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Jednym z najpiêkniejszych, a zarazem najstarszych miast
Lubelszczyzny jest przytulony do brzegu Wieprza Krasnystaw.
Malownicze po³o¿enie, ciekawa historia i bogata aktywnoæ
kulturalna mieszkañców zawsze wyró¿nia³y ten gród sporód
innych miast po³udniowo-wschodniej Polski.
W niniejszym numerze Egerii* spogl¹damy na Krasnystaw
przede wszystkim oczami twórców, którzy tworzyli b¹d tworz¹
piêkne karty historii swojej krasnostawskiej ma³ej ojczyzny.
S¹ wród nich poeci, pisarze, graficy, malarze, twórcy ludowi,
których dorobek literacki i artystyczny daleko wykracza poza
granice miejsca, w którym przysz³o im ¿yæ i pracowaæ.
Towarzyszylimy z Egeri¹ tegorocznym Miêdzynarodowym Warsztatom Literackim i podgl¹dalimy zajêcia w ramach
Miêdzynarodowego Pleneru Plastycznego. Organizatorem tych
dzia³añ, a tak¿e wielu innych (Koncerty Gloria Vitea, Krasnostawskie Chmielaki, Dni Kultury Chrzecijañskiej, Zadumki
Poetyckie czy Konkurs Poetycki im. A. Kamieñskiej) jest Krasnostawski Dom Kultury, kierowany przez dyrektora Andrzeja
Leñczuka, niezmordowanego spo³ecznika i animatora kultury.
Tradycyjnie prezentujemy twórczoæ pisarzy wybitnych,
takich jak Stanis³aw Lem i popularnych, jak Andrzej Pilipiuk.
Sporo miejsca powiêcamy równie¿ wspó³czesnej poezji
polskiej, gdzie obok autorów dojrza³ych swoje pierwsze kroki
stawiaj¹ bardzo m³odzi, debiutuj¹cy w naszym pimie, poeci.
Mam nadziejê, ¿e po lekturze naszego pisma, choæ na krótko, zajrz¹ Pañstwo do grodu nad Wieprzem, a mieszkañcy
Krasnegostawu jeszcze bardziej doceni¹ walory kulturowe
swojego miasta.
Waldemar Taurogiñski
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* 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.
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Krasnostawskie obrazki historyczne

skiej. Nadal spore znaczenie mia³ zamek w Szczekarzewie.
W³adys³aw Jagie³³o i w tym wzglêdzie wykazywa³ du¿¹ troskê. Podkrela siê nawet, ¿e w³adca ten darzy³ miasto nad
Wieprzem szczególnymi wzglêdami i w trakcie podró¿y po
swoim pañstwie czêsto zatrzymywa³ siê w Szczekarzewie. Wizyty musia³y byæ regularne, gdy¿ król mia³ w zwyczaju ci¹g³e
przemieszczanie siê po swoim rozleg³ym pañstwie. Pozwala³o to na sprawne zarz¹dzanie Polsk¹ i Litw¹. Ju¿ na pocz¹tku
XV wieku ustali³ siê system objazdów pañstwa przez w³adcê,
obejmuj¹cy pobyt na Litwie w okresie zimy oraz przejazdy
przez tereny Ma³opolski i Wielkopolski w okresie wiosny
i lata. Na ziemi che³mskiej król najczêciej przebywa³ w okolicach wrzenia, w trakcie podró¿y do Lwowa, oraz wczesn¹
wiosn¹, kiedy wraca³ z Litwy do Krakowa. Czasami ten porz¹dek zak³óca³y nieprzewidziane komplikacje. Tak by³o
w 1426 roku, kiedy król z³ama³ nogê w trakcie polowania
w Puszczy Bia³owieskiej i, rzecz ciekawa, na rekonwalescencjê wybra³ zamek w Szczekarzewie.
W czasach W³adys³awa Jagie³³y pojawi³a siê tak¿e nowa
nazwa Szczekarzewa. Ju¿ w XIV wieku w celu lepszego zabezpieczenia zamku powsta³ ogromny staw, gromadz¹cy wody
Wieprza i wykorzystywany do hodowli ryb, sprzedawanych
nawet do Wêgier. Dziêki tej inwestycji zamek nabra³ szczególnego uroku, który doceni³a czwarta ¿ona W³adys³awa Jagie³³y Zofia Holszañska, m³odsza od mê¿a o ponad piêædziesi¹t lat. To ona wed³ug legendy mia³a wypowiedzieæ s³owa
krasny staw, które z czasem sta³y siê now¹ nazw¹ Szczekarzewa. U¿ywano jej ju¿ w dokumentach W³adys³awa Warneñczyka, który przebywa³ w Krasnymstawie na pocz¹tku lipca
1439 roku i wyda³ miêdzy innymi przywilej, zezwalaj¹cy
mieszkañcom Che³ma na organizacjê dwudniowego jarmarku na wiêto Narodzenia NMP. W innym dokumencie umieszczono nawet okrelenie Krasnystaw czyli Szczekarzew.
Nazwa utrwali³a siê w czasach Kazimierza Jagielloñczyka (jego dokument z 1462 roku czêsto uznaje siê za pierwsz¹
oficjaln¹ wzmiankê o Krasnymstawie). W ten sposób dawny
Szczekarzew definitywnie sta³ siê Krasnymstawem.

Krasnystaw  jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny,
po³o¿one malowniczo na brzegu Wieprza i u zbiegu Pagórów
Che³mskich, Dzia³ów Grabowieckich i Wynios³oci Gie³czewskiej, jak wiele miejscowoci regionu, przyci¹ga piêknymi
zabytkami i ciekaw¹ histori¹, rekonstruowan¹ przez zafascynowanych dziejami ma³ej ojczyzny regionalistów. Efekty
ich pracy, a warto wspomnieæ chocia¿by trzy tomy wydawnictwa pod tytu³em Zapiski krasnostawskie, mozolnie osadzaj¹
siê w wiadomoci historycznej mieszkañców miasta, jak
i osób zainteresowanych ciekawymi wydarzeniami z przesz³oci. Popularyzacji tego rodzaju wiedzy s³u¿y równie¿ prezentowany artyku³, w którym pojawia siê kilka zwi¹zanych
z Krasnymstawem epizodów. Dobór jest oczywicie subiektywny i stanowi jedynie próbê ukazania dziejów tego ciekawego miasta.

JAK SZCZEKARZEW STA£ SIÊ
KRASNYMSTAWEM
Przesz³oæ Krasnegostawu, podobnie jak w przypadku innych miejscowoci, spowija mrok hipotez i domys³ów, wród
których pojawiaj¹ siê miêdzy innymi Lêdzianie, jak równie¿
Grody Czerwieñskie. Jest równie¿ legenda, któr¹ zapisa³
w XVII wieku biskup che³mski Jakub Susza, mówi¹ca o ksiêciu ruskim Szczeku, który mia³ rzekomo wybudowaæ nad Wieprzem gród Szczekarzew. Pierwsza informacja historyczna
pochodzi z 1219 roku (czasami sugerowany jest rok 1221),
kiedy to wed³ug zapisków Kroniki Halicko-Wo³yñskiej
w Szczekarzewie mia³ przebywaæ m³ody Daniel Romanowicz,
tocz¹cy w tym czasie wojnê z Leszkiem Bia³ym. Z tej niewielkiej wzmianki najczêciej wyprowadza siê wniosek, ¿e
w rejonie póniejszego Krasnegostawu istnia³ wa¿ny gród
i byæ mo¿e zal¹¿ki osady miejskiej. Podstaw¹ rozwoju mia³
byæ dogodny bród na Wieprzu, chêtnie wykorzystywany przez
kupców.
W czasach Kazimierza Wielkiego, kiedy ziemia che³mska
sta³a siê lennem pañstwa polskiego, w Szczekarzewie z inicjatywy tego w³adcy mia³ powstaæ potê¿ny zamek. Po ostatecznym w³¹czeniu tych terenów do Polski, co nast¹pi³o
w 1387 roku, Szczekarzew nale¿a³ do najwa¿niejszych orodków ziemi che³mskiej. Docenia³ to w pe³ni król W³adys³aw
Jagie³³o, który w 1394 roku nada³ osadzie prawo magdeburskie. W ten sposób przysz³y Krasnystaw sta³ siê drugim po
Che³mie (lokowanym w 1392 roku) miastem ziemi che³m-

