«Urodziłem się dnia 22 lutego 1871 r.
w Tarnobrzegu w domku położonym tuż przy kościele z cudownym
obrazem Matki Boskiej, skąd można doskonale widzieć szeleszczącą
srebrną wstęgę królowej rzek naszych».
[ fragment listu Ferdynanda Kurasia do Jana Słomki- młodszego]

Przez ciernie żywota
w 150 rocznicę urodzin
Ferdynanda Kurasia

Rok 2021 Rokiem Ferdynanda Kurasia

SIT DOLOR AMET

Ferdynand Kuraś - „Poeta spod chłopskiej strzechy”, jak o nim pisano, był jednym
z najbardziej znanych poetów w Galicji. Jego wiersze drukowane na łamach ówczesnej prasy zwracały uwagę zarówno
znawców, jak i wydawców literatury, co zaowocowało opublikowaniem 5 tomików poezji, legend wierszem pisanych
i pamiętników „Przez ciernie żywota”. Ten jeden jedyny utwór prozatorski, jest niczym innym jak pamiętnikiem
obejmującym prawie całe życie autora. Stanowi nie tylko dokument ukazujący jakże ciężkie było życie Kurasia, skrajną
nędzę, ciężką pracę, nieszczęścia rodzinne a przede wszystkim ograniczone możliwości rozwoju intelektualnego. Jest
niejako dopełnieniem i komentarzem do jego poetyckiej twórczości przepełnionej tęsknotą, wiarą, miłością do ojczyzny
i nadzieją.
Urodził się 21 lutego 1871 roku, aczkolwiek w liście do Jana Słomki młodszego, Kuraś
pisze: „Urodziłem się dnia 22 lutego 1871 r. w Tarnobrzegu w domku położonym tuż przy kościele z cudownym obrazem
Matki Boskiej, skąd można doskonale widzieć szeleszczącą srebrną wstęgę królowej rzek naszych”, który to fragment
zacytował Kasper Wojnar, autor przedmowy, do tomiku „ Z pod chłopskiej strzechy”.
Nie ma też jednoznacznych informacji, co do miejsca urodzenia i daty zgonu. We wspomnianym liście Kuraś, jako miejsce
narodzin, podaje Tarnobrzeg, jednakże tarnobrzescy regionaliści sugerują Sobów lub Wielowieś (obecnie obie
miejscowości znajdują się w granicach administracyjnych Tarnobrzega).
Co do miejsca śmierci i pochówku wątpliwości nie ma. Zmarł w Karwinie a pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Dobranowicach (dawne Poborowice). Natomiast w biogramach zamieszczonych w opracowaniach, słownikach,
przewodnikach po literaturze pojawiają się trzy daty zgonu: 29 listopada, 30 listopada i 3 grudnia 1929 r.

Pochodzenie
Urodziłem się w roku 1871, jako trzecie z rzędu dziecko, a drugi syn
ubogich zarobników. Z rodzeństwa mego trzech braci i dwie siostry zmarły
w dziecięstwie, najstarszy zaś brat Jan rozstał się ze światem w 21 roku
życia. Pozostało nas jeszcze trzech braci, między którymi ja jestem
najstarszy. Cały majątek mych rodziców wynosił zaledwie jedną czwartą
części morgi, poza tym nic więcej. Byli bezdomni.
Ojciec posiadał niepoślednie wykształcenie i spory zasób wiedzy, mógł
zatem przy silnej woli pozyskać jakie takie stanowisko i stworzyć rodzinie
byt znośny. Niestety, ojca trapiła do końca życia ciężka choroba, objawiająca
się periodycznie nieprzepartym pociągiem do napojów wyskokowych.
Stąd to, tak życie ojca, jak matki i dzieci było jednym pasmem udręczeń,
o których jednak dla łatwo zrozumiałych powodów wspominać tu nie
będę[…]
Matka (Maria Kurasiowa z Motyków) posiadała wyszkolenie tylko o
tyle, że mogła się z książki pomodlić. Życie jej było jednym ciągiem ciężkiej
pracy fizycznej…
Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota

