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Druga książka Makarego Górzyńskiego poświęcona Kaliszowi, wydana w odstępie 
dwóch lat, potwierdza wszystkie dobre noty o autorze, jakie uzyskała jego pierwsza publika-
cja „Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowo-
czesności” (KTPN 2014). Jest w niej to, czego dzisiejsza regionalistyka wymaga: sprawny 
warsztat, szerokie spojrzenie, dobrze sformatowany układ treści i coś, czego najczęściej bra-
kuje tej literaturze – dobre pióro, które wciąga czytelnika do historycznej podróży. 

Zaczyna się od zagadkowego dla dzisiejszego czytelnika tytułu: „Wczasy kaliskie 1911-
1913. Obrazy z czasów transformacji”. Dla kogoś, jak ja, zajmującego się od jakiegoś czasu 
problematyką Wielkiej Wojny sugeruje opowieść o świecie, który zapadł się w sierpniu 1914 r., 
by już nigdy się nie odrodzić, świecie oswojonym, tak dobrze znanym na polskim gruncie 
z kart prozy Marii Dąbrowskiej, a w szerszym, europejskim wymiarze ze wspomnień Ste-
fana Zweiga. I chyba tak jest w istocie, to książka o czasie minionym. Oto bowiem na kilka 
lat przed totalną katastrofą ludzie w nadgranicznym mieście wielkiego rosyjskiego impe-
rium snują plany jego rozwoju, wskazują na potrzeby i konieczne warunki, by sprostać stan-
dardom nowoczesności, opisują dotychczasową nędzę i zacofanie, ganią prowincjonalizm, 
śmiało spoglądają w przyszłość, postulują zmiany i rozwiązania. Myślą i działają „w czas”, 
kreślą projekty, które mają zmienić wygląd i życie miasta. Widzą świat takim, jakim miał 
pozostać na zawsze, trwały i przewidywalny. Używają słowa „wczasy” w archaicznym, nie-
zrozumiałym już dzisiaj znaczeniu wygody, udogodnienia, urządzenia życia.

Same tytułowe „wczasy” są miłym zaskoczeniem, podobnym do uczucia, jakiego do-
znajemy na wieść, że jakiś przedmiot, który bierzemy do ręki, ma wiele zastosowań. Od-
krywamy przeto nowe znaczenie tego słowa. Drugą niespodzianką jest sam materiał, który 
udostępnia nam Makary Górzyński; „Wczasy kaliskie” to zbiór 25 artykułów, jakie opubli-
kowane zostały na łamach „Gazety Kaliskiej” w latach 1911-1913 pod tym właśnie tytułem. 
Reedycja książkowa wprowadza tym samym ten opis miasta do obiegu naukowego, co już 
stanowi niepodważalny walor publikacji. 

„Wczasy kaliskie” nie były pierwszym opisem miasta, pierwszeństwo należy się cyklo-
wi, podobnej wielkości (22 odcinki), który ukazał się w okresie od kwietnia do czerwca 
1845 r. na łamach „Gazety Handlowej i Przemysłowej”, dodatku do warszawskiej „Gazet 
Codziennej” i nosił tytuł „Miasto Kalisz” (vide: Anna Rynkowska, Miasto Kalisz w świe-
tle opisu z 1845 r., „Rocznik Kaliski” t. XVIII). Co ciekawe, w obu przypadkach mamy 
do czynienia z autorami anonimowymi, których tożsamości, mimo dociekań, nie udało się 
ustalić. Anna Rynkowska wyjaśnia to tym, że anonimowość w sytuacji, gdy autor z jakichś 
względów, politycznych czy osobistych, nie zawsze może ujawnić pełnej informacji o jakimś 
wydarzeniu czy jej źródłach, jest rozwiązaniem niekiedy jedynym.  W przypadku „Wcza-
sów” – zważywszy iż ukazywały się one na przestrzeni trzech lat i zawsze dotykały spraw 
kluczowych dla miasta – warto pokusić się o jeszcze jedną hipotezę nie uwzględnioną przez 
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autora opracowania, tę mianowicie, że publikacje mogły wyjść spod jednego pióra, lecz były 
dziełem zbiorowym. Jeśli przyjąć za Makarym Górzyńskim, że „Wczasy” stanowią por-
te-parole grupy obywateli skupionej wokół prezydenta miasta Bronisława Bukowińskiego 
i wspierającej go „Gazety Kaliskiej”, to tym bardziej można przyjąć tezę o poglądach nie 
jednej, lecz wielu osób wyrażonych publicznie na łamach prasy. Taka praktyka nie była ni-
czym nowym w dziejach prasy i literatury.  

