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Zdjęcia Arkadiusza Nizińskiego z wystawy „Kontemplacja rozpadu”.
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Wstęp

Drodzy Kopernikanie!
Mam wrażenie, że odkąd zapanowała epoka pandemii, a w Chorwacji dodatkowo cyklicznie powtarzających się trzęsień ziemi o
różnej sile i epicentrum, to w jakimś sensie każdy numer „Kopernika” jest specjalny. Już ponad dwa lata żyjemy w specjalnych warunkach i nie zawsze możemy realizować wszystkie swoje plany, a
każdy wyjazd na wakacje, urlop czy do rodziny, wiąże się z pytaniem o COVID-19 i aktualną sytuację epidemiologiczną. Przywykliśmy do tego. To nasza nowa zagrzebska rzeczywistość.
W ciągu ostatnich dwóch kwartałów do listy niefortunnych zdarzeń dołączyła i wiadomości o śmierci pani Walentyny Lončarić, która odeszła od nas w
przeddzień swoich osiemdziesiątych drugich urodzin w dniu 29 kwietnia 2021 r. Jak wszyscy wiemy, była jedną z założycielek naszego Towarzystwa, długoletnią przewodniczącą
i honorową przewodniczącą PTK, a następnie Przedstawicielką Mniejszości Polskiej przy
władzach miasta Zagrzebia, a dla wielu kopernikan, przyjaciółką, nazywaną po prostu
Walą. Uczciliśmy jej pamięć w niedzielę 16 maja 2021 r. podczas mszy, która odbyła się w
kościele Narodzenia Marii z Zagrzebiu oraz podczas spotkania komemoracyjnego z udziałem pracowników konsulatu RP w Zagrzebiu i innych osobistości, z którymi p. Walentyna
współpracowała w ciągu wielu lat swojej polonijnej działalności. Wiele osób wpisało się do
księgi kondolencyjnej. Uczciliśmy ją również minutą ciszy podczas zakończenia roku szkolnego w Polskiej Szkole. Ten numer dedykujemy jej pamięci.
Szczęśliwie, podczas ostatnich sześciu miesięcy, odbyło się kilka wydarzeń, które przyniosły ze sobą radość i dały możliwość na miłe spotkanie, oczywiście z zachowaniem wszystkich odpowiednich środków ostrożności związanych z pandemią. Maski zakrywały nam
uśmiechy, płyn dezynfekujący opłukiwał dłonie, które sięgały po portfele, aby przekazać
datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Odbyły się również na Sljemenu 5 zawody
narciarskie mniejszości narodowych miasta Zagrzebia, z udziałem Polskiej Szkoły. Na podium ze srebrnym medalem stanęła nasza naczelna sportsmenka Izabella Glavić. Panowała wspaniała atmosfera, świeciło słońce, które z całą pewnością wspomagały sportowego
ducha. Możemy też od kwietnia aż do września oglądać enigmatyczną i oryginalną wystawę solarnych fotografii Arkadiusza Nizińskiego.
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić
http://www.wspolnotapolska.org.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt je financiran iz sredstava Savjeta za nacionalne manjine RH.
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Wystawa pisanek i innych symboli wielkanocnych, Hrvatska kuća „Materina priča”, Zagrzeb,
2018 r. Fot. w tekście z archiwum K. Simić.

Nasza niezapomniana Walentyna...
Moja znajomość z Walentyną trwała ponad 40 lat. Była to, można powiedzieć, bardzo
trwała przyjaźń, która polegała na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wala wiedziała, że jestem dość wrażliwą osobą, więc czasem musiała iść na kompromis, żeby mnie nie urazić,
chociaż w stosunku do innych osób rzadko to stosowała. Często powtarzała, że w trudnych
sytuacjach może liczyć tylko na mnie.
Poznałyśmy się, niedługo po Jej przybyciu na stałe do Zagrzebia, w Konsulacie Generalnym
w Zagrzebiu, gdzie pracowałam od 1974 r.
Miała niezwykły zmysł organizacyjny. Dzięki temu, wraz z kilkoma koleżankami zorganizowała chorwacką Polonię i zostało zarejestrowane Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj
Kopernik”. Nie było dla Niej spraw niemożliwych do załatwienia. Pokonywała trudności
finansowe, starała się o sponsorów... Miała w sobie dużo osobistego uroku, radości życia,
wszystkim starała się pomóc i wiele osób zawdzięcza Jej pomoc.
Ponieważ przez jakiś czas pracowała w agencji turystycznej, potrafiła organizować niezwykle interesujące wycieczki dla naszego Klubu Seniora, który również założyła i przez jakiś
czas prowadziła, oraz dla wszystkich innych zainteresowanych osób. Na tych wyjazdach
była wspaniałą organizatorką zwiedzania wszelkich atrakcji turystycznych, tryskała humorem, potrafiła zażartować na swój swoisty sposób. Pobyt „Wisły” w Wiedniu na koncercie
bożonarodzeniowym, pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Po koncercie, w hotelu, przy
dźwiękach akordeonu p. Mirosława Hriberskiego, tańczyła cały wieczór wraz z jedną z koleżanek, ubrana tylko w lekką piżamkę. Bardzo lubiła tańczyć i dzięki temu zorganizowała
wiele polonijnych balów karnawałowych, na których nie tylko świetnie bawiła się nasza
Polonia, ale także nasi przyjaciele i sympatycy naszego Towarzystwa.
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Grupa wokalna „Wisła” i młodzieżowa grupa taneczna PTK „M. Kopernik”, IX. Manifestacja
dorobku kulturalnego mniejszości narodowych RH, Zagrzeb, Hala koncertowa Vatroslav Lisinski,
5. XI. 2006 r.

Najbardziej wdzięczna Jej jestem za założenie grupy wokalnej „Wisła”, którą prowadziła
przez 10 lat, a gdy zaczęła mieć problemy zdrowotne, jej prowadzenie przejęłam ja. Zawdzięczamy Jej organizację wielu ciekawych i udanych koncertów w Chorwacji i poza jej
granicami.
Cechowało Ją wielkie umiłowanie Ojczyzny, przywiązywała dużą wagę do promocji polskiej
kultury, organizowała liczne wystawy, koncerty poświęcone polskim kompozytorom. Była
inicjatorką wspaniałych koncertów bożonarodzeniowych mniejszości narodowych z terenu Chorwacji, w kościele św. Katarzyny na Górnym Mieście w Zagrzebiu i w zagrzebskiej
katedrze.
Ostatnio, gdy źle się poczuła, poprosiła mnie, żeby Ją zastąpić na wystawie pisanek wielkanocnych w „Materinej kući”. To było nasze ostatnie spotkanie, potem było już tylko kilka
rozmów telefonicznych.
Kiedy przyszłam do Niej po wystawie, podziękowała mi za pomoc i na rozstanie podarowała mi różaniec z Međugorja...
Walu, będę się na nim modlić za pokój Twojej Duszy...
Janina Welle
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Polonia zagrzebska (PTK „M. Kopernik” i sympatycy), wycieczka do Paryża, Francja 2004 r.
Fot. w tekście z archiwum K. Simić.

Wspomnienie o Walentynie Lončarić
„Droga Walu!
Przybyłaś z dalekiej Hajnówki. W Zagrzebiu był koniec Twojej ziemskiej wędrówki. Teraz na drugim Świecie niech Ci słońce wieczne świeci! Prosimy
Boga, usłysz nas Panie.
Irena Duić w z rodziną”
To był mój wpis do Księgi pamiątkowej, w dniu 16 maja 2021 r. na okoliczność komemoracyjnego spotkania i mszy świętej w intencji śp. Walentyny Lončarić.
Wala, silna i energiczna osoba po ciężkiej chorobie zmarła 29.04.2021 r. Niestety nie doczekała swoich kolejnych urodzin, które obchodziła 1 maja. Tę smutną wiadomość przyjęłam z niedowierzaniem od naszej aktualnej przewodniczącej Magdy Najbar-Agičić.
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Kalendarz na 2011 r. Przedstawicielka Polskiej Mniejszości Narodowej miasta Zagrzebia.
Kompilację zdjęć wykonała Krystyna Simić. Fot. w tekście z archiwum K. Simić.

Przez prawie 35 lat swojej ofiarnej pracy w kształtowaniu i działaniu Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” i jako pierwsza Przedstawicielka Mniejszości Polskiej
w Zagrzebiu pozostała nie tylko pamięć o Niej, ale i myślę zobowiązania.
Znając Walę, byłam pewna, że doczeka się realizacji swoich przedsięwzięć, inicjatyw i
marzeń, nad którymi i w czasie pandemii Covid-19 pracowała. Dotyczyły one wystawienia
pomnika-popiersia zasłużonego Adolfa Moszyńskiego, z pochodzenia Polaka oraz wydania
i promocji książki Polacy w Chorwacji. Oprócz tych wspomnianych, w jej głowie ciągle były
nowe projekty związane z promocją kultury polskiej. Otrzymała liczne nagrody:
W 2006 r. została odznaczona „Złotym Krzyżem Zasługi”,
w 2010 r. „Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług Rzeczypospolitej”,
w 2011 r. odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”,
w 2015 r. odznaczeniem miasta Zagrzebia.
Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy, którzy ją znali, cenili jej niepospolitą osobowość i działalność. Ja bym ją nazwała „wilczycą wschodu”, jak niegdyś nieustraszoną kapitanową Annę
Dorotę Chmielowską podczas obrony Trembowli przed Turkami i Tatarami. A wszystko na
rzecz szerzenia polskości i wartości, które wiążą naszą Ojczyznę i Chorwację.
Wyrażam jej najgorętszą wdzięczność za tę ofiarną pracę oraz za to, że dbała, byśmy cenili
pamięć o naszych korzeniach, o naszej tożsamości.
Zorganizowane przez nasze członkinie Krystynę Simić i Martę Cvetkov komemoracyjne
spotkanie i msza św. intencji Walentyny w dniu 16.05.2021 r. było pięknym oddaniem hołdu naszej wieloletniej koleżance i działaczce.
Irena Duić
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Śp. Walentyna Lončarić podczas jednego z oficjalnych przemówień.

