza, rękopis sygn. IV.11.287 t. 9: Gó-Ho k. 60; koperta tamże: „JW. Pan Kapitan Sa
muel Tyszkiewicz, Nicea”, z adnotacją: ,,P[rzez] ł[askawą] g[rzeczność]”, k. 61.

-  [Wanda] Ładzina: Pójdźmy za Nim (Nicea: Oficyna Nicejska Tyszkiewicza, 1942; dwie mutacje).



Nowy Jork, 11 luty[!] 1952 505 E 82 Str[eet]
New York (N. Y.) 
U.S.A .

Szanowny i D rogi Panie,
D op iero  wczoraj dobrnąwszy do N ew  R ochelle, siedziby m ego przyjaciela Gieysztora, wsze
dłem  w  posiadanie cennych i pięknych Pana podarków, za które najserdeczniej Panu dziękuję. 
N ie wiem  czy jest Pan wrażliwy na historie telepatyczne -  ale powiem  Panu, że od dawna ma
rzyłem o polskiej książce do nabożeństwa. I naraz przychodzi ona, tak bardzo polska, tak pięk
na i jak okazuje się czekająca m nie od dawna. Brandel jest podług Blacke’a, a raczej lepszy od 
B lacke’a. To wielki i jakże prawdziwy artysta! Bardzo się też ucieszyłem  wierszami m ego przy
jaciela [W ładysława] Pelca, Pan jest z nim na pewno w kontakcie -  byłbym bardzo wdzięczny, 
gdyby m ógł się o  tym dow iedzieć, że cieszę się jego pracą. Oczywiście ten Pana dar hojny -  zro
bił mi apetyt na to, aby i mnie Pan kiedyś swym wyborem wyróżnił. Jestem  pewien, że bez tru
du znalazłby Pan zbyt na K arm azynow y p o em a t nie do znalezienia dziś na emigracji i na moją 
{nadpisane: b[ardzo] krótką} pracę pt. Polska Słowackiego i Chopina, do której przywiązuję 
w ielką wagę i która myślę nadaje się do tego rodzaju edycji. Jakże byłbym szczęśliwy, gdyby 
takie edycje m ogły zm ieścić się w Pana planach, wyobraża Pan sobie na pewno -  jak jest cięż
ko pisać bez nadziei wydania, a nawet {dwa wyrazy starannie przekreślone} myślę, że trochę 
luksusu nam się należy -  takiego, jakim tylko Pan nas m oże przez swe książki obdarzyć.
Jeszcze raz dziękuję najserdeczniej i dłoń serdecznie ściskam

Jan Lechoń

* [3] Arkusz białej bibułki gładkiej formatu 20x15 cm. List odręczny pisany jednostronnie. Koperta nie
bieska bibułkowa typu „Air mail” adresowana odręcznie przez nadawcę: „Comte Samuel Tyszkiewicz -  37, 
via Camerata, Firenze (421), Italia”. Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: Koresponden
cja Samuela F. Tyszkiewicza, rękopis cytowany, t. 14: Le-Li k. 1-2.

-  [William] Blake (1757-1827), poeta, artysta malarz, rytownik angielski, uczeń J. Basire'a. Tworzy! pod 
wpływem Flaxmana i Fiissli, proklamował wyższość wyobraźni nad racjonalizmem oświeceniowym. Cenio
no go jako artystę-wizjonera. Historycy sztuki zajmujący się twórczością Konstantego Brandla doszukiwali 
się z kolei wpływów Blake'a na artystę polskiego. Ostatnio wpływy te zakwestionowano (Joanna Szczcpiń- 
ska). [W tekście listu Lechonia usterka w pisowni nazwiska Blake'a).

-  [Konstanty] Brandel (12 IV 1879-7 XII 1970), artysta malarz, akwarelista, rytownik, projektant wi
traży, ilustrator książek, autor grawiur, winiet, frontispisów i ekslibrisów. Urodzony w Warszawie, kształci! 
się w ICrakowie i w Paryżu (gdzie od 1903 r. zamieszkał na stale). Zdobywca Grand Prix na wystawie świa
towej w Paryżu (1937), Podczas II wojny przebywał w schronisku polskim w Hyeres, a następnie u przyja
ciół w Bastidette (od XII 1942 r,). Po wojnie członek zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki 
w Paryżu. Pochlebna wzmianka o Brandlu w liście Lechonia odnosi się najprawdopodobniej do grawiury, 
którą artysta wykonał na prośbę Samuela Tyszkiewicza („Znaki Zodiaku: Łucznik ustępuje, Koziorożec 
otwiera Rok Nowy”). Grawiurę tę Tyszkiewicz wprowadził do swego karnetu bożonarodzeniowo-nowo- 
rocznego, rozsyłanego przyjaciołom na przełomie 1951/52 r.

-  [Władysław Emil Aleksander] Gieysztor (27 III 1892-1960), syn Józefa Michała i Marii z Rudzkich, 
Absolwent wydziału ekonomicznego Politechniki w Petersburgu, kandydat nauk ekonomicznych. Redaktor 
działu polskiego w periodyku „Torgovo-Promyśl'ennaja Gazieta” (1915-18), Uczestnik wojny polsko-bol- 
szewickiej 1920 r. Kierownik wydziału prawnego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, redaktor naczelny ty
godnika „Przemysł i Handel” (Warszawa 1920-30), red. „Polska Gospodarcza” (od 1930), red. nacz. ,The 
Polish Economist”. Zasłużony dla budowy portu i miasta Gdyni, naczelnik wydziału handlu Gdyńskiego 
Urzędu Morskiego, od 1935 r. konsul honorowy Królestwa Węgier w Gdyni. Od II wojny światowej prze
bywał w USA, gdzie w Nowym Jorku i Los Angeles założył firmę „Art. Church Interiors” (artystyczne de
korowanie wnętrz kościelnych), a także w New Rochelle prowadził ośrodek wypoczynkowy „Paradoks”. 
Z gościny w ośrodku korzystali Polacy, zwłaszcza literaci i dziennikarze. Firma Gieysztora miała przedsta
wicielstwo we Włoszech, a on sam utrzymywał kontakt z Tyszkiewiczem. Przed Bożym Narodzeniem 1951 r, 
typograf miał mu dostarczyć do Rzymu egzemplarze dla klientów amerykańskich, przesyłka jednak się 
spóźniła (w jej skład wchodziły najprawdopodobniej upominki dla Lechonia). Ostatecznie tę partię książek 
wysłano do USA pocztą lotniczą. O spóźnieniu Gieysztor donosił Tyszkiewiczowi w liście z dnia 9 I 1952 r. 
Gieysztor po 1956 r. wrócił do laaju. Zmarł w Sopocie. Spoczywa na warszawskim Cmentarzu Powązkow
skim, kwatera 72. (Inf.: S. Loza Czy w ie s z . .BN: Korespondencja SFT t. 8: Ge-Go oraz p. Ewa Gieysztor, 
Warszawa.)

-  [Władysław] Pelc, poeta, autor tomu Adwent (o którym tu mowa) opublikowanego przez Tyszkiewicza,



Nowy Jork, 3/IV  1952 

Drogi Panie,
Z całego serca dziękuję za list i za dobre nadzieje. M yślę, że znajdą się tu abonenci albo na
bywcy -  tylko musieliby otrzymać jakieś efektow ne zaproszenie do przedpłaty. Gdyby to było 
m ożliwe -  to bym Panu podał listę tych osób i tutaj przez trzecie osoby wpływał na te wpłaty. 
Posyłam Panu tego „Słowackiego i Chopina”, bardzo bym się cieszył, gdyby było m ożliwe to 
wydrukować -  bom  tam porobił pewne banały, m oim  zdaniem  dotąd nie dość w głow ę wbite. 
Co do Karm azynow ego poem atu  to wszystkie wydania pełne są błędów  straszliwych, a ponadto  
tylko ostatnie jest pełne -  bo jest tam Pani Słow acka -  zam knięcie cyklu. Jeśli Pan to będzie  
robił, błagam o przysłanie korekt -  albo też posłałbym  Panu tekst właściwy stąd. M yślę, że te 
moje książki spopularyzowałyby tu „O ficynę”, jeśli Panu na tym zależy i coś dalej m ogłoby z te 
go wyniknąć. N ie mamy tu takiego życia polskiego jak w Europie, ludzie załatani i bardzo 
Ameryką pom ęczeni, ale czuję, że „Oficyna” wzbudziłaby szlachetniejsze apetyty.
Jeszcze raz dziękuję: żyję nadzieją -  szczęście, że Pan m nie wyda. Przepraszam, że tak późno  
piszę -  ale byłem cały w grypach, kichaniach i innych discom forts przez miesiąc.
D łoń  ściskam i najlepsze wyrazy łączę

Jan Lechoń*

* [4] Arkusz papieru żeberkowanego błękitnego formatu 20x15 cm ze znakiem wodnym (nieczytel
nym). List odręczny pisany jednostronnie. Załącznik k. 4: egzemplarz „Wiadomości” (Londyn) R. 4:1949 
nr 32, 7 VIII, s. 1-2. Koperta biała adresowana odręcznie przez nadawcę, k. 5: „Comte Samuel lyszkie- 
wicz -  37, via Camerata, Firenze (421), (Italia)”. Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: 
Korespondencja Samuela F. Tyszkiewicza, rękopis cytowany, t. 14: Le-Li k. 3-5.



D rogi Panie,
W yjeżdżając w zeszłym  roku z Francji, m iałem  zamiar wrócić po paru m iesiącacłi, jaic to Panu 
wtedy ośw iadczyłem . N iestety, całkowita zmiana sytuacji politycznej w związicu z uznaniem ko
m itetu warszawskiego za rząd przez państwa alianckie stworzyła zupełnie inne warunki i w o
bec tego m oje plany musiały również ulec zm ianie. Przyjadę do Francji w pierwszycłi m iesią
cach! przyszłego roku. M am dla Pana dwie książki, jeśli ma Pan zamiar w dalszym ciągu prowa
dzić akcję wydawniczą i jeśli książki te będą oficynie odpowiadały. Jedna z nich to książka 
o  K olum bie -  Pieśń o Krzysztofie -  o  której m ówiliśmy w czasie m ego pobytu w Nicei; druga to 
książka o  H iszpanii, na którą składają się trzydziestostronicowy wstęp prozą poetycką o krajo
brazie, folklorze, arcłiitekturze hiszpańskiej; następnie kilkanaście moich wierszy na tematy hi
szpańskie i w reszcie krótka antologia przekładów z poezji hiszpańskiej, od Garcilaso dc Vega 
poczynając, a na Garcia Lorca kończąc. Przywiozę również kilka notatek o poczynaniach pol
skich drukarzy w Hiszpanii (wiek X V I Stanisławo [!] Polaco i Ladislao Polonus), które zapew
ne Pana zainteresują. B ędę Panu wdzięczny za parę słów odpowiedzi, które zechce Pan prze
słać pod adresem  p. Rom any Łem pickiej, która uprzejmie podjęta się zabrania tego listu. Jeśli 
Siłakowscy są w N icei, proszę ich serdecznie pozdrowić i załączyć parę stów wiadom ości o nich. 
Pozdrawiam Pana serdecznie i oczekuję na odpowiedź

J. Ł obodow ski
Madryt, 14X 1  [19]46*.

* [5] Arkusz pożółkiego papieru gładkiego formatu 30x21 cm. List pisany jednostronnie pismem ma- 
s2ynowym. Podpis odręczny czerwonym atramentem. Zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: 
Korespondencja Samuela F. Tyszkiewicza, rękopis sygn. IV. 11.287 t. 15: Lo-Mar k. 74.

-  J. Łobodowski: Pieśń o Krzysztofie. Oferty opublikowania tego utworu przez Oficynę Nicejską -  Ty
szkiewicz nie przyjął do realizacji.

-Siłakowscy, rodzina Janiny Śliwińskiej z domu Siłakowskiej (1913-21 XII 2001) i jej siostry Sabiny 
Straszyńskiej z d. Siłakowskiej, poznana przez Łobodowskiego w Nicei.



Drogi Panie,
Pański list z 1 grudnia doszedł do m nie z dużym opóźnieniem  i ucieszył m nie bardzo, bo mam  
nadzieję, że kontakt nasz już się nie zerwie. Rad jestem , że Pan pam iętał o  m oim  Krzysztofie, 
którego nareszcie skończyłem  po niezliczonych przeróbkacti i poprawkach. Druga książka jest 
na ukończeniu. D o  Francji pojadę zapew ne dopiero w marcu i będę starał się dostać do F lo
rencji. Jeśli to okaże się niem ożliwe, napisze do Pana zawczasu i um ówim y się na randkę do 
Nicei. Czy ma Pan kontakt z grupą pisarzy skupionych w Rzym ie przy Instytucie Literackim? 
Mają wydawać kwartalnik „Kultura”, do współpracy z którą zostałem  zaproszony. Jeszcze 
przed wiosną wychodzą w Londynie dwa zbiory m oich wierszy, a na w iosnę we Francji tom  pu
blicystyki i zbiór satyr politycznych pt. Uczta zadżum ionych. Tu wydałem  dwie książki po hi
szpańsku, trzecia jest w druku i dwie dalsze na warsztacie. Przywiozę je ze sobą.
Ściskam serdecznie. Proszę przekazać moje pozdrowienia dla Pani Zony

J. Ł obodow ski

Madryt, 23 stycznia [19]47 
Conde de Penalver 60 1^*.

* [6] Arkusz pożółkłego papieru gładkiego formatu 30x21 cm. List pisany jednostronnie pismem ma
szynowym. Zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: Korespondencja Samuela F. Tyszkiewicza. 
Rękopis cytowany, t. 15 k. 75.

-  J. Łobodowski: Uczta zadżumionych. [Wiersze satyryczne]. Paryż: Nakładem subskrybentów i autora, 
1954.



D rogi Panie,

O dpisałem  obszernie na Pański list z grudnia ubiegłego roku, ale sądzę, że nie doszedł, bo od
pow iedzi nie dostałem . Bardzo się cieszę, że Pan nie zapom niał o  moicłi książkacłi. Wybieram 
się do Francji i do W łocli tego lata i przywiozę rękopisy. Zawiadom ię Pana o dacie przyjazdu 
natychm iast, gdy będzie zdecydowana.
Serdeczne pozdrowienia

J. Ł obodow ski
M adrid -  C onde de Penalver 60 1-^
16 IV  [19]47*.

* [7] Arkusz pożółktego papieru gładkiego formatu 21x15 cm. List pisany jednostronnie pismem 
maszynowym. Zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie, rękopis cytowany, t. 15 k. 76.



Grand H otel, G renoble (Isere) 26/8 -  [19]41
Szanowny Panie,

Autor tom u Z  dym em  pożarów  pisał mi niedawno z N icei, że rozmawia! z Panem  o m nie i że  
Pan byłby skłonny zająć się mymi wierszam i. Sądzę, że mój przyjaciel postawił sprawę tak, jak 
G o o to prosiłem , to znaczy pow iedział Panu, że nie mógłbym sobie pozw olić na żadne układy 
finansowe ani też zagwarantować zakupu pewnej części. Słowem , jak Pan widzi, jestem  do ni
czego.

Gdyby to jednak Pana nie odstraszało, przesłałbym Panu gotowy maszynopis do przejrzenia.
Nazywa się to Spotkanie z  M uzą  i zawiera 16 wierszy lirycznych, z których w iększość była 

drukowana w „W iadom ościach Literackich”, „Kulturze” Kazia W ierzyńskiego i „G azecie Pol
skiej” w okresie 1931-1938. Wybór ten, z namowy m ego przyjaciela A leksandra Janta[!]-Poł- 
czyńskiego, złożyłem  był do druku w sierpniu 1939 u Jana Kuglina w Poznaniu. W iersze moje 
są przeważnie krótkie (3 do 5 strofek czteroliniowych). N a 16 wierszy -  4 są tylko dłuższe (8- 
10 strofek).

N ie m uszę Panu dodawać, jak bardzo bym się cieszył, gdyby mój zamysł się udał -  właśnie  
dzięki Panu.

M iło mi przy tej okazji przypom nieć, że m iałem  przyjem ność poznać Pana w Coetquidan  
i że co więcej, udało mi się, dzięki Pańskiej uprzejmej interwencji, załatwić pewną arcyskom- 
plikowaną sprawę z zaginionym  przekazem . Pieniądze dawno przepiłem , ale wdzięczna pam ięć  
została.

Będę z niecierpliwością oczekiwał Pańskiej odpowiedzi. Z echce Pan przyjąć wyrazy g łęb o
kiego szacunku -

Jerzy Paczkowski

* [8] Arkusz pożółkłego papieru gładkiego formatu 27x21 cm. List odręczny, pierwszy z cyklu kore
spondencji, na którą składa się 29 listów J. P. do S.F. Tyszkiewicza, pisany dwustronnie; barwę atramentu 
trudno określić (czarny spłowiały?). Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie; Listy J. Paczkow
skiego do S.F. Tyszkiewicza, rękopis sygn. III. 11.293 k. I’’"''.

-  Jan z Bogumina Kuglin (16 VI 1892-21 IX 1972), poznański drukarz-artysta, od 1929 r. wydawca se
rii bibliofilskiej „Biblioteka Studwudziestu”, od 1933 „Biblioteka Jana z Bogumina Kuglina”; w latach 
1946-61 dyrektor Wrocławskiej Drukarni Naukowej, od 1958 wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego; 
autor prac z zakresu estetyki książki i technik drukarskich.



G renoble, 2 2 /9 -[1 9 ]4 1
Szanowny i D rogi Panie,

Serdecznie dziękuję za mity list i za łaskawą decyzję. C ieszę się, że się moje wierszyki podobały.
Projekt ilustracyj oczywiście b[ardzo] mi przypada do smaku, bałbym się tylko jakichś sen

tym entalnych obrazków z dwojgiem  zakochanych etc. W idziałbym raczej jakieś cienie na mu- 
rach, D unajce, cul-de-lam pe’y itp. ornam enty. Szczytem moich marzeń byłoby, żeby to zrobił 
Brandel (który gdzieś chyba siedzi u Zawadowskiego w Aix), ale powtarzam, są to marzenia, 
i mam najpełniejsze zaufanie do Pańskiego gustu.

Proszę się nie dziwić, że się trochę pieszczę z tą książeczką, ale B óg wie, co się stać jeszcze 
m oże, i gdybym miał nie wrócić, chciałbym, żeby to była ładna pamiątka dla przyjaciół.

