
Hanka Ordonówna: 
êród∏o i symbol kultury
nowopolskiej.

Mordecai Roshwald

W roku 2005 na tydzieƒ odwiedzi∏em Polsk´
70 lat po wyjeêdzie z kraju w grudniu 1934

– wówczas mia∏em lat 13 i pó∏. W na-
st´pnym roku sp´dzi∏em w Polsce 10

dni. A potem, zwykle wiosnà, jad´
do Polski na 5 tygodni. Kolejnà
wizyt´ planuj´ w maju 2012 roku.

Co robi´ w Polsce? Wyk∏adam
na ró˝nych uniwersytetach, od-
wiedzam znajomych (wielu
z nich dobrych przyjació∏)
i obserwuj´ rozwój kraju. Spo-
tykam ludzi uprzejmych, po-
mocnych, mi∏ych. Niekiedy
natykam si´ na typy spod ciem-
nej gwiazdy: pijacy, napastliwi,

specjaliÊci od ordynarnej mowy,
którzy delektujà si´ swoim s∏ow-

nikiem. Pami´tam takà podklas´
z dzieciƒstwa. Widocznie nie ulotni∏a

si´ ewolucyjnie w przeciàgu stulecia.

W roku 2010, po serii trzech wyk∏adów na
Uniwersytecie Wroc∏awskim, dosta∏em

w prezencie p∏yt´ Hanki Ordonówny, 18 piose-
nek pod wspólnym tytu∏em jednej z nich – JeÊli

kochasz mnie. Przypadkowo mia∏em kilka dni w stycz-
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niu 2011 roku, kiedy Êniegi i mróz panowa∏y nad Waszyngtonem i okolicà
i zmusi∏y mnie do siedzenia w domu. Odtwarza∏em te piosenki wielokrotnie
i coraz bardziej wzbudza∏y one oddêwi´ki w g∏´bi mojej ÊwiadomoÊci.

S∏uchanie takich piosenek, jak Mi∏oÊç ci wszystko wybaczy, Szcz´Êcie raz si´
uÊmiecha, Kogo nasza mi∏oÊç obchodzi, to niby nie wi´cej ni˝ akompania-
ment do kawy z ciastkiem kremowym w mi∏ej kawiarence w latach 20. i 30.
XX wieku, a wi´c we wczesnych latach polskiej republiki niepodleg∏ej.

A kto delektuje si´ kawà, ciastkiem i piosenkà Hanki Ordonówny? Chyba
nie w∏oÊcianie (wi´ksza cz´Êç ludnoÊci polskiej w tamtych czasach) i mo˝e nie
szlachta w swoich dworach, na swoich dobrach, lecz mieszczanie, Êrednia kla-
sa, pogardzana bur˝uazja w epoce marksizmu. Bo ta klasa ma czas i mo˝li-
woÊç chodziç do kawiarni, interesowaç si´, co piszà, co komponujà, o czym
dyskutujà, co Êpiewajà i co deklamujà w mieÊcie, w kraju, mo˝e nawet za gra-
nicà. A jeÊli jest szerokie grono ludzi, którzy chcà s∏uchaç, to znajdujà si´
i tacy, którzy chcà mówiç czy Êpiewaç, czy komponowaç.

Piosenki Hanki Ordonówny wyra˝ajà i symbolizujà t´ rzekomo lekkà kultu-
r´, która objawi∏a si´ w Polsce wyzwolonej prawie przed 100 laty. Jej p∏yty
dzisiaj powtarzajà melodie i s∏owa epoki odrodzenia, nowe czasy, pozornie
beztroskie, które do dziÊ przemawiajà do serca – przynajmniej do mego serca
– jako delikatne, lecz monumentalne objawienie polskiej kultury.