Edukacja
… Każdej niedzieli letnią porą zjeżdżały do Sobowa, do któregoś posiadającego obszerniejszą izbę
gospodarza, dwie siostry Dominikanki z Wielowsi. Tam schodziła się dziatwa, której siostry udzielały nauki
katechizmowej oraz wykładały małą historię biblijną. Na takie nauki i ja również chodziłem, a wróciwszy do
domu, wszystko, co tam słyszałem, ojcu opowiedzieć musiałem.
W szkółce sobowskiej rozpoczął się nowy rok szkolny, a nauczycielem w niej ustanowiony był mój ojciec.
Do szkoły tej zostałem i ja zapisany. Ojcowie czy opiekunowie niechętnie dzieci do szkół oddawali, nie chcąc
pozbywać się wyręczenia w domu, a głównie przy pasaniu bydła ale że z wójtem Madejem żartów w tej sprawie
nie było, zatem chcąc nie chcąc, posyłać musieli.
Rozpocząłem więc naukę od a, b, c na elementarzu, a w domu w wolnych godzinach naukę tę uzupełniałem[…]
Oprócz czytania, pisania, rachunków i rysunków uczyły się dzieci także śpiewu, ku czemu sprowadził ojciec parę
śpiewników z nutami[…] Poza tym ojciec jako nauczyciel dbał o rozwój fizyczny dzieci, urządzając im od czasu
do czasu tak zimą jak i latem w dni pogodne tzw. „spacery”. Szliśmy więc zimą gromadnie na ślizgawkę, latem na
piaski za wsią…
Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota

Tarnobrzeg, mapa, 1901

Przyczyna utraty słuchu
pierwsza młodość moja szczęśliwa nie była, to dalsze lata życia o wieleż smutniej mi płynęły.
Aż dotąd byłem zdrów, odczuwałem życie w całej naturze, co pozwalało mi łatwiej znosić niedostatki. Podobało się
przecież Panu Bogu odjąć mi słuch.
Dotychczasowy świat głosów, którym tak krótko cieszyłem się, zaniemiał dla mnie zupełnie[...]
... Jakkolwiek

Powodem utraty słuchu była ciężka kilka tygodni trwająca choroba, której przyczyny trudno ustalić. Pewnego
wiosennego, wietrznego dnia rodzice moi wybierając się za miasto, polecili mi, bym podczas ich nieobecności dorzucił
krowie w południe paszy. Od ranka tegoż dnia czułem się jakoś niezdrów, co wszakże nie przeszkadzało mi krzątać się
wokół domu. W południe, wykonując polecenie rodziców, poszedłem do stodoły[…]
W chwili gdy z sianem wchodziłem, gwałtowny wicher uderzył we wrótnię z taka siłą, że zatrzaskująca się zapora
uderzyła mnie w skroń tak mocno, że zapora się oderwała i wraz ze mną na ziemie upadłą. Mimo tak gwałtownego
uderzenia, z łatwością podniosłem się z ziemi, a co dziwniejsze, ani bólu, ani też ogłuszenia prawie nie odczułem […]
Choroba nie od razu pozbawiła mnie słuchu, lecz zanikał on stopniowo…
Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota

Dworzec kolejowy w Sobowie, 1905

W Królestwie
… Ojciec tymczasem otrzymał w Królestwie posadę gajowego, a przyjechawszy po roku do domu,
zabrał nas wszystkich za kordon na nową siedzibę. Tu już życie stało się znośniejszym, pracy jednak i na tym
miejscu nigdy mi nie brakło, a lubo cięższa była niż dotąd, to w każdym razie dużo znośniejsza z tego powodu,
że tu więcej pod gołym otwartym niebem w lesie pracowałem[…]
W tej to Świerczynie wyciągałem z komórki stare drukowane kartki gazet, czy też książki, jakie przy
przeprowadzce z Małopolski tu się dostały, i odczytywałem. Poza czytaniem odczuwałem potrzebą także pisania;
wykradałem więc ojcu świstki białego papieru i wypisywałem na nich to, co w książce lub starej gazecie
przeczytałem, a co mi się najwięcej spodobało[…]
Niestety, ojciec na tym miejscu nie utrzymał się dłużej niż dwa lata. Musieliśmy się zatem z tego miłego
zakątka przeprowadzić do sąsiedniej osady, Zakrzówka, gdzie była fabryka cukru[…]
Pierwszą moją czynnością, jaką w fabryce mi wyznaczono było wybieranie resztek buraków ze śmieci…
Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota

Zakrzówek, Mapa Królestwa Polskiego, 1863

Jeszcze w Królestwie
… Coś w cztery lata pobytu naszego w Zakrzówku fabrycznym, ojciec dał się lekkomyślnie
namówić przygodnemu faktorowi do przeprowadzenia się w pobliże Bełżyc, gdzie – według zapewnień tegoż
faktora – mieliśmy znaleźć byt znośny. Przeprowadzka nastąpiła u schyłku zimy, zdaje się 1885 roku […]
Na krótko po sprowadzeniu się tu, ojciec rozpatrzywszy się bliżej w położeniu, poznał po niewczasie iż
zostaliśmy haniebnie okłamani przez faktora, który działał tu jedynie we własnym interesie[…]
Jakoż obawy mnie nie zawiodły. Może w pół godziny po zjawieniu się ojca, w mroku nocy zamigotało
w oddali światełko i szybko ku nam się przybliżało, a za chwilę stanęły przy nas trzy sylwetki w których
rozpoznałem: ekonoma, współmieszkańca spoza drzwi i wreszcie sąsiada – faktora[…]
Zabrawszy więc co się dało, ruszyliśmy nocą w drogę do Zakrzówka […]
Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota



Bełżyce, Mapa Królestwa Polskiego, 1906



W Tarnobrzegu,
Sielcu, Sobowie i Wielowsi

… Był zdaje się początek maja, kiedy pewnego pogodnego ranka wyruszyliśmy w drogę, serdecznie
przez znajomych żegnani[…]
Przed zmrokiem byliśmy już blisko Wielowsi. Ponieważ do miejsca przeznaczenia tj. Sobowa był jeszcze
kawał drogi, a furman nasz do powrotu niecierpliwił się, postanowił ojciec zajechać do swego brata Walentego
na Kępę, skąd po przenocowaniu i krótkim spoczynku sprowadziliśmy się do Sobowa. Radowała mi się dusza,
że już za parę chwil stanę w zagrodzie dziadów moich, z którą wiązały mnie wspomnienia najpiękniejszych lat
chłopięcych w niej spędzonych…

Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota



Na łamach
KRAKUSA

Opublikowanie wiersza Na zgon
Teofila Lenartowicz na łamach
Krakusa z 17 czerwca 1893 roku
uważa się za debiut literacki
Ferdynanda Kurasia



Ożenek i pożar Wielowsi
… 19 stycznia 1897 r. w kościele parafjalnym w Wielowsi odbył się mój ślub z Gertrudą Wrykówną,
ubogą dziewczyną, sierotą po obojgu rodzicach. Żonę sprowadziłem do Wielowsi gdzie wraz z rodzicami memi
zamieszkiwaliśmy wynajęty od paru lat za czynszem od miejscowego dworu dom. W maju 1898 r. wybuchł
w Wielowsi wielki pożar część wsi w perzynę obracając. W pożarze tym spłonął także zamieszkiwany przez nas dom,
a wraz z nim część skromnego naszego mienia. Wielki ten pożar spowodowany został przesądem jednej z gospodyń,
która zakupiony od wynoszącego się do Ameryki żyda dom postanowiła wykadzić ziołami podobno w celu ...
„wypędzenia złych duchów". Podczas tego „kadzenia" zajęła się pajęczyna, od pajęczyny strzecha, wreszcie cały
dom stanął w płomieniach, a silny wicher wyrywając płonące snopki ze strzechy, unosił je na słomiane dachy
dalszych zabudowań, miejscami nawet na tysiącmetrową odległość. Tak więc przez zabobon nieopatrznej kobiety
„wykadzonych” zostało dokumentnie około 50 domów wraz z zabudowaniami gospodarczemi.
Spowodowany tym pożarem brak mieszkań w Wielowsi zmusił nas do przeprowadzenia się do sąsiedniego Sielca,
gdzieśmy u brata żony, Michała Wryka zamieszkali.
Rodzice pozostali w Wielowsi…
Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota





Smętne echa
rękopisy wierszy Nagrobek Maryni
i Pożegnanie z ojcem moim (fragment)

Z pod chłopskiej strzechy
Pierwsze wydanie zbioru poezji Ferdynanda Kurasia
z przedmową Kaspra Wojnara, Kraków, 1905

Wśród zaś tego posiewu zdrowych i jędrnych ziarn
myśli i czynów, pochodzących z chłopskiej duszy a wyrażonych
mową zwyczajną, rozwijają się też niejednokrotnie barwne kwiaty
poezyi, wypływają z serca uświadomionego ludu piękne pieśni,
odzwierciedlające jego wzniosłe uczucia miłości Boga i Narodu...
Taki wieniec uczuć i myśli jednego z wielu poetów
wiejskich, Ferdynanda Kurasia, podajemy obecnie Szanownej
Publiczności, a rzecz ta zasługuje na uwagę jeszcze i z tego
względu, że te kwiaty poezyi chłopa z nad Wisły rozwinęły się
w nader niepomyślnych warunkach, wśród cierni i głogów
twardego i szarego życia rzemieślnika wioskowego.
Fragment przedmowy



Z tomiku: Z pod chłopskiej strzechy

Wydanie tomiku „Z pod chłopskiej strzechy”
… Chociaż warunki mojej egzystencji z każdym niemal dniem trudniejszemi były, nie zmieniłem trybu