Uzbrojony w cieф liw ość, ściskam dłoń Pańską bardzo serdecznie -
Jerzy Paczkowski

* [9] Arkusz pożółkłego papieru gładkiego formatu 21x15 cm. List odręczny, piąty z cyklu korespon
dencji, na którą składa się 29 listów J. P. do S.F. Tyszkiewicza, pisany jednostronnie; barwę atramentu trud
no oićreślić (czarny spłowiały?). Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: Listy J. Paczkowskie
go do S.F. Tyszkiewicza, rękopis cytowany, k. 33.

-  Konstanty] Brandel, zob.: objaśnienie do listu [3].
-  Jan Wacław] Zawadowski (1891-1982), kryptonim artystyczny „Zawado”, artysta malarz, akwareli

sta, uczeń Józefa Pankiewicza, od 1913 r. w Paryżu, od 1938 kierownik Oddziału Paryskiego Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych; podczas wojny zamieszkał w pracowni prowansalskiej swej teściowej, artystki 
malarki Fryderyki-Frydy Frankowskiej z domu Biedermann (1872-1957), w Orcel pod Aix-en-Provence.



Drogi Sam uelu,
To nie jest list -  to jest scena zazdrości! Janta mi się chwali, że piszesz do N iego, a ja nie do
stałem  odpowiedzi na dwa listy, nie dostałem  obiecanych książek, w ogóle  jestem  traktowany 
poniżej m inim alnego poziom u m oich wymagań. Popraw się, bo wypowiem  Ci przyjaźń, a przyj
dzie mi to tym ciężej, że moja Pani [Tola Korian, żona nadawcy -  WJP] oręduje Ci z wielką, 
serdeczną sympatią i opow iada o Tobie cuda, jak o  czarnoksiężniku.
Dołączam  do tego listu z wielką nieśm iałością mój essay o Francji i jego przekład francuski 
(w razie czego wymagałby on bardzo skrupulatnej rewizji). To „w razie czego”, to prośba, czy 
byś nie chciał wydać te^o po polsku i francusku jednocześn ie (strona obok strony, jedna pol
ska, jedna francuska). Śm iem  myśleć, że znalazłbyś na taką rzecz odbiorców i miałaby ona dla 
nas pewien sens propagandowy, żeby użyć tego obrzydliwego słowa, stanowiłaby świadectwo, 
jak odnosiliśm y się do Francji, wtedy gdy była ona na tym dnie poniżenia, na którym my teraz 
jesteśm y. N ie potrzebuję dodawać, że dla m nie byłby to zaszczyt i olbrzymia, olbrzymia radość 
m ieć swoją książeczkę zrobioną przez C iebie w łaśnie z tą -  frankofilską -  treścią, a nie inną. 
Byłaby to radość tym większa, że nie dorobiłem  się w ciągu tych sześciu emigracyjnych lat żad
nej książeczki i w tej nędzy, która tu narasta, nie mam żadnych na to widoków.
To jedna sprawa, druga jest ważniejsza. N ie  zwlekaj, błagam , z przesyłką Twoich wojennych  
prac. Chciałbym tu zrobić wystawę pod firmą „Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”, które św ieżo  
powstało z myślą o przetrwaniu emigracji. M yślę, że taka wystawa m oże m ieć dla C iebie sens, 
bo pokaże Cię w środowisku zamkniętym Ci dotąd, bo -  i to nie jest wykluczone -  utoruje Ci 
drogę na tę wyspę. Pośpiech z Twojej strony jest nakazany i z tego jeszcze względu, że rzecz w e
dług m ego pom yślenia zabierze trochę czasu. Chciałbym, abyś sobie sam ułożył katalog tej wy
stawy, do którego napisałbym wstęp, jeślibyś tego chciał. W szystko razem potrwa parę m iesię
cy, więc trzeba zacząć szybko. Najlepiej -  zaraz. Jeśli Cię ta cała idea pociąga choć trochę, za
bierz się do jej realizacji zaraz, moja Optymistyczna M rówko Drukarska.
Chciałbym coś więcej w iedzieć o Tobie, o pani Vittorii. U  m nie ciężko: „Polska W alcząca” jest 
ostro prześladowana ze względów politycznych. Przechodzi w tej chwili kryzys, którego m oże  
nie przetrzymać. Ja chciałbym się stąd ruszyć, przypom nieć sobie słońce i jeszcze niebo, ale nie 
wiem, kiedy to będzie m ożliwe. W każdym razie nieprędko.
[D opisek na m arginesie wzdłuż brzegów kartki, k. 1*̂ :] Gdybyś się zdecydował drukować rzecz 
o Francji, wymyślilibyśmy inny tytuł, m oże L a France -  m a seconde patrie.
[Dopisek na m arginesie wzdłuż brzegów kartki, k. l'':] N ie  zapominaj o  m nie i przyjmij ser
deczne uściski ode m nie oraz słowa prawdziwej, oddanej przyjaźni od nas obojga -

Twój Tymon

[Załączniki:]
[1] Je suis toujours francophile  [maszynopis nie podpisany, k. 2-17];
[2] T. Terlecki: M im o wszystko jestem  frankofilem . -  „W iadom ości Polskie Polityczne i L iterac
kie” R. 1:1940 nr 25 s. 1-2 [dwie kolumny tygodnika, k. 18] *.

* [10] Arkusz jasnoniebieskiego papieru formatu 21x15 cm z nadrukiem firmowym: Redaktor „Polski 
Walczącej” / The Editor of the Polish Military Weekly „Fighting Poland” / St. Clements Press Ltd. / 8, Po
rtugal Street, LONDON W.C. 2”. List odręczny pisany obustronnie. Zbiory Specjalne Biblioteki Narodo
wej w Warszawie: Listy Tymona Terleckiego do Samuela F. Tyszkiewicza, rękopis sygn. III.11.297 k. F'''.

-Tola Korian (pseud. sceniczny), wJaśc. Antonina Maria z Kopczyńskich Terlecka (1911-1983), aktorka, 
pieśniarka, sekretarz redakcji „Polski Walczącej” (Paryż, Londyn), nauczyciel akademicki; żona T. Terleckiego.

-  Vittoria Tyszkiewiczowa z domu Lenzi, żona S.F. Tyszkiewicza; zob.: s. 18 niniejszej książki.
-T . Terlecki: La France, ma seconde patrie, niezrealizowany pomysł edycji w Oficynie Tyszkiewicza.
-  T. Terlecki: Mimo wszystko jestem frankofilem. Przedr. w: Szukanie równowagi. Szkice literackie i publi

cystyczne. Wyd. 2. Londyn 1988 s. 165-174.



101 -  07 Arcan Ave.
Forest H ills, N .Y . 9 marca [19]47

K ochany Panie Kapitanie, Typografie i daleki Przyjacielu,
D ziękuję za pam ięć i prześliczne książki, które przeglądam , przeglądam i których napatrzeć się 
nie m ogę. M am  już dwa egzem plarze Barbakanu, jeden otrzymany w 41 r., drugi -  teraz. Ten 
świeższy wyślę w tym tygodniu przez okazję do Polski. Książka Teslara wydana jest zachwyca
jąco, jak wszystko, co wyjdzie spod Pana ręki. W inszuję Panu pięknych prac, pięknych, n iepo
równanych z niczym na św iecie i cieszę się nimi z całego serca.
Ja przechodziłem  różne koleje, z Brazylii przyjechałem  w 41 r. do Stanów i od tego czasu tu
siedzę, wzdychając za Europą. W ydałem w czasie wojny 8 książek, z których każdą postaram  
się Panu dostarczyć. W  tych dniach wyślę Z iem ię wilczycę (wydaną 2 razy w Londynie, potem  
w B uenos A ires, czwarty raz w Rzym ie w „Orle B iałym ” i -  jak słyszę -  wyczerpaną) oraz Różę 
wiatrów  (wyd. w N . Jorku w r. 41 i w Jerozolim ie w 44 i od tego czasu wyprzedaną zupełnie). 
M oże Pan chciałby wciągnąć te r z e c ^  do swojej biblioteki? Gdyby szczęśliwy kaprys skłonił 
Pana do tego, byłbym bardzo dumny i cieszyłbym się niezm iernie.
Proszę o  słów ko odpow iedzi i trochę wiadom ości o  Panu. Serdecznie dłoń D rogiego Pana ści
skam, życzę najlepiej i załączam  pozdrowienia dla całej Oficyny -

Kazim ierz Wierzyński*

* [11] Arkusz cienkiego kremowego papieru żeberkowanego formatu 27x21 cm. List odręczny pisany 
jednostronnie. Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie: Korespondencja Samuela F. Tyszkie
wicza, sygn. IV.11.287 t. 27: V-Wiś k. 105.

-  J.A. Teslar: O droga ziemio! (Nicea: Oficyna Nicejska Tyszkiewicza, 1946).



R e s u m e

Le declenchem ent de la Seconde G uerre  m ondiale a con tra in t I'artiste 
typographe polonais, Samuel Tyszkiewicz (1889-1954), a ferm er I'Officine, qui avait 
fonctionne sans interruption entre 1927 et 1939 a Florence, et a choisir la France 
pour son nouveau domicile. En effet, c'est a Paris que I'armee polonaise se form ait 
dont les rangs le capitaine Tyszkiewicz a renforces.

En 1940 les obligations professionnelles ont conduit Tyszkiewicz a la Cote 
d'Azur. Au m om ent de la chute de la France, les soldats de I'Armee polonaise qui 
n'ont pas parvenu a gagner la G rande-B retagne a temps, sont rentres chez eux ou se 
sont retrouves dans des camps de travail dans la zone dite libre (non occupee). Le 
typographe s'est decide a fonder un nouvel atelier et a poursuivre son activite 
d 'editeur a Nice -  47, Boulevard de Cimiez. L'activite de I'Officine de Nice, qui 
s'echelonne sur les annees 1940-1947, a apporte en effet plus de 20 volumes destines 
aux bibliophiles : le prem ier opuscule contient un poem e de Wierzyński, Barbakan 
warszawski, et le dernier -  un poem e de Mickiewicz, Żywiła. Com pte tenu de la 
guerre, on a adopte un nouveau program m e editorial qui prevoyait un cycle de 
publications a them e unique : les recueils de poem es « des poetes polonais a I'exil », 
tous imprimes a la main, avec un m ateriel de fortune.

L'histoire litteraire de la Pologne est riche en plusieurs exemples de soutien des 
generations lutantes pour I'independance de la patrie au moyen de la poesie de 
Tyrtee. Cette fois-la, il en etait de meme. Les poetes polonais, qui sont arrives en 
France com ptant sur son alliance militaire avec la Pologne, se sont mis a composer 
des poemes patriotiques et de persuasion. Les auteurs se recrutaient des milieux 
divers. D iplom atic et service consulaire : Jerzy Paczkowski, Jan Brzękowski, Jan 
Gozdawa-Malęczyński, Leon Koppens, Władysław Pelc, Józef A. Teslar, Janina 
Nahlik et Wacław Zyndram-Kościałkowski. Soldats : Wojciech Kościelski, Henryk 
Lipko. Journalistes et hommes de lettres : A leksander Janta, Józef Lobodowski, 
Kazimierz Wierzyński, Julian Szynalik-Dobrowolski. Artistes : W itold Conti (en tant 
qu'illustrateur et auteur de chansons), Zygmunt Dygat (en tan t que pianistę et 
com positeur), Sabina Straszyńska (en tant que poete).

Les poem es patriotiques gardaient une them atique possible a repeter et faisaient 
appel a des motifs speciaux. L'histoire et les aspirations de la generation de la 
G rande emigration apres la chute de 1'insurrection de novembre 1830 leurs ont servi 
de reference ; le com m andem ent spirituel sur le territoire franęais exeręait les 
poetes rom antiques polonais (Mickiewicz, Słowacki, Stefan Witwicki). Parmi les 
evenements contem porains, au prem ier plan passe la cam pagne de Pologne (1939) 
et la defense heroique de quelques endroits comme : W esterplatte, Hel, Warszawa, 
et a 1'Ouest I'action arm ee de la Brigade de Podhale et le m aintien courageux de la 
Prem iere Division de grenadiers sur la ligne de M aginote.

L'expression poetique etait dom inee par le lyrisme des sentim ents communs qui 
se caracterisait par la presence d'un nous lyrique et la construction des enonces sous 
forme de dialogues mis en apostrophe. Parmi les genres lyriques a la mode, de 
nouvelles formes religieuses ont fait leur apparition : supplications, psaumes, 
prieres. Les poem es prophetiques, qui faisaient concurrence a des poem es de 
persuasion, annonęaient I'indeniable victoire de la bonne cause. En raison d'un fort 
com posant religieux de la poesie de Tyrtee, on s'est interesse egalem ent a la



publication de W anda Ładzina (W anda de Lada). Son livre de prieres Pójdźmy za 
N im  a m em e beneficie de la recom m andation du prim at de la Pologne, Son 
Em inence August Cardinal Hlond, qui sejournait a I'epoque en France (a Lourdes). 
Pour le lecteur franęais une publication anonyme clandestine de 1'Officine de Nice 
sera a coup sur un cas curieux : La Pologne sous 1'occupation allemande (de la plume 
de H enryk Kapiszewski).

Le present travail se propose de rassem bler et de proliferer I'argumentation 
contenue dans un discours de M aria Danilewiczowa qui a dit que 1'Officine de Nice 
de Samuel Tyszkiewicz constitue la plus pertinente entreprise editoriale sur le 
territo ire franęais duran t la guerre. D e plus, la volonte de saisir la realite des faits et 
de preciser a I'extreme les portraits des auteurs appartenant au groupe de 
Tyszkiewicz, est principe directeur du present ouvrage. Cela est vrai surtout pour les 
portraits de ceux d 'entre eux qui jusqu'alors n 'ont pas suscites d 'interet de la part de 
i'histoire litteraire polonaise. A  part les sources ecrites, manuscrites et sonores, que 
I'auteur avait exploitees, ii faut relever des conversations, des consultations et une 
aide desinteressee des tiers (leurs noms ont ete repertories dans У Introduction).

Annexe : De la correspondance de Samuel Tyszkiewicz a pour ambition de vous 
convaincre, cher lecteur, que la prestigieuse serie poetique de I'Officine de Nice a 
ete rem arquee par de grands hommes du m onde litteraire et a obtenu leur 
approbation sans reserve.



B i b l io g r a f ia

ZBIORY SPECJALNE

Albumy, rękopisy, maszynopisy, 
maszynopisy powielone na prawach rękopisu

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Rękopisy

Korespondencja Stanisława Piotra Koczorowskiego. Rękopis III .10.738. T. 1-60.
Korespondencja Samuela F. Tyszkiewicza 1916-1954. Rękopis IV.11.287. T. 1-29.
Korespondencja Vittorii Tyszkiewiczowej. Rękopis III. 11.303. T. 1-2.
Korespondencja Eugenii Umińskiej. Rękopis Akc. 16.737.
Listy K onstantego Brandla do Samuela F. Tyszkiewicza [dalej: SFT] 1923-1953. R ę

kopis III .l 1.288.
Listy Tadeusza Cieślewskiego-syna do SFT 1926-1930. Rękopis 11.11.289.
Listy A leksandra Janty[-Połczyńskiego] do SFT 1940-1954. Rękopis 111.11.290.
Listy Jerzego Paczkowskiego do SFT 1941-1942. Rękopis III.11.293.
Listy Bolesława Przegalińskiego do SFT 1942-1953. Rękopis 111.11.295.
Listy Tymona Terleckiego do SFT 1945-1954. Rękopis III .11.297.
Listy Józefa A. Teslara do SFT 1924-1954. Rękopis III.11.298.
Odpisy z korespondencji S.P. Koczorowskiego z S.F. Tyszkiewiczem. Rękopis

III.10.740.
Różne m ateriały ze spuścizny SFT. Rękopis IV. 11.306.
Tyszkiewicz S.F.: D okum enty osobiste. Rękopis IV.11.277.
Tyszkiewicz S.F.: M ateriały do dziejów Oficyny. Rękopis III. 10.758.
Tyszkiewicz S.F.: M ateriały związane z rozwodem z M arylą Tyszkiewicz z d. N eu

mann. Rękopis IV. 11.278.

Albumy, druki, maszynopisy, maszynopisy powielone na prawach rękopisu

[Dwunasty maja] 12 V 1941. Grenoble. Komisja red.: W. Pobóg-Malinowski, Cz. C ho
waniec, J. Paczkowski, F. Chrzanowski. G renoble [1941] 4° 196 s., nuty, 3 fot.; 
nakł. 139 egz.

[Jedenasty listopada] 1 1 X I 1941. Grenoble. Kom itet red.: przewodniczący W. Grzy
bowski; członkowie J. Jaklicz, S. Okoniewski, Cz. Chowaniec, J. Paczkowski. G re
noble [1942] 4“ 335 s., mapy, nuty; nakł. 250 egz.

Polska służba zagraniczna po  1 września 1939 r. Londyn: Wydaw. Stowarzyszenia P ra
cowników Polskiej Służby Zagranicznej, 1954.

Pułaski F : Biblioteka Polska w> Paryżu w latach 1893-1948. Z  przedm . 
K. Gronkowskiego. Paryż 1948. [Na rewersie k. tyt.]: „O dbito na prawach 
rękopisu w 350 egz.”.



[Tyszkiewicz S.F.:] Italia. Cztery tygodnie na Ziem i Włoskiej -  1922. T. 1: Lombardia 
i Wenecja, 240 kart; t.2: Florencja, Toskania, 329 kart; t. 3; Umbria, Rzym i Sycy
lia, 247 k a rt Zbiory Ikonograficzne, sygn. A F 1579/1-3.

Biblioteka Polska w Paryżu

Brandel K.: Korespondencja... Rękopis 1300 t. 5: Listy od następujących: Tyszkie
wicz S.F. (22 szt. z lat 1922-1954).

Brzękowski J.: Korespondencja... Rękopis 1231: Listy od następujących: Malęczyń- 
ski J. pseud. „Jan Gozdaw a” (62 szt. z lat 1946-1962); Rękopis 1233: Listy od na
stępujących: Pelc W. (1 szt. z 1960 r.); Rękopis 1238 t. 5: Listy od następujących: 
Tyszkiewicz S.F. (23 szt. z 1. 1944-1953); Rękopis 1239: Listy od następujących: 
Winczakiewicz J. (6 szt. z 1. 1948-1967).