NIEZWYK£A KARIERA
KRASNOSTAWSKIEGO STAROCICA
W XV wieku wa¿n¹ pozycjê na terenie ziemi che³mskiej
zajmowa³ wywodz¹cy siê z Rusi ród Kierdejowiczów, którego przedstawiciele sprawowali szereg urzêdów oraz dzier¿a2
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wili liczne dobra królewskie. Wród wielu malowniczych
przedstawicieli tego rodu uwagê zwraca Jan Kierdej, który
w wieku dziewiêciu lat trafi³ do niewoli tureckiej i z czasem
jako Said bej sta³ siê dyplomat¹ su³tana.
Rodzina Kierdejowiczów na kartach historii pojawi³a siê
w XIV wieku. Wed³ug informacji Jana D³ugosza jeden z Kierdejowiczów uczestniczy³ w 1377 roku w oblê¿eniu Be³za przez
wojska wêgierskie. Za zas³ugi otrzyma³ od króla Ludwika
Wêgierskiego herb Kierdeja, którego g³ównym motywem by³y
trzy andegaweñskie lilie. W czasach W³adys³awa Jagie³³y funkcjê kasztelana che³mskiego sprawowa³ Wañko Kierdejowicz
z Kwasi³owa, a starost¹ podolskim by³ Hryæko Kierdejowicz.
Najstarszy syn Hryæka, pos³uguj¹cy siê tym samym imieniem,
otrzyma³ w 1431 roku w dzier¿awê Ratno w ziemi che³mskiej
oraz dwa lata póniej Che³m, Krasnystaw, Hrubieszów i Luboml. By³o to równoznaczne z objêciem funkcji starosty
che³mskiego, którym Hryæko Kierdejowicz by³ dwukrotnie,
w latach 1431-1438 oraz w 1441 roku. W 1434 roku zosta³
kasztelanem lwowskim, g³ównie za zas³ugi w walce z m³odszym bratem króla widrygie³³¹. Kolejne zaszczyty uzyska³
od W³adys³awa Warneñczyka, który obdarzy³ go miêdzy innymi tytu³em wojewody podolskiego. Hryæko Kierdejowicz
wspiera³ tak¿e m³odego króla w walce o tron wêgierski. Równie przychylnie traktowa³ zas³u¿onego rycerza Kazimierz Jagielloñczyk, który ponownie przekaza³ rodowi dobra krasnostawskie. Hryæko Kierdejowicz wystêpuje równie¿ w ród³ach
historycznych jako pierwszy starosta krasnostawski.
Pozycjê ojca utrzymali jego dwaj synowie. Dobra na terenie ziemi che³mskiej przej¹³ m³odszy z nich Zygmunt Kierdejowicz, który otrzyma³ tak¿e funkcjê starosty krasnostawskiego. Zarz¹dza³ Krasnymstawem do 1478 roku, do momentu
wykupu starostwa przez króla. Ponadto Zygmunt Kierdejowicz zgromadzi³ liczne dobra, których centrum stanowi³a miejscowoæ Pomorzany. Niestety, jego ziemie nêkane by³y najazdami Tatarów. W 1499 roku, w trakcie jednego z takich
wydarzeñ, Zygmunt Kierdejowicz zgin¹³. U jego boku by³ ma³oletni syn Jan, który trafi³ w rêce Tatarów.
I w³anie w taki sposób rozpoczê³a siê historia Said beja.
Dziewiêcioletni Jan Kierdej przeby³ tradycyjn¹ drogê chrzecijañskiego ch³opca w tatarskiej niewoli. Sprzedany w Stambule trafi³ do szko³y janczarów i zosta³ wyedukowany na ¿o³nierza. Pochodzenie oraz prawdopodobnie zas³ugi wojenne
sprawi³y, ¿e zainteresowa³ siê nim wezyr Ibrahim pasza. W
1531 roku zosta³ wys³any w pierwszej misji dyplomatycznej
do Polski. W imieniu su³tana Sulejmana I Wspania³ego poinformowa³ króla Zygmunta Starego o zawarciu rozejmu miêdzy Turcj¹ i Wêgrami. W trakcie pobytu w Polsce spotka³ siê
z ¿yj¹c¹ jeszcze matk¹. W kolejnych latach Said bej jeszcze
siedmiokrotnie przybywa³ do Polski. Obok przekazywania
korespondencji od su³tana wystêpowa³ w 1533 roku na sejmie w Piotrkowie oraz interweniowa³ w sprawach represji
wobec kupców tureckich. Ostatnia misja mia³a miejsce w 1543
roku, kiedy Jan Kierdej mia³ storpedowaæ plany ma³¿eñstwa
m³odego Zygmunta Augusta z El¿biet¹ Habsbur¿ank¹.
Dzia³alnoæ dyplomatyczna Said beja cieszy³a siê uznaniem zarówno su³tana, jak i króla Polski. Miar¹ pozycji tureckiego dyplomaty by³ fakt, ¿e polskie poselstwa w Turcji korzysta³y z jego pomocy. Kiedy w 1557 roku do Stambu³u przy-

by³ z misj¹ kasztelan che³mski Andrzej Bzicki, to blisko siedemdziesiêcioletni Jan Kierdej próbowa³ zaopiekowaæ siê
Polakami. Wkrótce po tym wydarzeniu zmar³, pozostaj¹c do
mierci poddanym su³tana.

AUSTRIACKI JENIEC
Jednym z ma³o znanych wydarzeñ w dziejach ziemi che³mskiej by³ pobyt w Krasnymstawie w roli jeñca kandydata do
tronu Polski, arcyksiêcia Maksymiliana Habsburga. Wydarzenie mia³o miejsce po mierci króla Stefana Batorego, która
postawi³a szlachtê w obliczu koniecznoci dokonania elekcji
kolejnego w³adcy. Niestety, si³y zwolenników ró¿norodnych
kandydatów by³y w miarê zrównowa¿one i po raz pierwszy
dochodzi do tzw. podwójnej elekcji. 19 sierpnia 1587 roku
kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski w porozumieniu z owdowia³¹ królow¹ Ann¹ Jagiellonk¹ i prymasem
Polski Stanis³awem Karnkowskim og³osi³ wybór królewicza
szwedzkiego Zygmunta Wazy, za którego kandydatur¹ przemawia³o przede wszystkim pokrewieñstwo z Jagiellonami.
Wkrótce uczynili to samo zwolennicy arcyksiêcia Maksymiliana Habsburga, brata rz¹dz¹cego wtedy w Niemczech cesarza Rudolfa II. Wród stronników Habsburga decyduj¹cy g³os
mieli sk³óceni z Zamoyskim Krzysztof i Andrzej Zborowscy.
Oskar¿ali oni kanclerza o mieræ swego brata Samuela, ciêtego w czasach Stefana Batorego za spiskowanie przeciw w³adcy. Zborowskich wspiera³ równie¿ biskup kijowski Stefan
Woroniecki, który og³osi³ arcyksiêcia królem. Ostatecznie
konflikt musia³a rozstrzygn¹æ wojna. G³ównym epizodem toczonych na prze³omie 1587 i 1588 roku walk by³a bitwa pod
Byczyn¹ na l¹sku, stoczona dok³adnie 24 stycznia 1588 roku
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i zakoñczona ca³kowitym zwyciêstwem wojsk pod dowództwem Jana Zamoyskiego. W tej niezwykle zaciêtej bitwie poleg³o 3 tysi¹ce zwolenników Habsburga.
Wiêkszoæ przeciwników koronowanego ju¿ na króla Polski Zygmunta III Wazy trafi³a do polskiej niewoli. Dotyczy³o
to równie¿ niefortunnego kandydata do tronu. Jan Zamoyski,
podobno zgodnie z sugesti¹ samego Maksymiliana, postanowi³ umieciæ austriackiego jeñca w swojej rodzinnej ziemi
che³mskiej. Na miejsce pobytu wybrano zamek w Krasnymstawie, nale¿¹cy w tym czasie do najlepiej utrzymanych tego
rodzaju obiektów w Polsce. Warunki, w jakich przetrzymywano arcyksiêcia, by³y dosyæ dobre. Otrzyma³ odpowiednio
wyposa¿on¹ komnatê i liczn¹ s³u¿bê, oraz urozmaicano mu
pobyt wystawnymi ucztami, z udzia³em sprawuj¹cego nad jeñcem opiekê wojewod¹ lubelskim Markiem Sobieskim, dziadkiem przysz³ego króla Jana III Sobieskiego. Odwiedza³ Maksymiliana równie¿ Jan Zamoyski.
Pobyt arcyksiêcia trwa³ do podpisania uk³adu bytomskobêdziñskiego w dniu 9 marca 1589 roku, który unormowa³
relacje miêdzy Polsk¹ i Habsburgami. Po zawarciu porozumienia austriacki jeniec zosta³ zwolniony, chocia¿ do 1598
roku nie zaprzysi¹g³ rezygnacji z polskiego tronu i podejmowa³ jeszcze liczne dzia³ania wymierzone w Rzeczpospolit¹.