Naturalnie, takie objawienie kulturalne nie mo˝e byç kreacjà jednego cz∏owie-
ka. Gdy patrz´ na wspó∏twórców tych pieÊni, to trafiam na wzmianki „s∏owa:
Julian Tuwim”, „muzyka i s∏owa: Marian Hemar” i tak dalej. Sà piosenki, któ-
rych s∏owa napisa∏a Ordonówna – a wi´c nie tylko Êpiewaczka, ale te˝ poet-
ka. Sà tu tak˝e piosenki przet∏umaczone na j´zyk polski: orygina∏ – muzyka
i s∏owa – mogà byç obce. Bo nie ma w tej kolekcji patriotyzmu fanatycznego,
mimo ˝e kolekcja jest wyraênie polska i jest wyrazem pewnej epoki kultury
narodowej. Kultura narodowa mo˝e kwitnàç w kontekÊcie kultury epoki.
Romantyczna poezja w Anglii nie wyklucza romantyki niemieckiej. Bel canto
w∏oskie nie jest hermetycznie oddzielne od innych oper europejskich, mimo ˝e
zostaje wyraênie w∏oskie.

Mi∏oÊç to centralny temat piosenek Hanki Ordonówny. Chyba to znane uczucie,
które nie wymaga t∏umaczenia, którego nie trzeba wy∏uszczaç i wyjaÊniaç. Jed-
nak ró˝ne jej piosenki sà wyrazem tego uniwersalnego, a jednak tajemniczego
uczucia. Jedna z tych piosenek to spontaniczny wylew mi∏oÊci kobiety, która nie
ma granic w swojej mi∏oÊci, jak to deklaruje w pierwszych strofach piosenki:
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„Mi∏oÊç Ci wszystko wybaczy,
Smutek zamieni Ci w Êmiech.
Mi∏oÊç tak pi´knie t∏umaczy:
Zdrad´ i k∏amstwo i grzech…
Mi∏oÊç Ci wszystko wybaczy
Bo mi∏oÊç, mój mi∏y, to ja”.

Jednak na ogó∏ mi∏oÊç to stosunek mi´dzy dwojgiem ludzi, a nie jednostronne
altruistyczne uczucie. Taka mi∏oÊç jest opiewana w innych pieÊniach Ordo-
nówny, takich jak na przyk∏ad B∏´kitny Ekspres – tytu∏, który nie zwiastuje od-
czucia krzywdy i rozgoryczenia wzgl´dem k∏amstwa i fa∏szywej mi∏oÊci. S∏o-
wa i ton wyra˝ajà plastycznie moralne oburzenie:
„Patrzysz w oczy i mówisz o mi∏oÊci,
«o mi∏oÊci» – to jakoÊ dziwnie brzmi.
Przestaƒ k∏amaç, mów ze mnà wreszcie proÊciej;
mówisz «mi∏oÊç», a ˝àdz´ dajesz mi!”.

A wniosek:
„Podaj r´k´ i odejdê, przyjacielu, 
Bo ty b∏àdzisz wÊród moich prostych dróg”.

Czy s∏ysz´ tu echo Dantego diritta via i b∏àdzenia przez selva oscura (ciemny
las)? Jakkolwiekby by∏o, mi∏oÊç, stosunki ludzkie podlegajà normom etycznym: 
„Nie wszystko dla mnie, a nic dla ciebie. Mi∏oÊç nie wszystko wybacza!”. 

Mi∏oÊç nie podlega racjonalnemu rozumowaniu czy planowaniu. Okazuje si´
spontanicznie. Nawet jej symptomy sà dziwne, jak to opisuje piosenka Trudno:
„Trudno, gdy cz∏owiek zakochany,
To chodzi jak pijany…
Trudno, gdy przyjdzie ta t´sknota
I serce Ci omota,
To nie poradzisz nic”.

Mi∏oÊç ca∏kowicie ogarnia cz∏owieka i jego racjonalne obejÊcie zanika, a emo-
cja panuje. W bardziej trafnych s∏owach piosenki:
„Bo rozum mówi przestaƒ! rozsàdek mówi nie,
A serce robi to co samo chce”.

Tendencja zakochanych: zajmowaç si´ sobà i oddalaç si´ od Êwiata – przynaj-
mniej na jakiÊ czas – objawia si´ w strofach innej piosenki:
„Kogo nasza mi∏oÊç obchodzi?
Tylko Ciebie i mnie.
Komu nasza mi∏oÊç zaszkodzi?
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Tylko Tobie i mnie.
Komu oczy ∏zami wypije?
Tylko Tobie i mnie.
Kogo nasza mi∏oÊç zabije?
Tylko Ciebie i mnie”.

Stoimy tu przed fatalizmem egzystencjalnym, mo˝e nawet przed mistykà mi∏oÊci. 