Lam S.: Korespondencja... Rękopis 1246: Listy od następujących: Tyszkiewicz S.F. (2 
druki z 1. 1944, 1946).

Lam S.: M ateriały do Słownika biograficznego Polaków w świecie. Rękopis 1254: 
Dobrowolski-Szynalik J., k. 33; Rękopis 1258: Zyndram-Kościałkowski W, 
k. 124; Rękopis 1266: Węgrzyńska-Kościalkowska J., k. 89.

Pelc W.: Spuścizna. Zob.: Przewodnik po  zespołach rękopisów Towarzystwa Histo
ryczno-Literackiego i Biblioteki Pobkiej w Paryżu. Paryż-Warszawa 2000 poz. 1.110.

Wierzyński K.: List z Paryża, 24 VII 1938 r., do Tamary i Jana Wacława Zawadow
skich w Orcel. -  Rękopis: Akcesja 4977.

Centralne Archivmm Wojskowe 
Warszawa-Rembertów-Wesola

K om itet Krzyża i M edalu Niepodległości: Protokół posiedzenia nr 129 z dnia 21 VI 
1938 r.

Ładzina W : W niosek do Kom itetu Krzyża i M edalu Niepodległości, [Warszawa], 
29 X II 1937, l.dz. 121651. -  Sygn.: O drzucone 21 VI 1938 r.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Wykaz książek z księgozbioru p. Janiny Śliwińskiej {imię przekreślone; nadpisane: 
„Władysławy”} przekazanych do Biblioteki M uzeum Literatury im. A dam a Mic
kiewicza. -  Skoroszyt: Rachunki 1991, poz. D /l 06/91.

Pelc Władysław, Pstrokoński Stanisław: Ptaki kolorowe. Nica [!] 1943. [Wiersz; m a
szynopis ręcznie ilustrowany (akwarela)]. Dołączone: (1) Dedykacja na „Abeca
dle” dla grzecznych dzieci Heli i Dziuni od starego wujka [wiersz -  maszynopis]; (2) 
Do D ziuni [wiersz -  autograf sygn.]: W. P[elc]. -  Sygn.: III 32858.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Małęczyński J., Warszawa -  ul. Śniadeckich 12 m. 36: [Wpis w:] Księga darów 1939 
nr 2360 z dnia 9 X, poz. inw. 48157-48173.

Małęczyński J., Paris -  13, rue de ГАгс de Triomphe: [Wpis w:] Księga darów 1974, 
nr 651 z dnia 23 VII, poz. inw. 40399M 0400^.

Zbiory prywatne

Archiwum rodzinne Jerzego, Tadeusza i Zofii Paczkowskich
Broniarz, Stanisław: [Oświadczenie w związku z zeznaniem G erarda Piquet w spra

wie okoliczności przybrania pseudonim u „Georges Tarneau” przez J. Paczkow
skiego] (...). Lille, 30 VI 1945 r.



Commission des Recom penses de la G uerre 1939-40. [Gen. F. Dentz]: Ordre Nr. 
1240IC (Extrait). (...) Neris, le 30 Octobre 1941. [Uzasadnienie przyznania Croix 
de G uerre avec Etoile d’A rgent za postawę aspiranta Jerzego Paczkowskiego na 
polu walki w dniach 16-18 VI 1940 r.].

[Depozyt Wandy Borkowskiej]: autografy i maszynopisy wierszy J. Paczkowskiego; 
Paczkowski J.: 43 listy z jednostki wojskowej do Ireny G abaud, 1939-40 r. (z okresu 

szkolenia w Coetquidan oraz służby wojskowej w 1. Dywizji G renadierów ). 
Paczkowski J.: Urząd Walki z  Megalomanią Rodziny Micińskich. Grenoble, 2 6 1 1942 r. 

[M aszynopis-kopia].
Protokół z przesłuchania G erarda Piquet (...) na okohczność zgonu Jerzego Pacz

kowskiego w obozie koncentracyjnym w Niemczech. (...) Lille, le 30 Juin 1945. 
Republique Franęaise. M inistere des Anciens Com battants et Victimes de G uerre. 

D irection Interdepartem entale de la Seine. A ttestation. (...) [Paris], le 29.3.1949.

Zbiory własne

Korespondencja
Вackiel-Jędrzejewska H.: 7 listów z Lille do W.J. Podgórskiego [dalej: W JP], z lat

1999-2002.
Bednarek P: List z Nicei do WJP, 20 V 2002 r. (z załącznikami).
Jagodziński Z.: 6 listów z Londynu do WJP. z lat 1997-2000.
Kaczmarek W.Sz., Konsul Generalny RP w Paryżu: List z Paryża do WJP, z dnia 30

1 2001 r.
Kwerenda korespondencyjna (J. Paczkowski: Spotkanie z  Muzą): 20 potwierdzeń 

nadesłanych przez osoby prywatne oraz przez bibliotekarzy (z załącznikami). 
Lesiuk W : 4 listy z O pola do WJP, z 2001 r. (z załącznikami).
M esa-Lote I.: List z D om aine d ’Orcel do WJP, 22 VI 2002 r.
Szumska D., Association „Parole et D ialogue”: List z Paryża do WJP, 1 1 II 2002 r. 
Szypulski М.: 3 listy z Lailly en Val, 3 listy pocztą e-mailową do W JP z 2002 r. (z za

łącznikami).
Tyszkiewicz Stanisław: 6 listów z Łodzi do WJP, z 1. 2001-2002.
Winczakiewicz J.: 18 listów z Blois do WJP, z 1. 1997-2002 (z załącznikami). 
Zyndram-Kościałkowska J.: 21 listów i kart pocztowych z Laloubere do WJP, z 1.

2000-2002 (z załącznikami).
Archiwalia
Gozdawa-Małęczyński J.: Moja przyjaźń z  Samuelem Tyszkiewiczem. [Maszynopis- 

kopia na prawach rękopisu] k. 1-12.
Gozdawa-Małęczyński J.: Teka Pamiętniki Jana Małęczyńskiego. [Maszynopis: m ateria

ły nie zakwalifikowane do druku -  luźne karty niekompletne o różnej paginacji]. 
Gozdawa-Małęczyński J.: Teka Luźne poezje. [Maszynopis: 22 luźne karty; autograf:

2 k.; kserokopia wiersza opublikowanego, w prasie: 1].
Mączyński Zygmunt (*1910 Wysokie Mazowieckie), kpt. rez., d-ca plutonu sam o

chodowego 3. pp 1. Dywizji G renadierów  we Francji: Słów kilka o m oim  udzia
le w 2. wojnie światowej. Warszawa, grudzień 1998 r [Maszynopis na prawach rę 
kopisu] k. 1-7.

Pelc W : Carte nationale d ’identite №  3857489 z dnia 3 V II 1975 r.
Pelc W : [Curriculum vitae]. [Maszynopis w jęz. francuskim] k. 1.
Szczęsny R.: dokum enty osobiste, wiersze [autografy i maszynopisy].
Dokumenty dźwiękowe
Podgórski W. J.: Nagranie rozmowy z H eleną Backiel-Jędrzejewską pseud. „LNK” 

(Elenka), łączniczką PO W N  „M onika”, współpracującą w 1. 1942-44 z braćmi 
Jerzym i Tadeuszem Paczkowskimi i z ich bezpośrednim  przełożonym Rem igiu
szem Szczęsnym. Lille, 2-3 czerwca 2000 r. [Kaseta magnetofonowa].



Podgórski W.J.: N agranie rozmowy z Jadwigą Kaszyńską-Woźniak pseud. „D anuta” 
( t6  XI 2000), łączniczką PO W N  „M onika”, współpracującą w 1. 1942-44 z brać
mi Jerzym i Tadeuszem Paczkowskimi. Lille, 2 czerwca 2000 r. [Kaseta magne
tofonowa].

Podgórski W.J.: Nagranie rozmowy z Mirosławą Szczęsną-Bazylewicz, młodszą sio
strą Remigiusza Szczęsnego, szefa „Góry” POW N (Francja Północna). Warsza
wa, 18 września 2000 r. [Kaseta magnetofonowa].

Santor I.: Jubileusz. PP „Polskie N agrania” SXL 1000. Strona A: nr 5: Okno na świat. 
Słowa J. Paczkowskiego, muzyka H erm ann Lołir, oprać, muzyczne J. Wasow- 
skiego. [Płyta długogrająca].

Uroczysty wieczór z okazji 40. rocznicy śmierci Jerzego Paczkowskiego. Paryż: Bi
blioteka Polska, 17 V 1985 r. [Kaseta magnetofonowa].

PRASA

Wydawana w kraju

„A rkady” (Warszawa) 1938; „Biuletyn Krajowej Agencji Informacyjnej” (Warszawa) 
1974; „Cyrulik Warszawski” 1927-34; „Dziennik Poznański” 1927; „Eroticon” (W ar
szawa) 1931; „G azeta Lwowska” 1922; „G azeta Polska” (Warszawa) 1935-39; „Głos 
M łodzieży” (Warszawa, Gimnazjum L. Lorentza) 1924-26; „Kurier Warszawski” 
1931; „Nowe Zycie” (W ilno) 1928-30; „Nowy K urier” (Poznań) 1939; „Podhalanka” 
(Ludźm ierz) 1980-87; „Poezja” (Warszawa) 1988; „Polska Z brojna” (Warszawa) 
1935-39; „Praca” (Warszawa) 1927; „Przegląd Polonijny” (Warszawa) 1975, 1979; 
„Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej” (Warszawa) 1930-39; „Ry
cerz N iepokalanej” (Niepokalanów) 1928; „Wiadomości L iterackie” (Warszawa) 
1935-39; „W ięź” (Warszawa) 1988.

Wydawana za granicą

„Biuletyn K atolicki” (Francja nieokupowana) 1941-42; „Biuletyn Polskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu” 1946-52; „Civis Studi e Testi” (Trento) 1989; 
„Czarno na B iałem ” (Paryż) 1940; „Daleki W schód” (H arbin) 1931-33; „Dodatek 
Tygodniowy Ostatnich W iadomości” (M annheim ) 1948-69; „Dziennik Chicagoski” 
1951-54; „Dziennik Polski i Dziennik Ż ołnierza” (Londyn) 1953-56, 1980; „Echo 
Podhalańskie” (Chicago) 1951-57; „G azeta Ludowa” (Paryż) 1946-47; „Gazeta Pol
ska” (Paryż) 1939; „G azetka dla K obiet” (D odatek do tygodnika „Polska W ierna”) 
1946-47; „G łos Katolicki” (Paryż) 1997; „Głos Polski” (Paryż) 1939-40; „Horyzonty” 
(Paryż) 1956-71; „Jutro Polski” (Paryż) 1940; „K ultura” (Paryż) 1948-54; „K ultura” 
(W arszawa) 1931-32; „M ateriały do Prac Kulturalno-Oświatowych” B. m. [Tuluza] 
1941-42; „Le M essager de Połogne” (Paris) 1946-48; „Le M onde N ouveau” (Paris) 
1929; „Narodow iec” (Lens) 1939-40, 1965, 1977; „Nasza R odzina” (Paryż) 1964-68; 
„Oficyna Poetów ” (Londyn) 1966-80; „Ogniwo. Biuletyn Informacyjny dla Człon
ków Polskiej YMCA” (Londyn) 1947-63; „O statnie W iadomości” (M annheim ) 1946- 
55; „Piłsudczyk” (Paiyż) 1933-39; „Poetes Casques. Cahiers de Poesie” (Nimes) 
1939-40; „Polacy w Swiecie. Kwartalnik Biograficzny Polonii” (Paryż) 1993-99; 
„Polak we Francji” (Paryż) 1939-40; „Polska W alcząca” (Coetquidan-Rennes, Lille! 
Paryż) 1939-40; „Polska W ierna” (Paryż) 1945-59; ,^Polski Czerwony Krzyż we Fran
cji” (Paryż) 1940; „Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich” (Londyn- 
Perth) 1945; „Razem  M łodzi Przyjaciele” (Lyon) 1944, (Paryż) 1945-47; „Revue



Historique de Г А гтёе” (Paris) 1952; „Rocznik Polonii Zagranicznej” /następnie: 
„Rocznik Polonii”/ (Thornton H eath, Surrey, GB) 1948-56; „Silva R erum ” (K ra
ków) 1981; „Słowo” (Paryż) 1940; „Słowo Polskie” (Paryż) 1952-53; „Służba” (Tulu
za) 1942; „Sprawa” (Londyn) 1943; „Studia Bibliologiczne” (Katowice) 1993; „Stu
dia o Książce” (Wrocław) 1993; „Syrena” (Paryż) 1947-59; „Sztandar” (Lens) 1944; 
„Sztandar Polski” (Paryż) 1945-46; „Świat i Polska” (Paryż) 1939; „Tatrzański O rzeł” 
(Passaic N.J.) 1974-78; „Tygodnik Polski. Bulletin de la Mission C atholique Polona
ise” (H arbin) 1927-33; „W iadomości” (Londyn) 1946-1963,1974; „W iadomości Pol
skie” (Glasgow) 1940; „W iadomości Polskie Polityczne i L iterackie” (Paryż) 1940, 
(Londyn) 1940-44; „Wiarus Polski” (Lyon) 1940-44; „Wrócimy” (Cam p de Livron et 
al.) 1940-42; „Wrócimy. Głos Żołnierza Polskiego we Francji” (Paryż) 1945; „Ż oł
nierz Polski we Francji” (Lille) 1939-40; „Życie” (Londyn) 1952-54.

Ze zbiorów następujących placówek i osób: BibHoteka Narodowa, Biblioteka 
Polska w Londynie, Biblioteka Polska w Paryżu, Biblioteka Publiczna m. st. W arsza
wy, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, B ibliotheque Mu- 
nicipale de Lyon, Bibliotheque Nationale de France, C entralna Biblioteka Wojsko
wa, zasoby własne.

DRUKI ZWARTE

Bibliografie, informatory, kalendaria, leksykony, słowniki, poradniki,
przewodniki, spisy

Chojnacki W ; Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod  okupacją 
hitlerowską w latach 1939-1945. Warszawa 1970.

Cmentarz Polski w Montmorency. Oprać.: J. Skowronek [i in.]. Warszawa 1986.
Czachowska J., Maciejewska M.K., Tyszkiewicz T : Literatura polska i teatr w latach 

I I  wojny światowej. Bibliografia. T. 1-3. Wrocław 1983-86.
Czy wiesz, kto to jest? Pod ogólną red. S. Łozy. Warszawa 1938.
Górski K.: Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Wyd. 2. Warszawa 1978.
Jodłowski S., Taszycki W : Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem orto

graficznym. Lwów 1936.
Judyccy A. i Z.: Polonia. Słownik biograficzny. Warszawa 2000.
Judycki A. et Z.: Les Polonais en France. Dictionnaire biographique. Paris: Editions 

Concorde, 1996.
Klimaszewski В., Nowakowska E.R., Wyskiel W : Mały słownik pisarzy polskich na 

obczyźnie 1939-1980. Pr. zbiór, pod red. B. Klimaszewskiego. Warszawa 1992.
Kowalik J.: Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od wrze

śnia 1939 roku. T  1-5. Lublin 1976-1988.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w I I  wojnie światowej. K om itet red.: 

B. Affek-Bujalska [i in.]. Red. nauk.: E. Pawłowski. T. 1-5. Pruszków 1993-96, [T. 
6]: Suplement. Tamże 1998.

Kto był kim  w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. nauk. J.M. Majchrowski przy współpr.
G. M azura i K. Stepana. T. 1-2 [współopr.]. Warszawa 1994.

Kunert A.K.: Rzeczpospolita wałcząca styczeń -  grudzień 1940. Kalendarium. W arsza
wa 1997.

Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Red. K. Dybciak, Z. Kudelski. 
T  1. Lublin 2000.



Leksykon polskich film ów  fabularnych. Oprać, zespół Filmoteki Narodowej pod kier. 
J. Słodowskiego. Wyd. 2 uzup. i popr. Warszawa 1997.

Łukomski G., Polak B., Suchcitz A.: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy 
odznaczonych za czyny z  lat 1863-64, 1914-1945. Koszalin 1997.

Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Pół
nocnej i Południowej w X IX  i X X  wieku. Pod red. I. Paczyńskiej i A. Pilcha. War- 
szawa-Kraków 1979. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 111, Prace 
polonijne, z. 3.

M ćmorial des Franęais et des Franęaises dёportёs au camp de concentration de Neu- 
engamme et dans ses Kommandos. Realise en partenariat par la Fondation pour 
la M em oire de la D eportation et I’Amicale du Camp de concentration de Neu- 
engam m e et de ses Kommandos. [B. m. i r. wyd.].

Nowak-Dlużewski J.; Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej 
X V I-X V III w. Warszawa 1964.

Peretiatkowicz A.: Współczesna encyklopedia życia politycznego z  uwzględnieniem ży
cia gospodarczego. Podręczny informator dla czytelników gazet. Wyd. [4] uzup. Po
znań 1932.

Peretiatkowicz A., Sobeski М.: Współczesna kultura polska. N auka -  literatura -  sztu
ka. Życiorysy uczonych, literatów, artystów z  wyszczególnieniem ich prac. Poznań 
1932.

Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 1: 
Oprać, zespól pod red. J. Wilgat. T. 2: Oprać. J. Wilgat [i in.]. T. 3: Oprać, i red.
D. Bilikiewicz-Blanc. Warszawa 1975-91.

Podgórski W.J.: Dwernicki, Józef Gotard. Hasto w: Słownik biograficzny Polonii 
w świecie. Red. A. i Z.A. Judyccy (w druku);

Podgórski W.J.: Dygat, Marian Zygmunt. Hasto tamże;
Podgórski W.J.: Kawałkowski, Aleksander. H asto tamże;
Podgórski W.J.: Paczkowski, Tadeusz. Hasło tamże;
Podgórski W.J.: Szczęsny, Remigiusz Jan. H asło tamże;
Podgórski W.J.: Zyndram-Kościałkowski, Wacław. Hasło tamże.
Polski Słownik Biograficzny. Red.: W  Konopczyński [i następcy]. T. 1-37.
Przewodnik p o  zespołach rękopisów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki 

Polskiej w Paryżu. Oprać. M. W rede, M.P. Prokop, J. Pezda. Paryż-Warszawa
2000.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... T. 4. Warsza
wa 1883.