³em: Korona Polska przy z³otej wolnoci staro¿ytnymi wszystkich katedr, prowincji i rycerstwa klejnotami, heroicznym
mêstwem i odwag¹, najwy¿szymi honorami a najpierwej cnot¹,
pobo¿noci¹ i wi¹tobliwoci¹ ozdobiona, potomnym za wiekom na zaszczyt i niemierteln¹ s³awê pamiêtnych w tej Ojczynie synów podana przez X. Kaspra Niesieckiego Sociecatas Jesu.
Trzeba przyznaæ, ¿e herbarz prezentowa³ siê rzeczywicie
wyj¹tkowo. Przede wszystkim by³ dosyæ precyzyjnie u³o¿ony, co mo¿na uznaæ za wiadectwo benedyktyñskiej pracowitoci i dok³adnoci. Niestety, dosyæ szybko pojawi³y siê g³osy
krytyczne. W Polsce szlacheckiej, gdzie przedstawicieli panuj¹cego stanu by³o prawie 10%, ka¿da ksi¹¿ka o herbach nie
by³a w stanie ogarn¹æ wszystkich godnych tego obywateli.
Znalaz³o siê wielu, którzy sarkali na pominiêcie swojego rodu
lub mieli pretensjê o niezbyt pochlebne przedstawienie swojej rodziny. Do zwierzchników zakonnika zaczê³y nap³ywaæ
skargi, które nawet dotar³y do Rzymu. Zmuszony do poprawek Kasper Niesiecki dopiero przed mierci¹ w 1743 roku
zdo³a³ wydaæ czwarty tom swojego dzie³a. Niestety, nie ukoñczy³ ostatniej czêci pracy, która mia³a byæ powiêcona w³adcom Polski, Litwy, Rusi, Pomorza, Mo³dawii i wielkim mistrzom krzy¿ackim. W ostatnim roku ¿ycia zakonnik by³ nawet obiektem napaci ze strony zbyt zapalczywych przeciwników, którzy posunêli siê do wybicia szyb w jego mieszkaniu na terenie krasnostawskiego klasztoru. Zniechêcony Kasper Niesiecki zmar³ w Krasnymstawie w 1744 roku
Potomnoæ jednak doceni³a pracê jezuity. W XIX wieku
ukaza³o siê kolejne wydanie, nosz¹ce tytu³ Herbarz Polski
Kaspra Niesieckiego. Dzie³o sta³o siê jedn¹ z najwa¿niejszych
pozycji polskiej genealogii, prê¿nie rozwijaj¹cej siê na prze³omie XIX i XX wieku. I taki stan mamy do dzisiaj. Wszelkie
prace o wybitnych rodach szlacheckich rozpoczynaj¹ siê od
dzie³a Kaspra Niesieckiego.

NAJS£YNNIEJSZY HERALDYK POLSKI
Amatorzy heraldyki, fascynuj¹cej nauki o herbach, w odniesieniu do twórczoci polskiej w tej dziedzinie, najczêciej
wymieniaj¹ trzy nazwiska. Na pierwszym miejscu pojawia siê
zwykle szesnastowieczny poeta Bartosz Paprocki, na drugim
jezuita Kasper Niesiecki i wreszcie na trzecim prawnik z koñca XIX wieku Adam Boniecki. Wszyscy byli twórcami wspania³ych herbarzy, wykorzystywanych do dzisiejszego dnia
przez genealogów. Mimo popularnoci, szczególnie dzie³a Niesieckiego, niewielu wie, ¿e ten zakonnik przez wiele lat zwi¹zany by³ z le¿¹cym na terenie ziemi che³mskiej Krasnymstawem i w tym miecie powstawa³o jego dzie³o.
Kasper Niesiecki urodzi³ siê w Wielkopolsce w roku 1682.
Wrodzone zdolnoci pozwoli³y mu zostaæ duchownym.
W wieku siedemnastu lat trafi³ do zakonu jezuitów, gdzie zdoby³ solidne wykszta³cenie, uzupe³niane w trakcie studiów
w Lublinie i Krakowie. Po zakoñczeniu edukacji pe³ni³ funkcjê wyk³adowcy w kolegiach jezuickich na terenie Polski.
W 1724 roku zamieszka³ w Krasnymstawie w miejscowym
klasztorze jezuitów, którzy zostali sprowadzeni w 1685 roku
przez biskupa che³mskiego Stanis³awa wiêcickiego w celu
prowadzenia miejscowej szko³y, przekszta³conej z czasem w
kolegium. Niesiecki zasili³ grono wyk³adowców, pe³ni¹c nawet przez pewien czas funkcjê zarz¹dcy szko³y.
Na uboczu obowi¹zków szkolnych, Kasper Niesiecki coraz bardziej anga¿owa³ siê w swoj¹ najwiêksz¹ pasjê, któr¹
by³o gromadzenie materia³ów genealogicznych i heraldycznych o polskich rodach szlacheckich. Wykorzystywa³ do tej
pracy dzie³a kronikarskie, akta s¹dowe i dokumenty gromadzone w archiwach rodzinnych. Prawdopodobnie korzysta³
równie¿ ze zbiorów zasobnych bibliotek jezuickich. Ostatecznie w 1728 roku drukarniê lwowskiego kolegium jezuickiego
opuci³ pierwszy tom dzie³a pod niezwykle barwnym tytu-