Jednak jedna piosenka o mi∏oÊci jest pe∏na humoru, pocieszna, Êmieszna.
Esencja tej piosenki to mi∏oÊç, ale wykonanie to nie poezja, tylko komedia.
I tak˝e satyra. Jest to Piosenka o zagubionym sercu. Bezimienna wieÊniacz-
ka opowiada, ˝e zgubi∏a serce obok chaty sàsiadki, Micha∏owej. Naturalnie
zwraca si´ do Êwi´tego Antoniego o pomoc, bez wielkiej nadziei:
„StraciliÊmy je oboje
WÊród rumianków i wÊród mi´ty,
Lecz ty tego nie zrozumiesz,
Bo to sprawy nie dla Êwi´tych”.

Piosenka ta to bathos, anticlimax poprzednich, wznios∏ych piosenek o mi∏oÊci.
Ze szczytów duchowych schodzimy do wioski, gdzie „noce sà upalne i s∏owiki
spaç nie dajà”. Jednak ton utworu jest ˝yczliwy, nie uszczypliwy. Nie jest to
Cavalleria rusticana (RycerskoÊç wieÊniacza), ta wspania∏a tragiczna opera
Pietro Mascagniego – to opis budzenia si´ ludzkiej mi∏oÊci.

Nie znaczy to, ˝e ta szlachetna mi∏oÊç ogarn´∏a ca∏à Polsk´ zmartwychwsta∏à
– by∏y powa˝ne niesnaski polityczne, tak g∏´bokie, ˝e pierwszy prezydent re-
publiki, Gabriel Narutowicz, zosta∏ zamordowany przez endeka, który mia∏
poparcie wielkiej cz´Êci ludnoÊci. Jednak wbrew zawiÊci i nienawiÊci kultura
mi∏oÊci zakwit∏a. 

DziÊ, a mo˝e i wtedy, sà czy byli ludzie, którym te piosenki wydajà si´ lub
wydawa∏y sentymentalne, emocjonalne, p∏aczliwe. Sà ludzie, którym ∏za si´
wymyka z oka – una furtiva lacrima – kiedy s∏uchajà sentymentalnych pie-
Êni; sà inni, którzy po∏ykajà swe ∏zy. Sà tacy, którzy otwarcie szlochajà. Jed-
nakowo˝, jakakolwiek ich reakcja, mi∏oÊç to uczucie, które jest na gór szczy-
cie cz∏owieka emocji, i tak jest pojmowana w kulturze, którà reprezentuje
Ordonówna.

Bo mi∏oÊç ta to nie objaw psychologiczny, a tym mniej wyra˝enie kompleksu
Edypa. Mi∏oÊç, która schodzi jedno pi´tro ni˝ej i t∏umaczona jest jak igraszka
hormonów, uwa˝ana by by∏a za cyniczny ˝art. Mi∏oÊç to jest fundamentalny
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stosunek, którego nie mo˝na redukowaç do innych aspektów ludzkiej istoty.
Mi∏oÊç w tym znaczeniu staje si´ podstawà kultury narodu i na tej skale mo˝na
budowaç gmach harmonii ludzkiej.

Mi∏oÊç zatem nie jest ograniczona do osobistych stosunków ludzkich. Mi-
∏oÊç, w innej formie i znaczeniu, mo˝e si´ objawiç w stosunku do kraju, do
Êrodowiska, do otoczenia, do wspomnieƒ. Znajdujemy to w delikatnej pio-
sence zatytu∏owanej JakieÊ ma∏e nic. Cz∏owiek wraca z podró˝y przez
wspania∏e miasta Europy do swego miasta czy swojej mieÊciny w Polsce.
Gotów do rozczarowania, nagle odkrywa, ˝e „Tu jest mój dom”. „JakieÊ
ma∏e nic, jakieÊ drogie coÊ” wyra˝ajà nostalgi´, którà mo˝na okreÊliç jako
mi∏oÊç sui generis.

Inna piosenka wznosi si´ na wy˝szy etap, gdy Ordonówna wyjaÊnia, dlaczego
Êpiewa piosenki:
„Ja Êpiewam piosenki,
Brzmià czu∏e dêwi´ki
Ludziom na pocieszenie.
S∏uchajà w radoÊci
Mo˝ni i proÊci
W sercach swych czujàc dr˝enie”.