Przemówienie na spotkaniu komemoracyjnym
29 kwietnia 2021 roku w godzinach porannych zmarła Walentyna Lončarić
Walentyna Lončarić – wybitna działaczka chorwackiej Polonii, najbardziej zasłużona animatorka życia polonijnego w Chorwacji, pełniąca zaszczytną funkcję Przedstawicielki
Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia, współzałożycielka i wieloletnia prezes
Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu, inicjatorka i założycielka polskiej szkoły w Zagrzebiu i jeszcze dużo tego ale zacznijmy od początku…
Walentyna Lončarić, z domu Trofimiuk urodziła się 1 maja 1939 r. w Hajnówce.
Być może ta data jej urodzin na obchody Międzynarodowego Święta Pracy zdefiniowała jej
życie, które było pełne wytrwałej pracy i nowych wyzwań.
W Warszawie ukończyła magisterskie studia chemiczne oraz 3-letnie studium językowe.
Przez wiele lat pracowała w Centrali Handlu Zagranicznego i często przyjeżdżała na Międzynarodowe Targi do Zagrzebia. Tutaj też poznała swojego przyszłego męża Pavla Lončarića, z którym w 1971 r. w Warszawie zawarła związek małżeński i przyjechała na stałe do
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Przemówienie p. Walentyny z okazji Dnia Koordynacji Mniejszości
Narodowych w 2008 r. w Hotelu Westin w Zagrzebiu.

Zagrzebia. Na początku zajmowała się domem na życzenie swojego męża, ale po paru latach nie wytrzymała i zdeterminowana sama znalazła sobie pracę w biurze turystycznym
„GLOBTOUR”, gdzie pracowała aż do emerytury, a później w przedstawicielstwie Polskich
Linii Lotniczych „LOT” w Zagrzebiu.
Tak jak sama mówiła, każdy człowiek po przyjeździe do jakiegoś kraju szuka tej samej grupy
etnicznej. Tak więc Walentyna dzięki pomocy pracowników konsulatu RP zapoznała się z

25-lecie PTK, 17.10.2015 r. Od lewej: Branko Šegota, Mariola Dunaj, Jasmin Novljaković,
Walentyna Lončarić, Maciej Szymański, Janina Wojtyna Welle, Izabella Glavić. Fot. E. Zrno.
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Targi bożonarodzeniowe,
których organizatorem
był Međunarodni
klub žena Zagreb
(žene veleposlanika u
Zagrebu), Zagrebački
velesajam 1. XII. 2019 r.

kilkoma Polkami, którze tak jak i ona, same chciały mieć możliwość kontaktów i rozmów z
rodakami, dzielić się wrażeniami, wymieniać doświadczenia, jak również udzielać pomocy
jedni drugim.
Nieliczne spotkania, które organizował polski konsulat z okazji Świąt Niepodległości i świąt
kościelnych spowodowały, że przyszedł im do głowy pomysł zorganizowania polskiego towarzystwa kulturalnego.
Ten ich pomysł znalazła poparcie ówczesnego konsula p. Tadeusza Nesterowicza.
Grupa organizacyjna liczyła 10 kobiet, które zebrały wszystkie potrzebne dokumenty, napisały Statut i w 1990 r. założyły wspólnie Polskie Towarzystwo Kulturalne imienia Mikołaja
Kopernika u Zagrzebiu.
Przez wiele lat Walentyna piastowała funkcję przewodniczącej Towarzystwa.
Początkowo Towarzystwo nie miało własnego lokalu, ale dzięki jej osobistym staraniom w
2003 r. otrzymało własną siedzibę w centrum Zagrzebia przy ulicy Mesničkiej.
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P. Walentyna w siedzibie na ul. Mesničkiej w trakcie trwającego tam remontu.

No to nie był koniec jej działalności. Trzy lata później z jej inicjatywy powstała i zaczęła
działać nieformalna polska szkoła, która w 2005 r. została przekształcona w Szkolny Punkt
Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, a w 2018 r. na Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu.
Aktywnie wspierała tworzenie nowych organizacji polonijnych w Slawonii i Dalmacji oraz
szkół kultury i języka polskiego, a Towarzystwo prowadziło ożywioną działalność kulturalną, edukacyjną i publicystyczną.
W 2004 r. była inicjatorką i założycielką działającej przy Towarzystwie folklorystycznej grupy wokalnej „Wisła”. Od 2007 r. sprawowała też zaszczytną funkcję Przedstawiciela Polskiej
Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia.

Otwarcie siedziby na ul. Mesničkiej w dniu 24. 11. 2003 r. Na zdjęciu: Walentyna Lončarić,
Walentyna Kereković, Jolanta Sychowska Kavedžija, Krystyna Simić. Fot. E. Zrno.
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Za swoją pracę na rzecz zachowania i rozwoju języka polskiego oraz za zasługi dla Polonii
w Chorwacji była wielokrotnie odznaczana przez polskie władze oraz władze miasta Zagrzebia, a Polskie Towarzystwo Kulturalne „M. Kopernik” wyróżniło ją tytułem Honorowej
Przewodniczącej.
Walentyna pragnęła organizować spotkania nauczycieli, grup folklorystycznych, zespołów
muzycznych, wymianę uczniów, jak również zacząć przygotowywać nowe projekty.
Dużo tego chciała jeszcze zrobić nasza Walentyna, nie zważając na swoje lata, zdrowie i
możliwości. Nie istniały dla niej bowiem żadne przeszkody, każdą z nich mogła pokonać.
W całej swojej pracy była zdeterminowana, szła wszędzie, gdzie to było możliwe, aby osiągnąć swój cel. Pełna pomysłów, zapału, wesoła, pełna współczucia, niestrudzona, zawsze
uśmiechnięta – to była nasza Walentyna.
W jednym z wywiadów, kiedyś dawno powiedziała: „Kto wie, może w przyszłości przeniosę
się na stałe do swojej rodzinnej Hajnówki” – ta jej ostatnia wola się spełniła…
Pokój jej duszy!
Ewa Majstorović
Grupa wokalna „Wisła”, gościnny wyjazd do Budapesztu na zaproszenie
Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, 2010 r.
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Povijest PKU-a uglavnom je povijest Poljakinja – upornih Poljakinja koje su odlučile osnovati Udrugu i unatoč početnim nedaćama postigle su svoj cilj. Povodom 30. godišnjice
naše Udruge prisjećamo se opsežnih dijelova zanimljivog intervjua koji je 2010. godine
za poljski časopis u Ukrajini Kurier Galicyjski provela Julia Łokietko Simić s Walentynom
Lončarić – počasnom predsjednicom PKU-a „Mikołaj Kopernik” i Predstavnicom poljske
nacionalne manjine grada Zagreba.

P. Walentyna Lončarić.
Fot. dzięki uprzejmości
Julii Łokietko Simić.

Na tirkiznom Balkanu
Kako ste postali dio poljske zajednice u Hrvatskoj i kako je započela Vaša aktivnost u
Udruzi?
Radila sam u sjedištu za vanjsku trgovinu, u uredu za kemijsku industriju. Došla sam u Zagreb na jesenski sajam i ... upoznala sam svog budućeg supruga. Naša je veza trajala dvije
godine, nakon čega sam se odlučila preseliti u Hrvatsku. Što se organizacije tiče, odrasla
sam u okruženju koje cijeni društveni rad. Roditelji su bili društveni aktivisti i uvijek su
govorili: „gdje god se nalazila, tko god te pita za pomoć, nikada ga nemoj odbiti, samo
pomozi.” To mi je ostalo urezano u pamćenju. Osim toga, kad netko dođe u stranu zemlju,
očito traži istu etničku skupinu. Poljak u stranoj zemlji želi razgovarati na svom materinjem
jeziku, traži nekoga tko će mu dati savjet kako se ne izgubiti u novoj zemlji, saznati što se
događa u Poljskoj. Šetajući gradom, mogla sam ležerno slušati razgovore na hrvatskom i
ponekad sam primijetila da to nije čisti hrvatski naglasak. To me je motiviralo. Ponekad
sam pronašla hrabrosti pitati: odakle ste? Tako sam upoznala nekoliko Poljakinja. Prisustvovala sam sastancima za Poljake koje je organizirao Generalni konzulat Republike Poljske u Zagrebu. U to vrijeme u Zagrebu nije postojalo veleposlanstvo. Na jednom od takvih
sastanaka rodila se ideja o stvaranju poljske organizacije. Imale smo podršku supružnika i
prijatelja, Hrvata. Polako smo počeli raditi na uspostavljanju poljske organizacije.
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Što ste uglavnom željeli postići na početku svog djelovanja u poljskoj dijaspori?
Živeći u Hrvatskoj, počela sam primjećivati da je naš poljski jezik sve siromašniji. Shvatila
sam da bismo trebali vježbati kako ne bismo zaboravili materinji jezik i zadržali svoj identitet. Tako je osnovana škola poljskog jezika. Moj kolega Branko Šegota bavio se temom
poljske dijaspore na ovim prostorima. Oslanjajući se na znanje iz njegovih članaka i literature, saznala sam da je nakon Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj živio velik broj Poljaka.
Zanimalo me kakvi ljudi ovdje dolaze i zašto. Tadašnja Jugoslavija bila je za nas atraktivna
zemlja – južna klima, prekrasna priroda, zanimljivi ljudi. Pomislila sam u sebi da trebamo
stvoriti novu poljsku zajednicu koja bi nam nekako približila i novopridošle Poljake i one
koji su došli mnogo ranije.
Kako se lice Udruge promijenilo u ovih dvadeset godina? Koja su bila pozitivna iskustva?
Čega se najviše sjećate? […]
Na početku smo „puzali”. Nismo znali kakav smisliti plan, tko su naši članovi i što očekuju
od nas, što mi sami možemo učiniti. Prije svega, morali smo saznati kako bi naši članovi
željeli i mogli se pridružiti radu organizacije. Puno je vremena utrošeno na izradu statuta,
jer nitko od nas prije nije bio član društvenih organizacija, a kamoli da je njima predsjedao. Poslali smo obavijesti da smo osnovali PKU „Nikola Kopernik” u Zagrebu i pozvali na
sudjelovanje u njegovom radu. Glavni cilj bio je okupiti predstavnike poljske nacionalnosti
i naše prijatelje – Hrvate, promovirati poljsku kulturu i običaje, organizirati izložbe, izlete,
piknike i svečane događaje. S obrazovnom aktivnošću započeli smo nešto kasnije. Godine
2003. osnovali smo subotnju školu poljskog jezika za djecu iz mješovitih brakova. S vremenom smo počeli razmišljati o početku medijskog rada s ciljem informiranja Poljaka izvan
Zagreba o aktivnostima i projektima Udruge. Tako je stvoren bilten. Napravili smo i popis
Poljaka koji žive u Zagrebu – koliko ih je došlo prije nas, koliko ih ovdje danas živi, koliko ih
je već umrlo. Željeli smo održavati grobove i uspomenu na naše sunarodnjake koji su ovdje
živjeli i nisu dočekali stvaranje Udruge. Radili smo vrlo intenzivno.
Zašto ste za pokrovitelja izabrali Nikolu Kopernika?
To je vjerojatno očito. Kopernik je bezvremenski čovjek, poznat u cijelom svijetu – astronom, znanstvenik, ekonomist, liječnik. Bio je preteča svjetske revolucije u astronomiji.
1991. godine izbio je rat…
Nismo znali što učiniti, ostati ili otići. Iz mjeseca u mjesec, iz tjedna u tjedan rastao je nemir među našim obiteljima i prijateljima. Nismo se predali strahu i ustanovili smo da ne
možemo pobjeći od rata niti ga izbjeći. Trebali smo pomoći sunarodnjacima, koji su živjeli
na ugroženim područjima. Pomoć smo tražili u udruzi „Poljska zajednica” od koje smo
dobili osnovne potrepštine. Godine 1992. zaklada „EquiLibre” gospođe Janine Ochojske
počela je slati konvoje s darovima stanovnicima Sarajeva. Pisali smo papi Ivanu Pavlu II. sa
zahtjevom o molitvi. Naravno, usmjerili smo pismo i predsjedniku Lechu Walęsi i raznim
organizacijama. U međuvremenu smo saznali, da je u ime Ujedinjenih naroda u Hrvatsku
stigla poljska vojska i kontaktirali smo pripadnike postrojbe u Slunju. Vojnici su nam puno
pomogli, štedjeli su čak i na obrocima kako bi pripremili pakete za Poljake, a mi bi ih slali
po cijeloj Hrvatskoj, od Vukovara do Dubrovnika. Tih 4 godine rata bilo je za nas jako teško. Tada je svatko morao ići na posao, ali smo pokušavali biti u tijeku sa svime. Nismo slali
samo pakete. Poljskim vojnicima u Hrvatskoj također nije bilo lako, oni su također trebali
našu podršku. Počeli smo organizirati za njih ‘Božićne hostije? – bili smo zajedno, ne samo
u teškim danima, već i u vrijeme blagdana. U ljetno doba, zahvaljujući poznanicima iz grane turizma, organizirala sam tjedne izlete poljskim vojnicima po Hrvatskoj i putovanja u
Italiju. To je za njih bila jedina mogućnost odmora i način da prikupe snagu prije povratka
na tešku službu.

