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Wielokulturowoæ tradycji pogranicza Polski po³udniowowschodniej ponownie goci na ³amach Egerii*. Tym razem
spotykamy siê z naszymi Czytelnikami w Che³mie, w miecie
niezwyk³ym, dla niektórych nawet magicznym.
Che³m, ze swoj¹ bogat¹ przesz³oci¹, przede wszystkim
ró¿norodn¹ religijnie i kulturowo, by³ miejscem cierania siê
odmiennoci etniczno-wyznaniowych, a tym samym wartoci duchowych i materialnych. Owo wzajemne przenikanie
kultur Wschodu i Zachodu, charakterystyczne dla terenów
wschodniego pogranicza, uczy³o mieszkañców tych ziem
wzajemnego szacunku i tolerancji tak potrzebnych i dzisiaj
wspó³czesnej Europie, by oddycha³a obydwoma p³ucami.
Pamiêæ o barwnej, niekiedy skomplikowanej przesz³oci miasta, winna stanowiæ mocny fundament budowania teraniejszoci i przysz³oci wspó³czesnego lokalnego spo³eczeñstwa.
Piêkn¹ kart¹ che³mskiej kultury w przesz³oci i obecnie
by³a i jest literatura, któr¹ tylko w zarysie prezentujemy
w niniejszym numerze pisma. Zintegrowane ¿ycie literackie
w Che³mie, z niewielkimi przerwami, liczy prawie sto lat. Dzisiaj wielopokoleniowa Che³mska Grupa Literacka Lubelska
36 z powodzeniem kontynuuje tradycje swoich poprzedników. Che³mscy historycy z wielk¹ pasj¹ ods³aniaj¹ przesz³oæ
tego miasta, jego poeci opisuj¹ urokliwe zak¹tki i zau³ki, za
malarze i fotograficy choæ na chwilê próbuj¹ zatrzymaæ uciekaj¹cy czas. Skrawki tych dzia³añ mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ
na stronach naszego pisma.
Che³mianie s¹ wszêdzie wo³aj¹ organizatorzy wiatowego Zjazdu Che³mian, który odbêdzie siê w dniach 19-21
maja br. Do miasta nad Uherk¹ przyjad¹ che³mianie z bliska
i daleka by spotkaæ przyjació³ i znajomych, raz jeszcze odbyæ
sentymentaln¹ podró¿ w czasie, a co najwa¿niejsze, by wspólnie z obecnymi mieszkañcami zastanowiæ siê nad przysz³oci¹ i rozwojem Niedwiedziego Grodu.
W imieniu Redakcji, ¿yczê uczestnikom Zjazdu niezapomnianych wra¿eñ, a naszym Czytelnikom interesuj¹cej lektury.
Waldemar Taurogiñski
*Egeria - patrz str. 20
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Aleksandra Ziñczuk

Wielokulturowoæ

- bliskoæ czy obcoæ?
W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ w Europie coraz
wiêcej instytucji, wydawnictw oraz rozmaitych inicjatyw zajmuj¹cych siê problematyk¹ pogranicza oraz kultur odmiennych. Termin wielokulturowoæ sta³ siê z jednej strony tematem z³o¿onych zagadnieñ spo³ecznych, dotycz¹cych transmisji kultury, oraz obiegowym has³em promuj¹cym festiwale
i akcje o zbli¿onej tematyce. Posiada zatem charakter elitarny, mediumiczny, ale i reklamowy. Pojêcie to cile wpisuje
siê w definicje: ma³ej ojczyzny, to¿samoci narodowej, kultury ludowej, rozwoju lokalnego, pamiêci kulturowej lub pedagogiki miejsc pamiêci. Na pewno jest kulturowym zjawiskiem
nowego typu, przy tym niejednoznacznym. Nale¿y zatem spojrzeæ nañ z wielu stron. Przede wszystkim wielokulturowoæ
jest pojêciem odnosz¹cym siê na równi do zjawisk narodowociowych, jak i dowiadczeñ spo³ecznych. Oznacza zasadê demokratycznego wspó³istnienia zarówno jednostek, jak
i grup o specyficznej to¿samoci narodowej1.
W rodowiskach inteligenckich i artystycznych zaistnia³a
jakby swoista moda na wielokulturowoæ. Aby zrozumieæ zakres tego zjawiska, trzeba odpowiedzieæ na pytanie, sk¹d
wynika zainteresowanie t¹ problematyk¹. Sk³adaj¹ siê na to
ró¿ne przyczyny. Przede wszystkim, po wydarzeniach wojennych oraz dowiadczeniach Holocaustu, szczególnie wa¿ne
jest przekazywanie wiedzy o historii narodów, ³amanie wyobra¿eñ i stereotypowych przyzwyczajeñ o innych narodowociach, a tak¿e walka z ksenofobi¹, nacjonalizmem, antysemityzmem i innymi postaciami nietolerancji. Koncentracja
na wielokulturowych aspektach spo³ecznych wynika w g³ównej mierze z podejmowania próby dialogu z innymi narodami
w celu zaznajomienia siê z ich mentalnoci¹, a wiêc: kultur¹,
obyczajami i religi¹. Ma to na celu prze³amanie barier miêdzy
narodowociami.
Dziêki pedagogice i andragogice przekazywanie zasobu
wiadomoci o miejscach i narodach wielokulturowych jest
coraz bardziej urozmaicone. Uwiadamianie m³odzie¿y i doros³ych skupia siê nie tylko na folklorze jakiego miejsca, lecz
tak¿e na odkrywaniu swojej to¿samoci. Czêsto mieszkañcy
nie znaj¹ historii i kultury w³asnej przestrzeni. Edukacja na
temat tzw. miejsc pamiêci, zamieszkiwanych przez ró¿ne kultury, nie odnosi siê tylko do przekazywania wiedzy o odmiennych krajach. Punkt wyjcia stanowi g³ównie dyskusja na temat rodzimych korzeni. Taka kolej rzeczy pomaga w zrozumieniu wspó³istnienia i wspó³tworzenia spo³eczeñstw dziêki
odmiennoci. Poza tym mieszkañcy staj¹ siê obywatelami

miasta danego regionu, poznaj¹c swoj¹ ma³¹ ojczyznê. Profesor Wies³aw Theiss daje pe³ne okrelenie na termin ma³ej
ojczyzny, która oznacza przestrzeñ psychofizyczn¹ (...) rzeczywistoæ realn¹, konkretn¹ i materialn¹, a jednoczenie naznaczon¹ wartociami, znaczeniami, symbolami i mitami. Ma³a
ojczyzna skupia ludzi ¿yj¹cych na okrelonym terenie geograficznym, w krêgu oddzia³ywañ miejscowej tradycji, kultury,
ró¿nych form ¿ycia spo³ecznego i przyrody (...) zakorzenia cz³owieka w jego wiecie, a to oznacza m.in. pe³n¹ i godn¹ obecnoæ w okrelonym miejscu i czasie, a równoczenie obowi¹zek uczestnictwa, tj. utrwalania, zmieniania i ulepszania istniej¹cych warunków2 .
Kiedy pojêcie wielokulturowoci ³¹czy siê z rozrywk¹,
pe³ni wówczas funkcjê has³a komercyjnego i marketingowego. Dzieje siê tak czasami choæby w przypadku muzyki klezmerskiej albo wytworów sztuki nawi¹zuj¹cej do tradycji
¿ydowskiej, które maj¹ uatrakcyjniæ miejsca, gdzie niegdy
owa ludnoæ zamieszkiwa³a. St¹d dewocjonalia i pami¹tki
w stylu figurek lub obrazów ¯ydów z tradycyjn¹ brod¹, najczêciej z pejsami b¹d jarmu³k¹. Podobnie restauracje na krakowskim Kazimierzu maj¹ przyci¹gaæ tradycyjnymi potrawami ¿ydowskimi lub wystrojem wnêtrz i koncertami klezmerów. Jednak¿e wartociowe wykorzystanie wielokulturowoci miejsca daje tym samym mo¿liwoæ jego rozwoju lokalnego.
Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e ¿ywe zainteresowanie obyczajami judeochrzecijañskimi wypiera znacznie zaciekawienie innymi kulturami. Jednak dlaczego spo³eczeñstwo polskie
wydaje siê bardziej interesowaæ ¯ydami, a wiedza o Ukrainie
lub Bia³orusi i ich niezwyk³ym kolorycie pozostawia wci¹¿
wiele do ¿yczenia? Odpowied nie mo¿e byæ jednoznaczna.
Po pierwsze, tragiczna historia narodu ¿ydowskiego skupi³a
nañ oczy ca³ego wiata. Jest tak¿e istotne, ¿e w jego przypadku religia podjê³a funkcje pozareligijne, takie jak polityka,
obyczaje czy narodowoæ. Ale czy stereotypowoæ w myleniu o innych narodach mo¿e byæ ca³kowicie prze³amana, skoro ¯ydzi s¹ dla niektórych bardziej egzotyczni, a Ukraina nadal wywo³uje tylko skojarzenia tañszego monopolu na u¿ywki i benzynê? Zawsze zostaje jeszcze bieda i sentymentalny
Lwów. Polityka Unii Europejskiej zmienia te przyzwyczajenia, przemawiaj¹c do ludzi wedle ich potrzeb. Poniewa¿ pieni¹dze z Unii maj¹ dopomóc we wspieraniu kontaktów miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Tymczasem chodzi o co jeszcze. Poza
Jedwabnem spo³eczeñstwo polskie ma bardziej uregulowane

1
Kalczyñska M., Regionalne i lokalne media w spo³eczeñstwie wielokulturowym,
red. J. Glenska, M. Kalczyñska, Opole 2004, s. 9.

2
Theiss W., Ma³a ojczyzna: perspektywa edukacyjna - utylitarna [w:] Ma³a ojczyzna.
Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, pod red. W. Theiss, Warszawa 2001, s. 11-12.
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stosunki z ¯ydami. Nie pamiêta siê jednak, ¿e powszechna
niechêæ Polaków do ludnoci ¿ydowskiej istnia³a odk¹d ¯ydzi
przybyli do Polski. Wcale nie chciano ich w miastach z tego
prostego powodu, ¿e za dobrze zarabiali pieni¹dze i potrafili
zjednaæ sobie w³adców. Mo¿na poniek¹d powiedzieæ, ¿e to
zazdroæ lublinian zaprojektowa³a architekturê Starego Miasta. Przez wieki bowiem ludnoæ ¿ydowska budowa³a swoje
domostwa pod gór¹ zamkow¹, gdy¿ nie posiada³a prawa handlu i przebywania na terenie Nowego Miasta, na które otwiera³a siê Brama Krakowska, a za ni¹ Krakowskie Przedmiecie.
Potrzeba odmiany, niechêæ i jednoczesne zainteresowanie
innym, obcym warunkuje kontakt ró¿nych kultur. Cz³owiek od zawsze obawia³ siê tego, co nieznane. Jednoczenie
intrygowa³a go odmiennoæ. Poza tym nie lubi siê kogo, kto
jest od nas m¹drzejszy, lepszy i bogatszy. Pierwsze odczucie
cz³owieka jest takie, ¿e czuje siê gorszy i wtedy naturaln¹
form¹ obrony jest atak w formie antypatii. Porozumienie miêdzykulturowe mo¿e nast¹piæ tylko dziêki podjêciu dialogu,
do którego przedtem trzeba siê samemu przygotowaæ i zdobyæ wiadomoæ oraz to¿samoæ narodow¹, kulturow¹ b¹d
religijn¹. Z jakich powodów wiêkszoæ prac antropologów
powstaje na temat kultur obcych, a nie w³asnych? Zaburza to
niejednokrotnie zrozumienie innej kultury, bo badacze równie dobrze mog¹ zak³adaæ, ¿e dowiadczenia ich kultury wynikaj¹ z podobnej motywacji i wartoci kultury obcej. Zagadnienia zwi¹zane z wielokulturowoci¹ maj¹ za zadanie wypaczaæ b³êdy w myleniu o innych nacjach. Chodzi przecie¿
o wzajemne przekazywanie sobie wartoci kulturowych. Kolejnym celem instytucji, które podjê³y siê wielokulturowego
uwiadamiania, jest proces demokratyzacji obywateli we w³aciwym jej rozumieniu. Najwa¿niejszym punktem jest jednak
ratowanie gin¹cych kultur, zabytków kultury lub przechowywanie pamiêci o narodach i miejscach nieistniej¹cych.
Jednym z aspektów wielokulturowoci jest istotne pod³o¿e historyczne. Instytucje, podejmuj¹ce omawiane zagadnienie, obejmuj¹ z regu³y badania nad wybranym regionem. Eksploracje dotycz¹ przesz³oci miast i miasteczek, tradycji, obyczajów i nawyków, które ukszta³towa³y kulturê danego obszaru i wspó³tworz¹ j¹. O z³o¿onoci tematu przesz³oci napisa³ Jurij Andruchowycz, który wraz z polskim przyjacielem
tworzy namacalny przyk³ad miêdzykulturowego dialogu. Andrzej Stasiuk pokaza³ mi dziwn¹ drogê: kamienista lena droga -las rozci¹ga³ siê po prawej i po lewej stronie, las i tylko
las, tymczasem by³a to droga przez ³emkowsk¹ wie, nosz¹c¹
wymown¹ nazwê Czarne. Tak wiêc powinny byæ równie¿ ruiny jêzyków, s³ów, pism - owej ruchomej pamiêci3. W tej samej ksi¹¿ce pisarz z Polski lapidarnie wyjania nêkaj¹cy rodaków kompleks wobec krajów zachodnich: Oto, co znaczy
byæ rodkowym Europejczykiem. ¯yæ miêdzy Wschodem, który nigdy nie istnia³, a Zachodem, który istnia³ zanadto4.
W wyniku zmêczenia pogoni¹ za zachodnimi wzorcami,
w dobie konsumpcjonizmu i uniformizacji, cz³owiek Europy
rodkowej i Wschodniej jest w jaki sposób mniej lub bar-

dziej nara¿ony na gwar. Jest dziêki temu bezpieczniejszy i ju¿
mniej spokojny, poniewa¿ tkwi gdzie pomiêdzy jednym koñcem wiata a drugim.
Ostatnimi czasy do ³ask wraca folklor, czyli ta kultura najbli¿sza naturze cz³owieka i jednoczesnemu cyklowi przyrody. Ta ludzka dzia³alnoæ niewyszukana, melodyjna, barwna
i spontaniczna staje siê znowu wie¿a. Jest przedmiotem badañ i posiada równie wa¿ne znaczenie, co badanie gin¹cych
grup etnicznych oraz zanikaj¹cego jêzyka. Dlatego te¿ pojêcie wielokulturowoci wesz³o na salony inteligencji, która
walczy z masowym ujednoliceniem jednostek. Jednoczenie
nastêpuje migracja bogatszej czêci spo³eczeñstwa do ma³ych
miasteczek. Bogatsi mieszkañcy wol¹ wyjechaæ na wie i doje¿d¿aæ stamt¹d do pracy. Tworz¹ siê odseparowane osiedla,
zbiorowe enklawy kryj¹ce siê przed zgie³kiem miasta. Tymczasem wielokulturowoæ kresowych terenów charakteryzuje
siê czêsto wspólnot¹ spo³eczeñstw, które bazuj¹ na bezkonfliktowym przenikaniu siê kultur. Paradoksalnie na terenach
pogranicza mo¿na odnaleæ wiêcej tolerancji i szacunku dla
innoci, tak jakby ci, co s¹ oddaleni, instynktownie zbli¿ali
siê do siebie w naturalny sposób.
Aleksandra Ziñczuk

Andruchowycz J., op. cit, Andruchowycz J., Stasiuk A., Moja Europa. Dwa eseje o
Europie zwanej rodkow¹, Wo³owiec 2001,s. 15
4
Stasiuk A., ibid, s. 136
3

Jerzy Grosman, Zau³ek przy ul. Lwowskiej w Che³mie, 1968, wiecatusz
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Józef Ziêba

Wo³yñskiej Ikony w £ucku, przypuszcza, ¿e mo¿e pochodziæ
z dziesi¹tego wieku, a wiêc jeszcze sprzed podzia³u Kocio³a.
Kiedy dotar³ do Che³ma? Nie wiadomo. Mo¿e, jak podaje
legenda, by³a to jedna z czterech ikon apostolskich towarzysz¹ca mnichom przy chrzcie Rusi? Mo¿e ozdobi³ ni¹ sobór Narodzenia Matki Boskiej dopiero ksi¹¿ê Daniel, który przeniós³ do
Che³ma z Halicza swoj¹ stolicê? W ka¿dym razie kult Cudownej Ikony siêga niepamiêtnych legendarnych czasów. Lud
Che³mszczyzny od najdawniejszych czasów zwraca³ siê o pomoc i wsparcie do swej Opiekunki i Wspomo¿ycielki.
S³owem lud zwyk³o siê okrelaæ mieszkañców tej ziemi. Tu ju¿ zaczyna siê ró¿nica pogl¹dów i spory. Czy zamieszkiwali je Polacy /Lechici/, czy Rusini? Obydwie spieraj¹ce
siê strony maj¹ chyba racjê, gdy¿ by³y to ziemie pogranicza
i nie dzieli³y mieszkañców wielkie ró¿nice obyczajowe, kulturowe, wyznaniowe i jêzykowe. Zmiany polityczne te¿ nie
mia³y wielkiego znaczenia. By³ dobry lub z³y w³adca,
który poddanym narzuca³ mniejsze lub wiêksze ciê¿ary.
Wspólne wszystkim by³y jedynie wielkie zagro¿enia  zarazy
i klêski ¿ywio³owe oraz najgroniejsze najazdy Tatarów. Wówczas zwracano siê o opiekê i pomoc poprzez Cudown¹ Ikonê
do Matki Bo¿ej.
Konflikt zrodzi³ siê po 1596 roku, po zawarciu unii brzeskiej. Jednym z sygnatariuszy unii by³ biskup che³mski Dionizy Zbirujski. Kilku biskupów z metropolit¹ kijowskim pozosta³o przy prawos³awiu. Nazywano ich dyzunitami, którzy w latach 1632-1633 usi³owali wznowiæ hierarchiê prawos³awn¹. To wywo³a³o nowy konflikt. Dopiero w 1635 roku
W³adys³aw IV przywilejem zapewni³ unitom posiadanie diecezji che³mskiej. W tym czasie unickim biskupem che³mskim
by³ Metody Terlecki.
Utwierdzony przywilejem królewskim postanowi³ nawi¹zaæ silniejsze wiêzi z ³acinnikami. W 1643 roku uda³ siê do
Rzymu z prob¹, by ³acinnicy mogli nawiedzaæ cerkwie unickie, oddawaæ czeæ znajduj¹cym siê w nich wiêtym obrazom, s³uchaæ kazañ i spowiadaæ siê u ksiê¿y unickich. Zgodê
na to otrzyma³. Wydaje siê, ¿e by³o to ju¿ tylko zalegalizowanie istniej¹cej praktyki. Mo¿e ³¹czy³o siê te¿ z powszechnym
wielowiekowym kultem che³mskiej ikony?
W 1648 roku w czasie oblê¿enia Zamocia przez po³¹czon¹ z Tatarami armiê Chmielnickiego Kozacy zdobyli
Che³m, z³upili miasto, a czambu³y tatarskie spl¹drowa³y okoliczne miejscowoci. Mieszkañcy tych ziem nie mieli wiêc
powodu, by popieraæ powstanie Chmielnickiego. Zagro¿ona
ludnoæ tylko w opiece Matki Boskiej widzia³a ratunek. To
zapewne jednoczy³o wszystkich.
Nowy konflikt pojawi³ siê w roku nastêpnym po klêsce
wojsk koronnych i podpisaniu z Chmielnickim ugody zborowskiej, na mocy której biskupstwo che³mskie zosta³o przekazane dyzunitom. Metropolita kijowski Sylwester Kossow
odebra³ unitom katedrê i wszystkie cerkwie. Jakub Susza próbowa³ ukryæ cudowny obraz, ale wskutek zdrady ikonê przejêli dyzunici. Otoczona kultem zosta³a umieszczona w cerkwi
katedralnej. Posiadanie Cudownej Ikony potwierdza³o legalnoæ zborowskiej ugody i przyci¹ga³o wiernych. Z tego powodu Susza podj¹³, nie bez oporu prawos³awnych, uwieñczone sukcesem starania, by obraz odzyskaæ.
Odebrany prawos³awnym Obraz Matki Boskiej Che³mskiej

£¥CZY
CZY
DZIELI ?
Kilka uwag autora na marginesie ksi¹¿ki: Dzieje jednego
obrazu. Opowieæ o Cudownej Ikonie Matki Boskiej Che³mskiej.

Ikona Matki Boskiej Che³mskiej z X w. (XII w.?) Wo³yñskie
Krajoznawcze Muzeum w £ucku.

Myl napisania opowieci zrodzi³a siê w £ucku pod wp³ywem bezporedniego kontaktu z Cudown¹ Ikon¹ Matki Boskiej Che³mskiej podczas miêdzynarodowej naukowej konferencji powiêconej Ukraiñcom Che³mszczyzny i Podlasia
w czasie trwania manifestacji pomarañczowej rewolucji.
Ksi¹¿ce, nieco przekornie, zosta³ nadany tytu³ Dzieje jednego
obrazu, by pobudziæ do g³êbszej refleksji nad dramatycznymi
dziejami wschodniego pogranicza, którego Patronk¹ i Opiekunk¹ by³a i jest Matka Boska czczona przez prawos³awnych,
greko- i rzymskich katolików. Dramatyczne dzieje che³mskiej
ikony integralnie ³¹cz¹ siê z histori¹ tych ziem.
Obraz przywêdrowa³ do Che³ma zapewne ze stolicy bizantyjskiego cesarstwa. Ci¹gle jeszcze nie zosta³a jednoznacznie ustalona data jego powstania. Anatolij Kwasiuk, który ju¿
prawie dziesiêæ lat zajmuje siê jego konserwacj¹ w Muzeum
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towarzyszy³ Janowi Kazimierzowi w kampanii wojennej stoci koronacyjnej, oprócz licznie zgromadzonego ludu,
i powszechnie uznano, ¿e dziêki niemu Polacy pod Berestecz- uczestniczyli przedstawiciele najznamienitszych che³mskich
kiem odnieli nad sprzymierzon¹ z Tatarami armi¹ Chmiel- i wo³yñskich arystokratycznych rodów. £¹czy³ wszystkich kult
nickiego walne zwyciêstwo. Kult Matki Boskiej zjednoczy³ Matki Bo¿ej - nie dzieli³ religijny obrz¹dek. W osiemnastym
wówczas jeszcze bardziej ³acinników z unitami.
wieku w diecezji che³mskiej nie by³o ju¿ ani jednej parafii
Kiedy w triumfalnej procesji wnoszono Cudowny Obraz prawos³awnej. Szlachta przesz³a na katolicyzm ³aciñski,
przez ulice miasta do odzyskanej przez unitów na mocy decy- a mieszczanie i ch³opi praktykowali obrz¹dek unicki. Przy prazji królewskiej katedry kler rzymski po ³acinie, grecki po s³o- wos³awiu pozosta³ jedynie monastyr w Jab³ecznej.
wieñsku Te Deum laudamus na przemian ze swoimi wypieNowy konflikt zrodzi³y rozbiory. W³adze rosyjskie religiê
wywa³ kantorami.
prawos³awn¹ uznawa³y za panuj¹c¹, wykorzystuj¹c j¹ do inZapewne z poczuciem krzywdy opuszcza³ zwrócon¹ Ja- tegracji zagarniêtych terenów imperium carów. Ludnoæ
kubowi Suszy che³msk¹ katedrê prawos³awny biskup Dioni- unick¹ si³¹ sk³aniano do powrotu do religii przodków. Opór
zy Ba³aban, który po kilku latach zosta³ metropolit¹ kijow- t³umiono przy pomocy wojska. Nie oby³o siê bez miertelskim, ale oficjalnych pretennych ofiar.
sji i roszczeñ nie zg³asza³. Ze
Zlikwidowano unickie bizbrojnym oporem prawos³awskupstwo, zagarniêto zbudonych spotka³ siê Susza tylko
wan¹ przez katolików obyprzy przejmowaniu cerkwi
dwu obrz¹dków katedrê,
w Uchnowie.
przebudowuj¹c na prawoW nastêpnych dziesiêcios³awny sobór. W latach póleciach kult Matki Boskiej
niejszych kult Matki Boskiej
Che³mskiej rozszerza³ siê na
Che³mskiej wykorzystano do
wschodnich rubie¿ach Rzecelów politycznych przy poczypospolitej, czcili J¹ katoliwo³ywaniu guberni che³mcy obydwu obrz¹dków.
skiej. Dzia³ania te wywo³a³y
W 1738 roku na sejmiku zienie tylko poczucie krzywdy,
mi che³mskiej zebrana szlachale i nienawiæ do prawos³ata wyst¹pi³a z wnioskiem, by
wia. Przy pierwszej nadarzaCudowny Obraz ukoronowaæ.
j¹cej siê okazji, gdy ukaz carBiskup Felicjan Filip Wo³odski zezwoli³ na swobodê relikowicz postanowi³ z tej okagijn¹, ponad sto tysiêcy
zji rozbudowaæ che³msk¹ kamieszkañców Che³mszczytedrê. Wobec niebezpieczeñzny i Podlasia przesz³o /wróstwa zawalenia siê starych
ci³o?/ do Kocio³a katolickiemurów podjêto decyzjê budogo. Niemniej przewa¿aj¹ca
wy nowej okaza³ej wi¹tyni,
czêæ potomków nawrócoktóra przetrwa³a do naszych
nych si³¹ unitów pozosta³a
czasów. Zaprojektowa³ j¹
przy prawos³awiu. W 1913
w zachodnim stylu pónego
roku prawos³awna diecezja
baroku Pawe³ Fontana.
che³mska liczy³a 22 dekanaBudowê ukoñczy³ i przyty, mia³a 282 parafie, 313 kagotowa³ wspania³¹ uroczyp³anów i 303000 wiernych.
stoæ koronacji nastêpca WoWynika³o to nie tylko z lojal³odkowicza, biskup Maksymi- Jerzy Grosmann, Fasada Bazyliki NNMP w Che³mie, 1967, wieca-tusz noci wobec w³adz i panuj¹lian Ry³³o. Fundatorami katecej religii, ale z wiernoci wydry byli nie tylko katolicy obydwu obrz¹dków, ale nawet obar- chowanego w prawos³awiu drugiego ju¿ pokolenia dawnych
czeni podatkiem ¯ydzi. Uroczystoæ koronacji Obrazu uwiet- unitów. W du¿ej mierze zjedna³ ich te¿ kontynuowany przez
nili, przysy³aj¹c baterie armat, wojewoda kijowski, Sergiusz prawos³awnych kult che³mskiej ikony Matki Bo¿ej.
Potocki i ordynat Klemens Zamoyski. Asystuj¹cym wojskiem
W okresie rodzenia siê ukraiñskiej wiadomoci narododowodzi³ pu³kownik husarskiej Bu³awy Polnej Koronnej, Woj- wej powodem nowych narodowociowych i wyznaniowych
ciech Wêgleñski. Bramy triumfalne wystawiono przed kan- konfliktów by³o upowszechniane przez zaborców /i nie tylko/
celari¹ grodzk¹, pod herbami Potockich i Rzewuskich. Koro- przekonanie, ¿e Polak, to katolik. Ukraiñcom Che³mszczyny przewieli przez miasto w szeciokonnej karecie kasztelan zny i Podlasia znacznie bli¿sza by³a ju¿ rosyjska cerkiew prache³mski Stefan Kunicki z podkomorzym B¹kowskim. Do wos³awna.
g³ównego o³tarza wnios³y je wojewodzina wo³yñska Anna
Pierwsza wojna wiatowa zrodzi³a nowe napiêcia i konz Potockich Rzewuska i kasztelanowa wo³yñska z Rzewuskich flikty. Niemal ca³a hierarchia prawos³awna wraz z Cudown¹
Ledóchowska.
Ikon¹ Matki Boskiej Che³mskiej i wiernymi zosta³a ewakuZ tego wyliczenia nazwisk mo¿na wnosiæ, ¿e w uroczy- owana. Opuszczony sobór z pa³acem biskupim i pozosta³ymi
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Matki Bo¿ej Che³mskiej.
W 1946 roku, kiedy przed bram¹ triumfaln¹ witano
w Che³mie biskupa Stefana Wyszyñskiego, który przyjecha³,
by dokonaæ uroczystej koronacji che³mskiego obrazu, Korobczuk przy zas³oniêtych oknach w obecnoci kilku najbardziej
wtajemniczonych osób odprawia³ w £ucku przed wyjêt¹
z ukrycia che³msk¹ ikon¹ ciche mod³y. Sytuacja taka trwa³a
przez pó³ wieku. W Che³mie ka¿dego roku przy licznie gromadz¹cych siê t³umach wiernych obchodzono kolejn¹ uroczystoæ odpustow¹, a w £ucku skrywano w najwiêkszej tajemnicy Cudown¹ Ikonê. Dopiero w 1996 roku zdecydowano siê
oddaæ do konserwacji obraz, który decyzj¹ ostatnich jej opiekunów znalaz³ siê w Muzeum Wo³yñskiej Ikony i ma na sta³e
pozostaæ w £ucku.

zabudowaniami zajê³y wojska austriackie. Zamkniête cerkwie
w wielu miejscowociach przejmowali katolicy, gdy¿ nie odradza³y siê parafie greckokatolickie.
Kiedy po zawieszeniu dzia³añ wojennych powracali do swych
miejscowoci prawos³awni, zastawali zajête przez katolików
swoje wi¹tynie. Dalsze napiêcia wywo³a³ tzw. traktat brzeski,
powo³uj¹cy Ukraiñsk¹ Republikê Ludow¹, na mocy którego w³¹czono w jej sk³ad Che³mszczyznê. To wywo³a³o manifestacje
i protesty Polaków. Wkrótce wybuch³y zbrojne walki miêdzy Polakami i Ukraiñcami na Wo³yniu i we Lwowie.
Wraz z odzyskaniem niepodleg³oci che³msk¹ katedrê
przejêli Polacy, wznawiaj¹c kult Matki Boskiej. Wywiezion¹
do Moskwy oryginaln¹ ikonê zast¹pi³a w g³ównym o³tarzu
najpierw odnaleziona kopia, a nastêpnie namalowana przez
W³adys³awa Uklejê replika.
Pod koniec lat trzydziestych wybuch³ nowy konflikt zrodzony dzia³aniami miejscowych w³adz administracyjnych
skierowanymi przeciwko Ukraiñcom. Burzono cerkwie prawos³awne i domy modlitwy. W niektórych miejscowociach
akcja ta mia³a bardzo dramatyczny przebieg i wywo³a³a dodatkowe objawy narodowociowej i religijnej nienawici. Na
pocz¹tku okupacji sytuacjê tê wykorzystali Niemcy. Gubernator Frank jako dobroczyñca postanowi³ oddaæ z powrotem Ukraiñcom z Generalnego Gubernatorstwa katedrê
w Che³mie, star¹ ukraiñsk¹ wiêtoæ narodow¹.
Ukraiñcy, wi¹¿¹cy z Niemcami nadzieje niepodleg³ociowe, chêtnie skorzystali z okazanej ¿yczliwoci licz¹c,
¿e Che³m i ziemia che³mska stan¹ siê kolebk¹ ukraiñskiego
pañstwa. Powo³ana przy aprobacie w³adz okupacyjnych
che³msko-podlaska eparchia mia³a przekszta³ciæ siê w ukraiñsk¹ prawos³awn¹ metropoliê. Zwolennikiem tych koncepcji by³ profesor Iwan Iwanowicz Ohijenko, który zosta³ wywiêcony na arcybiskupa i przybra³ imiê I³arion.
Po inwazji Niemiec na Zwi¹zek Radziecki i próbie utworzenia we Lwowie przez Ukraiñców w³asnego rz¹du okaza³o
siê, jak z³udne by³y ich nadzieje. Po szeciu dniach cz³onkowie rz¹du ukraiñskiego zostali aresztowani. Ukraiñcy nie zrezygnowali jednak z niepodleg³ociowych aspiracji. W imiê
niepodleg³ej Ukrainy sprowokowani skrajnymi has³ami nacjonalistów dopucili siê masowych rzezi ludnoci polskiej
na Wo³yniu. Sta³o siê to powodem g³êbokiej nienawici i wywo³a³o akcje odwetowe. Po obydwu stronach ginêli niewinni
ludzie, wyznawcy chrzecijañskiej wiary, a wród nich i czciciele Matki Bo¿ej.
Niew¹tpliwie czcicielem Matki Bo¿ej by³ te¿ arcybiskup
I³arion, który podj¹³ uwieñczone powodzeniem poszukiwania zaginionej che³mskiej ikony, która wed³ug jego zamierzeñ
mia³a siê staæ patronk¹ ca³ego ukraiñskiego narodu. Jednak,
kiedy prawos³awni Ukraiñcy w padzierniku 1943 roku uroczycie witali sprowadzon¹ z Kijowa na Górze Katedralnej
/wiêtej Górze Daniela/ Cudown¹ Ikonê Matki Boskiej Che³mskiej, che³mscy katolicy ukrywali w prywatnych domach jej
replikê wyjêt¹ z g³ównego o³tarza.
Po nieudanej próbie ewakuacji na Zachód mytrofornyj
protojerej Hawryi³ Korobczuk wywióz³ nielegalnie w styczniu 1945 roku che³msk¹ ikonê do £ucka. W tym czasie
w zwróconym, nie bez oporów duchownych prawos³awnych,
mariackim kociele rozwija³ siê za porednictwem repliki kult

Jerzy Grosman Dzwonnica na Górce, 1966, wieca-tusz

Na przyk³adzie dziejów tylko tego jednego obrazu wyranie
widaæ, jak trudno by³o na przestrzeni wieków na pograniczu
Wschodu i Zachodu wcielaæ w ¿ycie postulat Jana Paw³a II,
by Europa oddycha³a obydwoma p³ucami. Wydawa³oby siê,
¿e czczona przez prawos³awnych, greko-katolików i katolików  Ukraiñców, Polaków i Rosjan poprzez bizantyjski obraz Cudownej Ikony ta sama Matka Boska Che³mska powinna ³¹czyæ, a nie dzieliæ. Niestety, dotychczas wiêcej by³o okazji do nieporozumieñ i sporów. Czy obecnie po pomarañczowej rewolucji i z perspektyw¹ wejcia Ukrainy do Unii Europejskiej sprawy te zyskaj¹ inny wymiar?
Chcia³bym, by moja ksi¹¿ka chocia¿ w skromnym zakresie przyczyni³a siê do spe³nienia tego ¿yczenia.
Józef Ziêba
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W ho³dzie
Papie¿owi Janowi Paw³owi II
Longin Jan Okoñ
Janowi Paw³owi II
w dniu zgonu
Ojcze
roztr¹ca³e ciemnoæ smolist¹
i marazm g³upoty
m¹droci¹
skleja³e popêkane nici
zasypywa³e czelucie
jak Bia³y Anio³
wyci¹ga³e d³onie
nad krn¹brnymi siewcami pustki
pod Twoj¹ stop¹
grzechota³y
przês³a piekie³
w blasku wiat³oci
znakiem Krzy¿a
b³ogos³awi³e kontynenty
sp³ywa³a nadzieja
wznosz¹c wolnoci ³uk
w niebieskiej aureoli
odszed³e ,,do domu Ojca
zostawi³e puchar nape³niony po brzegi

Stanis³awa Winiewska

bêd¹ z niego czerpaæ
pokolenia
s³awi¹c
wielkie czyny Twoje.

Wielki Papie¿
Ojcze wiêty
wzi¹³e w ramiona glob

[2 kwietnia 2005 roku,
23 minuty po og³oszeniu
zgonu Papie¿a]

zapali³e ¿agiew
niegasn¹cej mi³oci
wi¹¿esz modlitw¹
narody i wyznania
kwitniesz w moim sercu
jak ró¿a.
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maty: Milczenie [1906], Mocarz [1903], Z dymem po¿arów
[1906].
W Hniszowie gospodarzy³ przez kilka lat Julian Wieniawski, Jordan [1834-1912], komediopisarz i nowelista. Wiele
jego komedii cieszy³o siê powodzeniem w teatrach, zw³aszcza S³omiany cz³owiek [1883], Myszy bez kota [1895], Polewanko [1897]. W Kartach z mego pamiêtnika [1910] znajduj¹
siê interesuj¹ce wspomnienia z Hniszowa, wier¿ i innych
miejscowoci. Wydawnictwo w Krakowie w roku 1894 wyda³o szeciotomowe Pisma Jordana.
Przez region che³mski przewinêli siê w ró¿nym czasie
wybitni pisarze: Józef Korzeniewski [1797-1863] odwiedza³
rodzinê w Sawinie i w swojej powieci Krewni [1872] utrwali³ Sawin i Dorohusk. Wincenty Pol [1807-1872] mieszka³
przez pewien czas w Siedliszczu, we dworze Wojciecha Wêgliñskiego. Kajetan Kraszewski [1827-1896] powiêci³ regionowi tom opowiadañ Che³mianie [1878]. Maria Konopnicka
[1842-1910] odwiedzi³a Che³m i W³odawê w roku 1893, co
zaowocowa³o wierszem Po bitwie powiêconym genera³owi
Chrz¹stkowskiemu, który poleg³ w bitwie z Rosjanami pod
Che³mem oraz umieci³a Unitów i napisa³a opowieæ Z Ziemi
Che³mskiej [1910].
W roku 1925 Józef Pi³sudski przyjecha³ do Okszowa na
uroczystoæ nadania Szkole Rolniczej imienia Marsza³ka, towarzyszy³ mu Melchior Wañkowicz [1892-1947]. W póniejszych latach jeszcze parê razy przyjecha³ do Busówna
i Olchowca, gdzie mieszka³a jego rodzina.
Mo¿na przywo³aæ inne nazwiska  publicystów, dziennikarzy, historyków, którzy zostawili w regionie lady swej twórczoci.
Ziemia che³mska nie by³a pustyni¹ literack¹, ale pisarze
wy¿ej wymienieni nie stworzyli zorganizowanego ruchu literackiego, bo w tamtych czasach by³o to niemo¿liwe.