Zak∏adajàc, ˝e jest to Hanki apologia pro vita sua, jej motywacjà jest ul˝yç
bliêniemu na sercu. 

Z pop´du altruistycznego jest jeden krok do religii i ten krok Ordonówna wyko-
nuje z pe∏nym artyzmem swego Êpiewu i ca∏ym oddaniem swej duszy. S∏owa nie
starczà, by to zrozumieç. Trzeba s∏yszeç, jak deklamuje i Êpiewa swoje spo-
tkanie ze Stwórcà w niebie:
„Ja Bogu powiem: Mój Bo˝e,
Przychodz´ tutaj w pokorze,
ProÊb´ o ∏ask´ wnosz´,
Spójrz tylko, prosz´ i sàdê.
Âpiewa∏am piosenki ludziom na pocieszenie… ”.

Mamy wi´c tutaj mi∏oÊç dla ludzi, dla cierpiàcych ludzi, którym jedna osoba
stara si´ pomóc na swój sposób.

Piosenki Ordonówny nie wyra˝ajà tej filozofii otwarcie i bezpoÊrednio. Nie
wchodzà w dyskusje sokratyczne w stylu dialogów platoƒskich. Raczej u˝y-
wajà mousike, w starogreckim znaczeniu, kultury pi´knoÊci uczucia, która
sk∏ada si´ z poezji i muzyki (w nowoczesnym znaczeniu), aby wyraziç idea∏
estetyczno-moralny, wychowaç dusz´ cz∏owieka do harmonii sentymentów.
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Ponadto, powracajàc do kultury nowopolskiej – chodzi tu nie tylko o harmo-
ni´ indywidualnego cz∏owieka, lecz tak˝e i szczególnie o harmoni´ stosunków
ludzkich w duchu Biblii i etyki izraelickiej-chrzeÊcijaƒskiej, przekazanie mi-
∏oÊci bliêniego jako idea∏u stosunków ludzkich. Wszystko to wynika nie z ka-
zaƒ religijnych czy argumentów filozoficznych, tylko pó∏Êwiadomie z piose-
nek i wierszy tworzonych w duchu i kszta∏cie polskiej kultury i polskiego j´-
zyka. PieÊni Êpiewane przez Ordonówn´ sà jak ko∏ysanki dla doros∏ych ludzi,
pouczajàce ich, jak ˝yç w harmonii spo∏ecznej. To nie nauka, jak byç szcz´Êli-
wym, lecz jak budowaç stosunki „Ja i Ty” – w terminologii Martina Bubera,
wyra˝onej w tych latach – nawet jeÊli Ordonówna nie by∏a jej Êwiadoma.

Wyraziç filozofi´ przez artyzm nie jest ∏atwiej ni˝ udowodniç etyk´ geome-
trycznie, jak próbowa∏ Benedykt Spinoza w swym traktacie Ethica more geo-
metrico demonstrata, ale mo˝e bardziej efektywnie. Hanka Ordonówna i jej
zespó∏ poetów i kompozytorów dà˝yli w tym kierunku, lecz kto mo˝e obiek-
tywnie oceniç ich osiàgni´cia? Wed∏ug mojego subiektywnego odczucia,
uszlachetnili oni emocje i dusze s∏uchaczy. Dla mnie pieÊni Hanki nie straci∏y
swego czaru i wp∏ywu do dzisiejszego dnia. 

Wielkà zas∏ug´ ma tu jej artyzm. G∏os mi∏y i bliski, modulacja i kontrola g∏o-
su przez Êpiewaczk´ absolutna. Nie mniej wa˝na – szczególnie gdy s∏owa pio-
senki sà tak znaczàce – jest dykcja. Ordonówna wraz Êpiewa i deklamuje.
Integracja i ca∏oÊç tworzà dla s∏uchaczy niezwyk∏e prze˝ycie. 