12

KOPERNIK
1-2/2021
Postoje li u Hrvatskoj druge skupine Poljaka
osim PKU-e „Mikołaj Kopernik”?
Članovi smo Hrvatsko-poljskog društva prijateljstva, organizacije koja koordinira aktivnosti pojedinih mješovitih organizacija u Zagrebu i drugim
hrvatskim gradovima. Među ostalim, bavi se
promocijama poljskih knjiga i izdavaštvom. […]
U Rijeci djeluje Udruga Fryderyka Chopina1. Također postoje tipična poljska društva – Poljska
kulturna udruga ‘Polonez’ u Kaštelama, Poljsko
prosvjetno društvo u Zagrebu. Naravno, sve te
organizacije međusobno surađuju.
Organizirate li neke projekte međukulturne razmjene?
S predsjednicom japanske udruge, s kojom sam
nekada surađivala, došle smo na ideju da organiziramo večer promocije poljske i japanske
književnosti. Govorila sam o poljskim nošnja- P. Walentyna Lončarić podczas wywiadu.
ma i običajima, mladi su recitirali pjesme MicZdjęcie z archiwum K. Simić.
kiewicza, a održao se i nastup naše vokalne
skupine. U drugom dijelu večeri pripremljena nam je bila japanska ceremonija ispijanja čaja
„茶の湯” – [chaneyu], probali smo sushi i japanske kolačiće. Jedenje štapićima nije nam
išlo najbolje, ali smo se zaista zabavili. Slične zabave dogovaramo i s Hrvatima. Za koncerte poljskih skladatelja (Fryderyka Chopina, Ignacija Paderewskog, Karola Szymanowskog)
Društvo hrvatskih skladatelja dalo nam je prekrasnu salu po manjoj cijeni. Održavamo jako
dobar kontakt s Bugarima, koji imaju sjajne operne soliste i surađuju s Operom u Zagrebu.
Puno organizacija nacionalnih manjina djeluje u glavnom gradu, pa se pokušavamo s njima
sastajati. Prijateljstvo nas povezuje i s Poljacima u Crnoj Gori (Udruženje Poljaka iz Crne
Gore) i Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. […]
Koji biste savjet mogli dati mladim ljudima koji tek ulaze u svijet volontiranja?
Nas nitko nije učio, tako da oni imaju mogućnost steći znanje tijekom treninga koje organizira, na primjer, Udruženje „Wspólnota Polska” i njeni ogranci, učiti na primjerima
našeg rada i drugih. Sjećam se da je na prvom kongresu poljskih organizacija bilo ljudi s
velikim iskustvom. Međutim, nije se bilo lako s njima sporazumjeti – poljska dijaspora u
Americi bila je puna sebe, a predstavnici zemalja bivšeg SSSR-a prezauzeti svojim problemima. Nisam uspjela dobiti od njih informacije o upravljanju organizacijom, smjerovima
njenih aktivnosti ili projekata, ali sam pažljivo pratila izjave svih. Nakon povratka shvatila
sam da je najbolji oblik razvoja organizacije međusobno upoznavanje putem organiziranih
sastanaka, na kojima se mogu podijeliti stavovi te poboljšati svoji projekti. Takvi su, među
ostalima, regionalni sastanci u organizaciji EGP-a. Trebali bismo učiti jedni od drugih. Već
imamo puno toga iza sebe i možemo pružiti dobar savjet. Također, rado prihvaćamo pomoć mladih. Trebamo novu perspektivu o određenim pitanjima. […]2
Prijevod: Lucija Košić i Marija Tkalec

1
2

Udruga više ne postoji.
Tekst se izvorno pojavio u listu „Kurier Galicyjski”, br. 4 (128) od 2. do 14. ožujka 2011.
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Licytacja 29 finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
(WOŚP) na ZOOM-ie
Licytacja tegorocznego 29 finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) odbyła się w niedzielę 10 stycznia 2021 na
platformie ZOOM.

Dražba 29. finala humanitarne
akcije (WOŚP) na ZOOM-u
Dražba 29. finala humanitarne akcije (WOŚP)
na ZOOM-u održala se u nedjelju 10. siječnja 2021.

Print screen ze spotkania.

Nasza przewodnicząca
zaraz zapyta: „Czy
zastanawialiście się
kiedyś nad tym, aby
zostać autorem/
autorką powieści
kryminalnych?”

Filmik o Kryminałach kobiecych w
naszej bibliotece

Filmić o „Ženskim krimićima”
u našoj Biblioteci

Premiera filmiku na naszym kanale Youtube
odbyła się 24 stycznia 2021 r. O kryminałach kobiecych w naszej bibliotece opowiedziała przewodnicząca PTK „M. Kopernik”
Magdalena Najbar-Agičić.

Premijera kratkog filma o „ženskim krimićima” na našem Youtube kanalu prikazana
je 24. siječnja 2021. O toj je temi govorila predsjednica naše Udruge Magdalena
Najbar-Agičić.
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Relacja z 29 Finału WOŚP-u

Izvještaj s 29. finala WOŚP-a

W siedzibie PTK „Mikołaj Kopernik” na Savskiej w dniu 31 stycznia odbyła się zbiórka
pieniędzy na cele dobroczynne-zakup sprzętu
dla dziecięcej medycyny zabiegowej w Polsce
oraz dla poszkodowanych w trzęsieniach ziemi
w Chorwacji. Pobito ubiegłoroczny rekord i
zebrano 10.714,65 Kn. Dziękujemy!

U sjedištu PKU „M. Kopernik” u Savskoj ulici
dana 31. siječnja 2021. održalo se u dobrotvorne svrhe – nabava medicinske opreme
za dječju kirurgiju u Poljskoj kao i za žrtve
potresa u Hrvatskoj. Prestigli smo prošlogodišnji rekord te je sakupljeno 10.714,65 kn.
Zahvaljujemo!

Dni z Kopernikiem

Dani s Kopernikom

Ze względu na sytuację epidemiologiczną niestety w tym roku nie odbyły się zaplanowane
już tradycyjne „Dni z Kopernikiem”. Poniżej
podajemy orędzie przewodniczącej naszego
Towarzystwa umieszczone na naszej stronie
Facebook w dniu urodzin naszego Patrona.

S obzirom na epidemiološku situaciju, nažalost, ni ove godine se nije mogao održati
„Dani s Kopernikom”, koji tradicionalno obilježavamo na rođendan našeg zaštitnika 19.
veljače. Preostaje nam prenijeti obraćanje
predsjednice Udruge koje se nalazi na našoj
Facebook stranici, a objavljeno je na Kopernikov rođendan.

