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Poza krajem żyje na świecie około
21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego.
Wielu z nich kultywuje tradycje narodowe, troszczy
się o piękno języka ojczystego i mowy polskiej. To
dla nich ogłosiliśmy w 2012 roku Polonijny Konkurs
Poetycki pt. Po tej samej stronie o płaskorzeźbę
„Polska Wierzba”. Pierwsze kroki skierowaliśmy
do środowiska polonijnego w Kazachstanie.
W najbliższych latach planujemy jego popularyzację
w środowiskach polonijnych różnych krajów Europy
Wschodniej. Liczymy na życzliwe, ﬁnansowe
i organizacyjne wsparcie nie tylko instytucji
państwowych.
Tragiczne losy Polaków, emigracje, zsyłki,
sentyment za przeszłością, troska o pamięć dla tych,
którzy odeszli to tematyka kolejnych stron „Egerii”*,
a VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka jest okazją do uczczenia 100.
rocznicy urodzin Poety.
Nadchodzący 2013 rok ogłoszony został
Rokiem Powstania Styczniowego. Na ostatnich
stronach przypominamy, o czym pisał krakowski
„Czas” w 1863 roku. Trafność i aktualność wyrażanych
ówcześnie opinii niech stanie się zachętą do dyskusji
o, być może, polskiej skłonności do ponoszenia
nadmiernych oﬁar. Czy ludzkie życie zawsze jest
warte słusznej sprawy?
Waldemar Taurogiński

* EGERIA - znana w mitologii rzymska kamena, nimfa
żródlana, wieszczka, jedna z opiekunek poetów, których obdarzała natchnieniem; symbol wykształconej
doradczyni, również patronka narodzin. Uchodziła za
wzór wierności małżeńskiej, była żoną króla Numy
Pompiliusza, któremu wyznaczyła spotkania w pobliżu poświęconego jej póżniej żródła. Po śmierci
Numy zrozpaczona Egeria przeniosła się do Arycji i
wylała tam tyle łez za ukochanym, że przemieniła się
w żródło.
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A Bolesław bez oporu wkroczył do wielkiego i bogatego miasta i dobywszy z pochew miecza uderzył nim
w Złotą Bramę, gdy zaś ludzie jego się dziwili, czemu to czyni, wyjaśnił [im to] ze śmiechem, a wcale
dowcipnie: „Tak jak w tej godzinie Złota Brama miasta ugodzona została tym mieczem, tak następnej
nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów, której mi dać nie chciał. Jednakże nie połączy się
z Bolesławem w łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden, jako nałożnica, aby pomszczona została
w ten sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś ku obeldze i hańbie”. Tak powiedział i co rzekł, to
spełnił
Anonim tzw. Gall Kronika Polska

Andrzej Niemiec

Nieszczęśliwa księżniczka
(legenda)

Był rok 1018. Potęga księcia Bolesława sięgała szczytu. Pobił po raz kolejny cesarza
niemieckiego Henryka, utrwalił władzę słowiańskiego państwa Polan, hen, na zachód, nad
Milskiem i Łużycami. A na Rusi władał wtedy książę Jarosław, Mądrym zwany, którego
największym wrogiem, bo prawym dziedzicem księstwa, był starszy brat, Światopełk, zięć
Bolesławowy. Chociaż więc mądry kniaź wojny nie chciał, wiedząc, jakim jest nieszczęściem
dla ludu, udzielił pomocy niemieckiemu władcy, lękając się, że zwycięski Chrobry zwróci swój
miecz na wschód i osadzi zięcia na kijowskim tronie. Ale i jego pomoc nie zdała się na nic,
wielki polański władca pokonał wszystkich przeciwników. A teraz, zgodnie z przewidywaniami,
szykował się do wyprawy na Kijów. Nie tylko po to, by się mścić, za sojusz ruskiego księcia
z Henrykiem, i nie tylko, by osadzać Światopełka na tronie, którego ten utrzymać nie potraﬁł.
Była jeszcze sprawa Grodów Czerwieńskich, utraconych przed ponad trzydziestu laty, ziemi
słowiańskiego szczepu Lędzian, którą chciał ponownie do swego księstwa przyłączyć. No
i wreszcie była Przedsława.
Lędzianie, zwani też Bużanami, zamieszkujący ziemie po obu stronach Bugu, byli
najbardziej może typowymi Słowianami, łącząc w sobie wszystkie cechy, tak wady jak
i zalety, swych pobratymców ze wschodu i z zachodu. Ich grody, od Brześcia i Drohiczyna na
północy, po Przemyśl i Lwów na południu, przechodziły we władanie to Rusi, to znów Polski,
a sami Lędzianie, nazywani w Kijowie Lachami, co potem przeszło na wszystkich Polaków,
nie byli do końca przekonani, czy są bardziej zachodni, jak Polanie poznańscy i Wiślanie, czy
wschodni, jak Polanie kijowscy albo sąsiedzi z puszcz nadprypeckich, Drewlanie. A był wśród
nich w tym czasie wielki wojownik, Dobrosław, Uherskim zwany, bo miał majętność Uher, na
południe od chełmskiego grodu położoną. Dobrosław, mający wielką stadninę, wybrał się raz
z tabunem swych koni do Kijowa, gdzie za piękne, bojowe rumaki kniaź Jarosław nie skąpił
grosza. Tam, podczas uczty, Dobrosław ujrzał po raz pierwszy Przedsławę. Siostra Jarosława
i Światopełka, córka wielkiego Włodzimierza, była kobietą piękną i pełną zalet. Nie dziw więc,
że Lędzianin z miejsca się zakochał. A gdy się o jego miłości dowiedział jej brat, kniaź Kijowa,
obiecał jej rękę Lędzianinowi, tak majętnemu i w wojaczce doświadczonemu wojowi, pod
warunkiem jednak, że ten pojedzie do Bolesława i uzyska u niego ostateczne zrzeczenie się praw
do Grodów Czerwieńskich, aby mogły się stać udzielnym księstwem Dobrosława.
Nie w smak była ta misja wojowi, który wcześniej walczył pod Bolesławem przeciw
Niemcom i w polańskim księciu widział swego władcę, choć podlegał tymczasem ruskiemu
kniaziowi. Na dodatek, po rozmowie z księżniczką, zrozumiał, że szans na wzajemność z jej
strony nie ma. Serce księżniczki było bowiem już zajęte. Zakochała się w sławnym i potężnym
władcy. Pieśni o księciu, co był największym wojownikiem wśród Słowian, pogromcy
samego cesarza, śpiewali na jej dworze i tak, nawet go nigdy nie widząc, znając tylko czyny,
Egeria
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ta potomkini wodzów, rycerzy, wikingów, umiłowała jego sławę, zakochała się bez pamięci
w Bolesławie. Tym samym, do którego Jarosław wysyłał z poselstwem Dobrosława.
Pojechał Uherski do Gniezna. Mile go tam powitano, pamiętał bowiem polański książę
woja z wcześniejszych wspólnych wypraw, więc i chętnie podejmował, wypytując o wschodnie
sprawy. Lecz o zrzeczeniu się praw do Grodów Czerwieńskich nawet słuchać nie chciał.
- Jak je przyłączę do swojego państwa, ciebie, przez pamięć dawnych czasów, uczynię tam
swoim namiestnikiem. Lędzianie to z dawna polańskim władcom podległe plemię, a teraz, gdy
z Henrykiem pokój zawarłem, mam czas zająć się wschodnim pograniczem.
Cóż miał biedny poseł robić? Tylko głową skinął, szczególnie, że i w głębi duszy
wolał, by jego seniorem był Bolesław. Więc oddawał się z zapałem ucztom i zabawom na
dworze, a wieczorami zachodził do księcia na pogwarki. I jak każdy zakochany, opowiadał
o swojej umiłowanej, chwaląc urodę Przedsławy i jej wszelkie przymioty. A Bolesław, chociaż
człowiek już i latami, i doświadczeniem bogaty, uległ potędze barwnego słowa, i tak jak ruska
księżniczka, zakochał się w dziewczynie na podstawie samych o niej opowieści. Nie było
w tym nielojalności wobec woja Lędzian, bo ten, opisując księżniczkę, nie wspomniał nawet
o swojej ku niej miłości. Stało się więc tak, że pod wpływem tego nagłego do Przedsławy
uczucia, wysłał książę Dobrosława z powrotem do Kijowa, obdarzając bogato i dając mu liczne
prezenty dla siostry Jarosława oraz zlecając misję. Miał, nieszczęsny, prosić o rękę Przedsławy
dla Chrobrego.
Z ciężkim sercem jechał woj na wschód. Z takim rywalem nie mógł konkurować, tym
bardziej, że jak wiedział, i księżniczka z radością przyjmie prośbę Bolesława. Lecz pocieszał się
tym, że przynajmniej ona będzie szczęśliwa. Ale okazało się, że Jarosław, do którego należała
decyzja, nie chce oddać siostry za żonę Chrobremu. Wykpił Dobrosława, że tak łatwo zrezygnował
i z ręki Przedsławy, i z udzielnego księstwa w Grodach Czerwieńskich. I znów wysłał go
w poselstwie do Poznania, z odpowiedzią odmowną.
Bolesław, dumny i pewny siebie, nie mógł znieść takiej zniewagi. Potraktował to jako
powód do wojny. Ruszył, jak miał w zwyczaju, szybko i sprawnie. Pobił wojska Jarosława,
zajął Kijów, wyszczerbił swój miecz na miejskiej bramie. A gdy ucztował po zwycięstwie
i popił mocno, wyrzekł do ucztujących z nim wojów słowa, których potem żałował:
- Odmówił mi Jarosław ręki Przedsławy i nie pozwolił, by została moją żoną. Więc tej
nocy będzie moją nałożnicą, a potem wam ją oddam do zabawy.
I przyprowadzili mu księżniczkę, związaną lecz dumnie kroczącą, gdy szedł na spoczynek,
a Bolesław, tak jak obiecał, uczynił ją swoją nałożnicą. Zawstydził się następnego ranka swego
czynu, lecz już nie dało się go naprawić. A że pamiętał spojrzenie, jakim odprowadził Dobrosław
wieczorem lżoną i poniewieraną księżniczkę, jemu postanowił ją oddać, by spełnić drugą część
swojej bezmyślnej, pijackiej obietnicy. Tak więc dostał woj z Uhra swoją ukochaną, chociaż w
tak nędznym stanie, że sam nie wiedział, co ma z nią uczynić. Zastanawiał się, czy nie byłoby
najlepiej dla niej i dla niego, pchnąć ją mieczem w serce, a potem samemu się nim przebić.
Zawiózł ją jednak do swojego majątku i oddał pod opiekę matki i sióstr. Lecz dumna kobieta, tak
przejęła się swym upokorzeniem, że nawet słowem do nikogo się nie odzywała, przesiadywała
tylko całymi dniami na wielkim kamieniu, leżącym na skraju wielkich sadów, otaczającym
posiadłość. Łzy spływały jej z oczu ciurkiem i skapywały na granitowy głaz.
Księżniczka gasła w oczach, zmarła po kilku miesiącach. A po śmierci Dobrosław kazał
ją pochować pod tym kamieniem, na którym za życia przesiadywała. Lecz jej łzy nie wyschły,
sączyły się spod kamienia, tworzyły strużkę, strużka stawała się potokiem, a potok przekształcał
w rzekę. Ponieważ wypływała niedaleko Uhra, nazwano ją Uherką. Gdy Polacy i Rusini żyli
w pokoju, była to maleńka, spokojna rzeczułka, wijąca się wśród łąk. Lecz podczas każdej
wojny tych narodów, wzbierała nagle i płynęła wartką, ciemną od iłów, mętną od pokładów
kredy, wysoką falą. Pierwszy raz podniosły się jej wody podczas wyprawy na Kijów prawnuka
Chrobrego, Bolesława Śmiałego. A potem działo się tak wielokrotnie, gdy Polacy ciągnęli
zbrojnie na wschód, i gdy ze wschodu nadchodziły zastępy wojsk ruskich, kozackich, rosyjskich.
Potężniała Uherka podczas powstań kozackich, wojen Batorego z Iwanem Groźnym, w 1830
i 1863 roku, w czasie rzezi wołyńskiej.
Teraz znowu jest to mała, spokojna rzeczka. A wyschnie całkiem dopiero wówczas, gdy
Słowianie wschodni i zachodni przypomną sobie, że płynie w nich ta sama krew, uznają swoje
braterstwo, wybaczą nawzajem dawne krzywdy i zaczną żyć w prawdziwej przyjaźni i pokoju.
Andrzej Niemiec
Egeria
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Dariusz Sułkowski

Mój pierwszy tydzień
w Pietropawłowsku
Wreszcie otrzymaliśmy służbowe, dyplomatyczne paszporty. Znalazłem się w Kazachstanie,
w Pietropawłowsku. Mam uczyć języka polskiego.
Gdy przyjechałem do miasta, odebrały mnie dwie
Panie – przyszłe uczennice. Powiedziały, że ojciec
Andrzej zgodził się, bym przenocował w klasztorze oo. Redemptorystów. Zapytałem ojca Andrzeja,
czy mógłbym u niego zamieszkać. Następnego dnia
odpowiedź była twierdząca. Bardzo się ucieszyłem.
Dzięki wspaniałomyślności i życzliwości ojca dostałem pokój z umywalką, z dostępem do kuchni, łazienki i Internetu, za niewielkie pieniądze. Pomyślałem
będę miał blisko do kościoła.
Kościół z zewnątrz wyglądał okazale, lecz
jakież było moje zdziwienie, gdy zaszedłem na niedzielną mszę. Wnętrze olśniewające, ludzi, że wolnych miejsc w ławkach brakuje. Tego się nie da
opisać, to trzeba zobaczyć. Przepiękny ołtarz główny:
Chrystus ukrzyżowany obwiedziony monumentalną
koroną cierniową. Dwa boczne ołtarze z obrazami
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Jezusa Miłosiernego w przepięknych ramach.

W końcu dotarliśmy do wsi Kellerowka, Paraﬁi św.
Franciszka, gdzie proboszczem jest ks. Mariusz Stawarz.

Ludzi przybyło dużo, ci miejscowi i ci z dalszych
stron. Przyjechali samochodami, motocyklami i przyszli pieszo.
Ławki z jasnego drzewa i duże okna sprawiają, że jest
promieniście. Do tego ogrzewanie, by wierni nie marzli. Taki kościół jest marzeniem wielu paraﬁan w Polsce.
W następnym tygodniu dzięki gospodarzowi
miałem dwa prześwietne dni. W poniedziałek ojciec
Andrzej zapytał, czy chcę jutro jechać na odpust do
wsi oddalonej od Pietropawłowska o ponad sto kilometrów. Z uciechy aż podskoczyłem. Nazajutrz ruszyliśmy, cały bus wypełniony: ojciec, dwie siostry,
dwie paraﬁanki, chłopiec, mieszkający na plebanii
i ja. Byłem spragniony widoków i oto są. Proboszcz
pożyczył mi aparat, więc prawie całą drogę rozmawiałem i fotografowałem. Ostatni odcinek drogi bardzo wyboisty.
Egeria

Proboszcz w Kellerowce jest bardzo lubiany, więc
przyjechało sporo księży, zakonników i zakonnic.
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Ojciec Andrzej Michoń koncelebrował mszę, wygłosił wspaniałą homilię o św. Franciszku i jego powoła-

niu do miłości bliźniego oraz przewodniczył procesji.
Na koniec wierni mogli ucałować relikwię św. FranEgeria

ciszka. A po błogosławieństwie proboszcz i paraﬁanie
zaprosili wszystkich na poczęstunek. Naprawdę sympatyczne zachowanie budujące wspólnotę i niepraktykowane w Polsce.
Wracaliśmy posileni na duchu i ciele. Zmówiliśmy
koronkę, a droga zleciała bardzo szybko. Wjechaliśmy do rozświetlonego miasta. Pomyślałem, jak niewiele wiem o pracy tych misjonarzy.
W czwartek jechaliśmy już z ojcem Andrzejem do
odległej o kilkadziesiąt kilometrów od Pietropawłowska, położonej przy granicy z Rosją, wsi Nałubino. Pogoda była wyśmienita do fotografowania. To
też utrwalałem, malowniczo wyglądające o tej porze
roku zagajniki brzozowe i step naszpikowany jeziorami, jeziorkami. Mijaliśmy łany nieskoszonej jeszcze
pszenicy. W Polsce, w październiku już dawno oziminy pozasiewano. Ojciec tłumaczy – tutaj wszystko
później się zaczyna i później kończy. Po wyglądzie
wnoszę, że to wieś niezamożna i że czas zatrzymał się
tutaj jakieś 70 lat temu.

Zabieramy po drodze staruszkę. Jedzie z nami do
Babci Władzi, tam będzie odprawiana msza. Wysiadamy. Wchodzimy do jednego z najstarszych domów i do jednej z najstarszych mieszkanek Nałubino.
W domu bardzo schludnie. Babcia jako dziecko została przesiedlona z terenów obecnej Ukrainy. Pamięta doskonale zdarzenia z tamtych lat, zna modlitwy
i najbliższe święta. Siedzi zadumana i rozpromieniona. W końcu ojciec Andrzej jechał tutaj kilkadziesiąt
kilometrów, by odprawić dla trzech osób mszę świętą.
Gdyby powiedział o tym jakiemuś księdzu w Europie, to by nie uwierzył. Na koniec pamiątkowe zdjęcie
i w drogę.

-5-

nr 1 (15) 2012

literatura

reportaż
poezja

reportaż

Dariusz Sułkowski

Jedziemy teraz do Sokołówki. Tutaj ojciec
odprawia mszę dla dwóch osób. Dawni przesiedleńcy
prawie wcale nie mówią już po polsku, dlatego ojciec
odprawia w języku rosyjskim.

***
Esencja asercji
nie powiedzieć
„wielka sztuka”
z nieprzymuszonej
zerwać obsesji smycz
w… brew
lub w co innego
przyczajonym uzależnieniom
w każdej zwrotce nocy
boleć z wycia niezasypialnie
liczyć na suﬁcie przejeżdżające samochody
aż będą niewidoczne
pragnienia
Tak „enterem”
proszę pani
przechodzimy do kolejnego
wersu

Dom z zewnątrz wygląda biednie, lecz wewnątrz
czyściutko i wygodnie. Nie brak, dywanów, video i
DVD. Później wspomnienia o dawnej Polsce, dzieciństwie i kolejach ciężkiego losu. Wziąłem kartkę z
zapisanym życiem tej rodziny. Żegnamy się i odjeżdżamy.

***
Granice okna
oszronione jak drink-szklanka
powoli przełykam obraz
smakuje zimnym mlekiem
magiczne postacie drzew ludzi
w puszystych czapkach śniegu
zapowiadające się jasną smugą słońce
wszystko uśmiechnięte
mnie zamyka szyba
problemów patów
nigdy nie spełnionych pragnień
Czas napisać
realny szczegółowy epilog
a póki co
upijać się chwilą
aż do nałogu

Długo przemierzamy piękne tereny, aż w oddali,
jakby przez mgłę, ujrzeliśmy kominy ciepłowni Pietropawłowska. Najpierw odwieźliśmy siostrę, która podczas tych dwóch mszy wspierała ojca gitarą
i śpiewem. Po raz kolejny uświadomiłem sobie, jak
niewiele wiem o pracy osiadłych w Pietropawłowsku
Redmptorystów.