Przywołując w tym miejscu opis miasta z 1845 r. nie chcę żadną miarą czynić porównań 
z „Wczasami”; z innych pobudek bowiem powstawały oba cykle i mimo różnic oba są jedna-
kowo ważne dla historiografii miasta. Pierwszy napisany został z potrzeby serca, by – przed-
stawiając miasto w smutnym czasie popowstaniowym, w latach jego upadku ekonomiczne-
go i politycznego, wszechobecnej stagnacji – powiedzieć, że nie wszystko jest stracone, że 
drzemie w nim życie, które w dogodnej chwili, przy sprzyjających warunkach, rozkwitnie 
na nowo. Drugi opis przedstawia miasto po siedemdziesięciu latach, w chwili przełomu, 
które korzysta z dziejowej szansy niebywałego rozwoju gospodarczego, ale ów rozwój jest 
– zdaniem piszącego „Wczasy” – zbyt żywiołowy, więc trzeba go ująć w jakiś plan, nadać 
mu ramy cywilizacyjne, uczynić racjonalnym i celowym. Pierwszy ma charakter historyczny 
(Anna Rynkowska podkreśla jego rzetelność i przydatność jako źródło), po trosze senty-
mentalny, drugi sięga do dwudziestowiecznych już pojęć urbanistycznych, fizjograficznych 
i socjologicznych, gdy mnoży postulaty na przyszłość, ale też jest niekiedy w nadmiarze kry-
tyczny wobec rzeczywistości i zbyt subiektywny, żeby jego deskrypcyjna wartość spełniała 
wymogi źródła naukowego.  

Pewnym problemem opracowania – prawda, że nie najważniejszym – jest klasyfikacja 
gatunkowa „Wczasów”. Makary Górzyński nazywa je felietonami, co jest albo zamierzo-
ną ostrożnością, albo niezrozumieniem tej formy wypowiedzi prasowej. „Gazeta Kaliska” 
zamieszczała je na stronie pierwszej, która zawsze rezerwowana jest dla najważniejszych 
artykułów. Jeśli na dodatek nie są one podpisane, to należy wnosić, że pochodzą od redakcji 
i wyrażają jej opinię. Felieton natomiast jest formą krótką i lekką, której bliżej jest do lite-
ratury niż wszystkim innym gatunkom prasowym. Felietoniści, ci najwybitniejsi, to na ogół 
mistrzowie pióra, błyskotliwie przedstawiający swe poglądy na tematy bieżące. Mistrzem 
był Bolesław Prus i jemu współczesny Aleksander Świętochowski, Antoni Słonimski i wielu 
innych. Felietonowi prasa wyznaczyła miejsce wewnątrz numeru lub na stronie ostatniej, 
nigdy na stronie pierwszej. Sprawa nazewnictwa nie tylko purystom może sprawić trudny 
mentalnie problem. 