życia, oddając się w wolnych chwilach rozrywce książkowej, a dając przytem upust cisnącym się do głowy myślom,
przelewałem je na świstki papieru, które następnie w postaci wierszyków przesyłałem redakcjom pism ludowych.
Wiersze te, aczkolwiek mizerne, zwróciły na siebie uwagę przede wszystkiem dlatego, że chłopskie kreśliło je pióro
i to w tym czasie, kiedy pracą na niwie uświadomienia mas ludowych zajęło się wszystko, co było najlepszego
i najszlachetniejszego w narodzie. Za wpływem i staraniem młodego Jana Słomki, jednego z najruchliwszych
wówczas działaczy oświatowych w Tarnobrzeskiem, w roku 1905 ukazały się moje wiersze w osobnym zbiorku
p. t. "Z pod chłopskiej strzechy", wydane nakładem "Wydawnictwa groszowego im Tadeusza Kościuszki„
w Krakowie, poprzedzone słowem wstępnem Kaspra Wojnara, znanego zasłużonego pracownika na polu
narodowem. Zbiorek ten zainteresował ówczesne ruchliwe Koło T. S. L. młodzieży akademickiej we Lwowie.
Szczególnie Hieronim Wierzyński, sekretarz zarządu tegoż Koła, darzył mnie wielkiemi względami i, korespondując
ze mną, wybadywał koleje mego życia…
Ferdynand Kuraś, Przez ciernie żywota



Marzenia o niepodległości
rękopisy wierszy: Zamki na lodzie, Modlitwa , Wyleć orle



Publikacje poezji Ferdynanda Kurasia
w ówczesnej prasie



W gronie Pracowników Wydziału Rady Powiatowej w Tarnobrzegu, ok. 1908
m.in. Kosior, Pokorny, J. Chalcarz, A. Bielewicz, Malinowski, J. Kozioł, P. Krasoń, Wesołowski, W. Czeppe



Wiązanka z chłopskiej niwy
Drugi zbiór poezji z przedmową
Hieronima Wierzyńskiego, Lwów, 1909

Wrażliwy umysł zatrzymywał się na wszystkiem,
co działo się w Polsce, bo tę Polskę już ukochał chłop-poeta nad
wszystko. Poruszał go zgon wielkich naszych ludzi, rocznice
narodowe, wstrząsały nim wyroki sądów pruskich, smutna dola
wychodźców polskich, budziły w nim nadzieje świetne
zwycięstwa Japończyków nad Moskwą. Wszystkie uczucia,
grające w piersi, potrafił wyśpiewać. Tak to zebrała się garść
utworów, które wreszcie ogłosiła drukiem krakowska księgarnia
ludowa. Od tej pory przybyła znów spora wiązanka, a cząstkę
dorobku wydaje obecnie Macierz Polska.
Fragment przedmowy



Z tomiku
Wiązanka z chłopskiej niwy



Ferdynand Kuraś w gronie poetów ludowych



Rękopisy wierszy
Po zwycięstwie i Na drogę !



Tatarzy w Sandomierzu
Legendy wierszem opowiedziane z przedmową
Zygmunta Kolasińskiego, Kraków, 1912
Któż jest ów śpiewak wiejski, co takie uczucia, takie myśli
dobywa z siebie i pomiędzy ludem głosi?
Ferdynand Kuraś, prosty samouk, twórca kilku zbiorków równie
szczerych i rzewnych piosenek, zrodził się w zagrodzie chłopskiej,
nad Wisłą, w Tarnobrzegu, tam, gdzie teraz twarzą ku Sandomierzowi
zwrócony stoi
. . . . . . . . . . . pomnik Bartosza,
Z wdowiego ludu wzniesiony grosza.
Tam, do dziś dnia – ubogi, bezrolny poeta ludowy pracą
wyrobniczą musi krwawo zarabiać na powszedni chleb dla siebie
i rodziny:
Jak tułacz, wiodąc życie wśród cierpień niedoli,
Bez piędzi użyźnione potem dziadów roli…
Walka o byt pochłania najlepsze jego siły, gnębi w nim dar pieśni
on zaś, potomek rolników zrodzony z pługa, schnie z tęsknoty za
własnym zagonem, o którym nawet marzyć nie może.
Fragment przedmowy



Ferdynand Kuraś w gronie tarnobrzeskich
społeczników:
Zygmunt Kolasiński, Jan Słomka, Antoni Surowiecki