***
Kiedy wrócę w uśmiechnięte bzy
czy rozpoznam muzykę minionych kwiatów
może się uda „rozbić szybę” dzielącą planety
krążące po innych…
już orbitach
lub
wpadnę w „czarną dziurę” rodzącą miłość
stworzę nas od końca
„pachnących nowością” miłosierdzia

Dariusz Sułkowski
(Fotograﬁe ze zbiorów autora)
Egeria
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o płaskorzeźbę „Polska Wierzba”

I Polonijny KonkursPoetycki
Po tej samej stronie
o płaskorzeźbę
„Polska Wierzba 2012”
rozstrzygnięty
Na początku 2012 roku Wydawnictwo TAWA, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „na chełmskiej”, Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria” oraz zaproszone
do współorganizacji Północno-Kazachskie Wojewódzkie Centrum Kultury Polskiej „Kopernik” w Kazachstanie ogłosiły I Polonijny Konkurs Poetycki Po tej
samej stronie o płaskorzeźbę „Polska Wierzba”. Patronat nad Konkursem objęli: Senator Rzeczypospolitej
Polskiej prof. dr hab. Józef Zając, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie (Kazachstan), Marszałek
Województwa Lubelskiego, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Centrum Języka
i Kultury Polskiej UMCS w Lublinie oraz Prezydent
Miasta Chełma.
Pierwsza, poetycka edycja konkursu adresowana była do poetów zamieszkałych na terenie Kazachstanu i tworzących w języku polskim. Konkurs
w przyszłości ma mieć charakter cykliczny i będzie
ogłaszany wśród środowisk polonijnych, zwłaszcza
Europy Wschodniej. Swoim zakresem ma obejmować utwory reprezentujące różne gatunki literackie.
Laureaci otrzymywać będą nagrody w postaci płaskorzeźby „Polska Wierzba”, zaprojektowanej przez
chełmskiego artystę rzeźbiarza Krzysztofa Skórę.
Konkurs będzie jeszcze jednym przejawem troski
o piękno języka ojczystego i mowy polskiej. Stworzy
kolejną szansę zbliżenia twórczych środowisk polonijnych z krajem, a w szczególności z naszym regionem.
Jury w składzie:
- Danuta Makaruk – wiceprezes Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego „na chełmskiej”, członek redakcji
Pisma Literacko-Artystycznego „Egeria”,
- Dariusz Sułkowski – poeta, członek Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, wizytator Kuratorium
Oświaty w Lublinie, delegowany nauczyciel języka
polskiego w polskiej szkole w Pietropawłowsku (Kazachstan),
- Waldemar Taurogiński – pomysłodawca konkursu, redaktor naczelny Pisma Literacko-Artystycznego „Egeria”, wydawca, członek Chełmskiej Grupy Literackiej
„Lubelska 36”
postanowiło przyznać Nagrodę Główną w postaci płaskorzeźby „Polska Wierzba” pani Marinie Tjabus - godło: „Czarna lilia” (Pietropawłowsk)
Uzasadnienie jury:
Wiersze Mariny Tiabus, zróżnicowane tematycznie, wyróżniają się artystyczną dojrzałoEgeria

ścią.Cechuje je precyzja pięknego języka polskiego
i niezwykle trafny dobór środków stylistycznych, budujących zmieniające się nastroje i oddających charakter
abstrakcyjnych pojęć, takich jak: samotność, miłość,
czas. Poetka umiejętnie posługuje się ciekawą i świeżą
metaforyką: Myśli trzaskają pustymi powiekami, Samotność […[ przychodzi nieumówiona […] / wymiata byłe radości, Życie bez esencji wspomnień, Kwiat
bez zapachu miłości. Nie stroni przy tym od autoironii
i humoru oraz reﬂeksji tchnącej nostalgią w zestawieniu polskich, uznanych poetek z Polką, mieszkającą z dala od ojczyzny – stepowym wiatrem / Czarnym kwiatem Kazachstanu. Utwory Mariny Tiabus w
szczególny sposób łączą w ten sposób kulturę polską z
kazachstańską. Tej ostatniej, znanej poetce z autopsji,
oddała poetka hołd niezwykłym wierszem Wartości ,
w którym Niebo bez dziurek po gwiazdach porównała
do stepu bez zachodu słońca. Nowatorstwo łączy się
tu z prostotą innego porównania (Poeta bez muzy),
co jeszcze raz wskazuje na świeżość liryki żyjącej
w polskich sercach z dala od Polski.Jury wyraża uznanie dla wszystkich autorów nadesłanych zestawów,
czego wyrazem są przyznane wyróżnienia. Zauważalna jest wyraźna troska o kultywowanie polskiej mowy
i wartości uniwersalnych, takich jak: miłość, uczciwość
i wiara, przy czym motywem wielu utworów jest tęsknota, rozpatrywana z różnej perspektywy.
Wiersze nadesłane na konkurs, osadzone
w świecie realnym, uwodzą prostotą przekazu w postaci licznych odniesień do natury. Pełno w nich:
kwiatów, jezior, śpiewających ptaków, liści drzew,
zmieniających się pór roku. W te obszary nie przeniknęły zdobycze cywilizacji, nie pobrzmiewają tu nawet
echa zurbanizowanego świata. W przestrzeni lirycznej
brzmi harmonia z ładem natury, w której wszystko ma
swoje miejsce, jest uporządkowane i na ogół – przewidywalne. To niepodważalny dowód na czystość intencji autorów wierszy, którzy w poetyckim przekazie
oddają to, co im w polskiej „duszy gra”. Tym samym
Jury wyraża nadzieję, że wszyscy uczestnicy Konkursu
będą nadal skarbnicą polskości i wezmą udział w kolejnych jego edycjach.
Organizatorzy wyrażają podziękowanie tym
wszystkich, dzięki którym Polonijny Konkurs Poetycki
o „Polską Wierzbę”, adresowany do poetów zamieszkałych na terytorium Kazachstanu, mógł dojść do skutku.
Pomimo skromnej ilości nadesłanych prac, inicjatywa
ta z pewnością przyczyniła się do popularyzacji języka
polskiego w środowisku polonijnym Kazachstanu, a dla
twórców stała się okazją do wyrażenia najgłębszych uczuć
w języku swoich przodków.
Organizatorzy mają nadzieję, że w kolejnych edycjach Konkursu weźmie udział wielu poetów
zamieszkałych na terytoriach krajów Europy Wschodniej, a organizatorzy otrzymają wsparcie organizacyjno-ﬁnasowe instytucji i organizacji zajmujących się
szeroko pojętą kulturą polską poza granicami kraju.
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Laureatka I Polonijnego Konkursu Poetyckiego
„Polska Wierzba”
Szukanie tożsamości
Nie wszystkie są Chotomskie,
Nie wszystkie – Baranowskie...
Wiatry mroźne ustępują
W autobusie miejsca wiośnie
Komu jesteście potrzebne Szymborskie?
Na niebie obłoki
Latają coraz szybciej
Zauważyłam tylko…
Że nie jestem
Chotomską, Baranowską, Szymborską
Jestem stepowym wiatrem
Czarnym kwiatem Kazachstanu

Upojny wieczór

Marina Tiabus (ur. 14.08.1974 r). ukończyła Uniwersytet Kokszetauski im. Sz. Sz. Ualichanowa,
kwaliﬁkacje:: nauczyciel języka polskiego i literatury(1994-1998)
994-1998)) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, kierunek: ﬁlologia polska, specjalizacja: redaktorsko-medialna
(2000-2002).
Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, listami pochwalnymi Prezydenta Republiki Kazachstanu i Ambasady RP w Ałmacie oraz
dyplomami Zgromadzenia Narodu Kazachstanu obwodu północnokazachstańskiego i Departamentu
Nauki i Oświaty za wkład osobisty w propagowanie
i rozwój języka polskiego i kazachskiego, a także
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu polskich
i kazachstańskich imprez, wystaw zorganizowanych
przez WCKP „Kopernik” w Pietropawłowsku.
Autorka scenariuszy i uczestniczka Festiwali
Kultury Polskiej w latach 2004-2011 (w 2007 roku
- główna rola w spektaklu pod tytułem I jabłonie zakwitną prezentowanym na scenie Wojewódzkiego
Teatru Dramy im. N. Pogodina w Pietropawłowsku);
przewodnicząca jednostki metodycznej nauczycieli
w Szkole Odrodzenia Narodowego nr 17 oraz prezes
organizacji młodzieżowej przy WCKP „Kopernik”
Północnokazachstańskiej Assamblei Narodu Kazachstanu; założycielka i kierownik zespołu ”Pokolenie”;
autorka prac z metodyki nauczania i pracy wychowawczej oraz publikacji naukowo-badawczych, artykułów o działalności klasy polskiej i WCKP „Kopernik”.
Egeria
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Wpuściłam pijany wieczór przez otwarte okno
Za nim przyszła noc
Objęła mnie rękoma
Jej oddech głaskał me ciało.
Wiatr włosy moje rozrzucał po pokoju
Był przyjemny od dawna oczekiwany
Bawił się mną dopóki nie zgarbił się ranek
Świece pogasły
W jasnym świetle dnia roztopiło się wszystko
Myśli trzaskają pustymi powiekami

Samotność
Samotność to strach i udręka
Losu głęboka studnia
Pomalowana na czarno i szaro
Zamknięta w milczącej dobie
Ciągle stara i zła
Przychodzi nieumówiona
W pamięci błąka się pętlając marzenia
Wymiata byłe radości
Tragicznym głosem przywołuje smutek
Każe mi o tobie zapomnieć
Kochany gdzie jesteś
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Rozmowa z czasem
Czasie, dlaczego latasz tak nisko przy ziemi
Że oczu nie mogę otworzyć
Później uciekasz jak zając
Widzę tylko twoje ślady
Zatrzymaj się
Może się jakoś dogadamy

szkic
laureatka

Zbigniew Lubaszewski

Zoﬁa Orłowska i jej
wspomnienia z zesłania

Prośba
Nie usta, lecz dusza
Niech umilknie w pocałunku
Do nieba ulatują myśli jak spłoszone ptaki
Tam rozpływają się w Alleluja!
Pocałuj moją duszę a potem usta.

Wiosna
Od rana mama myje w domu ramy
Pies z wysokości budy patrzy na świat
Kot przed drzwiami krzyczy „w niebo głosy”
Ptak na drzewie zmylił melodię
Woda w rzece śpiewa głośno
Umywając stopy dna
Słońce bawi się promieniem
Gładzi bawiące się dzieci
Marzenia usadowiły się w koronach drzew
Zapach traw staje na palcach
By zobaczyć nadchodzącą wiosnę

Wartości
Niebo bez dziurek po gwiazdach
Jest tyle warte co…
Step bez zachodu słońca
Życie bez esencji wspomnień
Poeta bez muzy
Kwiat bez zapachu miłości

Egeria

Jedną z ważnych konsekwencji przemian politycznych po 1989 roku, był rozwój literatury łagrowej, ukazującej dramatyczne losy Polaków w ZSRR,
która uwolniona od ograniczeń cenzuralnych, mogła szerokim nurtem zawitać w oﬁcjalnych wydawnictwach. W tym ważnym kulturowo i historycznie
zjawisku, można odnaleźć niezwykle ciekawy wątek
chełmski. Jedną z pierwszych publikacji z zakresu
tej tematyki, dostrzeżoną również w skali ogólnopolskiej, były wspomnienia mieszkanki Chełma Zoﬁi
Orłowskiej. Skromny tomik pod tytułem Tajgo, pamiętna tajgo…, wydany nakładem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, jako jedna z pierwszych
pozycji „Biblioteki Zesłańca”, zdobył w 1992 roku
prestiżową Nagrodę Historyczną „Polityki” w kategorii pamiętniki i wspomnienia. To znaczące wyróżnienie przyczyniło publikacji sporej popularności. Informacje o wspomnieniach Zoﬁi Orłowskiej pojawiły
się na łamach licznych ogólnopolskich periodyków.
W ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się promocja książki (głównym organizatorem był
Krzysztof Kołtun), która zgromadziła spore grono
osób zainteresowanych trudno dostępną do tej pory
problematyką. Na łamach, ukazującego się tym czasie
w Chełmie, kwartalnika „Kresy Literackie” (pod redakcją Henryka Radeja), opublikowano dwa fragme-
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nty wspomnień (Modlitwa lisicy w nr. 3 z 1992 roku
oraz Ani kwiatów, ani kamienia w nr. 1-2 z 1993
roku) oraz obszerny wywiad z autorką (pod tytułem Drugie skrzydło apokalipsy w nr 3 1992 roku).
W jednym z kolejnych numerów „Kresów Literackich” (nr 3-4 z 1994 roku) ukazał się jeszcze wspomnieniowy tekst pod tytułem Mój Wołyń , opatrzony
datą 17 września 1993 roku. Zoﬁę Orłowską dostrzegła również Rada Miasta, przyznając pamiątkowy medal wybity z okazji 600-lecia miasta. Niestety, po tym
krótkotrwałym rozgłosie, zarówno Zoﬁa Orłowska,
jak i jej wspomnienia, uległy pewnemu zapomnieniu.
Kolejne i coraz bardziej obszerne pozycje poświęcone losom Polaków na Wschodzie, zarówno o charakterze wspomnieniowym, jak i naukowo-badawczym,
sprawiły, że książka autorki z Chełma rzadko była
wspominana. Dość powiedzieć, że w chełmskiej
prasie pojawiały się jedynie skromne informacje
o śmierci Zoﬁi Orłowskiej w 2005 roku (dokładnie 26
kwietnia). Jednak Tajgo, pamiętna tajgo… to książka
ciągle przyciągająca uwagę i niewątpliwie ważne jest
jej przypomnienie. Tak jak istotne jest również przypomnienie jej autorki.
Zoﬁa Orłowska przyszła na świat 21 listopada
1917 r. w Dzierzkowicach w powiecie kraśnickim,
jako córka Kazimierza i Agaty Wojtaszków. Jej ojciec
był rolnikiem i działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, z ramienia którego zasiadał w
Sejmie Ustawodawczym. W 1921 roku rodzina, wraz
z innymi mieszkańcami Dzierzkowic, osiadała na
Wołyniu, gdzie otrzymała ziemię z rozparcelowanego majątku Jekaterynówka. Osadnicy z Dzierzkowic
stworzyli na uzyskanych gruntach kolonię Zastawie.
Miejscowość znajdowała się nieopodal Drużkopola,
w powiecie Horochów. Przed wybuchem II wojny
światowej, Zoﬁa Orłowska ukończyła Państwowe
Seminarium Nauczycielskie w Lublinie oraz wyszła
za mąż za mieszkańca Zastawia (w momencie deportacji spodziewała się dziecka). W pierwszych miesiącach okupacji sowieckiej mieszkała wraz z rodzicami
oraz młodszymi braćmi (Tadeuszem i Stanisławem)
w Zastawiu. 10 lutego 1940 roku wszyscy mieszkańcy
Zastawia zostali umieszczeni w bydlęcych wagonach.
Przez Homel, Orzeł, Gorki i Kirow transport dotarł do
Kotłasu, miasta w obwodzie archangielskim, leżącego u ujścia Wyczegdy do Dwiny, jednego z głównych
ośrodków przesyłowych więźniów i zesłańców. Stąd
rodzina Wojtaszków została skierowana do obozu
w osadzie Kust, gdzie zesłańców zatrudniano przy
wyrębie lasu. Po dwóch miesiącach Polacy zostali
przeniesieni (autorka wspomnień wraz urodzonym
synem Krzysztofem) do osady Wierzaj, a następnie
do miejscowości Jagwiel, gdzie zastał ich wybuch
wojny między Niemcami i ZSRR, w czerwcu 1941
roku. Podpisany wkrótce (30 lipca 1941 roku) układ
między władzami polskimi i ZSRR (zwany układem
Sikorski-Majski) przewidywał amnestię dla polskich
zesłańców. Według słów Zoﬁi Orłowskiej: Byliśmy
wolni, ale bez ojczyzny, bez środków do życia, bez
Egeria

prawa do czegokolwiek… . Po wielomiesięcznej podróży rodzina Wojtaszków traﬁła do Uzbekistanu,
w rejon Buchary. Bracia traﬁli w szeregi Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
Zoﬁa Orłowska wraz matką i synem (ojciec zaginął
w trakcie podróży) została ewakuowana w połowie
1942 roku do Iranu. Następnie przez Indie, Afrykę
i Włochy dotarła do Polski. Jej tułaczka zakończyła
się w sierpniu 1947 roku.
Po powrocie do kraju Zoﬁa Orłowska (po wojnie przyjęła nazwisko Orłowska z powodu zainteresowania swoją osobą przez służby bezpieczeństwa
PRL-u) rozpoczęła pracę w szkole podstawowej
w Dzierzkowicach. W 1964 roku została mieszkanką Chełma, gdzie pracowała w Szkole Podstawowej
nr 5 oraz Młodzieżowym Domu Kultury. Spisywane
z myślą o rodzinie wspomnienia mogły ujrzeć światło dzienne po 1989 roku. Rok wcześniej, Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze z siedzibą we Wrocławiu oraz dwumiesięcznik naukowo-literacki „Literatura Ludowa”, ogłosiły konkurs na wspomnienia
i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii,
Dalekim Wschodzie, Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939-1956.
Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, mimo istniejących jeszcze w tym czasie
ograniczeń cenzuralnych (z tego powodu ogłoszenie
PTL ukazało się jedynie w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze” i „Res Publice”). Do Wrocławia
napłynęło ponad trzysta prac (dokładnie 343, liczących ponad 60 tysięcy stron maszynopisu) z Polski
i krajów zachodnich, które stały się zalążkiem bogatego archiwum, specjalizującego się w gromadzeniu
wspomnień zesłańców (obecnie zbiór liczy ponad
tysiąc tekstów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w kwietniu 1990 roku. Jury pod kierownictwem sekretarza PTL Antoniego Kuczyńskiego i profesora Czesława Hernasa, pierwszą nagrodę przyznało
Janowi Prorokowi, za wspomnienia zatytułowane:
Skazani na zagładę. Wspomnienia 1939-1945. Zoﬁa
Orłowska za pracę noszącą tytuł: Drugie skrzydło
Apokalipsy. Wspomnienia z pobytu w ZSRR w latach 1940 – 1942 otrzymała jedną z pięciu nagród,
przyznanych za trzecie miejsce. Jedno z dziewięciu
wyróżnień otrzymała inna autorka z Chełma, zmarła
w 1987 roku Janina Hildebrandt, za pracę Pamiętnik
z Syberii. Najciekawsze teksty opublikowano na łamach „Literatury Ludowej”. Podjęto również decyzję
o powołaniu do życia (w 1991 roku) serii wydawniczej pod nazwą „Biblioteka Zesłańca”, sygnowanej
przez PTL i redagowanej przez wspomnianego Antoniego Kuczyńskiego (w sumie w ramach serii ukazało się do tej pory dwadzieścia pięć publikacji). Jedną
z pierwszych pozycji serii (formalnie noszącą numer
2) były wspomnienia Zoﬁi Orłowskiej, którym nadano nowy tytuł: Tajgo, pamiętna tajgo….
Czytana po dwudziestu latach skromna książka Zoﬁi Orłowskiej, nadal stanowi lekturę niezwykle
zajmującą. Licząca zaledwie 138 stron publikacja
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przyciąga uwagę pięknym i prostym językiem oraz
bogactwem szczegółów. Autorka z drobiazgową dokładnością przedstawia losy swojej rodziny na zesłaniu, zarówno trwającą trzy tygodnie podróż do
Kotłasu, jak i pobyt w kolejnych miejscach niewolniczej pracy oraz mozolną drogę do wolności. Szczegółowo opisuje warunki życia i codzienną walkę o
przetrwanie, w której każdy kawałek chleba lub ziemniaka był wymarzonym skarbem. Nie stroni również
od opisów złowrogiej i jednocześnie pięknej tajgi:
Trudno wyrazić słowami piękność zimowego krajobrazu tajgi. Każdy świerczek, każda kępka zarośli,
każda poducha fantastycznej zaspy był prawdziwym
cudem natury. Dalekie partie lasów wyglądały jak
przebogate koronki, jak futerka srebrzysto-białych
karakułów wymarzonych we śnie. Z niskiego nieba
spływały wielkie płaty bieli i zimowego spokoju. I tak
ta bała cisza kładła się coraz głębszym puchem na ludzie sprawy. Czasami opisywane obrazy przybierają
kształt iście metaﬁzyczny. Oto na drodze zesłańców
pojawia się zrujnowana cerkiew z obrazem Chrystusa:
Dalekie wzgórze rosło w miarę zbliżania się i wkrótce
okazało się dość wysoką górą o płaskim wierzchołku, na którym stała murowana cerkiew. Na ścianie
wieży widniało coś jak wielka ikona zwrócona twarzą do rzeki. Jeszcze parę chwil i ostre słońce oświetliło postać Chrystusa. Smutna, surowa, bizantyjska
twarz była bardzo wyraźna, a ogromne, przenikliwie
patrzące oczy wbijały się spojrzeniem w patrzącego.
W tych oczach zobaczyłem bolesny wyrzut: „Jak mogliście zwątpić we mnie, małej wiary? Jakież może
być porównanie waszej drogi z drogą krzyżową? Czy
pierwsza godzina próby już was przyprawia o rozpacz?” Wzgórze zostało poza nami, a oczy wciąż nas
prowadziły. Długo było je widać utkwione w garstkę
wygnańców. Mówiły nam, że każdy ból jest widziany
i policzony.
Niezwykle ciekawie autorka charakteryzuje również przewijające się przez wspomnienia postacie, zarówno towarzyszy niedoli, jak i oprawców.
W pamięci czytelnika pozostają: pan Wątor, lekarka
o kamiennej twarzy, opiekuńcza Jadzia Piotrowska,
bezwzględny naczelnik Zubow, Paulinka, Lusia, troskliwi bracia Tadzo i Stasio, furman Lowa czy „dzisiętnik” Rajs. Obok szczegółowego zapisu wydarzeń,
we wspomnieniach Zoﬁi Orłowskiej można odnaleźć
zdania, które stanowią swoistą reﬂeksję nad losem
polskich zesłańców. To również niezwykle cenny
walor książki: Huk zasuwanych drzwi odciął nas
ostatecznie od wszystkiego, co było dotychczasowym
życiem. Stłoczeni w zamkniętym z zewnątrz, cuchnącym wagonie, poczuliśmy się więźniami na łasce tych,
którzy tak nieludzko wtargnęli w nasze życie. W pamięci pozostają także słowa, którymi autorka kończy
swoje wspomnienia: O, dzięki Ci, Ojcze Nasz, któryś
jest w niebie….
Tajgo, pamiętna tajgo… to książka, która
pozostaje w pamięci. Przypomina o tym, co najważniejsze w życiu człowieka. Opowiada o cierpieniu,
Egeria

nadziei i miłości. Przywraca pamięć o tragicznym
polskim losie, który zawsze pozostanie ważną częścią
naszej historii.
Zbigniew Lubaszewski

Redakcja składa serdeczne podziękowania za przekazane informacje : Kszysztofowi Kołtunowi i Henrykowi Radejowi.
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Henryk Radej

Po co do Lwowa?
Jechać do Lwowa. Z którego dworca jechać
do Lwowa, jeżeli nie we śnie, o świcie,
gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się
ekspresy i torpedy. Nagle wyjechać do
Lwowa, w środku nocy, w dzień, we wrześniu
lub w marcu. (…)
jechać bez tchu, jechać do Lwowa, przecież
istnieje, spokojny i czysty jak
brzoskwinia. Lwów jest wszędzie.
Adam Zagajewski, Jechać do Lwowa,
Londyn 1985