Drodzy Kopernikanie i Przyjaciele PTK „M.
Kopernik”, 19 lutego w naszym Towarzystwie
obchodzimy jako NASZ DZIEŃ, gdyż jest to data
urodzin naszego patrona Mikołaja Kopernika.
Zazwyczaj otwieramy z tej okazji tradycyjne
„Dni z Kopernikiem”. Przypominam, że w
ubiegłym roku obchodziliśmy wesoło 547
urodziny wielkiego astronoma…
Niestety, w tym roku nie możemy się z tej
okazji spotkać, ale niech to będzie okazja
do wspomnień o Towarzystwie. Ja w imieniu
Zarządu z tej okazji składam Wam wszystkim
serdeczne życzenia. Prawdopodobnie wyrażę
życzenie nas wszystkich jeśli napiszę, że życzę
przede wszystkim powrotu do normalności!
My i w tym roku mamy w planie „Dni z Kopernikiem”, w których centralnym punktem
będzie wystawa obrazów, które „namalowało” Słońce (przy pomocy jednego z naszych
członków). Jej otwarcie zaplanowaliśmy
jednak na koniec marca z uwagi na to, że
piękna wystawa o wycinankach łowickich
wisi dopiero od początku grudnia. Niech sobie jeszcze „powisi”. O wszystkim będziemy
na bieżąco informować.
Gorąco Was pozdrawiam
Magdalena Najbar-Agičić
Przewodnicząca PTK „Mikołaj Kopernik”

Dragi Kopernikanci i Prijatelji PKU „M. Kopernik”, veljače u našoj Udruzi obilježavamo kao
NAŠ DAN, jer je to rođendan našeg zaštitnika
Mikolaja Kopernika. Tom prigodom obično
otvaramo tradicionalne „Dane s Kopernikom”. Podsjećam, da smo pretprošle godine
veselo obilježavali 547. rođendan velikog
astronoma...
Nažalost, ove godine se ne možemo tom
prigodom susresti, ali neka to bude prilika
za prisjećanje o Udruzi. U ime Upravnog
odbora tom prilikom upućujem Vam srdačnu
čestitku. Vjerojatno ću izraziti želju svih nas
ako napišem da prije svega želim povratak
u normalno!
Mi i ove godine imamo u planu „Dane s Kopernikom”, čiji će središnji događaj biti izložba
slika koje je „naslikalo” Sunce (uz pomoć jednog od naših članova). Njeno smo otvaranje
planirali krajem ožujka s obzirom na to da
lijepa izložba sa zrezankama iz Lowicza visi
tek otpočetka prosinca. Neka još malo „visi”.
O svemu ćemo Vas ažurno obavještavati.
Srdačno Vas pozdravljam
Magdalena Najbar-Agičić
Predsjednica PKU „Mikolaj Kopernik”
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Kolejne zawody narciarskie
mniejszości narodowych
na Sljemenu

Skijaško natjecanje
nacionalnih manjina
na Sljemenu

Polska Szkoła w Zagrzebiu przy współpracy z
Koordynacją Mniejszości Narodowych Miasta Zagrzebia zorganizowała piąte zawody
narciarskie. Pogoda dopisała wyśmienicie!
Słońce, wspaniała atmosfera i sportowy duch
również. Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom!

U organizaciji Poljske škole u Zagrebu u suradnji s Koordinacijom nacionalnih manjina
Grada Zagreba održalo se peto po redu
skijaško natjecanje. Vrijeme je bilo izvrsno!
Sunce, izvanredna atmosfera i sportski duh
također. Zahvaljujemo svim sudionicima i
čestitamo pobjednicima!

Wszystkie fotografie w tekście z archiwum
Polskiej Szkoły w Zagrzebiu.
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Walne Zgromadzenie – online

Redovna skupština – online

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTK „M.
Kopernik” odbyło się 3 marca 2021 r. na
platformie ZOOM.

Redovna skupština PKU „M. Kopernik” održala
se 3. ožujka 2021. godine preko platforme
ZOOM.

Dzień Języka Ojczystego

Dan materinskog jezika

Uczniowie Polskiej Szkoły, w ramach projektu na Dzień Języka Ojczystego nagrali wiersz
Ptasie radio i stworzyli wycinanki, inspirowane
naszą wycinankową wystawą. Projekt według
pomysłu Katarzyny Rudzińskiej. Filmik ten
został wkomponowany do całości obchodów
Dnia Języka Ojczystego zorganizowanego
przez Koordynację Mniejszości Narodowych
Miasta Zagrzebia. Filmik został pokazany przez
Chorwacką Telewizję w programie Prizma.

Učenici Poljske škole, u okviru projekta
Dan materinskog jezika, snimili su pjesmicu
„Ptasie radio” i izrezivali zrezanke, inspirirane našom izložbom zrezanki. Projekt je
osmislila Katarzyna Rudzińska. Taj je kratak
film ujedno ukomponiran u cjelovit film
obilježavanja Dana materinskog jezika u organizaciji Koordinacije nacionalnih manjina
Grada Zagreba. Film je također prikazan na
HRT-u u emisiji Prizma.

Krótki film instruktażowy robienia
palemek

Kratki film o tome kako se izrađuju
„palmice”

W naszym Polskim Towarzystwie Kulturalnym „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu co roku
organizujemy tzw. „palemkowanie”. Spotykamy się parę dni wcześniej przed Niedzielą
Palmową, by zrobić swoją palemkę. W tym
roku, ze względu na pandemię spotkaliśmy
się wirtualnie.

U našoj Poljskoj kulturnoj udruzi „Mikolaj
Kopernik” u Zagrebu svake godine organiziramo izradu palmica. Sastajemo se nekoliko
dana prije Cvjetnice kako bismo izradili svoje
„palmice”. Ove godine, s obzirom na pandemiju, sastali smo se virtualno.
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Msza święta w Niedzielę
Palmową

Sveta misa povodom Uskrsa na
Cvjetnicu

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w Niedzielę Palmową 28 marca ksiądz Piotr Maj
odprawił mszę świętą po polsku w kościele
pw. Rodzenia Maryjnego na Borovju. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną
nie można było zorganizować tradycyjnego
śniadania wielkanocnego.

Bez obzira na epidemiološku situaciju, na
Cvjetnicu 28. ožujka vlč. Piotr Maj služio je
misu na poljskom u crkvi Rođenja Marijina
na Borovju. Nažalost, upravo zbog pandemije
nije bilo moguće održati tradicionalni Uskršnji
doručak u našem sjedištu.

Wystawa wielkanocna mniejszości
narodowych w Hrvatskoj kući
„Materina priča”

Uskršnja izložba nacionalnih
manjina u Hrvatskoj kući „Materina
priča”

W dniu 29 marca 2021 r. została otwarta
wystawa wielkanocna mniejszości narodowych miasta Zagrzebia w tym i polskiej.
Każda mniejszość przedstawiła swoje tradycje
wielkanocne na filmie, który był pokazany w
programie Prizma.

Dana 29. ožujka 2021. otvorena je uskršnja
izložba nacionalnih manjina Grada Zagreba
u Hrvatskoj kući „Materina priča” (Preradovićeva 31). Svaka manjina, pa tako i poljska,
predstavila je svoje uskršnje običaje što je
bilo prikazano u televizijskoj emisji Prizma.

Zakończenie roku szkolnego

Završetak školske godine

W sobotę odbyło się zakończenie roku szkolnego – były podziękowania, uśmiechy, wzruszenia, piękne parasole dla naszych nauczycielek
oraz specjalny taniec! Czy nad Bałtykiem, czy
nad Adriatykiem – życzymy niezapomnianych
wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

U subotu 12. lipnja održao se završetak školske godine. Podijeljene su svjedodžbe, a bilo
je veselo i dirljivo. Naše su učiteljice dobile
prekrasne kišobrane i organiziran je poseban
ples! Bilo na Baltiku ili na Jadranu, želimo vam
nezaboravne praznike i do viđenja u rujnu!

Pożegnanie uczniów klasy 8, którzy ukończyli naukę w Polskiej Szkole w Zagrzebiu, od lewej: Rafaela Galinec, Lena Radošević,
nauczycielka Małgorzata Vražić, Maximilian Krilčić, Filip Barišić, Staś Wojewódzki. Fot. z archiwum Polskiej Szkoły.
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Wspaniałe prezenty dla nauczycielek od Ambasady i Konsulatu RP w Zagrzebiu.
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Wystawa „Kontemplacja rozpadu”

Izložba „Kontemplacija raspada”

Od kwietnia możemy podziwiać wystawę
solarnych fotografii Arkadiusza Nizińskiego.
Słoneczna wystawa cieszy się również dużym
powodzeniem wśród przechodniów, którzy
ciekawie zaglądają w okna naszej galerii.

Od travnja se možemo diviti izložbi solarnih
fotografija Arkadiusza Nizińskog. Sunčanu
izložbu sa zanimanjem razgledaju prolaznici
u izlogu naše galerije. Stoga možemo reći da
je i ova izložba polučila uspjeh.

Zdjęcie z wystawy „Kontemplacja
rozpadu” w siedzibie PTK.
20
Fot. A. Niziński.
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Unatoč pandemiji hrvatski ogranak
WOŚP-a ponovno ruši rekorde
Poljaci u Hrvatskoj po treći su put sudjelovali u najvećoj poljskoj humanitarnoj akciji – Velikom orkestru blagdanske pomoći (WOŚP). Ograničenja zbog sveprisutne pandemije koronavirusa nagovještavala su fijasko ovogodišnje akcije, zbog čega je finale bilo pomaknuto
na kraj siječnja 2021. godine. Međutim, ne samo da akcija nije podbacila, nego su srušeni
dosadašnji rekordi kako u Poljskoj, tako i u Hrvatskoj.
Kao i prošle godine, hrvatski ogranak WOŚP-a u akciju je uključio lektorate poljskog jezika
u Osijeku i Rijeci, Poljsku školu iz Zagreba i Poljsku školu iz Splita, Poljsku kulturnu udrugu „Morsko oko” iz Zadra, Poljsku kulturnu udrugu „Polonez” iz Splita te Poljsku kulturnu
udrugu „Kopernik” iz Zagreba, pri kojoj je ogranak bio i registriran.
Većina aktivnosti našeg ogranka ove godine je vođena preko Interneta: održali smo dvije
aukcije preko platforme ZOOM u kojoj su sudjelovali Poljaci iz cijele Hrvatske, sudjelovali
smo u aukcijama na najpopularnijoj poljskoj platformi Allegro, a donacije smo skupljali i
preko elektronske platforme Zaklade WOŚP. Teško je nabrojiti sve zanimljive i jedinstvene
predmete i usluge koje smo ponudili na aukcijama: knjigu o Dalmacija kulinarskog maga
Roberta Makłowicza s njegovim potpisom (koja je prodana za rekordnih 6.700 zł!), albume
„Parnog valjka” s autogramima, knjigu „Fafarikul” polonistice Đurđice Čilić s njezinim autogramom, turistička razgledavanja Dubrovnika, Zagreba, Splita, Pule, Rijeke, noćenja na
Jadranu, tečajeve joge, windsurfinga…
Ove godine zamolili smo Zakladu WOŚP da sredstva koja prikupimo u Hrvatskoj doniramo
jednoj od organizacija na području pogođenom strašnim potresima u Hrvatskoj. Zaklada
na čelu s Jurekom Owsiakom izašla nam je ususret i prihvatila našu molbu. Odlučili smo
pomoći Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, koja vodi rehabilitaciju
djece s posebnim potrebama. Bila nam je velika čast i zadovoljstvo u veljači uručiti simbolični ček predstavnicama Udruge, koje su nas tako toplo ugostile u Petrinji.
I za kraj, unatoč svemu, ponovno smo srušili rekord u prikupljenim donacijama! Udruzi
osoba s invaliditetom donirali smo 10.915,65 kn, dok je za dječje bolnice u Poljskoj naš
ogranak prikupio 18.603 zł. Prošlogodišnji rekord nadmašili smo za više od tri puta!
Od srca se zahvaljujemo svim članovima našeg ogranka, posebno volonterkama, svim našim partnerima te svima koji su sudjelovali u našim akcijama i donirali makar jednu kunu.
Iduće, jubilarno 30. finale WOŚP-a održat će se 30. siječnja 2022. godine. Budite ponovno
s nama!
Hrvatski ogranak Zaklade WOŚP
Oranizatorzy chorwackiego sztabu WOŚP przekazują w Petrynii czek.