KRASNOSTAWSCY JEZUICI
W XVIII wieku na obszarze ziemi che³mskiej funkcjonowa³y dwa katolickie kolegia, prowadz¹ce edukacjê na poziomie szko³y redniej. Pierwsz¹ placówkê prowadzi³ w Che³mie od 1667 roku zakon pijarów. Drug¹ szko³ê w Krasnymstawie pod koniec XVII wieku utworzyli jezuici. Krasnostawskie kolegium zatrudnia³o bardzo wybitnych profesorów
i wkrótce sta³o siê wiod¹c¹ szko³¹ regionu.
Jezuici trafili do Krasnegostawu w 1685 roku z inicjatywy biskupa che³mskiego Stanis³awa wiêcickiego. Dostojnik
by³ zainteresowany sprowadzeniem zakonników do Krasnegostawu, gdy¿ od 1490 roku miasto by³o stolic¹ diecezji che³mskiej. Jezuici w 1688 roku otworzyli szko³ê gramatyki, wprowadzaj¹c wkrótce do programu poetykê i retorykê. W 1720
roku szko³a uzyska³a status kolegium i wydatnie rozszerzy³a
zakres prowadzonych wyk³adów, wprowadzaj¹c do programu logikê, fizykê, etykê, pedagogikê oraz matematykê. Na tê
ostatni¹ dziedzinê zwracano szczególn¹ uwagê i od 1729 roku
mo¿na mówiæ o istnieniu katedry matematyki, wed³ug niektórych historyków przeniesionej z czasem do Lwowa. Tamtejsze kolegium, posiadaj¹ce nieco d³u¿sze tradycje dzia³ania, w po³owie XVII wieku zosta³o przekszta³cone w cztero4
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wydzia³ow¹ akademiê jezuick¹, zal¹¿ek przysz³ego uniwersytetu.
Pocz¹tkowo nauczaniem w szkole zajmowali siê o. Jan
Reuth i o. Andrzej Nagórski. Pierwszy naucza³ retoryki oraz
filozofii i zakoñczy³ ¿ycie jako misjonarz w Persji. Drugi zajmowa³ siê retoryk¹ oraz teologi¹ moraln¹ i zmar³ w Krakowie
na pos³udze duszpasterskiej wród zara¿onych. W pierwszej
po³owie XVIII wieku w Krasnymstawie pojawi³ siê o. Wojciech Bystrzonowski, póniejszy rektor szkó³ jezuickich w Poznaniu, Lwowie i Jaros³awiu. Interesowa³ siê g³ównie matematyk¹ i pozostawi³ po sobie dzie³o Informacja matematyczna rozumnie ciekawego Polaka, wiat ca³y, niebo i ziemiê i to
co na nich jest w trudnych kwestiach i praktyce jemu¿ u³atwiaj¹ce. Praca wydana w 1743 roku w Lublinie by³a wyborem z wydawanych wczeniej kalendarzy i mia³a charakter
podrêcznej encyklopedii. O. Bystrzonowski zajmowa³ siê równie¿ sztuk¹ wymowy i w tej dziedzinie ws³awi³ siê zbiorem
æwiczeñ retorycznych, wydanych pod tytu³em Polak, sensat
w licie, w komplemencie polityk, humanista w dyskursie,
w mowach statysta. Mimo zas³ug niektóre opinie krasnostawskiego jezuity budzi³y w¹tpliwoci. W swojej encyklopedii
miêdzy innymi krytykowa³ Kopernika za teoriê heliocentryczn¹, twierdz¹c, ¿e przeczy jej dowiadczenie.
Wyk³adami z matematyki zajmowali siê równie¿ o. Micha³ Wielowieyski oraz o. Jakub Kitnowski. Obaj byli autorami licznych dzie³ i wyk³adowcami wielu szkó³ jezuickich. Wed³ug historyków przez krasnostawskie kolegium przewin¹³ siê
równie¿ o. Faustyn Ignacy Grodzicki, niezwykle zas³u¿ony
organizator studium matematycznego we Lwowie. On równie¿ pozostawi³ po sobie wiele dzie³, bêd¹cych najczêciej zapisem jego wyk³adów. Kolejn¹ postaci¹ godn¹ wspomnienia
jest o. Antoni Franciszek Komiñski, który z czasem zosta³
rektorem kolegium w Poznaniu. Obok matematyki zajmowa³
siê fizyk¹ i pozostawi³ po sobie pracowniê fizyki dowiadczalnej i obserwatorium astronomiczne. Cenne osi¹gniêcia
posiada³ równie¿ o. Tomasz Siekierzyñski, który opracowa³
jeden z pierwszych w Polsce podrêczników z fizyki. Pe³ni³
równie¿ funkcjê rektora kolegium jezuickiego w Barze.
W sumie przez krasnostawsk¹ szko³ê przewinê³o siê wielu wybitnych jezuitów, którzy przyczynili siê do nadania placówce odpowiedniej rangi. Po kasacie zakonu w 1773 roku
kolegium znalaz³o siê pod nadzorem Komisji Edukacji Narodowej i otrzyma³o status szko³y wydzia³owej. Warto przypomnieæ, ¿e istniej¹ce w Che³mie kolegium pijarów, posiada³o
jedynie status szko³y podwydzia³owej.

liszu i w Poznaniu zosta³ kaznodziej¹ w Krakowie. Rzecz ciekawa, ¿e jego ladami kroczyli m³odsi bracia. Urodzony
w 1660 roku Adam równie¿ wst¹pi³ do zakonu jezuitów i po
ukoñczeniu studiów zosta³ profesorem matematyki w Sandomierzu. Nastêpnie by³ niezwykle czynnym kaznodziej¹, zaznaczaj¹cym swoj¹ obecnoæ w licznych orodkach jezuickich w Polsce. Jako teolog kasztelanowej wileñskiej Teresy
S³uszczyny, towarzyszy³ królewnie Teresie Kunegundzie Sobieskiej (wydanej za elektora bawarskiego) w podró¿ach do
Belgii i Francji. W latach 1692-1702 uczestniczy³ w budowie
kocio³a w Brzeciu Litewskim, w którym osobicie wykona³
czêæ prac malarskich. Pod koniec ¿ycia Adam Delamars zamieszka³ w Krasnymstawie, gdzie w latach 1719-1727 pe³ni³
funkcjê kaznodziei. Zmar³ dwa lata póniej w Brzeciu Litewskim. Kolejny Delamars, urodzony w 1668 roku, Micha³,
po krótkim pobycie w zakonie jezuitów, zosta³ wybitnym naukowcem (doktorem obojga praw) i pe³ni³ szereg funkcji kocielnych. W 1723 roku otrzyma³ godnoæ sufragana kamienieckiego, a rok póniej sufragana che³mskiego, którego obowi¹zki pe³ni³ do mierci w 1725 roku.
W przypadku Jana Delamarsa zainteresowania architektur¹ pojawi³y siê ju¿ w trakcie pobytu w Krakowie, gdzie
uczestniczy³ w odnawianiu kocio³a w. Barbary. Wkrótce
doceniono jego artystyczne zdolnoci i otrzyma³ zlecenia na
kilka powa¿nych prac. Projektowa³ miêdzy innymi o³tarz
w kolegiacie w. Micha³a w Lublinie, kaplicê grobow¹ W³adys³awa Morsztyna w kociele farnym w Wieliczce oraz o³tarz w kociele w Przeworsku. W 1697 roku zosta³ kaznodziej¹ katedralnym w Krasnymstawie i tutaj przysz³o mu zaprojektowaæ najciekawsze dzie³o.
Zadaniem Jana Delamarsa by³o przygotowanie projektu
kocio³a jezuickiego w Krasnymstawie. Zakonnicy zjawili siê
w miecie nad Wieprzem w 1685 roku z inicjatywy biskupa
che³mskiego Stanis³awa wiêcickiego (w tym czasie Krasnystaw by³ stolic¹ diecezji). Pocz¹tkowo korzystali z kaplicy w.
Anny przy kociele katedralnym. W 1695 roku przyst¹pili jednak do budowy w³asnej wi¹tyni. Potrzebne rodki ofiarowa³a Krystyna z Lubomirskich Potocka, ¿ona póniejszego hetmana wielkiego koronnego Feliksa Potockiego. Do realizacji
przyjêto projekt Jana Delamarsa, który przebywa³ w Krasnymstawie do 1698 roku. Budow¹ kierowa³, pochodz¹cy z Wêgier, Jan Huss (w niektórych publikacjach uznawany równie¿
za projektanta obiektu).
Budowa g³ównej czêci wi¹tyni trwa³a do 1723 roku,
a wie¿e kocio³a ukoñczono w 1741 roku. Efektów inwestycji
nie mogli niestety oceniæ fundatorzy. Krystyna Potocka zmar³a
w 1699 roku, a jej m¹¿ trzy lata póniej. Krasnostawskich
jezuitów wspiera³ jednak ich syn Miko³aj wraz z ¿on¹ Zofi¹
(córk¹ Stefana Czarnieckiego) oraz córka Marianna Jab³onowska-Tar³owa. Ukoñczenia budowy nie doczeka³ równie¿ Jan
Delamars, który zmar³ w 17 wrzenia 1719 roku w Zamociu.
Po udanym projekcie kocio³a krasnostawskiego, powierzano
mu szereg kolejnych prac, m.in. zaprojektowa³ koció³ w Piotrkowie Trybunalskim oraz fasadê kocio³a jezuickiego w Samborze. Dzia³alnoæ artystyczna Jana Delamarsa uczyni³a z niego jednego z najbardziej znanych architektów barokowych
w Polsce.
Zbigniew Lubaszewski