Słownik literatury polskiej X X  wieku. Zespół red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
Słownik pracowników b ią żk i polskiej. Pod red. I. Treichel. Warszawa-Łódź 1972; Su

plem ent [I]. Pod red. I. Treichel. Tamże 1986; Suplement II. Pod red. H. Tadeusie
wicz z udziałem  B. Karkowskiego. Warszawa 2000.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprać, zespół pod red. E. Korzeniewskiej. T. 
1-4. Warszawa 1964-66.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria II. Oprać, zespół pod red. J. Czachow- 
skiej. T. 1-3. Warszawa 1977-80.

Starnawski J.: Praca wydawcy naukowego. Wrocław 1992.
Wielkopolski słownik biograficzny. K om itet red.: przewodniczący A. Gąsiorowski, J. 

Topolski. Wyd. 2. Warszawa-Poznań 1983.
W aldorff J. [i in.]: Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Warszawa 1984.
Winczakiewicz J.: Polak zwiedza Paryż. Przewodnik. Przedm J.P. Palewskiego. Paryż 

1972.
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibłiograficzny. Oprać, ze

spół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 1-7. Warszawa 1994-2001.



Dzienniki, listy, pamiętniki, rozmowy, wspomnienia

Brzękowski J.: W  Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. Wyd. 2. Kraków 1975.
Brzękowski J.: Wyobraźnia wyzwolona. Szkice i wspomnienia. Wyd. 2. Kraków 1976.
[Czaykowski B., Grabowski Z., Iwaniuk W.]: „Przebity światłem”. Pożegnanie z  Kazi

mierzem Wierzyńskim. Londyn: Polska Fundacja K ulturalna, 1969.
Dec W.; Narvik i Falaise. Warszawa 1958.
Hulewicz B.: Wielkie wczoraj w małym kręgu. Wyd. 2. Warszawa 1973.
Iwaniuk W : Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim. Oprać., wstę

pem, notą i przypisami opatrzy! J. Kryszak. Seria: Archiwum Emigracji. T. 4. To
ruń 1998.

Janta. Człowiek i pisarz. Pr. zbiór, pod red. J.R. Krzyżanowskiego. Londyn 1982.
Janta[-Polczyński] A.: Kłamałem, aby żyć. Pamiętnik roku niewoli. New York 1945.
Kościałkowski W  Zyndram-: Poloneza czas skończyć. [Wspomnienia]. Londyn 1978.
Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego 1945-1977. 

Paryż-Londyn b. r. [1979].
Kuncewiczowa М.: Fantomy. Lublin 1989.
Lechoń J.: D ziennik  T. 1-3. Warszawa 1992.
Leitgeber W : Rozmowy z  Brandlem. Warszawa 1979 [Konstanty Brandel].
Leitgeber W ; W  kwaterze prasowej. D ziennik z  lat wojny 1939-1945. Od Coetquidan 

do „Rubensa”. Londyn 1972.
Lilpop-Krance F.: Powroty. Białystok 1991.
Malęczyński J.: M oja praca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej 

w Opolu. D o druku przygot., wstępem i przypisami opatrzy! W. Lesiuk. Opole 1980.
Meysztowicz J.: Saga Brygady Podhalańskiej. Warszawa 1958.
Miciński B., Stempowski J.: Listy. Oprać. A. Micińska, J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk. 

Warszawa 1995.
Mierzwiński М.: Tam też biły polskie serca. Warszawa 1978.
Morawski K.: Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice. W arszawa-Łódź 1996.
Mortkowicz-Olczakowa H.: Pod znakiem kłoska. Warszawa 1962.
Nahlik S.E.: Przesiane przez pamięć. W  rodzinnym gnieździe. Kraków 1987.
Paczkowski Ankieta cichociemnego. Wyd. 3. Warszawa 1987.
Pigoń S.: Z  K om bom i w świat. Wspomnienia młodości. Wyd. 4. Kraków 1957.
Przyczynki do historii Szkoły N auk Politycznych w Warszawie z  okazji 50-lecia jej zało

żenia 1915-1965. Warszawa 1968 [Maszyn, powiel.].
Rabska Z.: Moje życie z  książką. Wspomnienia. [T] 1-2. Wrocław 1959, 1964.
Sakowski J.: Dawne i nowe lata. Paryż 1970.
Samuel Tyszkiewicz artysta-typograf. [W spomnienia. Pr. zbiór.] Southend-on-Sea, E s

sex: Nakl. i drukiem  Oficyny Stanisława Gliwy, 1962.
Szembek J.: Diariusz wrzesień-grudzień 1939. Przedm. napisał i przypisami opatrzył 

B. Grzeloński. Warszawa 1989.
Terlecki T : Spotkania ze swoimi. Red. nauk.; J. Degler. Wrocław 1999.
Wierzyński K.: Cygańskim wozem. Wyd. 2. Londyn 1995.
Wierzyński K.: Pamiętnik poety. D o druku przygot., wstępem i przypisami opatrzy! 

P. Kądziela. Warszawa 1991.
Winczakiewicz J.: Wojenko, wojenko... Wspomnienia 1939-1945. Warszawa 1988.
Winczakiewicz J.: Z  szuflady emigranta. Toruń 2001.
Wittlin J., Wierzyński K., Janta-Połczyński A.: Sam otność słowa. Z  listów do Wacła

wa Iwaniuka. Oprać, i wstępem opatrzył L.M. Koźmiński. Lublin 1995.
W ittlin T : Ostatnia cyganeria. Warszawa 1989.
W ittlin T : Radosne dni. Rzym 1946.
Wspomnienia o Janie Kasprowiczu. Zebrał i oprać. R. Loth. Warszawa 1967.



Wspomnienia о Julianie Tuwimie. Pod red. W. Jedlickiej i M. Toporowskiego. Warsza
wa 1963.

Zabiełlo S.: N a posterunku we Francji. [Wspomnienia], Warszawa 1967.
Zwan A.: Wspomnienia z  Riwiery francuskiej. Udział Polaków w życiu towarzyskim 

i politycznym. Emigracja -  wychodźtwo[^Ą 1877-1927. Warszawa 1928.

Opracowania

A ctes du colloque. Paul Cazin 1881-1963. fRed.:l A. Nawrocka, F. Claudon. [Dlion 
1997].

Artyści emigracyjnej M elpomeny 1939-1995. Wybór i oprać, fotografii, wstęp A. Mie- 
szkowska. Londyn 1998.

Biegański W.: W  konspiracji i walce. Z  kart polskiego ruchu oporu we Francji 1940-
1944. Warszawa 1979.

Biegański W : Wojsko Polskie we Francji 1939-1940. Red. nauk. E. Kozłowski. War
szawa 1967.

Danilewicz-Zielińska М.: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978. Wyd. 2: Szki
ce o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989. Wrocław 1999.

D em oulin-C lot R.: Les Rćfugićs polonais a Grenoble et ses environs pendant la secon- 
de guerre mondiale. M em oire presente par... sous la direction de P. Bolle et J. G o
deł. G renoble 1985 [Maszyn, powiel.].

Duninowie C. i J.: Philobiblon polski. Wrocław 1983.
Gryctiowski A.: Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich od śre

dniowiecza do 1968 r. Lublin 1974.
Habielski R.: Niezłom ni i nieprzejednani. Emigracyjne „ Wiadomości" i ich krąg 1940- 

1981. Warszawa 1991.
L H ópitalier M.\ A rm ia Polska we Francji. Lens: Francuski Związek Byłych Komba

tantów  w Paryżu, 1962.
Jagodziński Z.: Archiwum  „Polski Walczącej” w Bibliotece Polskiej w Londynie. W: 

Materiały X X I  sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na 
Zachodzie... Rzym-Kraków 1999.

Jobert A.: Histoire de la Pologne. Paris 1953.
Kalinowski R: A u  service de la Pologne et de la France. L ’Emigration polonaise en 

France 1939-1945. Paris 1995.
Kawałkowski A.: L a  Rćsistancepolonaise en France, en 1941-1944. W: La Pologne en 

lutte 1939-1945-1949. Paris 1949.
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125, 1 4 0 ,1 4 5 ,1 9 7 , 206, 214 
Bałuk, L eszek 159 
Baraniecki, Józef 168 
Baranowski, D ante 23 
Barańczak, Stanisław 75 
Basire, J. 236 
Baudelaire, Charles 218 
Beck, Józef, płk 14, 101 
Bednarczyk, Czesław 189, 202, 203, 225 
Bednarczykowa, Krystyna z dom u  

Brzozowska 202, 203, 225 
Bednarek, Patrick 11 
Beer, W , kapelmistrz 157 
Beliwar, Jan (pseud.) -» Kościałkowska, 

Janina Zyndram- 
Beranger, Pierre Jean de 225, 226 
Berger, G othilf 180 
Berlewi, Henryk 193, 194 
Berliner, Leon 24 
Bernard z Clairvaux, św. 148 
Bertram, gen. francuski 131 
Beylin, Karolina 143 
Biederm ann, Em m a 18 
Biederm annowie, fabrykanci łódzcy 17

Biegański, W itold 41,
Biernacki, Andrzej 189 
Binental, L eopold  117 
Birkenmajer, Alfred 50 
Bitner, Czesław 123, 127 
Bitner, W acław 168 
B laisot, wydawca 221 
Blake, W illiam 236 
Bobrowski, Czesław K orolko- 110 
Boczkowska, Irena -> K ościałkowska, Irena 

Zyndram- 
Boczkowski, Jerzy 211 
Bogusławski, A ntoni 52, 61, 65, 77, 225 
Bojarski, Bronisław Czarnota de Bojary, 

g e n .14 
Bojczuk, Ludwik 225 
B olesław  Chrobry 53, 161 
B olesław  Krzywousty 53 
B olle, Pierre 140 
Boratyński, Jan 83 
Borkowska, Wanda 116, 117, 137 
Borkowski, Juliusz Dunin- 214 
Borowy, Wacław 137
Borsukowa, Z ofia z dom u Paczkowska 10, 

92, 122-124, 126, 137, 140, 143, 
B ourdelle, Em ile A ntoine 21, 68, 196 
Boussac, M arcel 98, 99 
Brandel, Konstanty 14, 48, 50, 83, 222, 236, 

242 
Braniccy 206 
Braun, M ieczysław 98 
Brejska-Nawrocka, Ludm iła 177 
Brest, Leon M arie 32, 41 
Breza, Tadeusz 95, 99, 123 
Brochwicz-Skoczyńska, Janina 1Г voto  

P e n n e r 114 ,118 , 141 
Brodzka, A lina 139 
Bfoniarz, Stanisław 133 
Bruckner, A leksander 139 
Brzechwa, Jan 98
Brzękowska, Suzanne z dom u Lam er 202 
Brzękowska, Zuzanna z dom u Kwiek 202 
Brzękowski, Jan 7, 26, 32, 34, 37-39, 42, 43, 

52, 59, 88, 90, 100, 101, 104, 139, 146, 
152, 181, 190, 191, 200-204, 226 

Brzóska, Stanisław, ksiądz, gen. 53 
Budzik, W ojciech (pseud.) ^  Janta- 

Połczyński, A leksander  
Budzyński, Jan Bronisław 113 
Burns, John S., i Synowie, wydawcy 176 
Butkiewicz, Henryk 113



с., ppor. 108
Calderon de la Barca, Pedro 7 7 ,1 6 3  
Cam on, Hubert 197 
Cazin, Paul 100, 112, 123, 196 
C egiełka, Franciszek, ksiądz 215 
Cennini, C ennino 225, 226 
C ezanne, Paul 47, 58
Chciuk, Andrzej 3 0 ,1 1 2 , 113, 115, 119, 141 
Chciuk, A ntoni 113 
Chiczewski, Feliks 168 
C hm ielowski, Piotr 221, 230 
Chojnacki, W ładysław 78 
Chojnacki, W ojciech 190 
C hopin, Fryderyk Franciszek 51, 53, 57, 59, 

106, 1 1 7 ,119 , 181, 192, 206, 208, 215, 
236, 237 

C horom ański, M ichał 197 
Chow aniec, Czesław 36, 109, 110, 117, 137, 

140, 180 ,1 9 6  
Chowaniec, Franciszek 166 
Chrzanowski, Feliks 109, 140, 157 
Chrzanowski, Ignacy 195 
Chwalewik, Edward 22 
Ciano, G aleazzo 101 
Ciechanowska, H elena  19 
Ciechom ska, Z ofia 123 
Cieślew ski, Tadeusz (syn) 20, 245 
Closier, M ichel 109 
Cochin, N icolas 19, 38, 227  
C octeau , Jean 100, 106 
Conti, W itold (pseud.) ^  Conti-K ozi- 

kowski, W itold 
Conti-K ozikowska, Susie z dom u M argules, 

i r  voto  O sthoff(?) 157, 158, 165 
Conti-K ozikowski, W itold 32, 148, 153, 

156-158, 165 
Czachowska, Jadwiga 41, 189, 215 
Czapiewski, Józef (pseud. „L eszek”), 

pchor. 108, 123, 129, 135, 140, 143 
Czapski, Emeryk H utten- 211, 216 
Czapski, Józef 190 
Czechow icz, Józef 13, 35, 61, 67, 74 
Czerm ańska, Janina 106 
Czerm ański, Zdzisław  106 
Czerniawski, Adam  203 
Czubiński, A ntoni 229 
Czuchnowski, Marian 203 
Czyżewski, A leksander 57

D anilew iczow a, M aria Danilewicz- 
Zielińska, Maria 

D anilew icz-Z ielińska, Maria 7, 25, 29, 30, 
40-42, 49, 50, 52, 55, 59, 71, 73, 79, 109, 
110, 140, 189, 2 0 1 ,2 0 4 , 225 

D ante, A lighieri 14, 19, 226 
„D anuta” (pseud.) -> Kaszyńska, Jadwiga z 

dom u W oźniak  
Dastugue, M arcelle 212, 214

Dąb, Józef, wydawca 138 
Dąbrowski, Jan 226 
Dąbrowski, Jan Henryk, gen. 160, 210 
Dąbrowski, W iesław 123 
D eberny et Peignot, paryska odlewnia 

czcionek 38, 219 
D ec, W ładysław 139 
D egler, Janusz 230 
Dejunowicz, Kazimierz 113 
Dekobra, M aurice 93 
D em el, Czesław 229 
D em oulin-C lot, R egine 140,141  
D entz, Fernand, gen. francuski 107 
D eotym a (pseud.) -> Łuszczewska, Jadwiga 
Descartes, R ene 117 
Dębicki, Zdzisław 192 
D iego, Gerardo 77 
D ietrich, M arlena 93 
D ippel, Stefan 90
D ługoszow ski, B olesław  W ieniawa- 214 
Dłużewska-Kańska, Z ofia 176, 178 
D obosz, Beata 215
Dobrowolski, Julian (pseud.) -> Szynalik- 

D obrow oiski, Julian 
Dobrzański, Henryk (pseud. „Hubal”), mjr 

77, 161 
Dobrzycki, Zygmunt 38 
D om ański, Jerzy, ojciec franciszkanin 152, 

153
Dom ański, Stefan 123, 193 
D om inik, fotograf PO W N 130 
D onatello  (właśc. D onato  di Betto Bardi) 

92
D orosz, Beata 152, 215 
D oroszew ski, Bohdan 117 
Dravaine, Claude 41 
D rege, H elena 22 
Dreszer, Zygmunt 211 
Drozdowski, Marian Marek 51, 58, 
Drymmer, Wiktor Tomir 211 
Dubiniewicz, Józef 71 
D uch, Bronisław, gen. bryg. 107 
Dunin-Borkowski, Juliusz -* Borkowski, 

Juliusz Dunin- 
Dusza, M ichał 159, 162, 165 
Dwernicki, Józef, gen. 24 
Dwernicki, Józef Gotard, por. 24, 25, 82 
Dybciak, Katarzyna 58 
Dybciak, Krzysztof 58 
Dygasiński, A d o lf 197 
Dygat, Stanisław 140 
Dygat, Zygmunt 48, 50, 71, 79, 110, 111, 

114, 117-119, 123, 137, 140, 141, 157, 
D ziekoński, Eugeniusz 113 
Dzierżanowski, Wiktor 22 
Dzwonkowski, W łodzim ierz 176



E. (?) por. 108
E. P. (?) 58
„Es” -> Pelc, W ładysław  
Egalenes, Jean d’ (pseud.) -> Brzękowski, 

Jan
Eictilerówna, Irena 52, 59 
Eictiler-Stypińska, Irena O lim pia -* 

Eichlerówna, Irena 
Ejsmond, Julian 184 ,192  
Ejsm ondowie, rodzina 184 
„Elenka” (pseud.) -» Backiel-Jędrzejewska, 

H elena
Ellenberger, babka S.F. Tyszkiewicza 13 
Espriu, Salvador 77
Elżbieta A ngela M ałgorzata z rodu Bowes- 

Lyon, żona króla Jerzego V I 101 
Ezechiel, kapłan i prorok 177

Faury, Louis, gen. francuski 196 
Favier, papiernik w Owernii 219 
Fayol, Henri 197 
Fenelon, Franęois 106 
Fieldorf, Emil 197 
Filipiak, B olesław , ksiądz 171 
Flaxman, John 236 
Foix, Josep V. 77 
Foitz, Raymond 88, 90 
Fouquet, Eryka -» Kawałkowska, Eryka 
France de Tersant, Jacques de 197 
Franciszek z Asyżu, św. 19, 184 
Frankowska, Fryderyka (Fryda) z domu 

Biederm ann 58, 242 
Frankowski, mąż F. Frankowskiej 58 
Fredro, A leksander 98 
Fryling, Jan 57 
Fudala, Jan 164, 166 
Fiissli, Johann H einrich 236

Gabaud, Irena z dom u Szrojt 36, 98, 99, 
1 0 2 ,1 0 5 ,1 0 6 ,1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 9 ,1 2 0 ,1 2 2 -  
124, 126, 127 ,129 , 134-136, 139, 140, 
142, 143

Gabaud, Robert 98, 9 9 ,1 2 0 ,1 3 9  
Gabaud, Y vonne -» W antułowa, Yvonne z 

domu Gabaud 
„Gabriel” (pseud.) -* Paczkowski, Jerzy 
Gajewicz, Bohdan 225 
Gałczyńska, Natalia z dom u Awałow  
Gałczyński, Konstanty Ildefons 94, 96 ,1 1 5 , 

138
Gałęzowska, Irena 104, 109, 111, 115, 117, 

134, 137, 139, 140, 143, 196 
Gałuszka, Józef A leksander 192 
Gamdzyk-Kluźniak, Maria 166 
G am elin, G ustave, gen. 101 
Gandhi, M ohandas Karamchand zw.