Książka Roberta
Makłowicza z licytacji
na „Allegro”.

Temat numeru

Pomimo pandemii chorwacki sztab
WOŚP bije kolejne rekordy
Po raz trzeci Polacy w Chorwacji uczestniczyli w największej polskiej akcji humanitarnej
– Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (WOŚP). Ograniczenia spowodowane wszechobecną pandemią koronawirusa zapowiadały fiasko tegorocznej akcji. Z tego powodu finał
był przesunięty na koniec stycznia 2021 r. Jednak akcja nie tylko się udała, ale zostały pobite dotychczasowe rekordy i to zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji.
Tak samo jak w zeszłym roku chorwacki sztab WOŚP do akcji włączył lektorat języka polskiego w Osijeku i Rijece, Polską Szkolę w Zagrzebiu, Polską Szkolę w Splicie, Polskie Towarzystwo
Kulturalne „Morskie Oko” z Zadaru, Polskie Towarzystwo Kulturalne „Polonez” ze Splitu oraz
Polskie Towarzystwo „M. Kopernik” z Zagrzebia, przy którym sztab został zarejestrowany.
WOŚP w Polskiej
Szkole w Zagrzebiu.

W tym roku większość aktywności naszego sztabu była prowadzona przez Internet: zorganizowaliśmy dwie aukcje przez platformę ZOOM, w których uczestniczyli Polacy z całej Chorwacji, uczestniczyliśmy w aukcjach na najbardziej popularnej polskiej platformie Allegro oraz
zbieraliśmy donacje przez platformę elektroniczną Fundacji WOŚP. Trudno wymienić wszystkie ciekawe i unikatowe przedmioty i usługi, które oferowaliśmy na aukcjach, ale znalazły
się między nimi: książka o Dalmacji maga kulinarnego Roberta Makłowicza z jego autografem (książka została sprzedana za rekordowych 6700 zł!), płyta chorwackiego zespołu Parni
Valjak z autografami, książka Fafarikul polonistki Đurđicy Čilić z jej autografem, zwiedzanie
Dubrownika, Zagrzebia, Splitu, Puli, Rijeki, noclegi nad Adriatykiem, kurs jogi, windurfingu.
W tym roku poprosiliśmy Fundację, abyśmy środki, które zbierzemy w Chorwacji, mogli przekazać jednej z organizacji działającej na obszarze dotkniętym strasznymi trzęsieniami Ziemi
w Chorwacji. Fundacja z Jurkiem Owsiakiem na czele wyszła nam naprzeciw i zaakceptowała
naszą prośbę. Zdecydowaliśmy się pomóc Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Żupanii Sisačko-Mosławińskiej, które prowadzi rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych. Wielkim
zaszczytem i przyjemnością było dla nas wręczenie symbolicznego czeku przedstawicielkom
Stowarzyszenia, które niezwykle ciepło ugościły nas w lutym w Petrinji.
Na koniec, pomimo wszystkich przeszkód, znowu pobiliśmy rekord zebranych donacji! Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych przekazaliśmy 10.915,65 kun, natomiast dla szpitali
dziecięcych w Polsce nasz sztab zebrał 18.603 zł. Jest to ponad trzy razy więcej niż w zeszłym rekordowym roku!
Z całego serca dziękujemy wszystkim członkom naszego sztabu, przede wszystkim wolontariuszkom, wszystkim naszym partnerom oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w naszych akcjach i oddali choćby jedną złotówką.
Kolejny, jubileuszowy 30 finał WOŚP odbędzie 30 stycznia 2022 roku. Bądźcie znowu z
nami!
Chorwacki sztab WOŚP
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Mieliśmy już polskie Sekretne życie drzew na długo przed tym, gdy Peter Wohlleben napisał swoją leśną książkę, która stała się światowym bestsellerem.

Stefana Żeromskiego opowieści o sekretnym życiu
drzew
Ale to więtsza, to cud niesłychany
We wszystkich drzewach ludzkie dusze żyją,
Głos wydawają dobrze zrozumiany.
Płaczą, wzdychają, pod skórę się kryją1.
Są pisarze, którzy w oryginalny sposób w swej twórczości wykorzystują motywy drzew,
na przykład: Jan Kochanowski, Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, Jarosław Iwaszkiewicz
czy Leopold Staff. Żeromski, nazywany „pisarzem przyrody”2, od młodości fascynował się
światem otaczającej go natury. Mówił o sobie, że jest „dzieckiem wsi” a nie miasta. Na
zachwycie się jednak nie kończyło, ponieważ przyszły autor Puszczy jodłowej od czasów
młodości do świata roślin miał podejście scjentystyczne. Czytał książki naukowe, regularnie sięgał po „Ogrodnika Polskiego” wydawanego przez dyrektora Ogrodu Botanicznego,
Edmunda Jankowskiego, czytał atlasy botaniczne i słowniki. Do swych utworów Żeromski
P. Kochanowski, Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, XIII, 49, PIW, Warszawa 1968, s. 459.
J. Z. Jakubowski, Stefan Żeromski, Warszawa 1970, s. 20.

Wszystkie ilustracje w tekście z:
www.polona.pl, domena publiczna.
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wprowadził całe bogactwo drzew. Trudno w jego twórczości znaleźć tekst, w którym nie
występują mniej lub bardziej obszerne opisy krajobrazów, których podstawowymi elementami są drzewa. Opisywał różne gatunki charakterystyczne dla ziemi rodzinnej, czyli Gór
Świętokrzyskich i Kielecczyzny, następnie Tatr, Podlasia, Pomorza, Mazowsza, a zwłaszcza
bliskiego pisarzowi nadwiślańskiego krajobrazu Konstancina i przydomowego ogrodu. Pisał o drzewach i krzewach dziko rosnących, owocowych i ozdobnych3. W jednym z listów
twierdził: „widziałem wszelkie drzewa, jakich nazwy słyszałem kiedykolwiek albo o których
czytałem”4. Obok jodeł, brzóz, jodeł, sosen, świerków, grabów, buków, jarzębin, klonów,
topoli, lip pojawiają się w jego pismach cedry libańskie, czarny bambus chiński, brazylijskie palmy i eukaliptusy, drzewa cytrynowe i pomarańczowe, migdałowce. W tekstach
Żeromskiego występują drzewa jako pojedyncze obiekty oraz jako zbiory np. las, puszcza, bór, knieja, ostęp, zagajnik, dąbrowa. To niezwykłe bogactwo i zróżnicowanie słownictwa roślinnego w twórczości autora Wilgi, wynika z jego wiedzy, ale przede wszystkim
z wrażliwości i oczarowania różnorodnością, osobliwością i wielokształtnością otaczającego go świata. Drzewa (las, puszcza, ogród, park) stają się nie tylko tłem fabularnym wielu utworów Żeromskiego, który niezmordowanie poszukiwał prawdy ludzkiej egzystencji,
ale stanowią także ważny nośnik treści: psychologicznych metafizycznych, aksjologicznych
egzystencjalnych, historycznych, społecznych i politycznych. Są elementami opisu osób,
dzieł sztuki i obiektów architektonicznych. Pełnią funkcję znaku pamięci i ostatecznie stają
się dla Żeromskiego figurą bytu. Drzewa są żywym elementem opisywanego krajobrazu,
podlegają zmienności pór roku i dnia, odmiennie prezentują się w słońcu południa, mgle
poranka czy zapadającym zmierzchu lub w mrokach nocy. Podobnie jak człowiek podlegają
3
4
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Obszernie słownictwo dendrologiczne obecne w utworach Żeromskiego prezentuje i omawia S. Cygan,
Świat roślin. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 9, Kraków 2007, s. 7-170.
S. Żeromski, Listy 1897-1904, Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. III, Warszawa 2003, s. 161.
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działaniu chwili, a tę zmienność Żeromski wyraził przekonująco za pomocą techniki impresjonistycznej i ekspresjonistyczno-symbolicznej. Jak pisze Stanisław Cygan:
W sposobie potraktowania elementów przyrodniczych da się zauważyć
dwa stanowiska: obiektywne, wyrażające się przez werystyczny sposób
opisu, mający oparcie w realizmie (próba wiernego przedstawienia flory)
– Dzienniki, Listy, Zapiski, a także w naturalizmie (nieubłagane prawa przyrodnicze walki o byt), i subiektywne, zmysłowe, ekspresyjne, pozwalające
na obrazowanie swoistego piękna natury, jej kontemplację, traktowanie
elementów botanicznych jako dzieł sztuki wykreowanych przez naturę5.
W widzeniu Żeromskiego drzewa usamodzielniają się, zamieniając się w
istoty czujące, żyjące własnym, odrębnym życiem, tak jak np. rozdarta sosna w Ludziach bezdomnych, brzoza w Róży czy Urodzie życia lub stare jodły
w Puszczy jodłowej i Popiołach. Drzewa w utworach Żeromskiego, stając
się dramatis personae, prowadzą swe sekretne, niezrozumiałe dla człowieka życie. Są pełne nieodgadnionych, mrocznych tajemnic. Zachowują
się tak jak żywe stworzenia, a zatem patrzą się, wędrują, grają, schylają się,
kiwają, wznoszą się, stają kołem, łkają, płaczą, dzwonią płaczem, szlochają,
lamentują, uderzają w głos, miotają się, kiwają, wiją się w konwulsjach,
skarżą się, szepczą, wzdychają, płaczą, smucą się, smutnieją, odtrącają
od siebie, dumają, modlą się, pamiętają, wspominają, tają, ale również
śmieją się i uśmiechają, także z niemiłym chichotem, całują, posyłają całunki, stroją się
itd. Markowi z Cieni wydawało się, „że lipy i buki mają swe własne twarze, usta i oczy patrzące w niebiosa, skąd o poranku przychodzi słońce, skąd się dobywa wartki wicher, skąd
ciągną chmury wytrząsające ze siebie ożywczą wodę i skąd zlata nagły a niespodziewany
piorun, który w mgnieniu oka uderza, przeszywa i zabija dęby
stuletnie”6. Drzewa, podobnie jak ludzie, wyróżniają się charakterystycznymi dla siebie cechami, które pisarz wyeksponował
przez wprowadzenie połączeń apozycyjnych z dywizą. Pojawiają
się w jego utworach np. tytany-dęby, olbrzym-świerk, rododendron--kapłan, suchotnica-leszczyna, płaczki-brzozy, chłopka lasu
– sosna, brzózki-białokoszulki, brzoza-sierota czy puszcza-siostra.
Także ludzie upodabniają się do roślin. Przykładowo na stronach
Dziennika możemy odnaleźć taki zapis: „Żyjesz jak żyje wyrwany
z korzeniami jałowiec na skwarze letniego słońca”. […] Wegetacja-pół-życie”7.
Okaleczenie drzewa jest dla Żeromskiego czymś jak zranienie
człowieka. Drzewa tracą swą magiczną moc w momencie, gdy
zostają spożytkowane przez człowieka. Desakralizacja drzew prowadzi do destrukcji odwiecznego porządku świata, a następnie
do jego zagłady. Natura u Żeromskiego odczuwa radość, ból,
cierpi i umiera jak człowiek. Jasnym pejzażom, takim jak te w
Wildze, przeciwstawione zostają pejzaże ponure, pojawiają się
w nich drzewa o wykręconych konarach, bezlistne, unurzane
w błocie. Drzewo symbolizuje wtedy zagładę i śmierć. Pisarz w
5
6
7