No właśnie. Po co tam jechać? Jeszcze jeden
kłopot. Kolejki na przejściu granicznym, wymiana
złotówek na hrywny, paszporty, wymuszane mandaty, jakieś opłaty klimatyczne, przedwojenne toalety,
brak wody i ten typowy dla wschodu zapaszek, który nie ginie nawet w zimie. Po to, żeby przejechać
się drogami, jak po wygonie? Zobaczyć rozgrzebane
miasto, które nie otrząsnęło się jeszcze po Euro’2012
i denerwować się przy każdej starej kamienicy lwowskiej, z której sypie się nie tylko tynk, ale i cegły?
Jeszcze zachowałem odrobinę rozsądku na stare lata!
Ale, jak przeżyć cały rok bez Lwowa? Dłużej się nie
da! Tam mus być co jakiś czas! Trzeba przejechać się
lwowskim tramwajem wzdłuż ulicy Ruskiej, po szynach i bruku, które pamiętają jeszcze czasy ostatniego
cesarza Austro-Węgier. Połazić Piekarską, Gródecką,
a o zachodzie słońca po Ormiańskiej, przysiąść na
kawę o niepowtarzalnym aromacie obok katedry łacińskiej, z której słychać organy, mając za plecami na
deser cudo w postaci kaplicy Boimów. A jeśli nocleg
– jak się da – to w „Żorżu”! I już tam jestem i czuję
to „miasto snów”, które tak blisko, a jakby z każdym
rokiem oddalało się bardziej od Polski. Już nie działa
żaden argument. Jadę. Wiem, że wrócę zmordowany, niewyspany i poobijany jak jesienny pomidor. Ale
jadę! No właśnie. Znów jadę do Lwowa.
Granicę w Hrebennem przekraczamy małą
grupą, o świcie, w wynajętym busie. Z ciekawością
patrzę przez okno, czy aby bardzo zmienił się krajobraz? Natura barwi pejzaż pstrokacizną czerwieni,
jakby chciała dorzucić trochę kolorów do dominującej szarości mijanych obrazów. Wiadomo – ciągle
jedziemy wzdłuż wzniesień Roztocza, więc za oknami nadal swojsko. Jednak, gdy na postojach dobiega
mnie obca mowa, inne napisy na szyldach i banerach,
przychodzi świadomość, że to jednak inny kraj, inni
ludzie i kultura, którą tak przy każdej okazji podkreślają Ukraińcy (tak naprawdę - Rusini). W duchu
dziękuję moim nauczycielom z Turobina, że nauczyli
mnie kiedyś czytać i rozumieć znaki pisane cyrylicą.
Egeria

Dzięki temu świat tutaj staje się bardziej przyjazny.
Pierwszy raz we Lwowie byłem ponad 20
lat temu. W tym czasie Związek Sowiecki rozpadał się na odrębne republiki-kraje, obalono już mur
berliński i narody upominały się o swoją tożsamość.
Zaopatrzony w dwa aparaty fotograﬁczne i dyktafon,
a nade wszystko we własne oczy i pamięć, chłonąłem wszystko, cokolwiek działo się na mej drodze a działo się wiele - by potem napisać reportaż, albo
złożyć fotoreportaż do pisma z „Kresami” w podtytule. Przecież przez długie lata powojenne zajmowanie
się polskimi akcentami Lwowa czy Wilna było publicystycznie niemożliwe, dlatego wówczas kopalnia
tematów była niewyczerpana.
Tylko we Lwowie - najpiękniejsze kobiety
i najlepsze śliwki na kompot! - powtarzali niegdyś za
Kadenem-Bandrowskim twórcy „Wesołej Lwowskiej
Fali”. Teraz nadal aktualny jest tylko fragment o kobietach, bo śliwki tu raczej podłe! Kiedyś polscy lwowianie mówili mi, że stary Lwów w zasadzie niewiele zmienił się od czasów cesarza Franciszka Józefa
i II wojny światowej. Po wojnie jedynie pozamykano
kościoły, bądź zamieniono je na sale koncertowe lub
muzea. Oczywiście zmieniła się ludność Lwowa, jako
że wywózkom oparła się jedynie garstka Polaków. Do
opuszczonych mieszkań wtargnęły fale Ukraińców
z okolicznych miejscowości i Rosjanie wraz z nową
władzą. Teraz mogę dorzucić, że przez ostatnie 20
lat Lwów trochę się zmienił. Przybyło kolorowych
reklam na budynkach i tramwajach, tu i ówdzie coś
wyremontowano, a ulice korkują się od nadmiaru aut,
zwłaszcza parkowanych wedle uznania i potrzeb kierowców – także na środku jezdni. Prawie wszystkie
świątynie znów stały się miejscem kultu - najczęściej obrządku grekokatolickiego lub prawosławia.
Jedynie kościół oo. jezuitów i św. Marii Magdaleny
w samym centrum miasta nadal zamknięte na kłódki.
Ten pierwszy już z wymienionym dachem i szczelnymi oknami, ten drugi z miejską salą koncertową
w środku. Pamiętam czasy, gdy u jezuitów do środka,
przy każdym deszczu lała się woda, wprost na niszczejące zbiory polskiej prasy od XVIII wieku, które
zdeponowano tu z archiwum Ossolineum. Ponadto,
we wnętrzu gnieździły się stada dzikiego ptactwa,
pozostawiając wszędzie obﬁte ślady swojej egzystencji. Mój pierwszy „zagraniczny” materiał prasowy
dotyczył piosenek lwowskich batiarów („Kamena”,
nr 1/1989), zaś reportaż z szyldem Prosto ze Lwowa
nosił tytuł „Między strachem a nadzieją” („Kamena”,
nr 4/1990) i był obrazem tego, co działo się wówczas
w środku Lwowa, kiedy przed budynkiem opery
i baletu zburzono pomnik Lenina, a w ludziach kłębiły się narodowe namiętności i strach, co będzie dalej. Nie było jeszcze pomnika Tarasa Szewczenki,
a cmentarz Orląt Lwowskich na Łyczakowie polska
ﬁrma „Energopol”, po godzinach pracy kontraktowej,
zaczynała powoli wydobywać spod zwałów śmieci
i gruzu. W jedno październikowe popołudnie, przebrani
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w sportowe dresy (bo tylko w takim stroju mogliśmy
włączyć się do pracy) dowoziliśmy z kolegą taczkami
ziemię w, dopiero co uformowane, rzędy kwater poległych. Większość wzgórza była jeszcze nieuporządkowana, a za blaszanym płotem odgradzającym białą
kaplicę od reszty cmentarza nadal prosperował zakład
kamieniarski, dewastujący stare, granitowe nagrobki.
Strach było tam się zbliżać, bo na przechodnia wyskakiwały rozjuszone psy, a robotnicy wzywali natychmiast milicję, rzekomo w obronie przed intruzami
z Polski.

Dziś nie mogę inaczej patrzeć na Lwów,
jak przez pryzmat tamtych doświadczeń sprzed lat.
Cieszy fakt, że w tym mieście coraz więcej wycieczek
z Polski, że mimo wszystko granica stała się bardziej
przejezdna niż kiedyś, choć ciągle daleko jej do normalności, że ﬁgura Matki Boskiej wróciła na deptak,
a przechodnie żegnają się przy niej po trzykroć. Po
zwiedzaniu zaułków można wreszcie przysiąść pod
parasolką lub w lokalu i posilić się. Standardy posiłków są różne, a ceny na ogół przystępne - zwłaszcza
na polską kieszeń. I co ważne: tam, gdzie korzystałem
z toalet, dało się spokojnie wytrzymać i była bieżąca
woda. Bo woda to skarb i kłopot dla Lwowa położonego na dziale wód. Przez środek miasta płynie rzeczka Pełtew, którą niewielu widziało, bo ją zamurowano
pod koniec XIX wieku, a nad nią urządzono gustowny deptak i ulice. Wspaniały budynek opery stoi już
ponad 100 lat na dębowych palach wbitych w bagienny grunt. Podobno, w późnym średniowieczu Pełtew
Egeria

była rzeką pławną, a statki rybackie i barki dopływały
z Bałtyku do Lwowa. Z różnych ulic, a nawet z tego
samego dachu jednej kamienicy deszczowa woda
spływa do różnych mórz. Sieć wodociągów pamięta
tu jeszcze czasy austriackie i polskie, a miasto teraz
kilka razy większe niż wtedy, dlatego z wodą ciągle
są kłopoty.
Ostatecznie „zgubiłem” dziś swoją wycieczkę po wejściu do średniowiecznej katedry ormiańskiej. Spory tłum zwiedzających słuchał nabożnej
pieśni w wykonaniu miejscowego kapłana. Jego głos
przeniósł mnie „bliżej nieba” i dostałem zawrotu głowy, prawie straciłem poczucie miejsca i czasu. Coś
podobnego zdarzyło mi się kiedyś (też we Lwowie!),
gdy podczas nabożeństwa w katedrze łacińskiej Jerzy
Michotek (1921-1995) śpiewał, akompaniując sobie
na gitarze, swoją pieśń do Matki Bożej. Takie cuda
możliwe są tylko tutaj. Co to miasto czyni z człowiekiem? Czyniło i kiedyś, bo ludzie tu byli zawsze
bardziej „zaczarowani”, niż w innych rejonach ówczesnej Rzeczypospolitej. Nigdzie indziej na świecie
nie zaszczepiono gruszek na wierzbie ani nie uwieczniono Chrystusa w kapeluszu – tylko we Lwowie! Jak
nie kochać takiego miasta, w którym zabytki konkurują ze sobą estetyką i wiekami czasu?
Ale miasto to nie tylko architektura i sztuka,
ale przede wszystkim ludzie, a z nimi nadal ciężko
jest się dogadać - zwłaszcza w tematach z historii
najnowszej. Ze zdziwieniem znajduję na frontonie
zabytkowej kamienicy w Rynku spiżową podobiznę
z napisem, że w latach 1936-37 mieszkał w niej „znany ukraiński kobziarz”, którego nazwiska nawet nie
zapamiętałem. Słowa nie ma o tym, że na początku
XIX wieku w domu tym zatrzymywał się kilkakroć
książę Józef Poniatowski – polski generał, minister
wojny i Wódz Naczelny Wojsk Polskich Księstwa
Warszawskiego, marszałek Francji - ten sam, co
zginął w walce z Niemcami w nurtach Elstery pod
Lipskiem w 1813 roku, bratanek ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powie
ktoś, że Ukraińcy są u siebie i mogą robić, co chcą.
Jednak niezupełnie. Lwowskie Stare Miasto (podobnie jak starówka warszawska, czy zamojska) zostało
wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i podlega szczególnej ochronie. Jak
zwykle, diabeł tkwi w szczegółach.
Dalej wędruję w głąb Ormiańską (uliczka nieziemska!), gdzie każda kamieniczka cieszy oko oryginalnością zdobień i egzotyką bram oraz podwórek.
Nad jednym z kolorowych okien wskazano strzałką
odległość… do nieba - tylko 12 metrów! Ulica gęsto
zastawiona stolikami barowymi i parasolami coca-coli
oraz popularnych browarów. Potem skręcam w uliczkę Grodzickich (obecna nazwa jest inna), by dojść
do placu Strzeleckiego. Czyżby Grodziccy, bohaterowie Nieba w płomieniach Jana Parandowskiego,
wzięli nazwę od tej ulicy? Nad ozdobnym portalem
jednej z kamienic zachował się polski napis „Ulica
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Grodzickich 4”, ale już naprzeciwko, po bokach ﬁgury Matki Boskiej na ściennej kapliczce polskie szyldy
zostały niestarannie zamalowane i wyzierają fragmentami spod łuszczącej się farby.

Skarbkowską dochodzę do Podwala, a tam
na polowych łóżkach rozłożyli swoje skarby handlarze lwowskich staroci. Najchętniej biorą polskie
złotówki i dolary – hrywny w ostateczności. Czasu
nie mam wiele, a szkoda, więc przebiegam oczami tytuły polskich książek, przedwojenne polskie
gazety lwowskie, pocztówki, płyty (także z czasów
sowieckich), mnóstwo starych fotograﬁi rodzinnych
i domowych gadżetów. Dziwnie (i symbolicznie) wyglądają wydawnictwa przygniecione kamykami, aby
wiatr nie targał stron. Sprzedający dobrze znają ich
wartość i sentymenty Polaków, więc targowanie się
z nimi niewiele się przydaje. Kupuję dobrze zachowaną powieść Wiatrak, zapomnianego pisarza Antoniego
Krzywego, wydaną w 1922 roku we Lwowie, oraz
stare arie w wykonaniu Szalapina i album płytowy
z chórem cerkiewnym Moskiewskiego Patriarchatu

Egeria

Prawosławnego - płacę tylko polskimi banknotami, bo
monet nie chcą. Tuż obok handlarz nachalnie oferuje
mi Nowy Testament Jezusa Chrystusa autorstwa ks.
Antoniego Szlagowskiego w przekładzie ks. Jakuba
Wujka (sic!), rok 1923. Dorzuca mi jeszcze Pieśni
nabożne Karpińskiego (r. 1926), a ja dokładam sobie jako gratis - Huragan Ossendowskiego (r. 1927). Dwie
z nich pochodzą z jakiejś przedwojennej biblioteki lub
czytelni lwowskiej, o czym świadczą wyraźne stemple ówczesnych instytucji. Właścicielem Huraganu
był niejaki Michał Zagórski, bo to jego wystylizowane
faksymile widnieją na stronie tytułowej opowiadań.
Kim był i dlaczego resztki jego księgozbioru wyprzedają dziś uliczni cwaniacy? Teraz moje zmartwienie,
jak przez granicę przewieźć te zabytki?
Wieczorem podziwiam od środka bogactwo
Teatru Wielkiego (obecnie - Teatr Opery i Baletu)
i przez prawie trzy godziny śledzę banalną historię
etiopskiej niewolnicy na dworze faraona „jakiegośtam”, skomponowaną przez Giuseppe Verdiego do
łzawego libretta. Porównując odnowione kilka lat
temu sale, hole, balkony i salę widowiskową z tymi,
jakie widziałem tu jeszcze „za sowietów”, chylę czoła
przed konserwatorami i wykonawcami detali. Słynna
kurtyna Siemiradzkiego, sztukaterie i freski ze scenami z dzieł polskiej literatury narodowej bardzo dobrze
świadczą o duchowości mieszkańców Lwowa na przełomie XIX i XX wieku. Należy pamiętać, że trwał już
ponad stuletni okres zaborów, ale Galicja rządziła się
swoimi prawami. Wtedy Lwów jednym ciągle przypominał Florencję, innym - cesarski Wiedeń. Zaiste,
w teatrze można odnieść wrażenie, że jest się w imperialnym Hofburgu.
Na deptaku zagaduje mnie po polsku młody
chłopak. Prosi o parę złotych, albo o robotę w Polsce.
Igor - bo tak się później przedstawił – ma dwadzieścia
parę lat, pomaga rodzinie, chwytając się dorywczych
prac i chciałby stąd wyjechać. Nie wstydzi się prosić
o datki, bo zbiera na życie swoich bliskich. Z kolejowej pensji ojca trudno jest im się utrzymać, starcza
na mieszkanie i opłaty, więc on pomaga jak może.
Zapraszam go na Krakowską do greckiej „Freski”.
Przy kolejnym piwie Igor staje się bardziej rozmowny. Jego matka ma polskie korzenie, zaś ojciec jest
Ukraińcem z okolic Lwowa. Siłą tradycji Igor jest
więc Ukraińcem (po ojcu), ale ma duży sentyment
do Polaków. Jeździł do Polski na handel, ale teraz nie
ma z czym i za co. Na moją uwagę, że na lwowskich
ulicach nie widać biedy ripostuje, że „bieda siedzi
w domach”. Twierdzi, że na to, co w sklepach i knajpach nie stać uczciwie pracujących. Nie ufa politykom, dlatego nie identyﬁkuje się z głodującymi demonstrantami pod pomnikiem Tarasa Szewczenki,
bo ich postulaty – jak mówi - nie są w interesie ludzi,
tylko maﬁi politycznej. – Jak tak dalej pójdzie, będzie
przybywało biednych, a bogaci będą jeszcze bogatsi
i dojdzie tu do rewolucji. Historia lubi się powtarzać –
konstatuje z cicha nad stolikiem mój młody rozmówca.

- 14 -

nr 1 (15) 2012

literatura

reportaż

Reszta wieczoru pozostanie nieopisana, bo
kilka lwowskich czarów i smaczków zachowam
dla siebie. Dodam tylko, że gdy obudziłem się rano
w nowobogackim hotelu „Galaktyka” w Winnikach
(od kilku lat są już w granicach administracyjnych
miasta), obok mnie drzemał w doniczce żywy krzaczek jakiejś palemki - trochę ziemi aż usypało się na
pościel. Kiedy chciałem go odstawić, okazało się, że
nie ma gdzie, bo w pokoju było wprawdzie niewielkie
okno, ale bez parapetu. Jestem pewny, że wcześniej
nie było tej roślinki w pokoju. Pamiętałem jednak,
że umówiłem się dziś z Igorem na kolejny dzień we
Lwowie. Tym razem on pokaże mi, czego jeszcze nie
widziałem. Po śniadaniu szybkie pakowanie i wyjazd.
Dziś nocujemy w „Żorżu”! Witajcie, stare lwowskie
duchy! Widzę, jak zabytkowy lew, wyrwany po wojnie sprzed bramy triumfalnej cmentarza Orląt, nadal dzielnie stoi oparty o tarczę w połowie drogi do
Winnik, jakby na coś czekał.
Igor przychodzi punktualnie na hotelowy parking. Jeszcze nie zdążyłem ochłonąć z wrażenia po
szybkiej wycieczce schodami i korytarzami „Żorża”,
a on odzywa się do mnie śpiewną polszczyzną: – Dziś
idziemy do kryjówki! Musisz to zobaczyć – stwierdza autorytarnie i szelmowsko się uśmiecha. Trudno,
dziś on tu rządzi. Idziemy. Skręcam na chwilę na
plac Bernardyński do kiosku i kupuję dwutygodnik
„Kurier Galicyjski” - niezależne pismo Polaków na
Ukrainie – jak widnieje w podtytule. Gazeta reklamuje się nad winietą nadrukiem: Wieści ze Lwowa, z ziemi lwowskiej, halicko-pokuckiej, Wołynia, Bukowiny
i Podola. Wertuję ukradkiem strony i znajduję znajome twarze i nazwiska, zapamiętane sprzed lat, wśród
nich Riabczuk, Czawaga, Piekarski. Igor nie czyta takich gazet i te nazwiska nic mu nie mówią. On woli
tygodnik „Wysoki Zamok” i z przejęciem opowiada
mi, jak niedawno większość lwowskich gazet ukazała
się z czystą pierwszą szpaltą na znak protestu przeciw
ograniczaniu wolnego słowa na Ukrainie.
Mijamy Mickiewicza i słynną statuę Matki
Boskiej. Wchodzimy na prospekt Swobody (deptak
Wolności) od strony ul. Teatralnej. Tuż za pomnikiem
Egeria