M ahatma 181 
Garbo, Greta 93

Garcia Lorca, Federico 72, 77, 238 
Gardies, Jacques 32, 41 
Garibaldi, Paulette 157 
Gawlikowska, Z ofia z dom u M auersberger  

99, 105, 123, 124, 140 
Gawlikowski, M ichał 123 
Gawlina, Józef, Bp Polowy W P 167 
Gąsiorowski, Janusz 31, 218, 219 
G ebethner i W olff, wydawcy 230 
G erm ond, V , ksiądz 171 
G erson, W ojciech 167 
Giedroyc, Jerzy 73, 74, 190, 203 
Gieysztor, Ewa 236 
Gieysztor, Józef M ichał 236 
Gieysztor, W ładysław Emil A leksander 236 
G ieysztorowa, Maria z dom u Rudzka 236 
Ginczanka, Zuzanna 76 
Girs, A natol 189, 225 
Gizowski, dr med. 113 
Gliwa, Stanisław 22 ,188-190 , 223, 225, 227- 

229, 231 
G łębicka, Ewa 7 9 ,1 3 8 , 189 
G łębocki, Jan 117 
Głowiński, M ichał 136 
G łówczewski, W , wydawca 153 
Gniazdowski, Zbigniew 157 
G odeł, Jean 140 
G odlewska, A nna 79, 188 
G odlewski, Wacław J, 87, 90 
G oetel, Ferdynand 79 
G oethe, Johann W olfgang von 218 
G ogh, V incent van 58 
G ogłuska, Stanisław 136 
Goldfarb, Stanisław 115 
G ołuchowska, H elena 212  
G ołuchowski, Karol 214 
G om browicz, W itold 115 
G om olec, Ludwik 229 
G om ulicki, W iktor 51,
G ontaut-Biron, Anna 168, 217
G opal, Ram a 181
Gorczyńska, Irena? 226
G oszczyński, Seweryn 206
Gozdawa, Jan (pseud.) -> M ałęczyński, Jan
Górski, Konrad 43,
Grabowski, Stanisław 84, 90, 122 
Grabski, Zdzisław 214 
Grażyński, M ichał 30 
Grom ada, Jan 164 
Grot, Zdzisław 229 
Grottger, Artur 61, 210 
Grubiński, Wacław 7 9 ,1 0 0  
Grydzewski, M ieczysław 73, 79, 106, 122, 

1 3 6 ,1 3 7 ,1 4 3  
Grzędziński, January, płk 23, 24, 104 
Grzybowski, Stefan 113 
Grzybowski, Wacław 36, 109, 111, 117 ,123 , 

1 2 9 ,1 3 9 ,1 4 0



G rzym ała-Siedlecki, Adam  -> Siedlecki, 
A dam  Grzymata- 

Gubrynowicz, Z ofia 112 
G uttiy, A leksander 156

H alecki, Oskar 50, 59, 79, 164, 176 
H aller, Józef, gen. 14 
H andelsm an, Józef 137 
H ańska de Balzac, Ewelina 117 
Hasiński, Henryk, kpt. 31, 218 
H eine, H einrich 218 
H elsztyński, Stanisław 92 
H em ar, M arian (wlaśc. M. H escheles) 61, 

72, 73, 94, 98, 138, 206 
H erbert, Z bigniew  203 
Hertz, Paweł 126, 136 
H ertz, Zygm unt 79 
H eydenkorn, Benedykt 223, 230 
H eyse, Paul Ludwig 218 
H ilchen, M ichał 9 
Hirschfang, artysta malarz 12,
H itler, A d o lf 23, 100-102, 132 
H lond, August, ks. kard., Prymas Polski 11, 

162, 165, 169, 171-173, 176, 177, 235 
H oesick, Ferdynand, wydawca 45, 96, 139, 

200, 203 
H oliński, A lfred 223, 230  
H ollender, Tadeusz 46,
H ołyński, Jan W alerian 17 
H ópitalier, M arcel L, kpt. 139 
Horacy (Q uintus H oratius Flaccus) 92 
„H ubal” (pseud.) -♦ Dobrzański, Henryk 
H ubert, gen. francuski 107 
H ulew icz, A ntonina -» Sem erau- 

Siem ianowska, A ntonina z domu  
H ulew iczów na  

H ulew icz, Bohdan Józef Florian (pseud. 
„N ow ina”) płk dypl. 31, 42, 218, 219, 
229

H ulew icz, Jerzy 218 
H ulew icz, L eon 218 
H ulew icz, M aria Grażyna 229 
H ulew icz, Stanisława -+ Ilińska, Stani-sława 

z dom u H ulew iczówna  
H ulew icz, W acław 218 
H ulew icz, W itold 218 
H ulew iczow a, H elena  z dom u Kaczkowska 

218
H ulew iczow a, Jadwiga z dom u Karwa- 

tówna 229 
H ulew iczow ie, rodzina 218 
H ulka-Laskowski, Paweł 99 
H utnikiewicz, Artur 57 
H utten-Czapski, Em eryk Czapski, 

Em eryk H utten- 
Hyla, W incenty 212, 214

L G. -► Gabaud, Irena 
Ilińska, Stanisława z domu H ulewicz 218 
Iliński, Bogdan 219 
Illukiewicz, Olga 11 
Iłłakowiczówna, Kazimiera 52, 192 
Iwaniuk, Wacław 76, 80, 203 
Iwaszkiewicz, Jarosław 46, 75, 98, 214 
Iwaszkiewiczowa, Anna z domu Lilpop 214 
Izajasz, prorok 177 
Iżycki-Herman, Tadeusz 18

J. P  (?) 38
Jabłoński, Henryk 113, 141 
Jachimowicz, Marian 203 
Jachowicz, Stanisław 98, 139 
Jadwiga, królowa Polski, św. 169, 175-177 
Jagiellonowie, dynastia 53, 161 
Jagodziński, Zdzisław 10, 41, 125 
Jahl, W ładysław Adam  Alojzy 113 
Jaklicz, Józef, gen. bryg. 36, 109, 117, 140, 
Jakubisiak, Augustyn, ksiądz 109, 111, 115, 

117, 123,
Jakubkiewicz, Irena 117 
Jakubowski, Józef 109 
Jan Ewangelista, św. 177 
Jan Paweł II, papież 77, 175 
Jan III Sobieski 98, 161 
Janowicz (pseud.) -> Szczęsny, Remigiusz 
Janta, Aleksander -» Janta-Połczyński, 

Aleksander  
Janta-Połczyński, A leksander 7, 14, 22, 24- 

26, 32, 33, 40, 41, 49, 52, 88, 89, 95, 104, 
119, 125, 127, 134, 139, 140, 142, 156, 
164, 165, 179-190, 217, 225, 228-231,
241, 243 

Janta-Połczyński, Stanisław 180 
Januszewski, Tadeusz 142 
Januszewski, W itold 29, 63, 70, 71, 123,

159, 163 
Jarzębski, Jerzy 165 
Jasnorzewska-Pawlikowska, Maria ^ 

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria 
Jastrzembski, Oktawian, kpt. 23 
Jaśniewicz, W incenty 143 
Jedlicka, Wanda 138 
Jedlicki, M arian 211 
Jegliński, Piotr 74 
Jeleń, Fryderyk, ks. superintendent

kościoła ewangelicko-reform owanego 13 
Jeleński, Konstanty 203 
Jenson, N icolas 227 
Jerzy VI, król W. Brytanii i Irlandii 101 
Jędrzejak, Józef 132, 143 
Jędrzejakowa, żona Józefa 132, 143 
Jędrzejewska-Backiel, H elena -* Backiel- 

Jędrzejewska, H elena  
Jędrzejewski, W ładysław 135 
Jim enez, Juan Ram ón 77



Jobert, A m broise 112 
Jodłowski, Eugeniusz 115, 156, 157, 165, 
Jodłowski, Stanisław 43 
Józewski, Henryk 75 
Judycka, Agata z dom u Żm udzińska 80 
Judycki, Zbigniew  Andrzej 80 
Jurkiewicz, Stanisław 168 
Jurkowski, Zygmunt 95 
Jurzykowski, A lfred 57, 7 9 ,1 8 8  
„Justyn” (pseud.) -* Kawałkowski, 

Aleksander

K. H. (?) 58 
Kahl, Janusz 10 ,143  
Kalinowski, Piotr 168 
Kamiński, A lbin (pseud.) -» Kawałkowski, 

Aleksander 
Kapela, Stanisława (pseud. „Kasia”) 132 
Kapiszewski, Henryk 26, 30, 42,
Kara, Stanisław, mjr 81 
Karnecki, choreograf 113 
Karpiński, Franciszek 172, 215 
Karpiński, Światopełk 94, 95, 98, 138 
Karpowicz, Tymoteusz 189 
Karski, Gabriel 98 
Karski, Zygmunt 98 
Karwat, Zygmunt 166 
„Kasia” (pseud.) -> K apela, Stanisława 
Kasparek, Norbert 203 
Kasprowicz, Jan 155 ,156 , 164 
Kasprowiczowa, Maria z dom u Bunin 156 
Kaszyńska, Jadwiga z dom u W oźniak 10, 

135
Kat, Stanisław, ksiądz 149 
Kawałkowska, Eryka z dom u Bugenhagen, 

Г  voto Fouquet 123 
Kawałkowski, A leksander (pseud. „Justyn” 

i in.), ppłk dypl. 29, 42, 75, 79, 8 0 ,1 0 2 , 
104, 123, 127, 128, 130, 135, 139, 142, 
168, 202  

Kawecka-Gryczowa, A lodia 125 
K ądziela, Paweł 57, 59, 77 
Keller, Zbigniew 115
Kiersnowska, Krystyna z dom u Dyga-tówna  

140
Kiersnowski, Ryszard 61, 77 
Kisielewski, Józef 180 
Kisielewski, Stefan 76 
Юе1пег, Juliusz 192, 194, 203 
Ю ejnocki, J. 142
Ю imaszewski, Bolesław  57, 7 9 ,1 3 7 , 203 
Kłossowski, Andrzej 20, 22, 28, 29, 41, 42, 
Kober, Jacques 32, 41 
K ochanowicz, Tadeusz 128 
Kochanowski, Jan 52, 172 ,183 , 197 ,199 , 

209, 215 
Kochowski, Wespazjan 215 
Kociemski, Leonard 226

K oczorowski, Stanisław Piotr 14, 19, 21, 25, 
38, 41, 50, 87, 88, 125, 165, 222, 226, 227 

Kohn, M. -* Kolin, M. I., spółka  
wydawnicza 

K olbe, A lfons, ojciec franciszkanin 145,
152

Kolberg, Oskar 118
Kolin, M. I., spółka wydawnicza 26, 51, 52, 

58
K olumb, Krzysztof (właśc. Cristoforo  

C olom bo) 238, 239  
Komarnicki, Tadeusz 82 
Komarnicki, W acław 94 
Kom orowski-Bór, Tadeusz 164 
K ondratowicz, Ludwik 51,
K onopnicka, Maria z dom u W asiłowska 25, 

51,
„Konrad” (pseud.) -♦ Kopań, Wacław  
K opań, Wacław (pseud. „Konrad”) 132 
Koper, Edward 115
K oppens, Leon 7, 26, 32, 89, 152, 191-195, 

201, 203, 226 
Korian, Tola (pseud.) -> Terlecka, Antonina  

M aria z dom u Kopczyńska 
K orolko, M irosław 4 
K orolko-Bobrowski, Cz. -> Bobrowski, 

Czesław Korolko- 
Korowicz, M arek 115 
Korwin-Szymanowski, Stefan Szyma

nowski, Stefan Korwin- 
K orzeniewska, Ewa 5 7 ,1 3 8 , 203 
Kosidowski, Z enon 52  
K osko, A llan 83 
K osko, Maria 125 
K ostecki, Lonio 116 
Kostrzyca, W iktor 115 
K ościałkowska, Alicja Zyndram- z dom u  

Lubińska 211 
K ościałkowska, Irena Zyndram- z dom u  

Boczkowska 211 
K ościałkowska, Janina Zyndram- z domu  

W ęgrzyńska, Г  voto  Nahlik 7, 9, 22, 32, 
38, 205-210, 212-216  

K ościałkowska, Ludwika Zyndram- z domu  
Eysym onttówna 210 

K ościałkowska, Z ofia Zyndram- z dom u  
M orawska 210-212, 214 

K ościałkowski, Józef Zyndram- 210 
K ościałkowski, M arian Zyndram- 212 
K ościałkowski, Stanisław Zyndram- 210 
K ościałkowski, Wacław Zyndram- (ojciec) 

210
Kościałkowski, Wacław Zyndram- (syn) 7, 

26, 32, 38, 123, 168, 171, 172, 176, 177, 
205, 210-216, 224  

K ościałkowski, Zbigniew Zyndram- 210 
K ościelska, Janina z dom u Ruszkowska 10, 

156



K ościelska, M onika z dom u Krystyńska 156 
K ościelski, Józef Teodor 155 
K ościelski, W ładysław August 155 ,156  
K ościelski, W ojciecli 7, 26, 36, 40, 88, 119, 

155-156, 164, 165, 181, 191 
K ościuszko, Tadeusz, gen. 62 
Kot, Stanisław 65, 66, 82, 211 
Kowalczyk, Andrzej Stanisław 142 
Kowalczykowa, A lina z dom u Lorentz 69, 

78
K owaliczko, R om an 212, 216 
Kowalik, Jan (pierw otnie J. Sławiczek) 79, 

165, 190
Kowalski, A dam , mjr 71, 105, 141, 172 
K ozar-Słobódzki, M ieczysław 66 
K ozłowski, E ugeniusz 41,
K ozłowski, W itold 117 
K ożuchowski, Józef Bronisław 140, 168 
Kranc ? Kranze
Kranze, Felicja z dom u Lilpopówna 92, 138 
Kranze, Karol 123 
Krasicki, Ignacy 215 
Krasiński, Zygm unt 61, 68 
Kryszak, Janusz 80  
Krzem icki, Kazim ierz 70  
Krzymowska, H elena  226 
Krzywicka, Irena 97 
Krzywicki, Ludwik 94 
Krzyżanowski, Jerzy R. 189, 190 
Kubiński, Edward 71 
Kucharski, R . 93 
Kuczyński, Stefan Krzysztof 4 
Kuglin, Jan 34, 119, 120, 188, 189, 241 
Kukieł, M arian, gen. 79, 187 
Kulczycki, Ludwik 94 
Kułakowski, Jan Ewald 113 ,114  
K uncewicz, Jerzy 106 
K uncewicz, Piotr 58 
K uncewicz, W itold 106 
K uncewiczowa, M aria z dom u Szcze

pańska 49, 52, 58, 106, 140, 208, 209  
K undegórska, H anna 157 
Kunert, Andrzej Krzysztof 59 
Kurasłi, wydawca w Chicago 166 
Kuriata, C zesław  203 
Kuryłło, Stefan (pseud.) -> Łobodowski, 

Józef
Kustroń, Józef, gen. 161 
Kwiatkowski, Jerzy 98, 136, 139 
Kwiek-Osiowska, Janina 137

L H ópitalier ? H ópitalier U 
La Pradelle, A lbert de G eouffre de 81 
Lacoin, przedsiębiorca 14 
Ladislao Polonus, drukarz 238 
Lam, Stanisław 56, 6 5 ,1 3 7 , 143, 166 
L ankau,Jan 66 
L apedagne, R ene 181

Le Louet, Jean 20
Lechoń, Jan (właśc. Leszek Serafinowicz)

9, 11, 50-52, 57-62, 64, 69, 78, 92, 94-96, 
98, 100, 102, 106, 108, 111, 112, 115,
116, 123, 127, 138-140, 142, 146, 164, 
174, 175, 177, 206, 208, 209, 211, 214, 
215, 219, 221, 236, 237 

Legeżyński, Stefan 230 
Legutko, Zbigniew M ichael 127 
Leitgeber, W itold 187, 190, 223, 230 
L em oine, gen. francuski 24 
Lenart 227
Lenartowicz, Teofil 51 
L eon XIII, papież 171 
Lesiuk, W iesław 10, 89 
Leska, Halina 110 
Leszczak, A ntoni 115 
„L eszek” (pseud.) -> Czapiewski, Józef 
Leśkiewicz, Bogusław 70 
Lewandowski, Wacław 216 
Lewański, Ryszard Kazimierz 28 
Lewartowski, Henryk 195 
Librach, Jan 104, 127 
Libsch, Edward 25, 165 
Libsch, Maria 25, 165 
Liebert, Jerzy 98 
Lilpop i Rau, spółka 150 
Lilpop-Krance, Felicja -> Kranze, Felicja 

z dom u Lilpopówna 
Lindenfeld, Ignacy -> Kolin, M. I., spółka 

wydawnicza 
Lipiński, W. 93
Lipko, Henryk -> Lipko-Lipczyński, Henryk 
Lipko-Lipczyński, Henryk 7, 26, 32, 88,

191, 192, 203 
Lisiewicz, M ieczysław 52 
„LNK” (pseud.) -♦ „Elenka” -♦ Backiel- 

Jędrzejewska, H elena  
Lohre, H erm ann 139 
Lope de Vega 77 
Lorentowicz, Jan 123 
Lorentz, Konstanty 17 
Lorentz, Ludwik 91, 92, 128 
Lorentzowie, rodzina 226 
L ete, Isabel z dom u M esa 165 
Loth, Jerzy 94 
Loth, Rom an 164
„Lubicz” (pseud.) -> Paczkowski, Tadeusz 
Lubicz-Zaleski, Zygmunt -» Zaleski, 

Zygmunt Lubicz- 
Lubińska, Alicja -» Kościałkowska, Alicja 

Zyndram-

Lada, Irena 168, 175, 176
Łada, Julian 167, 168, 175, 176
Ladoś, A leksander Wacław 82, 83, 127, 213



Ładzina, Wanda W ładysława z domu 
Szczuka 7, 32, 141, 148, 162, 165-178, 
224, 230, 235 

Ławruk, J. z dom u Starzycka 79 
Łazowski, W iktor 214 
Łem picka, R om ana 238 
Łepkowski, Tadeusz 79 
Łoboda, ataman kozacki 76 
Łobodowska, Jadwiga z dom u Kuryłło 66, 