Dar Narodowy dla Ferdynanda Kurasia
Jeszcze w 1908 roku, po powrocie z Kołomyi, odwiedziło Ferdynanda Kurasia kilku działaczy ludowych
z Dzikowa i Machowa na czele z posłem Wojciechem Wiąckiem, aby poinformować poetę o fakcie założenia
Tymczasowego Komitetu Pomocy dla Ferdynanda Kurasia z siedzibą w Tarnowie. Komitet miał za zadanie
polepszyć dolę poety, w tym celu zbierał składki na budowę nowej zagrody dla niego. Ożywiony tym pomysłem,
ufny w jego pomyślne zakończenie, Kuraś zrezygnował ze stawiania nowej chałupy, który to zamiar powziął już w
Kołomyi i za zaoszczędzone pieniądze nabył drewno. Czekając więc na rezultat działań Komitetu,
a nie mając w swej starej chałupie dość miejsca na warsztat szewski, objął posadę w kancelarii w Radzie
Powiatowej w Tarnobrzegu. Tam przepracował 12 lat przemierzając codziennie piechotą 20 kilometrów drogi
do i z pracy. Za sumę zebraną z napływających niezbyt licznie składek, Komitet zakupił kawałek ziemi
o pow. ok. 1 i 1/8 morgi w Dzikowie i trochę cegły na podmurówkę. Drewno ofiarował hrabia Tarnowski.
Z czasem wpływy ze składek całkowicie ustały. Wtedy Kuraś postanowił sprzedać swą realność w Wielowsi
i za gotówkę tą drogą uzyskaną przystąpił do budowy domu i obórki w Dzikowie.
Zagroda była gotowa na jesień 1912 r. i 1 września odbyło się uroczyste przekazanie poecie "daru narodowego".
za: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/przyjaciele/kuras_ferdynand/tekst600.php



1 września 1912
Uroczystość przekazania Daru Narodowego
Ferdynandowi Kurasiowi



1 września 1912
Uroczystość przekazania Daru Narodowego
Ferdynandowi Kurasiowi



1 września 1912
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Ferdynandowi Kurasiowi



1 września 1912
Uroczystość przekazania Daru Narodowego
Ferdynandowi Kurasiowi



Ferdynand Kuraś z rodziną
Dzików, 1912





Juliusz Tarnowski
W 50 rocznicę śmierci
bohatera pod Komorowem,
20 czerwca 1863 R.

Drukarnia „Czasu“ w Krakowie, 1913

Dzwoń, chłopska pieśni !
z przedmową prof. dr Tadeusza Grabowskiego, Kraków, 1913

Dźwięczy w pieśniach Kurasia najpierw wiara w zwycięstwo
Słowa Bożego na ziemi. Ona daje mu nadzieję w odmianę losu narodu,
który potrzebuje zgody i jedności. Z miłością odnosi się on tedy do wielkich
wspomnień narodowych, w których tkwią niezniszczalne wartości moralne.
W Konopnickiej uznaje pjeśniarkę milionów, by razem z nią nucić hymn
wytrwania i nawoływać lud do wspólnej walki z wrogiem, opiewać piękno
ziemi ojczystej i dawać wskazania moralne, podnosić potrzeby oświaty
i modlić się o nadejście chwili zmartwychwstania.
W tej duszy niema czczego sentymentalizmu, potomek pracowników pluga
przemawia trzeźwo i bez retoryki. Wsłuchany w szum fal wiślanych,
zapatrzony w świetlaność równin sandomierskich i mury starego grodu,
który króluje tym falom i równinom, marzy o przeszłości, której kształty
umie zaklinać nawet w poemat o najściu Tatarów na Sandomierz.
Ale przede wszystkiem czuwa na straży tego, co jest i będzie kiedyś.
Fragment przedmowy



Z ojczystych łanów
z przedmową Jana Kasprowicza, Warszawa, 1914
Kilka miesięcy temu odbyła się w Wielowsi w Tarnobrzeskiem,
w Galicyi, niezwykła uroczystość: poświęcono dom, z publicznych zbudowany
składek, i oddano go na własność jednemu z tamtejszych mieszkańców, który,
jako biedny rzemieślnik, szewc z zawodu, w czoła pocie na liczną zarabiał
rodzinę. Nazwisko obdarzonego w ten sposób chatą i kilkoma morgami ziemi
brzmi: Ferdynand Kuraś. Nazwisko zwykłe a przecież należące do człowieka,
który zdolnościami i pracą wybił się nie tylko ponad najbliższe otoczenie swoje,
ale stał się pod pewnym względem jednym z najsympatyczniejszych wyrazów
duszy polskiego ludu. Ferdynand Kuraś jest poetą - pisze wiersze.
Nie byłoby w tem nic szczególnego, gdyż piszących wiersze mieliśmy
i mamy po wsiach sporą liczbę - chłopi lubią wyrażać uczucia swoje w formie
wiązanej; atoli zastanawiającem jest a jeśli nie zastanawiąjącem, to w każdym
razie duszę naszą niezmiernie radującem jest zjawisko, że źródła, z którego
zrodziła się potrzeba tworzenia, stanowi gorąca miłość ojczyzny.
Miłości tej nie wyniósł Kuraś ze szkoły, ponieważ do szkoły prawie że nie
uczęszczał, zresztą szkoła, w latach jego chłopięcych dostatecznie jeszcze
austryacka, dać mu jej nie mogła; nie znalazł on też bodźców pod tym względem
w kółku najbliższych.
Fragment przedmowy





