
˚ywot dwóch moich naddziadów kujawskich - je-
dnego po mieczu, drugiego po kàdzieli - rozp∏omie-
nia∏ od najm∏odszych lat mojà wyobraêni´. Obaj ˝yli
w pierwszej po∏owie XIX w., obaj piastowali stanowis-
ka urz´dnicze na Kujawach. Pierwszym z nich by∏ Mi-
cha∏ Dmochowski, burmistrz S∏u˝ewa, prywatnego
miasta Wincentego Wodziƒskiego, ojca Marii Wodziƒ-
skiej, póêniejszej muzy dwóch geniuszy - Juliusza S∏o-
wackiego i Fryderyka Szopena.

Drugi z antenatów - Józef Tylman, by∏ pierwszym
wójtem Ciechocinka, za kadencji którego Skarb Kró-
lestwa Polskiego przedsi´wzià∏ na terenie jego jurydy-
ki najwi´kszà inwestycj´ w kraju - budow´ nowoczes-
nych êróde∏ solankowych, t´˝ni i warzelni soli, doko-
nujàc tego dzie∏a w upiornej scenerii wojny z Moskwà
o niepodleg∏oÊç Polski. By∏ to jednoczeÊnie okres ra-
dykalizacji mieszczaƒstwa, które na ziemiach graniczà-
cych z zaborem pruskim najwczeÊniej zacz´∏o reali-
zowaç swà misj´ dziejowà - budowanie zr´bów no-
wego, kapitalistycznego narodu polskiego.

Micha∏ Dmochowski administrowa∏ miastem nad-
granicznym, w którym zbiega∏y si´ trakty dà˝àce z War-
szawy i Kalisza przez W∏oc∏awek i Radziejów do prus-
kiego Torunia i dalej, do Gdaƒska. By∏ przyjacielem
dziedzica Wodziƒskiego oraz Êwiadkiem tragicznej mi-
∏oÊci Szopena do jego córki Marii. Zdradza∏ zaintereso-
wania pisarskie - pozostawi∏ potomnym „Opis S∏u˝ewa
z roku 1820” (tekst przechowa∏ si´ w Archiwum Akt
Starych Królestwa Polskiego w Warszawie. W roku
1985 zosta∏ opublikowany z „Zapiskach Kujawsko-
Dobrzyƒskich” we W∏oc∏awku) - Micha∏ by∏ m∏odszym
bratem Kazimierza - mojego naddziada, od którego w
prostej linii pochodzi∏ mój ojciec, Boles∏aw.

Józef Tylman zbudowa∏ podwaliny uzdrowiska,
wznoszàc dwie t´˝nie i warzelnie soli w warunkach
wojny (powstanie listopadowe). Broni∏ Ciechocinka
przed rozgrabieniem mienia przez ˝o∏dactwo feld-
marsza∏ka Iwana Paskiewicza, który w lipcu 1831 roku
przeprawi∏ w Ciechocinku na lewy brzeg Wis∏y swo-
jà armi´: 80 tysi´cy ˝o∏nierzy, 7 tysi´cy taborów i oko-
∏o 500 armat. Po upadku powstania majàtek wójta
skonfiskowano i jednego z synów zes∏ano na Sybir. -
Józef by∏ naddziadem Olesi Dmochowskiej, matki
mojego ojca.

Krà˝àce w rodzinie przekazy z pokolenia na po-
kolenie o tamtym ˝yciu by∏y tak przemo˝ne, i˝ ju˝ w
liceum ciechociƒskim, pod koniec lat 40-tych skrysta-
lizowa∏y si´ przeÊwiadczenia, ˝e kiedyÊ je spisz´, ˝eby
nie przepad∏y. MyÊl ta tak˝e dominowa∏a wÊród uni-
wersaliów mojego studenckiego ̋ ycia na Uniwersytecie
w Warszawie. Piel´gnowa∏em jà w sobie, kiedy zali-
cza∏em ˝ycie zawodowe jako nauczyciel licealny. Wcià˝
pog∏´bia∏em wiedz´ o tamtym czasie, „przes∏uchujàc”
swoje wiekowe prababki i przetrzàsajàc na kwerendach
archiwa. Poch∏ania∏em pami´tniki o powstaniu listo-
padowym. Zg∏´bi∏em tak˝e monografi´ dziewi´tna-

stowiecznego sztabowca armii carskiej, Aleksandra
Puzyrewskiego, pt. „Wojna polsko-ruska 1831 roku”,
w której autor opisuje dzieƒ po dniu powstanie i dziwi
si´, ˝e Polacy posiadajàcy najlepszà na Êwiecie armi´
ponapoleoƒskà - przegrali wojn´.

