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M ieczysław Rościszewski

R o l a  i  z n a c z e n i e  j u b i l e u s z ó w  *

K ażdy z nas w ie bez zaprzeczenia, jaką rolę 
grają obchody jubileuszowe w  czasach dzisiejszych, każdy też po
czuwa się do obowiązku oddania należnego hołdu m ężom  zasługi, 
pracy i w iedzy. Jest to obowiązek konieczny, mający głębokie zna
czenie — wpaja on w  społeczeństwo przekonanie, że praca ciągła 
i pożyteczna, że uczciwe i pełne zaparcie się samego siebie, w yko n y
wanie zakreślonych czynności w  tym  czy ow ym  kierunku, bez żad
nej przym ów ki, starań lub zabiegów ze strony samego działacza, 
znajdują uznanie nie tylko  w  postaci odznaczeń i nagród urzędo
w ych, ale zarazem w  postaci rzeczywistego poklasku i podzięki ze 
strony w szystkich  ludzi czynu i pracy.
N ieprzyjęcie udziału w  obchodzie jubileuszu jakiegoś męża za
sługi równa się zobojętnieniu dla sam ej sprawy, k tórej jubilat część 
życia swego poświęcił. W  jakim  świetle na przykład przedstawiłby  
się nam  człowiek, najzupełniej obojętnie zachowujący się wobec świę
cenia uroczystości jubileuszu któregokolw iek z w ielkich artystów  lub

* Fragment książki M. Rościszewskiego Pisarz i doradca. Podręcznik dla 
osób wszelkich stanów i płci obojga, obejm ujący nowe w zory listów i kore
spondencji w  różnych sprawach życia współczesnego oraz praktyczne w ska
zówki, ważniejsze przepisy obowiązujące w  Królestw ie Polskim  z  dodaniem  
tablic do obliczania procentów i dziennej płacy robotnika. Warszawa 1903, 
s. 144—151.
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pisarzy ojczystych. Bez wątpienia uznalibyśm y go za istotę n ie
okrzesaną, za brutalnego egoistę, dla którego nie istnieje ani poezja, 
ani sztuka, k tóry  lekceważy sobie w szystko, co piękne i wzniosie, 
którem u obcą jest w yższa rozkosz ducha, podczas gdy przeciwnie  
jego pozioma natura lubuje się jedynie w  tym , co um ie zadowolić 
jego in stynkty , grube, zwierzęce.
Stąd w ypływ a jasno, że dobry ton obowiązkowo nakazuje i zaleca 
jak  najżyw sze wspólczuwanie i udział w  święceniu jubileuszów  lu 
dzi zasłużonych i godnych szacunku i poważania ogółu.
Wspólczuwanie takie i udział w inny się zaznaczać nade w szystko  
w tedy, gdy osoba, której jubileusz ma być obchodzonym, jest nam  
osobiście znaną, albo też gdy wiążą nas z jubilatem  jakiekolw iek  
bliższe stosunki życiowe lub służbowe.
Ponieważ n ik t nie powinien i nie może być inicjatorem własnego 
jubileuszu, przeto każdy człowiek przyzw oity, um iejący szanować 
i cenić cudzą zasługę, w inien wystąpić z inicjatyw ą obchodu jubile
uszu tego męża, k tóry  na to zasłużył.
Ten, od kogo w yjdzie inicjatywa obchodu danego jubileuszu, za
zw yczaj przyjm uje  albo sam na siebie obowiązki gospodarza i k ie 
rownika uroczystości jubileuszowej, albo też w yszuku je  jaką inną  
osobę, której doświadczeniu i umiejętności w  danym  razie można by  
było w  zupełności zaufać. Wreszcie, najczęściej, w ybór kierownika  
uroczystości następuje za ogólną zgodą w szystk ich  osób, które p rzy j
m ują udział w  obchodzie jubileuszowym .
Gdy się obchodzi jubileusz jakiejś postaci bardzo w ybitnej, cieszą
cej się powszechną popularnością i szacunkiem  całego społeczeństwa, 
w tedy  urządzeniem uroczystości jubileuszow ej na cześć takiego m ę
ża (np. pisarza rozgłośnej sławy, artysty  itp.) za jm uje się zw ykle  
osobny komitet.