Longin Jan Okoñ

Zarys literatury
ziemi che³mskiej
PRZESZ£OÆ LITERACKA
Che³m od zarania by³ orodkiem promieniuj¹cym kultur¹
na rozleg³¹ ziemiê che³msk¹. Wydarzenia historyczne raz j¹
rozszerza³y terytorialnie, to znów zawê¿a³y. Pisz¹c o pocz¹tkach pimiennictwa regionu, trzeba obj¹æ Krasnystaw, Hrubieszów, W³odawê, Zamoæ i tereny zabu¿añskie (Lubomol,
£uck, W³odzimierz...). Takie potraktowanie terenu rozros³oby siê w pokanych rozmiarów publikacjê, przekraczaj¹c¹
mo¿liwoci druku Egerii. Z koniecznoci ograniczam siê
wiêc do obecnego powiatu i miasta Che³ma.
Chlub¹ ziemi che³mskiej jest Miko³aj Rej (1505-1569),
ojciec literatury polskiej, który w Rejowcu spêdzi³ wiêkszoæ swego ¿ycia, napisa³ prawie wszystkie utwory i tu zmar³.
W ubieg³ym roku obchodzilimy 500. rocznicê urodzin poety; ods³oniêto w Rejowcu jego pomnik, a na licznych imprezach recytowano jego utwory, które  mimo up³ywu czasu
i staropolszczyzny  nie straci³y aktualnoci. W Zwierzyñcu,
¯ywocie cz³owieka poczciwego, Figlikach, Krótkiej rozprawie miêdzy Panem, Wójtem a Plebanem poruszone problemy
s¹ wci¹¿ wie¿e, uniwersalne, ponadczasowe, pasuj¹ do wspó³czesnej rzeczywistoci.
Interesuj¹c¹ postaci¹ jest Bazyli Rudomicz, który pozostawi³ po sobie niezwykle cenny pamiêtnik Diariusz prywatny, pisany w latach 1656-1672, obfituj¹cy w ciekawe wydarzenia polityczno-spo³eczne zwi¹zane z ziemi¹ che³msk¹.
W Sielcu mieszka³ Wac³aw Rzewuski (1706-1779), hetman Wielkiej Korony, ale przede wszystkim poeta, dramaturg, teoretyk poezji i wymowy i pisarz polityczny. Do czo³owych jego dzie³ nale¿¹: Dziwak komedia [1760], ¯ó³kiewski
tragedia [1758], Natrêt komedia [1759], W³adys³aw pod Warn¹
tragedia [1760], Zabawki wierszem polskim [1760] i inne.
Zmar³ 27 padziernika spoczywa w rodzinnym grobowcu
w Kumowie.
Onufry Józef Rutkowski [1746-1815], poeta, profesor retoryki i poetyki, uczy³ w latach 1779-1784 w Szkole Powydzia³owej w Che³mie. Wyda³: Zabawki poetyckie rozmaitym
wierszem [1775], Odê wdziêcznoci [1776] i inne. Zmar³ w
Lublinie.
Z tej szko³y wyszed³ Anastazy Józef Pomokrzkant [17361823], publicysta, bibliograf, kaznodzieja i t³umacz z jêzyków: francuskiego, niemieckiego i ³aciny.
W Maziarni urodzi³ siê Stanis³aw Brzozowski [1878-1911],
filozof, krytyk literacki, dramaturg i powieciopisarz. Zmar³
30 kwietnia we Florencji. Zapisa³ siê na sta³e w literaturze
i filozofii polskiej. Wyda³ 36 ksi¹¿ek. Do szczególnie cennych nale¿¹: Stefan ¯eromski [1904], Wspó³czesna powieæ
polska [1906], Legenda M³odej Polski [1910], G³osy wród
nocy [1912]; powieci: Wiry [1904], P³omienie [1908]; dra-

DWUDZIESTOLECIE MIÊDZYWOJENNE
W roku 1918, po latach niewoli rozbiorowej, Polska odzyska³a niepodleg³oæ. Powsta³y nieskrêpowane warunki twórczej dzia³alnoci. Kazimierz Czernicki [1890-1940] otworzy³
Zak³ad poligraficzny Zwierciad³o; powsta³a drukarnia Kultura J.M. Bronfelda i ma³e drukarenki Wajsztajnów i Z. Erlicha. Umo¿liwia³o to druk czasopism i ksi¹¿ek.
W latach 1919-1939, w ró¿nym czasie wychodzi³y: G³os
Ziemi Che³mskiej, Echo Che³ma, Wieci Che³mskie,
Ilustrowany Kurier Che³mski, Szkolnictwo. Kazimierz
Czernicki redagowa³ Zwierciad³o [1923-1932] i Kronikê
Nadbu¿añsk¹ [1933-1939]. rednie szko³y wydawa³y miesiêczniki lub kwartalniki: Merkury, Seminarzystê, Pióro, Wzlot; Komitet Miêdzyszkolny Spójniê, a Komenda
ZHP Nasz Hufiec. Dawa³o to szerokie mo¿liwoci druku.
Po nieudanych próbach wydawania sta³ego czasopisma
literackiego w Lublinie [Lucyper - 1921 i Reflektor - 1924
i 1925], Kazimierz Andrzej Jaworski i Zenon Waniewski zaczêli w 1933 roku wydawaæ miesiêcznik poetycki Kamenê,
wychodz¹cy systematycznie do wybuchu wojny  do wrzenia 1939 r.
W 1924 r. KAJ wyda³ pierwszy tomik poezji Czerwonej
i bia³ej kochance t³oczony w Polskich Zak³adach Graficznych
8
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w Che³mie. To by³ pocz¹tek. Póniej pojawi³y siê nastêpne
tomiki KAJ-a: Ksiê¿ycowy mustang [1925], Na granitowym
maszcie [1928], Wiêcierze [1932], W po³owie drogi [1937]
i kilka zbiorków przek³adów z poezji obcej.
Twórczoæ KAJ-a i Z. Waniewskiego (by³ poet¹ i malarzem), ich dzia³alnoæ spo³eczno-twórcza inspirowa³y do podejmowania prób literackich. W takiej atmosferze w latach
1920-1939 dojrzewali m³odzi poeci; drukowali swoje utwory
w che³mskich czasopismach, póniej w prasie ogólnopolskiej
i zaczêli wydawaæ w³asne tomiki poetyckie.
Najpierw zab³ysn¹³ Jan Szczawiej, wydaj¹c Mi³oæ tworz¹c¹ [1930] i Ga³¹ czeremchy [1932]. Po nim og³osili swoje
ksi¹¿ki  Wit Kasperski Dêbowe progi [1932], Fale mojej rzeki
[1933], Przemiany [1936]; Wac³aw Mrozowski Mosty nad
¿yciem [1934], Dobranoc..., dobranoc [1936]; Zdzis³aw Popowski Gwiazdy w popiele [1934] i Pieni uroczyste [1936];
Czes³aw Twardzik; Z pierwszych szczebli [1936] Wac³aw Iwaniuk Pe³nia Czerwca [1936] i Dzieñ apokaliptyczny [1939];
Wiktor Matyszczuk Dojrza³e wieczory [1939].
W roku 1934 zawi¹za³ siê zespó³ Poetycki Pryzmaty, dzia³aj¹cy do 1937 roku, weszli doñ: Wac³aw Iwaniuk, Zdzis³aw
Popowski, Wac³aw Mrozowski, Wiktor Matyszczuk. Z grup¹
wspó³pracowali: Czes³aw Twardzik, Ignacy Igoñ G¹siorowski i Stanis³aw Tuczyn.
Utalentowani uczniowie i absolwenci liceum im. Stefana
Czarnieckiego za³o¿yli grupê poetyck¹ Wiry [1935-1937].
Weszli do niej: Adam T. Pyzik, W³adys³aw Jankowski, Mieczys³aw Tronczyñski, Czes³aw £agoda, Tadeusz Zygmunt
i Klemens Lechicki. Sporód cz³onków Wirów jedynie
dwóch opublikowa³o samodzielne ksi¹¿ki poetyckie: Tadeusz
Zygmunt Lirykon [1935] i Adam Z. Pyzik Oblicze [1936].
Oprócz wy¿ej wymienionych tworzyli i publikowali
w czasopismach: Wincenty Okoñ, Czes³aw Morawski, Henryk Bia³owiejski, Wawrzyniec Berezecki, Bronis³aw G³owacki,
Henryk Majewski, Anatoliusz Lisowski i paru innych.
W latach 1921-1926 pracowa³ w charakterze pisarza (kancelisty) w Gminie Wojs³awice Micha³ Kossowski [1877-1957],
poeta ludowy drukuj¹cy satyryczne wiersze w Zwierciadle,
Wyzwoleniu, Rolniku, Gazecie Ch³opskiej, a mieszkaj¹cy w Mo³odutynie W³asys³aw Kuchta w roku 1930 zadebiutowa³ w tygodniku Siew wierszem Ju¿ jesieñ, ale popularnoæ osi¹gn¹³ dopiero w latach szeædziesi¹tych.
Warto w tym miejscu odnotowaæ W³odzimierza Rewskiego [1878-1948], prawnika publikuj¹cego w prasie utwory poetyckie i prozê. Przet³umaczy³ z j. rosyjskiego opowiadanie B.
Doroszewicza S¹d kalifa nad tancerk¹ i wyda³ j¹ w roku 1938.
Ponadto og³osi³ parê broszur na tematy regionale.
Che³m w latach 1919-1939 kipia³ literatur¹. Kamena by³a
jedynym organem literackim w kraju, dlatego Stanis³aw Czernik, a za nim inni, nazywali prowincjonalny Che³m poetyck¹
stolic¹ Polski.

Kazimierz Czerniacki, redaktor, w³aciciel drukarni i autor monografii Che³m przesz³oæ i pami¹tki [1936], wraz
z synami przyst¹pi³ do Ruchu Oporu. W drukarni konspiracyjnie drukowa³ dowody osobiste, zawiadczenia i dokumenty potrzebne przeladowanym Polakom. W dniu 10 czerwca
1940 roku zosta³ aresztowany przez gestapo wraz z synami 
Józefem i Kazimierzem (junior), po przes³uchaniach zostali
rozstrzelani 14 lipca tego¿ roku. Trzeci syn Klemens unikn¹³
aresztowania. Jako podchor¹¿y AK, ps. Olszyna zgin¹³
w potyczce z Niemcami w dniu 22 padziernika 1943 roku na
stacji kolejowej w Miñsku Mazowieckim podczas przewo¿enia krótkofalówki.
W dniu 21 czerwca 1940 roku zostali aresztowani Bronis³aw G³owacki, kierownik Szko³y Powszechnej nr 2 w Che³mie, harcmistrz i poeta, oraz Henryk Majewski, kierownik
szko³y w Bañkowszczynie, pisuj¹cy wiersze. Obaj zginêli
w obozie koncentracyjnym w 1941 roku.
Kazimierz Andrzej Jaworski zosta³ aresztowany na ul.
Lubelskiej 20 czerwca 1940 roku, wywieziony na Zamek
w Lublinie, sk¹d trafi³ do obozu mierci w Sachenhausen.
W obozie tworzy³ w pamiêci wiersze ukazuj¹ce gehennê wiêniów i okrucieñstwo Niemców. Cudem, bo to sporadyczny
przypadek, zosta³ zwolniony z obozu 2 lutego 1942 roku. Po
powrocie ukrywa³ siê w Sawinie, gdzie prowadzi³ tajne nauczanie na poziomie licealnym. Swoje prze¿ycia obozowe
utrwali³ w ksi¹¿ce Serce za drutem [1959-1972].
Zenon Waniwwski [ur. 1891], ju¿ na pocz¹tku roku 1940
wszed³ do konspiracyjnego Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ) i
obj¹³ funkcjê komendanta miasta Che³ma. Zosta³ aresztowany o wicie 8 padziernika 1942 roku i osadzony pocz¹tkowo
na zamku w Lublinie, a potem w obozach: Majdanek, Owiêcim, Oranienburg, Bregen-Belsen, gdzie zgin¹³ w kwietniu
1945 roku, na kilka dni przed wyzwoleniem obozu przez wojska amerykañskie.
Dwaj poeci Czes³aw £agoda [ur. 1918] i Klemens Lechnicki [ur. 1918] w czasie wojny znaleli siê w Anglii, zostali
lotnikami. Czes³aw poleg³ bohatersk¹ mierci¹ w powietrznej
bitwie o Angliê w sierpniu lub wrzeniu 1940 roku, a Klemens zgin¹³ 6 lipca 1944 roku zestrzelony przez Niemców
nad Francj¹, gdy bombardowa³ stanowiska wojsk niemieckich.
Pochowany zosta³ na cmentarzu w Beauvillires w Normandii.
Wac³aw Iwaniuk [1912-2001] na ochotnika zaci¹gn¹³ siê
do samodzielnej Brygady Strzelców Podhalañskich, walczy³
pod Narwikiem, póniej w Dywizji Pancernej gen. Stanis³awa Maczka przeszed³ szlak bojowy przez Francjê, Belgiê,
Holandiê i Niemcy. Za udzia³ w bitwie pod Falaise otrzyma³
Krzy¿ Walecznych. Swoje prze¿ycia zawar³ w tomiku Dni
bia³e i czerwone. Dziennik poetycki (Bruksela 1947).
Czes³aw Bednarczyk [1912-1994], absolwent liceum Czarneckiego, zaistnia³ jako poeta w czasie wojny. W armii gen.
F. Kleberga bra³ udzia³ w bitwie pod Kockiem, wywieziony
na Syberiê, trafi³ do armii gen. Andersa, walczy³ na Bliskim
Wschodzie, by³ dwukrotnie ranny. Debiutowa³ wierszem Serce moje ¿yje wrzeniem w gazecie polowej Ry (nr 8/1942).
Wyda³ dwa tomiki poezji: Na postojach [1943] i W walce
[1945], oba wysz³y w Tel-Avivie.
Jan Szczawiej lata okupacji spêdzi³ w Goc³awku pod Warszaw¹. Odwiedza³ Che³m, a zw³aszcza Dubienkê, gdzie miesz-

WOJNA 1939-1945
Napaæ Niemców na Polskê w dniu 1 wrzenia 1939 roku
zburzy³a ¿ycie kulturotwórcze. Okupant rozpocz¹³ niszczenie
polskiej inteligencji. Dzia³alnoæ literaka zesz³a do podziemia.
9
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kali jego rodzice. Pracowa³ w podziemnym Centralnym Komitecie ROCHA i w Komendzie G³ównej Batalionów
Ch³opskich [BCh], mia³ ps. Rokita. Wydawa³ podziemne
czasopisma Polska ¯yje [1941], Nurty [1942-1944],
Agencjê informacyjn¹ wie [1943-1944] i Przez walkê do
zwyciêstwa [1944]. W roku 1943 wraz z T.J.Demczykiem
i T. Faszczewskim wyda³ konspiracyjnie tomik patriotycznych
wierszy Wiatr wolnoci oraz w³asny tomik Pole bitwy [1943].
Stanis³aw Puch [1911-1970], mieszkaj¹cy w Ewopolu
i w Trawnikach, oficer kampanii wrzeniowej, pisa³ wiersze i
bezimiennie na kartkach puszcza³ je w lud. Podobnie postêpowa³ Czes³aw Twardzik, swoje patriotyczne liryki rozprowadza³ wród przyjació³, rozlepia³ na murach Che³ma.
Zenon Goworek, pedagog, uzdolniony literacko i plastycznie pisa³ wiersze i drukowa³ je w czasopimie frontowym
2. Armii Wojska Polskiego, w Orle Bia³ym. Oto jedna ze strof:

Szczególnie uroczycie obchodzone by³y jubileusze: 25lecie pracy literackiej Czes³awa Twardzika [15.09.1960], 70lecie urodzin K.A. Jaworskiego [26.11.1967], 40-lecie dzia³alnoci twórczej Jana Szczawieja [24.05.1970], 25-lecie pracy re¿yserskiej i literackiej Reginy Mo¿d¿eñskiej [17.10.1971],
30-lecie debiutu prasowego L.J. Okonia [17.01.1978] oraz 50lecie dzia³alnoci drukarni Zwierciad³o [27.05.1972] i 50lecie istnienia Kameny [21-22.10.1983].
W latach 1961-1974 systematycznie ka¿dego roku odbywa³y siê konkursy recytatorskie pod has³em Czy znasz literaturê ziemi che³mskiej, obejmuj¹ce m³odzie¿ szkó³ podstawowych i rednich, koñcz¹ce siê uhonorowaniem nagrodami
zwyciêskich recytatorów.
W latach 1956-1993 Pryzmatowcy wydali 99 pozycji
ksi¹¿kowych, w tym 48 tomików poetyckich, wyst¹pili w 39
ca³ostronicowych kolumnach w prasie lubelskiej i ogólnopolskiej, m.in. w Kamenie, G³osie M³odzie¿y Wiejskiej,
Kurierze Lubelskim, Kulturze i ¯yciu, Nowej Wsi.
Na uboczu tworzy³a Maria Janina Okoñ  nauczycielka,
¿ona Longina. Debiutowa³a recenzj¹ w G³osie M³odzie¿y
Wiejskiej [nr 9/1966]; wyda³a trzy publikacje zwarte; w roku
2002 wysz³y jej aforyzmy Dwie struny, fraszki Na krawêdzi,
szkice i recenzje Ksi¹¿ki i ludzie.
Na zaproszenie Pryzmatów przyje¿d¿ali do Che³ma pisarze z ró¿nych regionów kraju: Jan Dobraczyñski, Melchior
Wañkowicz, Arkady Fiedler, Jacek Kajtoch, Franciszek Fenikowski, Jan Szczawiñski, Konrad Bielski, Henryk Paj¹k, Zbigniew Strza³kowski, Stefan Wolski, Zygmunt Mikulski, Jan
Nagrabiecki, Henryk Makarski, Zbigniew Komiñski i inni.
W 1981 roku Pryzmaty obchodzi³y 25-lecie swej dzia³alnoci, co z aprobat¹ odnotowa³a prasa, a w³adze miasta
uhonorowa³y Grupê Literack¹ i cz³onków nagrodami i odznaczeniami pañstwowymi.
Pryzmatami kierowali Longin Jan Okoñ, [1956-1965
i 1968-1983], Czes³aw Twardzik [1966-1967], Zbigniew Waldemar Okoñ [1984-1990], Waldemar Jan Morell [1990-1993].
O pryzmatach napisa³a Anna Kozio³kiewicz-Makarska:
Historycznym zwrotem w rozwoju che³mskiej kultury by³o
reaktywowanie 8 padziernika 1956 roku grupy literackiej
Pryzmaty [...] Dzia³alnoæ i grupy jest tak bogata, ¿e wymaga odrêbnego opracowania.
Wielokierunkowa dzia³alnoæ Pryzmatów spopularyzowa³a che³mski ruch literacki na terenie ca³ego kraju. W roku
2000 nak³adem Wiedzy Powszechnej wysz³o rozszerzone
wydanie dzie³a naukowego Ewy G³êbickiej Grupy Literackie
w Polsce 1945  1989, w którym na stronach 105-111 dzia³alnoæ Pryzmatów zajmuje w skali kraju poczesne miejsce.

Ach, nie! Milionem gromów runiem w piersi smocze,
przejdzie po jego trupie milion naszych nóg,
dojdê przecie¿ i dom mój ju¿ z daleka zoczê
i ze czci¹ uca³ujê bia³ej chaty próg.

ROZKWIT
Po wyzwoleniu Che³ma spod okupacji niemieckiej [lipiec
1944] zaczê³o odradzaæ siê szkolnictwo i kultura. W dniu 23
lipca w polowej drukarni z³o¿ono pierwszy numer Rzeczypospolitej , a od 29 padziernika zacz¹³ ukazywaæ siê tygodnik Ziemia Che³mska [z dodatkiem literackim], wychodzi³ do 1946 roku.
W sali Liceum Pedagogicznego, w dniu 19 listopada 1944,
odby³o siê pierwsze po wyzwoleniu spotkanie autorskie. Utwory swoje czytali K.A. Jaworski i m³odziutki poeta Jacek Bocheñski, który w latach 1943-1945 mieszka³ w Che³mie,
a 3 grudnia, w wype³nionej sali, oprócz KAJ-a i J. Bocheñskiego, wyst¹pi³ Jan Szczawiej.
W listopadzie 1945 roku KAJ wznowi³ Kamenê; redagowana by³a w Che³mie, ale drukowana w Lublinie. W roku
1949 KAJ opuci³ Che³m, a wraz z nim Kamena.
Pojawili siê dwaj m³odzi poeci  syn KAJ-a  Marek Adam
Jaworski i Marian Narcyz Listowski, ale oni te¿ wyjechali
z Che³ma. Czes³aw Twardzik w latach 1944  1948 s³u¿y³
w Wojsku Polskim, potem mieszka³ z rodzin¹ do roku 1953
w Polanicy. Praktycznie ¿ycie literackie w Che³mie nie istnia³o.
W dniu 8 padziernika 1956 roku z inicjatywy L.J. Okonia zawi¹za³a siê Grupa Literacka Pryzmaty, nawi¹zuj¹ca
do przedwojennego ugrupowania. W zebraniu za³o¿ycielskim
uczestniczyli: L.J. Okoñ, Cz. Twardzik, K.E. Steszuk, K. Janczykowski, S.T. Skibiñski, A. Piwowarczyk. Grupa mia³a charakter wielopokoleniowy, obejmowa³a poetów i regionalistów.
Sk³ad cz³onków Pryzmatów ulega³ ci¹g³ym zmianom.
W szczytowym okresie nale¿a³o do Grupy 23 autorów.
Do ponadwojewódzkich imprez nale¿a³y Zjazdy Pisarzy
Che³mskich po³¹czone z sesjami naukowymi powiêconymi
literaturze che³mskiej, turniejami jednego wiersza i spotkaniami autorskimi; odby³y siê one w 1961, 1966,1969 oraz spotkanie dwóch pokoleñ poetów w 1964 roku.

LATA OSTATNIE
Zawirowania spo³eczno-polityczne przyhamowa³y ¿ycie
literackie w Che³mie. Pryzmaty przechodzi³y stagnacjê,
mieræ przerzedzi³a Pryzmatowców i w roku 1993 grupa
przesta³a istnieæ. Dzia³alnoæ kulturotwórcza nie zamar³a, lecz
przybra³a charakter chaotyczny. Na krótko do Che³ma wróci³a jako kwartalnik, Kamena [1989-1991], jej redaktor Ireneusz Kamieñski mieszka³ w Lublinie, co nie sprzyja³o rozwojowi pisma. Drugi kwartalnik Kresy Literackie [198910
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Liczne spotkania autorskie, tzw. czwartki literackie,
wspó³praca i wymiana dowiadczeñ z Krasnostawsk¹ Grup¹
Literack¹ A4, wnosz¹ twórczy ferment w ¿ycie kulturalne miasta i regionu. Szczególn¹ funkcjê spe³nia kwartalnik literacko-artystyczny Egeria, który obejmuje swym zasiêgiem
coraz dalsze obszary kraju i zaczyna docieraæ za granicê Polski. Opinie o Egeri s¹ bardzo ciep³e, stwierdzaj¹ wysoki
poziom artystyczny i edytorski pisma. W obecnym czasie, gdy
czasopisma nie drukuj¹ utworów literackich, rola Egerii nabiera szczególnego znaczenia. Mo¿na jej funkcjê porównaæ
jedynie z miêdzywojenn¹ Kamen¹. Nie zapominaj¹c o w³asnym regionie  che³mskim i lubelskim  ³amy Egerii otwarte s¹ dla wszystkich, którzy swoj¹ twórczoci¹ prezentuj¹
wysoki poziom artystyczny.
Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36, kierowana
przez prezesa A. Sanna i redaktora W. Taurogiñskiego, wpisuje siê w panoramê Che³ma, o¿ywiaj¹c kulturotwórczo miasto i ziemiê che³msk¹.
Longin Jan Okoñ

1995] powo³any i redagowany przez Henryka Radeja, autora
jednego tomiku wierszy Wiek zielony [1983], nie integrowa³
che³mskiego rodowiska literackiego, wiêc podzieli³ los Kameny.
Zbigniew Waldemar Okoñ samotnie, na w³asny rachunek,
podj¹³ popularyzowanie osi¹gniêæ twórczych i spo³ecznych
che³mian. W latach 1996-2006 opracowa³ i wyda³ osiem publikacji, ukazuj¹cych Sylwetki zas³u¿onych che³mian, oraz
cenne dla historii antologie poezji che³mskiej Strofy sercem
pisane [2000, s. 411] i Zostaje lad [2001, s. 351]. Ponadto
zebra³, opracowa³ i wyda³ spuciznê poetyck¹ Michaliny Borodej Wiosko moja, wiosko mi³a [2003, s.285], Pauliny Ho³ysz Pieni mojej duszy [2004, s.298], Zofii Ksi¹¿ek Wszystko
by³o Prawd¹, wszystko jest Prawd¹ [2006,s.207].
W domach kultury i szko³ach powstawa³y i powstaj¹ ró¿nego typu kluby i zespo³y literackie. Niektóre zdo³a³y utrwaliæ swoje istnienie publikacjami, np. pod kierunkiem Ewy
Bodio ukaza³a siê antologia Dogoniæ wiatr [1987], bêd¹ca
pok³osiem konkursu Jednego Wiersza. Tytu³ tej antologii nawi¹zuje do utworu poetyckiego L.J. Okonia zamieszczonego
w tomie Pamiêæ piewaj¹cych rzek [1987, s.65-66], co jest
wiadomym [tak chyba nale¿y s¹dziæ] nawi¹zywaniem do
poezji starszego pokolenia. Drug¹ podobn¹ publikacj¹ s¹ Profile m³odoci [TAWA 2003], w wyborze i opracowaniu Danuty Makaruk, zawieraj¹ce wiersze szeciorga m³odych, dobrze
zapowiadaj¹cych siê poetów.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tom obejmuj¹cy spuciznê przedwczenie zmar³ej Katarzyny Gabrieli Rychliczek pt.
Od Anio³a - Gabriela [TAWA 2003], w którym znajduj¹ siê
dojrza³e liryki. Nie mo¿na tu pomin¹æ tomiku Justyny Król
B³êkitny orzech [TAWA 2005] wiadcz¹cego o niew¹tpliwym
talencie autorki.
Przyk³adów wiadcz¹cych, ¿e che³mski ruch literacki minionego wieku jest ¿ywy i dalej oddzia³ywuje na m³ode pokolenie, podaæ mo¿na znacznie wiêcej.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e Waldemar Taurogiñski, zwi¹zany uczuciowo z kultur¹, za³o¿y³ ksiêgarniê przy ul. Krzywej 41/3
i Lubelskiej 36. W tych ksiêgarniach zaczêli spotykaæ siê literaci. Tam narodzi³a siê myl i powsta³a Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36 . W jej sk³ad weszli: Longin J. Okoñ,
Arkadiusz Sann, S³awomir Stalbowski, Damian Czaus,
Krzysztof Ko³tun, Danuta Makaruk, Stanis³aw Koszewski,
Joanna Kostecka, Teresa Pyc, Andrzej Matu³a, Katarzyna
Mróz, Marta Maruda, Piotr nieg, Stanis³awa Winiewska
i oczywicie Waldemar Taurogiñski.
Dwóch cz³onków grupy L.J.Okoñ i K. Ko³tun posiadaj¹
du¿y dorobek literacki; jedn¹ wydan¹ ksi¹¿k¹ legitymowali
siê: Arkadiusz Sann i Pawe³ Nowicki, wspólny tomik posiadali Damian Czaus i S³awomir Stalbowski. Bêd¹c cz³onkami
grupy wydali: Arkadiusz Sann Przygody Szaraczka Filozaczka [2005] i Bia³y kamyk [2006], Andrzej Matu³a Fragmenty
bólu [2005] Teresa Pyc Nie jestem ju¿ pszczo³¹ [2005], Stanis³awa Winiewska Odcienie prawdy [2005] i Stanis³aw Koszewski Bez retuszu [2005].
W trakcie druku nak³adem TAWY znajduje siê antologia
poetycka: wybór wierszy, kalendarium dzia³alnoci i biogramy autorów wietnie ilustruj¹ dorobek i osi¹gniêcia Grupy
Literackiej Lubelska 36.

Waldemar Tauroginski

czas poetów
Che³mskiej Grupie Literackiej Lubelska 36

do sto³u zasi¹d¹ poeci
do sto³u zwyk³ego
czystego
w milczeniu zbieraæ bêd¹ s³owa
jak okruchy chleba
jak zawsze
starannie
a gdy nadejdzie czas karmienia
w szarej codziennoci
czekania
znad sto³u anio³y wzlatuj¹c
ciche drogowskazy
postawi¹
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Laureaci
I Ogólnopolskiego Konkursu
na debiut
im. Katarzyny Gabrieli Rychliczek
O LIÆ MI£ORZÊBU
Che³m 2005
Monika Jesionczak
II miejsce

***
dym papierosa gasi polne kwiaty
zarysowane na szklanej duszy
ukrytym kamieniem porywa w swe szpony
nierealny podmiot przedmiotu
wolnoæ zabija niesmakiem
miarowoæ dowiadczeñ istnienia

Przemys³aw Kuszneruk
wyró¿nienie

Pasa¿er

piosenka u³o¿ona w kaskady betonu
murem zagrodzi³a skrzyd³a anio³ów
podrobione szczêcie wzlatuje
ponad dachy ruin
zczernia³ych od ¿alu rozpaczy
domów

¯ycie to jedna wielka podró¿,
a mo¿e cilej  przeja¿d¿ka autobusem.
Wsiadasz do niego, rodz¹c siê.
I trwasz tyle, ile chcesz,
powoli i mozolnie
przepychaj¹c siê do kasownika...

dym papierosa zgasi³ polne kwiaty
wch³aniaj¹c nierealnoæ zamkniêt¹
w skorupce przeznaczenia
tylko z piêci wyrywa siê cz¹stka
pragnienia
oczyszczonego wargami
westchnienia

Ale  jak to zwykle bywa na pocz¹tku,
autobus jest zat³oczony do granic
i zamim tam dotrzesz,
okazuje siê, ¿e w po³owie swej trasy
i ukradli ci zegarek...
Mijaj¹ lata i nieub³aganie umyka ci czas.
Mimo niewiedzy, czujesz w g³êbi serca,
¿e z ka¿d¹ chwil¹ ganiesz
jak i gasn¹ dla ciebie promienie s³oñca,
a nastaje wieczór...

Aleksandra Zinczuk
III miejsce

lokalny tlen

Lodowata noc pod os³on¹ ksiê¿yca.
Pokryte bladym wiat³em oczy,
oczy starca...
po cichu z autobusu wysiadaj¹ ludzie,
oddalaj¹ siê.
Robi siê pusto i g³ucho...

dobrze oddychaæ tutejszym powietrzem, ¿e ju¿ nie trzeba
wchodziæ w rozgrzan¹ do mira¿u
ró¿ow¹ synagogê, która wyznacza ramiê ma³ej ojczyzny,
[ zaokr¹glaj¹c jej brzegi lichymi]
kapliczkami. Nie trzeba bo jest na miejscu. Wci¹¿ zostawiaæ
[ co za sob¹ ]
na kszta³t rzuconego kamienia co dygocze od powrotów
mostu ominiêtego podpalonych schodów wieszanych
[ chor¹gwi choæ ]
tak oczywiste by³o
¿e woja¿e po plecach stan¹ siê
wa¿niejsze i bêd¹ jedyn¹ kosmiczn¹ wypraw¹
by tak zwyczajnie wszystkie brzegi mog³y siê wypelniæ.
[ Jak piasek jak morze ]

Zosta³e sam,
noc osi¹gnê³a swój zenit...
Nied³ugo twój przystanek...
Chmury przykry³y ksiê¿yc...
Wysiadasz...
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siê, ¿e jest k³opot z b³êdnie wype³nionymi formularzami i sprawê tê nale¿a³o wyjaniæ; tymczasem przylecia³ kontrahent
z W³och, który czeka³ ju¿ w sekretariacie na rozmowê. Rozdzwoni³y siê nagle telefony, co gorsza, wszystkie jednoczenie, ³¹cznie z telefonem komórkowym Janka, o istnieniu którego nie mia³ do tej pory pojêcia. Dzwoni³ jego agent z Gie³dy, t³umacz¹c, ¿e nale¿y wykupiæ natychmiast pakiet akcji
pewnej spó³ki wêglowej; w drugim telefonie Janek rozpozna³
g³os swego s¹siada, który teraz lobbowa³ dla niego, czyli Jana
Szutkowskiego. Z telefonu komórkowego dzwoni³a jego ¿ona,
t³umacz¹c, ¿e nie mo¿e odebraæ Miko³aja i Jagody z przedszkola, poniewa¿ jej wizyta u fryzjera przed³u¿y siê, a przyczyn¹ owej zw³oki jest kolor w³osów, który nie wyszed³ taki,
jak chcia³aby. On tymczasem umówiony by³ na wa¿n¹ rozmowê w Ministerstwie Rolnictwa. Faks drukowa³ w³anie informacjê o dostarczeniu firmie nowych maszyn, a na ekranie
komputera pojawi³a siê informacja: MASZ WIADOMOÆ.
Janek Szutko poluzowa³ krawat i zdj¹³ marynarkê. By³ ca³y
spocony, chocia¿ niczego konkretnego nie robi³. Dzwoni³ kierowca, ¿e w lanci wysiad³ silnik. Janek kaza³ zamówiæ taksówkê i popêdzi³ na lotnisko odebraæ szefa Stan & Lypa
z USA. By³ tak g³odny, ¿e a¿ go mdli³o, tymczasem o jakimkolwiek posi³ku nie mog³o byæ nawet mowy.
Tak by³o do ósmej wieczorem, a nawet o tej porze musia³
za³atwiæ sprawê ze sprz¹taczk¹, która z p³aczem prosi³a go
o podwy¿kê. Gdy przyby³ do domu, by³ jak z krzy¿a zdjêty.
Dzieci tymczasem ¿¹da³y, aby siê z nimi pobawi³. ¯ona robi³a
wszystko, by dostrzeg³ jej now¹ fryzurê i opaleniznê po wizycie w solarium.
Pobawi³ siê z dzieæmi, a potem us³ysza³, ¿e jest winien
co swojej ¿onie A ju¿ o czwartej nad ranem rozdzwoni³ siê
telefon. Dzwoniono z magazynów, gdzie wybuch³ w³anie
po¿ar. Janek uda³ siê tam niezw³ocznie.
Po trzech dniach nie chcia³ ju¿ byæ biznesmenem. Wszystko, byle nie biznes!  krzycza³ do siebie w myli.  Ach,
gdyby tak mo¿na by³o raz jeszcze poprosiæ tego Morfeusza
o inne ¿ycie! Przechadzaj¹c siê po swoim gabinecie, spostrzeg³
nagle ze zdumieniem, ¿e kto siedzi w jego fotelu! Pozna³ go
od razu, cz³owieka w kapturze.
 Pan Morfeusz!  wykrzykn¹³ z ulg¹.  Jak¿e siê cieszê! Wie pan nie chcê ju¿ byæ biznesmenem, proszê mi daæ
inne ¿ycie.
 Dobrze  odpar³ Morfeusz.  Co to by mia³o byæ?
 Pieni¹dze to rzecz nabyta, dzi s¹, jutro ich nie ma;
tymczasem s³awa Ach, gdyby tak byæ poet¹  westchn¹³
Janek i z rozmarzeniem przymkn¹³ oczy
Kiedy je otworzy³, skonstatowa³ z niejakim zdziwieniem, ¿e znajduje siê w sali wype³nionej po brzegi ludmi.
Wszyscy wpatrywali siê w niego z ciekawoci¹, wyczekuj¹c
na co w skupieniu. Dopiero teraz zorientowa³ siê, ¿e trzyma
w d³oniach cieniutk¹ ksi¹¿eczkê, na której widnia³ zgrabny
napis: Jan Schuth, Wiersze wybrane.
Nagle zrozumia³, ¿e publicznoæ oczekuje od niego, aby
przeczyta³ kilka swoich wierszy. Otworzy³ wiêc tomik na chybi³ trafi³ i j¹³ czytaæ niemia³o jeden z utworów. Podziwia³
siebie, ¿e te¿ on sam móg³ to napisaæ. Publika wzdycha³a,
a starsze panie mia³y w oczach ³zy. Bo, rzeczywicie, wiersze
by³y bardzo wzruszaj¹ce. Zrobi³ siê wkrótce poetycki nastrój,

Arkadiusz Sann

ALTERNATYWNE
¯YWOTY
JANKA SZUTKI
(opowiadanie)