Akcja powieÊci toczy si´ w latach 1830-1831 na
Kujawach i jednoczeÊnie przez wypadki wojenne i losy
ludzkie rozlewa si´ po ca∏ym Królestwie Polskim, pod-
legajàc tak˝e inwersji czasowej. Bohaterem powieÊci
jest zbiorowoÊç ludzka. Uczyni∏em nim ˝ywio∏ polski
zró˝nicowany spo∏ecznie, ekonomicznie i politycznie.
Koncentruj´ wydarzenia na Kujawach w kwadracie
spi´tym warkoczem trzech rzek: Wis∏y, Tà˝yny i Zg∏o-
wiàczki oraz na po∏udniu - rozlewiskiem Gop∏a. W
sercu historycznym Polski Piastów, w niegdysiejszej
dzielnicy ¸okietka, inkrustowanej obficie ÊwietnoÊcià
jego grodów: Nieszawy, W∏oc∏awka, BrzeÊcia Kujaws-
kiego, Kowala, Izbicy Kujawskiej, Radziejowa i wieko-
pomnych P∏owiec.

Epicentrum akcji stanowi Ciechocinek na Kujawach
Bia∏ych - NadwiÊlaƒskich, u zarania narodzin nowo-
czesnego przemys∏u solnego i uzdrowiska, miejsco-
woÊç, przez którà przetacza si´ w lipcu 1831 roku
walec wojny.

„P∏onàca sól” obok swojej podstawowej, realisty-
cznie istniejàcej warstwy znaczeniowej, kryje w sobie
nurt symboliczny, odnoszàcy si´ do wspó∏czesnoÊci,
przez nasycenie akcji wàtkami, zdarzeniami, odczucia-
mi, wierzeniami, filozofià myÊlenia i frazeologià drogich
mi ludzi z panteonu kujawskiego, wÊród których si´
wychowa∏em. Mo˝na powiedzieç, ̋ e napisa∏em powieÊç
w konwencji literackiej, budujàc jà z obiektywnie
istniejàcych, realistycznych przes∏anek, bez nadmier-
nego uciekania si´ do fikcji. Zatem szczegó∏y, które
wype∏niajà biogramy wyst´pujàcych w utworze postaci,
sà przewa˝nie prawdziwe, choç cz´sto bez zachowania
chronologii êróde∏. Nie potrafi´ zmyÊlaç ani dialogów,
ani sytuacji, ani postaci. Wi´c w tym znaczeniu kon-
struowanie akcji jest dla mnie trudne. Musz´ zawsze
wychodziç z obserwacji realnej, ze zdarzenia rzeczy-
wistego, niezale˝nie od tego, jak je póêniej zmodyfikuj´
w utworze literackim jako pisarz. Dla przyk∏adu: ma-
lujàc konterfekt Bolusia Dmuszewskiego, wzorowa∏em
si´ na przymiotach charakteru i post´powaniu mojego
ojca z okresu, kiedy by∏ w wieku ch∏opi´cym.

PowieÊç jest sagà rodzinnà, dlatego zarysowanie
w niej koligacji by∏o nieodzowne. Stara∏em si´ reali-
zowaç za∏o˝enia konstrukcyjno-artystyczne tego ga-
tunku literackiego, zwanego „powieÊcià rzekà” (roman
fleuve), cechujàcego si´ „powolnà akcjà, która obywa
si´ bez sensacyjnych rozstrzygni´ç, zw∏aszcza uciekania
si´ do katalizatorów dramatyzujàcych opis”. Jedno-
czeÊnie Êwiadomie unika∏em wzorów elektryzowania
czytelnika skandalizujàcym romansem, typu: Jagna -
Antek („Ch∏opi” Reymonta) lub Laura - Cezary („Przed-
wioÊnie” ̊ eromskiego). Z tego wzgl´du nie rozwinà∏em
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w powieÊci wàtku dotyczàcego romansu babki Kasyldy
ze swoim rzàdcà i ich ucieczki na Francuskà Riwier´.
Dà˝y∏em do stworzenia mo˝liwie realistycznego obrazu
˝ycia bohaterów wed∏ug w∏asnej, autorskiej koncepcji.
Gdybym uleg∏ pokusie pisania pod dawne wzorce,
zarzucono by mi niechybnie schematyzm i epigonizm,
czyli naÊladownictwo.

Rodziny Adamskich, Dmuszewskich, Staliƒskich,
Tylmanów i Wieczorkiewiczów po∏àczone sà wi´zami
krwi, a ich losy przedstawione w powieÊci z kluczem.