Szewczenki natykamy się na pierwsze stoiska z „niezależnymi wydawnictwami historycznymi” i narodowymi o Ukrainie. Wśród książek i broszur dominują
te o Stefanie Banderze i UPA oraz jego portrety. Są
też przewodniki lwowskie i gadżety religijne. Wertuję
to i owo, robię zdjęcia, a gdy odzywam się po polsku,
właścicielka straganu przekonuje mnie, że trzeba pisać i mówić prawdę o tym, co było między Polakami
i Ukraińcami. Oni piszą i każdy może tu kupić i poczytać, a Polacy nie piszą, że też strzelali tylko robią
z nich morderców, a to nie jest prawda! Tłumaczę,
że w Polsce zajmują się tym historycy, a nie amatorzy. Kiedy mówię, że Bandera przed wojną zastrzelił
polskiego ministra spraw wewnętrznych, robi się głośno, bo do akcji wkracza jeszcze kilka postronnych
osób, broniących swego „bohatera”. Włącza się Igor,
coś stanowczo tłumaczy handlarzom i skutecznie odciąga mnie na bok. Idziemy szybko w stronę rynku.
Igor twierdzi, że słusznie mi się dostało, ale mam
rozgrzewkę przed tym, co nas czeka. Skręcamy w jakąś nieoznakowaną bramę i schodzimy w dół, jak do
piwnicy. Przed nami ciężkie drzwi z ciosanego drzewa. Nie wiem, czy mam ochotę na kolejną lwowską
przygodę.
Igor zaczyna dobijać się głośno do piwnicy.
Uchyla się lufcik, najpierw wysuwa się lufa pepe-

szy, a za nią kawałek brodatej twarzy. Strażnik pyta
o hasło. Igor odpowiada: „sława Ukrajini!” Ja milczę,
ale ten domaga się, bym powtórzył. Igor domyśla się,
że akurat tego nie wyksztuszę, radzi mi powiedzieć
„sława herojam!” (chwała bohaterom!). Ufff! Igor
zapewnia jeszcze, że nie jesteśmy komunistami ani
z KGB. Normalne wariactwo! Drzwi się otwierają
i wchodzimy. Tuż za progiem dostajemy po szklaneczce mocnej „miedowuchy”. Ciemne wnętrze
istotnie przypomina wojenną ziemiankę. Trochę jestem skołowany, a Igor tłumaczy mi, że „Kryiwka” to
restauracja w stylu schronu UPA otwarta w Lwowie
pięć lat temu. Mówi się, że rocznie jest odwiedzana przez około 100 tysięcy ludzi i jest największym
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punktem zbytu pamiątek UPA. Patrzę, że niezły interes tu się kręci z wykorzystaniem przekłamanej historii i zapotrzebowania na militaria. Lokal jest rozległy
i ma liczne zakamarki. W jednym z nich można sobie
postrzelać do nielubianych twarzy Stalina, Lenina
i chyba Putina, opatrzonych hasłem, że „dobry strzał
jest gwarantem wolności” a niżej, że „o wolność należy walczyć”! Jakoś nie mam ochoty na to polowanie!
Dyskretnie chowam aparat, ale Igor robi kilka zdjęć
„dla reklamy” – jak mówi brodaczowi. Po lokalu kręcą się jakieś umundurowane panienki z karabinami
i głośno pokrzykują co chwila. Igor zamawia jeszcze
siwuchę i kawałek kiełbasy na desce. Pijemy z blaszanych kubków i zagryzamy jak na biwaku. Pod ścianą
stoją jakieś kałachy i pepesza, uwiązane na długich
łańcuchach. Pistolet też na uwięzi, więc nic się nie
da wynieść. Wojenną atmosferę podsycają chóralne
pieśni bojowe, nadawane z głośników. To, co jednych
może śmieszyć, mnie trochę bulwersuje. Na ścianach pełno jest antysowieckich plakatów oraz broni
i różnego sprzętu wojennego, wiszą portrety Bandery
i Szuchewycza – głównych ideologó w UPA oraz
zdjęcia powstańców. Podobno, partia ukraińskich komunistów żądała zamknięcia lokalu, ale im się nie
udało. Czytam w karcie nazwy dań: wieprzowina na
zimno - „Żorik, hande hoch”, smażone karasie - Pijani
Moskale”, pieczony karp - „Uśmiech Słowika” (aluzja do oddziału SS „Nachtigall”, czyli słowik), kasza
- „Dni powszednie Wehrmachtu”, bezalkoholowy
napój z kminkiem i miodem – „Józio z Luftwaffe”.
Ceny umiarkowane, główne danie powyżej 20 hrywien. Każdego wieczoru w restauracji gra folkowy
zespół z obowiązkowym repertuarem pieśni powstańczych. Ukraińców tu niewielu. Kręcą się Polacy, ale
dziś najwięcej jest chyba Anglików i Węgrów, którzy
wykrzykują toasty w stylu “Wolna Ukraina! Hej!”
Zapada wczesny, jesienny wieczór, kiedy
wychodzimy na miasto. Od razu chcę do hotelu. Igor
dowcipkuje, że dziś powojowałem z banderowcami
i zasłużyłem na odpoczynek. Umawiamy się jeszcze
na wieczorne piwo przy księżycu na starówce. Ciężkie
drzwi „Zorża” skutecznie izolują mnie od miejskiego
zgiełku. W recepcji biorę hotelową ulotkę na kredowym papierze. Jest po polsku i po angielsku. Czytam
i robi mi się okropnie smutno. Mam ochotę zejść
na dół i napisać im tę ulotkę od nowa. We Lwowie
mieszka kilka tysięcy Polaków, ale Ukraińcy nie poprosili nikogo o konsultacje, aby tekst nie kaleczył
polszczyzny. A wygląda on tak: Hotel George – to jest
hotel legenda.. Najstaroszytniejchy z działających hoteli na Ukrainie (…). Nieprześcigniony zabytek sztuki
I architektury zbudowany wybitnymi architektorami
austrijackimi Helmerem i Fellnerem w stylu neorenesansu. Hotel jest wart tego żeby ze wszystkich zakątków świata do niego przyjeżdżali prawdziwi znawce
piękna! - i dalej w tym stylu. Źle to świadczy o współpracy między naszymi nacjami w samym Lwowie
i nie rokuje niczego dobrego w najbliższym czasie.
Egeria

Żyjemy tu razem, ale się mijamy i nie rozumiemy.
W holu podczytuję „The Ukrainian Week”
a w nim, że niemal trzy czwarte Ukraińców uważa się

za ludzi szczęśliwych. Ta liczba zazwyczaj zwiększa
się przed świętami, a jeszcze bardziej - w okolicach
Nowego Roku. Najwięcej szczęścia dają Ukraińcom
rodzina, bliscy i znajomi. Co piąty z badanych cieszy
się po prostu z tego, że żyje. Politolog Wołodymyr
Fesenko zwraca uwagę, że Ukraińcy umieją cieszyć
się z prostych rzeczy. Wystarczy na przykład powód
do świętowania - szczególnie z rodziną. A właśnie
taki charakter ma od czasów radzieckich Nowy Rok,
który jest niemal dokładną kopią polskich obchodów katolickiej Wigilii. Wprawdzie nie ma opłatka,
za to jest… alkohol. Respondentów zapytano też, co
powoduje, że są nieszczęśliwi. Wśród różnych czynników Ukraińcy najczęściej wymieniali: niepewną
przyszłość, biedę, brak pieniędzy oraz słabe zdrowie.
Co dziesiątego martwi także to, że mieszka w „złym
kraju”.
Zaczynam oddzielać sentymenty przeszłości
od twardych, lwowskich realiów, których nie widać
z okien legendarnego hotelu. Ale jeśli je odrzucę,
to pozostanie pytanie: po co tu przyjechałem? Po
co tu przyjeżdżamy? Gdzie jest ten Lwów spokojny
i czysty jak brzoskwinia? Czy tylko w wierszach poetów?
Henryk Radej

(Fotograﬁe ze zbiorów autora)
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VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka Siedliszcze 2012

Anna Piliszewska, urodzona 24 listopada 1966
roku w Krakowie, mieszka w Wieliczce. Interesuje się literaturą, ﬁlozoﬁą, historią starożytną,
malarstwem oraz muzyką klasyczną. Autorka tomików: Perszerony jesienne, Prywatna korespondencja oraz Dziejba człowiecza
(z protokołu jury VI edycji Konkursu)
Autorka tomiku wierszy Południe o barwie marengo podejmuje w nim tematykę głęboko
zanurzoną w realiach współczesności, różnorodną,
wydawałoby się eklektyczną i nic dziwnego, bo takie
właśnie jest życie. W lirykach z dezaprobatą wypowiada się o naszej cywilizacji, penetruje przestrzenie
obskurnych zakątków, które przeoczył Bóg, wyraża
niezgodę na świat, w który wpisane są gnomy
szperające w jamach śmietnika czy dantejskie kręgi
piekła. A wszystko to zobrazowane, sycące zmysły
z odniesieniami do epok minionych w skontrastowanym dialogu odwiecznych bohaterów z podmio-tem
lirycznym. Obrazy takich wierszy jak: zielona herbata, po godzinach, manekiny czy Himilsbach na długo
pozostają w pamięci czytelnika po ich lekturze i projekcji wirtualnej. Wiersz otwierający tomik nawiązuje
do motywu poety wygnanego. Autor (o pseudonimie
Semantyka srebra) przywołuje więc słowa Platona:
Poetów – fascynatorów (…) wyświecimy z naszego
Miasta i echo tych słów powtórzone zostaje po stuleEgeria

ciach, i doświadczone przez Aleksandra Wata.
Anna Piliszewska to poetka-kolorystka,
wykorzystująca bogactwo tropów stylistycznych,
aluzji literackich, ironii; oddziałując na zmysły
(stosując m.in. synestezję) przenosi czytelnika
w różnorodne plany przestrzenne i czasowe. Zmusza
do wysiłku intelektualnego, osadzając swą twórczość
w szerokich kontekstach kulturowych. Autorka w zamierzony i niezwykle sprawny sposób stosuje poetykę
przesytu na poziomie leksyki i obrazowania. Wykorzystuje motywy oniryczne, wędrowne, przemijania
prowadzące wprost do tematów egzystencjalnych
o zabarwieniu eschatologicznym i autotematycznym.
Autorka - z zasady - prawie nie używa
w wierszach wielkich liter, które mogłyby przytłoczyć
wiele ujawniających się w nich znaczeń, także
zapisanych kompozycji - wręcz malarskich (jak bańka
powietrza wypuszczona przez rybę uniosła na chwile
powierzchnię wody). Nawiązanie do literackich bohaterów, ﬁlozofów (Platon, Kierkegaard, Nietzche),
pisarzy (Wat, Bułhakow, Dante, Schulz) jest podyktowane autonomicznym widzeniem podmiotu lirycznego zbiorku poezji Południe o barwie marengo.
W zestawie wyróżniają się wiersze inspirowane
obrazami malarskimi znanych mistrzów. Są to: burłacy
na Wołdze pędzla mistrza Riepina, La Infanta Dona
Margarita Diego Velazqueza, Parabola o ślepcach
według mistrza Bruegela i widząca – według C. D.
Friedricha Kobieta w oknie.
Mając na uwadze zamiłowanie do sztuk plastycznych – zwłaszcza do malarstwa impresjonistów
z paryskiej galerii d’Orsay – patrona konkursu, wiersze zestawu Południe o barwie marengo znakomicie
korespondują z motywami i sztuką poetycką Wacława
Iwaniuka. Szaro-czarna z jasnymi cętkami - taka jest
kolorystyka tkaniny marengo. W omawianym tomiku
poetyckim Anny Piliszewskiej to kolorystyka zdecydowanie atrakcyjna.
Jury Konkursu:
Bożena Fornek – instruktor literatury w Zamojskim
Domu Kultury w Zamościu,
Teresa Kurzępa – dr nauk humanistycznych, polonista I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie,
Henryk Radej – polonista, literat, publicysta – przewodniczący komisji.
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południe o barwie marengo
Poetów – fascynatorów (…) wyświecimy z naszego Miasta.
Platon, Republika
Platon kazał nas wyświecić / z Miasta. (…)
Mrok zapada i Minerwa / śle sowy do Wyroczni.
A. Wat, Ciemne świecidło
więc wyświeceni z Miasta ruszyliśmy w południe
o zapachu marengo, przeklinając
Platona, pchły i bąble na stopach, i wszędobylski kurz,
niosąc swój sen we włosach, jak się niesie przypowieść.
wiało. wyciekał rdzą
pierwszy, kulawy promień
z pękniętego owocu – siwo czarne świecidło:
rośliny i zwierzęta nabierały pozorów
pokracznych – rozwarły się bestiariusze, pergaminy kodeksów
– wydęły grzbiety linii, krzywizn i przedmiotów.
wszystko stało się bardziej
ptasie, ostre, upiorne – ktoś się musiał obejrzeć,
sypnąć piaskiem i wodą.
sowie echo wyroczni, a za plecami szklarz
szklił z precyzją pająka.
nie ocalał manuskrypt.
gniew i rozpacz. przekleństwo. bunt zelówek
przetartych do krwi…

manekiny
Dawne, mistyczne plemiona balsamowały swych umarłych. W ściany
ich były wprawione, wmurowane ciała, twarze; w salonie stał ojciec –
wypchany, wygarbowana żona nieboszczka była dywanem pod stołem.
B. Schulz, Traktat o manekinach
rozkręcały się czarne
serpentyny schodów, lakier pękał i pryskał,
ogromniały zygzaki
żelaznych balustrad; puchły rdzawym nalotem. czas
rozszczepiał się, kipiał.
przycupnięte sklepiki barwy cynamonu kołysały się
w sobie. wrosłe w ściany ﬁgury – nadęte matrony,
poczet rajców, subiektów,
pokrywał mechaty kurz. rozpalone
spirale illegalnych wieczorów. smutek
żywej materii i pałuby w salonie. oddychania
kredensów, nakaslików i szuﬂad… manekiny –
świadkowie przemiany demiurga: ojciec
błyskał chityną. przez weneckie lustro
podglądałem, jak wsuwał się w szpary podłogi – przestrzeń
długo trzeszczała, nim nabrzmiała
i pękła…
Egeria
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ptacy
zawróciła się miedziana rzeka
w oniryczną stronę – bosi malcy pobiegli
z gwizdem w szorstkich gardłach
strząsać gniazda potrzosów.
ich bracia wypalali suche trawy na stokach;
marzyli o tytoniu i o nagich infantkach –
nie czytali Dantego, jednak sprytnie odgadli
dantejskie kręgi piekła. dym dryfował spiralnie. sen
jak czarna purchawka. grzmiało, chrzęściły łachy
w zakurzonych pudełkach, materace z sitowia.
a siostry malowały bladą, pergaminową
skórę, już wystawioną na liźnięcia gorąca. rosła
rana i z uda jad skapywał zielono. w noce lepkie jak białko
jaj strąconych procami
coś stukało skrzydłami, dziobami potrzosów:
ptacy,
ptacy to?,
ptacy…?

parabola o ślepcach według mistrza Bruegela
… ślepy prowadzi ślepego, obydwaj w dół wpadną
Mt. 15, 14
kroczą nieubłaganie – nie marszczy się strumień a irys pojedynczy
ani drgnie
w taﬂi wody – spójrzcie na tę strzelistość wieżycy kościoła
spójrzcie na ten ich chód!
jest ich sześciu – zgadnijcie
których dwóch wykroiłem
z przypowieści Chrystusa – nie zgadujcie co czułem
gdym ich musiał pomnożyć
idą oto –
pchły ślepe spróchniałej epoki
poprzez Pede Sainte Anne – już pstryknąłem
w nich palcem jak w kręgle – jednak nie myślą
runąć – wpław przepłyną
eony – zakrzykniecie żem skleił wszystkich
w jednej istocie i że jestem
szaleńcem
i nie będzie wam lżej
gdy miniecie a oni
przetrwają
realistyczni w twardym niedokończonym
upadaniu
z owym bielmem na oku
z rumieńczykiem idiotów
Egeria

- 19 -

nr 1 (15) 2012

literatura

w 100. rocznicę urodzin Poety
Toronto, grudzień 2012 roku

Przesłanie z Kanady
Tajemnica nieprzewidywalnej egzystencji poezji, jej niespodziewanych aktualizacji, dopisywania ważnych sensów do naszej współczesności przejawia się
m. in. w tym, że powstałe przed dziesiątkami, a nawet setkami lat wersy współbrzmią
z naszymi dzisiejszymi emocjami, tęsknotami i pragnieniami. Tak dzieje się z każdą
wybitną, ponadprzeciętną twórczością, która zawiera treści ponadczasowe uniwersalne.
Z wierszy Wacława Iwaniuka – poety, którego dramatyczne zrządzenie losu
i moralna małość komunistycznych urzędników uzurpujących sobie prawo do decydowania o losach narodowej kultury skazały na trwającą ponad pół wieku banicję
– można by ułożyć obﬁtą, istotną w sensie dialogu z szeroko rozumianą współczesnością antologię.
Siła i znaczenie tej poezji wynikają nie tylko z jej artystycznej perfekcji,
z mistrzowskiego operowania przez autora Ciemnego czasu słowem i tkwiącymi
w nim możliwościami artystycznej ekspresji. Ich ważnych źródłem są w nie mniejszym stopniu wpisane w polską tradycję narodową: umiłowanie wolności i niezależności myślenia, dążenie do duchowej niepodległości, która na przekór wyrokom
historii, pozwalała nam zachować w najtrudniejszych warunkach narodową i kulturową tożsamość, a także, w decydującym momencie, na wybicie się na niepodległość
w skali całego narodu.
Artystyczna i moralna siła Iwaniukowych strof bierze się również z zawsze
niezwykle żywego w tej twórczości związku z Rzeczpospolitą Lubelską, z jego małą
ojczyzną, z którą nie rozstawał się nigdy. Po latach, już u schyłku życia, stwierdził to
wprost: Dom mój – dopowiedzmy od siebie: także ten na obczyźnie, w dalekiej Kanadzie – jest małą Polską.
Nie dziwi więc fakt, że dziś, w setną rocznicę urodzin i w dwanaście lat po
śmierci Poety, w jego rodzinnych stronach organizowany jest poetycki konkurs Jego
imienia. To jedna z piękniejszych inicjatyw miłośników tej ważnej w sensie narodowym i artystycznym twórczości. Wacław Iwaniuk na tę pamięć zasłużył sobie
w pełni. Z każdym rokiem ranga i zakres tego konkursu, wpisującego nazwisko jednego z największych synów Lubelszczyzny na mapę znaczących dokonań kulturalnych
współczesnej Polski, winny rosnąć. Między innymi po to, by wśród nadsyłanych na
Ziemię Lubelską, nie tylko z całej Polski, ale także z wielu krajów świata, wierszy pojawiały się dzieła znaczące, wybitne, na duchową i artystyczną miarę jego Patrona.
Życzymy tego najserdeczniej inicjatorom i organizatorom Konkursu, a także
szerokim rzeszom jego uczestników
– kanadyjscy Przyjaciele Poety
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Arkadiusz San

CYNAMON I KLEPSYDRA
Pamięci Brunona Schulza
(reminiscencja)
Już jesień nadchodzi i chłodem po twarzy smaga, marzycielka
niepoprawna i zwariowana jak mój ojciec, który po kotłowni szaleje,
zamieniony w chrząszcza. Można by się gdzieś wypuścić, choćby i do Wiosny,
uciec gdzieś na przekór sobie, ale wtedy ktoś mógłby mi Ojca rozdeptać albo
spłoszyć Anielkę, lunatykującą w świetle księżyca.
Tylko patrzeć jak żółta zima nadejdzie i zacznie się tworzenie, będące
domeną wszystkich duchów. Nemrod szczekać przestanie, a Ojciec znowu
uciekać pocznie przed łaskotaniem. W takie długie jesienne i zimowe wieczory
Wuj Karol drąży nieustannie korytarze w górach pierza, Ojciec przemieszcza
się chyłkiem po Sklepie w pancerzu strażaka, a ja piszę swój Traktat pośród
gapiących się na mnie manekinów.
Opadanie z drzew martwych liści staje się dla mnie zawsze sygnałem
do puszczania się przez długie szare korytarze książek, by przez nie dostać
się na Ulicę Krokodylą, gdzie Panienki Sklepowe w pikantnych stygmatach
pieprzyków uśmiechają się do mnie kusząco. W ten szaromartwy czas, kiedy
wichura po Gibraltarze naszego podwórza szaleje, siaduję cicho na strychu
i wypuszczam z siebie powietrze. Nic nie oddycha wtedy, a płomień lampy
naftowej liże moją Księgę, natchnioną wszystkim, o czym można sobie
zamarzyć.
W takie dni jesienne okna pełne niepokoju odbijają postacie, nie mające
odpowiednika w rzeczywistości. Franz Josef I przechadza się pomiędzy szybami
i zasłania mi uporczywie i złośliwie zawoalowaną postać Bianki. Jego wielkie
bokobrody i czerwone policzki rozszerzają się i rosną w tempie wykładniczym,
jak ciasto w dzieży; wkrótce przestaję widzieć pana de V., Rudolfa, Murzynów,
Mazziniego, Dreyfusa, Edisona, Napoleona; znikają nagle -Garibaldi, Bismarck
i Mac Mahon, a świat wypełnia się kajzerem i jego kolumną feldjegrów.
Celowo pomijam tu Lato i te noce lipcowe albo szalone dni sierpnia.
Ich wspomnienie kłuje mą duszę boleśnie, bo wtedy widzę tak jasno i wyraźnie
tę wielką klepsydrę, w której zmielony przez matkę cynamon przesypuje się
nieubłaganie. Nic na to nie mogę poradzić, na ten ruch prawem przeznaczenia
wprawiony, bo wszystkie klepsydry, podobnie jak życie, są bezlitosne w swym
przesypywaniu; zda się tylko, że zapach cynamonu umila to moje bytowanie.
Rubaszna ta jesień i bardziej cyniczna od innych, tak jakby w krzywym
zwierciadle skąpana. Klepsydra skurczyła się, dzięki czemu nie widać już tego
cynamonowego nieubłagania. Ojciec wlazł w szparę w podłodze, a wielkie
krzywe zwierciadło pękło i rozprysło się z brzękiem na siedem tajemnic.
Arkadiusz Sann
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Kilka reﬂeksji
na marginesie
najprawdziwszej księgi
Henryka Radeja

Wiersze najnowsze Henryka Radeja, pochodzące z tomu Fletnia i łuk, trzeba czytać powoli, rozważnie, z pogłębioną reﬂeksją. Po kolei i nie po kolei,
bez przerw i z przerwami, a więc po wielokroć, aby
odkrywać w nich wciąż nowe tropy poetyckie i psychologiczne, obyczajowe oraz najzupełniej osobiste,
wręcz intymne. Owa intymność rozkłada się przy tym
zarówno na samego autora, jak i na innych żyjących
poetów (Tadeusz Olszewski), którym bliżej do Józefa
Czechowicza i jego poematu Hildur, Baldur i Czas
niż do Wisławy Szymborskiej, czy Edy Ostrowskiej,
bohaterki jednego z tekstów. W tym zakresie autor
Fletni wpisuje się w nurt poezji odważnej, lokując
swój podmiot liryczny wśród społecznej mniejszości, w diasporze związków partnerskich, choć nie
tylko. Dedykując jeden z wierszy pamięci Wacława
Iwaniuka, życzy mu, aby przyjęła go w zaświatach
cała banda aniołów od Czechowicza. Kontynuując
niejako ten trudny wątek, w znakomitym tekście pt.
uchylam nieba okiennicę Radej, zwracając się do innego poety, a może – prowokacyjnie – wręcz do siebie samego, zapytuje:
(…)
jak mogłeś – ubogi
płoszyć stada aniołów
skupione nad rumowiskiem
tajemnicy

trudno nie zgodzić się z Radejem, iż bywają takie
wiersze, przy których znika świat, świat widzialny,
deﬁniowalny, rozpoznany. Pozostaje ciemność, która – jak tego chce R. M. Rilke - jest przyrodzonym
miejscem Boga. Henryk Radej stara się tę ciemnię
rozświetlić wiekuistą świetlnością, którą można skojarzyć z Uniwersum.
Poeta, jak rzadko który twórca, prowadzi czytelnika różnymi ścieżkami wrażliwości i domyślności, korzystając przy tym z doświadczeń autentystów
i raczej nie kontestując różnych nurtów postmodernistycznych, lecz je dyskretnie omijając. Jego sposób narracji, pozornie tylko do końca czytelny, kryje
w sobie kolejne tła, z których – przy uważnej lekturze
i uwrażliwionym skupieniu – wyłaniają się zaskakujące obrazy i przesłania poetyckie. Oto przykład wieloznaczności takiego przesłania:
(...)
omotała nas mgła gorąca
jakby z sauny rodem
(...)
a my bezradni
piękni i nadzy
(z wiersza bezradni)
Albo taki fragment:
(...)
byliśmy powietrzem szklistym
pejzażem majowym
nieobecni
wciąż blisko
choć nie dla siebie
(z wiersza lot)

Otóż właśnie. Tajemnica jedności dwóch
osób, stojących niejako poza przyjętymi w tradycji
śródziemnomorskiej regułami i wartościami, w świetle ich staje się jedynie rumowiskiem. Nie ma bowiem
żadnej pewności, że owe stada aniołów wystarczą
do usakralizowania związku poety z innym poetą.
Tadeusz Olszewski w jednym ze swoich wierszy wyznał dramatycznie, iż jego ciało jest
nocą
gęstą nocą
bezbrzeżną nocą
której początku nie pamiętam
a końca nawet nie zauważę

Nieczęsto zdarza się tak subtelnie nakreślona wizja zauroczenia ciałem, jego magnetyzmem,
niemal metaﬁzyczna, nawiązująca – choć nie wprost
- do biblijnych scen, wykreowanych przez malarzy
renesansu i baroku. W takim jedynie klimacie może
narodzić się wiersz podwójnie umężniony. I - dodajmy – w takich właśnie tekstach ujawnia się prawdziwy talent poetycki Radeja, jego szczególna umiejętność tworzenia metaforycznych sytuacji lirycznych,
niemożliwych do jednoznacznego skomentowania.
To w nich odsłania autor swoje wnętrze, swój stosunek do drugiego człowieka, swoje przekonania
i nieprzekonania. Niekiedy są to wynurzenia o antycznej wręcz proweniencji, osadzone jednak we
współczesności, aczkolwiek jej przeciwstawne niemal drapieżnie:

Po takim przewartościowaniu własnego ciała,
po takiej „ciemnicy” dalekiej od zmartwychwstania,
Egeria
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gładkie kamienie (...)
przekrwionym okiem ślizgać się
wzdłuż ud oziębłych od stuleci
w każdej krągłości lizać
odłupaną pierś (...)