KAZNODZIEJA Z ARTYSTYCZNYM
ZACIÊCIEM
Ozdob¹ Krasnegostawu jest barokowy koció³ pw. w.
Franciszka Ksawerego. Podziwiaj¹c walory tej piêknej budowli, warto zwróciæ uwagê na twórcê obiektu. Trzeba przyznaæ,
¿e czeka nas w tym wzglêdzie spora niespodzianka. Koció³
zaprojektowa³ bowiem krasnostawski kaznodzieja, dodatkowo posiadaj¹cy intryguj¹ce francuskie nazwisko Delamars.
Jan Ignacy Delamars urodzi³ siê 10 maja 1656 roku w Lublinie. By³ synem ludwisarza Miko³aja i Wiktorii. W wieku
szesnastu lat wst¹pi³ do zakonu jezuitów i po studiach w Ka5
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Arkadiusz Sann

STANIS£AWA LEMA (1921-2006)
WIELKA EGZEGEZA ROZUMU
Nie sposób pisaæ o twórczoci Stanis³awa Lema, pomijaj¹c czasy, w jakich ¿y³ i konstruowa³ swoich ksi¹¿kowych
bohaterów. Godzi siê wiêc na wstêpie niniejszego szkicu nakreliæ chocia¿by zarys t³a epoki, w jakiej powstawa³y najwybitniejsze dzie³a tego nadzwyczaj p³odnego pisarza. Przede
wszystkim nale¿y pamiêtaæ, ¿e rodz¹ca siê na prze³omie lat
piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych ubieg³ego stulecia fantastyka naukowa powstawa³a na bazie niebywa³ej wiary w postêp
ludzkoci. Wierzono wówczas doæ powszechnie w niezwyk³¹
moc i obietnicê myli technicznej; s¹dzono, ¿e cz³owiek zapanuje nie tylko nad przyrod¹, ale stanie siê niebawem w³adc¹
ca³ego kosmosu. Optymizm ten wyrós³ na fundamencie epoki
przemys³owej, kiedy to po raz pierwszy zrodzi³a siê myl
o nieograniczonym postêpie ludzkoci, a co za tym idzie 
maj¹cym zapanowaæ wkrótce dobrobycie. Ta optymistyczna
wiara, ¿e nauka i technika doprowadz¹ z biegiem czasu do
powstania supernowoczesnego wiata i cz³owieka, wielkiego
homo superior, sta³a siê przyczyn¹ gwa³townego rozkwitu fantastyki naukowej, zarówno w Polsce, jak i na wiecie. Na te
w³anie czasy przypada twórczoæ nie tylko S. Lema, ale ca³ej plejady pisarzy spod znaku fantastyki naukowej, sporód
których wymieniæ nale¿y K. Borunia, T. Dworaka, A. Hollanka, J. Sawaszkiewicza, A. Winiewskiego-Snerga, J. Zajdla
i wielu, wielu innych. W tym samym czasie na wiecie tworzyli tak znakomici pisarze tego gatunku, jak: I. Asimov, bracia A. i B. Strugaccy, H. Harrison, B. W. Aldiss, P. K. Dick,
I. Calvino, F. Herbert, K. Vonnegut  by na tych kilku autorach poprzestaæ.
Panuje tu i ówdzie czêste, a nies³uszne, przekonanie o ubo¿szych wartociach gatunku prozy narracyjnej, okrelanej dzi
powszechnie mianem science fiction. Podobny zreszt¹ pogl¹d
wyrazi³ oko³o dwudziestu lat temu ojciec jednego z moich przyjació³. Jak na mi³onika prozy S. Lema przysta³o, wykrzykn¹³em, z trudem hamuj¹c m³odzieñcze zacietrzewienie:
- Proszê pana, a Lem!?
- Lem to zupe³nie inna para kaloszy us³ysza³em w odpowiedzi.
To stwierdzenie utwierdzi³o mnie tylko w przekonaniu, ¿e
jestem na w³aciwej drodze i ¿e Lema wbrew obiegowym
opiniom o literaturze zwanej wówczas fantastyk¹ naukow¹
 nie nale¿y siê wstydziæ.
O twórczoci S. Lema sporo ju¿ napisano, analizuj¹c skrupulatnie jego dzie³a i rozbieraj¹c je na czynniki pierwsze; jego
ksi¹¿ki t³umaczone by³y na wiele jêzyków wiata, a Amerykanie uhonorowali go nawet w 1973 roku cz³onkostwem Science Fiction Writers of America (które zreszt¹ wkrótce mu odebrano). Niniejsza publikacja jest prób¹ uchwycenia ca³oci
twórczego dorobku S. Lema, który dzi ca³kiem mia³o mo¿na by okreliæ mianem lemowskiego etosu. Najistotniejsze