Iszczą się przepowiednie…
fragmenty rękopisu II części
„Przez ciernie żywota” 1914 -1928

Zniszczenia wojenne w Tarnobrzegu
Nowości Ilustrowane z 21 sierpnia 1915 roku.





Wojenna rzeczywistość
…Na koniec, w dniu 22 czerwca 1915 roku rosyjskie wojska opuściły naszą ziemię tarnobrzeską, tym razem
już na stałe. Przegrawszy w Karpatach generalną bitwę, zrozumieli Moskale, że ponowna ich ofensywa na
Małopolskę byłaby niedościgłym marzeniem. Więc na parę godzin przed wycofaniem się z Tarnobrzega
porozstawiali się żołnierze po kilku i kilkunastu w różnych punktach Dzikowa i w pewnej chwili jakby na dany
sygnał poczęli wyganiać bydło z obór i zaganiać je na główny plac spędu pod zamek, skąd już całe stada popędzono
w stronę granicy byłej Kongresówki. Było dużo przeraźliwego wrzasku, płaczu i lamentu wśród kobiet, które
rozpaczliwie broniły swej chudoby, ale sołdaci łatwo radzili sobie kolbami karabinów i nahajami. Mężczyźni na
pomoc kobietom spieszyć nie mogli, gdyż każdy, który tu się nawinął bywał wraz z bydłem uprowadzany.
Mnie również zrabowano jedyną krowę…

Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota (1914-1928)

Zniszczenia wojenne w Tarnobrzegu



Witaj Ojczyzno ! - rok 1918
…W listopadzie 1918 roku gruchnęła wieść:
Austria i Niemcy pobite! I równocześnie na ulicach Tarnobrzega
uwijali się w drobnych grupkach nasi legioniści. Przewidując
klęskę państw centralnych, poukrywani w swych kwaterunkach
nieliczni żołnierze – Czesi, na pierwszą wieść o pogromie
wypełzli ze swych kryjówek i odrzuciwszy broń oraz
pozrywawszy z czapek austriackie baczki z śmiejącymi oczami,
w żwawych podskokach spieszyli do stacji kolejowej pragnąc się
jak najrychlej dostać do ojczyzny[…]
Wolność! Hej, Boże Kochany! Bądź uwielbiony, i żeś dozwolił
dożyć tej radosnej chwili wybawienia!
Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota (1914-1918)





Na Górnym Śląsku

…Nie chcąc daremnym czekaniem do wiosny czasu marnować, postarałem się
o przyjęcie mnie do pracy w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku, w czym dopomógł mi Kasper Wojnar,
będący wówczas na stanowisku szefa wydziały wydawniczego przy polskim komisariacie w Bytomiu.
W biurze tegoż wydziału, mieszczącym się w hotelu „Schlesischer Hoff” przy ulicy Dworcowej, pracowało
nas trzech tj. wspomniany K. Wojnar, prof. Kazimierz Sosnowski z Krakowa i ja […]
Przez cały czas mego w Bytomiu pobytu mieszkałem u pewnej górniczej rodziny. Górnik ów czytywał
tylko w niemieckim języku drukowane gazety, po polsku bowiem czytać nie umiał. Ale jaka za to polska w nim
była dusza. W zwycięstwo polskiej sprawy wierzył bez zastrzeżeń, a siedząc w domu, ciągle wyśpiewywał:
„Jeszcze Polska nie zginęła”, aż radość brała…
Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota (1914-1928)