(...)
znajduję łódź
odpływam przed pierwszą łzą
Twoją
łaski pełen

(moja zwierzęcość prawie doskonała)
Trzeba niezwyczajnej odwagi poetyckiej,
którą porównać mogę tylko z Majakowskim, aby taką
deklarację zawrzeć w wierszu. Odwagi tym większej,
im bardziej spłaszcza się i wykoślawia wrażliwość
współczesnego czytelnika. I nie czyni tego bynajmniej
Henryk Radej z pobudek komercyjnych, ale z potrzeby przekonania go, że – niezależnie od światopoglądu
– winien postrzegać rzeczywstość wielowymiarowo
i wieloaspektowo. W przeciwnym bowiem razie pozagryzamy się nawzajem/ jak prawdziwi Polacy.
Bardzo mi odpowiada sposób narracji praktykowany przez autora, zdyscyplinowany w stopniu
wystarczającym, wydobywający z kreowanej sytacji
lirycznej najistotniejsze dla tworzenia napięcia - elementy. Prawda, umie Radej angażować czytelnika,
wciągać go w sieć swoich metafor i - dla odmiany
– prozopodobnych opisów. Wartością samą w sobie
są pointy, nierzadko dobitne, czasem ironiczne, a czasem tchnące dramatycznością. Niekiedy całe wiersze
są formą opisowej metafory, ascetyczne w formie,
głębokie w wymowie:
(...)
ostro wejdź we mnie
Panie
niech boli
niech się stanie
Twój cud
(z wiersza akt strzelisty)
Trudno o podobny akt strzelisty we współczesnej poezji. Ileż w nim zawierzenia Bogu,
Chrystusowego niemal oddania się wyrokowi, więcej
nawet: prośby o ból! Odważyłby się ktoś tak napisać? Wątpię. Nawet Hiob, który wedle Mojżesza
Majmonidesa był mężęm doskonałym i szczerym,
bojącym się Boga. Tu, trochę po platońsku, Radej
ukazuje, podobnie jak w kilku innych tekstach o proﬁlu metaﬁzycznym, wewnętrzną przemianę podmiotu lirycznego, personalizującego swój stosunek do
Absolutu. Ten kurs ku Niemu jest widoczny, na swój
sposób uczciwy, rozgraniczający profanum i sacrum,
ukazujący, pozornie mimochodem, powszechne sformalizowanie wiary Polaków. I muszę tu przytoczyć
słowa zmarłego niedawno arcybiskupa Mediolanu,
Carla Marę Martiniego, iż Kościół znajduje się 200 lat
w tyle za swoimi czasami. (...) Kościół musi uznać swe
błędy i obrać drogę radykalnej przemiany, począwszy
od papieża i biskupów. Poeta zaś odpowiada:
Egeria

(z wiersza w katedrze)
i uzupełnia swoje wyznanie słowami:
(...)
zadałeś mi Panie
tę drogę na przebudzenie
(...)
ufam, ze zachowałeś dla mnie
ratunek Panie (...)
niechby choć nagie kolce
i światła promyczek (...).
(z wiersza pieśń na wyjście)
Nie mam powodu, ani literackiego, ani żadnego innego, by nie wierzyć podmiotowi lirycznemu,
będącemu alter ego poety, iż składał te słowa przed
Bogiem konwencjonalnie, deklaratywnie, poniekąd
teoretycznie. To są konfesje rzeczywiście emocjonalnie przeżyte, to są rozmowy intymne wykraczające
poza mury świątyni. Bo ocalenie jest w pieśni, a więc
tak naprawdę w duszy człowieka, w jego myślach
formujących głębię wiary. Radej co do tego nie ma
wątpliwości i owo przekonanie przenosi do wierszy.
Na dowód pisze wiersz pt. księga, w którym
oznajmia, iż najprawdziwszą księgę tworzy w sobie i
w sobie ją nosi. W istocie bowiem to tajemnica komunikacji człowieka ze Stwórcą, rodząca się w psychice
człowieka, lub jak kto woli, w duszy, stanowi o stopniu jego determinacji w dążeniu do uświęcenia.
Teksty zawarte w zbiorze zazwyczaj mają,
co już zaznaczyłem, charakter narracyjny, niekiedy - dodatkowo – dyskursywny. Taka forma czyni je
przystępnymi dla każdego czytelnika. To ich zaleta,
przy czym odznaczają się one osobliwym kolorytem,
wynikającym ze stosowanych środków wyrazu artystycznego. Ergo: pokazują jak solidny jest warsztat
literacki Henryka Radeja i przekonują o trafności ich
stosowania.
Zbiór Fletnia i łuk o wieloznacznym sensie,
dowodzi, że dobra poezja potraﬁ zmierzyć się z każdym tematem, niezależnie od kulturowego kontekstu
i czytelniczej wrażliwości.
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(1941-2011)

Wanda Bogumiła Sieradzka z domu Kruczkowska urodziła się 19.12.1941 r. we wsi Obydów,
(powiat kamioniecki, dawne województwo tarnopolskie). W roku 1965 skończyła celująco Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Była laureatem konkursów krasomówczych.
Wróżono jej wielką karierę adwokacką,
jednak zrobiła aplikację radcowską i na całe życie
zawodowe związała się z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych we Wrocławiu. Wychowywała się
w nauczycielskiej rodzinie o żywych tradycjach patriotycznych i niepodległościowych oraz katolickich.
Miała nieprawdopodobny dar zjednywania sobie ludzi,
bardzo silną osobowość, wielkie wyczucie sprawnego
i sprawiedliwego rządzenia zespołem. Była osobą
o duszy poetyckiej, o ogromnych zdolnościach aktorskich i literackich, męczyła się pracą urzędnika.
Uważała to za swoją życiową i zawodową porażkę.
Ale jednocześnie potraﬁła tę pracę wykonywać
z takim zaangażowaniem i talentem, że wzbudzała
powszechny zachwyt i szacunek. Ludzie ją kochali
i lgnęli do niej.
Już po przejściu na emeryturę w okresie imienin do domu przychodziły całe delegacje byłych
współpracowników i podwładnych Wandy. Nigdy
o niej nie zapomnieli.
Moje wspomnienie o Matce:
(fragmenty wspomnień syna Bartosza Sieradzkiego)
Mama była współzałożycielem, “Solidarności”
w ZUS, była zaangażowana w działalnośćopozycyjną
przez całe lata 80. Była przesłuchiwana przez Służbę
Bezpieczeństwa. (...)
Oprócz wystąpień poświęconych ks. Popiełuszce
zajmowała się kolportażem materiałów z drugiego
Egeria

obiegu,ukrywaniemosóbściganych listami gończymi.
W latach 2000. przyjaźniła się ze ś.p. Marią Fieldorf - Czarską - córką generała Fieldorfa – “Nila”,
spotykały się w Gdańsku, w Krakowie, Wrocławiu
podczas uroczystości poświęconych generałowi.
Zajmowała się także publicystyką historyczną, pisała
do “Naszego Dziennika” oraz polonijnej “Gazety”
w Toronto, (...)
Była kolekcjonerem dzieł sztuki, głównie
polskiego malarstwa współczesnego (...). Ulubiony
wszechstronny artysta - Wyspiański, poeta- Norwid,
muzyk - Chopin, postać historyczna - gen. Fieldorf,
książka - Nowy Testament. (...)
Była głęboko wierzącym, praktykującym
katolikiem. (...) Bardzo przeżyła śmierć ks. Jerzego
Popiełuszki w 1984r. Fakt ten stał się inspiracją do
poważnej twórczości poetyckiej powiązanej z licznymi wystąpieniami w kościołach, które często nabierały
charakteru manifestacji patriotycznych. (...)
To par excellence polską patriotką. Przez ostatnie 20
lat bardzo rozgoryczona kolejnymi rządami.
Uzależnienie Polski od Zachodu, wstąpienie
do Unii Europejskiej, masowa prywatyzacja polskich
przedsiębiorstw, libertynizm w mediach, korupcja,
udział RP w agresjach przeciwko innym narodom
i suwerennym państwom, przyjmowała z ogromnym bólem i zwątpieniem w sens poprzedniej walki,
z okresu swojej młodości.(...)
Bez wątpienia, idea suwerenności państwa
polskiego była w jej życiu największym celem. Stąd
jej sentyment do II RP, jako niedoskonałego, ale
samodzielnego bytu narodowego. Polską po prostu
pasjonowała się. Nie rozumiała ludzi, którzy zachwyceni zagranicą, nie znali historii, pięknej przyrody,
zabytków i klimatu własnego kraju.
Bardzo żałowała, że nie zdążyła zobaczyć
jeszcze tylu pięknych polskich miejsc. Zawsze
powtarzała: Jaka Polska jest piękna. Dlaczego oni
tego nie widzą.
Przez całe prawie 38 lat swojego życia
właściwie nie potrzebowałem przyjaciół: była Ona,
która niepojętym dla mnie sposobem potraﬁła być
jednocześnie kochającą matką, przyjacielem, który
nigdy nie odrzucił żadnej prośby, ani nie okazał
zniecierpliwienia, partnerem do wielogodzinnych
dyskusji politycznych, powiernikiem tajemnic, kolegą
do gorącego kibicowania meczów bokserskich i cierpliwym słuchaczem każdego przedstawianego, istotnego dla mnie w danym momencie problemu.
Za to jej dziękuję.
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Od Redakcji:
Przypominamy sylwetkę i twórczość Wandy
Sieradzkiej. Była w Chełmie dwukrotnie, na
zaproszenie chełmskich poetów. Znajomość
szybko przerodziła się w bezinteresowną
przyjaźń, za którą zawsze będziemy jej
wdzięczni.

nr 1 (15) 2012

literatura

poezja

Wanda Sieradzka
ŻYCIE W SZPITALU

CHEŁM 2008

Zwinięta w kłębek jak kot
Na szpitalnym łóżku
Ściskam różaniec w ręku
Jedyną nadzieję
Może mnie ocalisz, Panie
Mam tyle jeszcze do napisania
Jeszcze tyle mam do powiedzenia …
Słyszę odgłos pielęgniarskich wózków
Zacznie się codzienność
Pobieranie krwi, połykanie pastylek
Zastrzyki, kroplówki
Znowu ta sama prośba do Boga
Ocal, ozdrów
Tęsknię za domem
Przebacz i zapomnij moje występki
Przecież znasz moje uczucia
Wiesz, jak Cię kocham
Ojcze Najlepszy, Ojcze Niebieski

I

WIELKOŚĆ I PRÓŻNOŚĆ
Kiedy Chrystus upadł
po raz pierwszy pod krzyżem
Wzniósł oczy do nieba
Prosząc Boga o siły
Ojcze, nie doniosę krzyża na Golgotę
Biczowanie zupełnie mnie wyczerpało
Kiedy mnie nęka ból
A cierpienie rozsadza klatkę piersiową
Proszę Boga,by zawiesił chorobę
choć na trzy miesiące
Pozwolił mi kupić piękny kapelusz,
kostium, torbę
Abym mogła przejść po ukochanych
uliczkach mojego miasta
I pożegnać się z nimi
Próżność człowieka i wielkość Boga
Spuściłam głowę ze wstydu
A Chrystus z pobłażaniem uśmiechnął się
Jak to ojciec – wszystko rozumie
i niczym się nie gorszy
Tak oto wygląda wielkość Boga
i próżność człowieka
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Byłam na szczycie góry zielonej
Chrystus rozpostarty na krzyżu
Patrzył w dół na miasto
Drzewa przysłaniały widok
Może to i dobrze
Serce mniej boli, gdy oczy mniej widzą

II Kłaniamy Ci się Panie Jezu
I błogosławimy Tobie …
Ja też wam błogosławię
III Coraz trudniej pokonuję góry
Ale łatwiej odkrywam ludzi
Są jak perły poupychane po kątach Polski
Może bym ich nigdy nie spotkała
Ale oni są wierni Tobie, Panie
I krzyżowi
IV Z góry schodzę na starówkę
Gdzie małe kamieniczki
Są jak skarbonki pamięci
Strzegą w sobie mieszkańców życiorysy
Przemijanie i Pamięć
A nad wszystkim Chrystus

WSPOMNIENIE
Morze, moje morze
Ależ to były czasy
Plaża, niebo, wiatr
Ciało opalone na brąz
Dziś jest wszystko inaczej
Wciąż ta sama tęsknota
i powracające wspomnienia
Czy naprawdę to wszystko co było,
było niebem?
Czy to co jest, jest bezsensem?
A to co ma być piekłem i przekleństwem?
Uśmiechnęło się słońce
Cóż młodość to młodość
A starość ma swoje prawa
Możesz o tym z wiatrem pogadać
Ale wiatr nie miał czasu na jałowe rozmowy
Pogwizdał, poświstał
Obrócił się na pięcie
I wrócił … do młodych
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Teresa Pyc

Poezja nieśmiało
wyjęta z szuﬂady
W dniu śmierci mojej przyjaciółki odezwała
się do mnie przez Internet nieznana kobieta. Sytuacja
była dość niezwykła, bo nigdy wcześniej jej nie
widziałam, nikt nas ze sobą nie zapoznał. Łączyło nas
jedno – poezja. Wymiana poglądów, naszej twórczości,
szybko przerodziła się w trudną do opisania zażyłość.
„Nadawanie na podobnych falach” zaowocowało
przyjaźnią na odległość. W ten sposób w dniu,
kiedy straciłam jedną przyjaciółkę, zyskałam nową.
Przyjaźń nie umarła, zmieniła się tylko osoba, jakby
pałeczka w sztafecie przyjaźni zmieniła właściciela i
przekroczyła granice.
Elżbieta pochodzi ze Świdnicy, ale tuż przed
stanem wojennym wyjechała z mężem do Wiednia. Zna
pięć języków, pracuje w Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej (IAEA), niezależnej organizacji
w systemie ONZ z siedzibą w Wiedniu. Zajmuje
się ogólnoświatowymi systemami do meldowania
wypadków z materiałami nuklearnymi. W 2005 roku
Elżbieta Mazurkiewicz de Cardenas i jej koledzy
z IAEA zostali współlaureatami Pokojowej Nagrody
Nobla. Nagrodę przyznano pracownikom organizacji
i jej dyrektorowi generalnemu przede wszystkim za
zapobieganie wykorzystywaniu energii nuklearnej
do celów militarnych. Uzyskane w nagrodę pieniądze
(całkiem duże) zespół spontanicznie przekazał na cele
dobroczynne.
Autorka zajmowała się także organizacją
wystaw w muzeach i galeriach. Satysfakcjonująca
praca daje jej szansę na uczestniczenie w różnych
projektach charytatywnych, realizowanych głównie
przez organizacje kobiece. Miała między innymi
okazję współorganizować akcję pomocy kobietom
Azji (Bangladesz, Sri Lanka).
Odwiedziła niejeden zapomniany zakątek
świata. Nie obawia się trudów i niebezpieczeństw.
Doświadczenia życiowe i ogromna wrażliwość stały
się motorem napędowym do pisania wierszy, które
przez wiele lat chowała „do szuﬂady”. W końcu jednak
ujrzały światło dzienne. Tym większa moja radość,
że ich Autorka - pod wpływem moich wielokrotnych
próśb - zdecydowała się na debiut poetycki.
Wiersze Elżbiety Mazurkiewicz zawierają
wątki autobiograﬁczne, obyczajowo–psychologiczne
i światopoglądowe. Autorka dociera do głębi uczuć,
a swój niepokój, wrażliwość – pozostawia na długo
w myślach i sercach czytelników. Utwory, w zetknięciu
Egeria

ze świadomością odbiorcy, zyskują pełną postać.
Bez względu na to, czy jest to liryka wyznaniowa,
czy narracyjna lub sytuacyjna – zawierają silny
ładunek uczuciowy, a przeżycia podmiotu lirycznego
napełniają niejednokrotnie smutkiem, współczuciem,
bądź też zakłopotaniem.
Poezja Elżbiety Mazurkiewicz to w większości wiersze wolne zdaniowe i emocyjne, stychiczne
lub z podziałem na strofoidy, często pozbawione interpunkcji. Zapis wersyﬁkacyjny sugeruje sposób
interpretacji, a zgodność z rytmem organicznym
sprawia, że odbiór jest płynny Poezja bez udziwnień,
z czytelnymi metaforami – „wciąga” i zmusza do zajęcia własnego stanowiska, reﬂeksji lub zadumy nad
światem wykreowanym w klarownych i komunikatywnych wierszach, których dominantą stylistyczną
jest często kontrast.
Materiał tematyczny czerpie Autorka z życia,
z wnikliwej obserwacji otaczającej ją rzeczywistości.
Większość utworów to liryka bezpośrednia w formie
monologu lirycznego, listu poetyckiego czy scenki
udramatyzowanej.
Obrazowanie
mimetyczne,
pozbawione
patosu,
sugeruje
prawdziwość
wypowiedzi, a apostroﬁczność stanowi właściwość
składni emocjonalnej, podkreślającej zabarwienie
uczuciowe i stosunek poetki do bohatera lirycznego
bądź odbiorcy wypowiedzi lirycznej.
Artystycznie dojrzałe liryki sugerują, a nie
nazywają wprost, raczej podpowiadają niż nakazują.
Oszczędność słów idzie tu w parze z bogactwem treści.
Metaforyzacja wypowiedzi umożliwia obrazowe
wyrażenie myśli i uczuć osoby bardzo wrażliwej:
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śmiesznie potykasz się o czas
o hałas ulicy i często nie wiesz
jak wrócić
a tyle w tobie piękna
(Nie tak)
Moja córka zgasła w Grudniu
Działy się Sprawy Wielkie
cóż znaczyło jej maleńkie istnienie
jej niesolidarne prawo do czasu
Do lat Pór roku Nocy i dni
Syn odszedł w styczniu
Jego prawo nie przedarło się
przez kordony Ważnych Dylematów
- i znów wstyd było płakać nad grobem
bo płakać należało
nad Krajem i uciśnionym Narodem
(…)
a ja bezwstydnie i bez patosu
w Alei Brzozowej wydeptuję swoją małą
historię
(Skoro wszyscy o Grudniu to...)
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nikt nigdy nie wycierpiał cudzego
nieszczęścia do
końca
świeże cierpienia pchają się tłumnie na aﬁsz
inne – ze zbyt krótką datą ważności –
wycierpią się
same
(…)
rozdrabniam czas na mikrosekundy
kolejny niewyśniony sen
rozpanoszy się cieniem pod oczyma
zasznuruje usta bezkrzykiem
(Notatka (nie-) służbowa)