Jeśli pominąć kwestię gatunkową i odnieść się tylko do merytorycznej zawartości artyku-
łów, to określenie tytułowe „obrazy z czasów transformacji” wprowadza czytelnika w głąb 
tematów niezwykle ważkich, wskazując na szczególny moment historyczny, czas wielkich 
zmian w przededniu Wielkiej Wojny. W istocie przełom wieków stanowił dla miasta i kraju 
czas wyjątkowy. Przypomnieć trzeba, że Rosja przeżywała wówczas niesłychany rozwój, 
a dzięki liberalnej polityce ekonomicznej Piotra Stołypina imperium stawało się światową 
potęgą gospodarczą. Być może postać premiera Rosji jest dziś nadmiernie idealizowana, 
przecież nie dopuszczał on do reform politycznych, pozostaje jednak faktem, że za jego 
czasów nastąpił nie notowany do tej chwili rozkwit przemysłu, handlu i rolnictwa; był to 
czas, gdy Rosja nie tylko niwelowała swoje zapóźnienie cywilizacyjne, ale jeszcze dynamiką 
rozwoju przewyższała wszystkie czołowe kraje zachodnie. To z tej koniunktury korzystała 
Łódź z satelickimi miastami, Zagłębie Dąbrowskie, Warszawa, korzystał też i Kalisz po wy-
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budowaniu linii kolejowej i wiele innych krajowych ośrodków miejskich. To był czas trans-
formacji gospodarczej, cywilizacyjnej i kulturowej. I w tym nurcie zmian usiłowali znaleźć 
dla Kalisza stosowne miejsce najświatlejsi jego obywatele. Wyrażali swoje poglądy w różny 
sposób i w różnych miejscach, choćby w formie właśnie artykułów prasowych. 

Autor opracowania wydobył z „Wczasów” i skatalogował ich naczelną problematykę. 
I zrobił to dobrze, sytuując ją wśród najważniejszych pojęć epoki i przydzielając jej właściwe 
miejsce i proporcje według dzisiejszej wiedzy o mieście. 

Trzeba koniecznie dodać, że „Wczasy kaliskie” są lekturą wdzięczną, a w opisie obycza-
jów i zachowań społecznych niezastąpioną. Bohaterem zbiorowym są mieszkańcy, ci starzy, 
od pokoleń tu żyjący, i ci, którzy napłynęli do miasta na fali szukania lepszego życia. Ileż 
we „Wczasach” narzekań i połajanek za widoczny na każdym kroku brak kultury, ileż to 
wypominania na widoczne wszędzie braki i usterki, na małomiasteczkowe przyzwyczajenia, 
marazm i brak inicjatywy społecznej, kulturalnej, wszelkiej. Ale też przebija w nich szczera 
miłość do miasta, niczym nie skrywana chęć przyjścia mu z pomocą w najważniejszych, 
ważnych i mniej istotnych bolączkach. Jeśli zdarza się krytyka, wyrzekanie, to pod gorzkimi 
słowami kryje się wiara, że zjawiska negatywne, złe, chorobliwe są przejściowe i stanowią 
tylko margines, że dzięki wspólnemu wysiłkowi da się im zaradzić. Widać w tych opisach 
i wywodach pozytywistyczną wiarę w postęp, który nigdy nie ma końca, o ile spełnione zo-
staną określone warunki. Jest to typ literatury, który można określić mianem perswazyjnej, 
apelującej do serca i rozumu.

Zabawne dla dzisiejszego czytelnika może być i to, że pewne problemy nie znikają w mia-
rę upływu lat, przeciwnie, mają trwały charakter, jak choćby zieleń w mieście i lekceważący 
stosunek mieszkańców do niej czy obojętność wobec brudu na ulicach.  Postulaty zmian 
dotyczą więc nie tylko wielkich zagadnień komunalnych, lecz także zmian w wychowaniu 
ludzi. Dla autora „Wczasów” są to dwie strony tego samego zagadnienia, aby miasto było 
europejskie, nowoczesne, nie wystarczą nowe ulice, potrzebny jest także człowiek, który 
potrafi europejskość docenić, poruszając się po tych nowych, pięknych ulicach. W każdym 
razie lektura jest miejscami i zabawna, i pouczająca, gdy dotyka natury człowieka.

Na okładce i wewnątrz książki znajduje się fotografia, która ma tyleż samo charakter 
dokumentacyjny, co symboliczny. Oto w gronie robotników kładących nową i bardzo no-
woczesną nawierzchnię ulicy Wrocławskiej z kostki granitowej znajduje się Bronisław Bu-
kowiński, ówczesny prezydent miasta, promotor i protektor zmian, człowiek wielkiego for-
matu. W dużym stopniu jemu ta książka jest poświęcona, choć expressis verbis nie zostało 
to wyrażone. 

    
           Ryszard Bieniecki