Urządzanie uroczystości
jubileuszowej

Urządzanie uroczystości jubileuszow ych nie jest 
bynajm niej rzeczą łatwą i wym aga niem ałych zachodów; przede 
w szystk im  należy um iejętnie sporządzić program jubileuszu ze w szel
k im i najdrobniejszym i szczegółami obchodu.
Ponieważ w  czasie jubileuszu jakiegokolw iek działacza społecznego 
hołdy składa m u nie jeden jedyny  człowiek, ale całe korporacje lub
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stany, a naw et cały ogół (zależnie od tego czyj jubileusz jest ob
chodzonym), przeto i środki na urządzenie obchodu zbierane bywają  
zazw yczaj drogą składek w  te j sferze, w  której urządza się jubileusz; 
tak np. jeżeli jubileuszem  ma być uczczony za długoletnią i nieska
zitelną pracę jaki oficjalista lub urzędnik, którego zakres działalności 
i rozgłos zam yka się jedynie w  granicach jego pola pracy służbowej, 
to lista składek na urządzenie uroczystości jubileuszowej obiega za
zw yczaj li ty lko  w szystkich  jego kolegów i towarzyszów pracy. 
Rzecz się m a zupełnie inaczej, gdy idzie o wyrażenie czci i hołdu 
jakiej postaci w ybitnej, jakiem uś dajm y na to zasłużonemu prawni
kowi, profesorowi, uczonemu, pisarzowi, artyście itp., tu  ju ż p rzy j
m uje m niej łub więcej czynny udział ogół mieszkańców danej m ie j
scowości lub naw et cala ludność kraju.
Ażeby godnie uczcić jubileuszem  m ęża zasługi, potrzeba oznaczyć 
dzień, w  k tó rym  uroczystość ma być obchodzoną, po ustaleniu zaś 
daty trzeba zarówno zbierania składek, jak  i wszelkie inne przygoto
wania do uroczystości przedsiębrać zawczasu, ażeby się z niczym  nie 
opóźnić.
Jubileusz obchodzonym byw a zw ykle  w  m ieszkaniu jubilata, jeżeli 
jednak lokal jego jest skrom ny, tak że nie m ógłby pomieścić w szyst
kich osób, pragnących przyjąć udział w  uroczystościach, to wybiera  
się jeden z w iększych  lokalów pryw atnych  lub publicznych, odpo
w iednich do obchodu.
Co się tyc zy  samego programu uroczystości, to niepodobna podciągnąć 
go pod jakieś ścisłe przepisy, zależy to bowiem od bardzo wielu  
okoliczności i w arunków. Na przykład pozycja, jaką zajm uje jubilat, 
charakter i znaczenie jego działalności społecznej, środki, jakim i roz
porządzają kierow nicy obchodu — w szystko  to w pływ a na tę lub 
ową zmianę programu. Zaznaczamy ty lko  niektóre ogólne cechy ob
chodu jubileuszów .
Najpospoliciej obchodzonym bywa 50-lecie służby lub pracy jub i
lata.
Lokal, w  k tó rym  odbywa się obchód, należy ubrać i udekorować jak  
najśw ietniej i jak najwspanialej. Pokoje przeznaczone do przyjęcia  
gości i deputacyj stroją się w  rośliny egzotyczne, wieńce i tarcze, 
wśród których  w yb itne  miejsce zajm uje cyfra jubilata, zaopatrzona 
w dwie daty: początek i koniec jego działalności.
N iekiedy pod tą cyfrą  na odpowiednim  w zniesieniu ustawia się biust 
jubilata, ozdobiony wieńcami, na tle kw iatów  i roślin. Naw et schody
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prowadzące do lokalu, w  którym  się uroczystość odbywa, pełne są 
flag, łuków , tarcz, w ieńców i roślin oraz ozdób em blem atycznych. 
P rzy sam ym  wejściu na schody urządza się n iekiedy bram y z zieleni, 
a na je j froncie widnieją dwie tarcze: jedna z  rokiem  urodzenia, 
druga z  herbem  rodzinnym  jubilata, lub też z jakim ikolw iek napi
sami okolicznościowymi. Ponad arką umieszczają się flagi i ozdoby  
z  arm atury, o ile jubilat służy lub służył wojskowo.
Oczywiście, ozdoby takie w inny  być ściśle w  zw iązku  z  samą osobą 
jubilata, np. niew łaściw ym  byłaby w  na jw yższym  stopniu ozdoba 
w  postaci herbu przy  obchodzie jubileuszu kupca lub przem ysłowca , 
pochodzących z prostego stanu, albo oznaki w ojskow e dla literata  
lub uczonego itp. W  ogóle należy tu  działać z całą rozwagą, ażeby  
drobnym i usterkam i nie osiągnąć sku tku  wręcz przeciwnego tem u, 
jaki zamierzono.