S∏uchanie tych piosenek wielokrotnie sprawi∏o, ˝e wydarzenia w pewnym cza-
sie i w pewnym miejscu zmieni∏y si´ w objawy, które nie sà zwiàzane z loka-
cjà i biegiem czasu, lecz znajdujà si´ w dziedzinie absolutnoÊci – religijne
zjawisko, objawienie kultury w szatach muzycznych. Te wra˝enia, te s∏owa
i te pieÊni sprzed 80 lat by∏y tak ˝ywe, jak w moim dzieciƒstwie. Moja Êwia-
domoÊç tak˝e ignorowa∏a czas i lokacj´. Co by∏o w Polsce w latach 30., odro-
dzi∏o si´ w Stanach Zjednoczonych w roku 2011.

Czy rzeczywiÊcie to, co pisz´ teraz, wyra˝a to, co czu∏em jako trzynastoletni
ch∏opak? Przecie˝ mnie bardziej interesowa∏a wtedy pi∏ka no˝na i to, na któ-
rym miejscu w lidze stoi lwowska Pogoƒ. A wi´c to niemo˝liwe, ˝e s∏ucha∏em
piosenek Ordonówny z takim samym uniesieniem ducha, z jakim opisuj´ to
teraz. Chyba to iluzja, autosugestia, halucynacja… A jednak w moim odczu-
ciu to konkretne wspomnienia, to prze˝ycia z innych czasów. Powiedzia∏bym,
paradoksalnie, ˝e przypominam sobie dziÊ to, czego nie by∏o w mojej Êwiado-
moÊci wówczas.
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Czy to mistyczna manifestacja? Nie wiem. Jestem racjonalistà. Czy to logos,
istniejàca idea w sensie Platona? Czy objaw narodzenia kultury to obiektywne
wydarzenie, które istnieje i mo˝e byç rozpoznane niezale˝nie od miejsca i cza-
su? Lub mo˝e niewyraêne wspomnienia z dzieciƒstwa mogà kie∏kowaç w nie-
ÊwiadomoÊci czy pó∏ÊwiadomoÊci dziecka i rozkwitnàç po wielu latach jak
pi´kny kwiat?

Hanka Ordonówna urodzi∏a si´ w Warszawie 25 wrzeÊnia 1902 roku jako Maria
Anna Pietruszyƒska. Rodzina mia∏a skromne warunki materialne. Hanka zacz´∏a
swojà karier´, majàc 16 lat, w kabarecie Sfinks w Warszawie, próbowa∏a w in-
nym kabarecie w Lublinie, wróci∏a do Warszawy, gdzie mia∏a kontakt z teatrem
Qui Pro Quo. Ucz´szcza∏a do szko∏y wieczorowej, aby si´ kszta∏ciç, i pracowa∏a
pilnie i energicznie nad rozwijaniem swego talentu – specjalnie jako Êpiewaczka.
Po jakimÊ czasie wzbudzi∏a zachwyt publicznoÊci i zdoby∏a uznanie krytyków.

Wyst´py w Wiedniu, Pary˝u, Berlinie i w Ameryce potwierdzi∏y polski suk-
ces Ordonówny. W roku 1931 pozna∏a hrabiego Micha∏a Tyszkiewicza, który
napisa∏ s∏owa do jednej z jej piosenek, i po jakimÊ czasie go poÊlubi∏a. 

A wi´c niezwyk∏a kariera i niezwyk∏e szcz´Êcie w ˝yciu – dzi´ki talentowi,
pracy, silnej woli i okolicznoÊciom.

Jednak nie brakowa∏o i s´ków w ˝yciu Hanki. Cierpia∏a na chorob´ p∏uc, któ-
ra si´ zaostrzy∏a wraz ze zmianà warunków ˝yciowych. Ta zmiana zasz∏a
w dramatyczny sposób. Pierwszego wrzeÊnia 1939 roku wojska niemieckie
przekroczy∏y granic´ Polski. Czo∏gi, samoloty, armaty i piechota tratowa∏y
Êpiew, kultur´, ˝ycie. Brutalnie i bezlitoÊnie. Par´ dni póêniej Rosja wkroczy-
∏a ze wschodu, aby zabezpieczyç sobie swojà cz´Êç nowego rozbioru Polski.
Czarna chmura cierpienia i rozpaczy zawis∏a nad Polskà.