W wielu utworach nastroje mają często
podteksty związane z sytuacją społeczną lub polityczną.
Odwieczny Holokaust - to wiersz tematycznie
„gorący” i zawsze aktualny. Jest to liryka polityczna
i ﬁlozoﬁczna, ujęta w formę wiersza wolnego
składniowego, z podziałem na wersy uzależnionym
od ekspresyjnej intonacji języka mówionego. Poetka
występuje tu jako nauczyciel – humanista. Czytelnik
zaś poszukuje wartości ważnych w życiu: deﬁnicji
życia godnego i postaw do naśladowania. Aż siedem
razy powtarzane jest słowo „można”, w tym cztery
razy jako anafora, co sugeruje, że pełni ono funkcję
słowa–klucza: można zagadać we wszystkich językach
świata…, można sumienie zagłuszyć…, można
krzyczeć…, można ziać nienawiścią…, a można
też stawiać białe chorągiewki… W dociekliwym
czytelniku rodzi się pytanie: a c o t r z e b a ? Na
to pytanie każdy musi odpowiedzieć sam i odnaleźć
swoją własną „mistyczną nadzieję na dnie puszki
Pandory”.
Tragizm sytuacji, w jakiej znajdują się
dzieci w czasie wojny, to temat wiersza chłopaki
lubią bawić się w wojnę. Jakie mają zabawki?
Jaki dom? Jakie dzieciństwo i jakie prawa? Na tej
wojnie najwojniejszej dorośli decydują o losach
najmłodszych. Ironia, uogólnienia, kontrasty budują
przerażający obraz dziecka wojny: zagubionego,
zapomnianego, pozbawionego prawa do zabawy,
radości, podglądania i „taplania się”. To dziecko,
które zamiast zabawki dostaje do ręki karabin, zamiast
dziecięcego gaworzenia nakaz milczenia. Jego życie
wypełnia „zabawa” w wojnę.
E. Mazurkiewicz porusza w swoich utworach
tematy, które wydają się nam być obce. Z brakiem
wody borykają się mieszkańcy wielu krajów.
Dostrzega to podmiot liryczny wiersza Wybór,
w którym woda utożsamiana jest z życiem: żeby nie
rozlać drogocennej wody / tutaj woda i życie to
jedno. W takich miejscach na ziemi najbardziej bolą
oczy dziecka:
Egeria

najgłośniej krzyczą do serca szeroko otwarte
zdziwione oczy dzieci
Spersoniﬁkowane oczy głośniej krzyczą niż usta.
Ta synestezja oraz epitety (stosów ciał, natrętna
myśl, drogocennej wody, jednej kropli, jednej chwili,
straszliwym wyborem) i powtórzenia słów (woda,
życie, łzy) to istota wiersza Wybór.
Epizody dotyczące tragicznych losów
naszych przyjaciół, odciskają bolesne piętno,
a oczyszczająca moc sztuki pozwala ulżyć cierpieniu.
W wierszu Instynkt? dużo się dzieje. Nagromadzone
czasowniki określają ruch, ale obrazują także i to,
co odczuwa podmiot mówiący, będący jednocześnie
jednym z bohaterów lirycznych. W udramatyzowanej
scence, na oczach „widza”-czytelnika, odkrywa w
sobie „czujność zwierzęcia”, by nie dać się zaskoczyć
w innej sytuacji zagrożenia życia:
nauczyłam się też
muskać zaledwie powierzchnię snu
i nigdy nie zdejmować butów
nawet do spania
Sprzeciw rodzi się pod wpływem obserwacji
osób, które mogą pomagać innym i pozytywnie
wpływać na kształt stosunków międzyludzkich,
a mimo to mocni tego świata / radzą obiecują – być
może - powielone że aż wyblakłe / …/ humanitarnie
odchodzą / do następnego punktu programu (Notatka
(nie-) służbowa).
Wśród językowych środków wyrazu zwracają
uwagę celowo stosowane kolokwializmy Przykładem
może być wiersz Kozioł oﬁarny, w którym podmiotem
lirycznym jest kobieta – alkoholiczka: (…) liczyłam
palce u rąk / wyszło mi cztery u lewej i sześć u prawej
(…). Ironicznie stwierdza, że „durny” Bóg ukarał ją.
A gdy skręciła nogę „na butelce po wódce” dochodzi
do wniosku, że jest On dodatkowo „mściwy”.
Króciutki wiersz wywołuje uśmiech, ale rodzi też
protest przeciw osobom uzależnionym od alkoholu,
które – w kontekście wiersza - mogą odczuwać
złośliwą satysfakcję z faktu, że ten wspaniały Ojciec
też nie jest doskonały, bo stworzył człowieka-bubla.
Stąd przewrotny tytuł Kozioł oﬁarny, sugerujący że
oﬁarą nieudolności Wszechmocnego jest alkoholik,
który Boga obarcza odpowiedzialnością za wszystkie
swoje niepowodzenia.
Kobieta w roli matki i jej miłość do syna
zostały ukazane w utworze Nie tak. Nadwrażliwa,
ciągle zatroskana o dziecko (nawet dorosłe) często
odczuwa bezpodstawne poczucie winy: chyba
zrobiłam coś nie tak. Nacechowany emocjonalnie
wiersz jest wyrazem ogromu matczynej miłości,
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mimo tego, że znowu krzywo zapiął kurtkę, śmiesznie
potyka się o czas, często nie wie jak wrócić. Zawsze
jednak pozostaje jej ukochanym synem.
Kobieta jest także bohaterką liryczną wierszy:
Żona, Z jakiego tytułu, ***(mogłam być panią
na włościach...), Poetka Edolﬁna H.. Ten ostatni,
składający się z części - scen, porusza wyjątkowo
obrazem dramatu wewnętrznego bohaterki, której
dorosłe życie po stracie dziecka jest równie koszmarne
jak dzieciństwo spędzone w samotności. Ból przeżyć
i dojmujący smutek pogłębiają zastosowane środki
artystycznego wyrazu: metafora z inwersją znaczeń
drzwi od klucza na szyi, reiﬁkacja wtulało się
w zapach chleba, personiﬁkacja, łąkom podchodzącym
ufnie do miasta, kompozycja pierścieniowa w scenie
pierwszej, peryfraza w trzech ostatnich wersach
sceny drugiej, animizacja - garstką ziemi stuka do
wieczności, zdrobnienie -rajtuzki. Pełna dramatyzmu
jest scena trzecia, ale jest to dramat wewnętrzny
bohaterki – świadka śmierci:

wie
dział napatrzył się
(6. zmysł)
Czytelnik nie może pozostać obojętny wobec
wyrazu rozpaczy, ujętej w zmetaforyzowanej formie
poetyckiej:
palę znicze mozolnie układam pamięć
o sprawach których nie było
(…)
Skoro wszyscy o Grudniu to...
- musiałam puścić ukochaną rękę
na zawsze i nieodwracalnie
(…)
i tak to smutek należny temu czasowi
jest zapewniony ktoś płacze naprawdę
tylko dlaczego ten ktoś to muszę być
właśnie ja
(Matka Boska zbiera łzy)

nie dotyka jej rąk tylko udaje
wie jakie są – lodowato zimne
(…)
nie patrzy na twarz
patrzy na czarne lakierki
(…)
patrzy na białe rajtuzki
na rąbek sukienki w malowane różyczki
(…)
garstką ziemi stuka do wieczności
płacze nie udaje
(Poetka Edolﬁna H.)

potem jacyś tam nieznani bliscy krewni
jakieś
ciotki – pociotki oraz od wieków nie
widziani
najlepsi przyjaciele uporczywie grzebać się
będą w bebechach ostatecznych
wspomnień
(Rezurekcja)

Odchodzenie osób bliskich, kochanych
i ból po ich stracie są także tematem takich wierszy
jak: Skoro wszyscy o Grudniu to..., Matka Boska
zbiera łzy, Rezurekcja. Łkanie można „usłyszeć”.
w wierszu 6. zmysł:
kropla kropla kro
pla...
(…)
spojrzy na... sie
bie?
kwiaty zwiędnąć
nie zdążą z
martwienie do kaplicy za
nieść by...
biały anioł zamknął
drzwi ciszej niż westchnie
nie
Egeria

Wiersz incipit (chciałam być wierszem...)
ukazuje kontrast pomiędzy marzeniami a rzeczywistością i wypowiada prawdę o uczuciach. Podmiot liryczny, w sposób bezpośredni, zwraca się do adresata,
którym może być każdy:
świętuj życie
świętuj miłość
celebruj ciepły dotyk
i uśmiech swojski
Problem wiary poruszają takie utwory jak:
Bez kolejki do raju, Boski modlitewnik, ***(mogłam
zatrzymać się), Podanie do raju, Proste zasady gry,
Aniele mój. W tej poezji znajdziemy ton religijny
i wartościujący, niepozbawiony nadziei i wiary
w mądrość i dobroć Bożą.
Wśród wierszy zebranych w niniejszym
tomiku znalazły się także te, w których poetka odnosi
się do swojej twórczości. Cisza jest głosów zbieraniem
- pisał Cyprian Kamil Norwid. Elżbieta Mazurkiewicz
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także wyraża pochwałę tej ciszy:

poetki. Chwile zwątpienia przeżywa podmiot liryczny
tonicznego wiersza Ja, bezskrzydła. Zaprzeczenie
słów-symboli (chleb, sól, kamień) charakteryzuje
kobietę, która nie stąpa twardo po ziemi, jest pełna
wątpliwości i skromności:

***

chwilo ciszy ożywcza
jak miłości kropla
na spragnione serce
chwilo bezcennie ulotna
chcę cię przeżyć do głębi
nic więcej
dzieje świata się toczą
po losu wybojach
a ty cicha
a ty złota
a ty tylko moja

nie stworzyli mnie z chleba i soli
z ziemi żyznej nie ulepili
nie wykuli z kamienia żebym
twardo stąpała przez życie
Reﬂeksyjny monolog liryczny Poetycznika
ukazuje stan ducha podmiotu, pełnego wątpliwości
wobec siebie i własnej twórczości. Niemało w nim
cech samej Poetki:

Poetka pragnie jednocześnie, by jej poezja
rozwijała skrzydła i leciała, by jej słowa sięgały po
gwiezdny pył (*** (rozwiń skrzydła i leć...), a wiersze
wyrażały wszystko, co przez serce płynie (***(nie
chcę...). Taka misja wymaga jednak skupienia
i pokory:

mnie utkali z mgły
przedwieczornej
oświecili blaskiem księżyca
cichym drżeniem osiki podszyli
i trzepotu skrzydeł dodali
tylko trzepotu

od słowa to się trzeba odwrócić
odpędzać gdy szarpie i wrzeszczy
ramionami wzruszać i swoją drogą iść
aż spokornieje wyciszone zaszepcze
wtedy można usiąść i napisać wiersz
(Wiersz)
Czysta kartka papieru na stole daje jej
wolność, która jest bezkresem do zapełnienia.
Ma świadomość, że jako poetka może wszystko
i z radością wsłuchuje się w szelest słów (poetycznik).
Zauważa jednocześnie, że ten sam wiersz jest inaczej
odbierany przez różne osoby:
Pokazałam przyjaciółce
przebiegła wzrokiem
- no ładne to – powiedziała
(…)
pokazałam obcej co bruki maluje
(…)
czytała długo dokładnie
milczała milczała
- to materiał wybuchowy – rzekła
namalowała stertę kamieni i czarną
ziejącą dziurę
-słowo roztrzaskało bruki – podpisała
(Obca)

Aktywne życie społeczne, wewnętrzna potrzeba
pomagania innym sprawiają, że podmiot liryczny –
Poetka jak księżyc świeci światłem odbitym i oświetla
swoim blaskiem innych. To proste zestawienie
uświadamia, jak ważni są w codzienności inni, bez
których życie byłoby puste i bezpłodne. Jednocześnie,
jak zwykła kobieta, czuje się delikatna, pełna obaw
i wątpliwości.
Z niecierpliwością czekam na wydanie
debiutanckiego tomiku – dzieła E. Mazurkiewicz
de Cardenas”. Niech i w uszach innych zabrzmi
„trzepot”, a może raczej szum pięknych skrzydeł
liryków, zapadających w serca i pamięć. Autorce
życzę kolejnych publikacji, na które z niecierpliwością
będę czekała z nadzieją, że nigdy już nie spoczną
zapomniane na dnie szuﬂady.
Teresa Pyc

Charakterystykę twórczości dopełniają,
ukryte w wierszach, elementy autocharakterystyki
Egeria
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Elżbieta Mazurkiewicz de Cardenas

Arkadiusz Sann

Żona

OJCIEC SIEROT,

(Wiedeń)
debiut

Jestem idealną żoną,
on mówi
towarzyszką.
Moje atrybuty to
pojemny brzuch,
żeby mógł pomieścić jego synów
oraz ciasny gorset,
pończochy z szewkiem skrywające
ten brzuch
i rozstępy na udach, gdy
paraduję w wieczorowej kreacji
lub idę z nim do łóżka.
Mam też azbestową rękawicę
do wyciągania pieczeni i ciast z piekarnika.
Dom musi pachnieć „domowo”, tak
żeby przypominał mu dzieciństwo.
Pachnie.
W zamian
on dba o to
by łazienka wypełniała się
tubkami, słoiczkami, ﬂakonami …
Muszę pięknie pachnieć,
najlepiej Channel No 5,
bo mocno i drogo.
Oprócz tego posiadam
sporą kolekcję
dużych słonecznych okularów.
Przydają się czasami do
ukrycia śladów jego
niezadowolenia.
Podobno skończyłam kiedyś
uniwersytety,
władam językami.
Nie zbłaźnię się na
bankietach
i proszonych kolacjach.
Wiem o sobie coraz mniej,
a o nim
to właściwie już nic.
Jego dzień jest dla mnie
czarną dziurą
w której bez śladu znikają
wszystkie moje pytania.
Egeria

CZYLI RZECZ O
JANUSZU KORCZAKU
(1878 – 1942)

Różnie go określano – dla rodziców chorych dzieci
był pediatrą, przez słuchaczy jego audycji radiowych
nazywany był Starym Doktorem; z zamiłowania pedagog, z powołania – opiekun i wychowca. Urodził
się w Warszawie, w rodzinie żydowskiej, jako syn
Josefa i Cecylii Goldszmitów. Po ukończeniu Praskiego Gimnazjum rozpoczął studia na Cesarskim
Uniwersytecie w Warszawie na wydziale lekarskim.
Po sześciu latach nauki otrzymał dyplom lekarza
i w tym samym – 1905 roku, wyjechał do Harbina,
by odbywać służbę wojskową jako lekarz podczas
wojny rosyjsko-japońskiej1. Mundur ubierze raz jeszcze 10 lat później, by uczestniczyć w batalii I wojny
światowej.
Po zakończeniu działań wojennych2 Henryk
Goldszmit podjął pracę w szpitalu dla dzieci im. Bersonów i Baumanów w charakterze pediatry. Opiekę
nad Domem Sierot przy ul. Krochmalnej 92 rozpoczął
w 1912 roku wespół ze Stefanią Wilczyńską.
W swoim szyczytowym okresie twórczości
i działalności publicystycznej3 pisał felietony, książki
dla dzieci (od 1901 r. sygnując je pseudonimem –
Janusz Korczak), prowadził regularnie audycje radiowe; byl pomysłodawcą i organizatorem Małego
Przeglądu – gazety dla najmłodszych, redagowanej przez dzieci. Był niestrudzony, jeśli chodzi
o organizowanie odczytów, referatów i pogadanek,
głównie na tematy pedagogiki i psychologii dziecka.
Rezygnując z założenia rodziny, całe swoje życie skierował na niesienie pomocy dzieciom
(głównie sierotom) i ich edukację. Działalność ta
przejawiała się nie tylko pod postacią sprawowania
kierownictwa nad Domem Sierot, ale również prowadzenia kolonii letnich i tworzenia literatury dla
dzieci4.
II wojna światowa nie przerwała jego
działalności jako wychowawcy. Mimo jednak wielu
jego starań, aby wychowankowie pozostali na Krochmalnej, sierociniec wraz z Korczakiem przesiedlony
został do getta warszawskiego. Po likwidacji getta
1
Awans do stopnia majora.
2
Traktat pokojowy, zawarty w Portsmouth.
3
Lata 1918-1931
4
Najwazniejsze dzieła J. Korczaka to – Król Maciuś
Pierwszy, Bankructwo małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej.
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Janusz Korczak zdecydował się pozostać wraz ze
swoimi wychowankami5 . Zginęli oni wszyscy w obozie zagłady w Treblince 5 lub 6 sierpnia 1942 roku.
***
Poza wszystkimi detalami, dotyczącymi biograﬁi Janusza Korczaka, o jednym należy wspomnieć,
a mianowicie o haskali. Idea tego ruchu wypłynęła
z hermetyzmu, najbardziej bodaj charakterystycznej cechy wspólnot Żydów europejskich. Na tle
społeczeństw Europy doby XVIII wieku środowiska
żydowskie były niczym wyspy, na których przestrzegano sciśle tradycji, religii i języka. Był to czas, w którym judaizm okryty był szczelnie płaszczem surowych
norm obyczajowych na gruncie chrześcijańskiej Europy. Przeciętnego Blumsztajna nie interesowało to,
co dzieje się na zewnątrz jego żydowskiej enklawy,
podobnie też nie obchodziły sprawy gett społeczności
statystycznego Kowalskiego czy niemieckiego
Schmita. Żydzi i chrześcijanie żyli w tym samym czasie i dzielili tę samą przestrzeń, ale... obok siebie.
Po rewolucji francuskiej Europa zmieniła się
diametralnie. Nowe technologie poczęły wypierać
stare manufaktury. Nastąpił boom kolei żalaznych.
Wraz z postępującą technicyzacją nastąpiła również
reorganizacja modeli społecznych. Masowe migracje ludności oraz szybka urbanizacja sprawiły,
że w środowiskach żydowskich coraz trudniej było
zachować rygory oddzielności i nieangażowania
się w sprawy środowisk spoza gmin czy kahałów
żydowskich. Coraz częściej wielu światłych Żydów
zaczęło zastanawiać się, czy jest w ogóle sens
utrzymywać ten żydowski blichtr? A może należałoby
zgolić brody, przyciąć pejsy, zrzucić chałaty i zacząć
studiować oprócz Talmudu inne nauki?
Jednym z pierwszych tego typu myślicieli był
Mojżesz Mendelssohn6, pruski Żyd, z wykształcenia
ﬁlozof, który zapoczątkował wielką asymilację
Żydów europejskich, nazwaną później – haskalą. Na
fali tych asymilacyjnych idei wypłynął (przynajmniej
po części) Josef Goldszmit, adwokat, a już na pewno
jego syn7.
***
Cały swój nowatorski system wychowawczy Janusz
Korczak budował na fundamencie empirycznym, gdzie podstawę stanowił bezposredni i nieustający kontakt z dziećmi. Warto w tym miejscu przypomnieć,
że na przełomie XIX i XX wieku pedagogika
5
Do obozu zagłady w Treblince skierowanych zostało
z Domu Sierot na Krochmalnej 192 dzieci i dziesięcioro osób z
personelu.
6
Ur. w 1729 w Dessau, zm. w 1786; ﬁlozof, pisarz i
propagator zrównania praw Żydów z ludnoscia nieżydowską,
tłumacz Tory, członek Pruskiej Akademii Nauk.
7
Już sam fakt przybrania pseudonimu literackiego
o polskim wydźwięku świadczy o tym wymownie. Znanymi
zasymilowanymi Żydami byli m. in. Julian Tuwim i Antoni
Słonimski.
Egeria