67
Łobodowska, Stefania z dom u D oborejko- 

Jarząbkiewicz 66 
Łobodowski, Józef 7, 9 ,1 1 , 26, 27, 30, 32, 

34, 35, 40, 41, 46, 49, 51, 52, 61-80, 88, 
110, 116, 119, 141, 147, 179, 206, 219, 
234, 238-240 

Łoszak, S. 70
Łoza, Stanisław 78, 89, 91, 138, 176, 189, 

203, 236 
Łubieński, Stefan 71 
Łucki, Stanisław (pseud. „Arab”) 113 
Lukasiewicz, Juliusz 123 
Łukomski, G. 143
Łuszczewska, Jadwiga (pseud. „D eotym a”) 

106

Maar, kom ediopisarz 96 
M acedoński, A leksander 145 
M acedoński, Stanisław 145 
M achalska, Aleksandra 216 
„M aciej” (pseud.) -> Paczkowski, Tadeusz 
M ackiewicz, Józef 79 
M ackiewicz, Stanisław (pseud. „Cat”) 66 
M aczek, Stanisław, gen. bryg. 78, 134, 188 
M adej, A ntoni 98, 139 
M aginote, Andre 91, 107, 119, 187 
M ajakowski, W ładimir W. 73 
M ajchrowski, Jacek M. 176 
Majewski, Piotr 176 
M akowiecki, Andrzej Z. 139 
M akowski, Julian 94 
Maksymilian Maria Kolbe, św. 152, 153 
M akuszyński, Kornel 30, 89, 148 
M alczewski, R afał 164 
M alfere, Edgar, wydawca 19, 197, 203 
M alinowski, W ładysław P o b ó g -109-111, 

114, 117, 140, 141 
Małcużyńska, C olette z dom u G aveau 106 
M ałcużyński, W itold 106 
M ałęczyńska, Barbara z dom u Św ięto

chowska 84 
M ałęczyńska, Elżbieta z dom u Dąbrowska 

8 1 ,8 4
M ałęczyński, Jan (pseud. „G ozdawa”) 7, 

26, 27, 30, 32, 40-42, 49, 81-90, 147, 152, 
193, 202, 211, 213, 223, 224, 226, 230 

M ałęczyński, Teofil 81 
M arconi, Łeander 91

M arianowicz, A ntoni 138 
Mariańska, A nna 216 
M arkiewicz, Zygmunt 208, 216 
Marx, Jan 137
M ateusz Ewangelista, św. 170 
M atuszewski, Ignacy 65 
M atuszewski, Ryszard 74, 137, 138 
M auersberger, Adam  99, 105, 122-124, 126, 

140
M auersberger, Z ofia ^ Gawlikowska, Z ofia  

z dom u M auersberger  
M aurel, Andre 19 
Mayer, Józef 27, 28, 41,
M azon, Andre 196 
Mazur, G. 176
M azurkiewicz, Rom an 81, 89 
M eker, G enevieve 59 
M elis, Kazimierz 115 
M esa, Joaquin 17
M esa-Ł ote, Isabel ^  Ł ote, Isabel z domu  

M esa
M eysztowicz, Jan 91, 105, 140 
Miarka, urzędnik banku 113 
M iązek, Bonifacy, ksiądz 189 
M ichel, H. 103 
M ichowski, L eon 145 
M icińscy, rodzina 116, 117, 127, 137, 141 
M icińska, A niela 123, 141 
M icińska, A nna Ludwika 116, 117, 141, 142 
M icińska, H alina z dom u Krauze 1Г voto  

Kenarowa 116, 141, 142, 206 
M iciński, B olesław  109, 116, 117, 120, 122, 

123, 127, 137, 142 
M iciński, L eon 117
M ickiewicz, Adam  8, 15, 16, 21, 50-52, 57, 

61, 62, 64, 68, 75, 98, 102, 111, 115, 119, 
142, 181, 183, 186, 196, 200, 202, 210, 
213, 219-222, 224, 226, 229, 230 

M ierzwiński, M ichał 113, 141 
M iędzyrzecki, Artur 136 
M ikołajczyk, Stanisław 83 
M ilchsack 227
M iłosz, Czesław 9, 61, 62, 73-75, 79, 219, 

229
M inasowicz, Józef Epifani 18 
M inkiewicz, Janusz 9 5 ,1 3 8  
M irabeau, H onore 58 
M istral, Frederic 47, 58 
M iśkiewicz, B enon 229 
M itzner, Piotr 137 
M niszkówna, H elena 100 
M ochnacki, Maurycy 61,
M olina, Tirso de 77 
M ondschein, Józef G abriel 113, 141 
M ontfort, Henri de 196 
M ońkiewiczówna, Bronisława 50 
Morris, W illiam 227 
Morsztyn, Jan Andrzej 215



M ortkowicz, Jakub 20, 196, 203 
M ortkowicz-Olczakowa, H anna ->

O lczakowa, H anna z dom u M ortkowicz 
M ortkowiczowa, Janina 47  
M oszcze ńska-Rzepecka, Iza 97 
M ościcki, H enryk 94 
M orawscy, rodzina 216 
M orawski, Edward 210  
M rożewski, Stefan 83 
M rożkiewicz, Stefan 71, 78 
M usiatowicz, Tadeusz 115 
M usielak, H enri 10

Nabielak, Ludwik 206 
N aglerowa, H erm inia 188 
Nahlik, Janina -♦ Kościałkowska, Janina 

Zyndram-
Nahlik, Stanisław E. 205-207, 211, 214, 215 
Nałkowska, Z ofia  208 
Napierski, Stefan 98 
N asiłowska, A nna 139 
N ebelska, W anda -> Sam son-N ebelska, 

Wanda
Niedziałkow ski, M ieczysław 98 
N iew ieski, Stanisław 98 
Nikorowicz, Ignacy 192, 203 
Norwid, Cyprian 51, 79, 93, 1 0 6 ,1 1 1 ,1 8 3 , 

212, 225, 226 
N owaczyński, A d o lf 96 
N ow ak (pseud. „Selim ”), ppor. radio

operator P O W N  132, 143 
Now ak, Jan (właśc. Zdzisław Jeziorański)

57
Now ak, Jerzy 50  
Now ak-D łużew ski, Juliusz 78 
Now akowska, Ewa 57, 79, 203 
Now akowski, Tadeusz 79, 9 9 ,1 3 9  
Now akowski, Zygm unt 7 9 ,1 9 9 , 204 
N owicki, Andrzej 9 5 ,1 3 6  
„N ow ina” (pseud.) H ulew icz, Bohdan

O berfeld, K azim ierz 77 
O bszyński, Jan 80
O drowąż-Pieniążek, Janusz -♦ Pieniążek, 

Janusz O drowąż- 
O koniewski, Stanisław 140, 245 
Oksza, Stanisław 51, 71, 78, 206 
O lczakowa, H anna z dom u M ortkowicz 47 
Om ański, T.O., wydawca 141 
O ppm an, Artur 51 
O rdon, Julian K onstanty 51 
O rdonówna, H anka (pseud.) 106 
Ordyński, Ryszard Stanisław Kazimierz 50,

58
Orkan, W ładysław (właśc. Franciszek  

Sm reczyński) 159 
O siecki, W ilk 196 
Ostrowski, W itold 165

Ostrowski, W ładysław, ksiądz 145 
Ottokar, N icolas 21

Paccini, A lfredo, ks. bp 212 
Paczkowscy, rodzina 10, 91, 92 
Paczkowska, Irena ^ Gabaud, Irena 
Paczkowska, Irena Wanda z domu  

M orońska 91, 92 
Paczkowska, Z ofia ^ Borsukowa, Zofia  
z dom u Paczkowska
Paczkowski, A lfred, pseud. „Wania” 104 
Paczkowski, Jerzy (pseud. lit. „Ed. Pliszka”, 

„J. E lski”, „L. F ^ s k i”; pseud. konsp. 
„Gabriel”, „G eorges Tarneau”), mjr 7, 
10 ,11 , 24-26, 30, 32, 34-38, 42, 52, 59,
61, 69, 75, 88, 91-143, 146, 155, 159, 181, 
184, 187, 188, 190, 191, 200-202, 228, 
229, 241, 242 

Paczkowski, Ludwik 91, 92, 122 
Paczkowski, Tadeusz (pseud. „M aciej”, 

„Lubicz”) 92, 109, 113, 122-124, 128,
129, 135, 137, 140, 143 

Paderewski, Ignacy Jan 71, 79, 110, 117,
189

Pajor, Tadeusz 88-90  
Pajorowa, żona T. Pajora 89, 90 
Palewski, Jean Paul 78 
Palmbach, Henryk 70-72, 78, 79 
Palmbach, M arek 79 
Palmbach, W łodzim ierz 79 
Palowski, Franciszek 183, 184, 190 
Paluch, M ieczysław 218 
Pałasz, Augustyn 113 
Panaś, ksiądz 139 
Panecki, Tadeusz 141, 176 
Pankiewicz, Józef 242 
Pańczak, W ładysław, kpt. 225, 230 
Papee, Kazimierz 222 
Parandowski, Jan 75 
Parigi, Pietro 84, 90 
Parnell, Feliks 100, 139 
Partyka, Z ofia z dom u Dygat Г voto  

Halpert 134, 143 
Pasek, Jan Chryzostom 215 
Paskiewicz, Iwan E. 53 
Pasławski, Stefan 31, 219 
Pasternak, Leon 137 
„Paul” (pseud.) -» Szczęsny, Rem igiusz 
„Paul-Pol” -* Szczęsny, Rem igiusz  
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria z domu 

Kossak 26, 52, 61,
Pawlikowski, M ichał 225 
Pawlita, A ntoni, ksiądz 11 
Pawłowicz, Bohdan 52 
Pawłowski, Edward 143 
Pawłyczko, Dimitrij 75 
Pazyra, Stanisław 110, 140 
Peguy, Charles 184



Pelc, Emil 145, 246
Pelc, W ładysław 7, 10, 26, 30, 32-34, 37, 38, 

40, 42, 70, 83, 88, 141, 145-153, 157, 202, 
219, 224, 226, 228, 236 

Pelcowa, H elena z dom u Szantyrówna 145, 
148

Pelcowa, Julia Cezaria z dom u Sokolik 145 
Penner, Janina -> Brochwicz-Skoczyńska, 

Janina 
Petitjean, Armand 117 
Pezda, Janusz 204 
Pfem fert, Franz 218 
Piaskowski, Stanisław 189 
Piech, Rom ana 125 
Pieczątkowski, Feliks 90 
Pieniążek, Janusz Odrowąż- 142, 187, 190 
Pigoń, Stanisław 5 2 ,1 5 9 , 206, 215, 234 
Piłsudski, Józef K lem ens, marszałek 4 5 ,5 0 , 

53, 66, 70, 96, 110, 111, 115, 117, 118, 
122, 139-141, 153, 192, 197, 200, 218 

Piquet, Gerard 134, 143 
Pitera, Julia 204 
Pius XII, papież 171, 215 
Plater, Em ilia 210 
Platerówna, Julia Broel- 171 
Pliszka, Ed. (pseud.) -> Paczkowski, Jerzy 
Pobóg, Ryszard (pseud.) -> Kiersnowski, 

Ryszard
Pobóg-M alinowski, W ładysław -► M ali

nowski, W ładysław Pobóg- 
Pochmarski, Bolesław  195 
Podgórski, W ojciech Jerzy 22, 58, 80, 138- 

140, 142, 143, 165, 191, 215, 230 
Podsędkowski, pchor. 155, 164 
Poesio, G iuliano 31 
Poesio, Paoio Em ilio 84, 90 
Pogorzelski, Andrzej (pseud.) -► Teslar, 

Józef Andrzej 
Pol, W incenty 119 
Polak, B. 143
Polkowski (pseud.) -> Szczęsny, Rem i-giusz  
Pollak, Seweryn 74, 137 
Pomian-Pożerski, Edward Pożerski, 

Edward Pomian- 
Poniatowski, Józef książę 106, 157 
Popielska, Irena 123 
Potocki, Wacław 119, 156 
Pradelle, A lbert de G eouffre de La -♦ La 

Pradelle, A lbert de G eouffre de 
Prochaska, Franciszek 21, 165, 189, 225 
Prokop, M arek P. 124, 203, 204 
Prugar-Myślik, Anna 10, 47 
Pruszyński, Ksawery 179 
Pryliński, Kazimierz, pchor. 23 
Przegaliński, Bolesław  42, 50, 83, 89, 90, 

114, 245 
Przyboś, Julian 160, 202 
Przybylski, Adam  197

Przybyszewski, Stanisław 155 
Przyłuski, Bronisław 7, 14, 223 
Przypkowski, Tadeusz 214 
Pszonka (pseud.) -» Łobodowski, Józef 
Ptasińska, Maria 190 
Pułaski, Franciszek 7, 32, 48, 89, 196, 224 
Puttkam erowa, Maryla z domu 

W ereszczakówna 46, 221 
Pytlewski, znajomy W. C ontiego 158, 165

R., por. 108
Rabska, Zuzanna 164, 228, 231 
Radom ski, Feliks 31, 199 
Rafacz, Andrzej 166 
Ram isch, Gertruda 226 
Ratajczak, Józef 203, 229 
Ratdolt, Erhardt 227 
Rau -► Lilpop i Rau, spółka  
Rawski, C.L. 166 
Raym ond, G aston 41 
Raym ond, Irena 27, 31, 41, 199 
Rączka, Katarzyna 10 
Reda, Jan 115 
Regam ey, Konstanty 142 
Rej, M ikołaj 215 
Relidzyński, Józef 49-51, 58, 206  
Rem bieliński, Jan 24 
„Rem i M artin” (pseud.) -> Szczęsny, 

Rem igiusz  
Reym an, Edm und Jan 94 
Riba, Carlos 77 
Rilke, Rainer Maria 218 
Rim baud, Jean Arthur 100 
Rodziński, Artur 57, 164 
R oger z Taize, brat zakonny 148 
Rogoyska-Arm inowa, Janina 123 
Rogoziński, M ichał 169 
Rom anowicz, Kazim ierz 134 
Rom anowiczowa, Z ofia 134 
Rom anowski, M ieczysław 86 
R ose, Adam  168 
R osselino, Bernardo 20 
R osset, Franęois 165 
Rostand, Edm ond 96 
Rostworowski, Jan 79 
Rothertowa, Z ofia 123, 125 
Rotwand, Stanisław 81 
Roy, '^ d aw ca  57-59, 188, 190 
Rożniatowski, Tadeusz, lek. m ed. 182 
Różew icz, Tadeusz 203 
Rubel, Ludwik 24 
Rubinstein, Artur 59 
Rudnicki, Stefan 123 
Rudzka, Leonia 167 
Rusch, A d olf 227 
Rużewicz, Stanisław 23 
Rydel, Lucjan 192
Rydz-Śmigły, Edward, m arszałek 197, 203



Rygiel, Stefan 22
Rym owicz, Bronisław, wydawca 230
Ryszard, zecer PO W N  131
Ryś, H enryk 71, 78
Ryterband, Rom an 215
R zeźnicki, W adaw  115
Rzyski, L. (pseud.) -+ Paczkowski, Jerzy

S. T. ^  T hem erson, Stefan  
Saint-Lam bert, Jean de (pseud.) -> 

M atęczyński, Jan 
Sakowska, Stefania 106 
Sakowski, Juliusz 57, 99, 106, 112, 139, 141, 

1 89 ,2 1 4
Sally -♦ Słow acka-Becu, Salom ea z domu  

Januszewska 
Sam borski, Bohdan 82, 114, 123 
Sam son-N ebelska, Wanda 194 
Santor, Irena 139 
Sanz, Esteban 77 
Sarga, strzelec 161 
Sawicka, Jadwiga 80 
„Selim ” (pseud.) -♦ Nowak, ppor. 
Sem erau-Siem ianow ska, A ntonina z domu  

H ulew icz 218 
Serafin, M arian 159 
Serafinowicz, L eszek -* L echoń, Jan 

(pseud.)
Seweryn, W ładysław 115 
Shakespeare, W illiam 156, 200  
Siedlecki, A dam  Grzymała- 92, 97, 138 
Siedlecki, Franciszek 88 
Sieniawski, Andrzej 71, 78, 79, 162 
Sieniawski, Józef, lek. m ed. 182 
Sienkiewicz, H enryk 115, 197 
Sieroszewski, Wacław 197, 203 
Sikorski, W ładysław, gen. 29, 49, 50, 104, 

110, 168, 1 8 8 ,2 1 1 ,2 1 2  
Siłakowscy, rodzina 72, 238 
Skarbek-Tłuchowski, Oskar 21 
Skarga, Piotr, ksiądz 195 
Skoczyńska, Janina -> Brochwicz-Sko- 

czyńska, Janina 
Skowronek, Jerzy 79, 203 
Skupień, Jan 11, 166 
Sławiński, Jan A . 123 
Słobodnik, W łodzim ierz 46 
Słodowski, Jan 165 
Słom a, R enata 230  
Słonim ska, Janina 106 
Słonim ski, A ntoni 50-52, 61, 92, 96, 98,

106, 123, 126,
Słoński, Edward 51,
Słow acka-B ecu, Salom ea z dom u  

Januszewska 53, 79 
Słowacki, Juliusz 8, 51, 53, 61, 62, 75, 115, 

163, 183, 208, 215, 225, 236, 237 
Sm ogorzewski, K azim ierz 14, 18, 22,

Sobańscy, rodzina 91 
Sobański, Antoni 99, 123 
Sobański, M ichał 91 
Sokolnicki, M ichał 21, 94 
Solich, Franciszek 115 
Sołowij, W ołodymyr 123 
Sołżenicyn, Aleksandr I. 76 
Sorel, Cecile 100 
Sowiński, Józef Longin, gen. 51 
Spiechowicz, Janusz 70, 71 
Sprusiński, M ichał 142, 190 
Stachurski, Tomasz 11, 166 
Staff, Leopold 137 
Stanisław Kostka, św. 176 
Stanisław Polak (Stanislao Polonus), 

drukarz 20, 228, 238 
Stanisław Szczepanowski, św. 210 
Stanisław z Sewilli ^ Stanisław Polak 
Starnawski, Jerzy 41, 43, 74, 78,
Starzyński, Stefan 49, 161 
Stefan Batory 53, 161 
Stefanowska, Wanda 84, 85, 87, 90, 148, 