S. Cygan, dz. cyt., s. 12.
S. Żeromski, Cienie, [w:] tenże, Opowiadania. Utwory powieściowe, Warszawa 1957, s. 291. Wszystkie
cytaty pochodzą z wydania krytycznego S. Pigonia (Warszawa 1956-1970, wydanie „Czytelnika”).
S. Żeromski, Dzienniki, t. II, oprac. i przedm. opatrzył J. Kądziela, Warszawa 1964, s. 43.
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Echach leśnych opisał bezlitosne ścinanie jodeł z prastarej puszczy. Śmierć powstańca, Jana
Rozłuckiego i śmierć drzew, obie z rąk Rosjan, potraktowane na zasadzie paraleli, budują
w tym opowiadaniu przejmujący obraz zagłady wartości, jaką jest życie, w wyniku czego
opowieść o insurekcji styczniowej nabiera wymiarów tragicznych. Żeromski, podobnie jak
Ernst Jüger, mógłby powiedzieć, że „brat człowiek często nas opuszcza, brat drzewo nigdy”8. Uczestniczy w zmiennym, ludzkim losie i go współodczuwa.
Świat Żeromskiego przyjmuje kształt kosmicznego uniwersum zespolonego siłą miłości.
Pisarz wielokrotnie przyznawał się do niezwykle silnego odczuwania natury, o czym tak
pisał, „olbrzymia księga przyrody rozwiera ci się. Spróbuj czytać… Giniesz, giniesz, malejesz, znikasz9. W innym miejscu wyznawał „wiem, że rośliny czują i kochają, wiem, że w
przyrodzie istnieje tajemnicze tchnienie, które kiedyś nazwałem duszą przyrody. Wiem, że
uczucia moje z duszą tą łączą się”10. Wielokrotnie pisarz mówił o tej wspólnej „melodii duszy”11. Drzewa współodczuwają nędzę ludzkiej egzystencji, ponieważ, jak pisał w Dziejach
grzechu, drzewa żyją wraz z człowiekiem. Są one podobne do jedynej sztuki, do muzyki.
Budowle, obrazy, rzeźby, najcudniejsze objawy artyzmu żyją swym życiem własnym, być
może życiem tych, kto je z nicości utworzył. Tylko drzewa żyją życiem powszechnym, w
którym i nasze życie się mieści. Kiedy po latach witać się ze znajomymi drzewami, znajduje się w nich zmiany niemal takie same jak w sobie. Wzruszenia nasze są w ich kształcie,
zmianach i szumie12.
A zatem Żeromski buduje w swych utworach szczególną mitologię ziemi. Uwydatniony
jest w nich niezwykle silny, psychosomatyczny, wręcz mistyczny związek pomiędzy światem ludzkim a ziemią z jej roślinnością, wśród której szczególne miejsce zajmują właśnie
drzewa. Wrastające korzeniami w głąb ziemi, a koroną sięgające nieba, dla pisarza stają się
nośnikiem biologicznej siły, której źródeł człowiek nie potrafi wytłumaczyć w racjonalny
8
9
10
11
12
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E. Jüger, Wybór esejów o słowach i drzewach, przeł. B. Baran, Warszawa 2017, s. 142.
S. Żeromski, Dzienniki, t. III, oprac. i przedm. opatrzył J. Kądziela, Warszawa 1964, s. 249.
Tenże, Dzienniki, t. IV, oprac. i przedm. opatrzył J. Kądziela, Warszawa 1965, s. 7.
A. Hutnikiewicz, Natura, [w:] tenże, Żeromski, Warszawa 1987, s. 253-263.
S. Żeromski, Dzieje grzechu, t. 2, Warszawa 1956, s. 55.
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sposób, ponieważ wykracza to poza myślenie kategoriami przyczynowo- skutkowymi. Niemiecki pisarz Ernst Jüger pisał, że „w
każdym języku jest pewien zasób słów stanowiących jego istotę.
Żyje nim poezja. Niczym głos dzwonu rozbudzają w człowieku
aurę oddźwięków. Takim słowem jest drzewo. Drzewo należy do
wielkich symboli życia, może jest największym z nich”13. Sposób
kreacji drzew u Żeromskiego skłania, aby w ten sam sposób potraktować drzewa obecne w jego utworach, a więc na zasadzie
symbolu, który umożliwia doświadczanie owej niewyrażalnej i
niedostępnej bezpośrednio człowiekowi, nieodgadnionej, sfery
bytu. Symbol ma dwa aspekty: jasny i ciemny, konstrukcyjny i destrukcyjny. Służy odkrywaniu różnych wymiarów rzeczywistości.
Drzewo, obdarzone przez Żeromskiego, magiczną siłą, należące do wspomnianych, wielkich symboli życia, staje się dla niego
drzewem kosmicznym, czyli wyobrażeniem wszelkiego „istnienia
drzewnego” w sensie biologicznym, jak i symbolicznym. Nie będąc tworem ludzkim, symbolizuje to, co boskie. Jest osią świata.
Łączy to, co podziemne (korzenie), z niebiańską sferą (korona) z
życiem ziemskim (pień). Drzewo swe korzenie zapuszcza w ziemię, koronę wznosi ku niebu, słońcu i powietrzu, włączając się
w proces kosmiczny. Pokonuje w ten sposób śmierć, symbolizuje więc nieustanne odradzanie się życia i jego nieśmiertelność.
Drzewo uosabia życie i śmierć, destrukcję i odrodzenie, unicestwienie i nieśmiertelność.
Żeromski tę niezniszczalną siłę drzew pokazał w opowiadaniu pt.
Godzina opartym na doświadczeniach autobiograficznych pisarza, który zranił się w rękę i musiał przejść kilka bolesnych operacji, w tym nieudaną w Krakowie. Akcja tego dialogu pomiędzy
Młodzieńcem, czekającym na operację ręki, a Siostrą zakonną
toczy się w przyszpitalnym ogrodzie. Kiedy Siostra robi wymówki
Młodzieńcowi, że nie było go dziś w kościele ten z uśmiechem
pokazuje jej drzewa rosnące w ogrodzie ogród, mówiąc, że jest
to najpiękniejszy z kościołów, ponieważ drzewa kochają człowieka daleko bardziej, niż on je kocha. Nie darmo wierzył dziki
Słowianin, że drzewo jest święte, że w niem dusze bogów obierają sobie siedlisko. Święte dęby! Kochałem je od dzieciństwa w
sposób dziki. Uwielbiałem stojące w zimach srogich, w szalonych
nocnych wichurach, gdy wspaniała zamieć w lasach harcuje. Kochałem jesień, która krwawą barwą gniewu zaprawia liście buków, gardzących z wierzchołka gór czeredą świerkową…14.
Młodzieniec opowiada Siostrze o tym, jak wczoraj wieczorem
wyszedł na spacer po mieście. Po burzy świat spłukany deszczem
pachniał w szczególny sposób, a on i drzewa stanowili jedność.
„Drzewa wtedy wzdychały z ciemności, ku mnie i ku niebu. Czułem głęboki ból, czy głębokie szczęście, ale nie moje własne, nie
13 E. Jüger, op. cit., s. 141.
14 S. Żeromski, Godzina, [w:] tenże, Duma o hetmanie i inne opowiadania,
Warszawa 1957, s. 42.
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ułomne, nie ludzkie, lecz kwiatowe, listne, drzewne. Jak gdyby
niewidzialny dajmonion unosił się dokoła mej głowy i strącał na
moje czoło krople wody żywej, stwarzającej przemienienie”15.
Powrót do dusznej, pachnącej lekarstwami Sali szpitalnej wydał
mu się straszny. Czeka na operację, przeczuwając nadchodzącą
śmierć. Marzy, aby zostać pochowany pod płaczącą brzozą, która
Korzeniami czułemi, jak włókienka zmiądlonego lnu, któż wie? –
może bardziej tkliwemi, niż palce matki, – namaca w ciemności
i obejmie głowę bezsilną, opasze nagie żebra i szyjkę, o której
ojciec zapomniał. Nićmi cienkiemi, jak włosy, i dobrotliwemi, jak
sen, dotykać będzie miejsc gnijących i najbardziej zbolałych. Ssaniem, może czulszem od pocałunku czystej ufności między matką i córką w chwili tajemnej wspomnienia narodzin, wchłonie
w łono swe, pełne życia i świętych przemian, krew skostniałą u
drzwi serca i ostatnie łzy źrenic16.
Według Żeromskiego to, co martwe podlega rozkładowi i dzięki temu użyźnia ziemię i w ten sposób włącza się w odwieczny
proces kosmiczny: jedna forma życia przechodzi w drugą. W Ludziach bezdomnych Joasia odnajduje miejsce, gdzie został pochowany jej pies, a na jego grobie wyrósł krzew. W Wietrze od
morza padają znamienne słowa o psie Czuju, który pogrzebany
pod gruszką „się z gruszką połączył”17. Drzewo potraktowane w
kategoriach symbolu dokumentuje, że skończony fragment rzeczywistości pozwala na mówienie o nieskończoności i wieczności.
Kolejnym ważnym tekstem, w którym za pomocą obrazu drzew Żeromski wyłożył swą filozofię bytu, to przejmująca w swej wymowie z roku 1906 Zemsta jest moją…., która w
swych strukturach głębokich oparta jest na ludowej pobożności, mającej za podstawę
przeświadczenie, że nie ma winy bez kary. Jeżeli nie wymierzy jej człowiek, to natura zrobi
to za niego. Autor opisuje opuszczony, zarośnięty, wiejski cmentarz, gdzie wśród drewnianych, gnijących krzyży góruje stary, przeżarty przez rdzę żelazny grób. Choć napisy są
nieczytelne, wszyscy wiedzą, że został tu pochowany, znany z okrucieństwo wobec swych
poddanych. Dziedzic tych włości. Żeromski wydaje się przywoływać postać złego pana z
II cz. Dziadów Adama Mickiewicza. Na grobie dziedzica wyrosły widoczne z daleka, dwie
potężne i niezwykłej piękności brzozy, które wydają się dumać nad ludzkim losem i pytać
„cóż jest straszniejsze na tej ziemi – sam nie krótkotrwały, prędko syty grzech, czy kara
wymierzona zań przez wiekuistą, nieubłaganą baśń?”18. Brzozy mają swój okrutny sekret.
Według opowieści starego chłopa, po śmierci złego dziedzica, gdy nareszcie w oczach ludzkich przyciśnięty został w głębokiej ziemi ciężkim bardzo żelazem pomnika, spod jednej
pachy wyrosła mu brzozowa rózga, spod drugiej pachy wyrosła druga brzozowa rózga...
Bezsilne, złożone ręce dały się opasać zwojem miękkich jak len, białych korzeni, a zgniłe
serce karmi drzewa sokami żywymi. I oto brzozy lecą ku górze, coraz wyżej, coraz wyżej.
A strzały ich rosnąć tak będą pod wiecznym niebem aż do skończenia ludzkiej niewoli. […]
Rózgi ich sieką wicher z wściekłością, ciskają się w tył i naprzód gałęzie, tną w opętaniu
konary, usiłując w szale swym smagać ugór ten o zaklęsłych mogiłach, poprzekreślany od
krzyżów nadgniłych19.
15
16
17
18
19
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Tamże, s. 36.
Tamże, s. 42-43.
Tenże, Wiatr od morza. Wisła. Międzymorze, Warszawa 1957, s. 148.
Tenże, Zemsta jest moją…, [w:] tenże, Sen o szpadzie. Pomyłki, Warszawa 1957, s. 32.
Tamże, s. 32-33.
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Przyroda twardo stoi na straży wartości. A tymi szczególnymi strażnikami są drzewa. Żeromski także powiązał symbolikę drzewa z tematem Ojczyzny, którą traktował jako największą świętość, z tego powodu w jego pismach wokół jej idei gromadzi się ogromna
siła emocjonalna. Pisarz porównywał patriotyzm do instynktownej namiętności. Wierzył
w zmartwychwstanie Polski na podobieństwo drzewa, którego symbol, przypomnijmy, wyraża wiecznego ducha i nieśmiertelność. W utworach Żeromskiego dochodzi do wcielenia historii narodu w życie przyrody, będącej dla niego skarbcem tradycji i pamięci. Tak
więc drzewo, będące świadkiem i uczestnikiem dziejów, staje się dla pisarza symbolem
polskości. Marcinek Borowicz z Syzyfowych prac w czasie swych myśliwskich wypraw ze
strzelcem Nogą napotkał „czarny spróchniały krzyż”, który „czerniał wysoko na drzewie”20.
Potem w szkole po wysłuchaniu wyrecytowanej przez Zygiera Reducie Ordona, przypomniał mu się żołnierz z opowieści Nogi „zabity nahajami, leżący w skrwawionej mogile
pod świerkiem”21. Innym, ważnym drzewem symbolizującym polskość jest dla Żeromskiego brzoza, której symbolika pojawiała się w literaturze romantycznej: w Panu Tadeuszu
Mickiewicza, Balladynie Juliusza Słowackiego czy Skargach Jeremiego Kornela Ujejskiego.
W twórczości Żeromskiego zlokalizujemy ją w kilku utworach np. Arymanie mści się, Godzinie, Niedzieli, Róży, Urodzie życia, Zemście jest moją. W dramacie niescenicznym pt. Róża
powstałym po rewolucji 1905 r. zniewolony naród polski został porównany przez pisarza
do „lamentującej, białopiennej”, okrutnie okaleczonej brzozy, której naród moskiewski,
opętany przez ideał tyranii, w szaleństwie swym przywalił wszystkie żywe gałęzie, pręty
ssące sok i oddychające liście olbrzymią masą suchej gliny, górami pracowicie zniesionego
na glinę kamienia. Nacina wróg pień jej biały, w bolesny pałąk wygięty, napuszcza w żyły jej
jadu swych zbrodni, zarazy swej głupoty. Patrz, jak poprzerzynane są korzenie twej brzozy
ukochanej, jak schnie i pęka jej kora, jak z ran bezużytecznie wycieka w ziemię życiodajny
sok życiotwórczy! Zamiera w pustkowiu brzoza żywcem pogrzebiona22.
Tajemnicze Bożyszcze wzywa naród polski do przebudzenia i stanięcia do walki o wolność:
Dodaj ramienia! Od dzieła tego dźwignie się, wyrwie i w niebo z pohańbienia uniesie święta korona. Obmyją deszcze liście zbłocone, wicher wiosenny wyprostuje skrzywione gałęzie. Nową pieśń zaśpiewa w wiatrach boże drzewo…23.
Ciekawe powiązanie motywów: mogiły, drzewa i krzyża odnajdziemy w Urodzie życia pisanej tuż przed I wojną światową. Powracającego do Ojczyzny Piotra Rozłuckiego witają
stare brzozy, które „stały nad zjeżdżonym traktem, lamentując nad sprawami ludzkimi, co
przez tyle już lat ciągną się w błotach, piaskach i kolejach tej drogi24. Również w tej powieści brzoza rosnąca na grobie rozstrzelanego przez Rosjan powstańca Jana Rozłuckiego
z Ech leśnych staje się symbolem Polski i polskości. Brzoza ta nachylona, wyniosła, zaiste
płacząca. Długie jej różańce sięgały niemal do ziemi, odziemek u wydmy piasku czarny,
zbrużdżony od szwów i rowów, biegł wyżej białym, potężnym i polotnym pniem i rozwidlał
się w liczne i grube konary, rozpadał wysoko w gibkie gałęzie i wici25.
Ktoś litościwie przybił do jej pnia krzyż. Po latach jest już całkiem przegniły. „Jego podstawa, niegdyś w ziemię wkopana, ugniła zupełnie i spróchniała bardzo wysoko, że został z
niej nad ziemią jeno kolec ku dołowi zwrócony i próchnem ciemnym sypiący. Z podpór,
które jakaś ręka z dwu stron przybiła przed laty, ślad tylko został potrzaskany. Krzyż ów
runąłby dawno. Lecz ręce ludzkie podniosły go, widać, z drogi i ramionami poprzecznicy
20
21
22
23
24
25