że na przełomie XIX i XX wieku pedagogika
przechodziła przyspieszony rozwój. Zaznaczył się w
tym czasie dynamiczny rozwój nauk doświadczalnych
– badania nad zachowaniami, mową, gestykulacją,
procesami myślenia dziecka. Swoją działalność prowadzili w tym czasie wybitni pedagodzy, prekursorzy tzw. „nowego wychowania“1. Jednakże stałym
elementem wszystkich ówczesnych pedagogów
i wychowców było założenie, że dzieci wychowuje
się na zasadzie karności i posluszeństwa. Skrótowo
rzecz ujmując, dziecko miało słuchać poleceń wychowawcy, być posłuszne i zdyscyplinowane. Janusz
Korczak odwrócił te zasady, twierdząc, że tak, jak dorosli wychowują dzieci, tak samo dzieci wychowują
dorosłych. Od dzieci mozna się wiele nauczyć, że i one
stawiają i mają prawo stawiać swe żądania, warunki,
czynić zastrzeżenia – pisze w swoim sztandarowym
dziele – Jak kochać dziecko (str. 235). Na tamte czasy
było to twierdzenie wprost niesłychane.
Rewolucyjne tezy i zasady wychowania Janusza Korczaka rodziły się na przestrzeni wielu lat
permanentnych obserwacji swoich podopiecznych. Korczak, człowiek wrażliwej i subtelnej natury,
formułował swoje poglądy na temat wychowania
na zasadzie prób i błędów. Można powiedzieć, że to
właśnie pod wpływem jego podopiecznych – dzieci
z Domu Sierot – modyﬁkował swoje poglądy
i założenia pedagogiczne; w pewnym sensie to dzieci formowały Korczaka, kiedy on wychowywał je.
Czytając Jak kochać dziecko, nie można oprzeć się
wrażeniu, że sam autor stał się w pewnym stopniu dzieckiem po to, by wejść w położenie dziecka
i zrozumieć je należycie.
Nie dziwi więc fakt, że miał Korczak na temat współczesnych sobie teorii wychowaczych dość
radykalne poglądy. Całe wychowanie współczesne
pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie
krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego
ducha, siłą jego żądań i zamierzeń – pisze2. Autor idzie jeszcze dalej dowodząc, że w obawie, by śmierć
nie wydarła dziecka, wydzieramy dziecko życiu; nie
chcąc, by umarło, nie pozwalamy żyć3. Bo według
Korczaka nie ma dzieci, są tylko ludzie, tylko że o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych
popędach, innej grze uczuć4.
Autor Prawa dziecka do szacunku niejednoznacznie dowodzi, że tak długo, jak jesteśmy w kajdanach, nie możemy dać dziecku swobody5. Co więcej
1
Ruch „nowego wychowania” zapoczątkowała książka
szwdzkiej pisarki i działaczki społecznej Ellen Key – Stulecie
dziecka 1900 r., wyd. polskie – 1904 r.). Do prądu „nowego wychowania“ wpisali się – Alfred Binet, Edouard Claperède, John
Dewey, Granville Stanley Hall, Adolf Ferriere, Georg Kerschensteiner, Ernst Meumann, Maria Montessori, Wilhelm Preyer.
2
Janusz Korczak – Jak kochać dziecko (str. 18).
3
Ibidem (str. 46).
4
Ibidem (str. 145).
5
Ibidem (str. 112).
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ralnym, inaczej bowiem stanie się siedliskiem zarazy.
Wszystko to bardzo nobilituje Korczaka jako pedagoga, gdyż jego poglądy i teorie wyprzedzały epokę.
Sam fakt utworzenia sądu koleżeńskiego, deklaracji
praw dziecka13 czy sejmu z dwudziestoma posłamidziećmi świadczy o rewelacyjnej wręcz innowacji
i nowatorstwie.
Już wtedy, w początkach XX wieku
J. Korczak zrozumiał, że dziecko jest siłą, z którą trzeba się liczyć. W innym miejscu zapewnia, że dziecko
nie mniej, nie ubożej, nie gorzej myśli niż dorośli, ono
inaczej myśli (...) dziecko myśli uczuciem, nie intelektem (podkreślenie moje – A. S.)14.
Dla Korczaka jako pedagoga było jasne, że pedagogika musi wypracować diagnostykę wychowawczą15.
Cała zresztą jego tworczość pedagogiczna zmierzała
do tego właśnie postulatu. Autor Prawa dziecko do
szacunku zarzucał pedagogice niepotrzebne moralizatorstwo, które w jego rozumieniu przeszkadza gromadzeniu i rozumieniu objawów. Internat i szkoła –
jak dowodzi – mają być „klinikami“ wychowawczej
diagnostyki16.
***
Korczakowski system pedagogiczny – bo
o takim śmiało można tu mówić – spotkał się z dużym
zainteresowaniem, ale też i krytyką. Zarzucano
Korczakowi (za jego życia i później), że wychowuje
nieprzystosowanych do życia „idealistów“; twierdzono, że jego metody wychowacze były/są oderwane od życia, ponieważ trzymają dzieci pod kloszem,
czyniąc je tym samym bezbronnymi wobec surowych
prawideł życia.
Czas zweryﬁkował te i inne zarzuty na korzyść
Korczaka, ponieważ ﬁlary współczesnej pedagogiki to ﬁlary korczakowskie, łącznie z bezwzględnym
zakazem stosowania przemocy wobec dzieci17 czy
Konwencją Praw Dziecka.
Arkadiusz Sann

poezja
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Waldemar Taurogiński
Deszcz płacze
Bądź poświęcone jagnię za
deszcz Jagnię płacze deszcz
płacze Czy zmyje oﬁarne
zranienie Zmieni Paschę
w codzienność przemienienia
Baranku pragnień i próśb
ocal
Jagnię płacze Bóg płacze a deszcz
niechaj zmyje krew
ze mnie

Nad ranem
Nad ranem nie tylko pawie gubią
pióra Nawet aniołom karlą się skrzydła
Niebieskie stopy ciążą do ziemi Gubią czystość
ﬁltrowaniem w pobliskich śmietnikach
Wszyscy szukają cudu A przed wschodem
kogut-astronom uciekł z jutrzenką
Kto zbudzi
poetę

PIN
Zbuduję dom choćby ze złudzeń sobie i
kilku zbłąkanym kornikom
Wystawię na licytacje wszystkie pocałunki
z przypudrowanym liftingiem
Judaszowe zetrę z
naskórkiem On się
zregeneruje
Coraz krótsze esemesy
odeślę
Odszukam pin do
siebie

Za taką „deklarację’ można uznać broszurę J.
Korczaka – Prawo dziecka do szacunku.
13

14
Ibidem (293).
15
Analogicznie do diagnostyki chorobowej (wg J.
Korczaka).
16
Ta postawa badawcza pokrywała się z założeniami
i nastawieniem eksperymentalnym w pedagogice i pedologii,
rozpowszechniona przez amerykańskiego psychologa i pedagoga
– Granville’a Stanleya Halla (1844-19240.
17
J. Korczak byl zdecydowanym przeciwnikiem stosowania kar cielesnych.
Egeria

- 32 -

nr 1 (15) 2012

historia
literatura

poezja
szkic

Waldemar Taurogiński
Złamana chwila
Januszowi
Wystarczyła sekunda a może
ułamek Zmienna losowa wypoziomowała
pole widzenia Odwróciła dominantę jak
schodzoną marynarkę wbijając się gwałtownie
w dyskretną wartość prawdopodobieństwa Zatraciła się
planowa tendencja optymizmu Priorytety pogubiły
semantyczną powłokę snu bo za daleko do rdzenia Ten
urażony słabym przewodzeniem przywiązał marzenia do
szpitalnego materaca Kolorowe lotki uwięzły
w przechodniej klatce nadziei Ktoś jednak pozostawił
klucz Czyżby to tylko roztargnienie nieba

W jedno lato
Dotknięte satyną brzegi ust rozchyliły
lato Do łódek mieliśmy tak blisko Tylko jeden
wieczór i środek nocy przepołowiony znikającym
księżycem Wokół cisza Oddech białej ćmy zasłaniał
sierpniowe świetliki gdy perseidy rzucały się w przepaść
z podwieszonego nieboskłonu Białe złocienie plotły
nieporadne pocałunki a nasze dłonie ogrzewały
nagi kamyk
Już nie był sam

Wakacje z latawcem
Wakacje nad urwiskiem z latawcem lżejszym od
powietrza Urwisko osuwało się Chłopiec trzymał w dłoni
cieniutki sznureczek Pilnował by latawiec z pawim ogonem
nie uciekł mu zbyt wysoko ale latawiec gwałtownie
wzniósł się i poszybował Spełniał sen o lataniu
Zostawił chłopca i urwisko Nie chciał patrzeć jak
znikał w dłoni cieniutki sznureczek. Potem nastała cisza
pustej dłoni

Odchodzenie
mojemu ojcu
To było w kwietniu
Przez uchylone okno odeszło ostatnie
spojrzenie Białe prześcieradło w białym pokoju
zmarszczyło skórę Ktoś próbował je wygładzić ale
ostygłe buntowało się jak
dziecko
Przez uchylone...
ostatnie...
tak
bezpowrotnie
Egeria
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Anna Harasymiuk

Inne oblicze literatury
Wielkiej Emigracji –
twórczość beletrystyczna
Ludwika Mierosławskiego
Dotychczas prowadzone badania historycznoliterackie, skupiające się na zjawisku Wielkiej Emigracji
były obszerne i bardzo wnikliwe, jednakże temat ten wciąż nie został wyczerpany. Jednym z autorów, których
twórczość nie doczekała się opracowania naukowego, jest Ludwik Mierosławski, znany przede wszystkim
jako teoretyk wojskowości, autor instrukcji powstańczych, znakomity dowódca i dzielny żołnierz o ogromnych ambicjach. Choć został przez XX-wiecznych historyków nazwany „generałem klęski”1, to faktem jest, iż
ceniono jego umiejętności wojskowe i taktyczne.
Dorobek literacki Mierosławskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością. Beletrystykę wyróżnia
szczególna odwaga w burzeniu mitów bohaterstwa i rewolucji, rzadko spotykana wśród emigrantów. Ponadto
Ludwik jako jeden z nielicznych twórców, piszących w języku polskim, sięgał po frenezję romantyczną.
Duże znaczenie w życiu Mierosławskiego odgrywały, wyniesione z rodzinnego domu, wychowanie oraz
tradycja wojskowa2. Ojciec Ludwika, Kacper Adam, walczył w armii Napoleona w latach 1805-18143, a sam pisarz
wraz z bratem Adamem w 1826 roku (Ludwik miał wówczas 12, a Adam 11 lat) zostali wysłani na czteroletni kurs
do Kaliskiego Korpusu Kadetów4. W tym czasie Ludwik poznał twórczość Adama Mickiewicza, ale też wiele dzieł
z zakresu wojskowości5.
Zaraz po zakończeniu kursu Mierosławski wstąpił do piątego pułku piechoty liniowej z zamiarem
zdobycia doświadczenia bojowego i upragnionej sławy6. Po druzgocącej klęsce oddziałów powstańczych,
w bitwie pod Ostrołęką, żołnierze z rozbitej jednostki wycofali się do Krakowa, a następnie zostali objęci
amnestią cara Mikołaja I i wysłani w podróż do Francji7.

1

M. Żychowski, Generał klęski: Ludwik Mierosławski (1814-1878), Warszawa 1965.

2
Tamże, s. 12, zob. tegoż, Ludwik Mierosławski (1814-1878), Warszawa 1963, s. 33-34: „Atmosfera domu, kształtowana
opowiadaniami ojca o czynach Napoleona i swoich własnych z wielu pól bitewnych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Rosji i Francji,
urabiała umysły młodocianych w kierunku marzeń i pogoni za sławą. Kult cesarza Francuzów, kult wiarusów polskich okrytych bohaterską legendą był znamieniem owych dni.”
3

Tegoż, Generał klęski…, dz. cyt., s. 11.

4

Tamże, s. 13.

5
Zob. tamże, s. 15: Pasjonował się dziejami oręża polskiego, historią Rewolucji Francuskiej, a nade wszystko pochłaniały
go prace dotyczące kampanii napoleońskich. Świetnie znał każą bitwę stoczoną przez Napoleona i jego marszałków. Analizował każdy
epizod, każdy rozkaz i jego wykonanie. Czytał i zarazem głośno marzył o sławie Kościuszki i Napoleona.
6
Jako członek tej formacji brał udział w powstaniu listopadowym w 1830 roku. »Diabelski« pułk piąty połączył się z ludem
w noc listopadową, co spowodowało, że niektórzy określili ich jako buntowników. M. Żychowski, Generał klęski…, dz. cyt., s. 20. Inna
relacja z początku powstania zob. także: L. Chmiel, Generał Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1975, s. 17.
7
Zob. tegoż, Ludwik Mierosławski…, dz. cyt., s. 58-59. Przed opuszczeniem Galicji wszyscy musieli złożyć pisemne
oświadczenie o treści: „Ja niżej podpisany oświadczam, iż życzeniem moim nieodmiennym jest udać się do Francji i tam pozostać.”
L. Chmiel, dz. cyt., s. 34. Żychowski podaje natomiast, że żołnierze mogli wybrać miejsce pobytu – miała to być Galicja lub Francja,
zob. M. Żychowski, Ludwik Mierosławski…, dz. cyt. s. 59.
Egeria
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Ludwik ostatecznie traﬁł do specjalnego zakładu8 w Besançon, gdzie zetknął się z wieloma różnymi
poglądami i frakcjami politycznymi9. Atmosferę w dépôts kształtowały także ruchy karbonarskie i wolnomularskie, do których należała większość emigrantów, także Mierosławski – był czeladnikiem w wolnomularskiej
loży św. Jana10. Nastroje rewolucyjne panowały wówczas na całym kontynencie, natomiast ruchy karbonarskie
zamierzały niebawem wyzwolić Europę spod jarzma monarchów absolutnych11. Skutkiem takiej sytuacji było
wykształcenie się ruchów, które określa się mianem „Młoda Europa”. Nie dziwi więc fakt, że ówczesna twórczość literacka także podejmowała temat przewrotów.
Mierosławski zadebiutował w 1835 roku jako autor studium o powstaniu listopadowym pt. Histoire
de la révolution de Pologne (Historia powstania polskiego). W tym samym roku wydano również wiersz zatytułowany Bitwa grochowska oraz poemat Szuja. Pierwsze próby literackie środowisko emigracyjne oceniło
„bez entuzjazmu, lecz względnie życzliwie”12, co wynikało nie z małej wartości artystycznej tych utworów,
lecz z ich wymowy, wówczas jeszcze nieznacznie, jednak odbiegającej od ogólnego trendu Polaka-patrioty
walczącego dla Ojczyzny piórem.
Mierosławski obnażał bowiem okrucieństwo walki, ale też nie szczędził słów krytyki organizatorom
powstania listopadowego, wytykając im brak porozumienia i mierne zdolności taktyczne. Oskarżenia te nie
były bezpodstawne, czego dowodzi tytułowa bitwa o Olszynkę Grochowską (Bitwa grochowska), która zakończyła się masakrą. Nie rozstrzygnięto o zwycięstwie, gdyż obie strony musiały się wycofać, niemniej jednak
ważną konsekwencją tej potyczki było uniemożliwienie Rosjanom szturmu na Warszawę, wobec czego mówi
się o taktycznym zwycięstwie Polaków.
Wróg w Bitwie grochowskiej został przedstawiony jako wyjątkowo potężny, dziki, władający nie tylko
ludźmi, ale i naturą, pozbawiony skrupułów. Porzuceni przez Boga i dowodzeni przez nieudolnych przywódców Polacy mogli jedynie liczyć na siły piekielne; zaakcentowano także wyraźnie odwagę i determinację
żołnierzy. Opisy działań bitewnych i ich skutków nie mają wiele wspólnego z patetycznym, chwalebnym
umieraniem za Ojczyznę, ponieważ Mierosławski w sposób szczegółowy, a wręcz naturalistyczny, przedstawił
śmierć i los ciał poległych w walce.
Poemat zatytułowany Szuja był krytykowany przez ówczesnych czytelników przede wszystkim ze
względu na wystąpienie w nim motywu nieuchronności kary boskiej wobec tych, którzy przyczynili się do
zguby Ojczyzny. W ﬁnale utworu główny bohater ginie przygnieciony ogromnym, spadającym krzyżem, co
jest karą za ojcobójstwo, wymierzoną przez Niebiosa. W kontekście całego poematu śmierć tytułowej postaci
może być traktowana także jako wymierzenie sprawiedliwości za bierność obywatela w obliczu zagrożenia
kraju.
W omawianym poemacie została także odkryta „ciemna strona” rewolucji (utwór powstał na kanwie
wstrząsów rewolucyjnych, które miały miejsce we Francji w kwietniu 1834 roku), gdyż jest mowa o tym, iż
walka doprowadza do ruiny, pozbawia życia ludzi, czyni zasady moralne relatywnymi. Mierosławski po raz
kolejny zwrócił też uwagę na poważny problem rewolucji w ogóle, jakim jest brak należytej organizacji i zdolności przywódczych, czego skutkiem był upadek powstania i nieszczęśliwy los jego uczestników.
W utworze wystąpił także wątek milczącego Boga i aktywnej działalności Szatana w dobie rewolucji,
co daje prawo doszukiwać się w Szui buntu wobec zastanej rzeczywistości, a nawet swoistego satanizmu.
Pierwsze utwory Mierosławskiego budziły kontrowersje, jednak prawdziwą burzę we francuskim środowisku emigracyjnym wywołały, wydane w 1836 roku, Pugaczew i Żelazna Maryna. Ich głównym zadaniem nie było jedynie wytykanie błędów nieudolnym dowódcom, ale całkowita demitologizacja rewolucji13.
Obydwa utwory szybko zyskały miano „szatańskich epopei”, a ich autor stał się oﬁarą szykan i znalazł się pod
presją14.
8
Zakłady, w których wcześniej byli umieszczani jeńcy wojenni; w zakładach dépôts znaleźli się oﬁcerowie, żołnierze oraz
ludność cywilna. Podaję za: M. Żychowski, Ludwik Mierosławski…, dz. cyt., s. 63-64.
9

Tamże, s. 70.

10

Tamże, s. 81.

11

Tegoż, Generał klęski…, dz. cyt., s. 35.

12

Tegoż, Ludwik Mierosławski…, dz. cyt., s. 116.

13
Bohaterowie poematów są ludźmi szamoczącymi się między majakami zbrodni, fałszu, cudzołóstwa, a patosem rewolucyjnego heroizmu M. Żychowski, Ludwik Mierosławski…, dz. cyt., s. 117.
14
W zaistniałej sytuacji Mierosławski zaczął wykupywać i niszczyć Pugaczewa i Żelazną Marynę. Zob. Tamże, s. 118, por.
tegoż, Generał klęski…, dz. cyt., s. 46.
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Mierosławski, tworząc w nurcie francuskiej frenezji romantycznej, zmienił dotychczasowe oblicze
polskojęzycznej literatury rewolucyjnej. Innowacyjne były przede wszystkim: brutalizacja rzeczywistości,
podkreślanie okrucieństwa walczących stron oraz plastyczne obrazy makabry. Autor w nieszablonowy sposób
łączył sfery sacrum i profanum, z jednej strony demonizując rewolucję i rewolucjonistów, z drugiej odwołując
się do motywu milczącego, nielitościwego Boga i eksponując go.
Pretekstem do obalenia istniejącego porządku stała się zemsta osobista tytułowych bohaterów –
Pugaczewa i Żelaznej Maryny. Oboje wpadli we frenetyczny szał, zapałali żądzą krwawej, okrutnej vendetty.
Demitologizacja rewolucji jest widoczna bardzo wyraźnie, bowiem zabicie ciemiężców nie przyniosło oczekiwanej satysfakcji, a ﬁnalnie zemsta sprowadziła na bohaterów tragedię – Pugaczew zabił brata i utracił siostrę,
sam zginął na polu walki, Maryna natomiast straciła ojca, a następnie dopuściła się kazirodztwa z własnym
synem, który nie był świadomy, że wyzwolicielka jest jego matką. Rewolucja nie tylko nie przynosi więc spełnienia ani wymiernych korzyści, a wręcz spycha walczących w otchłań.
Jednym z elementów twórczości Mierosławskiego jest makabra, obnażająca jednocześnie codzienność
rewolucyjną, czy w ogóle prozę walki na śmierć i życie, a więc zmasakrowane trupy poległych, zniszczenia,
pożogę, frenetyczny szał niszczenia, który odczłowiecza. Fragmentami ilustrującymi dehumanizację za sprawą okruscieństwa są: opis zwyczajów panujących w obozie kozackim, bratobójcza, zaciekła walka Pugaczewa
z Antonim15, ale też scena sądu nad ojcem Maryny przez prorosyjskich urzędników16. Okrucieństwo i pierwiastek piekielny tkwiący we wrogach, w przypadku Żelaznej Maryny, zostały podkreślone przez fakt, iż tortury
i kaźń odbywały się w majestacie prawa (ustanowionego przez nieprzyjaciół), w Pugaczewie natomiast niepisane prawo, czy raczej jego brak, stanowi rewolucja, konstytuują je też zwyczaje i tradycje poszczególnych
plemion (Kozacy, Tatarzy, Kurdowie17).
Dla występującej w omawianych utworach frenezji równie ważny jest wybujały erotyzm, niezwykle
rzadko występujący w literaturze polskiej doby romantyzmu. Nieposkromiona seksualność wywołuje obłęd,
popycha do niecnych czynów, także do zatracenia samego siebie18. Mierosławski pokazał, że cielesność często
determinuje ludzkie działania, a wyzbycie się jej jest niemożliwe. Z pewnością takie ujęcie nie spodobało się
emigrantom, którzy hołdowali rewolucji i myśleli o niej jak o narzędziu do wyzwolenia Polski, ale też jak
o świętym prawie przedstawicieli narodu do obrony zniewolonej Ojczyzny.
Mierosławski, dzięki literaturze poznanej we Francji oraz inspiracji twórczością autorów emigracyjnych, w tym Adama Mickiewicza, licznym znajomościom, a także umiejętnościom militarnym i doświadczeniu zdobytemu w walce, mógł stworzyć zupełnie nową jakość literatury. Dorobek Ludwika jest
skrony, ale jego utwory są charakterystyczne i oryginalne, dlatego warto zwrócić na nie uwagę. Jako jeden
z nielicznych Polaków „generał klęski” podjął popularny wówczas trend frenezji19. Ponadto beletrystyka
Mierosławskiego mówi bardzo wiele nie tylko o samym powstaniu listopadowym, jego niedociągnięciach
i codzienności, lecz także o losie Polaków, którzy wyjechali do Francji po tym zrywie niepodległościowym.
Istotne są również powiązania środowiska emigracyjnego z ruchami karbonarskimi i wolnomularskimi oraz
ich wpływ nie tylko na Polskę czy Francję, ale na całą Europę.
Anna Harasymiuk

15
L. Mierosławski, Pugaczew, Paryż 1836, s. 47-49, 70-72.
Tam powalone dwa zasiniałe ciała
Z całej się do się przygarniały siły;
Jednego szpona zakrzywiona w kleszcze,
Gardłem po serce drugiemu sięgała,
I chociaż zęby po szpik w kości tkwiły,
Ręka się zdała głębiej szukać jeszcze.
Na obu piersiach kłów posiane znamię
Czarnym, opuchłym wrzodem skórę plami,
Twarze się jeszcze marszczą od wściekłości,
I gdy pustelnik z gardła wyrwał ramie
Z wpitemi w ciało wylazłszy zębami
Ręka braterskie trzymała wnętrzności... (s. 70-72)
16

Tegoż, Żelazna Maryna, Paryż 1836, s. 7-12.