w zjawisku o nazwie Lem jest to, ¿e nie da siê go z niczym
(i z nikim) porównaæ; autor Solaris by³ i wci¹¿ pozostaje gigantem w wiatowej czo³ówce pisarzy science fiction. Niezwyk³e jest równie¿ i to, ¿e jego konsekwentna, wrêcz uporczywa wiara w Rozum, przetrwa³a, chocia¿ w samym gatunku przez te wszystkie lata, kiedy fantastyka mocno ewoluowa³a, lemowski mur  bastion, z³o¿ony z naukowego sztafa¿u, którym sam pisarz otoczy³ siê rezolutnie  osta³ siê i do
dzi ma siê dobrze. Dyskutuj¹c dzi o prozie Lema, nie musimy przymru¿aæ oka, chocia¿ on sam swoje pierwsze pozycje
ksi¹¿kowe uwa¿a³ za chybione.
Jeli uj¹æ ca³¹ twórcz¹ schedê S. Lema w bardzo ogólne
ramy, mo¿na wyodrêbniæ w niej dwa podstawowe kierunki,
które towarzyszy³y pisarzowi jako pewien mylowy modus.
Ponad wszystko  to po pierwsze  autor Dialogów jawi
siê jako futurolog i temu nie sposób zaprzeczyæ, czytaj¹c
takie dzie³a, jak Fantastyka i futurologia, Filozofia przypadku
czy sztandarow¹ Summa technologiae. Drugim kierunkiem
w bogatej spucinie Lema jest antyteza futurologii  nauki zajmuj¹cej siê tym, co ma dopiero nast¹piæ; ten drugi,
wspomniany tu przed chwil¹ kierunek, plasuje siê bardziej
na pozycjach Przesz³oci; w tym wypadku pisarz stawia kardynalne pytania, jakie zadawano sobie od zarania dziejów,
a dotycz¹ce sensu istnienia wiata i cz³owieka oraz ich powstania. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e lemowska esencja istnieje obok egzystencji, ¿e autor Edenu podzieli³ siê tak, jak na
dialektyka przysta³o, a nastêpnie w tym sztucznie zaimprowizowanym przez siebie podziale wiedzie w swych dzie³ach dyskurs z samym sob¹. Widaæ to bodaj najlepiej w jego
znakomitej pozycji Pokój na Ziemi, gdzie Lem, pos³uguj¹c
siê Ijonem Tichym, parodiuje ow¹ dychotomiê. On sam
zreszt¹, wypowiadaj¹c siê o swojej ksi¹¿ce autobiograficznej - Wysoki zamek, powiedzia³ m.in.: Przystêpuj¹c do pisania autobiografii wiadom jestem dwóch przeciwstawnych
si³ powoduj¹cych moj¹ rêk¹. Jedn¹ z tych skrajnoci jest
przypadek, drug¹ kszta³tuj¹cy ¿ycie porz¹dek (...). Reasumuj¹c istota lemowskiego toposu polega na dwóch skrajnych postawach  tezie i antytezie; to, co z tego powstaje,
to synteza, stricte lemowski ekstrakt.
Dyskurs Lema z samym sob¹ to usi³owanie docieczenia
tajemnicy wiata i cz³owieka.
Z jednej strony autor Okamgnienia usi³uje uchyliæ r¹bka
przysz³oci, spozieraj¹c na wiat nie tyle z pozycji cz³owieka
posiadaj¹cego predylekcjê do przewidywania przysz³ych zdarzeñ, ile maj¹cego zaciêcie futurologa. Ten drugi Lem to wielki
filozof, scjentysta, pos³uguj¹cy siê metadyskursem w analizowaniu porz¹dku i chaosu w wiecie i cz³owieku. Warto przyjrzeæ siê temu bli¿ej, chocia¿by po to, aby zrozumieæ istotê
prozy twórcy pilota Pirxa.
6
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¿ek, który bohater, Rohan, wk³ada do odtwarzacza, wcale dzi
nas ju¿ nie mieszy, chocia¿ w latach szeædziesi¹tych by³
dopiero w sferze projektów.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ci¹g³y wzrost zainteresowania
Lema futurologi¹ bra³ siê z jego g³êbokiego zaanga¿owania
i poczucia odpowiedzialnoci za wiat, w którym przysz³o mu
¿yæ; widaæ to wyranie w niemal¿e wszystkich jego dzie³ach
(a jest ich oko³o czterdzieci). To chyba odpowiedni moment,
aby wspomnieæ wreszcie o Filozofii przypadku, dziele wydanym w 1968 roku oraz wydanej w dwa lata póniej dwutomowej publikacji  Fantastyka i futurologia. To niew¹tpliwie
lemowskie magnum opus w dziedzinie futurologii w ogóle.
Fantastyka i futurologia to kompendium wiedzy proroka
Rozumu; tu ju¿ Lem siêga po mo¿liwie najwiêkszy kaliber,
zaprzêgaj¹c do swoich rozwa¿añ rozmaite dzia³y wiedzy,
³¹cznie z komparatystyk¹ i nauk¹ o znakach  semiotyk¹.
Z kolei Filozofia przypadku stanowi swoist¹ summê Lema na
temat scjentyzmu, zarówno tego dziewiêtnastowiecznego, jak
i wspó³czesnego.
Pora wreszcie wspomnieæ o dziele, powsta³ym ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych, kiedy to pisarz zaanga¿owany by³
czynnie w opracowywanie prognoz futurologicznych. Czas
ten zaowocowa³ wydaniem Tajemnicy chiñskiego pokoju,
w którym pisarz porusza temat sztucznej inteligencji.
Nie bez kozery zatytu³owa³em niniejsz¹ czêæ Wielki futurolog, gdy¿ trafnoæ lemowskich przewidywañ i prognoz
jest zdumiewaj¹ca. Znaleli siê nawet i tacy, którzy twierdzili, ¿e pisarz przewidzia³ zamach na papie¿a (biegli w prozie
Lema pamiêtaj¹ zapewne jego strzelbê  papie¿ówkê).
Wielkoæ Lema-futurologa polega g³ównie na tym, ¿e nie grozi³ i nie ostrzega³ na pró¿no w latach braci-w-rozumie (czytaj: dobie fantastyki naukowej); jego prognozy okaza³y siê
s³uszne, bo zweryfikowa³ je czas; Lem siê nie myli³, jego fascynacja ide¹ komputerów osobistych w latach, kiedy wszyscy uwa¿ali telewizjê za szczyt techniki, jest potwierdzeniem
jego niebywa³ej dalekowzrocznoci. Okaza³ siê wywa¿onym
i nader rozs¹dnym wizjonerem i takim na pewno zapamiêtaj¹
go te pokolenia, które wyros³y na jego dzie³ach oraz ci wszyscy, którzy w przysz³oci bêd¹ po nie siêgaæ.

Wielki futurolog
Urodzi³ siê 12 wrzenia 1921 roku, a wiêc zaledwie osiemnacie lat po pierwszym udanym locie braci Wright, jako syn
lekarza  Samuela Lema. Studiowa³ medycynê, najpierw we
Lwowie, póniej na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. W czasie okupacji pracowa³ jako pomocnik mechanika
oraz jako spawacz. W 1946 roku debiutowa³ nowel¹ Cz³owiek
z Marsa. Na owe czasy by³ to utwór doæ nowatorski, rodzaj
wellsowskiej Wojny wiatów, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e tytu³ow¹
wojnê toczy siê u Lema w laboratorium.
Niew¹tpliwie fascynacja Lema nauk¹ spowodowa³a jego
dryf ku fantastyce i futurologii. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e czas, w którym rozpoczyna siê erupcja twórczoci Lema
przypad³ na ciê¿kie stalinowskie lata i niejednokrotnie pisarz
by³ indagowany o tzw. poprawnoæ polityczn¹. By³o to o tyle
trudne, ¿e Lem zawsze by³ indywidualist¹ i nie potrafi³ zestroiæ siê z powszechnie wówczas panuj¹c¹, tudzie¿ wielce
ho³ubion¹ ide¹ kolektywizmu. Pisarz doæ prêdko nauczy³ siê
pisaæ miêdzy wierszami, dziêki czemu o ironio! móg³
du¿o póniej sp³odziæ znakomite Dzienniki gwiazdowe, do
których zreszt¹ jeszcze powrócê.
Niew¹tpliwie futurologia sta³a siê pasj¹ Lema na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, bo to wtedy w³anie (w 1951 roku)
ukaza³a siê jego powieæ Astronauci. Sam autor doæ pob³a¿liwie wypowiada³ siê na temat tej pozycji, albowiem jej fabu³a tr¹ca dzi nieco myszk¹.
W Astronautach jednak nale¿y zwracaæ uwagê nie tyle na
lemowskiego Kosmokratora (statek miêdzyplanetarny) i wiat
Wenusjan, rz¹dz¹cy siê swoimi prawami, ile raczej na wymowê samej powieci lêki i niepokoje autora oraz jego troskê
o przysz³e losy ludzkoci. Lem-futurolog objawi³ siê w Astronautach w ca³oci i na d³ugo jeszcze takim pozostanie.
Eden to kolejne ostrze¿enie pisarza. Anonimowa w³adza
planety zwanej Eden próbuje zg³adziæ obarczone defektem
pokolenie mutantów, Edeñczyków. Widaæ tu swoiste odniesienie pisarza do edenu, jaki serwowano wówczas wszystkim Polakom. Lem-indywidualista wypowiada siê w Edenie
jasno i bez ogródek przeciwko dyskryminacji jakichkolwiek
mniejszoci. Wszystko to jednak by³o preludium do jego Wielkiej Futurologii.
Jeszcze jedno lemowskie ostrze¿enie to Powrót z gwiazd.
Oto po 127 latach powraca na Ziemiê (wskutek paradoksu
Einsteina) astronauta Bregg; powraca  dodam  do wiata
zupe³nie innego. W tej powieci Lem jako futurolog bardzo
mocno akcentuje swoj¹ pozycjê, przedstawiaj¹c wówczas 
w 1961 roku  spo³eczeñstwo, które niejasno przewidywa³;
to, przed czym Lem przestrzega w Powrocie z gwiazd, my
znamy dzi pod postaci¹ takich terminów, jak spo³eczeñstwo
konsumpcyjne, homogenizacja czy egalitaryzm. Powieæ
t¹ nale¿y uznaæ za osobliwy  jak na tamte czasy  eksperyment intelektualny, ze wzglêdu na jego dwupoziomowoæ
lub jak kto woli  drugie dno w odbiorze.
Trafnoæ przewidywañ cechuje równie¿ Niezwyciê¿onego. Trzeba tu zwróciæ uwagê, ¿e powieæ ta ukaza³a siê w 1964
roku, jednak¿e dzi czyta siê j¹ tak, jakby napisana by³a pod³ug najnowszych trendów panuj¹cych w science fiction. Kr¹-