S. Żeromski, Syzyfowe prace, Warszawa 1956, s. 131.
Tamże, s. 208.
S. Żeromski, Róża. Dramat niesceniczny, Warszawa 1956, s. 211-212.
Tamże, s. 212.
S. Żeromski, Uroda życia, Warszawa 1956, s. 26.
Tamże, s. 43.
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zaczepiły o rozwidlające się z pnia dwa konary brzozowe”26. Krzyż, mocno wrośnięty w brzozowy pień,
wraz z nim tworzy organiczną całość.
W taki sposób krzyż się w drzewo wtulił, z jego
pniem i gałęziami zjednoczył. Wici go brzozowe
okręciły. Na białym odziemku wisiał czarny, znieważony ni to sama postać Chrystusa na drzewcu. Dolny jego kół jak cios boleści nastawił się przeciwko
nagiej ziemi. Spękane próchno ostrym kształtem
bezżałosnego gniewu zarysowało się z dala niby z
drugą złożone i wraz gwoździami przybite. Pod tym
to krzyżem była wydma zapomniana, dzikim zielem
porosła27.
Brzoza jako drzewo przymogilne, związane z kultem zmarłych, czerpie swe soki wprost z mogiły
Rozłuckiego, a „przedziwne zwłoki krzyża” wydają
się dotykać samej istoty polskości. Całość stanowi kwintesencje losu polskiego narodu rozdartego
pomiędzy poczuciem zniewolenia i hańby a heroizmem życia i wiarą w zmartwychwstanie. Brzoza, w
którą wrośnięty jest krzyż, może budzić skojarzenia
z Pietą, Matką Bożą Bolesną, trzymającą w swych
ramionach zmarłego syna, który ofiarował siebie za zbawienie świata. Brzoza, z krzyżem,
podobnie jak drzewo z pasyjką w Syzyfowych pracach, staje się maryjno-chrystologiczną
figurą Ojczyzny28, gdzie, jak pisał Juliusz Słowacki „Anioły stoją na rodzinnych polach”, a
„ludzie schyleni w nędzy i niedolach/ cierniowymi kłaniają się korony / Idą i szyki witają
podróżne, / I o miecz proszą tak jak o jałmużnę”29. Ów „cierń i oścień” to dla Żeromskiego
znamiona polskości, symbolizujące cierpienie i ofiarę złożoną w imię największej wartości,
jaką jest Ojczyzna, wpisana w prometejsko-martyrologiczną koncepcję patriotyzmu. Nieustannie zagrożona unicestwieniem polska tożsamość zbiorowa kształtowała się w permanentnym bólu, którego uosobieniem dla pisarza jest szubienica, symbolicznie postrzegana
jako drzewo o ambiwalentnej wymowie, które łączy w sobie karę, ofiarę, ale również nadzieję na wolność. Przez śmierć męczeńską człowiek staje się wolny i nieśmiertelny, stąd
szubienica przekształca się tu w drzewo życia.
Bohaterowie Żeromskiego swą siłę czerpią z nierozerwalnych więzi łączących ich z ziemią
ojczystą. Polska ziemia, o czym świadczą Mogiła czy Uroda życia, to ziemia pełna mogił, a zatem jest to szczególna nekropolia czy relikwiarz chroniący kości bohaterów. W
utworach Żeromskiego „drzewa pamiętają wszystko”30, dlatego stają się strażnikami narodowych dziejów. Puszcza odwieczna (Popioły, Puszcza jodłowa) transfiguruje w skarbiec
historycznej pamięci. Życie drzew ma charakter wręcz religijny. Umożliwiają człowiekowi
doświadczanie duchowej obecności Ojczyzny – jej mitologii. Jednocześnie symbolicznie
26 Tamże, s. 42-43.
27 Tamże.
28 E. Flis-Czerniak, Vincula, vulnera, exilium. Słów kilka o związku twórczości Żeromskiego z tradycją romantyczną, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment, wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013, s. 422.
29 J. Słowacki, Anioły stoją na rodzinnych polach…, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. 1: Liryki i powieści poetyckie,
oprac., i wstęp J. Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 52.
30 S. Żeromski, Dzieje grzechu, t. 2, s. 127.
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potraktowane drzewa odsłaniają głębię rzeczywistości, pozwalają dotrzeć aż do podstaw
bytu i zbudować relacje pomiędzy tym, co skończone, a tym, co nieskończone, tym, co
materialne i tym, co duchowe, między tym, co przemijające i tym, co wieczne. Pisarz za
Leopoldem Staffem mógłby więc powiedzieć, że
O, wierzę teraz, że drzewa, jak ludzie,
Mają też dusze!
Jak ludzie…
O, wierzę teraz, że drzewa, jak ludzie,
Mają też serca!
Jak ludzie…
O, wierzę teraz, że drzewa jak ludzie31
Maria Jolanta Olszewska
31 L. Staff, Wejmuta, [w:] tenże, Dzień duszy, Lwów – Warszawa 1908, s. 57.
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Z ikoną twarzą w twarz
Pisać o ikonach jest łatwo, o ile wychodzimy
z założenia, że to zwykły obraz, a może nawet
dzieło, bo przecież dwustu czy trzystuletnie
ikony są traktowane jako unikaty, poszukiwane na aukcjach, niestety również szmuglowane i sprzedawane za wielkie pieniądze na
czarnym rynku. Można zatem patrzeć na ikonę zupełnie technicznie, zwracając uwagę na
jej artystyczno-teologiczną koncepcję, analizę kompozycji, barw, technikę malarską. Ale
to tylko skrawek ikony i niewielka część prawdy o obrazie, który obrazem tak do końca nie
jest. Jak więc o nim pisać, do tego w Chorwacji, która ikonografię kojarzy jednoznacznie. Z Serbią. Tymczasem ikon w Chorwacji
jest niemało, tylko trzeba je odkryć. Może
podczas letnich, oby już pocovidowych wycieczek? Niech ten tekst będzie zaproszeniem
do spotkania z ikoną. A jeśli nie z obrazem, to
z czym? A może z kim?