17

Zob. tegoż, Pugaczew, dz. cyt., s. 4.

18

Por. historię zakochanego w Marynie Żyda Jonasza.

19
Zob. A. Harasymiuk, Francuska frenezja romantyczna w literaturze polskiej XIX wieku (w świetle wybranych przykładów),
praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. A. Timoﬁejewa, Lublin 2012, niepublikowana.
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Marian Janusz Kawałko
(opracował)

Cytaty z dziennika krakowskiego
„Czas” z roku 1863
Dotychczas publicyści historyczni, zajmujący się epoką powstania styczniowego, dość rzadko zaglądali do krakowskiego „Czasu” i lwowskiego „Gońca” z lat 1863-1864. Tymczasem dzienniki te są znakomitą lekturą, poszerzającą naszą wiedzę o wojnie partyzanckiej 1863 r. przeciw Rosji. Komentarze polityczne
dotyczące zachowania się państw zachodnich wobec naszego zrywu wolnościowego, zaskakują trafnością
i aktualnością. Pewne analogie do Teheranu i Jałty, wcześniej zaś do tajnej umowy między Francją a Anglią
z 5.09.1939 r. o nieudzieleniu Polsce pomocy militarnej, aż nadto się kojarzą. Przytoczone nieliczne fragmenty informacji zaczerpnięte z krakowskiego „Czasu” o przebiegu wojny partyzanckiej, głównie w Lubelskiem,
poświadczają jedynie wyrażoną tu opinię. Jeszcze więcej znakomitych politycznych komentarzy, cytujących
także dzienniki zachodnioeuropejskie, Czytelnik znajdzie w lwowskim „Gońcu” z 1863 r.
18 lutego 1863, nr 39.
Pod Chełmem w dniu 22 stycznia wysłani z Krasnegostawu Moskale napadli na dwór we wsi Bukowa
i takowy zupełnie obdarli, zrabowali, wszelkie sprzęt, meble itp. Potłukli i poniszczyli. Właściciel p. Artur
Ciemniewski powszechnie szanowany i kochany zdołał ukryć się.
Przywieziono do cytadeli i oddano w ręce komisji śledczej jednego z ciężko rannych,o którym
rządutrzymuje, iż jest Leonem Frankowskim. [Był on komisarzem powstańczym na województwo lubelskie.
Matka jego prosiła o wstawiennictwo księcia Konstantego, jednak – mimo obietnicy księżnej – został
w Lublinie powieszony. Przed egzekucją prosił o zamianę formy wykonania wyroku na rozstrzelanie, ale jego
prośby rosyjskie władze w Lublinie nie uwzględniły. W chwili śmierci miał 22 lata – dop. MJK].
25 lutego 1863, nr 45.
6.02. Moskale spalili w Zwierzyńcu archiwum Ordynacji Zamojskiej, znane ze swej ważności
historycznej dla całego kraju.
3 marca 1863, nr 50.
Bohdanowicz ze swoim oddziałem 300 ludzi wynoszącym, stał w lasach przy wsi Rudce nad rzeką
Uhrem. Moskale pokazali się pod lasem, nasi wybiegli z lasu, strzałami ubili Moskalom kilku ludzi i na powrót
do lasu się cofnęli. Moskale zabrali trupów swoich i ruszyli do odwrotu, wtedy Bohdanowicz wybiegł z lasu po
raz drugi i znowu strzałami ubiwszy kilku, wpadł do lasu, w którym Moskale ścigać go nie mogli.
8 marca 1863, nr 55.
W gminie Świerże powstańcy zabrali z kasy skarbowej r.s. 693 kop.60,5. (...) Następnie przez tęż
gminę przeszło 1000 [powstańców] ku Włodawie, zabrawszy [z dworów] 26 koni i 3 wozy.
21 marca 1863 r., nr 66.
W dniu 26 lutego z.m. Kazimierz Bogdanowicz dowodzący oddziałem powstańców w okolicach
Łęcznej, celem zaopatrzenia oddziału w żywność udał się z dwoma towarzyszami broni do wsi Zezulina, gdzie
pojmanym przez Moskali został; w dniu zaś 28 lutego pod silną eskortą oprawców moskiewskich do Lublina
przywieziony.
Kazimierzowi Bodanowiczowi dla większego dręczenia w sam dzień imienin jego (...) odczytali
oprawcy wyrok śmierci, który w dn. 7 bm. spełniono przez rozstrzelanie. Przed egzekucją jenerał [Aleksander]
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Chruszczew, znany ze swego barbarzyństwa i poduszczania włościan do rzezi posiadaczy ziemskich [podkr.
MJK], zapytywał Kazimierza Bogdanowicza, czy nie żąda łaski, zimno odpowiedział młodzieniec bohater:
„od cara ani od jego podłych służalców nie żądam żadnej laski, kiedy tyle krwi niewinnej przelali”. [Ciała
Bogdanowicza matce jego nie wydano z obawy przed pogrzebową demonstracją. Był on naczelnikiem
powstania dla obwodu chełmskiego – dop. MJK].
25 marca 1863, nr 69.
Lewandowski (w Lubelskiem) napadł na Moskali pod Sawinem, wsią kościelną o 12 wiorst od Łukowa.
Moskale zapalili wieś, wtedy chłopi porwali za siekiery i rzucili się na Moskali, tak że wyparli ich do jeziorka
i klęskę znaczna zadali. Na wieść o tym dowódcy moskiewscy z Siedlec, Łukowa i Radzynia wysłali znaczne
oddziały ku Staminowi, Lewandowski się cofnął, a chłopi z kobietami i dziećmi uszli w las. Moskale spalili
wieś.
27 maja 1863, nr 118.
W południowej części lubelskiego po nieszczęśliwych i krwawych bojach pod Tyszowcami [18-19
maja 1863 – dop. MJK] i Tuczapami, w których pokonane zostały pięćkroć przeważnymi siłami oddziały
[Jana] Zapałowicza i Czerwińskiego - pozostały dwa hufce Lelewela [Marcin Borelowski – dop. MJK]
i Wiśniewskiego, które nie brały udziału w tym krwawym boju.
7 czerwca 1863, nr 127.
W Lubelskiem bił się pomyślnie huﬁec Lelewela dn. 31 maja między Zaklikowem
a Zawichostem. (...) Odparłszy Moskali, którym znaczne straty zadał, a sam okupiwszy tę pomyślność stratą
15 zabitych i 18 ranionych, posunął się dalej kilka mil na północ.(...). Następnie [1 czerwca] przybył w okolice
Kazimierza, gdzie przeciw niemu trzy kolumny moskiewskie spieszyły. Zręcznym marszem Lelewel sprowadził
Moskali do Puław, a sam przez Żyrzyn, Michów udał się do Firleja i połączył się z oddziałem chełmskim
[Władysława Józefa] Rudzkiego i lubartowskim [Zygmunta] Koskowskiego.
2 lipca 1863, nr 141.
Niech się teraz Zachód, straszony przez Moskwę socjalizmem i komunizmem Polaków przekona, kto
rzeczywiście tych idei jest wyznawcą: czy Polska dobijająca się niepodległości, szanująca własność, wolność
osobistą każdego i jego religię ? Czy Moskwa szczująca ciemny lud młodszych braci przeciw starszym,
zachęcając do mordów, łupienia bogatszych, poddmuchująca religijny fanatyzm.
16 lipca 1863, nr 159.
W Lubelskiem oddział Ruckiego dość silny i dobrze uzbrojony odparł 6 bm. Pod Bukową Małą na
północ od miasteczka Sawina w Chełmskiem niedaleko Bugu uderzających na niego Moskali.
21 lipca 1863, nr 163.
Po wzięciu ś.p. Kazimierz Bogdanowicza, naczelnika wojennego powiatu krasnostawskiego do niewoli moskiewskiej i rozproszenia się jego małego oddziałku, którego część poszła w szeregi innych oddziałów w podlaskie, powiat nasz [krasnostawski] smutny i w żałobie.(...) dzięki energicznemu działaniu majora
Władysława Rudzkiego, który w ostatnich dniach kwietnia r.b. przybył jako nowo mianowany dowódca oddziału w powiecie krasnostawskim, w krótkim bardzo czasie stanął oddział złożony z kilkuset ludzi uzbrojonych,
uorganizowanych, umundurowanych. (...) Nie ma wioski, nie ma miasteczka u nas, gdzie by oddział Rudzkiego
nie był; wszędzie proklamowano Rząd Narodowy, wszędzie uwłaszczono chłopów [Dla uzupełnienia: w tamtym czasie w Krasnymstawie stacjonowały 3 roty aleksopolskiego pułku piechoty, 2 szwadrony z charkowskiego pułku ułanów i pół sotni Kozaków – pod dowództwem pl. Baumgartena – dop. MJK].
1 sierpnia 1863, nr 167.
Nie ma większych łotrów jak Polacy, którzy się zaprzedali Moskalom. (...) Mamy tu w Lublinie takich
zacnych ziomków. Na przykład kapelan wojskowy Feliński, co to w tak dobrej z oﬁcerami moskiewskimi żyje
komitywie, przyjaciel łotrów w całym kraju, a niezrównany kaznodzieja na temat nieograniczonej miłości
do cara. Za tego to godnego kapłana staraniem, wydał jen. Chruszczew rozkaz, że żaden żołnierz choć
katolik, nie ważył się iść do kościoła w mieście. Wolno im tylko słuchać mszy, jaką kapelan Feliński odprawia
i nauk, jakie głosi.
15 sierpnia 1863, nr 185.
O bitwie pod Depułyczami w dniu 4 sierpnia 1863 r., na podstawie raportu Władysława Eminowicza i Kajetana
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Cieszkowskiego - Ćwieka, „Czas” donosił: (...)... cały oddział majora Rudzkiego zamiast kolumnami postępować, rozsypał się i naszych tyralierow ogniem raził [podkr. – MJK]; tym sposobem dobry porządek tylko
nalewym skrzydle był utrzymany, (...) zas karabinierzy w drugiej linii wzorowo postępowali. (...) Moskale
z Depułtycz wyparci, nawet bliskiego lasu nie zajmowali, tylko pędem uciekli aż poza Wierzchowiny (...).
Bój trwał do 4-tej po południu. Dzielnością i męstwem odznaczyli się z oddziału naczelnika Ćwieka [Kajetan
Karol Cieszkowski – dzierżawca dóbr Kozia Góra w pow. krasnostawskim – po powstaniu na emigracji w
Paryżu – dop. MJK] (...) Trębacz Wojciech Gawrył nie odstępował łańcucha, trąbiąc do ataku. (...) Straty
nasze: 14 zabitych, 39 rannych, między ostatnimi podporucznik Korczyński i Koczorowski, 4 konie padły i 8
rannych. Moskale przeszło 60 zabitych schowali do karczmy, którą podpalili, zaczem zginęło ich najmniej 90.
Drugie tyle rannych, między którymi naczelnik wojenny okręgu chełmskiego i dowódca major Büchner, który
w Rybczewicach pastwił się nad jeńcami i rannymi.
1 września 1863, nr 198.
O bitwie pod Fajsławicami
( 24 sierpnia 1863 – dzień był pochmurny
z lekkimi opadami deszczu rano i po południu – dop. MJK) jenerał Chruszczew pisał w raporcie, iż oddziały janowski pułkownika Emanowa, składający się z 8 kompanij piechoty i 4 dział
i pułkownika Sołłobuba z Lublina, składający się z 6 kompanij i 2 dział, miały walkę
24 sierpnia około Dorohuczy z bandami Rudzkiego, [Karola] Krysińskiego i Wagnera [właść. Wierzbickiego
– dop. MJK] pod dowództwem Kruka. Bandy zostały zupełnie zniesione, przywódcy ich zabici [nie było to
prawdą – dop. MJK] , 644 buntowników ujęto.
Z dotychczasowych wiarygodnych doniesień wiemy – pisał redaktor „Czasu” – iż Kruk
[w istocie zdezerterował z pola bitwy wraz
z oddziałem jazdy przebił się przez Moskali
z Wagnerem - dop. MJK], iż oddział Wierzbickiego, czyli Wagnera nie został rozbity, (...), że Krysiński nie
zginął, lecz jest rannym, że jeden tylko dzielny major Rudzki zginął i że w ogóle strata polska w zabitych,
ranionych i wziętych do niewoli wynosiła do 400 ludzi. (...) Klęska ta [podkr. MJK] raz jeszcze pokazała, że
oddziały partyzanckie nie mogą jeszcze działać znacznymi masami razem skoncentrowanymi i wdawać się
w bitwy regularne, które wymagają dobrego wyrobienia żołnierza w manewrach. (...)
W raporcie gen. Heidenreich–Kruk tłumaczył się, iż nie miał pod dostatkiem broni, a ponadto wysłał – na rozkaz rządu powstańczego – w sandomierskie oddziały Ćwieka i Eminowicza. – Zostałem więc z
garstką żołnierzy. (...) Część tylko oddziału Wagnera czyli [Tomasza] Wierzbickiego najwytrwalej się trzymała
i wszyscy prawie polegli, a między nimi nieodżałowany major Wagner. (...) Walka była bardzo nierówna, bo
przeciwko nam mającym 1400 piechoty i 150 jazdy walczylo 25 kompanij piechoty moskiewskiej, 4 sotnie
Kozaków, 2 szwadrony huzarów i 2 szwadrony dragonów. (...) Przy takich okolicznościach nic dziwnego, że
katastrofa fajsławicka nastąpiła [Żadnej pogłębionej reﬂeksji ze strony Kruka i przyjęcia choćby części winy
za klęskę pod Fajsławicami na siebie – dop. MJK].
5 września 1863, nr 202.
Położenie oddziałów dość licznych, ale po ogromnej przestrzeni kraju rozrzuconych, gdzie wsie zniszczone, popalone dwory, dziewięć dziesiątych obywateli wywiezionych, zesłanych lub zamordowanych, tyleż
majątków zasekwestrowanych i zarządzanych przez c z y n o w n i k ó w moskiewskich, jest smutne, ale i godne
uwielbienia zarazem. Przechodzą tygodnie, a żołnierz ciepłego jadła nie kosztuje, nie zna dachu i wypoczynku,
rodzinne lasy dają mu wprawdzie bezpieczne schronienie i szczęśliwą miejscowość do walki, lecz brak dowozu
żywności, amunicji i rekwizytów, odosobnienie nieraz oddziałów przez długi przeciąg czasu, niepodobieństwo
zostawienia rannych i znużonych po wsiach, gdyż szpiegi moskiewskie wnet wytropią i wtedy cała wieś z ziemią
się równa, a jej mieszkańcy muszą się tułać lub ginąć głodną śmiercią. (...) Kto ranny – to już gorzej, niż zabity,
komu sił zabrakło i nie mógł zdążyć za oddziałem – niech siebie uważa za zaginionego.(...) Trzeba nadludzkich
wysileń, trzeba poświęcenia bez granic i odwagi nie praktykowanej, by podołać tak trudnym warunkom. Ale
ufajmy Bogu.
10 września 1863, nr 205.
Pius IX z własnej inicjatywy nakazał publiczne modły (...) i ustanowił dwutygodniowy jubileusz z a
Po l s k ę i j e j o s w o b o d z e n i e. . (...) Jest wolą Ojca Świętego, aby zanoszono osobliwe modły za nieszczęśliwą
Polskę, za którą z boleścią patrząc, baczy, iż się stała w tej chwili widownią mordów i krwi rozlewu.
11 września 1863, nr 206.
O bitwie pod Batorzem tak korespondent „Czasu” pisał: Wtem widety dają znać, ze w pobliżu ukazali
się Kozacy. Lelewel natychmiast rozkazał konnicy odeprzeć ich, gdy ukazała się piechota z sześciu armatami.
Było jej przeszło 20 rot. Oddział [Lelewela] cofnął się laskiem pod folwark Batorz. Po półgodzinnym boju
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Moskale zajęli lasek i tam baterię dział ustawili. Nasza piechota wyparta z lasku wychodzi na czyste pole i tu
się wraz z kawalerią formuje. Rozpoczyna się nowy bój. Lelewel pada w drugim ataku ugodzony w brzuch kulą
z janczarki od Kozaka. Wtedy obejmuje Zakrzewski dowództwo nad konnicą, a podpułkownik Grudziński nad
piechotą.
Wiadomość o śmierci ukochanego wodza poraża wszystkich, piechota zaczyna ustępować.(...) Po śmierci
Lelewela podpułkownik Grudziński objął dowództwo i zdołał cofnąć się z oddziałem i przedrzeć się przez
otaczające koło kolumn moskiewskich.
12 września 1863, nr 207.
Porażka pod Batorzem znagla nas jeszcze powtórzyć, iż zgromadzenie w jeden huﬁec znacznej liczb
zbrojnych ludzi – tym bardziej, gdy są niedobrze jeszcze wyćwiczeni – zawsze do k l ę s k i d o p r o w a d
z i ć m u s i, gdyż huﬁec taki traci największą siłę i zaletę partyzanckiego oddziału, to jest szybkość ruchów.
(...) rzec można, iż w działaniu wojennym, podobnie jak w dynamice, siła jest iloczynem masy i szybkości.
Chociaż w wojnie partyzanckiej [proszę zwrócić uwagę na nazwanie powstania wojną partyzancką, gdyż
w istocie była to taka wojna – dop. MJK] oddziały zmuszone być drobnymi, tracą na masie, jednak zyskując
przez to na szybkości ruchu, nic nie stracą a wypadkowej sile działania.
13 września 1863, nr 208.
Z raportu majora Rudzkiego o bitwie pod Fajsławicami: Spaliwszy most na Wieprzu w Dorohuczy,
pospieszyłem ku Siedliszczowi, gdzie zastałem jen. Kruka, pod którego rozkazy jako naczelnika wojenego województwa Lubelskiego i Podlaskiego, przeszedłem. (...) Zaledwie przybyliśmy do Kaniego, gdy ludzie obydwu
oddziałów, strudzeni, niewywczasowani, zaczęli z bezsilności upadać, w takim rozerwaniu i rozciągnieniu
się szeregów szedłem przez Liszno do Oleśnik, wprzód jeszcze wysławszy zapytanie do jen. Kruka, czy ludziom przed rzeką Wieprzem spocząć każe. Odebrawszy rozkaz do dalszego pochodu, przeszedłem Wieprz,
most – według odebranych rozkazów- spalić rozkazawszy. (...) Równocześnie ja z mym i Wagnera oddziałem
ruszyłem ku małemu laskowi, chcąc uprzedzić ścigających i zastępujących nam drogę do lasku Kozaków.
W lasku tym z rozkazu jen. Kruka umieściłem piechotę...(...). Tymczasem z lewej strony lasku kilkanaście mórg
liczącego, uderzyło kilka kolumn piechoty moskiewskiej, rozpocząwszy bój ogniem działowym. Nie upłynęło
chwil kilka, gdy prócz piechoty, artylerii i Kozaków od strony Fajsławic, ukazała się piechota i artyleria od
strony Oleśnik – i tym sposobem piechota i jazda nasza zostały oskrzydlone.(...) Widok z wszech stron okalającej Moskwy (...) rozpaczą przejął żołnierzy [naszych] i tak już ﬁzycznie bezsilnych, skutkiem 20-togodzinnego
bez wypoczęcia i pożywienia marszu. (...) Poniosły największe straty oddziały Wagnera i mój (...).
15 września 1863, nr 209.
Jeden z lubelskich korespondentów „Czasu” tak scharakteryzował sylwetkę Marcina Borelowskiego
– Lelewela [ur. w 1829 r. w Krakowie – dop. MJK]: Nieustraszony i pełen przekonania o powodzeniu sprawy,
nieraz śmiało i ze skutkiem zajrzał w oczy Moskwie, co też spowodowało Rząd Narodowy do awansowania go
i mianowania wreszcie pułkownikiem i Naczelnikiem wojennym województwa podlaskiego. Lelewel, blacharz
z profesji, a następnie właściciel fabryki pomp w Warszawie, był jednym z rzadkich ludzi, u których miłość
i poświęcenie dla ojczyzny przede wszystkim górujące, ani na chwilę o wywyższeniu się osobistym myśleć
nie dozwalają. Poczciwy, prawy, charakteru nieposzlakowanego, poświęcił swe mienie i życie dla ojczyzny.
Roztropne Lelewela z ludem wiejskim obchodzenie się, prostota obyczajów, jednały mu powszechną przychylność.
1 listopada 1863, nr 250.
Wiadomości z Wiednia są bardzo złe i nad nimi teraz głównie rozmyślają w najwyższych sferach rządowych. (...) na bankiecie w Baralem lord Grenville, członek rządu angielskiego miał mowę, w której rzekł: - Co
się tyczy polski, rząd angielski wyprowadził konkluzję, iż jakiekolwiek mogą być uczucia i sympatie Anglii dla
Polaków, najwłaściwszym dla niej (jest) trzymać się na uboczu w tym sporze. Skoro rząd doszedł do tej konkluzji, byłoby zbyt okrutne względem samych Polaków, gdyby dawał im do mniemania, że Anglia chwyci za oręż
w obronie ich sprawy.
W dniu 15 grudnia 1863 r. wydawanie „Czasu”, za publikowanie odważnych komentarzy politycznych
w sprawie powstania, zostało zawieszone na 3 miesiące. Jego funkcję przejął dziennik polityczny „Chwila”.

Marian Janusz Kawałko
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