Janek Szutko zatrzyma³ ci¹gnik i wy³¹czy³ motor. S³oñce
grza³o doæ mocno i w kabinie Ursusa zrobi³o siê gor¹co. Spojrza³ za siebie, na zaorany pas ziemi, gdzie roje ptactwa wydziobywa³y robaki. Od rana zdo³a³ zaoraæ ledwie ten w¹ski
pas, a zbli¿a³o siê ju¿ po³udnie. U³o¿y³ siê wygodnie na siedzeniu, zamkn¹³ oczy i pocz¹³ rozmylaæ. Cz³owiek tyle narobiæ siê musi, orze od rana do wieczora jak ten g³upi, ¿eby
marne parê groszy... a taki na przyk³ad biznesmen te same
pieni¹dze zarobi w godzinê. I gdzie tu sprawiedliwoæ?
Nagle da³ siê s³yszeæ przy ci¹gniku jaki ruch. Janek uniós³
siê i spojrza³ w tamt¹ stronê  przy traktorze sta³ na stopniu
cz³owiek odziany w czarny kaptur.
 Kto ty?  zapyta³ Janek, marszcz¹c gronie brwi.
 Mo¿esz mnie nazywaæ Morfeuszem  odpar³ mê¿czyzna.  Nawiedzam takich jak ty, utyskuj¹cych na niesprawiedliwoæ. Takim dajê inne ¿ycie.
 Inne ¿ycie?  zainteresowa³ siê Janek.
 Odmieniam je pod³ug ich woli.
 Jeli tak  rzek³ na to rolnik  to i mnie odmieñ, bo
mi ta robota ca³kiem obrzyd³a.
 Mogê to uczyniæ, lecz ty rzec mi musisz, kim by chcia³
byæ i co robiæ pragniesz.
 Jak to: kim? Biznesmenem!
Mê¿czyzna rozp³yn¹³ siê nagle, jakby we mgle, a Janek
stwierdzi³ ze zdziwieniem, ¿e nie siedzi ju¿ w ci¹gniku, lecz
na obrotowym fotelu. Zamiast drelichów mia³ teraz na sobie
piêkny ciemny garnitur, za przed nim piêtrzy³ siê stos dokumentów i papierowych teczek, u³o¿onych pomiêdzy dwoma
telefonami. Nieopodal jania³ ekran komputera.
Janek umiechn¹³ siê do siebie, bo rzeczywicie by³ teraz prawdziwym biznesmenem! Na biurku dostrzeg³ kolorowy ¿urnal, gdzie na pierwszej stronie dojrza³ swoje zdjêcie, a nad nim napis: Jan Szutkowski, czo³owa postaæ
polskiego biznesu (czyt. na str. 8). Zajrza³ wiêc na ósm¹
stronê i z coraz wiêkszym zdumieniem czyta³ o sobie, bo
wszystkie fakty z jego ¿ycia by³y w tym artykule nieprawdziwe lub przeinaczone.
Nagle rozleg³ siê dwiêk telefonu. Podniós³ s³uchawkê.
 Szef Notingu czeka  rozleg³ siê w s³uchawce grzeczny g³os sekretarki.
 Prosiæ  powiedzia³ Janek. Od³o¿y³ s³uchawkê i by³
bardzo dumny z tego, ¿e tak powiedzia³.
Zapowiedziany szef przyniós³ umowê do podpisania, co
Jankowi nie zajê³o wiele czasu, ale ju¿ dzwoniono z linii produkcyjnej, ¿e potrzeba wymieniæ stare kable. Potem okaza³o
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sypialni, pe³nej kwiatów i stylowych mebli. Le¿a³ na wodnym ³ó¿ku, a z kolumn g³onikowych s¹czy³a siê cicho koj¹ca muzyka.
 Czy co siê sta³o?  zapyta³a jego ¿ona lekko zaniepokojonym g³osem.
 Nie co mi strzyka w prawym boku Ale co da
siê zrobiæ?
 Przeforsowaæ tê ustawê.
 A, ustawa
 I pamiêtaj, ¿e dzi maj¹ demonstrowaæ pod Belwederem.
 Kto?
 No, co ty, zapomnia³e? Zwolennicy i przeciwnicy eutanazji!
Rzeczywicie, po niadaniu szef ochrony doniós³, ¿e pod
bram¹ zbiera siê spory t³um z transparentami. Nawet to Janka
ucieszy³o, bo zawsze marzy³ o takim prezydencie, który by
posiada³ umiejêtnoæ prowadzenia skutecznego dialogu z narodem. Poczyni³ wiêc niezw³ocznie instrukcje co do jego spotkania z demonstrantami. Co prawda szef ochrony stanowczo
mu ten pomys³ odradza³, ale prezydent siê upar³. Wyszed³ przed
bramê i ruchem d³oni uspokoi³ skanduj¹cy liberalne has³a t³um.
Wówczas pod bramê podesz³o kilku demonstrantów.
 Panie prezydencie  odezwa³ siê g³ono jeden z nich
 jako libera³owie uwa¿amy, ¿e cz³owiek ma prawo decydowaæ o w³asnym ¿yciu, a zatem i o w³asnej mierci.
 I ja tak uwa¿am!  wykrzykn¹³ z entuzjazmem prezydent.
Kiedy tylko wypowiedzia³ te s³owa, gdzie z lewej strony
rozleg³ siê wist i ju¿ po chwili na Janku-prezydencie rozbi³o
siê kilka jajek. Ochrona wkroczy³a natychmiast do akcji, ale
prezydent powstrzyma³ agentów stanowczym ruchem d³oni.
Podszed³ do drugiej grupy demonstrantów, oddzielonej od
pierwszej silnym kordonem policji, strz¹saj¹c przy okazji ze
swego garnituru rozbite jajka.
 W czym wam zawini³em, ¿e potraktowalicie mnie
w taki sposób??  zapyta³ z nutk¹ ¿alu i rozdra¿nienia.
Do bramy podesz³o kilku negocjatorów.
 Panie prezydencie  przemówi³ jeden z nich, mê¿czyzna w sile wieku  my, patrioci i chrzecijanie, uwa¿amy,
¿e ¿aden cz³owiek nie ma prawa decydowaæ o mierci drugiego cz³owieka, bo takiego prawa ¿aden cz³owiek nie otrzyma³.
To wznios³e owiadczenie bardzo wzruszy³ prezydenta.
 Popieram te s³owa!  zakrzykn¹³ egzaltowanym g³osem.
W chwilê póniej na jego g³owie i garniturze wyl¹dowa³o
kilka nastêpnych jajek. Tym razem obrzucili go libera³owie.
W tak op³akanym stanie prezydent zmuszony by³ udaæ siê
z powrotem do swego domu.
 To jest zwyczajne chamstwo!  pomstowa³ rozdra¿nionym g³osem.
Tymczasem oczekiwano go w kancelarii, gdzie miano
omówiæ ustawê dotycz¹c¹ kwestii eutanazji. Liberalna Barbara Gniot-Szaruga twierdzi³a, ¿e jeli poniecha siê prawa do
eutanazji, tym samym zabije siê wolnoæ i demokracjê. Na to
odpowiedzia³ Andrzej Gromow³adny, ultraprawicowiec, ¿e
wprowadzenie ustawy o eutanazji bêdzie pogwa³ceniem praw
cz³owieka. Barbara Gniot-Szaruga nie da³a za wygran¹,

by³y kwiaty dla poety i wiele pytañ  kiedy zacz¹³ pisaæ
i dlaczego, jak tworzy, czy pisze w nocy, czy mo¿e w dzieñ?
Janek chêtnie udziela³ odpowiedzi na te pytania, dobieraj¹c
starannie s³owa.
Po spotkaniu obleg³o go kilka mi³oniczek jego poezji
i wszystkie proponowa³y mu odwiezienie go do jego miejsca
zamieszkania. Janek wybra³ Jolê, bo jej twarzyczka wydawa³a mu siê taka niewinna. Jola by³a posiadaczk¹ porschea
i nim siê Janek spostrzeg³, by³ jeszcze dalej od domu ni¿ pó³
godziny temu. Jola zaparkowa³a przy piêknej willi, po czym
przez uchylone okno rzuci³a kilka s³ów w stronê domofonu.
Po chwili brama automatyczna poczê³a siê rozsuwaæ powoli,
tak i¿ mogli wjechaæ na parking.
Okaza³o siê, ¿e dom by³ pe³en goci. I to jakich! Same
grube ryby  ministrowie, senatorzy i ludzie biznesu. Ujrzawszy Janka, wznieli aplauz, a on wkrótce dowiedzia³ siê,
¿e jego nowo poznana sympatyczka za³o¿y³a siê z ca³ym towarzystwem, i¿ uda siê jej sprowadziæ Jana Schutha na party
do domu ministra Karasiñskiego. Sam pan minister by³ bardzo szczêliwy, choæ po prawdzie radoæ jego wynika³a nie
tyle z obecnoci znanego poety, ile z wygranego zak³adu Joli.
Janek powróci³ do domu o wicie, odwieziony s³u¿bowym
autem ministra Karasiñskiego. ¯ona czeka³a na niego w kuchni. By³a blada i mia³a podkr¹¿one oczy.
 Gdzie ty by³ przez ca³¹ noc?  spyta³a z wyrzutem
w g³osie.
 Mia³em wieczór autorski, przecie¿ wiesz  odpar³ cicho Janek. By³ wykoñczony.
 Takie bajki to ty mo¿esz opowiadaæ dzieciom!  wybuch³a nagle.  Ile tomików sprzeda³e?
 Sprze Nic nie sprzeda³em  odpar³ Janek zgodnie
z prawd¹.
 Ani jednego?
 Ani jednego.
 No to jutro nie bêdziemy mieli nawet na chleb.
 To a¿ tak le?  zastanowi³ siê Janek na g³os.
¯ona poety wciek³a siê na dobre.
 Na jakim ty wiecie ¿yjesz!!?  wrzeszcza³a.
 O, Bo¿e, po co ja za niego wysz³am!?  wznios³a rêce
i wbi³a b³agalny wzrok w sufit.
Janek usun¹³ siê ostro¿nie do swego pokoju, nie chc¹c s³uchaæ dalszych biadañ rozsierdzonej ma³¿onki. A ona, wci¹¿
z³orzecz¹c, t³uk³a za cian¹ talerze ze z³oci. Poeta u³o¿y³ siê
na kanapie i zatka³ sobie uszy. Ot, masz, wierszopis!  westchn¹³ w myli  a to mi siê zachcia³o! Có¿, nie nadawa³ siê
ani na biznesmena, ani na poetê; to nie dla niego. Gdyby tak
jednak pieni¹dze po³¹czyæ ze s³aw¹ Wstrzyma³ oddech,
zastanawiaj¹c siê g³êboko nad sw¹ ostatni¹ myl¹. Nagle spostrzeg³ obok siebie le¿¹c¹ postaæ. Od razu pozna³ Morfeusza.
 To znowu pan  rzek³ z niejak¹ ulg¹.  S³yszy pan,
co ta wariatka wyprawia w kuchni?!
 Có¿ wiêc?  spyta³ Morfeusz.
 ¯adnej poezji, ¿adnych wieczorów poetyckich!  zastrzeg³ siê Janek.  chcê byæ i bogaty, i s³awny! Chcê byæ
prezydentem!
 To da siê zrobiæ  pos³ysza³ niespodziewanie g³os
swojej ¿ony.
Zerwa³ siê i otworzy³ oczy. Znajdowa³ siê w przestronnej
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 Morfeuszu!  zakrzykn¹³ z rozpacz¹.
Dojrza³ go po chwili, stoj¹cego na tle ciemnej kotary. Jego
widok ucieszy³ go bardzo.
 We mnie pan st¹d gdziekolwiek! Mogê byæ wszystkim, tylko nie prezydentem!
 Mia³e trzy ¿yczenia i ja je spe³ni³em  rzek³ Morfeusz beznamiêtnym g³osem.
 Tylko trzy??!!  zawy³ Janek z rozpacz¹, bowiem perspektywa bycia przez choæby jedn¹ kadencjê prezydentem
przera¿a³a go teraz.
 Chcia³e byæ bogaty i s³awny  powiedzia³ Morfeusz
 a zatem dziel i rz¹d!
 Litoci!  zaskomla³ Janek.  Niech inni dziel¹
i rz¹dz¹, ja chcê do p³uga! Do p³uga, rozumiesz?!  schwyci³
Morfeusza za ramiona i pocz¹³ nim potrz¹saæ histerycznie.
 Czy ty ch³opie ca³kiem og³upia³??!  pos³ysza³ nad
sob¹ g³os swojej ¿ony.
Otworzy³ oczy i stwierdzi³, ¿e le¿y rozci¹gniêty na siedzeniu swego Ursusa i potrz¹sa silnie ¿on¹.
 Obiad ci przynios³am. Jedz, póki gor¹ce.
Janek wreszcie poj¹³, ¿e to wszystko by³o tylko snem. Obj¹³
silnie ¿onê i okry³ j¹ gwa³townie poca³unkami.
 Ty chyba do reszty rozum straci³!  oburzy³a siê ¿ona.
 Traktor ci siê z ³ó¿kiem pokie³basi³!
Ale te s³owa wcale Janka nie zrazi³y. Wrêcz przeciwnie.
A po trzech dniach zawziêtej pracy zaora³ wszystko. I tak siê
wzi¹³ do roboty, ¿e a¿ siê ludzie woko³o dziwowali. Przy tym
podj¹³ studia zaoczne na akademii rolniczej i wykorzysta³ dop³aty dla rolników z Unii Europejskiej. Po piêciu latach by³
najlepiej prosperuj¹cym gospodarzem w okolicy. Podobno
wiersze nawet zacz¹³ pisaæ.
Arkadiusz Sann

owiadczaj¹c, ¿e jeli teraz odmówi siê cz³owiekowi prawa
do godnej mierci, jutro odmówi mu siê kolejnych praw do
decydowania o sobie  z kim i jak ma ¿yæ, w co wierzyæ
i dlaczego tak, a nie inaczej; a¿ dojdzie do tego, ¿e bêdzie siê
cz³owiekowi wyznaczaæ rozk³ad dnia, ³¹cznie z ustalon¹ mu
numeracj¹ bielizny osobistej. Wobec takiej riposty Andrzej
Gromow³adny zaperzy³ siê, fukn¹³, po czym rykn¹³ strasznie,
gro¿¹c i wzywaj¹c wszystkie wiêtoci. Twierdzi³, ¿e jeli siê
pozwoli dzi decydowaæ cz³owiekowi o mierci drugiego cz³owieka, jutro zwolennicy eutanazji wezm¹ siê za psychicznie
chorych, potem umierc¹ starców, niepe³nosprawnych, a na
koniec  wszystkich swoich przeciwników.
 I bez eutanazji to zrobimy  zasycza³a Barbara GniotSzaruga, nie kryj¹c wcale swej nienawici.
 No i co, nie mówi³em?!  wykrzykn¹³ Andrzej Gromow³adny.  Tylko im na eutanazjê pozwoliæ!
Prezydent spoziera³ na oboje adwersarzy, to w lewo, to w
prawo, a¿ rozbola³a go g³owa.
Tydzieñ póniej by³o jeszcze gorzej. Tym razem pod Belwederem urz¹dzono manifê, przeciwko której wyst¹pili demonstranci z ugrupowañ prawicowych. Nie obesz³o siê przy
tym bez incydentów, jedni i drudzy bowiem obrzucali siê nawzajem kamieniami. Jeszcze póniej prezydent musia³ wypowiedzieæ siê w sprawie aborcji, nastêpnie zaj¹æ stanowisko
w kwestii ¿¹dañ legalizacji narkotyków miêkkich oraz wypowiedzieæ siê co do spekulacji genetycznych.
Ju¿ po dwóch tygodniach zacz¹³ cierpieæ na bezsennoæ.
Straci³ te¿ apetyt, zmarkotnia³ i zmizernia³ bardzo. Sprowadzono w te pêdy psychoanalityka, który kaza³ prezydentowi
patrzeæ w lustro i powtarzaæ s³owa  JESTEM WIELKIM
PREZYDENTEM. Nic to jednak nie pomog³o, bo te seanse
tylko Janka mieszy³y i deprymowa³y.
W co ja siê wpakowa³em?!  rozpacza³ w mylach Janek, trzymaj¹c siê za g³owê rêkami.  Wola³bym ju¿ oraæ
swój zagon, siaæ, ¿¹æ jak prawdziwy rolnik
NASZA

Che³m, kwiecieñ 2005 r.
ze zbioru opowiadañ  30 milionów za frajer
GALERIA

foto: Piotr Bakun, M³ynarz
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Wac³aw Iwaniuk

Zbigniew Waldemar Okoñ

Che³m

Che³m

Dzi mogê o tym mówiæ

noc
rozmawia z domami
ksiê¿yc
na ekranach okien
wywietla ludzi
park
przysiad³ na wzgórzu
jak zmêczony starzec
opowiada
o dzieciñstwie Uherki

S¹ s³owa które ¿yj¹ nie patrz¹c na nas
inne umieraj¹ jak ludzie.
Dzi mogê o tym mówiæ
moja lubelska ziemia o tym wie.
Przeszed³em z ni¹ od Che³ma do Lublina
z przyjacielem naszej m³odoci.
Przyjaciel jest dzi profesorem
warszawskiej uczelni
a ja pozosta³em jak wtedy poet¹.
Czasem napisze do mnie ¿yczenia na
wiêta
ale wiêta s¹ raz w roku a Lublin i Che³m
¿yj¹ stale we mnie.

moje ¿ycie
jest jak rodzinne miasto
gdy umrê
bêdzie ros³o dalej

***
S³awomir Stalbowski

Moje ¿ycie nie by³o ³atwe
Napisa³em w ¿yciu wiele wierszy
du¿o z nich zniszczy³em
gdy mylê o tym dzi
wzbiera we mnie gorzki niedosyt.

Bramy miasta
We wschodniej bramie Polski
obok granicy krzy¿uj¹cych siê kultur
oddycha przemodelowany Che³m

Moje ¿ycie nie by³o ³atwe
Ojciec odszed³ zanim zda³em maturê
wkrótce matka z têsknoty za Ojcem.
Brat Bronis³aw po walkach pod Monte Cassino
wróci³ do ¿ony i dziecija zosta³em na emigracji.

Usypiaj¹ce powietrze przeprowadza
przyjació³ zacienionego miasta
barokowymi spadzistymi uliczkami
Na stra¿y znacz¹cych s³ów
stoj¹ renowacyjne bazyliki dwiêku
nie zawsze trafiaj¹ce w melodie wiary

Wraca³em do kraju okrê¿n¹ drog¹
przez Narwik i Ko³o Polarne
ale Polska wci¹¿ by³a daleko
okupowana przez Stalina.

Na krawêdzi prze³amanej historii
krelone s¹ konsekwentne wspomnienia
ró¿nych prze³omowych niezmiennych zak¹tków

I tak moje ¿ycie mija³o
nie patrz¹c mi w oczy.
Gdy piê jestem w kraju
gdy siê budzê
jestem na emigracji.

Niezwyk³e miejsca poruszaj¹ czas dat
krel¹ linie sentymenty duszy
pozwalaj¹ powracaæ opuszczaæ mój dom
i mog¹ otwieraæ intymne bramy przysz³oci
na zagadki krajobrazu ¿ycia
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i tak wysz³o ich najwiêcej jak widaæ (miech).
- Czy st¹d wziê³a siê chêæ sprawdzenia si³ w prozie,
a póniej w dramacie?
- Z proz¹ to by³o tak. By³em wyrzucony z pracy
z pierwszej redakcji pisma Wspó³czesnoæ, które przez
rok prowadzi³ znakomity poeta Staszek Grochowiak. Po
roku pracy wszystkich nas rozgoniono. Zrobiono to
w sposób dramatycznie spektakularny w pe³ni jego sukcesu, bo pismo by³o znane i mia³o wielkie powodzenie
jako pismo pokoleniowe. Pamiêtam, ¿e zasiedlimy do ledzika przed Wigili¹, a to dlatego, ¿e wielu z nas nie mia³o
domu i czêsto sypialimy na biurkach redakcyjnych. Tak
siê wtedy ¿y³o w Warszawie. Ja mia³em opracowany precyzyjny plan strategiczny z adresami znajomych, którzy mieli ³azienki z ciep³¹ wod¹. Chadza³em do nich na
dyskusje intelektualne (teoretycznie), a praktycznie po to,
¿eby siê umyæ i wyk¹paæ. I na tej wigilijnej biesiadzie
redakcyjnej dowiedzielimy siê, ¿e wzywaj¹ nas, poszlimy i dowiedzielimy siê, ¿e po³owa redakcji jest wyrzucona, m.in. felietonista Hamilton, paru zdolnych poetów,
a wród nich ja. Ja dosta³em nawet tzw. wilczy bilet, co
by³o jednoznaczne z tym, ¿e nie znajdê pracy w ¿adnej
instytucji kulturalnej. Jednym s³owem  tragedia. Zbieg³o siê to z otrzymaniem przeze mnie upragnionego mieszkania spó³dzielczego, tylko ¿e ja nie mia³em go czym sp³acaæ. Mielimy ju¿ dziecko, od³¹czony pr¹d...no nieciekawie by³o. Wtedy przeczyta³em gdzie, ¿e LSW przed³u¿a
o trzy miesi¹ce termin konkursu na powieæ wspó³czesn¹.
I ja w tej socjalnej rozpaczy napisa³em swoj¹ pierwsz¹
powieæ Studium (1963) i podpisa³em pseudonimem Jakób, ¿eby zmyliæ, ¿e niby jaki starszy pisarz tak podpisuje siê po staropolsku. Dosta³em II nagrodê. Wtedy to
by³a dla mnie strasznie du¿a iloæ pieniêdzy. Pierwsze,
co za nie kupi³em, to by³ materac i ³ó¿eczko dziecinne.
Za³adowa³em sobie to wszystko na plecy i pojecha³em
prawie 40 km za Warszawê, gdzie wtedy mieszka³em.
Przez myl mi nie przesz³o, ¿e starczy³oby na taksówkê
i parê inne rzeczy. Tak to ¿ycie zmusi³o mnie do pisania
prozy. Polecam zbiór opowiadañ Drugi niedzielny autobus (1969). A o mojej noweli Gorzko, gorzko (1965) sam
mistrz Jaros³aw Iwaszkiewicz napisa³, ¿e jest to najpiêkniejsza opowieæ mi³osna w literaturze polskiej.
- S³ysza³em, jak niektóre osoby zwracaj¹ siê do
Pana per panie ambasadorze.
- No tak, zdarzy³o mi siê raz w ¿yciu byæ ambasadorem. Kiedy nasta³a III Rzeczpospolita, to Irlandia otworzy³a w Warszawie ambasadê po raz pierwszy w historii
relacji miêdzy Polsk¹ a Irlandi¹. W rewan¿u trzeba by³o
otworzyæ polsk¹ ambasadê w Irlandii. Wtedy szukano fachowców niezwi¹zanych z uk³adami w dyplomacji dawnych czasów i takich, co by siê trochê znali na tej Irlandii. Ja siê na niej zna³em, poniewa¿ w 1975 roku zainteresowa³em siê Irlandi¹ w okolicznociach wówczas podejrzanych, bo w pubie przy piwie rozmawia³em z dwoma m³odymi jeszcze wówczas irlandzkimi poetami, a oni
mnie wprowadzali w tajniki literatury irlandzkiej, jêzyka
irlandzkiego, tzn. jêzyka celtyckiego lub galickiego, którym mówi ju¿ niewielka iloæ mieszkañców Irlandii. To

Poetycka
wartoæ
prowincji
- z Ernestem Bryllem rozmawia Henryk Radej.
Henryk Radej: - Panie Ernecie, jest Pan autorem
36 tomików poezji, szeciu ksi¹¿ek prozatorskich, 21
form scenicznych (musicale, dramaty, oratoria, sztuki
telewizyjne), napisa³ Pan teksty wielu znanych piosenek, lansowanych na festiwalu opolskim. Pañsk¹ twórczoæ t³umaczono na wiele jêzyków  zw³aszcza na irlandzki, angielski, czeski... Pan te¿ t³umaczy  tak¿e
z jidisz. By³ Pan ambasadorem RP, teraz dorabia Pan
w telewizji, doradza przy produkcji filmów, prowadzi
swój portal internetowy i dom z ogrodem. Kim Pan
w³aciwie jest? Kim siê Pan czuje?
Ernest Bryll: - Ja jestem poet¹ okazjonalnym, który
ma du¿o okazji do pisania  i to nie tylko poezji. Przez
ca³e dotychczasowe ¿ycie stara³em siê przeszkadzaæ sobie w pisaniu poezji, bo tak siê przyjê³o, ¿e poezja to choroba konieczna, która wychodzi z nas, ¿e trzeba siê wypisaæ i takie tam bzdury. To sprawi³o, ¿e by³em na ogó³
w konflikcie z wieloma wybitnymi poetami, m. in. z Julianem Przybosiem, który zarzuca³ mi, ¿e nie traktujê poezji powa¿nie, bo nie jestem apolliñski. Wiêc stara³em
siê pisaæ ró¿ne rzeczy, ¿eby nie pisaæ tylko wierszy. Ale
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drugiego poetê po nim uwa¿ano Bohdana Zaleskiego. S³owacki to by³o jakie poetyckie pomiot³o, które usi³uje
podgryzaæ Mickiewicza. Takie s¹ pomy³ki polonistów. Tak
docenilimy z czasem Norwida i Lemiana. Historia literatury nie jest wyrokiem ani na dobre, ani na z³e.

tak jakby u nas nie mo¿na by³o przeczytaæ niczego w oryginale od czasów Reja, Kochanowskiego do Lemiana.
Reszta jest w jêzyku narzuconym przez najedców, czyli w jêzyku angielskim. Oni musz¹ sobie jako z tym poradziæ. Jeden z tych moich rozmówców jest dzi profesorem uniwersyteckim, a drugi - laureatem Nagrody Nobla
z 1995 roku  pisarz Seamus Heaney. Nauczy³em siê tego
jêzyka, sporo t³umaczy³em, jeszcze ¿onê znalaz³em irlandystkê. No i tak po³¹czy³em przyjemne z po¿ytecznym.
Aha, zaprosi³ mnie wtedy nasz w¹saty prezydent i pyta,
czy zgodzê siê pojechaæ do Irlandii? Ale najpierw ¿ebym
mu opowiedzia³ co o tej Irlandii, bo on nie wie, czy to
dobrze, ¿eby poeta nas tam reprezentowa³. A ja mu na to,
¿e poeta w Irlandii ma specjalne znaczenie, bo w dawnej
kulturze Irlandczyków od IV wieku naszej ery poeta odgrywa³ specjaln¹ rolê - by³ takim równowa¿nikiem w³adzy, kim kto reprezentowa³ jakby mi³osierdzie wobec
sprawiedliwoci. Poeta mia³ wówczas prawo spaæ w najbli¿szym krêgu rodziny królów, w cieple ich ogniska.
Oczywicie mia³o to kontekst organizacyjno-religijny.
Opowiadam o tym naszemu prezydentowi i nadmieniam,
¿e teraz w Irlandii nie ma króla, a prezydentem jest kobieta. Na to on mówi, ¿ebym nie próbowa³ tylko przy niej
spaæ! (miech). Dodam jeszcze, ¿e póniej zosta³em ulubionym ambasadorem pani prezydent Irlandii i otrzyma³em od niej wysoki Order Irlandzkiego Rodu Królewskiego OConor.
- Dla mnie osobicie jest Pan mistrzem s³owa poetyckiego.
- Ja nigdy nie stara³em siê byæ tzw. literatem. Jestem
fachowcem bardziej od filmu, od monta¿u filmowego, telewizji  a tak¿e bywa³em bezrobotnym. Zawsze szuka³em ucieczki, ¿eby tylko nie byæ pisarzem, bo poezja to
jest stan choroby, która jest potrzebna spo³eczeñstwu.
Wiersze siê pisze, ale nie wolno tym ¿yæ! Nie wszyscy
poeci siê z tym zgadzali, albo nie potrafili ¿yæ inaczej.
Sztuka, a zw³aszcza poezja powinna byæ zwi¹zana
z ¿yciem, ale na zasadzie zaklinania. Pieni, ko³ysanki,
zaklêcia, pieni bojowe zawsze s³u¿y³y czemu, np. potrzeba pisania wierszy mi³osnych przetrwa³a do dzi. Czasem ³atwiej jest pokonaæ wroga w pieni ni¿ w rzeczywistoci. W Irlandii tak¹ funkcjê s³u¿ebn¹ pe³ni³ poeta, który móg³ u³o¿yæ wiersz znies³awiaj¹cy cz³owieka i jego
potomków na wieki, co by³o najwiêksz¹ kar¹ spo³eczn¹.
Niektórym poetom wyrywano za to jêzyk. Ale w Polsce
nies³awa nie jest rzecz¹ wstydliw¹. A poezja jest po to,
¿eby siê umieæ przystosowaæ w wiecie, oswoiæ ten wiat
dla siebie i innych, ale ¿eby te¿ umieæ zap³akaæ, powiedzieæ co o sobie. Poezja nie potrzebuje niczego  nawet
kartki i o³ówka. Poezja jest w nas. Poezja opiera siê na
s³owie i jego dziwnym znaczeniu. Trzeba j¹ opowiadaæ
tak, aby s³uchacz na nowo j¹ zobaczy³. Przywo³am tu tradycjê literatury oralnej w dziejach ka¿dego narodu.
- Kto teraz w Polsce jest najwiêkszym poet¹?
- Nie wiem. Nikt nie wie. A kto jest najgorszy? Legion krytyków, który dzi ocenia poezje, ocenia je dzi.
Wielu wybitnych poetów by³o ocenionych jako ¿adnych
 typowy przyk³ad Norwida. W czasach Mickiewicza za

Fotografia: Grzegorz Zab³ocki

- Co s¹dzi Pan o twórczoci Czes³awa Mi³osza?
- Bêdzie to mój bardzo osobisty pogl¹d, choæ mnie
Mi³osz nie lubi³ i nawet o tym pisa³. Trudno mi siê porównywaæ z noblist¹, ale ja inaczej ni¿ on widzia³em poezjê. Mi³osz niejednoznacznie opowiada³ siê za wartoci¹
prowincji, a ja szukam i ukazujê wartoci prowincjonalno-narodowe w tym dobrym sensie  czego Mi³osz nie
lubi³. Ja lubiê Mazowsze, a jego to doprowadza³o do sza³u. Uwa¿am, ¿e jego wizja literacka Litwy jest przek³amana - opisuje Litwê z pozycji panów dworskich, którzy
siedzieli na ganku i uwa¿ali, ¿e tak cudownie wspó³¿yj¹
Bia³orusini z Polakami, ¯ydzi z Polakami, Bia³orusinami, Litwini z nimi wszystkimi... Tylko dlaczego, gdy nadarzy³a siê tylko okazja, wszyscy rzucali siê sobie do garde³? Taka by³a skala napiêæ, a nie sielanka. Bardziej mi
tu odpowiada to, jak pisa³ o prowincji Józef Czechowicz.
Osi¹gn¹³ on stopieñ najwy¿szego zanurzenia siê w prowincjonalnoæ. Bo w prowincji nadal jest ogromna si³a.
- Jêzyk, którym operuje Pan nie tylko w wierszach
siêga czêsto po archaizmy. Czy wspó³czesna polszczyzna jest dla Pana zbyt uboga, aby poeta móg³ siê wypowiedzieæ?
- Ja te¿ jestem wychowany na prowincji i zaistnia³em
poprzez to, ¿e umiem j¹ opowiedzieæ, u¿ywaj¹c do tego
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jêzyka mojej babki, która mówi³a gwar¹ warmiñsk¹. Ja
wychowa³em siê na Mazowszu, a ona mówi³a do mnie
swoj¹ gwar¹ i ja to ch³on¹³em. Dla mnie to by³o co normalnego, a nie stylizacja jêzykowa. Najlepsi poeci polscy wywodzili siê z prowincji, bo tworzyli z ¿ywego jêzyka. Prowincja nadal miewa jeszcze czysty jêzyk.
- Ale prowincja czêsto operuje wulgaryzmem. Co
Pan na to?
- Uwa¿am, ¿e wulgaryzmów czasami u¿ywaæ trzeba,
szczególnie gdy nazbyt elegancko mówi¹, jak s¹ nazbyt
eleganckie przemowy, które nic nie znacz¹. Wtedy mam
ochotê zapytaæ dosadnym ciê¿kim s³owem, co mówcy
maj¹ nam do powiedzenia? Ale u¿ywanie wulgaryzmów,
to nie tworzenie opowieci za pomoc¹ piêciu tych samych
wulgarnych s³ów w ró¿nych formach. To tylko potrafi³
Jan Himilsbach, ¿e za pomoc¹ kilku przekleñstw potrafi³
streciæ Zbrodniê i karê (miech). Do tego u¿ywa³ jeszcze gestykulacji i to by³o wyj¹tkowe. Istot¹ u¿ycia wulgaryzmu jest to, ¿eby u¿yæ go jak bomby! By³a taka rosyjska sztuka przekleñstw piêtrowych, które wprawia³y w zdumienie s³uchaczy. W tym te¿ tkwi pewne bogactwo jêzyka. Ale same przekleñstwa wiadcz¹ o ubóstwie
cz³owieka.
- Kiedy powsta³ wiersz Wo³a³ nas Pan? Jego przes³anie jest tak aktualne, ¿e sprawia wra¿enie, jakby
zosta³ napisany wczoraj.
- Hmmm, gdzie w 1976, a mo¿e 78. roku? To by³ taki
szczególny czas. Jak pan wie, ka¿dy porz¹dny poeta zmaga
siê z Bogiem. To jest oczywicie bezczelnoæ, bo niby
czemu Bogu chcia³oby siê wadziæ z jakimi poetami? Ka¿dy porz¹dny poeta uwa¿a, ¿e nawet jak nie ma nikogo,
kto go s³ucha, to jest ten Jeden, który musi. I tym jest
Wszechmocny. A ja jestem porz¹dnym poet¹ i dlatego
napisa³em Wo³a³ nas Pan.
- Dlaczego od lat przemawia Pan w imieniu narodu, stosuj¹c formê my dla podmiotu lirycznego?
Przecie¿ poezja to sprawa bardzo osobista, mo¿na by
rzec  intymna.
- U¿ycie formy wy wyklucza³oby mnie z tej spo³ecznoci. Wtedy poeta stawia siebie samego w roli sêdziego. W formie my uto¿samiam siê ze zbiorowoci¹,
ale u¿ywam tego wtedy, gdy mówiê wyranie le tak¿e
o sobie. Ja siê zdecydowanie identyfikujê z tym Mazowszem, z t¹ kartoflanoci¹, z tym ca³ym dziwnym krajem  ja jestem st¹d, ja biorê to na siebie. Ale nie jestem
tu tylko jeden, ale taki jak wy wszyscy, czyli my. To
Mi³osz kiedy napisa³, ¿e w ten sposób odbieram Polakom nadziejê, pisz¹c tylko o wadach narodowych. Ale on
od dawna w Polsce nie by³ i nie mia³ rozeznania, ¿e ludziom (nam) to by³o i jest nadal potrzebne. S³owacki powiedzia³: Je¿eli gryzê, to sercem gryzê. To jestemy MY.
Ja wiem, ¿e to niektórych denerwuje, ale poezja sama
w sobie nosi gen denerwowania ludzi. Przez to nie jest
obojêtna. I oby tak by³o jak najd³u¿ej.
- Dziêkujê za rozmowê.
Che³m, czerwiec 2005 r.

Ernest Bryll
Wola³ nas Pan...
Wo³a³ nas Pan na taniec na piew i na radoæ
A mymy przyszli tylko na radochê
St¹d nie zadr¿a³y wiaty pieni posz³y blado
Taniec siê j¹ka³ a miech kula³ trochê
Wo³a³ nas Pan na mi³oæ - my na popierdó³ki
Przypêdzilimy no i jest ziewanie
A On nam miejsce us³a³ w planet bujnym sianie
I niebiosa zaczepi³ jak gniazdo jaskó³ki
Wo³a³ nas Pan na wiecznoæ - mymy zrozumieli
¯e na pogrzeb... Wiêc ka¿dy trumnê p³acz¹c kleci³
I stroi³ trupie miny st¹d martwi le¿eli
Kiedy On drzwi otworzy³
Czeka³ wiat³o wieci³
Nie pojmowa³ dlaczego wciskamy siê w ziemiê
Za nami...
Kiedy wszystko w³anie otworzone
Tylko odwróciæ siê na jasn¹ stronê
Wo³a³ nas Pan na taniec na piew i na radoæ
I ci¹gle wo³a nigdy nie ma zadoæ

Modlitwa mazowiecka
A my wierzymy w Ciebie tak jak nikt nie wierzy
Bo i nie mamy wyjcia mówi¹c szczerze
Jak tylko Boga za kapotê z³apaæ
l tchu zaczerpn¹æ i modlitwê sapaæ
A my wierzymy w Ciebie wierzymy kurczowo
l nie masz siê co dziwiæ ¿e bezmylna wiara
Nawet dusza tu ci¹¿y gdy siê trzeba staraæ
By nie run¹æ w g³êbinê sk¹d wydobyæ s³owo?
Jeli kto z boku patrzy to umiaæ siê mo¿e
Wyba³uszamy ga³y wyci¹gamy d³onie
Jak Piotr co szed³ do Ciebie przez ³amliwe morze
Wierz¹c w Boga i krzycz¹c jak g³upi ¿e tonie

Wiersze pochodz¹ z tomu Na ganeczku snu,
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium,
Lublin 2004.
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Teresa Thevenaz
Hiszpania

Wyspa mierci

Leszek Rak
USA

Biegniemy do siebie - na wprost
mieræ i ja
Powiedzmy  jestemy zarêczeni
barka mi³oci nas czeka
w wieñcu orchidei

Z pierwszej rêki

Wiatr naszych cierpieñ
dmucha w ¿agiel
tym szybciej, tym silniej
o ile by³y po¿eraj¹ce

wszystkie oczy i myli
biegn¹ daleko na zachód  od Greenwich
i dzieñ po dniu
miliony pytañ pozostaj¹ bez odpowiedzi
i jak ciernie j¹trz¹ serca rodaków

Sergiuszowi Rachmaninowi

tam  w Ojczynie mojej
oczekuje siê wieci z pierwszej rêki
ka¿dego dnia

a ³zy od poczêcia
p³yn¹ ciemne
jeszcze dwa krêgi!
Wyspa ska³a pod stop¹
koniec.

có¿ im odpowiem?...
jak¹ wiadomoæ im wys³aæ
z poligonu narodów
by jak balsam ukoi³a ich serca
i rozjani³a skronie?...

Czerwona Carmen

¿e cieñ Ja³ty siê nie odcieni
¿e bóg demokracji, to jedynie pieni¹dz
¿e wolnoæ bez mi³oci
to najwiêksze szalbierstwo szatana
¿e...

Kochanka dziesiêciu
tañczy w p³omieniach
flamenco
Carmen! - kochaj mnie.

i wszêdzie jest dobrze tam gdzie nas nie ma
chyba ¿e...

Carmen nie kocha
tañczy
b³êkitn¹ mszê
posêpn¹ mi³oæ

Rodacy!
Nowy kamieñ siê k³adzie

Kochaj mnie Carmen!
- krzykn¹³ matadero

15-16 X 2005

na Syjonie.