153
Stefanowska, Z ofia 181, 190 
Steinsberg, M arian 96 
Stelm achowska, Ewa 125 
Stem powski, Jerzy 122, 142, 213, 214, 216 
Stepan, К. 176
Stocker-Pacewicz, Walentyna 188 
Stradecki, Janusz 138 
Straszewicz, Czesław 210 
Straszyńska, Elżbieta 156-158 
Straszyńska, Sabina z domu Siłakowska 7, 

30, 32, 88, 119, 155-159, 165, 224, 238 
Straszyński, mąż S. Straszyńskiej 156 
Strauch, Edm und 212, 216 
Strążyski, Edmund 92 
Stroński, Stanisław 65, 225 
Strug, Andrzej (właśc. Tadeusz G ałecki) 98 
Strzałkowski, W iesław 61, 77 
Strzetelski, Stanisław 59, 65,
Studziński, Janusz 113 
Stwora, Jacek 70 
Suchcitz, Andrzej 143 
Suligowski, A d olf 94 
Suski, Augustyn 159 
Swinarski, Artur Maria 95 
Syga, Teofil 9 3 ,1 3 6  
Symans, Adam  226 
Syrokomla, W ładysław (pseud.) -> 

Kondratowicz, Ludwik 
Szałagan, Alicja 189, 215 
Szczawiej, Jan 98 ,1 3 7 , 139 
Szczepańska, Maria 203 
Szczepański, Jan Alfred 203 
Szczepińska, Joanna 236 
Szczęsna, B ożena 156 ,157 , 165



Szczęsny, Rem igiusz (pseud. „Janowicz”, 
„Paul”, „Paul-Poi”, „Policowsici”, „Remi 
M artin”) 109, 129, 131, 132, 134, 143, 

Szczuka, Stanisław (ojciec) 167 
Szczuka, Stanisław (syn) 167 
Szczukowa, Wanda z dom u Starzyńska 167, 

168, 176 
Szczypka, Józef 7 4 ,1 3 7  
Szekspir -» Shakespeare, W illiam  
Szeliga, Jan (pseud.) ^  Kościałkowska, 

Janina Zyndram- 
Szem bek, Jan 
Szepietowski, pianista 157 
Szepietowski, Leonard 140 
Szer, Seweryn 214 
Szeryng, Henryk 113, 141 
Szewczenko, Taras 4 6 ,5 7  
Szmidt, Jadwiga 10 
Szober, Stanisław 93 
Szrojt, Eugeniusz 123 
Szubert, Zbigniew 82, 89, 157 
Szumlakowski, M arian 234 
Szumska, Danuta 10, 153 
Szurek-Wisti, Maria 83 
Szymanowski, Eustachy 94 
Szymanowski, Józef 168 
Szymanowski, Stefan Korwin- mjr 212 
Szymańska, A gnes 225 
Szymański, Adam  196 
Szymberska, żona T. Szym berskiego 110 
Szymberski, Tadeusz 110 
Szymborska, W isława 75, 203 
Szynalik, Franciszek 159 
Szynalik-Dobrowolski, Julian 7, 11, 25, 30, 

32, 34, 40, 42, 8 8 ,1 1 1 , 1 1 2 ,1 1 5 ,1 5 5 , 
159-166, 191, 217, 219, 223, 224, 229,
234

Szynalikowa, A niela z dom u Dobrow olska  
159

Szypowska, Irena 64, 65, 69, 74-80, 
Szypulski, M arek 10, 20, 22, 29, 89 ,1 4 9 ,

226

Śliwieński, gen. em. 113 
Śliwińska, Janina z domu Siłakowska 30, 31, 

72, 89, 90, 122, 156, 157, 177, 234, 238 
Śliwińska, W ładysława 89, 9 0 ,1 2 6  
Śliwiński, por. \W  30 
Śliwiński, Jan 197, 200, 204 
Śliwiński, Leon -  ojciec 90 
Śliwiński, L eon -  syn 90 
Śm ieć, Krzysztof (pseud.) -> H lond, August, 

ks. kard.. Prymas Polski 
Śpiewak, Jan 137 
Świderski, B olesław , wydawca 216 
Świerzewska, Wanda 123 
Święch, Jerzy 74, 112 
Święcicka, E ugenia 123

Świętochowska, Barbara -> M ałęczyńska, 
Barbara z dom u Świętochowska  

Świętochowski, A leksander 84

Taborski, B olesław  203 
Talko, L eszek 10, 112, 153 
Tarneau, G eorges (pseud.) -> Paczkowski, 

Jerzy
Tarnowska, A nna 146
Tarnowska, Krystyna 124
Tarnowska, Róża z dom u Zam oyska 146
Tarnowski, Adam  146
Tarnowski, Juliusz 146
Tarnowski, Kazimierz 99, 122-124,
Tarnowski, Rafał 146
Tarnowski, W ładysław 146
Taszycki, W itold 43
Telakowska, Wanda 99, 123
Terlecka, A ntonina Maria z dom u

Kopczyńska (pseud. Tola K orian) 243 
Terlecki, Tymon 7, 11 ,1 4 , 23-28, 31, 41, 42, 

58, 79, 122, 135, 142, 180, 184, 189, 190, 
216, 219, 222-225, 227-231, 243 

Teslar, A leksander 195 
Teslar, A ntoni 195
Teslar, Józef Andrzej 7, 14-16, 19, 21, 22, 

26, 27, 31, 39, 42, 43, 52, 84, 152, 191, 
195-200, 203, 204, 219, 225-227, 229-231, 
244

Teslar, Krzysztof Stanisław 195, 197 
Teslar, M ichał Maria 31, 42, 195 
Teslar, Tadeusz 195 
Teslarowa, Jadwiga M aria z dom u  

Pogorzelska 195, 197 
Teslarowa, Maria z dom u Jakowlew 195 
Tetmajer, Kazimierz Przerwa- 192 
T hem erson, Stefan 113, 141 
Tim ofiejew , G rzegorz 98, 139 
„Tom” (pseud.?) 51 
Tomanek, Ludwik 58
Topolski, Feliks 100, 101, 123, 139, 143, 179 
Toporowski, Marian 138 
Trembecki, Stanisław 215 
Trzebiński, W incenty? 94 
Trznadel, Jacek 80
Tuwim, Julian 51, 52, 94, 95, 98, 102, 106, 

111, 116, 123, 135, 138, 139 
Tuwimowa, Stefania 106 
Twardowski, Julius 203 
Twardowski, Tadeusz O gończyk- 216 
Tyczkowski, Franciszek, ksiądz 22 
„Tygrys” (pseud.) ^  Ważny, W ładysław  
Tymowski, M ichał 41,
Tynelski, Ludwik 115 
Tyrteusz (Tyrtajos) 8, 149 
Tyszkiewicz, Andrzej 13 
Tyszkiewicz, D aw id 13 
Tyszkiewicz, Jan 17 ,1 8 , 223, 225



Tyszkiewicz, Jan Bonawentura 13 
Tyszkiewicz, O tton Edward 13 
Tyszkiewicz, Sam uel Fryderyk 7-10, 12-32, 

34-43, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 62, 69, 71- 
УЗ, 77, 78, 81-83, 85-90, 113, 119, 121- 
123, 125, 142, 146-148, 153, 155-159, 
162-165, 167, 169 ,171-174, 177, 178,
182, 184, 188-190, 193-197, 199-201, 203, 
204, 207, 210, 212, 213, 215-219, 221- 
231, 234-244  

Tyszkiewicz, Stanisław 9, 17, 18, 22, 225, 
226, 230

Tyszkiewiczowa, A lina z dom u Um ińska, 
i r  voto  H olyńska 17 

Tyszkiewiczowa, Maria Luisa Enrichetta z 
dom u E llenberger 13 

Tyszkiewiczowa, M aryla Astrid z domu  
N eum ann 14, 17, 18, 20, 22, 31, 226 

Tyszkiewiczowa, Stefania z dom u Lorentz, 
i r  voto  Jarosińska 17-19, 226 

Tyszkiewiczowa, Vittoria z dom u Lenzi 18, 
22, 23, 28, 41, 83, 90, 165, 223, 230, 239, 
243

Tyszkiewiczówna, Jadwiga 13 
Tyszkiewiczówna, Salezja, nazaretanka 172

Ujejski, Kornel 186 
U kniew ska, Maria 71, 78 
Um ińska, A lina -> Tyszkiewiczowa, A lina z 

dom u Um ińska  
Um ińska, A lina z dom u B ein 17 
Um ińska, E ugenia 134, 143, 245 
Um ińska, Stanisława 211 
Um iński, W ładysław 17 
U niechow ski, A ntoni 96 
U szpolew icz, Ryszard 83

Vega, G arcilaso de la 72, 238 
Vega, L ope de ? L ope de Vega 
Venturi, A d o lf 21
Verlaine, M athilde z dom u M aute, 1Г voto  

D elporte  100 
V erlaine, Paul 100, 218 
V inne 227 
V lach, Robert 70

W. Ł. -> Ładzina, Wanda 
W. Z. K. -» K ościałkowski, Wacław  

Zyndram- 
W adwicz, Janina M. /  Ina (pseud.) -»

Kościałkowska, Janina Zyndram- 
W alentynowicz, M arian 24, 30, 89, 106, 148 
Walancik, Franciszek, ks. prał. 166 
Walfisz, Seweryn 140 
Wandycz, D am ian 115 
„W ania” (pseud.) -> Paczkowski, A lfred  
Wantuła, W ładysław 126 ,1 3 4

Wantuła, Yvonne z domu Gabaud 109,
119, 123, 126, 134 

Wasowski, Jerzy 139 
W awelberg, H ipolit 81 
Ważny, W ładysław (pseud. „Tygrys”), por.

115, 130, 131, 142 
Ważyk, Adam  203 
W ąsowicz, Kazimierz (pseud.)

W ierzyński, Kazimierz 
W ellisz, L eopold 217, 222 
W ereszczakówna, Maryla -► Putkamerowa, 

Maryla z dom u W ereszczakówna 
Węgrzyńska, Janina -♦ Kościałkowska, 

Janina Zyndram- z dom u Węgrzyńska 
Węgrzyńska, Maria Ewa 207 
Węgrzyńska, Maria z dom u Szeligowska  

205, 214 
Węgrzyński, Jan 205 
Węgrzyński, W ładysław 205 
W ieczorkowa, J. 215 
W ielopolski, Zygmunt 210 
W ieniawa-Długoszowski, Bolesław  -> 

D ługoszow ski, B olesław  W ieniawa- 
W ierzyńska, Bronisława z domu

K oyałłowicz, Г voto Rodm unt, ПГ voto 
Heym an-Jarecka 45 

W ierzyńska, Felicja z dom u Dunin- 
Wąsowicz 56 

W ierzyńska, H alina z dom u Pfeffer, Г  voto 
Sztompka 46-48, 55, 65, 106 

W ierzyńska, Janina 56 
W ierzyński, Andrzej 56 
W ierzyński, Bronisław 56 
W ierzyński, H ieronim  56 
W ierzyński, Jan 56
W ierzyński, Kazimierz (do 1912 r.: K. 

W irstlein) 7, 9, 11, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 
45-59, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 77, 79, 
88, 94, 98, 106, 111, 119, 122, 123, 126, 
138, 141, 179-181, 189, 206, 212, 219, 
224, 241, 244 

W ilde, Oscar 184 
W illaum e, M ałgorzata 139 
W illiams, wydawca 143 
W inczakiewicz, Jan Maciej 11, 61, 68, 72, 

77-79, 111, 112, 135, 137, 141, 159, 163, 
166, 191

W inowska, Maria 30, 70, 71, 162 
W irstlein, Kazimierz -* Wierzyński, 

Kazimierz 
W iślicki, Adam  177 
W ittig, Edward 65, 78 
W ittlin, Józef 50, 52, 57, 59, 79, 98, 99, 108, 

123, 139
W ittlin, Tadeusz 94-96, 99, 107, 138, 140, 

190, 199 
Witwicki, Kazimierz 50, 58 
Witwicki, Stefan 50, 66, 1 1 9 ,1 6 7 ,1 7 2 , 183



W lach, Robert -» Vlach, Robert 
W ładysław Polak (Ladislao Polonus), 

drukarz 238 
Wnuk, W łodzim ierz 164, 166 
Wojakowski, Krzysztof Jerzy 117 
W ojciecli, św. 172 
W ojciechowski, Edm und 214 
Wojda, D orota 165 
Wojna, Ryszard 72 
W ojtasiński, Zbigniew 123 
Wojtyła, Karol ^  Jan Paweł II, papież  
W olińska, A nna 230  
Wolska, Wanda 214 
Wolski, B., księgarz? 173 
W ołoszynowski, Julian 98 
Woś, Jan W ładysław 22, 29, 42 
W owkonowicz, Tadeusz 160 
W oydat, Zdzisław 114 ,168  
Wójcicki, A . 215 
W rede, Maria 204 
Wroczyński, Kazimierz 66 
Wujek, Jakub, ksiądz 152 
W ychowska 116 
Wyrwa, Tadeusz 142 
Wyskiel, W ojciech 57, 79, 138, 203 
Wysocki, A lfred 204

Yarmolinsky, Avrahm 222, 230

Z. R. (?) 230 
Z. W  (?) 160
Z abiełlo, Stanisław 25, 29, 41, 42, 168, 170, 

176, 177, 193, 203, 212, 216 
Zagórski, Jerzy 74 
Zajcew, Paweł 57 
Zaleski, August 98, 211, 212 
Zaleski, Józef Bohdan 61,
Zaleski, Zygmunt Lubicz- 90, 109, 196 
Zamojski, Jan E. 27, 41, 142, 165

Zam oyski, Jan, hetm an 200 
Zarecki, gawędziarz 159 
„Zawa” (krypt.?) 165 
„Zawado” (krypt.) -* Zawadowski, Jan 

Wacław
Zawadowska, Tamara z dom u Frankowska 

Г voto M esa 17, 47, 48, 165, 223 
Zawadowski, Jan Wacław 46-48, 50, 58, 82, 

165, 223, 242  
Zawadowski, Wacław Maria 10 
Zawistowska, K azim iera 192 
Zawisza, lek. m ed. 123 
Zawiszyna, A gnes E. 123 
Zbyszewski, Karol 24 
Z echenter, W itold 202 
Zgórniak, Marian 142 
Zieliński, Gustaw 168 
Zięba, Józef 74
Zim ińska-Sygietyńska, M ira 95 
Znaniecki, H orian 59 
Zwoliński, Świętosław 79 
Zygmunt, M irosława 125 
Zygmunt III Waza 76 
Zyndram -Kościałkowska, Janina -» 

Kościałkowska, Janina Zyndram- 
Zyndram-Kościałkowski,W acław -► 

Kościałkowski, Wacław Zyndram- 
Zys, Henryk 230

Żarnowski, Jan 88, 90 
Żelechow ska, Krystyna 117 
Żeleński-Boy, Tadeusz 96, 97, 108 
Ż erom ski, Stefan 115, 150 
Żm igrodzki, Józef 113 
l^ n g o łło w icz , Bogum iła 141 
^ łto w s k i ,  Adam  211 
Żytomirski, Eugeniusz 58 
Żyw, A leksander 24, 105, 123





S p i s  i l u s t r a c j i

ILUSTRACJE CZARNO-BIAŁE W TEKŚCIE

1. Hirschwang: Portret Samuela Tyszkiewicza (1940); jak  głosi legenda, wykonany 
własną krwią artysty w obozie niemieckim. Reprodukcja z druku bibliofilskiego 
S. Gliwy: Samuel Tyszkiewicz artysta-typograf (1962), s. 14

2. J. A. Teslar: Devant la Colonne de Mickiewicz. K arta tytułowa
3. [S.F. Tyszkiewicz]: Kolofon. W: J.A. Teslar: Devant la Colonne de Mickiewicz. Pa- 

ryż[-Florencja] 1929. Egzemplarz nr 219 opatrzony podpisem  wydawcy; ze zbio
rów M uzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu

4. Identyczny Krzyż lotaryński w sygnetach: Stanisława Polonusa z Sewilli (Vita 
Christi, 1503) i M istrza Samuela Tyszkiewicza. R eprodukcja z druku bibliofilskie
go S. Gliwy, s. 74

5. Nicea na starej widokówce z lat trzydziestych XX w. M olo spacerowe, dziś już nie 
istniejące. Zbiory własne W.J. Podgórskiego [dalej: WJP]

6. W. Januszewski: „Boże Narodzenie w baraku żołnierskim ” (drzeworyt). Bożona
rodzeniowa kartka pocztowa ze słowami kolędy Franciszka Karpińskiego Bóg się 
rodzi: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę m iłą”. Edycja Polskiej 
YM CA we Francji na 1941 r. Zbiory własne W JP

7. [H. Kapiszewski]: La Pologne sous 1’occupation allemande. [B. m. r. i wyd.] [Ni
cea: druk konspiracyjny S.F. Tyszkiewicza, 1942]. R eprodukcja okładki. Egzem 
plarz Biblioteki Narodowej w Warszawie [dalej: BN]

8. S.F. Tyszkiewicz: Katalog wydawnictw Oficyny Nicejskiej. W: J.M. Wadwicz: Poe
m at z  dyliżansem, s. [53]. Egz. BN

9. A. Janta: Psalmy, s. 64: Psalm X V II  ukochania ziemi (fragm ent) -  układ osiowy 
tekstu. Egz. BN

10. W.Pelc: Adwent, s. 20: Sen o Grodnie (fragm ent) -  układ grzebieniowy tekstu. 
Egz. BN

11. [S.F. Tyszkiewicz]: Kolofon. W: J.M. Wadwicz: Poemat z  dyliżansem, s. [51], Egz. 
BN

12. [S.F. Tyszkiewicz]: Kolofon. W: W. Zyndram-Kościałkowski: Tydzień w Muri, 
s. nlb. Egz. BN

13. Kazimierz Wierzyński. Pocztówka z serii: „Współcześni pisarze polscy” (1933). 
Zbiory własne W JP

14. Jan Wacław Zawadowski, artysta malarz, i jego żona, Tamara M esa-Zawadowska 
z d. Frankowska. Fotografia wykonana w Orcel przez p. A nnę Prugar-Myślik 
(maj 1982)

15. Dom  Tamary i Jana Wacława Zawadowskich w Orcel (Aix-en-Provence). R epro
dukcja z program u wystawy przeglądowej prac artysty, zorganizowanej przez To
warzystwo P r^ jac ió ł Sztuk Pięknych w lO-akowie w 1975 r

16. K. Wierzyński: Barbakan warszawski. K arta tytułowa pierwszego wydania (Nicea
1940). Egz. BN

17. J. Łobodowski: Z  dymem pożarów. K arta tytułowa pierwszego wydania (Nicea
1941). Egz. BN



18. W. Januszewski: karykatura Józefa Łobodowskiego, ilustrująca recenzję tomiku 
Z  dymem pożarów  na łamach „Wrócimy” 1942 nr 8, 15 IV, s. 266 (recenzent:
H. Palmbach). Egz. BN

19. J. Łobodowski: Z  dymem pożarów. K arta tytułowa drugiego wydania (Nicea
1941). Egz. ze zbiorów własnycti W JP

20. [S.F. Tyszkiewicz]: Kolofon  drugiego wydania Z  dymem pożarów, sygnowany ini
cjałami wydawcy. Egz. nr 77 ze zbiorów własnycti W JP

21. [S.E Tyszkiewicz]: Wyklejka w ilum inaturze błękitnej do: J. Gozdawa: Dni tułacz
ki (N icea 1941). Motyw paryskiego pom nika Mickiewicza według drzeworytu 
E  Procłiaski. Egz. BN

22. J. Gozdawa: Apel. W: D ni przełomu, s. 23. W inieta W. Stefanowskiej (rys. piór
kiem). Egz. BN

23. Jan  Gozdawa-Małęczyński. Fotografia powojenna. Zbiory własne W JP
24. Jerzy Paczkowski w m undurze aspiranta 1. Dywizji Grenadierów  (1940). Fotogra

fia ze zbiorów rodzinnycti Z. Paczkowskiej-Borsukowej
25. Francja okupowana 1940-1944. Reprodukcja z: H. Micłiel: La Seconde Guerre 

mondiale. T. 1. Paris 1968 s. 190. Zbiory własne W JP
26. G renobłe -  centrum  miasta. Widokówlca z lat II wojny światowej. Wzdłuż dolnej 

krawędzi zdjęcia płynie Izera. Zbiory własne W JP
27. [S.F. Tyszkiewicz]: Kolofon. W: J. Paczkowski: Spotkanie z M uzą  (Nicea 1942). 