Porządek uroczystości i podarunki

K ażdy jubileusz rozpoczyna się zazw yczaj od 
przyjm ow ania życzeń od krew nych, znajom ych i w  ogóle od tych  
w szystkich  osób lub deputacyj, które pragną wyrazić jubilatow i swo
je uczucia i złożyć m u  hołd za działalność długoletnią.
Jednocześnie doręcza się jubilatowi różne podarunki zarówno od osób 
pryw atnych, jak  i przedstawicieli różnych stowarzyszeń, przy  czym  
znow u należy liczyć się ze stanow iskiem  i działalnością publiczną  
jubilata.
Przy składaniu życzeń i podarunków wypowiadają m ow y streszcza
jące pokrótce zasługi jubilata i wyrażające uczucia jego luielbicieli. 
Obchody jubileuszów  osób zajm ujących w ybitne stanowiska społecz
ne, jak  również sławnych uczonych, artystów  i poetów, odznaczają się 
zw ykle  daleko w iększą pompą i ceremonią; oprócz przem ówień otrzy
m ują się adresy i telegramy od różnych osób, in sty tucy j i stow arzy
szeń.
W  czasie uczty, w ydanej na cześć jubilata, wygłaszane bywają rów
nież m ow y i toasty. Nawet jadłospis uczty  składa się tak, że nazw y  
potraw dowcipnie naginają się do różnych chwił z życia jubilata lub 
prac jego. Podczas obiadu grywa zw ykle  kapela, która w  czasie toa
stów  in tonuje odpowiednie w iw aty.
Naturalną jest rzeczą, iż powinszowania i życzenia składane bywają  
nie ty lko  samemu jubilatowi, ale rów nież jego małżonce i rodzinie.
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B yć w  stosunkach z jubilatem  i nie złożyć m u  życzeń słusznie uważa 
się za szczyt nieznajomości pierw otnych prawideł dobrego tonu. 
Uroczystość jubileuszowa wym aga zawsze strojów świątecznych, ba
lowych.
M ałżonka jubilata otrzym uje n iekiedy bukiet; w  takich razach bukiet 
powinien być ułożony z najw ytw orniejszych kwiatów , przepasany 
szeroką kosztowną wstęgą, na jednym  końcu której w inien być w y 
haftow any herb łub inna odpowiednia ozdoba, a na drugim nazwiska  
ofiarodawców.
Na podarunkach wręczanych jubilatow i umieszcza się zw yk le  jego 
cyfrę z  datą urodzin lub roku rozpoczęcia danej działalności oraz 
daty jubileuszu; niekiedy zaś, zamiast tych, umieszcza się jedynie  
rzym ską  cyfrę 50 (L) albo 25 (XXV).