Krew, byk i smieræ!
Tylko mieræ. Torrero!
Carmen kocha
i ginie

do strony 1
* EGERIA - znana w mitologii rzymska kamena, nimfa
ródlana, wieszczka, jedna z opiekunek poetów, których obdarza³a natchnieniem; symbol wykszta³conej doradczyni, równie¿ patronka narodzin. Uchodzi³a za wzór
wiernoci ma³¿eñskiej, by³a ¿on¹ króla Numy Pompiliusza, któremu wyznacza³a spotkania w pobli¿u powiêconego jej póniej ród³a. Po mierci Numy zrozpaczona Egeria przenios³a siê do Arycji i wyla³a tam tyle ³ez
za ukochanym, ¿e przemieni³a siê w ród³o.

Inna koñczy flamenco
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Kott, Pawe³ Hertz, Ryszard Matuszewski, Zuzanna Ginczanka, Wojciech ¯ukrowski, Erwin Axer a tak¿e poeci che³mscy:
Wac³aw Mrozowski, Zdzis³aw Popowski, Wiktor Matyszczuk
(Bazylewski) czy te¿ Wac³aw Iwaniuk. Wiêkszoæ z nich zapisa³a siê póniej na kartach polskiej literatury, sztuki czy krytyki literackiej. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ bardzo istotny fakt - omawiana antologia nie reprezentuje ¿adnej grupy
poetyckiej. Tych m³odych poetów nie ³¹czy³ ani program literacki ani przekonania ideowo  artystyczne ani to¿samoæ
spo³ecznego rodowodu. Wi¹¿e ich jedynie przynale¿noæ pokoleniowa. Wszyscy urodzili siê po roku 1910 i na pocz¹tku
trudnych lat trzydziestych poszukiwali w³asnych dróg poetyckiego rozwoju. Mylê, ¿e nie bêdzie nadu¿yciem okrelenie
ich mianem pokolenia Kuni M³odych.
Wród wierszy zawartych w antologii na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ m³odzieñcze teksty Jana Twardowskiego. W nocie o autorze, zamieszczonej na koñcu publikacji, czytamy:
Jan Twardowski, uczeñ Gim. Im. T. Czackiego w Warszawie. Cz³onek G³.Kom. Red. Kuni M³odych. Urodzony
w Warszawie 1915r. Drukowa³ w Antenie, Locie
i Kuni M³odych.
Wac³aw Mrozowski zamieci³ w antologii trzy utwory Jana
Twardowskiego: Topiel, Wiersz do Cypriana Norwida oraz
wiersz bez tytu³u (O, dziwna moja têsknoto...). Odnajdujemy
w nich ca³¹ gamê nastrojów, prze¿yæ i dowiadczeñ charakterystycznych dla m³odych ludzi: bunt i afirmacjê ¿ycia, arkadiê i katastrofê, poszukiwanie sensu ¿ycia (Do czego p³yniesz...do brzegu...jakiego brzegu?) i poczucie beznadziejnoci istnienia.:
zmêczony, sp³akany i biedny nieznan¹ b³¹kam siê drog¹
o mile od nas jest przepaæ i nikt siê jej nie spodziewa
(...)
¯yjê wbrew Bogu i niebu  umieram sobie na przekór 
w ulicê w¿ar³y siê bramy... Budzê siê, wisz¹c w przestworzach  czem prêdzej pogrzeb mnie w grobie, upiony bracie Cz³owieku.
Zarówno w okreleniu bracie Cz³owieku jak i w kolejnym wersie B¹d pozdrowiona ziemio, prowadz¹ca zmêczonych w spokój nie sposób nie zauwa¿yæ pierwiastków franciszkañskich, typowych dla póniejszych wierszy ksiêdza
Twardowskiego.
W wierszu Topiel mamy do czynienia z onirycznym obrazowaniem, z metaforami, epitetami, porównaniami i synestezjami typowymi dla poezji m³odopolskiej. Opisana przestrzeñ
spowita jest toni¹ ciemn¹, g³êboka jak b³êkit, krzyk rozdzieraj¹cy nocn¹ ciszê nazywa poeta rzutem wahad³a ze stali
w kobaltow¹ ciszê kolorów, sto¿ek jasnego lapisu jest metaforycznym okreleniem ksiê¿yca, za drzewa nazwane s¹
strza³ami w ko³czanie.
W wierszach m³odzieñczych Jana Twardowskiego mo¿na
dostrzec tak¿e jego literackie fascynacje. Patrz¹c na artystyczny dorobek ksiêdza Twardowskiego z dzisiejszej perspektywy, nikogo z pewnoci¹ nie zdziwi, ¿e jeden ze swoich wierszy powiêci³ Cyprianowi Norwidowi (Wiersz do Cypriana
Norwida):
Zamknijcie oczy przed Jutrzni¹  nie czas siê Jutrzni spodziewaæ 
niech d³ugo ni¹ nam siê jeszcze spokojne noce i drzewa.

Historia pewnej antologii.
Rzecz o che³mskim ladzie
Jana Twardowskiego.
Znane jest powiedzenie, ¿e m³odoæ jest najlepszym przyjacielem sztuki. M³odzieñcza wra¿liwoæ daje natchnienie
malarskie, poetyckie, uwzniola rzeczywistoæ b¹d kreuje
now¹. Nieczêsto jednak zdarza siê, aby artystyczne pierwociny znalaz³y siê w rêkach edytora, który nada im formê ksi¹¿kow¹ i udostêpni szerszemu gronu literackiej publicznoci.
Dlatego niecodzienny charakter ma publikacja z roku 1935
zatytu³owana Antologia poezji szkolnej.
Wydawc¹ antologii by³ m³ody che³mski poeta, absolwent
Seminarium Nauczycielskiego  Wac³aw Mrozowski. Nale¿a³ do tzw. podchor¹¿ówki poetyckiej (okrelenie Stanis³awa Czernika) czyli ko³a m³odych literatów  najczêciej
uczniów Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. By³ wspó³twórc¹
grupy poetyckiej Pryzmaty. Od 1933 roku nale¿a³ do Komitetu Redakcyjnego Kuni M³odych i z tym ogólnopolskim, miêdzyszkolnym pismem nale¿y ³¹czyæ genezê antologii. Za porednictwem pisma zacz¹³ zbieraæ materia³y do omawianej publikacji. Antologiê przygotowa³ bêd¹c uczniem, jednak jej wydanie przeci¹gnê³o siê i dopiero, gdy przyby³ do
Warszawy, uda³o siê sfinalizowaæ dzie³o. Wydanie mia³a finansowaæ redakcja Kuni M³odych. Autorem wstêpu mia³
byæ sam Julian Tuwim, który po otrzymaniu maszynopisu
zmieni³ zdanie, t³umacz¹c siê brakiem czasu. W konsekwencji Mrozowski sam musia³ napisaæ s³owo wstêpne, a redakcja
Kuni M³odych da³a papier jedynie na 100 egzemplarzy
i partycypowa³a w po³owie kosztów druku. Na konto wydania 10 z³ przekaza³ Pawe³ Hertz  wówczas gimnazjalista paraj¹cy siê poezj¹. Ze wzglêdów finansowych Mrozowski zdecydowa³ siê na drukowanie w che³mskiej drukarni Kultura,
nale¿¹cej do Bronfelda, w której wydawano tak¿e Kamenê.
Antologia poezji szkolnej ukaza³a siê ostatecznie w 100
egzemplarzach, z czego 20 zakupi³o warszawskie gimnazjum
Lorentza. Tak ma³y nak³ad sprawi³, ¿e do dzi zachowa³o siê
zaledwie kilka egzemplarzy tego wydania. Edycja zawiera 63
wiersze 35 m³odych poetów pochodz¹cych z ró¿nych szkó³
i miast, m.in.: z Warszawy, Lwowa, Lublina, Torunia, W³oc³awka, Równego, Che³ma. We wstêpie, pod którym widnieje data 1.X.1934, Mrozowski stwierdza, ¿e ksi¹¿ka nie ma
antenata w sensie podobnych publikacyj dotychczas. Wyjania tytu³ i cel wydania  zorientowanie czytelnika w narybku poetyckim, z którego mo¿e wyrosn¹ przodownicy s³owa.
Przyj¹³ alfabetyczny uk³ad tekstów wed³ug nazwisk autorów,
wskazuj¹c, ¿e dla tego rodzaju publikacji jest on najodpowiedniejszy. Na koñcu umieci³ krótkie informacje o artystycznym
dorobku, planach i przynale¿noci grupowej poszczególnych
poetów
Prawdziw¹ niespodziank¹ s¹ nazwiska, które odnajdujemy w spisie treci: Jan Twardowski, Jerzy Pietrkiewicz, Jan
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Przesz³oæ skoñczy³a siê w s³oñcu. Przysz³oæ nadchodzi
jak burza 
Zaklêty w fa³dy kamienne tom siê historji zmarmurza
Poeta dokonuje sakralizacji mierci Norwida pisz¹c, i¿
umar³ cichy i wiêty, z wyci¹gniêtymi rêkami, z uporem
rozwartych renic. Nazywa go umar³ym wieszczem, jednak wydaje siê, i¿ mierci nie traktuje jako kresu, ¿ycia artysty i jego sztuki, pyta:Kto wskrzesi Twe bia³e s³owo. Symbolicznego znaczenia nabiera wyra¿enie bia³e s³owo  bia³e  czyste, nieskalane, bez wiat³ocienia.
Wiersze Jana Twardowskiego zamieszczone w Antologii
poezji szkolnej nie s¹ z pewnoci¹ arcydzie³ami, nie mo¿na
im jednak odmówiæ walorów artystycznych. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e pisa³ je bardzo m³ody cz³owiek poszukuj¹cy
wówczas w³asnej drogi artystycznej.

Nie jest b³êdem, a raczej przywilejem m³odoci upajanie
siê pêdem wichru, blaskami zachodów s³oñca, czarem barwnej jesieni, kobiercem wiosennego szmaragdu ³¹k, dopóki
pierwszy szron rzeczywistoci nie zwa¿y laurowych lici zapa³u, szlachetnoci, bohaterstwa i skromnoci, uwitych w wieñcu idea³ów, zawieszonych na piersiach tworz¹cego siê Cz³owieka  napisa³ niegdy wspó³redaktor Kameny Zenon
Waniewski. S³owa te mo¿na potraktowaæ jako kwintesencjê
tekstów Jana Twardowskiego zawartych w che³mskiej antologii.
Renata Holaczuk
Post scriptum. W cytowanych fragmentach utworów zachowano oryginaln¹ pisowniê i interpunkcjê.

Pawe³ Szyde³

Sam stwarzam wiaty

Bunt

jak zawsze
biorê co swoje
i odchodzê
w miejsca nowe
niedostêpne
nawet dla patrz¹cych z bliska
nikt nie zauwa¿y³
jak wielkie oszustwo
kry³o siê
w mi³ych gestach
spojrzeniach
brano nawet za z³e
teraz
te¿ nie bêdzie inaczej
sam stwarzam wiaty
i sam
jestem przyczyn¹ ich zag³ady

jeszcze raz
na skraj nieobecnoci
powêdrujê
³zê niek³aman¹ uroniê
i zdejmê kamienn¹ maskê
twarz u³omn¹
odkryjê
by zapiewaæ s³owiczy smutek
by przed witem zd¹¿yæ
by inny lêk wzi¹æ
odpowiedzi pó³
mieæ
na pytania
co w mojej chorej g³owie
jak nowotwór

Pawe³ Szyde³ - poeta, prozaik, teoretyk literatury, edytor; ur. 1963 r. w Wiêcborku na Krajnie; pomys³odawca, wspó³za³o¿yciel i od roku 1998 redaktor naczelny internetowego Kwartalnika Literacko - Artystycznego POBOCZA, powiêconego
kulturze krajów Europy rodkowej i Wschodniej. Wiêcej o autorze w nastêpnym numerze Egerii.
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chaæ zwi¹zanej z nim legendy. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
w³adca che³mskich podziemi od setek lat strze¿e swojej posiad³oci, a zwi¹zana z nim legenda d³ugo kr¹¿y³a w ustnych
przekazach, by w koñcu trafiæ do zajmuj¹cego siê spisywaniem legend  Longina Jana Okonia, który zebra³ je w 1969
roku w zbiór zatytu³owany Legendy che³mskie. Nic bardziej
mylnego. Jak dowodz¹ liczne artyku³y oraz niepublikowane
materia³y, Okoñ to nie tylko autor legend, ale tak¿e twórca
ducha bia³ego niedwiedzia. Nikt wczeniej ani nie wymienia³ imienia podziemnego potwora, ani o nim nie pisa³.

Kto wymyli³
ducha Bielucha?
Che³mskie Podziemia Kredowe, jedyne w Europie, tworzy ca³y system zawi³ych korytarzy, grot i komór, wydr¹¿onych w pok³adach bia³ej kredy. Powstanie pierwszych tuneli,
dla celów strategicznych, datuje siê na wczesne redniowiecze. Józef Tworek, autor obszernej pracy Che³mskie Podziemia Kredowe, zauwa¿a, ¿e informacje o podziemnych korytarzach pod najstarsz¹ czêci¹ miasta, na Górze Zamkowej,
pojawiaj¹ siê w przypuszczeniach i sugestiach wielu autorów
i wyprowadzane s¹ przede wszystkim na podstawie analogii
rozwoju systemów obronnych, innych wczesnoredniowiecznych miast1. Niestety, locho³azi nie potwierdzili tych przypuszczeñ, gdy¿ do czasów wspó³czesnych nie zachowa³y siê
najstarsze korytarze, wiod¹ce prawdopodobnie poza granice
miasta. Powszechnie natomiast wiadomo, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ istnienia kilkupoziomowego systemu podziemi by³a intensywna, kilkusetletnia eksploatacja kredy, prowadzona
z piwnic domów staromiejskiej zabudowy mieszkalno-u¿ytkowej, a nawet pod obiektami publicznymi, jak ratusz2.
J. Tworek dokumentuje wydobycie kredy na szerok¹ skalê
przez mieszkañców miasta ju¿ w XVII wieku. Proceder ten,
mimo licznych zakazów, wydawanych na skutek pêkania domów i zapadania siê ulic3, trwa³ do drugiej po³owy XIX wieku4. Tyle historia mówi o powstaniu unikalnego zabytku górnictwa kredowego.
Inaczej powstanie labirynty t³umaczy jedna z klechd, spisana przez znanego zbieracza i pasjonata podañ, legend i ludowych opowieci, Longina Jana Okonia:
[ ] w czasach, gdy ziemia che³mska nie by³a jeszcze
zasiedlona (mo¿e dziesiêæ tysiêcy lat temu?), z okolicznych wzgórz sp³ywa³y bystre strumienie. Wyp³uka³y one w kredowym pod³o¿u podziemne koryta i znik³y
z powierzchni ziemi. Póniej na skutek jakiego kataklizmu, wody tych podziemnych rzek nagle sp³ynê³y
jeszcze ni¿ej, do tzw. bezedni tworz¹c olbrzymie jezioro, a po rzekach zosta³y podziemne labirynty [ ]5.
Podziemny labirynt do dzi kryje liczne tajemnice, poniewa¿ nie wszystkie korytarze zosta³y zbadane. Do nich nieraz chronili siê che³mianie w czasie wojen i najazdów, tam
ukrywali te¿ swoje maj¹tki. To zrodzi³o legendy o istnieniu
miejsc, kryj¹cych prawdziwe skarby. Czytamy o tym w przewodniku po Che³mie, w którym znajdujemy tak¿e informacjê, ¿e st¹d wywodzi siê jeden z najs³ynniejszych duchów
polskich - dobrotliwy, spe³niaj¹cy wszystkie ¿yczenia duch
Bieluch. Zwiedzaj¹cy maj¹ okazjê spotkaæ siê z nim i wys³u-

Longin Jan Okoñ - twórca Ducha Bielucha

Pierwsza wzmianka, autorstwa Longina Jana Okonia,
o kredowym duchu ukaza³a siê na ³amach Kuriera Lubelskiego dopiero w roku 1966:
Oto w mroku kredowych korytarzy mieszka podobno
do dzi Bieluch  w³adca podziemnego wiata. Czasami jest dobrotliwy jak dziecko, to znów okrutny jak
moce piekie³. Biada mia³kowi, który zag³êbi³by siê
w korytarze i wzbudzi³ gniew Bielucha  pozosta³by
na wieki w pl¹taninie lochów.6
Ale sama postaæ Bielucha zrodzi³a siê w wyobrani pisarza znacznie wczeniej, w roku 1955. Na pewno pamiêtaj¹
o tym byli uczniowie L. J. Okonia, który pracowa³ wówczas
w Szkole Podstawowej w Poniatówce. Jak stwierdzi³ pisarz,
by³ to okres, w którym sztuki teatralne dla dzieci by³y niedostêpne. Polskie biblioteki by³y ograbione przez Niemców, drukarnie zajmowa³y siê przede wszystkim uzupe³nianiem klasy-

J. Tworek, Che³mskie Podziemia Kredowe, Che³m 2005, s. 30.
Ibid., s. 36.
3
Ibid., s. 34.
4
Ibid., s. 36.
5
L.J. Okoñ, Kredowe Podziemia Che³mskie (folder), Che³m 1984.
1
2

L. J. Okoñ, Legendy o podziemiach i Górze Che³mskiej /w:/ Kurier Lubelski nr
302, 24-27.XII.1966, s. 4.
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ki. A z dzieæmi trzeba by³o pracowaæ. Wtedy w³anie napisa³,
niedrukowan¹ dotychczas sztukê Szewc królem: Diabe³ Boruta porwa³ cygañsk¹ ksiê¿niczkê Tinê i uwiêzi³ j¹ w podziemiach kredowych. Cygañski król wezwa³ wszystkich odwa¿nych mê¿czyzn, aby odebrali j¹ z r¹k diab³a. Pojawili siê ró¿ni rycerze, ale nikomu siê to nie uda³o. W koñcu przyby³ Szewc
z olbrzymim szyd³em i ruszy³ do walki z Borut¹. Kiedy zszed³
do podziemi spotka³ Bielucha, który powiedzia³, ¿e pomo¿e
mu, bo ma ju¿ doæ diab³a, panosz¹cego siê po jego królestwie. W ten sposób Boruta zosta³ pokonany, piêkna ksiê¿niczka
wysz³a na wolnoæ. Król cygañski mianowa³ Szewca królem,
obdarowa³ go klejnotami. Wówczas dzielny m³odzieniec rozda³ wszystko ubogim i powiedzia³, ¿e wystarczy mu ber³o królewskie. Sztuka w wykonaniu uczniów wystawiana by³a
w szko³ach Poniatówce i Leniczówce.
Po pamiêtnym roku 1955 nast¹pi³a w historii Bielucha
d³uga przerwa i ponownie spotykamy siê z nim w legendzie
Wyprawa po skarb, która wesz³a w sk³ad pierwszego wydania
Che³mskich legend w roku 1969. O Bieluchu rozmawiaj¹ bohaterowie, którzy udali siê do podziemi w poszukiwaniu ukrytego skarbu:
Milczeli nas³uchuj¹c, jednak prócz w³asnych
oddechów nic nie s³yszeli.
- Jak w grobie  szepn¹³ wystraszony krawiec.  Mo¿e
tu mieszkaj¹ z³e i nieczyste moce?
- G³upi  rzek³ twardo Adam.  Tu podobno mieszka
tylko Bieluch, ale on jest przyjacielem uczciwych ludzi.
- Któ¿ to taki?
- W³adca tej podziemnej krainy.[ ]7
Póniej Adam wyjania:
[ ] A co do Bielucha, to tylko legenda. Mówi ona, ¿e
Bieluch  w³adca tych podziemi  jest dla uczciwych
ludzi dobrotliwy i ³agodny jak dziecko, a tylko dla z³odziei, którzy tu czêsto urz¹dzali sobie kryjówki, okrutny i surowy. Potrafi³ tak popl¹taæ ich drogi w korytarzach, ¿e nigdy nie mogli wyjæ z lochów8.
Potwierdzenie tego odnajdujemy w ostatniej legendzie,
zamieszczonej w Opowieciach niedwiedziego grodu z roku
2002, Klêska Boruty. Longin Jan Okoñ nawi¹zuje w niej do
pierwszego pomys³u dotycz¹cego konfliktu pomiêdzy Borut¹
i Bieluchem. Oto diabe³ Boruta i czarownica Jaroma porywaj¹ córkê cygañskiego króla  piêkn¹ Tinê. Podstêpna wiedma wywodzi ich z Gór wiêtokrzyskich do Che³ma, gdzie
obiecuje w³adcy ciemnoci bezpieczne schronienie w królestwie kredowych korytarzy. Po d³ugiej drodze docieraj¹ do
miasta i schodz¹ do podziemi. Kiedy dziewczyna zostaje
z Borut¹ sama, nagle pojawia siê dziwna postaæ bia³ego olbrzyma z kosmatym ³bem i obiecuje przestraszonej dziewczynie swoj¹ pomoc, bo ceni ludzi maj¹cych czyste sumienie.
¯eby jednak to nast¹pi³o musi dojæ do bezporedniego starcia z Borut¹:
[Boruta] odwróci³ siê zaskoczony i zobaczy³ bia³ego
olbrzyma.
- Precz!  zabrzmia³ grony rozkaz.  Tu moje w³adztwo. Nie znoszê z³a i pod³oci. Wyno siê!
7
8

Borutê opanowa³ chwilowy lêk, przyjrza³ siê olbrzymowi i zapyta³:
- Kim jeste?
- Jam Bieluch, w³adca tych labiryntów, nic tu po tobie.
[ ] Na mój rozkaz [ ] przybêd¹ tu tysi¹ce skrzatów
i duszków, a ka¿dy przyniesie wodê ¿ycia, zmienisz
siê w kupkê smo³y. Wyno siê!
- Nie dla mnie takie pogró¿ki!  zawo³a³ Boruta i pocz¹³
czyniæ tajemnicze zaklêcia, a widz¹c, ¿e nie dzia³aj¹
na olbrzyma, uj¹³ rêkojeæ karabeli [ ], wymierzy³
cios w Bielucha. Nim ostrze dosiêg³o celu, olbrzym
jednym ruchem wytr¹ci³ broñ Borucie i, chwyciwszy
go w pó³, cisn¹³ w mrok korytarza.
Bieluch pokona³ z³ego Borutê i wyprowadzi³ dziewczynê
z labiryntu. Okoñ przerobi³ wiêc pierwotn¹ wersjê legendy
uwolnienia Tiny przez odwa¿nego szewca, o której wspomina³ jeszcze na ³amach Kuriera Lubelskiego w roku 1982:
[Boruta] uprowadzi³ nawet m³odziutk¹ królewnê Tinê
i wiêzi³ j¹ w kredowych pieczarach. Wielu mia³ków
[ ] usi³owa³o uwolniæ Tinê. Dokona³ tego czynu przy
pomocy Bielucha  w³adcy che³mskich podziemi, biedny szewc. Boruta, chc¹c odzyskaæ dziewczynê, zacz¹³
do podziemi sprowadzaæ z £ysej Góry przeró¿ne wiedmy i czarownice i z nimi uk³ada³ plany zemsty i sposoby ponownego porwania królewny.
Panoszenie siê Boruty w lochach nie podoba³o siê Bieluchowi i wyda³ mu walkê. Przy pomocy armii swych
skrzatów pokona³ diab³a i wypêdzi³ go precz z podziemnego labiryntu. Klêska Boruty by³a tak wielka, ¿e
nie powróci³ ju¿ nigdy do che³mskich lochów.
W tym samy artykule czytamy dalej, ¿e w której ze cian
wielkiej groty zamurowano w zamierzch³ych czasach wielk¹
skrzyniê ze skarbami [ ]. Ale dot¹d nikt nie zdo³a³ znaleæ
skarbu. Strze¿e go pieczo³owicie w³adca podziemnego wiata
 duch bia³ego niedwiedzia, Bieluch. [ ] jest ³agodny
i dobrotliwy, sprzyja ludziom, biel¹ swego futra rozjania
mroczne labirynty. Nie znosi jednak ludzi o brudnym sumieniu. Gdy tacy samotnie pojawiaj¹ siê w podziemiach, gmatwa
im drogê do tego stopnia, ¿e z podziemi ju¿ nie wyjd¹. Inaczej
postêpuje z ludmi szlachetnymi i uczciwymi. Gdy zb³¹dz¹
w lochach, wskazuje im wyjcie. Bieluchowi s³u¿y ca³a armia
malutkich skrzatów, gnomów, kar³ów, koboldów
i duszków Wystarczy w g³êbi podziemi znieruchomieæ i zas³uchaæ siê w ciszê, a mo¿na wówczas us³yszeæ tajemnicze
szmery, szelesty i odg³osy To poruszaj¹ siê niewidzialni
mieszkañcy królestwa kredowych podziemi9.
Longin Jan Okoñ nie odnalaz³ legendy powiêconej tej
postaci. W zasadzie nie móg³ jej odkryæ, bo postaæ ducha stworzy³ sam, by³ jej prawdziwym ojcem i twórc¹. W rozmowie
tak wspomina to wydarzenie:
Ka¿da kopalnia mia³a swojego ducha. Duchy zamieszkiwa³y podziemne jaskinie, pieczary i lochy. Wszyscy
znali legendarnego diab³a Borutê, a Che³m, który
szczyci siê posiadaniem najwiêkszych w Europie podziemi kredowych, nie mia³ ¿adnej fantastycznej posta-

Longin Jan Okoñ, Opowieci niedwiedziego grodu, Che³m 2003, s. 298.
Ibid., s. 301.

L. J. Okoñ, Klechdy o kredowych lochach /w:/ Kurier Lubelski nr 214, 24-26.XII.
1982, s. 4.
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ci. Dlatego pomyla³em, ¿e dobrze by by³o, aby tak¿e
nasze podziemia zamieszka³ jaki duch. A ¿e by³y to
podziemia kredowe, wiêc i duch musia³ byæ inny od
wszystkich, a wiêc nie z³y jak duchy ciemnych kopalñ
i jaskiñ, ale dobry. Dlaczego Bieluch? Bo kiedy wraz
z kolegami poszlimy do podziemi, to wyszlimy stamt¹d cali biali. Tak powsta³ nasz che³mski Bieluch 
nazwa wywiedziona oczywicie od koloru.
Jak dowodz¹ powy¿sze rozwa¿ania, legenda o duchu Bieluchu nie jest a¿ tak bardzo odleg³a. Potwierdzenie10 tego odnajdujemy w pracy Legendy, podania, inne opowieci z Lubelskiego (2002r.), której autorzy powo³uj¹ siê na  omówiony powy¿ej - artyku³ L. J. Okonia z 1966 roku. Twórcz¹ rolê
pisarza w powstaniu Bielucha podkrelaj¹ tak¿e autorzy licznych prac krytycznoliterackich, monograficznych, magisterskich i doktorskich powiêconych znanemu che³mskiemu
twórcy. W jednej z nich czytamy m.in.: [ ] imiê w³adcy
che³mskich lochów stworzy³ Longin Jan Okoñ i funkcjonuje
ono wspó³czenie w zbiorowej wiadomoci che³mian [ ].
I tak jest w istocie. Che³mianie znaj¹ Bielucha, ale ma³o kto
zna jego legendê, a o pisarzu, który j¹ stworzy³ nie pamiêta
prawie nikt. Szkoda, ¿e o twórcy bia³ego ducha zapominaj¹
zw³aszcza autorzy che³mskich przewodników, folderów, stron
internetowych miasta i podziemi, a tak¿e producenci znanych
w kraju i za granic¹ wyrobów mleczarskich Spó³dzielni Mleczarskiej BIOMLEK, opatrzonych symbolem Bielucha. Jedno nale¿y podkreliæ, wizerunek ducha funkcjonuj¹cy w naszym miecie, ma³o przypomina legendarnego ducha L. J.
Okonia, który stworzy³ potê¿nego kosmatego niedwiedzia,
czêsto nazywanego duchem bia³ego niedwiedzia. Na pewno nie by³ to sympatyczny duszek z krainy Muminków, ochoczo zachêcaj¹cy do spotkania. Swoim wygl¹dem budzi³ raczej przera¿enie poszukiwaczy skarbów i odstrasza³ kolejnych
mia³ków, którzy zapragnêli spenetrowaæ podziemne lochy.
Longin Jan Okoñ to postaæ legenda. Jeszcze do niedawna
pisarz tworzy³ foldery che³mskich podziemi. W 1984 roku na
³amach jednego z nich przypomina³ zebrane legendy i postaæ
bia³ego ducha, ale nie wyjania³ przecie¿ nikomu, ¿e sam stworzy³ w³adcê podziemnego wiata. Niew¹tpliwie warto pamiêtaæ o tym, warto przypominaæ pisarza, którego legendy, jedyne z naszego regionu, s¹ omawiane w szko³ach podstawowych
i gimnazjach11. Nikt, poza L. J. Okoniem, nie podj¹³ siê tego
zadania, nikt nie siêgn¹³ do pok³adów ludowych opowieci,
by utrwaliæ na po³y fantastyczne, na po³y historyczne podania, legendy, klechdy. I choæ autor Opowieci niedwiedziego
grodu na sta³e wpisa³ siê ju¿ w historiê naszego miasta, to
wspó³czesnoæ dziwnie obrusza siê na przypomnienie, ¿e Bieluch jest jego dzie³em. Dobrze, by pamiêtali o tym organizatorzy czerwcowych spotkañ z Bieluchem i na imprezê zaprosili nie tylko ducha, ale tak¿e jego twórcê, Longina Jana Okonia.
Danuta Makaruk

Teresa Pyc
Nostalgia

Rówienikom z dzieciñstwa
U zbiegu ulic Szkolnej i Kasprzaka
okoliczna dzieciarnia mia³a swój ma³y raj
Zau³ki
bramy
podwórka bogactwo kryjówek
do chowanego
przygód
bezpañskich psów i kotów
które by³y nasze...
S¹siadka w piwnicy trzyma³a
kozê
której smakowa³o wszystko
nawet mój s³omkowy kapelusz
Rano pachnia³o
chlebem
z piekarni mojego taty
a wieczorem
maciejka na klombie s¹siadów
upaja³a swoim aromatem
Gralimy w kiczki
klasy...
cegie³ki starej kamienicy
nosi³y lady odbijanych monet
A zim¹ spod Przedszkolanek
na sankach
lub kawa³ku deski prawie do Cerkwi
Ta powojenna dzieciarnia
ju¿ tylko we wspomnieniach
przywo³uje beztroski miech
i turkot fajerki na chodniku
05 VI 2005

Legendy, podania, inne opowieci z Lubelskiego, oprac. Adam Wójcikowski, W³odzimierz Wójcikowski, Lublin 2002, s. 184.
11
Minister Edukacji Narodowej zatwierdzi³ je jako lekturê szkoln¹ pismem NrDKW4014/01.
10
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Arkadiusz Sann

Ch³opcy z Placu Kocielnego
(fragment)

Od bramy kamienicy, oznaczonej numerem trzecim na ulicy Uci³ugskiej, p³ynê³a wzd³u¿ szcz¹tków murów obronnych
kloaczna breja; bieg³a lekkim spadkiem ku ulicy Lwowskiej, ³¹cz¹c siê z kolejn¹ stru¿k¹, sun¹c¹ w dó³ od Placu £uczkowskiego; ten ma³y ciek zbiera³ po drodze pomniejsze, wyp³ywaj¹ce z kolejnych kamienic, i p³yn¹³ daleko gdzie pod stary cmentarz
w asycie roju bzycz¹cych much.
Zbych otworzy³ jedno oko i przygl¹dn¹³ siê nim pi¹cemu obok bratu. Edyszko spa³, ale Zbycho wiedzia³ doskonale, ¿e
dzi jest wtorek i w taki dzieñ, kiedy rodzice jeszcze przed witem wyruszaj¹ na targ, ¿aden z braci nie przepuci takiej okazji.
Nabra³ powietrza w p³uca i dmuchn¹³ silnie na te pi¹ce powieki  Edyszko zerwa³ siê, porwa³ za poduszkê i j¹³ ok³adaæ ni¹
brata. Nagle drzwi do ich pokoju rozwar³y siê na ocie¿ i do ich twierdzy wjecha³ Sokole Oko na swym wierzchowcu. Edyszko
zerwa³ siê i nadstawi³ grzbiet, na który wskoczy³ ¿wawy Zbych. Niemal zawsze o tej porze  we wtorki i pi¹tki, dni targowe
 rozpoczyna³a siê regularna bitwa pomiêdzy Sokolim Okiem a Siedz¹cym Bykiem. Dobrze zbudowane wierzchowce 
Edyszko i Tadek  unosili na swych grzbietach Badyla i Witka. Czterej bracia nacierali na siebie, ok³adaj¹c siê wzajemnie
poduszkami. Tym razem jednak jeden z jaków nie wytrzyma³ i nagle ca³y pokój znalaz³ siê w pierzu.
Natychmiast przerwano bitwê.
 Szybko, pozbierajmy to, bo bêdzie lanie jak nic!  zakomenderowa³ Edyszko.
Jak na komendê poczêli z powrotem napychaæ pierze do rozdartej poduszki. Wtem rozleg³o siê pukanie do drzwi.
 O Jezu!  zawy³ Zbycho  Je¿eli to ojciec... No, szybciej!
Witek poszed³ do kuchni i spyta³ g³ono:
 Kto tam?
 To ja  odpowiedzia³ mu mêski, ochryp³y g³os.
Witek wychyli³ g³owê zza drzwi kuchennych.
 Kocielny  zameldowa³ pó³szeptem.  Pewnie na mszê chce. Kto idzie?
 Ja by³em wczoraj  rzuci³ Edyszko na odczepnego.
 Na mnie nie patrzcie, bo i tak nie pójdê  obruszy³ siê Tadek.  Zaraz na targ lecê. Ch³opi za wiadro wody dla konia
po piêædziesi¹t groszy p³ac¹. Bêdzie na kino.
Oczy wszystkich zwróci³y siê na najm³odszego brata.
 Znowu ja??!  zajêcza³ Zbych.
 I tak na ciebie wypada  Witek wycelowa³ w niego palcem.
Zbycho nic nie odpowiedzia³. Wzi¹³ swoj¹ wie¿o upran¹ i wyprasowan¹ kome¿kê i wyszed³ na klatkê, gdzie oczekiwa³ go
Kocielny.
 ...ñ-bry  b¹kn¹³.
 ...Dobry, dobry  mrukn¹³ zdawkowo pan Feliks i ruszy³ do wyjcia...
W zakrystii panowa³ pó³mrok. Kocielny poszed³ dzwoniæ, a Zbych pocz¹³ ubieraæ sw¹ pachn¹c¹ wie¿oci¹ kome¿kê.
Gdy wdzia³ j¹ ju¿ na siebie zupe³nie, ujrza³ przed sob¹ ksiêdza Berezeckiego.
 Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus  rzuci³ automatycznie wyuczon¹ formu³kê, prostuj¹c siê przy tym.
 Na wieki, na wieki  odpowiedzia³ kap³an swym charakterystycznym piewnym pó³g³osem.  Myla³em, ¿e Edzio
dzisiaj bêdzie... Sta³o mu siê co?
 Nie, proszê ksiêdza  odpar³ Zbych  on s³u¿y³ do mszy wczoraj. Dzisiaj na mnie wypad³o.
 Aaa... wczoraj... No widzisz, widzisz, Zbysiu, cz³owiek siê starzeje, zapomina... taka nasza dola... A jak tam tatu?
 Dziêki Bogu zdrowy, proszê ksiêdza, dzi wczeniej do sklepu poszed³, a mama jeszcze przed witem na targ pobieg³a
handlowaæ... wiêto nied³ugo.
 wiêto, powiadasz? A jakie¿ to?
 Wyzwolenia, dwudziestego drugiego lipca.
 Aaa, wyzwolenia  powtórzy³ ksi¹dz, wzdychaj¹c nieznacznie.
 Ju¿ czas, proszê ksiêdza  da³ siê s³yszeæ g³os Kocielnego, który pojawi³ siê nagle w zakrystii.
Ruszyli wiêc ku o³tarzowi. Zbych schwyci³ dzwonek i mocno nim potrz¹sn¹³, oznajmiaj¹c wiernym pocz¹tek nabo¿eñstwa
(...).
Arkadiusz Sann
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Drodzy Pañstwo
Przygotowuj¹c wiatowy Zjazd Che³mian nieraz mia³em mo¿liwoæ przekonaæ
siê, ¿e niemal wszystkie drogi prowadz¹ do Che³ma... Wielu z Was znam
osobicie  Jestecie moimi przyjació³mi, albo osobami, które znam z widzenia,
znajomymi z dzieciñstwa i ze szko³y albo s¹siadami moich rodziców. Ale
je¿d¿¹c po Polsce, spotykaj¹c siê zarówno prywatnie jak i urzêdowo dozna³em
cudownego olnienia  che³mianie s¹ wszêdzie!
Che³m, jedno z zaledwie kilku miejsc pogranicza a¿ o tak bogatej historii,
jest miejscem szczególnym. Duchy przesz³oci, które zamieszkuj¹ w ulicznych
bramach i zau³kach, mówi¹ po polsku, w jidisz, po ukraiñsku i niemiecku.
Id¹c ulic¹ Krzyw¹ przypomina mi siê mój pierwszy mecz w pi³kê no¿n¹.
Spaceruj¹c wokó³ Górki, mam w oczach ma³ych ch³opców zje¿d¿aj¹cych po
niegu na pupie. Mijaj¹c bramê pod ósemk¹, wspominam swoj¹ pierwsz¹
uliczn¹ bitwê. Minê³o kilkadziesi¹t lat, a ja wci¹¿ pamiêtam tamte zapachy,
smaki i kolor nieba w maju przed burz¹. A przecie¿ takich wspomnieñ jest
dok³adnie tyle, ile istnieñ przewinê³o siê przez to niezwyk³e miasto. St¹d
pomys³ na zorganizowanie wiatowego Zjazdu Che³mian. Idea zrodzi³a siê
wród absolwentów liceum Czarnieckiego. Postanowilimy, ¿e zrobimy co
dla miasta, i ¿e zostawimy po sobie konkretne dzia³ania.
Wraz z innymi osobami przygotowuj¹cymi zjazd, w tym roku postanowilimy
zaakcentowaæ wielokulturowoæ Che³ma w jej najpiêkniejszych aspektach.
Pragniemy przypomnieæ choæ ma³e fragmenty historii naszego miasta  i te,
które przepad³y w sferê niepamiêci i te, które byæ mo¿e uda siê jeszcze ocaliæ
od zapomnienia dla tych, którzy zamieszkaj¹ tu po nas.
wiatowy Zjazd Che³mian jest inicjatyw¹ spo³eczn¹, co ma tym wiêksze
znaczenie dla miasta i jego promocji, dla ukazania Che³ma jako orodka
znajduj¹cego siê wprawdzie na uboczu Polski, ale mog¹cego wiele zdzia³aæ
w sferze dzia³añ kulturalnych, bez uprzedzeñ i ponad podzia³ami. Organizacja
Zjazdu pokaza³a, jak wielka jest si³a ludzi dobrej woli, ¿e idee spo³ecznikowskie
nie zginê³y, ¿e bezinteresownie mo¿na daæ wiatu swoje zaanga¿owanie,
pomys³owoæ i ciê¿k¹ pracê. Dziêki temu dzi jestemy w Che³mie  z jednej
strony dla miasta naszego dzieciñstwa i m³odoci, z drugiej za dla jego
przysz³oci.
Prezes Zarz¹du
Stowarzyszenia wiatowy Zjazd Che³mian