„Egzem plarz szósty” dedykowany Zofii Borsukowej, siostrze poety, i stanowiący 
jej własność

28. J. Paczkowski: Spotkanie z  Muzą. Karta tytułowa. Egz. Z. Paczkowskiej-Borsukowej
29. [S.F. Tyszkiewicz]: Wyklejka w ilum inaturze błękitnej do Spotkania z  Muzą. Egz. 

Z. Paczkowskiej-Borsukowej
30. [S.F. Tyszkiewicz]: O dbitka korektowa pierwotnego ЛГо/о/опи do Spotkania z M u

zą-, tekst odrzucony przez poetę. Z e zbiorów własnych W JP
31. S. Broniarz: [Oświadczenie w sprawie okoliczności przybrania pseudonimu 

„G eorges Tarneau” przez J. Paczkowskiego]. Lille, 30 VI 1945 r. Ze zbiorów ro 
dzinnych Z. Paczkowskiej-Borsukowej.

32. Zabudow ania obozu koncentracyjnego H am burg-Neuengam m e, w którym po
niósł śmierć J. Paczkowski. Fotografia powojenna (1945?). Reprodukcja z: 
M ćm ońal des Franęais et des Franęaises deportes au camp de concentration de 
Neuengam m e et dans ses Kommandos. Z e zbiorów J. Kabla

33. W ładysław Pelc w D om u Opieki Lailly-en-Val przy maszynie do pisania. Fotogra
fia wykonana w marcu 2002 r. Fot. M arek Szypulski

34. W anda Ładzina (1884-1966), posłanka na Sejm RP 1922-1927, podczas II wojny 
światowej działaczka PCK we Francji. Fotografia przedwojenna, reprodukowana 
z: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927. Warszawa 1928 tab. III: Zwią
zek Ludowo-Narodowy, po s. 80. Egz. BN

35. Ks. Prymas August kard. Hlond: List z Lourdes, 1 X I I 1941 r., do S.F. Tyszkiewi
cza w Nicei. Zbiory Specjalne BN; rękopis IV. 11.287: K orespondencja S.F. Ty
szkiewicza, t. 9 k. 60

36. J. Lechoń: List z Nowego Jorku, 11 II 1952 r., do S.F. Tyszkiewicza we Florencji. 
Zbiory Specjalne BN; rękopis cyt., t. 14 k. 1

37. F. Topolski: Portret A leksandra Janty-Połczyńskiego z okresu II wojny światowej. 
Reprodukcja ze zbiorów prywatnych

38. [S.F. Tyszkiewicz]: Wyklejka w ilum inaturze czerwonej do: A. Janta: Psalmy (Ni
cea 1943). Egz. BN

39. L. Koppens: Preludia (Nicea 1945). Okładka zdobiona za pomocą facsimile pod
pisu autora. Egz. BN

40. H. Berlewi: Portret Leona K oppensa (rys. piórkiem). W: L. Koppens: Preludia, 
s. 6. Egz. BN



41. [S.F. Tyszkiewicz]: Fasada Biblioteki Polskiej w Paryżu podług szkicu Wilka 
Osieckiego. W: F. Pułaski: Sprawozdanie z  działalności Biblioteki Polskiej w Pary
żu za czas od 3 maja 1939 r do 3 maja 1940 r, przedstawione przez . . .n a  dorocz
nym zebraniu 3 maja 1940 r. (Nicea 1944), s. 5. Egz. BN

42. J. Brzękowski: Razowy epos. K arta tytułowa (Nicea 1946). Egz. BN
43. Janina i Wacław Zyndram-Kościałkowscy w Laloubere (1955), w dniu 50. urodzin 

pana domu. Fot. ze zbiorów rodzinnych
44. Wacław Zyndram-Kościałkowski (1905-1979). Fotografia powojenna (1947?) ze 

zbiorów rodzinnych
45. W. Zyndram-Kościałkowski: Tydzień w Muri. K arta tytułowa. Egz. BN
46. [S.F. Tyszkiewicz]: Wyklejka według projektu autorki do: J.M. Wadwicz [właśc. 

J. Kościałkowska]: Poemat z dyliżansem  (Nicea 1946). Egz. BN
47. S.F. Tyszkiewicz: K arnet świąteczno-noworoczny, którym typograf w wolnej F ran

cji, w grudniu 1944 r., powrócił do swej przedwojennej tradycji rozsyłania życzeń 
przyjaciołom i znajomym. Egz. w Zbiorach Specjalnych BN; rękopis IV.11.287 t. 
29 k. 103^-104^

48. K. Wierzyński: List z Forest Hills (USA), 9 III 1947 r., do S.F. Tyszkiewicza we 
Florencji. Zbiory Specjalne BN; rękopis IV.11.287 t. 27 k. 105

49. J. Lechoń: List z Nowego Jorku, 3 IV 1952 r., do S.F. Tyszkiewicza we Florencji. 
Zbiory Specjalne BN; rękopis IV.11.287 t. 14 k. 3

50. A. Mickiewicz: Żywiła. Powiastka z  dziejów litewskich (Nicea 1947). Okładka. 
Edycją tą typograf zamknął dorobek Oficyny Nicejskiej. Egz. BN

51. Grób S.F. Tyszkiewicza na cm entarzu w Castel d ’A iano pod Bolonią. Repr. z ne
gatywu BN: A.XLVII-33184

ILUSTRACJE BARWNE

I. K. Wierzyński: Barbakan warszawski (Nicea 1940) 19 cm. O kładka edycji 
prymarnej, którą Samuel Tyszkiewicz otworzył serię tomików poetyckich. 
Egz. BN: 1.218.823 Cim.

II. [S.F. Tyszkiewicz]: Wyklejka do: K. Wierzyński: Barbakan warszawski. Egz. BN
III. J. Łobodowski: Z  dymem pożarów  (Nicea 1941) 19 cm. O kładka wydania 

drugiego, egzemplarz nr 77 ze zbiorów własnych W JP
IV. J. Gozdawa (pseud.) [właśc. J. Małęczyński]: Dni tułaczki (N icea 1941) 19 

cm. Okładka. Egz. BN: 1.383.687 Cim.
V. J. Gozdawa (pseud.) [właśc. J. Małęczyński]: D ni przełomu  (Nicea 1943) 17 

cm. Okładka. Egz. BN: 1.207.235 Cim.
VI. [S.F. Tyszkiewicz]: Wyklejka do: J. Łobodowski: Z  dymem pożarów. Egz. BN: 

1.846.972 Cim.
VII. J. Paczkowski: Spotkanie z  M uzą  (Nicea 1942) 19 cm. Okładka. „Egzem plarz 

szósty” dedykowany siostrze poety, Zofii Paczkowskiej-Borsukowej, i stano
wiący jej własność

VIII. W  Kościelski: Grenadierskie strofy (Nicea 1942) 19 cm. Okładka. Egz. BN: 
1.208.022 Cim.

IX. W  Pelc: A dw ent (Nicea 1942) 19 cm. Okładka. Egz. BN: 1.383.690
X. W. Conti, S.F. Tyszkiewicz: Wyklejka do: W. Kościelski: Grenadierskie strofy. 

Pośrodku herb Kościelskich -  Ogończyk. Egz. cyt. BN
XI. W. Conti: Cynkografia ręcznie kolorowana (akwarela) do wiersza S. Stra

szyńskiej Nicea. W: S. Straszyńska: P łam yna Słońcu  (Nicea 1942) 19 cm. Po
środku charakterystyczne molo nicejskie z lat międzywojennych. Egz. BN: 
1.383.686 Cim.



XII. s. Straszyńska: Plamy na Słońcu. Okładka z rysunkiem W. Contiego: Cen
tau r jako symbol konstelacji nieba południowego, zawierającej gwiazdę naj
bliższą Słońca (Proxima Centauri). Egz. cyt. BN

X III. J. Dobrowolski (pseud.) [właśc. J. Szynalik]: Zbuntowana wolność (Nicea
1942) 19 cm. Okładka. Egz. BN: 1.384.181 Cim.

XIV. J. Dobrowolski (pseud.) [właśc. J. Szynalik]: Wrzesień (Nicea 1944). O kład
ka. Egz. BN: 1.383.685 Cim.

XV. W. Januszewski: Ilustracja bez tytułu (drzeworyt). W: J. Dobrowolski: Zbun
towana wolność, s. 8. Egz. cyt. BN

XVI. [S.E Tyszkiewicz]: Rysunek na okładce Pójdźmy za Nim. Książka do nabo
żeństwa dla Polaków rozproszonych po świecie. Z ebrała i oprać. W. Ładzina 
(N icea 1942) 14 cm. Egz. mutacji bibliofilskiej, BN: 1.301.387 Cim.

XVII. Pójdźmy za nim... K arta tytułowa mutacji bibliofilskiej. Egz. cyt. BN
XV III. A. Janta: Psalmy (Nicea 1943) 17 cm. Okładka. Egz. BN: 1.383.713 Cim.
XIX. H. Lipko: Brzozy (Nicea 1943) 17 cm. Okładka. Egz. BN: 1.301.388 Cim.
XX. A. Janta: Ściana milczenia (Nicea 1944) 17 cm. Okładka. Egz. BN: 1.301.395 

Cim.
XXI. [S.E Tyszkiewicz]: Wyklejka do: A. Janta: Ściana milczenia. Egz. cyt. BN
XXII. E  Pułaski: Sprawozdanie z  działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu za czas od 

3 maja 1939 r. do 3 maja 1940 r., przedstawione p rze z ... na dorocznym zebra
niu 3 maja 1940 r. (Nicea 1944) 19 cm. Okładka. Egz. BN: 1.301.204 Cim.

X X III. [S.F. Tyszkiewicz]: Wyklejka do: F. Pułaski: Sprawozdanie z  działalności B i
blioteki Polskiej w Paryżu... Egz. cyt. BN

XXIV. J.A. Teslar: O droga ziemio! (Nicea 1946) 19 cm. Okładka. Egz. BN: 
1.207.181 Cim.

XXV. J.M . Wadwicz (pseud.) [właśc. J. Nahlik]: Poemat z  dyliżansem  (Nicea 1946) 
17 cm. O kładka projektow ana przez autorkę. Egz. BN: 1.207.237 Cim.

XXVI. W. Zyndram-Kościałkowski: Tydzień w Muri (Nicea 1946) 16,5 cm. Okładka 
projektow ana przez J.M. Wadwicz [właśc. J. Nahlik], Egz. BN: 1.301.393 
Cim.
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I. K. Wierzyński: Barbakan warszawski. O kładka edycji prym am ej, k tórą Samuel 
Tyszkiewicz otworzył w 1940 r. serię tomików poetyckicli





Z DYMEM 
P02ARÓW

' У̂ .

IV. J. Gozdawa (pseud.) [właśc. J. Małę- 
czyński]: Dni tułaczki (Nicea 1941)

III. J. Łobodowski: Z  dymem pożarów  
(Nicea 1941).

M IV. J. Gozdawa (pseud.) [właśc. J. Małę- 
 ̂ czyński]: Dni przełomu (Nicea 1943)





VII. J. Paczkowski: Spotkanie z Muzą 
(Nicea 1942)

VIII. w. Kościelski: Grenadierskie strofy 
(Nicea 1942)

' i
GRENADJERSKIE 

STROFY
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IX. w. Pelc: Adw ent (Nicea 1942)





ч

XI. w. Conti: Cynkografia ręcznie kolorowana (akwarela) do wiersza Nicea. W:
S. Straszyńska: Plamy na Słońcu (Nicea 1942)



XII. s. Straszyńska: Plamy na słońcu. 
Okładka z rysunkiem W. Contie
go: C entaur jako symbol konste
lacji nieba południowego, zawie
rającej gwiazdę najbliższą Słońca 
(Proxima Centauri)

XIII. J. D obrow olski (pseud.) [właśc. ! 
J. Szynalik]: Zbuntowana wolność i 
(Nicea 1942). Okładka f
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XIV. J. Dobrowolski (pseud.) [właśc. 
J. Szynalik]: Wrzesień (Nicea 
1944). Okładka





XVI. s. F. Tyszkiewicz: Rysunek na okładce Pójdźmy za Nim. Książeczka do nabożeń
stwa dla Polaków rozproszonych p o  świecie. Z ebrała i oprać. W. Ładzina (Nicea
1942)



XVII. Pójdźmy za Nim... Karta tytułowa mutacji bibliofilskiej



XVIII. A. Janta: Psalmy (Nicea 1943). 
Okładka

A L E K S A N D E R  J ANTA

ŚCIANA MILCZENIA
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XIX. Н. Lipko: Brzozy (N icea 1943). 

O kładka
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XX. A. Janta: Ściana milczenia (Nicea 
1944). Okładka





XXII. F. Pułaski: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej za czas od 3 maja
1939 r. do 3 maja 1940 к, przedstawione przez... na dorocznym zebraniu 3 maja
1940 r. (Nicea 1944). Okładka
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(
O DROGA ZIEMIO!

XXV. J. M. Wadwicz (Pseud.) [właśc. 
J. Nahlik]: Poemat z  dyliżansem  
(Nicea 1946), Okładka projekto
wana przez autorkę

XXIV. J. A. Teslar; O droga ziemio! 
(Nicea 1946). Okładka

MKci XXVI. W. Zyndram-Kościałkowski: 
Tydzień w Muri (Nicea 1946). 

^ 'O k ła d k a  projektow ana przez 
, * J. M. Wadwicz [właśc. J. Nalilik]
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Nicea -  47, Boulevard de Cimiez. Willa, w której mieści! się warsztat artysty-typografa Samuela Tyszkiewicza. 
Fotografia z maja 2002 r. Fot.: Patrick Bednarek

Interesujący nas okres francuski w działalności artysty-typografa Samuela Tyszkiewi
cza przypada na lata 1940-1947 i rozgrywa się w Nicei, Boulevard de Cimiez 47, etap koń
cowy zaś od lipca 1945 r. w Chateau Chambrun (Pare Chambrun -  27, Avenue Alfred de 
Vigny). Propozycję ulokowania warsztatu w pałacu złożył Tyszkiewiczowi jeszcze 
w 1942 r. właściciel, zaprzyjaźniony z nim por.-lotnik Wojska Polskiego Stanisław Appen- 
zeller. Tyszkiewiczowi ze względów strategicznych bezpieczniejsza wydawała się lokaliza
cja przy Bulwarze Cimiez.

Boulevard de Cimiez w centralnej części miasta przecina Niceę wzdłuż linii północ- 
południe i łączy dziś dwa skupiska muzeów: na wzgórzu północnym Muzeum Archeolo
giczne, Muzeum Matisse’a i Muzeum Ojców Franciszkanów, w dole na południu zaś Mu
zeum Marca Chagalla. Tyszkiewicz miał pogląd całkiem inny: widział swą siedzibę w od
ległości 100 m od komendy niemieckiej, usytuowaną naprzeciwko biura Francuskiego 
Czerwonego Kjzyża, w sąsiedztwie „miejsc kaźni Gestapo”. W dodatku willa, której jed- 
ną-dwie izby eksploatował, stanowiła mienie rodziny Izraelitów, Edwarda Libscha i jego 
żony Maryli, właścicieli zakładu dziewiarskiego „Tricolib. Fabrique de Tricots de Luxe”, 
zmuszonych wkrótce do ucieczki i ukrywania się przed represjami w spokojniejszym de
partamencie Dordogne. Tyszkiewicz został na posterunku sam. Wkrótce zatrudnił Janinę 
Siłakowską-Śliwińską jako pomoc techniczną.

Willa przy Bulwarze Cimiez przetrwała do dzisiaj, zmieniwszy jednak właściciela. 
Obecnie mieści się tu Bank „Credit Agricole”. Edward Libsch po śmierci żony w 1969 r. 
sprzedał posesję; zamieszkał nieopodal w skromnym apartamencie (Residence Le pre 
Cathion), gdzie spędził resztę swych dni. Wypadałoby więc zachęcić działające w j^icei 
organizacje polonijne do ufundowania tablicy upamiętniającej siedzibę zasłużdnej dla' 
kultury obu narodów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza. «■'s.vvv
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