W Gdeszynie
… Zaraz na drugi dzień po dokonanym głosowaniu, w towarzystwie pp. Wojnarów i prof. Sosnowskiego,
zabrawszy bagaże udaliśmy się na pobliski dworzec, by najbliższym pociągiem ruszyć w drogę[…]
Na stacji w Tarnobrzegu dowiedziałem się, że rodzina moja już z tych stron wyjechała, wobec czego nie
przerywając podróży, na Rozwadów – Lublin – Rejowiec – Zawadę pojechałem do Zamościa, a stąd do niedalekiej
już stacji Koniuchy skąd pieszo 6 kilometrów do Gdeszyna[…]
Największą troskę na nowym gospodarstwie sprawiał zupełny brak budynków gospodarczych oraz
odpowiedniego mieszkania. Stopyra bowiem, jakkolwiek zapewniał, że budynki „o jakich zamarzę” będę miał
„bajecznie tanio, gdyż materiał mam swój” – zawiódł wszelkie oczekiwania[…]
W czerwcu 1923 roku wniosłem na ręce posła St. Rymara prośbę do Sejmu o przydzielenie mi na dogodnych
warunkach odpowiedniego kawałka ziemi, z któregoś majątku państwowego […]
Faktyczny przydział nastąpił dopiero późna jesienią 1924 roku we wsi Karwin w ziemi Proszowskiej…

Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota (1914-1918)



Mapa pocztowa guberni Królestwa Polskiego, 1915



I do Karwina



…Faktyczny przydział nastąpił dopiero późna jesienią 1924 roku we wsi Karwin w ziemi Proszowskiej…
Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota (1914-1918)

Ferdynand Kuraś w otoczeniu młodzieży





Na nowe tory
Zbiór wierszy wydany nakładem Biblioteki
Polityczno – Społeczno Żydoznawczej, Kielce, 1923

Ferdynand Kuraś z rodziną

Przez ciernie żywota
Przeżycia osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych
aż do wybuchu wielkiej wojny 1914 r.
z przedmową Stefana Żeromskiego, Częstochowa, 1925
Zdarzają się i twory poczciwe, ale niezdarne i do niczego niepodobne.
Język ich nie jest starą, pradawną, a przecież zmienną mową pracy a sceny
życia, gdyby nawet były podobne do istotnych, są ugrupowane w sposób
obmyślony na zimno, wymędrkowany dla jakiegoś celu, tendencyjny.
Nagromadza się zjawiska jaskrawe, celowo dobrane, albo wydobyte
z wyobraźni, ażeby czyniły zadość społecznemu, czy literackiemu założeniu
z góry. Rzadko się zdarza, gdyż nad wyraz trudno może się zdarzyć, ażeby
ktoś z ludu przemówił, to znaczy, żeby sam lud przemówił o sobie.
Taki rzadki wyjątek, a może nawet unikat, stanowi pismo Ferdynanda Kurasia
pod tytułem "Przez ciernie żywota". Mamy tutaj w formie jasnej, prostej,
bez uciekania się do niby gwary. w postaci nie obarczonej zamiarem
estetyczno- twórczym, podane życie samo w sobie. Czytając te stronice, ma
się wrażenie, iż odsłania się ze mgły i pomroki sama najrdzenniejsza iścizna
życia ludowego, iż nakreślony został ręką niewprawną i przez to może
genjalną, - jego symbol.
Fragment przedmowy



Fragment rękopisu drugiej części
Przez ciernie żywota 1914 - 1928



Pogrzeb
Ferdynanda Kurasia



Najważniejsze daty w życiu Ferdynanda Kurasia
1878 – nauka w sobowskiej szkole
1881 – rodzina Kurasiów rozpoczęła siedmioletnią
tułaczkę po Lubelszczyźnie
1888 – powrót do Sobowa. Czteroletnie
terminowanie u szewca w Tarnobrzegu
1892 – Kurasiowie przenoszą się do Wrzaw,
do majątku Tadeusza Horocha
1893 – pierwsze publikacje poezji na łamach prasy
1896 – pobyt w Krakowie na zaproszenie hr. St. Tarnowskiego
1897 – ślub z Gertrudą Wrykówną.
1899 – śmierć dwuletniej córki
1903 - narodziny córki Bronisławy
1905 – wydanie pierwszego tomiku „Z pod chłopskiej strzechy”
1907 – śmierć ojca, wyjazd do Kołomyi, narodziny Marii
1908 – powrót do Wielowsi
1909 – wydanie tomiku „Wiązanka z chłopskiej niwy”,
udział w obchodach 25 rocznicy śmierci W. L. Anczyca we Lwowie
1910 – udział w obchodach 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie
1912 – Kuraś otrzymuje dar narodowy, zagrodę w Dzikowie,
wydanie legend „Tatarzy w Sandomierzu”
1913 – wydanie tomiku „Dzwoń, chłopska pieśni !”
1914 – wydanie tomiku „ Z ojczystych łanów”
1918 - śmierć matki