Krzysztof Stafiñski
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Che³m dawniej w fotografii Lecha Radwañskiego

Plac £uczkowskiego - parking (1962)

Powa¿na rozmowa

Na skrzy¿owaniu

Ul. Lubelska - stara zabudowa (1970)

Che³m (1960)
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Che³m dawniej w fotografii Lecha Radwañskiego

Ul. Podwalna (1962)

Doro¿ka - ul. Kopernika

Na odpucie - ministranci (1963)

Ul. Stra¿acka - pompa uliczna (1962)

Przed kinem
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Plan
wiatowego Zjazdu Che³mian
19  21 maja 2006 roku

Pi¹tek 19 maja 2006r.
16.00 Spektakl plenerowy dla dzieci  Stowarzyszenie Studnia O we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Miasteczko Opowieci che³mskie wg I.B.Singera; dziedziniec Muzeum
Che³mskiego przy ul. Podwalnej; wstêp wolny;
16.30 Wieczór przy szabasowych wiecach widowisko
poetycko - muzyczne pt. Chwalmy Pana; scenariusz
i re¿yseria Alicja Lejcyk-Kamiñska; aula Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej, ul. Wojs³awicka 8B; wstêp wolny;
18.30 Powitanie goci Zjazdu przez Prezesa Zarz¹du Stowarzyszenia wiatowy Zjazd Che³mian Krzysztofa Stafiñskiego
i Prezydenta Miasta Che³m Krzysztofa Grabczuka w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Che³m przy ul. Lubelskiej 65;
19.30 Wieczór przy szabasowych wiecach widowisko
poetycko muzyczne pt.Chwalmy Pana po³¹czone z wieczerz¹; scenariusz i re¿yseria Alicja Lejcyk Kamiñska; Galeria Atelier Ryszarda Karczmarskiego; ul. Lwowska 26; tylko dla zaproszonych goci;
Sobota 20 maja 2006r.
12.00  12.45 Wystêp plenerowy Teatru NN Brama Grodzka z Lublina; monodram pt.By³ sobie raz wg prozy I.B.Singera w wykonaniu Witolda D¹browskiego z towarzyszeniem
akordeonisty Bartka Stañczyka po³¹czony ze zwiedzaniem;
patio przy kaplicy w. Miko³aja; wstêp wolny;
11.00  13.30 Wyk³ad otwarty Henryka Radeja W krêgu
Kameny po³¹czony z pokazem multimedialnym prezentuj¹cym historiê Kameny oraz otwarcie wystawy malarstwa
i rysunku satyrycznego, drukowanego na ³amach The
Wall Street Journal autorstwa Beaty Szyszkowskiej; hol
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej przy ul. Pocztowej 54;
wstêp wolny;
14.00 lady obecnoci prezentacja multimedialna autorstwa
Grzegorza Zab³ockiego oraz Dariusza Kosteckiego, laureata
tygodnika Newsweek za najlepszy fotoreporta¿ w 2005r;
s³owo wstêpne wyg³osi ks.mitrat Stefan Batruch; Sala Senacka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej przy ul. Pocztowej 54; wstêp wolny;
15.00 Zwiedzanie Cerkwi Prawos³awnej w. Jana Teologa
przy ul. Sienkiewicza 1; wstêp wolny
15.00  16.00 Spotkanie z red. Jerzym Tuszewskim; prowadzenie Alicja Lejcyk Kamiñska; Sala Senacka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej przy ul.Pocztowej 54; wstêp
wolny;
16.00 Impreza plenerowa dla dzieci pt. W rytmie katarynki - przedwojenne podwórko na podstawie scenariusza
i w wykonaniu Barbary Szarwi³³o i Bartosza Kazimierczuka
ze Stowarzyszenia Miasteczko, dziedziniec Muzeum Che³mskiego przy ul. Podwalnej; wstêp wolny;

16.30  17.15 Wystêp plenerowy Teatru NN Brama Grodzka z Lublina; monodram pt.Jak Fajwl szuka³ samego siebie na podstawie opowiadania Leo Pavlata w wykonaniu
Witolda D¹browskiego z towarzyszeniem kontrabasu; patio
przy Galerii Atelier Ryszarda Karczmarskiego przy ul. Lwowskiej 26; wstêp wolny;
17.30 Otwarcie wystawy fotografików zwi¹zanych z Foto
Klubem Ziemi Che³mskiej w Galerii Atelier Ryszarda
Karczmarskiego przy ul. Lwowskiej 26;
20.30 Wspólne zdjêcie uczestników zjazdu wykonane
przez fotoreporterów Dziennika Wschodniego
Niedziela, 21 maja 2006r.
11.00 Msza w. w intencji che³mian rozproszonych w wiecie, Bazylika Narodzenia NMP, ul. Lubelska 2;
12.30 Uroczystoæ posadzenia drzewek upamiêtniaj¹cych
wielokulturowoæ Che³ma
13.00 Ods³oniêcie fotogramu ulicznego pt. Che³m wczoraj i dzi autorstwa Piotra Bakuna
13.30 Zwiedzanie cmentarza ¿ydowskiego i Osiedla Dyrekcja z przewodnikiem

30

Wydarzenia towarzysz¹ce:
 finisa¿ wystawy powieconej pamiêci che³mskiego poety Wac³awa Iwaniuka w Che³mskiej Bibliotece Publicznej; ul. Partyzantów 40;
 wystawa starych pocztówek w holu Urzêdu Miejskiego  organizator Rejonowy Urz¹d Poczty w Che³mie
 numer specjalny Pisma Literacko-Artystycznego
Egeria przygotowany przez Wydawnictwo TAWA Taurogiñski Waldemar
 stoisko z wydawnictwami o tematyce che³mskiej zorganizowane przez ksiêgarniê TAWA (sobota 20 maja
2006r, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, ul. Pocztowa 54 oraz Galeria Atelier Ryszarda Karczmarskiego,
ul. Lwowska 26)
 stoisko Rejonowego Urzêdu Poczty ze stemplem
zjazdowym i kartk¹ korespondentk¹ ( sobota 20 maja 2006r,
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, ul. Pocztowa 54 oraz
Galeria Atelier Ryszarda Karczmarskiego, ul. Lwowska 26);
 wystawa fotograficzna w witrynach sklepowych
przedstawiaj¹ca historiê placu oraz kamienic wokó³ Placu £uczkowskiego
 realizacja etiudy filmowej o Che³mie autorstwa studentów Wy¿szej Szko³y Dziennikarstwa im. Melchiora Wañkowicza w Warszawie OZ w Lublinie
 gazeta jednodniowa wiatowego Zjazdu Che³mian
 realizacja reporta¿u pt.wiat to jeden wielki Che³m
dla TVPSA Polonia autorstwa Gra¿yny Stankiewicz
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z dziejów Che³ma

Marian Janusz Kawa³ko

KARTKI Z DZIEJÓW
¯YDÓW CHE£MSKICH
CZ. I

Za³o¿enie przez Daniela z Romanowiczów na miejscu
dawnej zniszczonej osady, orodka osadniczego o miejskim
charakterze otworzy³o now¹, nieprzerwan¹ do dzi historiê
Che³ma. Przyjmuje siê, ¿e mog³o to nast¹piæ na prze³omie
pierwszego i drugiego æwieræwiecza trzynastego stulecia2.
Zrazu osiedlaæ siê w nim zaczê³a z pewnoci¹ g³ównie ludnoæ rusiñska, co znajduje porednio potwierdzenie w przeniesieniu z Uhrowska (Uhrusk) do Niedwiedziego Grodu zarówno stolicy ksiêstwa halicko  wo³yñskiego jak te¿ biskupstwa obrz¹dku wschodniego ( ok. 1236 r.)3. Nale¿y przypomnieæ, ¿e Che³m nale¿a³ do nielicznych orodków obronnych,
które w 1240 r. ocala³y od po¿ogi tatarskiej4.
W momencie erygowania eparchii, Che³m posiada³ ju¿
prawdopodobnie cerkiew p.w. wiêtej Trójcy o nieznanym
czasie jej wystawienia. Wkrótce Daniel ufundowa³ dwie kolejne cerkwie, w tym katedraln¹ p.w. w. Jana Chryzostoma.
Po zniszczeniu jej przez po¿ar w 1255 r. wie¿o koronowany
w³adca wzniós³ now¹ wi¹tyniê pod wezwaniem Przenajwiêtszej Bogarodzicy5. Tam te¿ zosta³ zreszt¹ pochowany po mierci, która nast¹pi³a w 1264 r.
Koronowanie Daniela przez legata papieskiego Opizona
w Drohiczynie (1253 r.) stanowi³o pierwsz¹, wiadom¹ nam,
próbê zawarcia przez prawos³awnego monarchê unii
z Rzymem, próbê - dodajmy zaraz  nie bezinteresown¹, bo
obliczon¹ na zorganizowanie przez papie¿a krucjaty przeciw
Tatarom. W¹tek ten warty jest pewnego rozwiniêcia. Otó¿
w otoczeniu Daniela Romanowicza przebywali w charakterze misjonarzy polscy dominikanie. Oni to podjêli siê pertraktacji z Innocentym IV w sprawie unii i zwi¹zanych z ni¹
wzajemnych zobowi¹zañ miêdzy papie¿em, a ksiêciem halickim6. Ksi¹¿ê uzyska³ koronê, zosta³ nawet przyjêty do jednoci kocielnej7, lecz do unii nie dosz³o skutkiem intryg krzy¿ackich, a tak¿e z powodu rych³ej mierci papie¿a (1254 r.).
Dosz³o natomiast naprzód do chrztu (ok. 1251 r.), nastêpnie
za do koronacji (1253 r.) ksiêcia litewskiego Mendoga i od-

dania przezeñ ca³ego kraju w opiekê duszpastersk¹ Rzymu.
Nowy sternik Kocio³a rzymsko-katolickiego, Aleksander IV,
podj¹³ wprawdzie starania o utworzenie nowej diecezji ³aciñskiej w £ukowie, lecz ze wzglêdu na uleg³y i niesamodzielny
charakter, nie og³osi³ oczekiwanej krucjaty przeciw Tatarstwu,
przez co równie¿ nie powo³ano i diecezji. Wkrótce zreszt¹
zmar³ i sprawy unii Kocio³a wschodniego z Kocio³em zachodnim przej¹³ Urban IV (wprowadzi³ wiêto Bo¿ego Cia³a), który zakoñczy³ ¿ycie niemal tu¿ przed soborem zjednoczeniowym.
Tymczasem Che³m rozwija³ siê i - jak pisze przytaczany
A. Gil - zaczêli doñ sprowadzaæ siê nowi osadnicy z rdzennej
Polski oraz Niemiec.
Dynastia Romanowiczów w³odzimiersko-halickich przetrwa³a blisko 60 lat, po czym tron w ksiêstwie na blisko 20 lat
obj¹³ Boles³aw Trojdenowicz, z urodzenia katolik8, który po
przyjêciu wiary prawos³awnej przyj¹³ imiê Jerzego II. On równie¿, zdaniem historyków, przemyliwa³ o unii z papiestwem,
lecz skonfliktowany z wp³ywow¹ warstw¹ bojarów, zosta³
najprawdopodobniej otruty. Jego bezpotomna, skrytobójcza,
mieræ otwar³a d³ugotrwa³y zbrojny konflikt polsko-litewski
o w³adztwo nad ksiêstwem. Niemniej jednak, jak twierdz¹
znawcy zagadnienia, uwik³any w ten konflikt Kazimierz Wielki, zapewnia³ ludnoci rusiñskiej zachowanie dawnych praw,
zwyczajów i obrz¹dków.
Na teren Che³mszczyzny przybywaæ zaczêli równie¿ wyznawcy religii moj¿eszowej, dlatego te¿ w roku 1367 Kazimierz Wielki rozci¹gn¹³ tak¿e na nich wczeniejszy przywilej
Boles³awa Pobo¿nego przyznany starotestamentowcom wielkopolskim9. Oznaczaæ to mo¿e, i¿ nap³yw ludnoci ¿ydowskiej oraz jej aktywnoæ kupiecka by³y znaczne, zw³aszcza
w dobrach królewskich. Koniecznoæ wpisania siê ¯ydów
z ich dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz kultur¹ religijn¹ w ¿ycie
istniej¹cych lokalnych spo³ecznoci, u³atwiona zosta³a wspomnianym przywilejem. Wzorowany by³ on po czêci na przywilejach austriackim, czeskim i wêgierskim, po czêci za na
polskim prawie zwyczajowym10.
Przewidywa³ on m.in. mo¿liwoæ swobodnego handlu,
przemieszczania siê bez przeszkód oraz pobierania przez kup-

1

1
R. Szczygie³, Miasto w pónym redniowieczu. Lokacja na prawie niemieckim [ w:]
Che³m i Che³mskie w dziejach, red. R. Szczyg³a], Che³m 1996, s. 28; W. Æwik, J.
Reder, Lubelszczyzna  dzieje rozwoju terytorialnego, podzia³ów administracyjnych
i ustroju w³adz, Lublin 1977, s. 16; W. Czarnecki, Osadnictwo terytorium che³mskiego od koñca X do polowy XIV wieku w wietle badañ archeologicznych
i toponomastycznych, Rocznik Che³mski, t .9, 2003, s. 25 i nn.; A. Gil, Prawos³awna eparchia che³mska do 1596 roku, Lublin  Che³m 1999, s. 62 -63.
2
W. Æwik, J. Reder, Rozwój administracyjno terytorialny Ziemi Che³mskiej [ w:] Ziemia Che³mska. Materia³y z sesji naukowej historyków odbytej w Che³mie 21 czerwca 1959 r., Lublin 1961, s. 12 -13.
3
A. Gil, op. cit. s. 65  66.
4
W. Æwik, J. Reder, Lubelszczyzna  dzieje rozwoju , op. cit., s. 16.
5
Ibidem.
6
R. Fischer  Wollpert, Leksykon papie¿y, Kraków 1990, s.107.
7
Ibidem, s. 108.

Op. cit. s. 71  72.
P. Fija³kowski, Dzieje ¯ydów w Polsce. Wybór tekstów ród³owych. XI  XVIII wiek,
Warszawa 1993, s. 15; F. Po³omski, P. Jurek, Historia pañstwa i prawa Polski. ród³a, Wroc³aw 1998, s. 27-28. M.P. Sawicki, ¯ydzi, ich dzieje ze wzglêdu na stan
obecny Polski mieszkañców wyznania moj¿eszowego przez , Warszawa 1865, s.
244, poda³ dzieñ 9. 10 1334 r. jako datê potwierdzenia przywilejów kaliskich ksiêcia
Boles³awa przez króla Kazimierza Wielkiego.
10
M. Horn, Dzia³alnoæ gospodarcza ¯ydów polskich w redniowieczu na tle osadnictwa, Biuletyn ¯IH, 1983, nr 2 -3 , s. 75.
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ców ¿ydowskich procentów od po¿yczek. Bra³ tak¿e w ochronê
prawn¹ szko³y ¿ydowskie i cmentarze oraz samych ¯ydów,
ustanawiaj¹c dla nich odrêbne s¹dy wojewodziñskie i królewskie. Zapewnia³ tak¿e swobodê organizowania kaha³ów (gmin
wyznaniowych) oraz prawo s¹dzenia spraw wewnatrz¿ydowskich przez s¹dy kahalne11. Nak³ada³ jednak na tê grupê wyznaniow¹ obowi¹zek p³acenia nale¿nych ce³ za przewo¿one
towary12. Natomiast chrzecijan zobowi¹zywa³ do finansowego zadoæuczynienia ¯ydom i królowi za zadanie jakiejkolwiek rany, za zabicie za starozakonnego ca³y maj¹tek ruchomy i nieruchomy winowajcy przechodzi³ na skarb królewski13.
Tym sposobem zapewniona zosta³a starozakonnym na pewien
czas nietykalnoæ osobista ze strony katolików. Wprawdzie
Ludwik Wêgierski, za wiadectwem Kromera14, og³osi³ wypêdzenie ¯ydów z Polski, lecz  jak siê wydaje  do realizacji tego nakazu nigdy nie dosz³o.
¯ydów obowi¹zywa³y nadto rozliczne przepisy zawarte
w Talmudzie, które regulowa³y ich ¿ycie prywatne i zbiorowe, a tak¿e dzie³o Miszne  Tora Majmonidesa, stanowi¹ce
religijno-cywilizacyjny kodeks praw ¿ydowskich.
Kolejnego uregulowania prawnego dotycz¹cego ¯ydów
dokonano w statucie warckim (1423 r.), potwierdzonym nastêpnie w statutach nieszawskich z 1454 r. Zapisano tam mianowicie, i¿ niewierni [dawne prawne okrelenie wyznawców
religii moj¿eszowej  MJK] nie powinni cieszyæ siê wiêkszym
przywilejem, ni¿ czciciele Boga. I dalej: wszystkie przywileje
dotycz¹ce wolnoci, przyznane przez nas ¿yj¹cym w naszym
królestwie ¯ydom nazajutrz po naszej koronacji i sprzeczne
z prawem bo¿ym i ustawami ziemskimi, ca³kowicie odwo³ujemy, uniewa¿niamy i nie chcemy, aby mia³y jak¹kolwiek moc
i znaczenie.15 Niemniej, zdaniem M. Horna, przywileje Kazimierza Wielkiego, zatwierdzone przez Kazimierza Jagielloñczyka oraz jego nastêpców by³y a¿ do rozbiorów podstawowym dokumentem okrelaj¹cym stanowisko prawne ¯ydów
w Koronie16.
Ponadto, jak dowodzono w XIX w., przywilej Kazimierza
Wielkiego w czêci dotycz¹cej udzielania przez ¯ydów po¿yczek chrzecijanom na skrypty, zosta³ przez gminê wielkopolsk¹ samowolnie rozszerzony i przed³o¿ony Kazimierzowi
Jagielloñczykowi do akceptacji; w nowej wersji umo¿liwia³
on wierzycielom wchodzenie w posiadanie dóbr d³u¿ników17.
Ostatecznie wersjê tê uprawomocni³ podpisem król Zygmunt
August w roku 1548, rozszerzaj¹c jej obowi¹zywanie tak¿e
na Ma³opolskê.
Z pewnoci¹ znaczny nap³yw ludnoci ¿ydowskiej na Ru
Czerwon¹, a wiêc i do Ziemi Che³mskiej nast¹pi³ w pierwszej
po³owie XV wieku18. Powiêkszy³a ona i tak ju¿ zró¿nicowan¹

narodowociowo oraz wyznaniowo spo³ecznoæ miast. Niektórzy z osadników, dziêki dzia³alnoci handlowej oraz operacjom kredytowym, lokowali kapita³y w dzier¿awach ¿up
solnych i komór celnych. Mamy wiadomoci, ¿e w latach 1436
- 1444 r. che³mskim celnikiem by³ Wo³czko z Drohobycza,
faktor króla W. Jagie³³y19. Pod koniec wieku XV celnikiem
che³mskim by³ A³kan Dani³owicz z £ucka20, natomiast w latach 1500  1506 c³o che³mskie dzier¿awi³ lub poddzier¿awia³ inny ¯yd  Josko z Hrubieszowa, g³ówny urzêdnik celny
na Rusi Czerwonej od pocz¹tku XVI stulecia21.
Dodajmy, ¿e za wiadectwem niektórych badaczy historii
¯ydów w dawnej Polsce, w 1527 r. zrównano starozakonnych
w wysokoci op³at celnych i mytniczych z chrzecijanami22.
Sporz¹dzony w 1545 r. inwentarz dochodów starostwa
che³mskiego w rozdziale pt. Folwark pod Zamkiem Che³mskim
notuje: W tym folwarku Browar, w niem koczio³ y naczynie piwne, w ktorem ¯ydowie powinni miod warzicz, ktorzi od ka¿dego
waru day¹ po gr. 123. Rzadka to, tak¿e dla historyka obyczaju,
wiadomoæ, i¿ ¯ydzi trudnili siê syceniem miodu, napoju wszak
na wskro staropolskiego i królewskiego jak najbardziej. Miód
za starostwo bra³o m.in. z Krzywowoli (Tam¿e 1 czlowiek [wójt
 MJK] daye dani miodowey 3 r¹czki miary chelmskiey24), Czu³czyc (33 r¹czki miary che³mskiej25), Siedliszcza26 (10 æwierci
miary che³mskiej, t.j. 30 r¹czek27) i Wereszcz królewskich od
kniazia Raczuka (pó³torej dani)28.
Domniemywaæ nale¿y, ¿e pewne nadwy¿ki miodu skupowali od bartników sami miodosytnicy.
W cytowanym dokumencie czytamy dalej, i¿ ¯ydowie
miestczi (miejscy) wszystkie powinnoci wraz z innymi mieszczanami ci¹gn¹ [tzn. dwigaj¹] y wszistki poplatki [tj. podatki
- MJK] s niemi day¹29. Ci¿ ¯ydowie zosobna daj¹ szos zwikli
[podatek miejski p³acony od domów  MJK] krolowi Jego
M[o]czi na ka¿di rok 30.
¯ydzi che³mscy dzier¿awili równie¿ w miecie kilka placów zwanych trociñskimi, za które p³acili rocznie 2 z³ote
i 18 groszy, a tak¿e ³aniê i domek ³aziebnika oraz s³odowniê,
uiszczaj¹c do kasy starostwa 16 grzywien i 12 groszy31.
Tam¿e [tj. w miecie - MJK] jest targowe, pomierne,
browarne, po ¯ydziech, kthore naymuy¹ po grzywien 2032.
19
Ibidem, s. 81; M. Horn, ¯ydzi i mieszczanie na s³u¿bie królów polskich i wielkich
ksi¹¿¹t litewskich w latach 1386  1506, Biuletyn ¯IH, 1985, nr 3  4, s. 7.
20
Ibidem, s. 8.
21
Ibidem, s. 16 i nn.
22
D. Tollet, Historia ¯ydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, Warszawa 1999, s. 21.
23
Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. 56, C 1, Inventarz a Popiisaniie dochodow i rzeczi zostalich w starzestwie Che³mskim ve srodê pierwsch¹ po niedzieli Letare Roku pañskiego 1541 [18.03.1545 r.], k. 3.
24
Ibidem, k. 17.
25
Ibidem, k. 17 v.
26
Ibidem, k. 19v.
27
Ibidem, k. 26: W beczkê ledziowke wchodzi miodu do 3 czwierczi miary chelmskiej. A w czwiercz chelmsk¹ wchodzi miodu 3 r¹czki. W r¹czkê wchodzi Lipiecznicz
3. Za sledziowkê miodu przichodzi wedlie dzisieyszey czeni zlotich 8 [t.j. 80 groszy
MJK].
28
AGAD, ASK, Dz. 56, C 1, Racio Capitaneatus prefati Chelmense, 1544, k. 71.
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Ibidem, k. 11v.
30
Istnia³ wówczas tak¿e tzw. szos duplo, czyli podatek podwójny, p³acony rocznie w
dwu ratach. Por. B. Mandelsberg, Z dziejów gospodarczych ¯ydów lubelskich w
pierwszej po³owie XVII wieku, Biuletyn ¯IH, 1958, nr 26, s. 19.
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Zapis ten powiadcza, i¿ czêæ poborów podatkowych, dodatkowo przez miasto uchwalonych, dzier¿awili wczeniej arendarze starozakonni.
By³a te¿ pod miastem ³¹ka zwana ¿ydowsk¹, któr¹ miasto
arendowa³o za 4 z³ote rocznie.
W latach czterdziestych XVI wieku grupa rzemielników
che³mskich narodowoci ¿ydowskiej bra³a udzia³ przy naprawie zamku w Kamieñcu Podolskim33. Wiadomo te¿, ¿e jeden
z ¯ydów che³mskich - Jakub w po³owie wieku trudni³ siê
wypalaniem pota¿u, m.in. na potrzeby dworu królewskiego34
Warto okazjonalnie nadmieniæ, i¿ w po³owie XVI wieku
na terenie Rzeczypospolitej mieszka³o ok. 150 tys. osób wyznania moj¿eszowego35. Che³m stanowi³ naonczas trzeci co
do wielkoci na Rusi Czerwonej orodek ¿ydowski, który
w 1564 r. zap³aci³ 250 z³ pog³ównego. Wed³ug szacunków
przytaczanego tu M. Horna, w miecie ¿y³o ok. 1250 mieszkañców pochodzenia ¿ydowskiego36. Wród nich by³a spora
grupa kupców, którzy dzier¿awili od 13 do 18 kramów37.
W 1538 r. zostaje uchwalona konstytucja, która orzeka, i¿
¯ydzi w czapkach ¿ó³tych chodziæ po ulicach maj¹, pod win¹
pó³kopkowi [tj. 30 groszy polskich  MJK], krom drogi38. Rok
póniej wchodzi w ¿ycie uchwa³a poddaj¹ca ¯ydów osiad³ych
w miastach i wsiach prywatnych wy³¹cznej jurysdykcji dziedziców39. Tym samym ¯ydzi polscy z mocy prawa zostaj¹
podzieleni na królewskich i prywatnych. Ponadto niektóre
miasta królewskie (np. Krasnystaw w 1578 r.) wyjednuj¹ sobie u królów przywileje o zakazie osiedlania siê ludnoci starozakonnej w ich granicach (de non tolerandis Judaeis).
Staraniem che³mskiej gminy ¿ydowskiej Zygmunt August
nada³ jej w 1566 r.40, za Stefan Batory potwierdzi³ odrêbny
przywilej41. Zawarte w nim zosta³y podstawowe przepisy reguluj¹ce stosunki prawne miêdzy starozakonnymi a chrzecijañsk¹ czêci¹ mieszkañców miasta. Wynotujmy niektóre
z nich:
1. W sporach o pieni¹dze i ka¿de rzeczi ruchome y nieruchome, tak¿e thesz o g³owne wystempki, które siê dotykay¹
osoby albo dobr ¿idowskich, gdyby chrzecijanin do prawa
nieby³ przipuszczon, powinien przedstawiæ na wiadectwo
swojej niewinnoci lub racji czterech wiadków, w tym dwóch
chrzecijan i dwóch ¯ydów, którzy by nie byli z³ei s³awy, przy
czym ci pierwsi mieli sk³adaæ przysiêgê prawdomównoci na
krzy¿ (thak nam Bo¿e dopomosz y swiêty krziszu Jego), za
starozakonni  o ile sporna suma przekracza³a piêædziesi¹t
grziwien srebra litego - na dziesiêcioro przykazañ wedlie zwy-

czaiu ¿idowskiego.
Je¿eli spór dotyczy³ mniejszej kwoty, wiadkowie ¿ydowscy obligowani byli do sk³adania przysiêgi na wrzeci¹dze
umieszczone specjalnie u drzwi szko³y ¿ydowskiej tymi s³owami: Tak nam Bóg dopomosz, który oswiecza y zachowywa
y Xiêgi moizeszowe42.
2. Gdyby chrzecijanin zastawi³ u ¯yda swoje rzeczy ruchome, a ten zapar³ siê tego faktu i z³o¿y³ stosown¹ przysiêgê, by³ zwolniony ze zwrotu ruchomoci.
3. Przy zaci¹ganiu u ¯ydów po¿yczek d³u¿nicy winni
zwracaæ d³ug wraz z lichw¹ (oprocentowaniem) bez odw³oki.
4. Gdyby chrzecijanin oskar¿y³ ¯yda o paserstwo, czyli
kupno od z³odzieja skradzionych temu¿ mieszczaninowi rzeczy, obwiniony, t³umacz¹c siê niewiedz¹ co do ród³a pochodzenia tych¿e rzeczy i sk³adaj¹c stosown¹ przysiêgê, móg³ od
oskar¿yciela ¿¹daæ kwoty, jak¹ za nie zap³aci³ y nadto lichwê
od czasu zastawy zbywai¹cz¹.
5. Gdyby podczas po¿aru sp³onê³y u kupca ¿ydowskiego
lub zosta³y skradzione fanty dane pod zastaw, ten pod zwyk³¹
przysiêg¹ na wrzeci¹dze móg³ siê od zwrotu nale¿noci za nie
uwolniæ; gdyby jednak przysiêgi nie z³o¿y³, to za op³at¹ wynosz¹c¹ podwójn¹ równowartoæ fantów, tak¿e móg³ zostaæ
uwolniony od ¿¹dañ d³u¿nika43.
6. Sprawy karne o pobicia miêdzy starozakonnymi rozstrzygaæ móg³ jedynie wojewoda lub podwojewodzi, apelacje
za od wyroków rozpatrywaæ mia³ wy³¹cznie s¹d królewski.
Drobniejsze sprawy pozostawiono do rozs¹dzenia przez starszych ¿ydowskich.
7. Przywilej stanowi³ tak¿e, i¿ ¿aden Woiewoda ani starosta nie ma podatkow albo dani iakich kolwiek wyci¹gacz na
¯idziech, okrom thich, które oni dobrowolnie darui¹.
8. Za spoliczkowanie che³mskiego ¯yda przez chrzecijanina, winowajca za ka¿dy palec na policzku mia³ daæ poszkodowanemu po piêæ grzywien, a za pobicie  dziesiêæ. Za zranienie osoby ¿ydowskiej grozi³a natomiast konfiskata po³owy dóbr ruchomych i nieruchomych.
9. Zabójstwo ¯yda przez chrzecijanina mia³o byæ karane
mierci¹ (aby g³owa sz³a za g³owê).
10. Przywilej gwarantowa³ osobom wyznania moj¿eszowego równie¿ mo¿liwoæ bezpiecznego poruszania siê w ka¿dym miecie królewskim i prywatnym, a tak¿e kupowania,
sprzedawania, zamieniania rzeczy za rzecz, sk³adowania w³asnych towarów, y we wsiach y mieysczach inszych w kroliestwie naszem44.
11. Przy transporcie cia³ zmar³ych z jednej miejscowoci do drugiej celnik ¿aden od umar³ych takowych cz³a nie
bêdzie wybiera³, gdyby jednak zakazu tego nie us³ucha³,
mia³ byæ s¹dzony iako zloczynca, ³upiezca i rozboinik,
a kar¹ mia³ byæ ca³kowity przepadek jego mienia.
12. Gdyby pozwany ¯yd oci¹ga³ siê ze stawianiem siê
na sprawê rozstrzygan¹ przez s¹d kahalny, mia³ sêdziemu
dostarczyæ  zgodnie z tradycj¹  funt pieprzu.
13. Item z osobliwey ³aski naszei stanowimy isz ka¿dy
¯id bêdzie mog³ pieniêdzi swoich poziczacz i zapisywacz

33
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34
M. Horn, Us³ugi chrzecijañskich i ¿ydowskich rzemielników..., cz. II, Biuletyn¯IH, 1991, nr 2, s. 6.
35
D. Tollet, op. cit., s. 17.
36
M. Horn, Dzia³alnoæ gospodarcza i pozycja materialna ¯ydów czerwonoruskich
w wietle lustracji i inwentarzy z lat 1564  1570, Biuletyn ¯IH, 1972, nr 2, s. 18.
37
Ibidem, s. 22.
38
Inwentarz Voluminów Legum, cz. I, Petersburg 1860, s. 621.
39
M. Ba³aban, Historja i literatura ¿ydowska ze szczególnem uwzglêdnieniem historji ¯ydów w Polsce, Warszawa 1925, t. III, s. 158.
40
M. Horn, ¯ydzi na Rusi Czerwonej..., op. cit., s. 20.
41
Archiwum Pañstwowe w Lublinie, Ksiêgi Grodzkie Che³mskie, Wyroki, Actum in
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na dobrach szlecheckiech albo ziemskich któregokolwiek
stanu [tak¿e duchownego  MJK]45.
14. Przywilej oznacza³ tak¿e wysokoæ lichwy od ka¿dey grziwny na thidzien po groszu przez ca³y czas trwania
po¿yczki [jedna grzywna liczy³a wówczas 48 groszy MJK];
oznacza³o to, ¿e po roku za po¿yczon¹ grzywnê nale¿a³o
wierzycielowi ¿ydowskiemu zwróciæ dodatkowo jedn¹
grzywnê i 6 groszy. Na stra¿y terminowego zwrotu d³ugów
mieli staæ wojewodowie, starostowie, burmistrzowie i ich
namiestnicy oraz wszyscy inni urzêdnicy królewscy.
15. ¯ydzi otrzymali te¿ gwarancje wchodzenia w czasowe posiadanie dóbr szlacheckich za udzielone po¿yczki
[tzw. wwi¹zanie, czyli intromisja  MJK] prawem wyderkafu, który umo¿liwia³ odkupienie zastawionych maj¹tków
w ustalonym przez strony terminie. Gdyby przez trzy lata
po up³ywie umówionego s¹downie terminu d³u¿nik dóbr
nie wykupi³, przechodzi³y one z mocy przywileju na w³asnoæ ¯yda  wierzyciela46. Przypadki wchodzenia wyznawców religii moj¿eszowej w posiadanie dóbr ziemskich
³¹cznie z wsiami zdarza³y siê ju¿ czêciej, tak¿e w Ziemi
Che³mskiej47. Formalne otrzymywanie tytu³ów szlacheckich
uzale¿nione by³o od przyjêcia wiary katolickiej i takie przypadki w Polsce siê zdarza³y48.
16. Przywilej przestrzega³ te¿ chrzecijan, aby nie ob-

winiali ¯ydów o u¿ywanie przez nich dzieciêcej krwi chrzecijañskiej do swoich rytua³ów. Gdyby jednak chrzecijanin z pomoc¹ siedmiu wiadków (w tym trzech z narodu
¿ydowskiego w kroliestwie naszem mieszkai¹czich) dowiód³
takowej winy ¿ydowskiej, tedy ¯id ma bycz na gardle karan, a gdzie¿by na ¯ida thego niedowiod³, tedy sam na
szmiercz ma bycz osz¹dzon.
17. Handel z ¯ydami mia³ byæ prowadzony tylko podczas dnia, aby nie dochodzi³o do p³acenia fa³szyw¹ monet¹
lub do przyw³aszczania rzeczy osobistych przez któr¹kolwiek ze stron. Gdyby ¯yd by³ cokolwiek winien chrzecijaninowi, mia³ zadoæ uczyniæ wojewodzie iako inszy
szlachcice wedle zwyczaiu ziemskiego, poniewa¿ ¯idy przi
ziemskich prawach zostawuiemy.
18. Gdyby wreszcie chrzecijanin na iarmarku iako y
na targu odmówi³ sprzedania towaru ¯ydowi, wówczas jego
kupie albo towary mai¹ byæ na nas y na Woiewodê zabrane49.
Powy¿sz¹ oblatê sporz¹dzi³ w Warszawie wicekanclerz
kancelarii królewskiej  Jan Borkowski.
Rozwa¿ania swoje rozpocz¹³em od w¹tku prawos³awnego nie bez powodu: oto w niedalekiej od opisywanego
okresu przysz³oci unici i starozakonni mieli wspó³tworzyæ
w Che³mie swoisty klimat wspó³istnienia. Ale o tym  przy
nastêpnej sposobnoci.
Marian Janusz Kawa³ko

Ibidem, k. 562.
Ibidem, k. 562v.
47
Por. M. Horn, Dzia³alnoæ gospodarcza ¯ydów , op. cit. s. 83.
48
M. Horn, ¯ydzi i mieszczanie na s³u¿bie , op. cit., s. 9.
45

46

49

Ibidem, k. 564.

Aleksandra Karina Borysiewicz
Lustro

***
Bez gwiazd blasku
Niebo niczym pustynia
Tak jak me serce
Bez twej mi³oci

Usiad³am obok niej przy barze
w rêku trzyma³a kieliszek czerwonego wina
w drugim za, wie¿o zapalony papieros.
Spojrza³a na mnie,
W oczach mia³a milion gwiazd
stopionych w rzece smutku.
Co chwila ociera³a krystaliczn¹ ³zê,
jedn¹,
drug¹ ...
Potem ju¿ nie by³o smutku,
znik³ tak szybko jak siê pojawi³.
Obróci³a siê do mnie
z lekkim rumieñcem na twarzy,
a potem by³o s³ychaæ cichy miech.
Zamknê³am na chwile oczy,
a po chwili ju¿ jej nie by³o.
Zorientowa³am siê,
¿e kto zas³oni³ lustro.