Egzegeta Rozumu
Wszystko zaczê³o siê od bardzo nietypowej powieci
S. Lema, jeli wzi¹æ pod uwagê gatunek literacki, jaki obra³.
Chodzi oczywicie o Szpital przemienienia. Ju¿ wtedy 
w latach piêædziesi¹tych  pisarz ujawni³ swe zainteresowania filozofi¹, a mówi¹c cilej  etyk¹. Jest bowiem Szpital...
rodzajem traktatu filozoficzno-moralnego, przypominaj¹cym
 jak pisze Jerzy Jarzêbski, spec od prozy Lema  kawa³ek
tortu, oblanego z wierzchu keczupem. Ze swej strony dodam
tylko, ¿e owym keczupem jest uporczywie narzucana pisarzowi otoczka prawomylnej ideologii, której wrêcz od autora ¿¹dali geniusze socrealizmu. Pewnie dlatego Szpital przemienienia powstawa³ przez osiem d³ugich lat, rozrastaj¹c siê
ostatecznie do trzech czêci o zmienionym tytule  a koresponduj¹cym, jakby na przekór, ze znanym dzie³em Prousta
 Czas nieutracony.
U Lema nic nie dzieje siê nagle, chocia¿ on sam posiada³
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tak zwan¹ lekkoæ pisania; potrzebowa³ jednak czasu, aby to,
czym fascynowa³ siê na co dzieñ, móg³ przetworzyæ i rozwin¹æ we w³asny topos. To bowiem, co charakteryzuje ca³¹ twórczoæ twórcy Ijona Tichego, to genialna umiejêtnoæ kojarzenia wielu faktów czy informacji. Lem zaskakuje, poniewa¿
nie myli standardowo; jego indywidualistyczne podejcie
sprawia, ¿e odnajdujemy w lemowskiej Solaris punkt wyjcia
nie tylko bardzo prekursorski, ale i priorytetowy zarazem. Sam
autor zreszt¹ wypowiada siê o tej pozycji jako przyzwoitej,
bo i jest, rzeczywicie, idea inteligentnego oceanu i tego, co
w fantastyce zwyk³o siê okrelaæ mianem Kontaktu, pomys³em znakomitym. Nie chodzi tu oczywicie o sam¹ treæ powieci, ale o jej przes³anie, o wydwiêk, o to, co z niej tak
naprawdê wynika.
Na swojej stronie internetowej S. Lem tak pisze odnonie
G³osu Pana: Cz³owiek powinien przyj¹æ lekcjê m¹droci
i pokory. Stajemy w obliczu pewnych zjawisk, których istoty
nie jestemy w stanie rozszyfrowaæ. G³os Pana ukaza³ siê
w 1968 roku i nie od razu zachwyci³ tych czytelników, którzy
oczekiwali od Lema solidnej beletrystyki w stylu Solaris. Tymczasem otrzymali do r¹k doæ skromny objêtociowo (jak na
Lema) metadyskurs, dotycz¹cy kwestii Kontaktu. W tym miejscu  poczynaj¹c od tej w³anie ksi¹¿ki  nastêpuje wielka
metamorfoza S. Lema, gdy¿ po G³osie Pana, a cilej po Golemie XIV, nie tylko lemowski róg obfitoci objawi siê w pe³ni, ale te¿ wielki piewca Rozumu rozpocznie coraz to doskonalsz¹ jego egzegezê.

Z pocz¹tkiem lat szeædziesi¹tych
W twórczoci Lema coraz czêciej zaczynaj¹ siê pojawiaæ
utwory odchodz¹ce od klasycznego wzorca gatunku, który
pisarz a¿ dot¹d udoskonala³, uwidacznia siê natomiast zwrot
pisarza w kierunku takich form literackich, jak groteska, powiastka filozoficzna, pamiêtnik, epos, bajka czy bañ. Widaæ,
autorowi Edenu klasyczny sztafa¿ przesta³ ju¿ wystarczaæ, co
z kolei oznacza jego wyrany skok intelektualny. Pamiêtnik
znaleziony w wannie w pe³ni to potwierdza. Sam autor zreszt¹
ceni³ sobie tê pozycjê. Tytu³owy Pamiêtnik to po prostu doæ
enigmatyczne znalezisko, wyd³ubane z ruin Trzeciego Pentagonu. W Pamiêtniku... Lem folguje sobie do woli, parodiuj¹c
zarówno mechanizmy cechuj¹ce zimn¹ wojnê, jak i zbiurokratyzowan¹ machinê ówczesnych kontrwywiadów. W Pamiêtniku... ca³y niemal¿e wiat okazuje siê jednym wielkim
szyfrem, a jeli chodzi o inwigilacjê, to tak naprawdê nie wiadomo, kto kogo szpieguje. Sam zreszt¹ Pamiêtnik ma byæ zaszyfrowanym tajnym dokumentem, na co sam autor mru¿y
szelmowsko oko. Tytu³ jako ¿ywo przywodzi na myl znane
dzie³o Jana Potockiego Pamiêtnik znaleziony w Saragossie,
bo i rzeczywicie lemowski pamiêtnik w pewnym sensie kopiuje Potockiego romans szkatu³kowy.
W trzy lata póniej (w 1964 roku) pojawia siê pierwsze
wydanie Bajek robotów  tu wiat klasycznej bani skrzy¿owany zostaje z superprzysz³ociow¹ technik¹; w role wró¿ek,
wiedm i czego tam jeszcze wcielaj¹ siê lemowscy konstruktorzy. Tu czary zastêpuje Technika, a Klapaucjusz i Trurl jako
¿ywo przypominaj¹ czarodziejów w supernowoczesnym wydaniu. Lem jednak nie by³by sob¹, gdyby nie poszed³ dalej,
bo niew¹tpliwie Bajki robotów to preludium do czego znacznie powa¿niejszego, co dzi mi³onicy prozy Lema znaj¹ jako
Cyberiadê.
W tej ksi¹¿ce pisarz siêgn¹³ po konwencjê baniow¹, stapiaj¹c j¹ z powiastk¹ filozoficzn¹. W efekcie otrzymujemy
bajecznych w³adców planetarnych pañstw z dok³adnym przegl¹dem ich dziwactw i fanaberii.
Lemowi nieobca by³a równie¿ parodia, wystarczy przyjrzeæ siê jego niezwyczajnej powieci  ledztwo  udaj¹cej
angielski krymina³ w wydaniu Conan Doylea. Oto w doæ
tajemniczych okolicznociach znikaj¹ z kostnic zw³oki, nikt
jednak nie wie  ³¹cznie z porucznikiem Gregorym  jaka
jest tego przyczyna. Lem nie by³by jednak sob¹, gdyby i tutaj
nie pokusi³ siê o drugie dno, parodiuj¹c bowiem to wszystko,
co mo¿na by nazwaæ holmesad¹, stwarza sobie przy okazji
furtkê, dziêki której mo¿e wypowiedzieæ siê na tematy dylematów nauki. Katar jest jakby uwiarygodnion¹ wersj¹ ledztwa, mimo i¿ ukazuje siê du¿o póniej, bo a¿ siedemnacie lat
po pierwszym wydaniu wspomnianej tu lemowskiej parodii
krymina³u.

Lekkoæ pisania to nie jedyny atut
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e Lem mia³ wietne poczucie humoru, wynikaj¹ce z bardzo krytycznego stosunku
do swej osoby. Wielokrotnie bêdê jeszcze powraca³ do tego
tematu, gdy¿ wiêkszoæ jego dzie³ naszpikowana jest zabawnymi historiami, gdzie farsa stapia siê z grotesk¹, tudzie¿
zwyczajn¹ kpin¹. Kim bowiem jest bohater Opowieci o pilocie Pirxie i czym jest wiat, skonstruowany w tej ksi¹¿ce?
Oto widzimy ludzkoæ i nieludzkoæ w zwi¹zku doæ paradoksalnym, albowiem jedna paso¿ytuje na drugiej. Sam Pirx
jawi siê jako astronauta doæ niezwyczajny  marzycielski i
jakby nieporadny.
Nie Pirx jednak okaza³ siê najzabawniejsz¹ postaci¹ ksi¹¿kow¹ Lema, a Ijon Tichy. Powracam w tym miejscu do Dzienników gwiazdowych i tego, co autor w nich zawar³. Powstawa³y przez 30 lat, wiat przeobra¿a³ siê, tylko Ijon Tichy pozostawa³ wci¹¿ tym samym niepoprawnym optymist¹, stuprocentowym samotnikiem (w zwi¹zku z czym czyniono pisarzowi niejednokrotnie zarzuty); Tichy potrafi bawiæ, mieszyæ, a niekiedy zachwycaæ; jest inteligentny, praktyczny,
a przy tym straszny gadu³a. Przede wszystkim jednak Dzienniki... charakteryzuj¹ siê niebywa³¹ zrêcznoci¹ pisarsk¹ i doskonale dopracowanym stylem. Kto nie wierzy, niech zag³êbi
siê w Podró¿ dwudziest¹ czwart¹, a znajdzie nie tylko znakomit¹ prozê, ale i drugie dno, bo przecie¿ w 1957 roku nale¿a³o
lawirowaæ pomiêdzy cenzorem, a tym, co chcia³o siê przekazaæ czytelnikom.