Przedstawiciele mniejszoÊci etnicznych: olendrzy
(koloniÊci) pochodzenia niemieckiego i holenders-
kiego, ˚ydzi i Âlàzacy, majà swoje prawdziwe odpo-
wiedniki w rzeczywistoÊci. Przy biciu êróde∏ oraz przy
budowie t´˝ni i warzelni soli pracowa∏o wielu Niemców
i Âlàzaków, wybitnych fachowców - in˝ynierów, tech-
ników i sztygarów. Sprowadzono ich z Prus Wschod-
nich, O∏awy, Brzegu, Opola i Tarnowskich Gór. Odszu-
ka∏em wielu potomków bohaterów sagi, nale˝àcych
do znanych na Âlàsku rodzin: Starków, Szafarczyków,
Gebaerów, Titenbrunów, Kinclów, Piperów i Nogów
(W∏adys∏aw z tego rodu, pochodzàcy z Ziemi Tarnows-
kiej, którego naddziad para∏ si´ flisactwem, pracuje w
Elektrowni „Opole”.)

Âwiat olendrów nadwiÊlaƒskich w powieÊci osa-
dzony jest do dzisiaj w realiach Kujaw Bia∏ych. Potom-
ków owych rodów znad ¸aby i Szprewy (Tubrów, Szy-
lerów, Hejzów, Pankraców, Gerków, Langów, Kelerów,
Szmydtów, Drypsów, Haków, Pekrulów i wielu innych)
zna∏em osobiÊcie. Z wieloma z nich od dzieciƒstwa
ros∏em, przyjaêni∏em si´, utrzymywa∏em kontakty
dobrosàsiedzkie. Âledzi∏em ich wrastanie w Polsk´.
Zbiera∏em skrupulatnie k∏osy ich wspomnieƒ o prze-
sz∏oÊci. Widzia∏em, jak zaciera∏a si´ dawna filozofia
egzystancji tej diaspory, podporzàdkowana pierwotnie
podstawowej funkcji - regulowaniu biegu wWis∏y i
zapobieganiu powodziom. Dostrzega∏em, jak kurczy∏o
si´ to pos∏annictwo i nast´powa∏o powolne wsàczanie
si´ kolonistów w kujawskà mentalnoÊç, obrz´dowoÊç,
ekonomik´.

Z ich przesz∏oÊci przetrwa∏y tylko gdzieniegdzie
charakterystyczne drewniane cha∏upy wzniesione na
bezpiecznych nasypach, pami´ç o Êwietlanym pos∏an-
nictwie oraz znajdujàcy si´ w moim mieszkaniu w
Opolu kowany zamek od drzwi wejÊciowych do kar-
czmy Bayera, którym w przyst´pie ˝yczliwoÊci obdaro-
wany zosta∏em przez olendra ze S∏oƒska - potomka
bohatera sagi.

Wprowadzenie starozakonnych do „P∏onàcej soli”
poprzedzi∏y studia nad tà diasporà. Pilnie zg∏´bia∏em
problem ˚ydów w Królestwie Polskim - ˝ydowskà
religi´, obyczajowoÊç, bytowanie i po∏o˝enie spo∏eczne.
Obraz ˝ycia Berka Filbraunera i jego rodziny ukaza∏em
na przyk∏adzie rodu Braunerów - Jerzego i jego matki
Karoliny, których zna∏em osobiÊcie i szanowa∏em.

Kto czyta powa˝nie „P∏onàcà sól”, wy∏owi z niej
ledwie zarysowany wàtek, nawiàzujàcy do skoligacenia
niektórych rodzin z Kujaw Bia∏ych z rodami mazowiec-
kimi Kopczyƒskich i Kakowskich, z których pierwszy
szczyci∏ si´ Onufrym - autorem „Gramatyki j´zyka pol-
skiego”, a drugi wy∏oni∏ z siebie póêniej przysz∏ego
kardyna∏a, metropolit´ warszawskiego.

W powieÊci szed∏em od zawiàzania si´ akcji, przez
osnow´ i zakoƒczenie, tropem pozostawionym przez
moich antenatów. To oni - moje wiekowe prababki i
pradziadowie, z którymi wiod∏em od najm∏odszych
lat rozmowy - u∏o˝yli scenariusz sagi. Pozostawili mi

w spadku ró˝norodnà wiedz´ o przesz∏oÊci. Moja rola
ograniczy∏a si´ do usystematyzowania wàtków wed∏ug
gradacji ich wa˝noÊci.