Poca³unek ...
poca³unek
skrywa w sobie
tylko jedn¹ historiê
tê mi³osn¹
Cena
Braknie mi si³
Gdy patrzê na okrucieñstwo tego wiata
Wojny, epidemie, morderstwa
Braknie mi s³ów
Gdy s³yszê, ¿e ludzka mieræ
Jest najni¿sz¹ cen¹
Z najwy¿szych
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Gra Boles³aw Woniak

Piesek
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Miasto rodzinne

...mg³y wschodem pachn¹ce wolno siê wlok¹ z Kumowej Doliny
owite m³odym zapachem dêbów i sosem,
jak dzieci, sypi¹ce kwiaty podczas majowej procesji.
Nad cmentarzem przelatuj¹ popêdzane wichrem
puchacze
i na szerokich p³ytach rok przesz³y wspominaj¹,
gdy podpatrzy³y skrycie kochanków o wczesnym po³udniu.
Sobór okryty sutann¹, pod parasolem wiate³,
zawisn¹³ nad miastem komet¹
i niespokojnie drzemie.
U stóp, jak pod wigwamem,
dzieci, bawi¹ce siê pi³k¹, chwytaj¹ szum ¿ó³tych lici
i z ust do ust go podaj¹.
Dos³ysza³em miasto, jak Janek pod drzwiami skrzypce
i s³ucha³em d³ugo, a¿ szept zapad³ we mnie.
I pomyleæ, ¿e jak zawsze bêdê to miasto wspomina³,
¿e widok jego w oczach zamkn¹³ siê i trwa
jak wieczna myl mej babki o wiêtej ikonie,
¿e tam zosta³y pierwsze spojrzenia i sny
i kilka dobrych d³oni, oczu, ust, umiechów...
Miasto, miasto rodzinne jarzyæ siê bêdzie
³una wspomnieñ,
jak bicie dzwonu.
Oczu p³acz¹cych do gwiazd bladych obróciæ nie sposób
- czy ty to rozumiesz?
- czy wiesz?
W tym miecie nie ma gwiazd, tylko oczy do nich podobne.
Woda snem bia³ym odp³ywa w kwitn¹cy zmierzch,
wtedy chodzê nad rzekê z narêczem smutnych kwiatów,
a z³oty ksiê¿yc wpisuje na pamiêtniku nieba
gwiazdy do oczu podobne
- ale nie gwiazdy,
nie oczy...

rys. Anna Bronicka
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nia greckokatolickiego (unickiego). £¹czna iloæ katolików
obydwu obrz¹dków w 1827 roku wynosi³a 891 osób.
W 1842 roku z okrêgów che³mskiego i krasnostawskiego
utworzono powiat, a na siedzibê jego w³adz wyznaczono miasto Krasnystaw. Ulokowanie siedziby powiatu w Krasnymstawie, a nie w Che³mie nadal powodowa³o zastój ekonomiczny tego drugiego. Pewien wzrost ilociowy mieszkañców
Che³ma nast¹pi³ w drugiej po³owie lat czterdziestych. [...]
Struktura wyznaniowa wygl¹da³a w 1849 roku nastêpuj¹co:
¯ydzi  2.416 osób, rzymscy katolicy  922 osoby unici - 191
osób oraz dwoje ewangelików i jedna osoba wyznania prawos³awnego. W trzy lata póniej, w 1852 roku mieszka³o w
Che³mie 3.601 osób w tym 1.129 rzymskich i greckich katolików, 2.468 ¯ydów oraz 4 osoby wyznania prawos³awnego.
Tak niska iloæ wyznawców religii prawos³awnej, w obydwu
wymienionych wy¿ej przypadkach, z pewnoci¹ nie jest prawdziwa. W ówczesnym okresie Che³m zasiedla³o wiêcej osób
tego wyznania, jak choæby ¿o³nierze z tymczasowych garnizonów wojska rosyjskiego, których liczba w latach piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych XIX wieku waha³a siê od 160 do
520 ¿o³nierzy i oficerów. [...]
Mniej wiêcej taki uk³ad narodowociowo-religijny utrzymywa³ siê do momentu wybuchu powstania styczniowego
w 1863 roku, kiedy to liczba mieszkañców przekroczy³a 4 tysi¹ce. Przyrost ludnoci Che³ma w tamtym okresie podnosi³
siê bardzo powoli, a znacz¹c¹ poprawê przyniós³ dopiero rok
1867, kiedy to powo³any przez cara Komitet Urz¹dzaj¹cy przywróci³ powiat che³mski. [...]
Po tej zmianie mo¿na zauwa¿yæ znaczny wzrost wyznawców prawos³awia w Che³mie do 149 osób. By³a to z pewnoci¹ pierwsza, bardziej liczna grupa rosyjskich przybyszów,
która mia³a spe³niaæ zadania administracyjne w nowo powo³anym powiecie.
Oprócz administrowania osoby, które pojawi³y siê wówczas w Che³mie, otrzyma³y zadanie specyficzne i delikatne,
a mianowicie wzmo¿enie rusyfikacji na tych terenach. Kwerenda akt kocio³a rzymskokatolickiego p.w. Rozes³ania w.
Aposto³ów w Che³mie daje mo¿liwoæ przeledzenia pocz¹tków tego procesu w stosunku do administracji kocielnej, która
rozpoczê³a siê od nakazu sporz¹dzania akt kocielnych w jêzyku rosyjskim, a nie jak dotychczas w polskim.[...]
Ogólna liczba mieszkañców Che³ma w roku 1870 przekroczy³a liczbê 4.500, za w trzy lata póniej przekroczy³a
5.500. Zasadnicze zmiany w strukturze wyznaniowej nast¹pi³y po 1875 roku, kiedy to w³adze rosyjskie administracyjnie
dokona³y likwidacji Kocio³a greckokatolickiego, a jego wiernych uzna³y za wyznawców prawos³awia.
Ostatnie 25 lat XIX stulecia przebiega³o pod znakiem powiêkszania siê prawos³awnej grupy wyznaniowej. O ile w 1877
roku prawos³awni liczyli tylko 593 osoby, o tyle po up³ywie
jedenastu lat ich stan wzrós³ do 2.844 osób. Tak znaczne powiêkszenie siê tego rodowiska by³o mo¿liwe dziêki przybyciu do Che³ma, z g³êbi rosyjskiego imperium, wielu prawos³awnych duchownych, nauczycieli i czynowników wraz
z ca³ymi rodzinami. Du¿y wp³yw na taki stan rzeczy mia³o
te¿ doprowadzenie do miasta kolei ¿elaznej w 1877 roku.
To za zadecydowa³o o utworzeniu w Che³mie sta³ego garnizonu wojskowego. Systematycznie wzrasta³a tak¿e liczba

LUDNOÆ
PRAWOS£AWNA
CHE£MA
PRZE£OMU
XIX I XX WIEKU
(fragment wiêkszej ca³oci)
Pocz¹tki zwi¹zku ziemi che³mskiej z prawos³awiem siêgaj¹ misji wiêtego W³odzimierza, ksiêcia kijowskiego. Natomiast z kroniki Phenix tertiato redivivus... che³mskiego biskupa unickiego Jakuba Suszy dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e
w roku 1001 w Che³mie wybudowana zosta³a pierwsza cerkiew, a na pocz¹tku XII wieku w Uhrusku nad Bugiem istnia³a diecezja prawos³awna. Diecezjê tê w roku 1240 ksi¹¿ê Daniel Halicki przeniós³ do Che³ma, za miasto przez pewien
czas pe³ni³o rolê stolicy Ksiêstwa Halicko  Wo³yñskiego.
W kolejnych wiekach wyznawcy prawos³awia stanowili
wa¿n¹ iloæ mieszkañców ziemi che³mskiej. Zasadnicze zmiany w sytuacji tej ludnoci nast¹pi³y w okresie zaborów.
Prze³om XIX i XX wieku stanowi w historii miasta Che³ma okres szczególny. Oto bowiem z prowincjonalnego miasteczka, le¿¹cego na wschodnich kresach Królestwa Polskiego, rosyjskie w³adze zdecydowa³y utworzyæ stolicê guberni.
Guberniami, zarówno w Rosji jak i w Królestwie Polskim,
by³y jednostki administracyjne wy¿szego rzêdu, w sk³ad których wchodzi³y powiaty sk³adaj¹ce siê z gmin. Nie da siê
ukryæ, ¿e funkcji stolic guberni podo³aæ mog³y tylko najwiêksze z miast. Che³m w XIX i na pocz¹tku XX wieku z ca³¹
pewnoci¹ do takich nie nale¿a³. Jednak ze wzglêdu na kwestie religijne i polityczne w roku 1913 podniesiony zosta³ do
rangi stolicy guberni. Egzystowa³ w takim stanie nieca³e dwa
lata, czyli do momentu wkroczenia wojsk austro-wêgierskich
w 1915 roku. Zanim jednak do tego dosz³o, dzieje miasta
i jego mieszkañców na sto lat splot³y siê z rosyjskimi zaborcami.
Rosyjskie panowanie w Che³mie rozpoczê³o siê w 1815
roku po kongresie wiedeñskim. Pozycja miasta by³a wtedy
bardzo s³aba, a mieszka³o w nim niespe³na 2.000 osób. W 1827
roku stan liczebny mieszkañców powiêkszy³ siê do 2.793 osób,
jednak brak przemys³u i fatalna infrastruktura spycha³y miasto w otch³añ prowincjonalizmu. Z tych wzglêdów nap³ywu
do Che³ma Rosjan praktycznie nie odnotowano, nie licz¹c paru
krótkotrwa³ych pobytów pododdzia³ów wojskowych. Najliczniejsz¹ grupê etniczn¹ i religijn¹ stanowili wówczas ¯ydzi
w liczbie 1.902 osoby. Ponadto Che³m zamieszkiwali Polacy,
wyznaj¹cy g³ównie wiarê rzymskokatolick¹, oraz Rusini
(Ukraiñcy), którzy w wiêkszoci przyznawali siê do wyzna37
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che³mskich ¯ydów, którzy w rozwijaj¹cym siê miecie wi- Najdotkliwszego ubytku dozna³a che³mska spo³ecznoæ prawos³awna. Z 6.537 reprezentantów tej religii w roku 1914, po
dzieli mo¿liwoæ polepszenia swojej sytuacji bytowej. [...]
Jeli za chodzi o gêstoæ zaludnienia Che³ma w skali glo- dwóch latach pozosta³o jedynie 183 wiernych, za pod koniec
balnej, to nale¿y stwierdziæ, ¿e miasto a¿ do koñca lat sie- 1918 roku ich liczba wynosi³a zaledwie kilkudziesiêciu wydemdziesi¹tych XIX stulecia nale¿a³o do grupy tzw. miast znawców. Powodem tego stanu rzeczy by³a wspominana wyczwartego rzêdu. Kryteria ustalone w 1834 roku, okrelaj¹ce ¿ej ewakuacja, ale równie¿ dobrowolne przechodzenie praposzczególne grupy, mówi³y, ¿e miasta czwartego rzêdu to wos³awnych na inne wyznania religijne, w szczególnoci na
orodki miejskie licz¹ce 3.000-6.000 mieszkañców. W latach katolickie. [...]
Pod koniec pierwszej wojny wiatowej mieszka³o w Che³szeædziesi¹tych Che³mowi by³o niezwykle daleko do przekroczenia górnej granicy owego przedzia³u. Jednak ju¿ w 1879 mie oko³o 4.500 katolików, podczas gdy w 1914 roku by³o
roku przewy¿szy³ j¹ dok³adnie o 1.152 osoby. Po dziesiêciu ich 5.332. Ubytek liczebny katolików spowodowany by³ ró¿latach mia³ ju¿ 11.000 mieszkañców, a po prawie dwudziestu nymi wzglêdami. Jednym z nich by³o na pewno powo³anie
 14.000. Wiek XX che³mianie powitali w liczbie 14.500 osób. wielu z nich na front. Bardzo ciekaw¹ spraw¹ jest fakt, ¿e
wielu katolików wraz z ewakuacj¹ w³adz gubernialnych do[...]
Pó³wiecze, poprzedzaj¹ce bezporednio wybuch pierwszej browolnie wyjecha³o z Che³ma. Wród nich byli równie¿ rowojny wiatowej, by³o okresem sta³ego i szybkiego wzrostu syjscy urzêdnicy wyznaj¹cy wiarê katolick¹. Oprócz tej gruliczby ludnoci, zarówno w skali ca³ego Królestwa Polskiego py wyjecha³a z Che³ma wiêkszoæ luteranów, g³ównie urzêdjak i guberni lubelskiej, w sk³ad której wchodzi³ tak¿e do 1913 ników i przemys³owców. Z 374 luteranów w roku 1914 pozoroku Che³m. Zjawisko to czêsto okrelano mianem eksplozji sta³o na prze³omie roku 1917/18 oko³o trzydziestu.
Rosyjscy wojskowi, urzêdnicy, nauczyciele oraz duchowdemograficznej. Przyrost mieszkañców Che³ma by³ równie¿
imponuj¹cy, ale nie do koñca sprawia³y to urodzenia natural- ni stanowili trzon che³mskiej spo³ecznoci prawos³awnej na
ne. Niekompletne dane z lat 1875 - 1912 mówi¹, ¿e przyrost prze³omie XIX i XX wieku. Nale¿y jednak w tym miejscu
naturalny najwiêksze rozmiary przybra³ w Che³mie w 1905 zaznaczyæ, ¿e wród wymienionych wy¿ej grup (z wy³¹czeroku. Ró¿nica miêdzy liczb¹ zmar³ych a liczb¹ urodzeñ wy- niem duchowieñstwa), przyby³o do Che³ma wielu wyznawnios³a wówczas 246. Do Che³ma przybywa³y tak¿e osoby ców innych religii. Choæ byli przedstawicielami carskiej Roz zewn¹trz i tu osiada³y na sta³e. G³ównym tego powodem sji, to wyznawali religiê katolick¹, protestanck¹ albo jeszcze
by³o przybycie, po utworzeniu guberni, kolejnych rosyjskich inn¹. Jednak w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci byli to prawos³awurzêdników i nauczycieli ze swoimi rodzinami oraz migracja ni Rosjanie. Najwy¿sze stanowiska w aparacie urzêdniczym
zarobkowa. Przeludnione wsie polskie nie by³y w stanie utrzy- zawsze by³y obsadzane w³anie przez prawos³awnych. Inamaæ ci¹gle powiêkszaj¹cej siê warstwy ch³opskiej. Wielu czej sytuacja przedstawia³a siê wród dowódców rosyjskich
z nich decydowa³o siê na opuszczenie rodzinnych gospodarstw oddzia³ów wojskowych stacjonuj¹cych w Che³mie. Przez wiei szukanie zajêcia poza rolnictwem - w rzemiole lub w prze- le lat 17. Dywizja Piechoty, czy os³awiony, ze wzglêdu na
myle. Tak¿e i do Che³ma ci¹ga³y rzesze chêtnych do podjê- honorowe dowództwo Miko³aja II, 65. Moskiewski Pu³k Piecia zatrudnienia. Miejsc pracy nie by³o w nadmiarze, nie mniej choty dowodzone by³y przez genera³ów i pu³kowników wyjednak w latach 1912 - 1914 w miecie funkcjonowa³o oko³o znania luterañskiego. Kilku wy¿szych oficerów sztabowych
czterdziestu zak³adów przemys³owych, zatrudniaj¹cych prze- przyznawa³o siê równie¿ do wiary rzymskokatolickiej. [...]
sz³o 250 osób.
Mariusz Kwietniewski
Dziêki tym zjawiskom, a tak¿e stale powiêkszaj¹cemu siê
garnizonowi wojskowemu, Che³m w 1906 roku mia³ prawie
22.000 mieszkañców. Liczba ta ci¹gle wzrasta³a a¿ do pocz¹tku 1914 roku, kiedy to w miecie
¿y³o 26.380 ludzi. Wybuch pierwszej wojny
wiatowej w 1914 roku sprawi³, ¿e che³mski
garnizon wojsk rosyjskich znalaz³ siê na froncie. Pora¿ki poniesione przez Rosjan w konfrontacjach z armi¹ austro-wêgiersk¹, doprowadzi³y
do przesuniêcia siê teatru dzia³añ militarnych na
po³udniowo-wschodnie tereny Królestwa Polskiego. Sprawi³o to w 1915 roku ewakuacjê
z Che³ma administracji, prawos³awnych duchownych oraz innych osób narodowoci rosyjskiej. Iloæ mieszkañców spad³a wtedy o po³owê i na pocz¹tek roku 1916 wynosi³a 13.896
osób.
Wydarzenia zwi¹zane z wybuchem pierwszej
wojny wiatowej, a potem z jej dalszym przebiegiem, znacznie odmieni³y przekrój narodowociowy i wyznaniowy mieszkañców miasta. Jerzy Grosman, Cerkiew Prawos³awna w Che³mie, 1966, klisza-tusz
38
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Che³mszczyzna jako obszar pogranicza
ruski, polski, rosyjski, austriacki, ukraiñski, bia³oruski.
Na terytorium o tak burzliwych dziejach, gdzie przenika³y siê miêdzy sob¹ dwie lub kilka grup etnicznych, dochodzi³o do konstruktywnego dialogu miêdzy nimi, ale równie¿ i do
konfliktu. Zdarza³o siê, i¿ jedna z grup d¹¿y³a za wszelk¹ cenê
do dominacji nad pozosta³ymi, wykorzystuj¹c do tego ró¿ne
formy perswazji. Konfrontacja w takim przypadku zmierza³a
do pokonania innego, zmuszenia go do zejcia z zajmowanych pozycji, wycofania siê, kapitulacji, uznania wy¿szoci
jednej ze stron. W praktyce przypomina³o to ekspansjê i wypieranie z udzia³em czynników politycznych przy wykorzystaniu zarówno kultury jak i tradycji czy te¿ wyznania dominuj¹cego na danym terytorium pogranicznym, odrêbnoci
lokalnych. Taka sytuacja wyst¹pi³a w XIX wieku na okupowanym przez w³adze carskie pograniczu polsko-ukraiñskobia³oruskim, gdzie ide¹ scalaj¹c¹ mia³ byæ panslawizm z jednym ca³kowicie podporz¹dkowanym w³adzy wyznaniem, niweluj¹cy odrêbnoci narodowe oraz konfesyjne jako nieistotne i zbêdne. W po³owie wieku XX próbowano wprowadziæ
kolejny pomys³ sowietyzacji. Koncepcje te leg³y jednak w gruzach po obumarciu ustrojów, które je stworzy³y. Na ich miejscu pojawi³y siê nowe pañstwa, takie jak Litwa, £otwa, Estonia, Bia³oru, Ukraina, staj¹ce ju¿ przed w³asnymi wewnêtrznymi wyzwaniami kulturowymi.
Duchowoæ pogranicza, widziana z perspektywy Kocio³a unickiego-greckokatolickiego, nacechowana jest zarówno
dialogiem jak i napiêciami. Hierarchowie Metropolii Kijowskiej z Metropolit¹ na czele pod koniec XVI wieku podjêli
dyskurs, którego efektem by³ kompromis, przypominaj¹cy
traktat pokojowy miêdzy sk³óconymi chrzecijañskimi tradycjami Wschodu i Zachodu. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, i¿ przy spotkaniu siê dwóch kultur jedna ze stron, szczególnie ta bêd¹ca
w pozycji silniejszego, bêdzie d¹¿y³a do dominacji nad drug¹.
Dyskusja w takim przypadku s³u¿y³a raczej do wymuszenia
zmiany zajmowanych pozycji, wycofania siê, kapitulacji,
uznania wy¿szoci. Strona, która zdecydowa³a siê na dialog,
znalaz³a siê w niejednoznacznym po³o¿eniu, albo siê duchowo podporz¹dkuje i ulegnie, albo jeli jest wystarczaj¹co silna, skutecznie stawi opór, wypracowuj¹c kompromis zadawalaj¹cy obydwie strony.
Duchowoæ greckokatolicka posiada wiele elementów
duchowoci pogranicza, z jednej strony jest w pe³ni wiadoma wartoci i odrêbnoci w³asnej tradycji wschodniej, ale zna
i wysoko ceni wartoæ tradycji zachodniej, z któr¹ wspó³istnieje, tworz¹c jednoæ w ró¿norodnoci. Odmiennoæ wartoci wspomnianych duchowoci nie powoduje zw¹tpienia
w wartoci w³asne ani negacji wartoci cudzych jako z zasady
nieprawdziwych.
Dzieje spo³ecznoci unickiej-greckokatolickiej na Podlasiu, Wo³yniu, Kijowszczynie, Che³mszczynie i w Galicji,
ale tak¿e i w innych regionach nauczy³y, i¿ nie nale¿y d¹¿yæ

Duchowoæ Pogranicza nie jest pojêciem jednoznacznym.
We wspó³czesnym obiegu, pojêcie pogranicza religijnego,
narodowego i kulturowego ma konotacjê raczej pozytywn¹.
Jest synonimem zbli¿enia i otwarcia na innoæ, traktowan¹
jako szansa wzbogacenia w³asnych dowiadczeñ. Cz³owiek
pogranicza to kto wewnêtrznie bogaty, znaj¹cy przynajmniej
dwa wiaty, dwie kultury, dwie tradycje, dwa jêzyki, i zarazem stykaj¹cy siê z ludmi o ró¿nych zwyczajach, obyczajowoci, zmuszony poprzez codzienne kontakty do akceptacji
odmiennoci, ucz¹cy siê dialogu. Pogranicze daje spo³ecznociom je zamieszkuj¹cym ogromne mo¿liwoci wymiany. Ale
bliskoæ ludzi innego krêgu, religijnego, kocielnego czy kulturowego mo¿e rodziæ tak¿e napiêcia, niechêæ, odrzucenie,
nawet nienawiæ.
Na spotkaniu w Lublinie w r. 1987 Jan Pawe³ II  powiedzia³, i¿ spotkanie pomiêdzy Zachodem a Wschodem szeroko pojêtym cechowa³o i cechuje po dzi dzieñ wzajemne przyci¹ganie i zarazem odpychanie.
wiadomoæ pogranicza charakteryzuj¹ niekiedy prymitywne uogólnienia, gdy pewne wydarzenia historyczne b¹d
indywidualne przypadki podnosi siê do rangi zjawisk typowych, reprezentatywnych, traktowanych jako spo³eczna lub
narodowa cecha t³umacz¹ca postawy i zachowania ludzi. Przyk³adem mo¿e byæ, funkcjonuj¹cy po dzieñ dzisiejszy w Europie Zachodniej, wysoce negatywny stereotyp wschodu tego
bli¿szego jak chocia¿by Europa Wschodnia, ale tak¿e i tego
dalszego czyli Azji. Z jednej strony mo¿na zaobserwowaæ
zachwyt ikonografi¹, muzyk¹ i architektur¹ cerkiewn¹, a z drugiej strony ignorancjê i lekcewa¿¹cy stosunek do ca³ej spucizny kulturowej. Z podobnymi zjawiskami mo¿na siê spotkaæ na pograniczu polsko-ukraiñskim, które mimo i¿ ma tysi¹cletni¹ historiê, jego wspó³czesny obraz zosta³ zdominowany przez wydarzenia okresu II wojny wiatowej, a wiêc
przez obraz tragicznych bratobójczych walk. Ich pamiêæ
w spo³eczeñstwie po obydwu stronach granicy jest wyj¹tkowo trwa³a, wyry³a w wiadomoci zbiorowej g³êbok¹ ranê,
której rozmiary i charakter w sposób manipulacyjny wykorzystywa³a ideologia minionej epoki, odwo³uj¹c siê do pamiêci
ludzi, którzy byli wiadkami zdarzeñ barbarzyñskich i dowiadczyli osobicie cierpieñ nieludzkich.
Obecne pogranicze polsko-ukraiñsko-bia³orusko-litewskie
to obszar, który z powodu czêstych zmian swojej przynale¿noci politycznej reprezentuje nie jedn¹, lecz kilka, nierzadko
zupe³nie odmiennych, kultur. By³ to region stykania siê ró¿nych tradycji, to by³a przestrzeñ ubogacaj¹cego wspó³istnienia, ale tak¿e arena konfrontacji. W ci¹gu zaledwie jednego
stulecia tereny te przynale¿a³y do odmiennych organizmów
pañstwowych: Imperium Rosyjskiego, Monarchii AustroWêgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, hitlerowskich Niemiec, Zwi¹zku Radzieckiego, Polski, Bia³orusi, Ukrainy.
W ci¹gu wieków dzieli³ ten region kordon halicki, wo³yñski,
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strony czystek a z drugiej strony poprzez migracjê i przesiedlenia, przemieszania grup wiatopogl¹dowych, etnicznych,
kulturowych i religijnych. W okresie powojennym w³adze
d¹¿y³y do unifikacji obyczajowoci oraz zacierania ró¿nic regionalnych. Manipulowano histori¹ stosunków etnicznych
i wyznaniowych. Przyszed³ chyba ju¿ czas, aby dokonaæ pewnego rozrachunku z niechlubn¹ przesz³oci¹: z akcj¹ Wis³a
z 1947 roku, z fal¹ przesiedleñ polskiej ludnoci z tzw. kresów
wschodnich na tzw. ziemie odzyskane oraz ludnoci niemieckiej, z przemilczeniami dotycz¹cymi holokaustu spo³ecznoci
¿ydowskiej, z prób¹ eliminacji to¿samoci regionalnych,
a wreszcie, by spróbowaæ nakreliæ i wyjaniæ z³o¿ony problem
wzajemnych stosunków narodowociowych, które tak bardzo
ulega³y przez lata stereotypowemu postrzeganiu.
Dzi potrzeba otwartego mówienia o specyfice ma³ych
ojczyzn powraca ze zwielokrotnion¹ si³¹. Nale¿y zacz¹æ na
nowo odkrywaæ zapomniany koloryt pogranicza, w którym zawiera siê
specyficzna mieszanka
kulturowa, a czêsto tak¿e
religijna i etniczna. Pogranicze to wspólna ziemia, wspólne dziedzictwo, wytworzone i nale¿¹ce do wiêcej ni¿ jednej
nacji, czy grupy spo³ecznej lub wyznaniowej, które razem tworzy³y barwn¹
wielokulturow¹ mozaikê.
Ca³y obszar Che³mszczyzny jest w³aciwie
jednym wielkim pograniczem, a to dlatego, ¿e by³
on od XIX wieku miejscem przesiedleñ, zsy³ek,
deportacji i likwidacji
wielu niechcianych, najpierw przez w³adze carskie, potem sowieckie, narodów i wyznañ.
Nale¿y wspieraæ medialnie i strukturalnie istniej¹c¹ siln¹
tendencjê za³agodzenia dawnych historycznych sporów miêdzy s¹siaduj¹cymi narodami, co obserwujemy zw³aszcza
w przypadku pogranicza polsko-ukraiñskiego. Najpierw wizyta Papie¿a na Ukrainie latem 2001 roku, a póniej Pomarañczowa Rewolucja stworzy³y now¹ perspektywê widzenia tego kraju, jego kultury, problemów, z jakimi borykaj¹
siê jego mieszkañcy, w konsekwencji - perspektywê prze³amania negatywnego obrazu wschodniego s¹siada, a w ka¿dym razie przynajmniej wzbogacenia go o aspekty dot¹d niedostrzegane.
Mam nadziejê, ¿e coraz czêciej bêd¹ pojawiaæ siê w Che³mie spotkania by³ych i obecnych mieszkañców oraz refleksje
i debaty nad sposobem wyleczenia ran pogranicza, które przyczyni¹ siê do zmiany postrzegania tego terytorium z jaskrawego przyk³adu pogranicza konfliktu na pogranicze dialogu
i wspó³pracy.
Stefan Batruch

foto: Dariusz Kostecki

do konfrontacji w³asnych wartoci z cudzymi, by pokazaæ,
które z nich s¹ bardziej prawdziwe. Raczej nale¿y d¹¿yæ do
dialogu, by szukaæ form kompromisowych, nie uwa¿aj¹c siebie za jedynego posiadacza prawdy, lecz przyj¹æ prawdziwoæ
wartoci ró¿ni¹cych siê od siebie. Jednoczenie d¹¿yæ do
wspó³istnienia z przedstawicielami innych wyznañ, kultur
i tradycji, negocjowaæ warunki wspó³istnienia, nawet wspólnie rozwi¹zywaæ wiele problemów bez koniecznoci odwo³ywania siê do tego, co dzieli, maj¹c na uwadze to, co ³¹czy:
wspólna kondycja ludzka, wspólne dziedzictwo kulturowe,
wspólna historia zamieszkiwanego terytorium, fakt bycia istot¹
religijn¹, czy te¿ fakt wspólnych korzeni chrzecijañskich.
Nale¿y uznaæ pluralizm polegaj¹cy na za³o¿eniu, ¿e nie
tylko nikt nie ma monopolu na w³aciwy punkt widzenia, ale
równie¿ wybór takiej czy innej opcji nie upowa¿nia do przyczepiania etykietki zdrajcy, heretyka b¹d stra¿nika or-

todoksji. Odmiennoæ nie powinna budziæ lêku i wrogoci,
lecz zainteresowanie, gdy¿ ka¿dy ma prawo wypowiedzieæ
siê w³asnym g³osem.
Aktualnie pogranicze w Polsce, nie znajduje siê ju¿ tylko
tam, gdzie stykaj¹ s¹ granice pañstw, lecz tak¿e tam, gdzie
zostali przesiedleni ludzie, ¿ywi przedstawiciele kultury. Pograniczami sta³y siê tak¿e obszary Wielkopolski i Pomorza,
Warmii i Mazur zasiedlone repatriantami zza wschodniej granicy i wysiedleñcami z terenów objêtych akcj¹ Wis³a.
Okazuje siê jednak, ¿e równie¿ Che³mszczyzna jest du¿o
bardziej urozmaiconym kulturowo regionem, ni¿ nam siê do
tej pory wydawa³o. D¹¿ono bowiem do zlikwidowania pogranicza jako pewnego stanu wiadomoci maj¹cego cechy
wspólne dla ró¿nych kultur i tradycji. Stworzono pojêcie pogranicza, jako obszaru po³o¿onego w pobli¿u granicy pañstwa, regionu geograficznego, który by³ bacznie strze¿ony
przez wojska obrony pogranicza. Pas graniczny i strefa przygraniczna sta³a siê symbolem lêku i strefy zmilitaryzowanej.
Wzd³u¿ nowych granic pañstwowych dokonywano z jednej
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znaleli swoje miejsce osadnicy niemieccy, wród których
ziemia che³mska cieszy³a siê sporym zainteresowaniem. Wielojêzyczna spo³ecznoæ funkcjonowa³a wspólnie w obliczu
ciekawych wydarzeñ, bohaterami których by³y niezwyk³e
postacie. Przy odrobinie dobrej woli mo¿na doszukaæ siê
Mieszka I, W³odzimierza Wielkiego, Boles³awa Chrobrego
i Boles³awa mia³ego (wprawdzie nie wiadcz¹ o tym bezporednie ród³a historyczne, jednak zak³adane z du¿ym prawdopodobieñstwem zwi¹zki Che³ma z Lêdzianami i Grodami
Czerwieñskimi, pozwalaj¹ na takie hipotezy). W XIII w. ksi¹¿ê Daniel Romanowicz uczyni³ z Che³ma stolicê swego potê¿nego Ksiêstwa Halicko-W³odzimierskiego, z której prowadzi³ politykê obejmuj¹c¹ ziemie ruskie, polskie i litewskie,
a nawet docieraj¹c¹ do Wêgier, Bizancjum i Austrii. Pe³ni¹c
tak¹ rolê, Che³m dorównywa³ pozycj¹ stolicom ruskich i polskich ksiêstw. A bior¹c jeszcze pod uwagê koronacjê Daniela
na pierwszego króla Rusi, pe³ni³ funkcjê siedziby koronowanego w³adcy. Trzeba przyznaæ, ¿e niewiele miast na terenie
dzisiejszej Polski dost¹pi³o takiego zaszczytu. W kolejnym
stuleciu Kazimierz Wielki i Ludwik Wêgierski traktowali
Che³m jako wa¿ne ogniwo rozszerzania swoich wp³ywów na
ziemiach ruskich. Nastêpnie W³adys³aw Jagie³³o nie tylko
dokona³ lokacji miasta, ale pragn¹³ uczyniæ z Che³ma wa¿ny
orodek gospodarczy i religijny.
Równie donios³a by³a rola ziemi che³mskiej, dziedzicz¹cej w znacznej mierze tradycje dawnych Grodów Czerwieñskich, funkcjonuj¹cej jako ksiêstwo che³mskie-be³skie w ramach Rusi Halickiej, i bêd¹cej przez znaczny okres dziejów
niezale¿n¹ jednostk¹ administracyjn¹ pañstwa Jagiellonów.
Zamieszkuj¹ca tê ziemiê szlachta, wyró¿nia³a siê aktywnoci¹ polityczn¹, daj¹c Polsce licznych dzia³aczy sejmowych,
takich jak Miko³aj Sienicki i Jan Zamoyski, uczestnicz¹cych
aktywnie w tworzeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i systemu wolnej elekcji. W okresie dramatycznych wojen
XVII w. ros³o znaczenie Che³ma jako wa¿nego orodka maryjnego, powsta³ego w oparciu o kult cudownej ikony Matki
Boskiej Che³mskiej, która nawet towarzyszy³a oddzia³om polskim w zwyciêskiej bitwie z Kozakami pod Beresteczkiem
(dziêki zaanga¿owaniu ówczesnego unickiego biskupa che³mskiego Jakuba Suszy). W okresie walki z rusyfikacyjnymi dzia³aniami w³adz carskich, miastem interesowali siê Maria Konopnicka, W³adys³aw Reymont i Józef Pi³sudski, dla których
Che³m by³ bezspornym symbolem mêczeñstwa. To oczywicie jedynie skromny wybór postaci i faktów z bogatej przesz³oci miasta. Rzecz ciekawa, ¿e zwi¹zek z tak niezwyk³ymi
postaciami i wa¿kimi wydarzeniami sprawia³, ¿e przy nieco
innymi zbiegu wypadków historycznych, Che³m móg³ odegraæ zupe³nie odmienn¹ rolê w dziejach, ni¿ w rzeczywistoci
odegra³. Z takiej perspektywy historia miasta stanowi wrêcz
wymarzon¹ kanwê do budowania wyj¹tkowo atrakcyjnych i
równie¿ ostatnio modnych, alternatywnych wizji dziejów.
Drugim powa¿nym problemem z pamiêci¹, jest stosunek
do dziejów che³mskich ¯ydów. Trzeba przyznaæ, ¿e w tej
kwestii sytuacja jest wyj¹tkowo zaskakuj¹ca. Swoistym symbolem jej anormalnoci, jest okolicznoæ, ¿e wiele wydawanych obecnie przewodników o miejscach zwi¹zanych z histori¹ polskich ¯ydów, nie zawiera nawet skromnej informacji
o Che³mie. A przecie¿ od koñca redniowiecza, a wed³ug nie-

ROZMYLANIA HISTORYCZNE
Zbigniew Lubaszewski

PROBLEMY
Z PAMIÊCI¥
Stosunek do przesz³oci stanowi niew¹tpliwie wa¿ny element funkcjonowania ka¿dej spo³ecznoci. Niestety, obserwuj¹c postawê wobec historii Che³ma, zarówno mieszkañców
miasta, jak i szerszej opinii krajowej, mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest dosyæ niesprawiedliwa. Wprawdzie przez znaczny okres
swoich dziejów Che³m by³ niewielkim miasteczkiem, funkcjonuj¹cym na uboczu g³ównych wydarzeñ historycznych, to
jednak przy odrobinie wysi³ku mo¿na odnaleæ w dziejach
miasta wiele ciekwaych w¹tków, które sprawiaj¹, ¿e jest to
miejsce wyj¹tkowo niezwyk³e. Mimo intryguj¹cych kontekstów historycznych, które pozostawi³y po sobie sporo atrakcyjnych zabytków oraz otoczonych specyficznym kulturowym
klimatem miejsc, do Che³ma nie przybywaj¹ t³umy turystów.
Dla znacznej czêci mieszkañców Polski jest to miejsce raczej nieznane. Podobnie mo¿na chyba oceniæ postawê mieszkañców miasta. Mimo rozwoju badañ historycznych, bêd¹cych zas³ug¹ lubelskiego rodowiska naukowego oraz ca³kiem
sporego grona miejscowych regionalistów, z za¿enowaniem
nale¿y stwierdziæ, ¿e najbardziej znanym wydarzeniem z historii Che³ma jest nadal PKWN. Nawiasem mówi¹c, podobny wniosek mo¿na równie¿ wysnuæ z lektury niektórych wydawanych obecnie w Polsce przewodników. Rzecz ciekawa,
¿e o wiele lepiej prezentuj¹ siê pod tym wzglêdem podrêczniki historii, w których zwi¹zki Che³ma z PKWN najczêciej
przedstawiane s¹ w zgodzie z faktami, które dla zwolenników
takich zwi¹zków s¹ dosyæ trudne do zaakceptowania. Niestety, inne walory historyczne Che³ma, do zbiorowej pamiêci
spo³eczeñstwa polskiego, jak i obecnych mieszkañców miasta, przebiæ siê nie mog¹. Che³mskie problemy z pamiêci¹
historyczn¹ w szczególny sposób mo¿na zauwa¿yæ w kontekcie dwóch wyj¹tkowych w¹tków, wielokulturowej tradycji
i zwi¹zanej z ni¹ historii che³mskich ¯ydów.
Pierwszy walor nale¿y uznaæ rzeczywicie za wyj¹tkowy.
Skomplikowane losy historyczne miasta i regionu, zauwa¿alne ju¿ w redniowieczu, doprowadzi³y do powstania wielobarwnej spo³ecznoci, o tak docenianej obecnie ró¿norodnoci kulturowej. Nie by³oby w tym w³aciwie nic niezwyk³ego,
gdy¿ takich orodków jest stosunkowo sporo na obszarze Polski, szczególnie wschodniej. Warto jednak uzmys³owiæ sobie,
¿e dla zwi¹zanych z Che³mem wielojêzycznych mieszkañców
miasto pe³ni³o wyj¹tkow¹ rolê, bêd¹c zarówno niezwykle charakterystycznym i na po³y mitycznym ¿ydowskim miasteczkiem, wiêtym miejscem prawos³awia i katolicyzmu, jak równie¿ nieco zapomnianym symbolem cierpienia sponiewieranego rozbiorami narodu polskiego, w tym równie zapomnianych unitów. W XIX w. obok Polaków, Ukraiñców i ¯ydów,
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których publikacji nawet wczeniej, miasto by³o niezwykle
wa¿nym miejscem rozwoju osadnictwa ¿ydowskiego. Od
XV w. w Che³mie funkcjonowa³a gmina ¿ydowska, skupiaj¹ca w 1550 r. 371 ¯ydów. W miecie dzia³a³o kilku wybitnych
rabinów, wród których wyró¿nia³ siê Juda Aaron, kolejno
rabin Lublina, Che³ma i Be³¿ca oraz Szmul Elizer bar Juda.
Szczególne miejsce w dziejach Che³ma zaj¹³ Ellijah ben Judah Aaron, znany jako Elijah Baal Szem, pisarz ¿ydowski
i twórca opowieci o Golemie. Che³mska gmina zaliczana by³a
do wa¿nych orodków ¿ydowskich w Polsce, wymienianych
obok Krakowa, Lwowa i Poznania. Podobnie sytuacja kszta³towa³a siê w kolejnych wiekach. Z czasem ¯ydzi prawie ca³kowicie zdominowali dzia³alnoæ handlow¹ i rzemielnicz¹.
W XIX w. wraz z rozwojem miasta, liczba ludnoci ¿ydowskiej systematycznie ros³a, czyni¹c z Che³ma drugie po Lublinie skupisko ¯ydów na Lubelszczynie. Obok ¿ydowskich
sklepów i zak³adów rzemielniczych, funkcjonowa³y liczne
organizacje spo³eczne, biblioteki i czasopisma. Powoli kszta³towa³a siê inteligencja ¿ydowska, z³o¿ona z dziennikarzy,
artystów i dzia³aczy politycznych, aktywnie uczestnicz¹ca
w ¿yciu Che³ma i wp³ywaj¹ca na charakter miasta. I chocia¿
ta niezwyk³a spo³ecznoæ uleg³a zag³adzie w okresie II wojny
wiatowej, to Che³m nadal funkcjonuje w kulturze ¿ydow-

skiej. Popularnoæ zabawnych opowieci o Che³mie wród
¯ydów rozsianych po ca³ym wiecie nale¿y do wyj¹tkowych
zjawisk i dodatkowo niezwykle trwa³ych. Rzecz ciekawa, ¿e
dla znacznej czêci czytelników tej literatury, Che³m jest bardziej tworem literackim, ni¿ realnym miejscem. Trzeba przyznaæ, ¿e niewiele miast zajmuje tak¹ szczególn¹ pozycjê w literaturze, b¹d co b¹d wiatowej. Mimo tych faktów, przedstawionych wprawdzie wybiórczo, pamiêæ o ¿ydowskich mieszkañcach Che³ma, jest dosyæ ograniczona. Doæ powiedzieæ, ¿e
che³mskie muzeum nie posiada nawet dzia³u powiêconego ludnoci ¿ydowskiej, a miasto nie zdecydowa³o siê jeszcze na upamiêtnienie che³mskich ¯ydów choæby skromn¹ tablic¹.
Wierz¹c, ¿e przywo³any na wstêpie pogl¹d znajdzie wreszcie swoj¹ pe³n¹ realizacjê w Che³mie, wypada oczekiwaæ, ¿e
pamiêæ o barwnej przesz³oci i dawnych mieszkañcach miasta nie tylko zostanie przywrócona, ale równie¿ zajmie nale¿ne jej miejsce. Pewn¹ nadziejê daje wzrost zainteresowania
wielokulturow¹ tradycj¹ Che³ma, widoczn¹ w aktywnoci
szkó³ oraz w dzia³alnoci coraz liczniej powstaj¹cych stowarzyszeñ, dla których bogata i wielow¹tkowa przesz³oæ miasta stanowi bardzo cenion¹ wartoæ.
Zbigniew Lubaszewski