PrzeÊladowani przez Niemców Hanka i jej mà˝ uciekli na wschód i zapoznali
si´ z innà wersjà katorgi w ∏agrach sowieckich. Zostali roz∏àczeni i nie mieli
o sobie ˝adnych wieÊci. Kiedy Niemcy zaatakowa∏y Rosj´, a rzàd radziecki
pozwoli∏ Polakom organizowaç wojsko i przenieÊç armi´ Andersa do Europy
Zachodniej przez Bliski Wschód, Polacy stali si´ z jeƒców sprzymierzeƒcami.
Hance pozwolono si´ przenieÊç do Taszkentu, gdzie panowa∏ ∏agodniejszy kli-
mat, wskazany dla chorej.

Nie jecha∏a sama, bo natkn´∏a si´ na grup´ sierot polskich, tak˝e jadàcych
w tym kierunku. Odda∏a si´ ca∏ym sercem tym dzieciom i z pomocà, którà do-
sta∏a, postawi∏a je na nogi. W Taszkencie znalaz∏a te˝ swego m´˝a, który mia∏
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zorganizowaç przejazd tych i innych dzieci do Indii. Ostatecznie, pod nad-
zorem Czerwonego Krzy˝a, 200 dzieci pod opiekà paƒstwa Tyszkiewiczów
dotar∏o do Indii, a wi´c do kraju pod w∏adzà brytyjskà.
Po jakimÊ czasie znaleêli si´ w Teheranie, gdzie Hanka dalej cierpia∏a przez
swà chorob´ i nie czu∏a si´ swojsko wÊród ludnoÊci perskiej. Mà˝ Hanki mia∏
si´ udaç do Bejrutu, a Hanka – do Palestyny. Tam mog∏aby dostaç najlepszà
opiek´ lekarskà na Bliskim Wschodzie.

W Jerozolimie spotka∏a jà wielka niespodzianka. Wsz´dzie spotyka∏a ludzi,
którzy mówili po polsku. Wielu z nich zna∏o jej piosenki i byli tacy, którzy
widzieli jà na przedstawieniach w Warszawie. Poczu∏a si´ jak w domu. I jak
mile by∏a widziana! To nie dziwota. W tych latach wielki procent ludnoÊci
˝ydowskiej w Palestynie stanowili emigranci z Polski.

Naturalnie nadesz∏y proÊby o goÊcinny wyst´p. Pomimo choroby Hanka cieszy-
∏a si´ z takiej okazji. Sala by∏a przepe∏niona, oklaski bez koƒca. Kiedy prze-
prowadzi∏a si´ do Hajfy, by mieç bli˝ej do Bejrutu, wszystkie miejsca by∏y
wyprzedane, nim ukaza∏y si´ afisze.

W Jerozolimie otrzyma∏a bardzo dobrà opiek´ lekarskà – przesz∏a tak˝e ope-
racj´. WÊród lekarzy by∏o wielu niemieckich ˚ydów, dobrze wyszkolonych.
Lecz ostatecznie mà˝ zabra∏ jà do Bejrutu. Tutaj zmar∏a na gruêlic´ 7 wrzeÊnia
1950 roku. Potrwa∏o jeszcze kilka dobrych lat, nim Polska osiàgn´∏a prawdzi-
wà niepodleg∏oÊç.

Jednak niepodleg∏oÊç polityczna to nie ca∏a wolnoÊç. WolnoÊç, w pozytywnym
znaczeniu tego s∏owa, wymaga swobody ducha i ÊwiadomoÊci w∏asnej kultury.
Hanka Ordonówna, wraz z muzykami i poetami jej wieku, stworzy∏a auten-
tycznà kultur´ popularnà w odrodzonej Polsce. Te dêwi´ki jeszcze dzisiaj
brzmià do taƒca. I do ró˝aƒca…         

Na nagrobku Hanki Ordonówny na Starych Powàzkach w Warszawie jest wyry-
ty nast´pujàcy werset:
„TyÊ jest ucieczkà mojà, od uciÊnienia, zachowasz mi´,
i piosenkami radosnego ubawienia uraczysz mi´” (Ps. XXXII.7).

Dok∏adniejsze i mo˝e te˝ ∏adniejsze t∏umaczenie z hebrajskiego brzmia∏oby:
„Ty (Bo˝e) jesteÊ moim przytu∏kiem, od wroga ochraniasz mi´.
Otaczasz mi´ pieÊniami wyzwolenia”. 
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