Ca∏a infrastruktura pokazana w powieÊci, na t∏o
której rzuci∏em losy rodzin kujawskich, jest prawdziwa.
Mam na myÊli zarówno topografi´ terenu: opisy miast
(Nieszawy, W∏oc∏awka, Radziejowa) i pomniejszych
miejscowoÊci z Ciechocinkiem na czele oraz szczegó∏y
dotyczàce ˝ycia spo∏ecznego, ekonomicznego, politycz-
nego i wojskowego epoki.

Po∏o˝enie akcentu na egzystencj´ ˝ywio∏u ludz-
kiego, nie na patos wojny (pozostaje ona w powieÊci
jedynie t∏em, choç ma bezpoÊredni wp∏yw na nastroje
spo∏eczne) - pozwoli∏o mi uczyniç bohaterem sagi ca∏à
spo∏ecznoÊç kujawskà (od dziedzica, ch∏opa,
mieszkaƒca miasta - po wyrobnika i fabrykanta), z jej
przywarami i zaletami. Autentyczne sà zatem tak˝e
opisy szczegó∏ów ˝ycia stricte gospodarskiego na wsi,
jak i bytowanie ludzi zwiàzanych z Wis∏à - jedynà w
owych czasach na ziemi kujawskiej autostradà
egzystencji dla ˝ywio∏u bez statusu pomieszczyka,
posaditiela czy ziemlew∏adielca, którzy z bezrolnymi
na wsi stawali si´ zaczynem nowej klasy spo∏ecznej,
˝yjàcej z pracy w∏asnych ràk.

Na wyró˝nienie zas∏uguje równie˝ w powieÊci
przeprawa armii rosyjskiej feldmarsza∏ka Iwana Pas-
kiewicza na lewy brzeg Wis∏y w Ciechocinku. Ju˝ sam
fakt przeprawy (przy pomocy nowych si∏ wytwórczych,
jakimi by∏y pierwsze na Êwiecie parowce) jako jeden
z podstawowych czynników taktycznych w powstaniu
listopadowym, u˝ytym przez wroga, zas∏ugiwa∏ na
oÊwietlenie, zw∏aszcza ˝e jest to szczegó∏ nieznany
wspó∏czesnemu Polakowi. Opis przeprawy jest mojego
autorstwa. Nikt nigdy, ani w literaturze, ani w rozprawie
historycznej nie zrekonstruowa∏ tego szaleƒczego (z
uwagi na wysoki stan wody w WiÊle i wartki nurt)
posuni´cia Paskiewicza na szachownicy wojny. Rekon-
strukcji tej - myÊl´, ˝e w granicach du˝ego prawdopo-
dobieƒstwa dokona∏em w oparciu o nast´pujàce przy-
czynki êród∏owe: na podstawie informacji zawartych
w monografii Rosjanina Aleksandra Puzyrewskiego,
szczegó∏ów podanych w ksià˝ce - „Materia∏y  do historii
Ciechocinka” Mariana Raczyƒskiego - syna Boles∏awa,
jednego z pierwszych naczelników warzelni soli, prze-
kazów pokoleniowych Kujawiaków - matuzalemów
oraz z autopsyjnych lustracji terenu przeprawy, kiedy
jako autochton z uporem maniaka krà˝y∏em wÊród
dawnych transzei, gniazd armatnich, szczàtków bindugi,
strarych budowli warzelnianych i cmentarzy chole-
rycznych, dociekajàc prawdy o przesz∏oÊci.

MyÊl´, ̋ e jeszcze za wczeÊnie mówiç o reperkusjach,
jakie wywo∏aç mo˝e „P∏onàca sól” w Êrodowisku lite-
rackim i nie tylko. Od ukazania si´ sagi min´∏o zaledwie
kilka miesi´cy. Temat musi si´ przecie˝ „jak figa ucu-
krowaç i jak tytuƒ ule˝eç”. Poczekajmy wi´c z ocenà.
Póki co, saga spe∏nia podstawowy postulat - rzetelnie
obrazuje rzeczywistoÊç. Jest równie˝ utworem nowa-
torskim - nikt dotàd w Polsce nie napisa∏ powieÊci o
tym okresie. Stanowi tak˝e pewien eksperyment -
prób´ zmierzenia si´ z materià diametralnie innà ni˝
mowa wiàzana - wymagajàcà zgo∏a innego obrazowania,
innej frazy, innej pragmatycznoÊci i przestrojenia
psychiki. Wiem ponad wszelkà wàtpliwoÊç, ˝e nikt nie
napisze sagi bez podsycajàcego ognia motywacji, bez
potargania tematem, bez wewn´trznego nakazu, ˝eby
„daç rzeczy nazwanie”.

            Zygmunt Dmochowski