Ida Haendel
i Capella Cracoviensis
w Che³mie
Stowarzyszenie Miasteczko* we
wspó³pracy z Firm¹ Zomar zaprasza na
niezwyk³e wydarzenie muzyczne
- koncert Idy Haendel, wiatowej s³awy skrzypaczki oraz jednej z najznamienitszych polskich orkiestr symfonicznych - Capelli Cracoviensis. Dyrygowaæ bêdzie sam Stanis³aw Ga³oñski.
Pierwsza Dama Skrzypiec - Ida
Haendel urodzi³a siê w Che³mie.
Ogromna iloæ koncertów i mnóstwo
nagrañ p³ytowych, z niezwykle bogatym i wszechstronnym repertuarem,
uczyni³y z niej jedn¹ z pierwszoplanowych postaci wiatowej wiolinistyki. Wielka Brytania uhonorowa³a j¹
tytu³em Komandora Imperium Brytyjskiego wrêczonym przez sam¹ angielsk¹ królow¹. Natomiast od listopada ub. roku Pani Haendel jest hono-

rowym Ambasadorem UNESCO
na kraje Bliskiego Wschodu. Pierwsze
publiczne koncerty 5 letnia Ida dawa³a dla publicznoci che³mskiego kina
Wersal (obecnie Zorza). By³o to
w 1930 r.
Capella Cracoviensis zosta³a za³o¿ona w roku 1970 przez Stanis³awa
Ga³oñskiego. W jej sk³ad wchodz¹ wybitni instrumentalici. Zespó³ koncertowa³ w wiêkszoci krajów Europy
(³¹cznie z Watykanem, gdzie da³ specjalny koncert dla Papie¿a Jana Paw³a
II i Kurii Rzymskiej) oraz w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii,
Korei Po³udniowej i na Tajwanie.
Muzycy dokonali wielu nagrañ muzyki dawnej, klasycznej i wspó³czesnej.
Koncert odbêdzie siê 20 maja 2006
o godz.19.30 w sali widowiskowej
Che³mskiego Domu Kultury. Dziêki
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wspó³pracy z programem II Polskiego
Radia che³mski koncert bêdzie transmitowany na Polskê, a przez EBU (Europejsk¹ Uniê Radiow¹) na kraje Unii Europejskiej. Patronat medialny przyj¹³
tak¿e program 2 Telewizji Polskiej oraz
kana³ TVP Kultura.
Agnieszka Poniak
*Stowarzyszenie Miasteczko powsta³o w Che³mie w listopadzie 2005
roku. W swoim dzia³aniu nawi¹zuje do
wielokulturowej przesz³oci miasta.
Podejmuje dzia³ania, które skierowane s¹ na przywo³anie pamiêci o minionym wiecie. Pamiêci, która nie tylko
pozwoli nam na nowo poznaæ i zdefiniowaæ kulturowy fundament lokalnej
spo³ecznoci, ale która bêdzie stanowiæ grunt dla edukacji m³odzie¿y,
w duchu tolerancji i szacunku.
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Piotr nieg
(Che³m)

FIRMA

Dariusz Su³kowski
Dubienka

(obrazek)

***
Staramy siê wykuæ jedno zdanie
na garnitur naszych myli
zapinamy bezowocnie otwarty zamek
antynomii dobra i z³a
skoñczonoci i przypad³oci
pêczniej¹cej w piersi
a wystarczy
uca³owaæ liæ koniczyny
by z wiosn¹ zdziecinnieæ

Moja ¿ona jest teraz Kim...
Odk¹d zaczê³a dzia³aæ w Firmie, zaczê³a siê inaczej ubieraæ, kupi³a sobie buty na obcasie, nawet zaczê³a siê malowaæ.
Czêsto patrzy w lustro i umiecha siê do siebie. Nie wiem, na
czym polega jej praca, ale wiem, ¿e sprzedaje kosmetyki. Od
tego oraz od jakich starterów zale¿y, czy bêdziemy mieli doæ
pieniêdzy, by doczekaæ do koñca miesi¹ca.
To, co robi, musi byæ wa¿ne. Kiedy wychodzi
w interesach, jest powa¿na i skupiona. Wszyscy krz¹tamy siê
cicho, aby nie wytr¹ciæ jej z równowagi. Ona ubiera siê, maluje, umiecha do lustra. Czasem umiecha siê do mnie i wychodzi.
- Uwa¿aj na siebie - szepczê przejêty za ni¹, ale ona ju¿
chyba nie s³yszy. Przytulam do siebie córeczkê.
- Mamusia jest naprawdê Kim - mówiê, chocia¿ wiem,
¿e ona i tak niewiele z tego rozumie.
- Mo¿emy byæ z niej dumni - dodajê, ni to do dzieci, ni do
siebie, sadowi¹c siê w fotelu i oddaj¹c marzeniom...
Ja sam czujê siê teraz kim wa¿nym. Kiedy wychodzê do
sklepu, czujê na sobie wzrok dziesi¹tek par oczu spogl¹daj¹cych z okien. Umiecham siê pod nosem i przyspieszam kroku. Chwilê póniej mijam dwie ¿ywo dyskutuj¹ce s¹siadki.
Kiedy mnie dostrzegaj¹, milkn¹. Wiem, ¿e rozmawiaj¹ o mnie.
Pozdrawiam je, machaj¹c przy tym niedbale rêk¹. Teraz mija
mnie nastolatka, która na mój widok rumieni siê i patrzy swymi têsknymi, cielêcymi oczami.
- Biedna ma³a - mylê, czuj¹c ¿e moje samopoczucie uleg³o wyranemu polepszeniu.
W sklepie sprzedawca jest nad wyraz uprzejmy i nadskakuj¹cy.
- Lizus - podsumowujê i na z³oæ kupujê tylko rolkê papieru toaletowego.
Wczoraj, kiedy wraca³em wieczorem do domu, zaczepi³o
mnie dwóch pijaczków z s¹siedniej kamienicy. Poprosili
o pieni¹dze na wino. Kiedy twardo odmówi³em, sami zaczêli
mi przetrz¹saæ kieszenie. Nagle jeden przyjrza³ mi siê uwa¿nie w wietle latarni.
- Edek, s³uchaj... to ten z 2B , którego ¿ona jest Kim...rzek³, po czym obaj pospiesznie siê oddalili.
Poprawi³em ko³nierzyk od koszuli, otrzepa³em spodnie
i powolnym krokiem, pogwizduj¹c, skierowa³em siê w stronê
domu.

Sebastian Parczewski
W³odawa
***
znasz mo¿e i te s³owa
smagniête woni¹ jaminu
rozwarstwiasz je na swoich
obrzêk³ych ustach
lecz z tej studni poezji tak
jab³oniami pachn¹cej
nie czerpiesz rodz¹cego siê
¿ycia ze s³ów mi³oci
dlatego skuj¹ twoje wargi
tak zepsuciem zak³amane
jak garæ prochu rzucona na wiatry
znikniesz jak twe s³owa trêdowate

Piotr nieg
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Waldemar Taurogiñski

ZIEMIO CHE£MSKA
Ziemio Che³mska! Przez los naznaczona gwiazdami,
co mnie  wêdrowca przywiod³y znad Ochli laskiej
na Kredowe Wzgórze; bym znaczy³ czas ladami
tych, dla których nigdy nie przesta³a byæ polska.

Moja Ojczyzno, ma³a i wielka zarazem,
po której syn mój mia³o pierwsze kroki stawia,
naucz mnie, jak mam kierowaæ niebiosów darem
i powiedz  gdzie pokora wiatrom w pó³ siê k³ania.

Kredowa Pani! W mi³oci podarowana.
Pomiêdzy s³oñca gor¹cymi promieniami,
a ksiê¿yca ch³odnymi szeptami do rana,
czêstuj mnie - z ca³ych si³ - uniesieniem co zbawi.

A kiedy suche licie mej pónej jesieni,
sp³osz¹ ostatnie ptaków radosne piewanie,
przytul mnie wtedy mocno, bym z ³¹k Twych korzeni
móg³ nas³uchiwaæ wiernych przyjació³ wo³anie.

Jerzy Grosman, Widok na Che³msk¹ Górkê, 1966, tusz
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do tej sztuki. Pierwszym znanym medalem, wydanym na Ziemi Che³mskiej by³a tzw. koronatka z 1765 roku. Jest to w zasadzie ¿eton, a wiêc przedmiot niedu¿y, bity w br¹zie i srebrze (pewna ma³a iloæ w z³ocie), który stanowi teraz pami¹tkê uroczystoci zwi¹zanej z koronacj¹ obrazu Matki Boskiej
Che³mskiej, ³askami s³yn¹cego. Prezentowa³ siê raczej skromnie, na stronie awersowej przedstawiony by³ wizerunek Bogurodzicy, a na rewersie korona z krzy¿em, dat¹ i stosownymi napisami w jêzyku ³aciñskim. Niestety, do dnia dzisiejszego nie zachowa³ siê nigdzie w Polsce ¿aden egzemplarz tej
interesuj¹cej pami¹tki.
Nastêpny medal ukaza³ siê w Che³mie dopiero w pierwszej po³owie 1918 roku. Wydany zosta³ pod okupacj¹ austriack¹ przez Stowarzyszenie Stra¿y Kresowej w Lublinie.
Stanowi³ on wyraz protestu spo³eczeñstwa polskiego wobec
traktatu brzeskiego, który pañstwa centralne zawar³y 9 lutego
z Rad¹ Ukraiñsk¹, przekazuj¹c Ukraiñcom Ziemiê Che³msk¹
i Podlasie. Na awersie ma przedstawiony wieniec cierniowy
z napisem CHE£MSZCZYZNA i dat¹ 9 II 1918, na stronie
rewersowej za widnieje mapa regionu, gdzie zaznaczono czerwon¹ lini¹ granicê na Wieprzu. Druga wersja tego medalu ma
ten sam awers, natomiast rewers przedstawia sob¹ masywny
krzy¿ równoramienny z napisem: NA PAMI¥TKÊ PRZY£¥CZENIA DO UKRAINY ODERWAWNEJ ZIEMI POLSKIEJ.
9 II 1918. Pami¹tka ta zaopatrzona jest w uszko, a jej rednica
wynosi 28 mm. W tym samym czasie i z tej samej okolicznoci zosta³a wydana w Warszawie niedu¿a plakietka zbli¿ona
form¹ do prostok¹ta, jednostronna z uszkiem. Na niej w piêciu wierszach napis: MANIFESTACJA NA RZECZ
CHE£MSZCZYZNY  1918.14.II W WARSZAWIE.
Okres II Rzeczypospolitej nie zosta³, niestety, upamiêtniony przez Che³m ¿adnym medalem. Wprawdzie w zbiorach
kolekcjonerskich mo¿na spotkaæ ró¿ne wersje (o zró¿nicowanej wielkoci) medalików srebrnych, a tak¿e sporo medali
sportowych opatrzonych uszkami, jednak¿e egzemplarzy tych
nie mo¿na zaliczyæ do medalierstwa che³mskiego, pomimo
¿e widnieje na nich nazwa tego miasta. By³y one produkowane wg form standardowych, uniwersalnych, z myl¹ by mo¿na by³o je stosowaæ w ró¿nych miejscowociach i w dowolnym czasie, po wygrawerowaniu stosownych napisów.

Konstanty Pro¿ogo

CHE£M
MEDALAMI
ZAS£YN¥£
I. Medal jako dzie³o sztuki
Medal to dzie³o sztuki ma³ego reliefu. Niejednokrotnie
okrelany jest mianem zminiaturyzowanego pomnika przesz³oci, czy te¿ artystycznym dzie³em drobnej plastyki, dzie³em, które przede wszystkim ma charakter pami¹tki, dokumentem epoki. W istocie przedstawia on sob¹ najczêciej niedu¿y, wykonany z metalu kr¹¿ek o rednicy od 40 do 100 mm.
Przy jego tworzeniu stosowana jest technika bicia stemplem,
albo te¿ odlewu.
W sztuce medalierskiej wystêpuje kilka rodzajów przedmiotów, a mianowicie:
- Medaliony maj¹ce znaczne rozmiary, przekraczaj¹ce 100
mm rednicy, jednostronne, o g³êbszym reliefie, w formie ko³a,
wzglêdnie owalu.
- Plakiety maj¹ zró¿nicowane wielkoci, s¹ bite, czy te¿
lane, zazwyczaj prostok¹tne lub wielok¹tne, jedno lub dwustronne.
- ¯etony s¹ mniejsze od medali, zawsze bite.
- Medaliki s¹ to formy niedu¿e, najczêciej okr¹g³e lub
owalne, z uszkiem, o tematyce przewa¿nie religijnej, maj¹
charakter kultowy, czy te¿ pami¹tkowy.
- Medale s¹ form¹ najbardziej rozpowszechnion¹, w praktyce stosowane jako pami¹tki, nagrody, a tak¿e odznaczenia.
Istota medalu omówiona zosta³a wy¿ej. Poza tym s¹ medale
historyczne, jubileuszowe i okolicznociowe.
W medalierstwie wystêpuj¹ nastêpuj¹ce okrelenia:
- Nak³adca to osoba prawna wzglêdnie fizyczna, która finansuje wydawnictwo medalierskie i zazwyczaj sama nim
dysponuje.
- Twórca to artysta rzebiarz, który wykonuje model
w gipsie.
- Wykonawc¹ jest najczêciej mennica, jeli chodzi o przedmioty bite stemplem, a czasem tak¿e zak³ad rzemielniczy (jubilerski). Dzie³a medalierskie lane produkowane s¹ przez zak³ady br¹zownicze.
To tyle podstawowych informacji dotycz¹cych sztuki medalierskiej. Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e spotyka siê nieraz
medale, które nie posiadaj¹ walorów artystycznych, a ich producentami s¹ najczêciej nieprofesjonalne, pod tym wzglêdem, zak³ady rzemielnicze.

III. Wspó³czesne che³mskie medalierstwo
Burzliwy rozwój che³mskiego medalierstwa nast¹pi³ dopiero po II wojnie wiatowej, czemu da³ pocz¹tek wyemitowany w roku 1969 medal propagandowy dla uczczenia XXV
rocznicy manifestu PKWN. Zosta³ on wydany przez Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Che³mskiej, z inicjatywy Czes³awa Twardzika, a jego twórc¹ by³ artysta rzebiarz z Warszawy  Edward Gorgol. Kolejne medale wydawane by³y
przede wszystkim przez Oddzia³ che³mski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Stara³ siê on w ten
sposób popularyzowaæ region, umieszczaj¹c na medalach niektóre obiekty zabytkowe, ale w pierwszym rzêdzie prezentowa³ osoby zas³u¿one dla Ziemi Che³mskiej albo z ni¹ zwi¹zane w sposób bezporedni, czy te¿ poredni. Z czasem tematykê tê rozszerzono, przedstawiaj¹c portrety ludzi s³awnych
w ca³ym kraju. Zainteresowanie sztuk¹ medaliersk¹ poczê³y

II. Dawne dzieje medalierstwa che³mskiego
Bogate dzieje wspó³czesnego medalierstwa che³mskiego,
niestety, nie maj¹ za sob¹ zbyt starej tradycji w odniesieniu
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pod Che³mem, Adama Mickiewicza; El¿biety z Krasiñskich
Jaraczewskiej, W³adys³awa Warneñczyka, Aleksandra Jagielloñczyka, Jana III Sobieskiego, Cypriana Kamila Norwida,
Romualda Traugutta, p³k. Walerego Wróblewskiego, króla Jana
Olbrachta, Zygmutna Augusta, Oskara Kolberga  najwiêkszego polskiego etnografa, noblisty Henryka Sienkiewicza,
Marii Sk³odowskiej Curie i jej mê¿a Piotra Curie  noblistów,
gen. Gustawa Orlicz Dreszera, Edwarda £uczkowskiego 
za³o¿yciela che³mskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego w 1910 roku; marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Lecha Wa³êsy  laureata pokojowej nagrody Nobla, ks.
Stanis³awa Staszica, Juliana Ursyna Niemcewicza i innych.
W sumie wiêc Che³m wyemitowa³ 88 medali portretowych
w tym 11 z dwoma postaciami na jednym kr¹¿ku. Nie wszystkie osoby zosta³y wy¿ej wymienione z nazwiska.

z czasem przejawiaæ szko³y, muzea, urzêdy stanu cywilnego
i inne instytucje.
Przystêpuj¹c do tej dzia³alnoci postawilimy przed sob¹
za³o¿enia, ¿e nasze medale winny posiadaæ cenne walory artystyczne i wysok¹ jakoæ techniczn¹. Dlatego te¿ do wspó³pracy zaprosilimy czo³owych artystów medalierów z Warszawy, którzy tworzyli na nasze zlecenie modele gipsowe,
natomiast wykonawstwo powierzalimy wy³¹cznie Mennicy
Pañstwowej. Tymi twórcami byli: prof. Jerzy Jarnuszkiewicz,
Ewa Olszewska Borys, Edward Gorgol, a tak¿e Anna Jarnuszkiewicz i Stanis³awa W¹tróbska.
Pierwszy medal wydany przez PTTK Che³m w roku 1970
powiêcony zosta³ 60-leciu krajoznawstwa che³mskiego. Na
jego stronie awersowej widnieje popiersie patrona naszego
oddzia³u  Kazimierza Janczykowskiego, na rewersie umieszczony zosta³ widok Bramy Uci³ugskiej i herb miasta. Póniej za puszczalimy w kraj pami¹tki medalowe z portretami: Miko³aja Reja, hetmana Stefana Czarnieckiego, Tadeusza
Kociuszki,

IV. Poczet w³adców i or³ów polskich
Najpowa¿niejszym przedsiêwziêciem che³mskiego PTTK
w zakresie medalierstwa sta³o siê podjêcie emisji monumentalnej serii pod nazw¹ Poczet w³adców i or³ów polskich, która
mia³a liczyæ 42 pozycje medalowe odpowiadaj¹ce liczbie w³adców pañstwa polskiego (³¹cznie z Konradem Mazowieckim
i Ann¹ Jagiellonk¹). W za³o¿eniu koncepcyjnym przyjêto, ¿e
na stronie awersowej medalu przedstawiony zostanie portret
króla, wzg. Ksiêcia, wg Matejki, z wyeksponowaniem samej
g³owy, a pominiêciem torsu. Natomiast na stronie odwrotnej
ma byæ orze³ polski wzorowany na materia³ach ród³owych, tj.
na pieczêci danego monarchy, czy te¿ na jego monecie. Do wykonania modeli gipsowych do wszystkich medali tej serii wytypowalimy prof. Jerzego Jarnuszkiewicza.

Tadeusz Kociuszko, Rok wydania: 1990. Autor: Anna
Jarnuszkiewicz. Wydawca: Oddzia³ PTTK w Che³mie.
rednica: 70 mm. Nak³ad: 1200 egz.
Henryka Kamieñskiego, W³adys³awa Jagie³³y, gen. Józefa Bema,  za³o¿ycieli pisma poetyckiego Kamena Kazimierza Andrzeja Jaworskiego i Zenona Waniewskiego , a tak¿e g³onego grafika Antoniego Oleszczyñskiego; filozofa kultury, ur. w che³mskiem  Stanis³awa Brzozowskiego, poetki
ludowej Pauliny Ho³yszowej, pisarza noblisty W³adys³awa
Reymonta; za³o¿yciela che³mskiego muzeum Wiktora Ambroziewicza; che³mskiej dzia³aczki owiatowej dr Jadwigi M³odowskiej; biskupa unickiego Jakuba Suszy; prekursora chmielarstwa krasnostawskiego  Tadeusza Fleszyñskiego, Wincentego Pola, Paw³a Fontany, Marii Konopnickiej; malarza Stanis³awa Mas³owskiego, pisarza Kajetana Kraszewskiego, pisarza noblisty Czes³awa Mi³osza; profesora, rektora AGH 
Kiejstuta ¯emajtisa; wybitnego parlamentarzysty Miko³aja
Sienickiego; fundatora zamku w Krupem  Paw³a Orzechowskiego; p³k. Micha³a Chomêtowskiego, który zgin¹³ w bitwie

Mieszko I (pierwszy medal z serii W³adcy i or³y polskie). Rok wydania: 1985. Autor: Jerzy Jarnuszkiewicz.
Wydawca: Zarz¹d Wojewódzki PTTK w Che³mie. rednica: 70 mm. Nak³ad: 3200 egz.
Wbrew stanowisku wielu heraldyków, postanowilimy
prezentowaæ god³a, nie bacz¹c, czy zosta³o ono uznane za symbol pañstwa, czy za znak osobisty ksiêcia panuj¹cego. Po prze46
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wydaæ porzebn¹ zgodê.
Z tymi decyzjami administracyjnymi, wydawanymi przez
ten sam urz¹d, wi¹¿e siê pewien wymowny szczegó³. Otó¿ za
ka¿dym razem, kiedy wydawane by³o zezwolenie na wybicie
medalu, urz¹d, a cile mówi¹c, jego dyrektor, zobowi¹zywa³
emitenta do dostarczania 6 egzemplarzy jemu osobicie. Ten
haracz medalowy nie by³ w ogóle ewidencjowany, a dyrektor
traktowa³ go jako swoj¹ w³asnoæ.

prowadzonej analizie, okaza³o siê ¿e takich or³ów by³o mniej
ni¿ liczba monarchów, bo nie 42 lecz 35. wobec tego w odniesieniu do 7 pozycji medalowych przyjêto postanowienie, ¿e
na rewersach przedstawione bêd¹ ma³¿onki panuj¹cego,
wzglêdnie jego moneta inna ni¿ z god³em, albo te¿ wreszcie
jaki charakterystyczny dla epoki element dzie³a sztuki. To
te¿ na medalu Mieszka I wystêpuje na odwrocie portret Dobrawy, a na medalu Mieszka II  Rycheza.
Po zebraniu wszystkich niezbêdnych materia³ów ród³owych i po opracowaniu szczegó³owego programu wydawniczego, zwrócilimy siê do kompetentnych placówek naukowych z prob¹ o zaopiniowanie tego projektu. Wszystkie otrzymane ekspertyzy by³y pozytywne, ¿eby nie powiedzieæ, wrêcz
entuzjastyczne. I tak, Instytut Historii PAN uzna³ celowoæ
tej emisji i wyrazi³ przy tym, ¿e medale te stan¹ siê znakomitym rodkiem upowszechniania historii Polski, a poza tym
spe³ni¹ rolê na polu podnoszenia kultury historycznej spo³eczeñstwa. Do opinii tej do³¹czy³ swoje uwagi i wskazówki
prof. Stefan Kuczyñski, wybitny specjalista w dziedzinie heraldyki. Z kolei Ossolineum, aprobuj¹c zamierzenie uzna³o je
za pionierskie, maj¹ce szczególny walor naukowy i kulturalny w kszta³towaniu wiadomoci historycznej przede wszystkim m³odzie¿y polskiej. Instytut Sztuki PAN podkreli³ znaczenie funkcji dydaktycznej projektowanej serii medali, która przyczyni siê do pobudzenia zainteresowania histori¹ i do
szerzenia wiedzy historycznej. Instytut uzna³ te¿ zamiar ten
za niezwykle interesuj¹c¹ próbê po³¹czenia wizerunku osoby panuj¹cej z or³em polskim na rewersie, co pozwoli ledziæ
ikonograficzne i formalne zmiany, jakie zachodzi³y w formie
god³a pañstwowego na przestrzeni dziejów.
Poniewa¿ Mennica Pañstwowa wymaga³a, ¿eby do zlecenia wykonania medalu ka¿dorazowo do³¹czyæ zezwolenie
wydane przez Urz¹d Wojewódzki, mimo wyranego poparcia
kompetentnych instytucji naukowych, musielimy uzyskaæ
zgodê Wydzia³u Spo³eczno-Administracyjnego i tu spotka³ nas
niespodziewany zawód. Towarzysz Dyrektor po d³u¿szej zw³oce podj¹³ decyzjê odmown¹. Uzasadni³ j¹ w sposób dziwny,
¿eby nie powiedzieæ  niem¹dry. Stwierdzi³, ¿e rzekomo królowie polscy nie byli w sposób bezporedni zwi¹zani z Ziemi¹ Che³msk¹, a tym samym nie ma podstaw do wydania
w Che³mie takiej serii medali pami¹tkowych. Nic nie wskóralimy odwo³aniem siê do Ministra Spraw Wewnêtrznych
i do Naczelnego S¹du Administracyjnego, który skargê odrzuci³, co w jêzyku prawniczym jest bardziej wa¿kie ni¿ jej
oddalenie. Ca³a historia znalaz³a oddwiêk w prasie lokalnej,
w której znalaz³y siê tytu³y o podcinaniu skrzyde³, czy podk³adaniu wini. Natomiast w tygodniku warszawskim Polityka, w numerze z dnia 19 X 1985 r. zamieszczona zosta³a
krótka, ale za to jak¿e wymowna notatka o treci: Oddzia³
PTTK w Che³mie pragn¹³ wybiæ seriê medali z wizerunkami
królów polskich. Inicjatywa zosta³a storpedowana przez Wydzia³ Spo³eczno-Administracyjny Urzêdu Wojewódzkiego.
Nastroje antyfeudalne w Che³mie nie powinny dziwiæ, b¹d
co b¹d tam narodzi³a siê demokracja ludowa. Dla cz³owieka o wiat³ym umyle oczywiste jest, ¿e wymowa tej notki
utrzymana by³a w kpiarskim tonie. Jednak¿e to nie dotar³o do
g³owy towarzysza, dyrektora, który przyj¹³ jej ton jako pochwa³ê. Ostatecznie w³adze wojewódzkie zdecydowa³y siê

W³adys³aw Jagie³³o (medal powiêcony otrzymaniu praw
miejskich przez Krasnystaw); Rok wydania: 1979. Autor: Jerzy Jarnuszkiewicz. Wydawca Oddzia³ PTTK
w Che³mie. rednica: 70 mm. Nak³ad: 1200 egz.
Pierwszy medal z serii W³adcy i or³y polskie wyszed³
z mennicy w po³owie 1985 roku, natomiast kolejne emisje
ukazywa³y siê sukcesywnie pocz¹tkowo po trzy nak³ady rocznie, póniej liczba ta zmala³a do dwu (1990r.), a w latach 1991
i 1992 po jednym. To zahamowanie spowodowane zosta³o stale
narastaj¹c¹ inflacj¹, a co za tym idzie niewspó³miernym wzrostem us³ug zarówno ze strony mennicy, jak te¿ artystów rzebiarzy. Jednoczenie sytuacja ta rzutowa³a na zmniejszenie
siê mo¿liwoci p³atniczych odbiorców medali. Spo³eczeñstwo
po prostu zbiednia³o. Zaistnia³y kryzys spowodowa³ bankructwo i emitenta i ca³kowite rozwi¹zanie Oddzia³u PTTK przy
U. W. w Che³mie, a tym samym nast¹pi³o przerwanie kontynuacji serii. Tak wiêc na zaplanowane 42 nak³ady, wysz³o spod
stempla menniczego zaledwie 16 pozycji medalowych serii
Poczet w³adców i or³ów polskich. Wprawdzie by³y ju¿ wykonane przez prof. J. Jarnuszkiewicza i wykupione przez
PTTK dwa gipsowe modele medali  W³adys³aw Jagie³³o
i Stefan Batory, ale wobec upadku emitenta, zlecenie nie posz³o i nie zosta³y one wykonane.
Konstanty Pro¿ogo
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DYSKURS LITERACKI
z aforyzmami Marii Janiny Okoñ
polemizuje fraszkami Stanis³aw Koszewski
a  aforyzmy: Maria Janina Okoñ;
f  fraszki: Stanis³aw Koszewski
a. Pieni¹dze wynosz¹ ludzi na szczyty i str¹caj¹ w ma b³ota.
f. Dla wielu ka¿da czynnoæ dobra,
co pomna¿a dobra.
a. Postêp cywilizacyjny wyrasta z ustawicznego budowania mostów do gwiazd.
f. Niejeden z trudem jedzie po szosie,
gdy inny hasa w kosmosie.
a. Religia oczyszcza cz³owieka.
f. Religia ludzi brata,
a szatan tylko swata.
a. Cnota jest wiêksz¹ wartoci¹ ni¿ z³oto.
f. Poka¿ garæ z³ota,
a prynie cnota.
a. Praca uskrzydla cz³owieka.
f. Praca uskrzydla,
lenistwo ubydla.
a. Z wyniesionego na tron b³azna mia³ siê naród, a on zgarn¹wszy pêkaty
trzos drwi z narodu.
f. Mówi³, czego chcieli s³uchaæ
i dali siê oszukaæ.
a. Ludzi szlachetnych os³ania jasnoæ Opatrznoci.
f. Jak s³uchaæ o mi³oci Stwórcy,
kiedy z g³odu w brzuchu burczy.
a. Skoro ¿ycie jest podró¿¹, trzeba umieæ wybieraæ najatrakcyjniejsz¹ z dróg.
f. ¯ycie to droga
z piek³a do Boga.
a. Czasu nie zatrzymasz, wiêc nie trwoñ go bezmylnie.
f. Kto czas bezmylnie trwoni
ju¿ go nie dogoni.
a. Ludzie wra¿liwi, to ludzie szlachetni.
f. Gdzie wra¿liwoæ z cnot¹ w parze
tam bez znaczenia apana¿e.
a. ród³a cierpieñ s¹ ró¿ne, najboleniejsze zadaje cz³owiek cz³owiekowi.
f. Najbardziej narzeka
cz³owiek na cz³owieka.
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Stanis³aw Rogala

¯ycie z literatur¹
Krytyka literacka jest trudnym zawodem - bie¿¹ce ledzenie obfitej twórczoci artystycznej nastrêcza wiele k³opotów, a zaspokoiæ gusta autorów i czytelników jest bardzo trudno. Czêsto siê
zdarza, ¿e wybitni krytycy zdobywaj¹
siê na wypowiedzi obszerne, niemal studia naukowe, dr¹¿¹ swoich autorów
latami. Taki jest jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych krytykow - Jan
Zdzis³aw Brudnicki.
Tworzy on i kszta³tuje polskie ¿ycie
literackie od 1956 roku, kiedy to debiutowa³ w miesiêczniku Warmia i Mazury recenzj¹ ksi¹¿ki Waldemara Babinicza Szeroki wiat. Od tamtej pory uprawia³ krytykê na ³amach m.in. Literatury Piêknej, Przegladu Bibliotecznego, Wspó³czesnoci, Twórczoci,
Miesiêcznika Literackiego, Nowego
Wyrazu, Poezji (w której by³ zastêpc¹
redaktora naczelnego), Literatury,
Rocznika Literackiego. Wynikiem tej
pracy s¹ bardzo wartociowe ksi¹¿ki
m.in. o Zofii Na³kowskiej, Tadeuszu
Nowaku, Jerzym Zawieyskim, Mironie
Bia³oszewskim i innych, tak¿e ksi¹¿ki
typowo krytycznoliterackie przegl¹dowe, jak Wiek prozy.
Wiele uwagi powiêca on ma³ym
rodowiskom literackim (np. wiêtokrzyskiemu czy siedleckiemu), jak równie¿ grupom rodowiskowym, np. m³odzie¿y skupionej w grochowskim Centrum Kultury Praga Po³udnie (to Brudnicki ocali³ od zapomnienia tyle wybitnego co nieszczêliwego poetê -Kazimierza Ratonia). M³odzie¿ i pracownicy Centrum uczcili 70. rocznicê urodzin
swojego Pedagoga, wydaj¹c tom jego
szkiców o literaturze polskiej pt. Porozmawiajmy o poezji i niepoezji.
Tom jest przegl¹dem bogatych obszarów zainteresowañ krytyk¹. Znajdujemy w nim ciekawe i obszerne studia
odnosz¹ce siê do dzie³ i twórców epoki
romantycznej, jak Pana Tadeusza (pamiêtajmy, ¿e jest on autorem ksi¹¿ki metodyczno-interpretacyjnej o naszym narodowym poemacie), czy Cypriana Kamila Norwida. Brudnicki widzi ich na
szerokim tle europejskim, ale dostrzega
i analizuje szczegó³y, wiadcz¹ce, ¿e
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a. Nieuchwytnym z³odziejem jest czas.
f. Zadawaæ pokutê
za ka¿d¹ skradzion¹ minutê!
a. Zawiæ czêsto prowadzi do dramatów.
f. Zawiæ to dramaty
i niepowetowane straty.
a. Natura bez nas mo¿e istnieæ, my bez natury istnieæ nie mo¿emy.
f. Ten, co neguje naturê
dostaje od niej w skórê.
a. Cz³owiek mo¿e byæ anio³em i besti¹, najczêciej bywa wszystkim po trosze.
f. Jego los siê toczy³ ko³em
raz by³ besti¹, raz anio³em.
a. Nie ma dzie³ literackich zwanych czytad³em, jest literatura adresowana
do ró¿nego poziomu intelektualnego.
f. S¹ dzie³a i czytad³a,
co wybior¹ czupirad³a?
a. Bogate szaty nie wiadcz¹ o bogactwie duszy cz³owieka.
f. Bogactwa mia³ po uszy,
ale nie w duszy.
a. Hojnoæ nie idzie w parze z bogactwem.
f. Najbardziej hojny
cz³ek biedny i bogobojny.
a. Gdyby narody przestrzega³y dekalogu, nie by³oby wojen.
Skoro wojny istniej¹, ludzie odrzucaj¹ wiarê w Boga.
f. Tak s³u¿¹ Panu Bogu,
¿e zapominaj¹ o dekalogu.

recenzja
mimo licznych rozpraw historyków literatury badacz wspó³czesny ci¹gle
mo¿e dorzucaæ do wiedzy o tej epoce
swoje treci. W szkicach pojawiaj¹ siê
te¿ autorzy i dzie³a dwudziestolecia miêdzywojennego (Przedwionie, Lemian,
Witkacy, Wierzyñski). Najbogatszym
polem zainteresowañ Brudnickiego jest
wspó³czesnoæ, a tu tacy pisarze, jak:
Bia³oszewski, Nowak, Ga³czyñski, Ratoñ (którego poezje zebra³, opracowa³
i wyda³). S¹ te¿ teksty bardzo osobiste,
jak Przyjanie literackie czy Karnawa³,
w których autor obna¿a swoje bardzo
prywatne dzia³ania.
Z tomu Porozmawiajmy o poezji
i niepoezji jawi siê nam Jan Z. Brudnicki jako cz³owiek, który dotychczasowe
¿ycie powiêci³ literaturze - tej dawnej
i tej obecnej; mówi¹cy o niej ciep³o
i z wyrozumia³oci¹, ¿yczliwy dla ka¿dego autora (to nie znaczy pochlebca).
Taka postawa w skomercjalizowanej
rzeczywistoci zdarza siê dzisiaj rzadko. Mo¿e na ni¹ pozwoliæ sobie tylko
cz³owiek wybitnej wiedzy, wielkiego
ducha i charakteru, dla którego literatura jest siostr¹.
Wraz z redakcj¹ Egerii ¿yczê Panu
J. Z. Brudnickiemu dalszych 70 lat ¿ycia
z literatur¹ i dla literatury.
Stanislaw Rogala
J. Z. Brudnicki, Porozmawiajmy
o poezji i niepoezji, Heliodor Warszawa
2005, 173 s.

rys: Krzysztof Skóra
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ANTOLOGIA
JAKIEJ JESZCZE
NIE BY£O
Józef Bu³atowicz  poeta, fraszkopisarz i aforysta, od trzydziestu lat zajmuje siê badaniem dziejów fraszki polskiej; dotar³ do wielu zapomnianych
fraszkopisarzy minionych epok i og³osi³ na ten temat szereg interesuj¹cych
publikacji. Ukoronowaniem tych badawczych pasji jest opracowana obszerna antologia Z fraszk¹ przez stulecia XV
 XX wiek, obejmuj¹ca utwory poetów
którzy, kunsztem artystycznym i dowcipem utworów weszli do historii literatury. W antologii tej obok Miko³aja
Reja i Jana Kochanowskiego prezentuj¹
swoje fraszki najznakomitsi pisarze
poszczególnych epok.
Lubelszczyznê s³awi¹ dwaj wy¿ej
wymienieni oraz Sebastian F. Klonowic, Kajetan Komian, Hieronim
Morsztyn, Szymon Szymonowic, Wac³aw Rzewuski, Erazm Otwinowski,
Olbracht Karmanowski, Wilhelm
Achienef, Jan Gawiñski, Franciszek
D. Knianin, Klemens Szaniawski, Boles³aw Wieniawa-D³ugoszewski, Józef
Czechowicz, Maria Du³awska, Maria
Janina Okoñ, Marek Adam Jaworski,
Zofia Nowacka-Wilczek, Marian
Karczmarczyk. Brakuje tylko Czes³awa Twardzika i W³adys³awa Kuchty.
Szkoda, ¿e nie znaleli siê te¿ Zbigniew
Uchnast, Andrzej Wa³kowiecki, Saturnin Naliwajko i Stanis³aw Koszewski.
Nie jest to przeoczenie autora antologii, bo dwaj pierwsi nie opublikowali
dotychczas samodzielnych ksi¹¿ek,
a Koszewski i Naliwajko uczynili to
niedawno, gdy dzie³o Bu³atowicza by³o
ju¿ w ksiêgarskiej sprzeda¿y.
W antologii znajduj¹ siê mistrzowie
pióra, dla przyk³adu warto wymieniæ:
Aleksandra Fredrê, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Tadeusza
Kotarbiñskiego, Lecha Konopiñskiego,
Stanis³awa Nyczaja, Stanis³awa Mocarskiego, Stanis³awa Leca, Kazimierza
S³omiñskiego, Eugeniusza Szulborskiego, Jana Izydora Sztaudyngera, Witolda Zechentera. Na tych nazwiskach
nie zamyka siê rejestr fraszkopisarzy.
Józef Bu³atowicz dotar³ do zapomnianych autorów, siêgn¹³ po starodruki ksi¹¿ek i czaspism i stamt¹d wy³uska³ utwory artystycznie i tematycznie
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dojrza³e. W ten sposób przypomnia³ pisarzy godnych pamiêci; oto kilka przyk³adów: Andrzej Krzycki /1482-1537/,
Jan Dantyszek /1485-1548/, Stanis³aw
Grochowski /1542-1612/, Jan Szczesny
Herbut /1567-1616/, Nikodem Municki /1765-1805/.
Ksiêgê otwieraj¹ Fraszki anonimowe z pocz¹tku XV wieku. Po nich ka¿dy wiek stanowi odrêbny rozdzia³
i znów Fraszki anonimowe zamykaj¹
antologiê. Jak z tego widaæ, uk³ad nazwisk i utworów ma charakter historyczny, a nie tematyczny. Na 876 stronach zamieszczonych zosta³o 3760 fraszek 358 poetów. Tak bogatej antologii
tego typu dotychczas nie by³o. Julian
Tuwim opublikowa³ Cztery wieki fraszki polskiej /Czytelnik 1956/, ale antologia Józefa Bu³atowicza jest bogatsza,
najobszerniejsza z dotychczasowych
w dziejach literatury polskiej. Na stronach 771-860 znajduj¹ siê noty o autorach oraz Bibliografia, z której zaczerpniêto utwory, a dalej Indeks autorów.
Ksi¹¿kê zdobi¹ rysunki Andrzeja
Mleczki, zaczerpniête z Przekroju.
Dobry papier, piêkna twarda oprawa
dope³niaj¹ ca³oci.
Józefowi Bu³atowiczowi nale¿¹ siê
s³owa uznania za trud opracowania tak
wspania³ej antologii, a Wydawnictwu
- za estetykê poublikacji.
Longin J. Okoñ
Józef Bu³atowicz, Z fraszk¹ przez stulecia /XV-XX wiek/, antologia, rysunki
Andrzej Mleczko, wstêp Tadeusz
J. ¯ó³ciñski, Wydawnictwo Antyk,
Kêty 2005, 876 s.