1919 – pobyt u córki Zofii w Strzyżewicach
1920 – wyjazd do Gdeszyna
1921 – pobyt w Bytomiu na Górnym Śląsku
1922 - powrót do Gdeszyna, śmierć córki Bronisławy
1923 – wydanie tomiku „Na nowe tory”
1925 – Kurasiowie zamieszkują w Karwinie
wydanie „Przez ciernie żywota”
1926 – śmierć ukochanej córki Zofii, kilkutygodniowy
pobyt w rodzinnych stronach
1927 – śmierć córki Marii
1929 – Kuraś otrzymuje złote pióro z kałamarzem
od młodzieży z powiatów miechowskiego
i olkuskiego a w kilka tygodni później
odbiera w uznaniu za zasługi Krzyż Kawalerski
„Polonia Restituta”





Ferdynand Kuraś w swoim czasie był postacią, szanowaną i powszechnie uznaną
i choć pisali o nim Lucjan Rydel, Stefan Żeromski, Józef Birkenmajer, a później Stanisław Pigoń i Stanisław Piętak
Ferdynand Kuraś odszedł w zapomnienie. Faktem jest, że w wyniku istotnych przemian historycznych jego poezja
w wielu przypadkach przestałą być aktualna…napisał Jerzy Krzemiński w artykule „Chłop znad Wisły”.
Jednak nie do końca Kuraś i jego literacka spuścizna odeszły w zapomnienie.
W 1954 roku dzięki staraniom Stanisława Piętaka ukazał się tomik „Ferdynand Kuraś (wiersze i pamiętniki )”.
W 1998 roku Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega wydało „Przez ciernie żywota” wzbogacone
o niepublikowaną dotąd II część pamiętników. W okolicach kolejnych rocznic urodzin bądź śmierci w prasie
regionalnej pojawiały się artykuły przypominające życie i twórczość poety.
W dwóch miastach, Tarnobrzegu i Krakowie, ulicom nadano jego imię.

Ferdynand Kuraś (wiersze i pamiętniki)
ze wstępem Stanisława Piętaka, Warszawa, 1954
Wszystkie przedmowy pisane do wierszy Kurasia,
z wyjątkiem przedmowy Jana Kasprowicza, zachłystują się
właśnie „religijnością i kryształowością duszy poety”, i umacniają
w nim myśli i uczucia poddaństwa i godzenia się z ciężkim losem
niby dla chwały Boga i Ojczyzny.
A Kuraś istotnie z początku postępował tak, jak chcieli
Tarnowscy, Wojnarowie czy inni jego protektorzy. Pisał więc
egzaltowane wiersze rocznicowe i religijne, dalekie od wyrażania
własnej sytuacji życiowej i warunków społecznych ówczesnej wsi.
Powoli jednak przychodziło zrozumienie. Jest prawie pewne, że z
upływem lat poeta poczynał się wstydzić swego młodzieńczego
zaślepienia, swej naiwności, która kazała mu nucić fałszywie, że
wszystko na wsi jest piękne i dobre…
Fragment wstępu



Przez ciernie żywota
- wspomnienia i wiersze
Tarnobrzeg, 1998
Napisać słów parę zanim czytelnik zagłębi się
w pięknych pamiętnikach Ferdynanda Kurasia
to wielki zaszczyt, który spotkał mnie z dwóch przyczyn.
Moje nazwisko, które łączy mnie z Dzikowem,
z Tarnobrzegiem i moje głębokie poczucie przynależności.
Więzy nie do rozerwania. Każdy czyn, każdy obywatel
tego miasta i wsi okolicznych, który Tarnobrzegowi
przyniósł chlubę, serce moje rozpiera.
Kuraś jest tak niezwykłą i piękną postacią.
Potrafił pokonać z cudowną odwagą i wytrzymałością
przeszkody, które wówczas były niepokonalne.
Jego książka jest natchnieniem dla każdego
a przede wszystkim dla tych, których okrutny los dotknął
kalectwem.
Słowa tu napisane są moim podziękowaniem
Ferdynandowi Kurasiowi za dar Jego Pamiętników.
Zofia Tarnowska Moss (wnuczka prof. St. Tarnowskiego)



O Ferdynandzie Kurasiu
na łamach Tygodnika Siarka

1985, nr 31, str.5



1989, 49 str. 5

Eugeniusz Dąbrowski o Ferdynandzie Kurasiu
Tygodnik Nadwiślański, 1984, nr 9, str. 6-7



Biografie związane z regionem – Ferdynand Kuraś
Tygodnik Nadwiślański, 1992, nr 15, str. 9



Tarnobrzeg – lokalizacja ulicy noszącej imię
Ferdynanda Kurasia



Kraków – lokalizacja ulicy noszącej imię
Ferdynanda Kurasia
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