Mandylion (oblicze Jezusa, będące
pierwowzorem dla Jego wszystkich
innych przedstawień). Fot. w tekście
pochodzą z archiwum autorki.

Moja droga z ikonami zaczęła się tuż przed
moją chorwacką przygodą. Towarzyszą mi w
sposób praktyczny od 13 lat, ale ich piękno jest ze mną od liceum. Niektórzy mówią, że
ikona sama znajduje człowieka. Myślę, że tak było właśnie ze mną.
Ikony odkryłam późno, jako obraz piękny, precyzyjnie namalowany, ale w pewnym sensie surowy – bo bez szaleństwa artystycznego w każdej jego sferze, dla niektórych nawet
nudny. Będąc na wakacjach u dziadków na
wsi przy wschodniej granicy Polski, spotykałam się z ikonami, ale o wiele bardziej
ciekawiła mnie ludowa pobożność, strojenie kapliczek czy tłumne procesje. Jako
katoliczka częściej miałam kontakt z obrazami malowanym w stylu zachodnim, jednak tygiel kulturowy Wschodu pozwolił mi
szybko zachwycić się także sztuką bizantyjską, która rozwinęła sztukę ikony. Do dziś
kult maryjny, związany właśnie często z ikonami wprawia mnie w zdumienie. Od Częstochowy po Sinj. W żadnym z tych miejsc
nie odniosłam wrażenia, że odwiedzający
je ludzie oddają cześć obrazowi. Patrząc
na osoby wpatrzone choćby w ikonę jasnogórską czy bliższą mi kodeńską, zawsze
miałam nieodparte wrażenie, że chodzi tu
o coś innego niż analizę artystyczną. Tam
miało miejsce spotkanie.
Mandylion
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Takie podejście do ikony towarzyszyło mi
od zawsze i takiej ikony szukałam. Dlatego, kiedy nadarzyła się okazja, aby rozwijać
swoją pasję, pewnego lata, podczas wakacji w Polsce, razem ze szkołą ikonopisania
„Droga ikony” wybrałam się na warsztaty
organizowane przez jezuitów. Mąż pilnował dzieci, a ja uczyłam się całego procesu powstawania ikony, od obróbki drewna,
nakładania kilku warstw zaprawy klejowo-kredowej, polerowania, przenoszenia
wzoru z podlinnika, dobierania określonych kolorów, przygotowania medium z
żółtka, wina i wody oraz modlitwy. Bez
tego ikona nie jest pełna.
I choć wtedy pracowałam nad przedstawieniem Chrystusa Pantokratora (Króla
wszechświata), w pamięci miałam swoją
pierwszą ikonę – Pneumatoforę. Jej oryginał powstał w latach 80-tych XX w. w klasztorze Braci Trapistów w Tibhirine w Algerii
Bł. Jerzy Popiełuszko
(tym samym z filmu Ludzie Boga). Została
napisana jako rezultat właśnie spotkania, tym razem z tekstami św. Maksymiliana Kolbe
(również męczennika, jak bracia z Tibhirine), który opisywał Maryję jako przynoszącą ludziom Ducha Świętego.
To współczesna ikona, ale trzymająca się kanonu, czyli zbioru zasad, według których ikona ma być napisana (jako pierwszy w dziele Hermeneia opisał je Dionizy z Furny). Nie
ma tu miejsca na artystyczne szaleństwo, bo „ikonopis nie tworzy dla własnej satysfakcji
artstycznej, ani tym bardziej dla korzyści
materialnych, ale – jak pisze E. Jackowska
Kurek (Ikona dziś. Rozmowy o współczesnym malarstwie ikonowym) - pragnie w
pokorze służyć Bogu”.
Stąd ikonograf to bardziej teolog niż artysta, do tego artysta anonimowy, a ikona
ma wyrażać jego wiarę. Mimo tak wielu
ograniczeń ikonopisów wcale nie brakuje.
Najpiękniejsze tworzyli i tworzą mnisi, np.
na greckim Atosie, spędzający nad jedną
deską kilka miesięcy, pracujący w skupieniu po kilka godzin dziennie. To zajęcie dla
cierpliwych i tych, którzy chcą się go nauczyć, w tym także świeckich.
Wielkoformatowe ikony budują ikonostasy
w prawosławych cerkwiach (przepiękny w
Pakracu, niedaleko Zagrzebia) i kościołach
unickich. Ale chociaż ikonę tworzy się pierwotnie na użytek obrzędów kościelnych,
Św. Stanisław
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znajdujemy je także w prywatnych domach. Pamiętajmy, że mówimy o ikonie,
której nie chcemy od czasu do czasu musnąć wzrokiem. Ikona ma zapraszać do spotkania. A jak mawiał mój nauczyciel, dobra
ikona, to omodlona ikona. Do dziś istnieje zwyczaj oddawania napisanej ikony do
klasztorów, przed którą mnisi modlą się,
aby po jakimś czasie zwrócić ją właścicielowi. W nowych miejscach proces omadlania
dobrze jest kontynuować. Zapytamy, po
co? Bo zdaniem mnichów „ikona uświęca
oczy tych, którzy ją widzą”. To trochę tak,
jakby przeprowadzała nas z rzeczywistości
materialnej do duchowej. Krótko mówiąc,
stawia nas w przedsionku nieba.
Przed ikoną jasnogórską proces ten trwa
nieprzerwanie od kilku wieków, odkąd ikona dotarła do nas z Rusi. Jej historia jest
fascynująca i towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach naszych dziejów.
Matka Boża Czuła
Znane są przykłady cudownych ikon, płaczących czy wydzielających pachnące oleje. Czy jest to więc jeszcze obraz? Wierzący twierdzą, że nie, i uważają, że ikona to uosobienie tego, kto jest na niej przedstawiony, osoby
lub sceny z jej życia.
W znaczeniu teologicznym ikona jest Ewangelią pisaną kolorem i formą. To Biblia dla ubogich, którzy nie znając alfabetu mogli ją czytać tylko poprzez obraz i dźwięk. Widzieli więc
przepiękne polichromie kapiące kolorami i złotem, przedstawiające sceny biblijne i słuchali
polifonicznych śpiewów mnichów. W takich okolicznościach nietrudno o doświadczenie
sacrum. To realna możliwość spotkania z niebem, w którym już znaleźli się ci, którzy zostali
przedstawieni na ikonach i freskach. Nienaturalnie wydłużone postacie o ciemnych, ziemistych obliczach, rozjaśnionych światłem, niepochodzącym z żadnego ziemskiego źródła
światła. Tak wyglądają święci i tak w ikonografii przedstawiana jest rzeczywistość duchowa, daleka od spraw ciała. Aby ją zrozumieć, trzeba tylko na chwilę się zatrzymać i spotkać
z ikoną twarzą w twarz.
Barbara Andrijanić
Św. Dominik i św. Stanisław
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Barbara Andrijanić ze swoją ikoną.
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W obiektywie

Polskie pejzaże.
37 Fot. Małgorzata Kowalik.

Invisible audience, fot. E. Zrno. Zdjęcie zostało wykonane w lipcu 2018 r., czyli jeszcze
przed pandemią, ale trzeba przyznać, że zapowiada naszą covidową rzeczywistość.

W następnym numerze:
• Warszawa w obiektywie Tihany Car
• Wrześniówka ex majówka
• Grupa wokalna „Wisła” na Hvarze.
• Mali badacze w laboratorium PTK