OPOWIECI
Z PODLASIA UCZ¥
I WYCHOWUJ¥
Legendy, podania i banie by³y kiedy atrakcyjnymi opowieciami snutymi przy nik³ym kaganku w d³ugie jesienno-zimowe wieczory; wype³nia³y
czas, uczy³y poszanowania bliniego
i piêtnowa³y wszelkiego rodzaju z³o.
Dzi funkcjê tê spe³nia film, telewizja,
kino. S¹dziæ wiêc nale¿a³oby, i¿ tego
typu twórczoæ posz³a w zapomnienie.
Jednak tak nie jest. Legendy i banie
¿yj¹ w³asnym ¿yciem. Stanowi¹ interesuj¹cy relikt ludowej kultury, opisuj¹cy zjawiska i dzieje poszczególnych
regionów kraju. Etnografowie, regiona50

lici i pisarze odnotowuj¹ ¿ywotnoæ
dawnych oraz powstaj¹cych nowych
legend i bani. Ukazuj¹ siê ksi¹¿ki.
Chêtnie czyta je m³odzie¿ i wykorzystuje szkolnictwo dla celów wychowawczo-edukacyjnych.
Krystyna i Ryszard Kornaccy w roku
1993 wydali zbiór bani z Podlasia pt:
Czarna ró¿a, zawieraj¹cy czternacie
opowiadañ, a obecnie ukaza³o siê drugie wydanie tej ksi¹¿ki, zawieraj¹ce
dwadziecia dwie opowieci.
Bohaterowie opowiadañ s¹ nosicielami dobra i z³a. Ostro cieraj¹ siê tu
etyczne problemy: biedny  bogaty, pan
 ch³op, ¿ebrak  sk¹piec, m¹dry  g³upi itp. Oczywicie w ostatecznym rozrachunku zwyciê¿a uczciwoæ, szlachetnoæ i dobro.
Oto w czasach, kiedy po ziemi chodzi³ Pan Jezus, jako ubogi wêdrowiec
zaszed³ do m³ynarza, a ten, niezadowolony wizyt¹ niepo¿¹danego gocia, poprosi³, by usiad³, a sam pobieg³ do komory, gdzie na³o¿y³ niedwiedzie futro
i, udaj¹c dzikiego zwierza, chcia³ przepêdziæ  jak s¹dzi³  ¿ebraka, a Jezus,
poznawszy podstêp, powiedzia³: skoro
udajesz niedwiedzia, to nim zostañ.
W ten sposób sk¹pstwo i brak wspó³czucia zosta³y napiêtnowane i ukarane.
Podobnie w bani O pracowitej Marysi i leniwej Hance, na ¿yczenie macochy, ojciec wywozi córkê do lasu, tam
j¹ porzuca, ale Marysiê przygarnia leny starzec, który po rocznej u niego
s³u¿bie obdarowuje sierotê kufrem z³ota i powozem zaprzêgniêtym w konie.
Macocha zapragnê³a, aby jej Hanka te¿
dozna³a takiego szczêcia. Leny Starzec
przyj¹³ do siebie Hankê, ale ¿e by³a leniwa i niegrzeczna, obdarowa³ j¹ kufrem
wype³nionym gadami. Puenta uczy nie
tylko pracowitoci, ale te¿ mi³oci rodzinnej i troski o prawid³owe wychowanie dzieci.
W innym opowiadaniu diabe³ kradnie wieniakowi, orz¹cemu zagon,
kromkê chleba przeznaczon¹ na obiad,
liczy, ¿e oracz bêdzie ur¹ga³ Bogu, gdy
zobaczy brak po¿ywienia, ale ch³op nie
z³orzeczy³ Bogu, lecz uzna³, ¿e ten, kto
mu chleb ukrad³, by³ bardziej od niego
g³odny. Widz¹c to, diabe³, gdy przysz³y
¿niwa, sam skosi³ zbo¿e i zwióz³ je do
stodo³y, owiadczaj¹c: Jestem diab³em,
ale nie z³odziejem, mam ci swój honor.
Bañ o Zmylnym Bartku jest wietn¹
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facecj¹. Oto bogaczowi ginie ciele. Biedny kmieæ nakarmi³ nim g³oduj¹c¹ rodzinê. Pan szuka zaginionego bydlêcia.
Zobaczy³ dzieci obficie pij¹ce ze studni
wodê, spyta³: Po czym pijecie wodê?
i otrzyma³ odpowied: Pijemy po jêzyku. Sprytna odpowied speszy³a bogacza i przesta³ szukaæ sprawców kradzie¿y cielêcia.
Wszystkie opowieci w Czarnej ró¿y
koñcz¹ siê jasnym przes³aniem etycznym. Ksi¹¿ka adresowana jest do dzieci
i m³odzie¿y /doros³y te¿ wyci¹gnie dla
siebie wiele wniosków/, doskonale nadaje siê do celów wychowawczych. Powinni siêgn¹æ po ni¹ rodzice
i nauczyciele, a tak¿e regionalici, bo akcja tych bani przebiega przez ró¿ne
miejscowoci Podlasia.
Autorzy wykorzystali do napisania
opowiadañ zapisy etnograficzne z prze³omu XIX i XX wieku /17 tekstów/
i zanotowane wspó³czenie /5 tekstów/.
Banie i legendy zosta³y skrelone jêzykiem prostym, potoczystym, ³atwo
przyswajalnym przez m³odocianych
czytelników, ale  trzeba podkreliæ 
posiadaj¹cym wysokie walory artystyczne. Bezb³êdna sk³adnia, tu i ówdzie
ozdobiona delikatn¹ przenoni¹ lub metafor¹, plastyczne opisy przyrody i zjawisk wprowadzaj¹ czytelnika w okrelony nastrój, np:
Plag¹ grabowieckich lasów by³a
mnogoæ ró¿nego paskudztwa
- wê¿y, które k¹sa³y podstêpnie ludzi i byd³o. Wêdrowa³y ich ca³e gromady o najrozmaitszych kolorach i gatunkach, zdawa³o siê, ¿e ca³a ció³ka faluje
i drga.
/Król wê¿y i zamawiacz/
Trzeba mieæ du¿e dowiadczenie literackie i wyczucie psychiki dziecka, by
napisaæ taki jak wy¿ej tekst  z jednej
strony ³atwy w odbiorze i zarazem plastyczny.
Krystyna i Ryszard Kornaccy s¹ mistrzami s³owa, o czym wiadcz¹ ich dotychczasowe osi¹gniêcia poetyckie i prozatorskie. Dobrze siê sta³o, ¿e w³anie
oni zdecydowali siê na opracowanie
i wydanie Czarnej ró¿y.
Ksi¹¿kê zdobi szesnacie barwnych
ilustracji uczniów miêdzyrzeckich szkó³
podstawowych, wykonanych pod kierunkiem nauczycieli Katarzyny Filimon,
Beaty Kosteckiej i Andrzeja Kozy. Na-
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daj¹ ksi¹¿ce osobliwego uroku.
Du¿y format ksi¹¿ki /A4/, barwna
ok³adka projektu Gra¿yny Jezierskiej,
papier wysokiej klasy i czysty wyrany
druk dope³niaj¹ ca³oci.
Warto po te banie i legendy siêgn¹æ,
by wy³uskaæ z nich odwieczne prawdy
etyczne nurtuj¹ce, ludzkoæ.
Longin J. Okoñ
Krystyna i Ryszard Kornaccy, Czarna
ró¿a, banie i opowieci z Podlasia,
Miêdzyrzec Podlaski 2005.

WYBÓR POEZJI
LONGINA JANA OKONIA
W PRZEK£ADZIE
NA JÊZYK FIÑSKI
Twórczoæ Longina Jana Okonia,
autora m.in. 18 tomików poezji, 5 tomów opowiadañ, 6 historycznych powieci, 18 broszur powiêconych literaturze, etnografii, owiacie, od dawna
cieszy siê zainteresowaniem czytelników i krytyków literackich nie tylko
w kraju. Do niedawna pojedyncze wiersze przet³umaczone by³y m.in. na jêzyk
rosyjski, ukraiñski. W koñcu 2005 roku
ukaza³ siê obszerny tom (197 s.) 155
wierszy przet³umaczonych na jêzyk fiñski przez Armi Suominen z Uniwersytetu w Helsinkach, zatytu³owany Lauloin ihmisille ja maalle (piewam ludziom i ziemi). Wydrukowa³o go wydawnictwo GENS z Kielc i opatrzy³o
adresem wydawniczym Helsinki 
Kielce.
Maj¹c na uwadze fiñskich czytelników, z omiu tomików Okonia: Po³ysk bursztynu (1993), £owienie witu
(1969), Flet (1972), Dr¹¿y³em noc
(1971), Kamieñ i nadzieja (1992),
Muszla cykad (1996), Ziemia mi³oci¹
owocuj¹ca (2001), Niegasn¹cy p³omieñ
(2000) t³umaczka wybra³a liryki podejmuj¹ce uniwersaln¹, szeroko pojêt¹
problematykê dobra i z³a, twórczego
niepokoju towarzysz¹cego aktowi
twórczemu, a nade wszystko refleksyjno-egzystencjaln¹ lirykê pejza¿ow¹
z dwóch krêgów tematycznych. Te
z pierwszego pokazuj¹ Polskê przez
pryzmat przestrzeni miast (z ró¿nych
regionów), krelonych elementami krajobrazu architektonicznego i przyrodniczego, z motywami ludzkiego bytowania. Mówi¹ o tym tytu³y np. Mazowsze, Ostrów Mazowiecki, Lubartów
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noc¹, Che³m, Grójec, W Grójcu,
W Czersku.
Z liryków, przedstawiaj¹cych malownicze piêkno krajobrazu Polski,
przet³umaczono te, które ukazuj¹ zwi¹zek cz³owieka z natur¹ i wzajemne oddzia³ywanie na siebie. St¹d w zbiorze
znalaz³y siê m.in. wiersze Jesieñ, Jab³onie, Kwitnienie, Plon, liwa.
Wa¿n¹ rolê w tym zbiorze spe³niaj¹
wiersze powiêcone wybitnym Polakom, np. Czechowiczowi, Kochanowskiemu, Sienkiewiczowi w ho³dzie, Twój
cieñ. Pamiêci Marii Kelles, Czyn i pieñ.
Pamiêci Wawrzyñca Ignacego Lenarczyka.
Z inicjatywy t³umaczki fiñskojêzyczny tom poezji L.J. Okonia bogato
zilustrowano grafik¹ znanego fotografika, malarza i grafika, Tadeusza cibiora. Ca³oæ dope³ni³y dwa pos³owia
o T. cibiorze, pióra Jani (Jan) Suominen, syna Armi Suominen i o L.J. Okoniu autorstwa córki Armi, dr muzykologii, Marjo Suominen.
W koñcowej czêci tego ostatniego,
powiêconego biografii che³mskiego
poety, zwróci³a uwagê, ¿e jego widzenie otaczaj¹cego wiata jest podobne do
ogl¹du fiñskiego Noblisty, Fransa
Sillänapaa. We wzmiankowanym pos³owiu przet³umaczonym na jêzyk polski,
m.in. napisa³a:
Poezja Okonia przedstawia ludzi
zwi¹zanych nierozerwalnie z przyrod¹,
wzajemnie na siebie oddzia³ywuj¹cych.
Tak pojmowa³ cz³owieka i naturê wielki
Noblista fiñski Frans Sillänapää, i tak
rozumie funkcjê cz³owieka na ziemi polski poeta. Podobieñstw mo¿na znaleæ
wiêcej, choæby w spojrzeniu na wojnê.
Sillänapaa w swej znakomitej powieci
Ludzie w ko³owrocie ¿ycia ukaza³ okrucieñstwo i bezsens wojennych zmagañ.
Longin Jan Okoñ w swej poezji problem
wojny widzi podobnie.
Te zbie¿noci tematyczne poezji polskiego poety znajd¹ uznanie fiñskich czytelników i niew¹tpliwie bêd¹ czynnikiem
zbli¿enia kulturalnego obu narodów,
a to w dobie jednoczenia siê Europy jest
istotne i wa¿ne.
Dziêki Armi Suominen czytelnicy
Krainy Tysi¹ca Jezior poprzez poezjê
L.J. Okonia poznaj¹ piêkno Polski,
w tym m.in. Roztocza Lubelskiego
i Krainy Kwitn¹cych Jab³oni (Grójeckie).
Zdzis³aw Szel¹g
nr 2 (7) 2006

literatura
W WIECIE BANI
I EKOLOGII
W Wydawnictwie Gens ukaza³o siê
kolejne wydanie ksi¹¿ki Stanis³awa Rogali Kakus - wiêtokrzyski zbój, przeznaczonej dla m³odych czytelników. Autor
nawi¹zuje w niej do jednej z miejscowych legend powiêconych wiêtokrzyskim rozbójnikom, przekszta³caj¹c jej
pierwotn¹ wersjê.
Obecne wydanie Kakusa (wyd.
pierwsze by³o w 1997 z ilustracjami krakowskiego grafika Stanis³awa Stolca)
posiada specyficzn¹ szatê graficzn¹, która powsta³a ze wspó³pracy autora z kieleckim M³odzie¿owym Domem Kultury. Ok³adkê oraz ilustracje do ksi¹¿ki,
zwracaj¹ce uwagê ró¿norodnoci¹ barw,
stworzyli jej m³odzi czytelnicy, których
wiek mieci siê w granicach 6-10 lat. S¹
to dzieci ze szkó³ wiêtokrzyskich, które uczestniczy³y w konkursie Janko
Muzykant organizowanym przez Krajowe Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Tytu³owy bohater, m³ody ch³opak
imieniu Kakus, zostaje w powieci Rogali osadzony w dawnych realiach ¿ycia
na wsi pañszczynianej - to jego zatarg
z panem o nieludzki sposób egzekwowania tzw. dniówki wród poddanych
staje siê bezporednim powodem wst¹pienia na zbójeck¹ drogê. Wychodz¹c od
punktu odniesienia, jakim jest ludowa
legenda, pisarz pozostaje w jej klimacie. Wprowadza m³odego czytelnika
w wiat pe³en baniowych postaci i sytuacji. Kolejne przygody bohatera - a nale¿y przyznaæ, ¿e s¹ one zaskakuj¹ce wywo³uj¹ nie tylko warunki, w jakich
¿yje, i ludzie, jakich spotyka na swojej
drodze, lecz równie¿ fantastyczne zjawy, charakterystyczne dla sztafa¿u baniowego: wiedma Dominikowa, czarownica Szumiwi³³a, leny olbrzym
Wielgus, diablik Turosik. Oba wiaty rzeczywisty i fantastyczny - przenikaj¹
siê wzajemnie zgodnie z prawid³ami
bani, a pojawiaj¹ce siê postacie poruszaj¹ siê w nich z jednakow¹ swobod¹,
tworz¹c specyficzny baniowy nastrój.
Jest to jednak bañ pisana wspó³czenie, w której tradycyjne motywy traktowane s¹ jako podstawa, na której autor buduje w³asn¹ koncepcjê losów bohatera. Popularny motyw poddania
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postaci trzykrotnej próbie dla sprawdzenia jej odwagi i wytrwa³oci zostaje odmiennie ukszta³towany, poniewa¿,
wbrew funkcjonuj¹cym w baniach
schematom, bohater nie przechodzi ich
zwyciêsko, a za ka¿dym razem je przegrywa, lecz wykazuje tym samym, ¿e
pomoc mocy nadprzyrodzonych jest mu
istotnie bardzo potrzebna. Dlatego czarownice, lituj¹c siê nad nim, obdarzaj¹
go nadludzk¹ si³¹, która umo¿liwia mu
prowadzenie zbójeckiego procederu.
Nie przynosi to Kakusowi upragnionego spokoju i szczêcia. Bohater, m³odszy ni¿ w pierwotnej wersji legendy, bo
zaledwie nastoletni, bli¿szy jest wiekiem
czytelnikom. Nie potrafi g³êboko zastanowiæ siê nad swoim losem, ale intuicyjnie zdaje sobie sprawê z dwuznacznoci po³o¿enia, w jakim siê znalaz³. Poniewa¿ uzyskuje nadprzyrodzon¹ moc,
mimo poniesionych pora¿ek, nie jest
nigdy do koñca pewien swojej si³y, nie
przejawia buty charakterystycznej dla
rozbójnika. Aby prze¿yæ, dokonuje rabunków, lecz z drugiej strony staje
w obronie biednej wdowy, której z³odziejaszkowie zabrali gêsi, a swojego
przyjaciela Wielgusa z nara¿eniem ¿ycia
ratuje od mierci na bagnach.
Nadzwyczajn¹ moc chcia³ zdobyæ
nie tyle, aby zostaæ z³ym rozbójnikiem,
lecz by wyzwoliæ siê od gnêbiciela-rz¹dcy jego rodzinnej wioski Bartkowa. Napada na kupców, ale wiêksz¹ czêæ ³upu
rozdaje biedakom. Wygrywa konkurs
sprawnoci i si³y, gromadzi bogactwo,
aby wykupiæ z poddañstwa matkê i siostrê, lecz nie mo¿e tego dokonaæ, gdy¿
matka odrzuca klejnoty ze wzglêdu na
niemoralny sposób ich zdobycia. Poprzez ukazanie rozterek Kakusa autor
uzyskuje pog³êbienie psychologiczne
postaci niespotykane w schemacie utworu baniowego, gdzie dominuj¹ postaci-typy, a nie indywidualne charaktery.
Autor w³¹cza do utworu kilka motywów
z innych podañ ludowych: pojawiaj¹ siê
na kartach powieci wiekowy d¹b Bartek, jeleñ Emeryka, sabaty czarownic na
£ysicy czy Witos³awskiej Górze, Wielgus stanowi¹cy dobrotliw¹ (bo opiekuje siê rolinami i zwierzêtami) wersjê
Wyrwidêba. Z ostatni¹ postaci¹ - Wielgusem - ³¹czy pisarz, bardzo potrzebny
wspó³czenie, motyw ekologiczny. Czyni to z du¿¹ doz¹ radosnego humoru.
Topografia terenu utrzymana jest
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w ksi¹¿ce konsekwentnie, zgodna z realiami geograficznymi, wêdrówki bohatera oddaj¹ wiernie obraz terenu Gór
wiêtokrzyskich. W po³¹czeniu z mapk¹
i objanieniami o miejscowociach,
w których dzieje siê akcja (s¹ one zamieszczone na koñcu ksi¹¿ki), umo¿liwia to m³odym czytelnikom zorientowanie siê w tej okolicy, a tym, którzy j¹
znaj¹, przypomina o legendach ich ma³ej ojczyzny.
Iwona Mityk
Stanis³aw Rogala, Kakus - wiêtokrzyski zbój, Kielce 2005.

SZTUKA ODKRYWANIA
SAMEGO SIEBIE
Giambattista Bodoni, antykwariusz
z Mediolanu, zostaje wybudzony z powypadkowej pi¹czki. Poniewa¿ jego
pamiêæ jest jak czysta kartka papieru,
usi³uje dowiedzieæ siê czegokolwiek
o sobie samym. Dysponuje tylko papierow¹ pamiêci¹, czyli informacjami,
które utrwali³ niegdy dziêki przeczytanym lekturom. Bazuj¹c na tym, co przeczyta³ i korzystaj¹c z pomocy ¿ony, udaje siê do Solary, gdzie w domu rodzinnym postanawia odtworzyæ sw¹ przesz³oæ. Jambo  bo tak nazywano go
w czasach jego m³odoci  rozpoczyna wiwisekcjê swego dzieciñstwa, ch³opiêctwa i m³odzieñczoci. Uparcie, krok
po kroku, odkrywa szczegó³y swej m³odoci, a wiêc propagandê faszystowskich W³och, swój wewnêtrzny konflikt,
w którym nauki duchownych cieraj¹ siê
z ideologi¹ anarchistów, objawia mu siê
wreszcie jego pierwsza mi³oæ.
Tak pokrótce mo¿na by streciæ najnowsz¹ powieæ Umberto Eco Tajemniczy p³omieñ królowej Loany. Autor znakomitego bestselleru Imiê ró¿y, po
raz kolejny zaskakuje czytelników. Tym
razem jednak Eco-mediewista rezygnuje z mroków redniowiecza i siêga do
wydarzeñ z XX wieku. To dla tego pisarza temat nowy, wydaje siê jednak, ¿e
autor Wahad³a Foucaulta nie by³by
sob¹, gdyby zrezygnowa³ w swej twórczoci ze swych oryginalnych i niczym
nie skrêpowanych pomys³ów, z czego
zreszt¹ s³ynie; co wiêcej, pisarz w swej
ostatniej powieci siêga dyskretnie do
autopsji, o czym za chwilê.
Jambo, odkrywaj¹c na nowo sw¹
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m³odoæ, odkrywa j¹ dla siebie, chocia¿
tak naprawdê wszystko to uczynione jest
gwoli zaintrygowania czytelnika.
W Solarze wielka przygoda zaczyna siê
nie tylko dla bohatera-antykwariusza,
ale równie¿ dla czytelnika; to pocz¹tek
gry pisarza z czytelnikiem, dobrze ju¿
znana z innych jego powieci literacka
zabawa du¿ego ch³opca. Z jednej strony otrzymujemy jak gdyby nowy obraz
czasów ostatniej wojny, rozszyfrowywany przez Jamba na zasadzie ³¹czenia
wielu informacji tudzie¿ doznañ estetycznych (w postaci p³yt winylowych
czy klaserów ze starymi znaczkami
pocztowymi); trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
Umberto Eco, urodzony w 1932 roku,
musi doskonale pamiêtaæ czasy, które
ukazuje w swej najnowszej powieci.
W tym miejscu ju¿ tylko krok do przewrotnej gry tego znakomitego prozaika,
gry, która  nawiasem mówi¹c  przywodzi na myl arcyzabawn¹ twórczoæ
innego w³oskiego prozaika  Italo Calvino.
W swej najnowszej powieci U. Eco
uchyla r¹bkek tajemnicy w³asnego dzieciñstwa. Tak naprawdê G. Bodoni odkrywa w sobie ma³ego Jamba, po to aby
czytelnik móg³ dojrzeæ to, co skrywa
wnêtrze samego pisarza. Nie chodzi tu
tylko o prezentacjê modnego w czasach
Mussoliniego kultu si³y i sentymentalnej wojny wielkiego Duce. Idzie tu
o samego pisarza, jawi¹cego siê quasiJambem. Autor Baudolina bawi siê
z czytelnikiem, kluczy, stosuje rozmaite sztuczki i uniki, dra¿ni siê niekiedy,
celowo zasnuwa pewne epizody mg³¹
(bardzo charakterystyczny element
w powieci); czasami jest niesforny, jak
gimnazjalista, w innym znowu miejscu
tajemniczy i skryty. Pos³uguj¹c siê osob¹
Jamba pisarz w rzeczy samej wyjawia
w³asn¹ tajemnicê; graj¹c Jambem, ods³ania niepostrze¿enie w³asne dzieciñstwo, w którym  o dziwo  my, wnikliwi czytelnicy, odkrywamy ukryty
przekaz Jamba i zarazem pisarza.
U. Eco, prowadz¹c nas za porednictwem Jamba do róde³, wtajemnicza nas
zarazem w swój sekret. Uwa¿ny czytelnik, znaj¹cy dobrze twórczoæ tego w³oskiego prozaika, prêdzej czy póniej
powinien zorientowaæ siê, ¿e w Tajemniczym p³omieniu królowej Loany ma do
czynienia z ujawnieniem róde³, z których po wielu latach wyp³ynê³y tak zna-
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ne dzie³a pisarza, jak wspomniane ju¿
Imiê ró¿y, Wahad³o Foucaulta, Wyspa
dnia powszedniego, Baudolino. Echa
zal¹¿ków tych dzie³ literackich znajdujemy w odkrywanym przez powieciowego antykwariusza dzieciñstwie, domylaj¹c siê, ¿e jest to przewrotna gra
autora z czytelnikiem.
To, co mo¿na ugraæ, czytaj¹c Tajemniczy p³omieñ królowej Loany, to przede
wszystkim wejcie w sferê motywacji
twórczej samego pisarza, który odnajduje siê jak gdyby na papierze, pos³uguj¹c siê swoim wymylonym Jambem.
Zabiegi powieciowego Giambattisty
Bodoniego w odkrywaniu siebie na
nowo s¹ zarazem prób¹ zrozumienia siebie samego przez autora. Sugestia pisarza jest zarazem logicznym dyskursem
jego bohatera  aby cz³owiek móg³
w ogóle poj¹æ ca³¹ z³o¿onoæ aparatu
motywacyjnego w swym ¿yciu, musi
siêgn¹æ do róde³. Wielka retrospekcja
jest niczym powtórka z przesz³oci lub,
jak kto woli, powtórnym narodzeniem.
Arkadiusz Sann

S¹ tacy pisarze, s¹ takie dzie³a, do
których wraca siê wielokrotnie. Dla
mnie pisarzem takim jest Longin Jan
Okoñ. Niedawno (w listopadzie ub. r.)
widzielimy siê, sk³adalimy sobie uk³ony, a mimo to znowu powróci³em do
Niego.
Ukaza³o siê wznowienie jego ksi¹¿ki - Prze³êcz Grozy. Wywo³a³o ono we
mnie szereg refleksji, którymi chcê podzieliæ siê z Czytelnikami Egerii.

ku, Sielis³awie ... przywo³ywa³y opowieci mojej matki, gawêdy bajarzy, których
po naszych wioskach krêci³o siê niema³o, potêgowa³y moje poczucie, ¿e pochodz¹... znik¹d, gdy¿ o Chmielniku nic
nigdzie nie mog³em przeczytaæ. Poród
studentów kr¹¿y³o wiele szeptanych
informacji i plotki o poecie z Che³ma,
którego bratanek (Zbigniew Waldemar)
koñczy³ polonistykê i te¿ chcia³ byæ
poet¹ (jest nim, tak¿e prozaikiem i eseist¹). Chcia³em poznaæ Longina Okonia, ale d³ugo musia³y wystarczaæ tylko Legendy... Spotka³em go dopiero w
1986 roku, kiedy Stanis³aw Nyczaj namówi³ mnie, bym przygotowa³ esej o
prozie cz³onków lubelskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza (og³oszony potem w
almanachu W ogrodach ognia, 1990).
To wtedy zafascynowa³a mnie twórczoæ prozatorska L. J. Okonia. W opowiadaniach historycznych by³ bardzo
narodowy, w powieciach indiañskich
- wielkim moralizatorem. Jego wiat
by³ prosty, wartoci etyczne ukszta³towane jasno: dobro - z³o, bohaterstwo tchórzostwo, altruizm - egoizm itd. Bez
pó³cieni, ironicznych umieszków,
uk³adów. Jego twórczoæ zafascynowa³a do tego stopnia, ¿e zaprzyjani³em
siê z pisarzem i w dziesiêæ lat potem
napisa³em du¿y szkic monograficzny o
ca³ej jego twórczoci artystycznej, a w
drugim jego wydaniu (w 2002) zdecydowanie poszerzy³em. By³y inne publikacje, spotkania-jubileusze, wzajemne
uk³ony, a ka¿de z nich poczytujê sobie
za zaszczyt. Za w swojej dzia³alnoci
zawodowej zaproponowa³em ju¿ kilku
studentom jego twórczoæ za przedmiot
prac magisterskich (najciekawsza z
nich ukaza³a siê drukiem w 2005 roku
- Beaty Danielczuk pt. Longin Jan
Okoñ - pisarz i nauczyciel). Mylê, ¿e
to nie ostatni g³os.

Zacny twórca
By³em na trzecim roku polonistyki
UMCS, w ksiêgarni na rogu ulic Krakowskie Przedmiecie i Szopena kupi³em (za 3 z³ote) Legendy che³mskie (pos³ugujê siê nimi do tej pory). By³em na
etapie poszukiwañ pogañskich korzeni
mego regionu - Kielecczyzny i choæby
jakiejkolwiek wiedzy o rodzinnym miasteczku - Chmielniku. Legendy o trzech
dêbach i bia³ym niedwiedziu, pustelni-

Moralista
Wspomnienia te powróci³y podczas
kolejnej lektury Prze³êczy Grozy starannie wydanej przez kieleck¹ oficynê
STON 2, a ilustrowanej przez Jana Bijoka. ledz¹c prze³omy literackie, przeobra¿enia pisarzy, palinodie, poszukiwania artystyczne i komercyjne, ten
ca³y szum wokó³ demokracji i wolnoci, zapragn¹³em czego prostego, niemal klasycznego (z jasn¹ fabu³¹, chro-

Umberto Eco, Tajemniczy p³omieñ królowej Loany, przek³ad Krzysztof ¯aboklicki, Wydawnictwo Noir sur Blanc,
Warszawa 2005, 460 s.

POWRÓT DO
NORMALNEGO WIATA
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nologi¹ czasow¹, wyranie ukszta³towanym bohaterem), szczerego i odwa¿nego nazywania postaw i zachowañ, prawdy, dobra, z³a itd. Jeden z bohaterów tej
powieci, kszta³towany na biblijny wzór
- Czerwony Logan - kiedy bia³y cz³owiek, udaj¹cy chrzecijanina, wymordowa³ mu ca³¹ rodzinê, mówi: Jak¿e Logan ma wierzyæ w g³oszon¹ przez bia³ych mi³oæ bliniego, skoro biali w ni¹
nie wierz¹, jak mo¿na ufaæ s³owom bia³ego cz³owieka, skoro s¹ one przewrotne i fa³szywe jak wiry w Ohio. [...] Chcê
¿yæ na uboczu, samotnie, z dala od lu-

dzi, bo nie ufam ju¿ nikomu.
S³owa wielokrotnie powtarzane
w historii i aktualne przede wszystkim
dzisiaj.
Mo¿na wskazywaæ na wiele zalet tej
ksi¹¿ki (wartk¹ akcjê, prost¹ narracjê,
zró¿nicowanie postaci, prawdê historyczn¹, jasn¹ stronê etyczn¹.), ale na
jedn¹ nale¿y wskazaæ koniecznie - to
przyroda, wspania³e jej opisy, choæby
ten: Padziernik malowa³ licie drzew.
Lasy p³onê³y wszystkimi kolorami. S³oñce jeszcze mocno przygrzewa³o. W powietrzu ¿eglowa³y pierwsze pajêcze nit-

ki indiañskiego lata. By³o piêknie, ale
niektóre noce przynosi³y dokuczliwy
ch³ód, a ka¿dy dzieñ budzi³ siê obsypany b³yszcz¹cymi kulkami rosy. Nad dolinami snu³y siê mg³y.
W jakiej wspó³czesnej prozie znajdzie siê taki opis? Po lekturze Prze³êczy
Grozy poczu³em, ¿e ci¹gle mieszkam
w normalnym wiecie, co prawda pe³nym konfliktów i nadziei, ale w wiecie
okrelanym wyranymi barwami i liniami... szkoda ¿e tylko w wiecie powieciowym.
Stanis³aw Rogala

reklama

reklama

ul. Krzywa 41/3
22-100 Che³m

ksi¹¿ki

(ksiêgarnie: jêzykowo-edukacyjna
i taniej ksi¹¿ki)

wydawnictwo

(publikacje ksi¹¿kowe
i pismo Egeria)

edukacja

(Orodek Jêzyków Obcych)
tel./fax: (82) 564 30 52,
tel. (82) 565 69 09,
e-mail: poczta@tawa.pl

podziemia kredowe
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gastronomia / wyroby artystyczne

sztuka u¿ytkowa
ceramika, rzeba
malarstwo
grafika
upominki

Centrum Us³ug Hotelowych RELAX
ul. 11 Listopada 2, 22-100 Che³m, tel. (82) 565 14 12, 563 03 95, fax (82) 563 07 02
www.portland.chelm.pl e-mail: hotel@portland.chelm.pl
 Hotel po³o¿ony jest na osiedlu Dyrekcja Dolna przy placu Niepodleg³oci w odleg³oci 500 m od dworca
kolejowego Che³m G³ówny.
 Posiadamy do dyspozycji goci apartamenty oraz pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, z telefonem, czajnikiem, TV,
internetem. Nasze zasoby to 48 pokoi, 96 ³ó¿ek w tym 10 podwójnych. Ponad 40% pokoi posiada ³azienki
i dostêp do internetu. Cena noclegu wynosi od 45 do 190z³ (w tym niadanie 15 z³) w zale¿noci od standardu
pokoju.
 Zni¿ki dla grup zorganizowanych i na pobyt d³u¿szy do uzgodnienia z kierownictwem hotelu.
 Parking bezp³atny niestrze¿ony, wjazd na parking od strony po³udniowej.
 Honorujemy karty kredytowe VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.
 Restauracja RELAX zapewnia wymienit¹ kuchniê, urozmaicone posi³ki, mi³¹ i dyskretn¹ obs³ugê.
 Do pañstwa dyspozycji oddajemy salê konsumpcyjn¹ na 100 osób, salê taneczn¹, 3 sale konferencyjne
³¹cznie na 100 osób oraz 4 sale bankietowe stanowi¹ce wietne miejsce na towarzyskie spotkania.
 Restauracja RELAX organizuje:
- przyjêcia weselne, komunijne, okolicznociowe
- bankiety (tak¿e w lokalu klienta)
- inne zamówienia na ¿yczenie klienta

Wiêcej informacji na stronach:
www.chelm.urlopwpolsce.pl
i www.portland.chelm.pl
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