Nauka i fikcja, czyli dyskurs i paradokument
Stanis³aw Lem doæ wczenie zda³ sobie sprawê, ¿e wskutek mnogoci pomys³ów, jakie rodzi³y siê w jego g³owie, nie
bêdzie w stanie ich zrealizowaæ, nie starczy mu po prostu ¿ycia
na pe³ne ich rozwiniêcie. Za³o¿y³ przeto rzecz banalnie prost¹,
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a jednoczenie karko³omn¹ i diablo sprytn¹, mianowicie, ¿e
pomys³y jego, które skrupulatnie zapisywa³, zosta³y... napisane i wydane! Ten pomys³ niejako zobligowa³ pisarza do tego,
by napisaæ recenzje z owych dzie³, które przecie¿ w rzeczy
samej nigdy nie powsta³y. Tak oto w uproszczeniu wygl¹da
idea lemowskiego paradokumentu, która zrodzi³a bodaj najwybitniejsze jego dzie³a. Pisarz z ca³¹ powag¹, na jak¹ by³o
go staæ, rozpocz¹³ sw¹ pracê nad krytyk¹ nieistniej¹cych ksi¹¿ek. I tak na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych pojawi³y siê 
Doskona³a pró¿nia, Wielkoæ urojona oraz nieco póniej, bo
w 1984 roku Prowokacja; w dwa lata po tej pozycji wydana
zostaje Biblioteka XXI wieku.
Co prawda to nie Lem jako pierwszy wprowadzi³ do literatury ideê utworu przypisywanego wymylonemu twórcy 
czyli apokryf  bo uczyni³ to ju¿ w XVIII wieku angielski
poeta  James Macpherson w utworze Pieni Osjana; Lem
jednak rozbudowa³ ten znakomity pomys³, a siêgn¹³ po tê formê dlatego, poniewa¿ zorientowa³ siê, ¿e idea apokryfów stwarza pisarzowi nieograniczone wrêcz mo¿liwoci, mo¿na bowiem wypróbowywaæ na tym polu rozmaite style, rozwijaj¹c
do woli autorskie punkty odniesienia. Tym samym Lem jeszcze g³êbiej zapada siê w egzegezê naladuje stare formy
apokryficzne, wtapiaj¹c w nie treci wyprzedzaj¹ce daleko
status quo. Dialogi, Summa technologiae, Bomba megabitowa czy Okamgnienie to dzie³a powsta³e na bazie fuzji dyskursu
naukowego z paradokumentem. Tu arcypowa¿ny Lem-scjentysta stapia siê w jedno z Lemem figlarnym i wielce przewrotnym graczem. W tym miejscu równie¿ Lem jako pisarz osi¹ga
pewn¹ granicê, gdzie fikcja literacka to apokryf, apokryf z kolei staje siê literack¹ imaginacj¹. To kres mo¿liwoci twórczej
inwencji, poza którym rozci¹ga siê doskona³a pró¿nia.
Twórczoæ S. Lema jest przejrzycie dialektyczna, on sam
zreszt¹ by³  nazwijmy  twórc¹ binarnym  potrafi³ z
powodzeniem paradokumentalne formy (apokryfy) zaprzêgn¹æ
do nowych treci. Tworzy³ na co najmniej dwóch poziomach
nierzadko dla cenzora oraz tych, którzy umiej¹ czytaæ pomiêdzy wierszami. By³ podzielony tak, jak jego Ijon Tichy, kiedy
rozciêto mu wielkie spoid³o, ³¹cz¹ce pó³kule mózgowe  na
Lema akademickiego i Lema-przemiewcê, nieub³aganego i
bezlitosnego demaskatora; na cz³owieka, który s¹dzi, ¿e wie,
ale tak na dobr¹ sprawê nie jest tego pewien. Potrafi³ kluczyæ,
zmagaæ siê ze sob¹, by za chwilê wymiaæ wszystko, co najlepiej widaæ w Pokoju na Ziemi.
Czas pokaza³, ¿e by³ twórc¹ nad wyraz przewiduj¹cym,
bo to, co nam serwowa³ i przed czym ostrzega³, sta³o siê faktem. Na podobieñstwo w. Tomasza z Akwinu i jego wielkiego dzie³a Summa theologiae, Lem próbuje wyjaniæ sens istnienia wiata i cz³owieka na bazie Rozumu swoj¹ Summa technologiae. To, co osi¹gn¹³, uczyni³o zeñ wielki autorytet i do
dzi jest czym wielce imponuj¹cym, a jednak nikt do tej pory
nie odwa¿y³ siê pójæ jego dok³adnym tropem. Tym boleniejsza i mocniejsza wydaje siê byæ jego strata. Odszed³ na kilka
miesiêcy przed swoimi osiemdziesi¹tymi pi¹tymi urodzinami
 wielki pisarz, wielki wizjoner, wielki autorytet. Pozostawi³ po sobie niema³y dorobek literacki, którym wci¹¿ bêd¹
siê fascynowaæ i odczytywaæ na nowo przysz³e pokolenia.
Arkadiusz Sann
Che³m, lipiec 2006

Fantastyczne spotkanie.
Andrzej Pilipiuk
w Krasnymstawie.
Polska fantastyka od mniej wiêcej dziesiêciu lat utrzymuje siê na sta³ym, wysokim poziomie. Literatura z importu,
science fiction i fantasy, g³ównie w wydaniu amerykañskim,
która pojawi³a siê po roku 89 szybko przegra³a z m³od¹, polsk¹
fantastyk¹. Popularnoæ krajowej fantastyki zapewne jest
wynikiem doskona³ego wkomponowania jej w signum temporis ca³ego, z³o¿onego ¿ycia spo³ecznego. Literatura, w tym
fantastyka, sta³a siê jêzykiem w komunikacji miêdzyludzkiej,
tak¿e w ustroju demokratycznym (w totalitaryzmie funkcjê tê
równie¿ stara³a siê pe³niæ). Wspó³czesna fantastyka bliska jest
treciowo i podobna w fabule wci¹¿ popularnym grom wirtualnym oraz kasowym filmom fantasy czy science fiction.
W ostatnich latach mia³o miejsce kilka g³onych ekranizacji powieci fantastyki, jak chocia¿by: trylogia J.R. Tolkiena, Solaris Lema, czy Wiedmin Sapkowskiego. Przeniesienie tekstu literackiego na ekran, nawet jeli bywa nieudolne,
czêsto tworzy dobry klimat wokó³ tematu. Zainteresowanie
filmem przek³ada siê na zainteresowanie pierwowzorem scenariusza. Film staje siê naturalnym odsy³aczem do ród³a, czyli
ksi¹¿ki. Aby gatunek siê rozwija³, utrzymywa³ na topie nie
mo¿e opieraæ siê jedynie na klasyce, powielaæ co prawda
sprawdzonych, ale tych samych wzorców. Si³¹ napêdow¹ staje siê m³oda generacja twórców, czasem zrywaj¹ca z konwencj¹, szukaj¹ca oryginalnych rozwi¹zañ, bardziej dopasowanych do wspó³czesnego wiata. Powodzenie, popularnoæ
gatunku mo¿na mierzyæ iloci¹ twórców, zwykle sukces jednego poci¹ga rzeszê naladowców. Popularny rodzaj literatury ma wiêc wielu autorów, oczywicie nieustannie weryfikowanych przez rynek z³o¿ony z odbiorców.
Jednym z m³odych, ale o bogatym ju¿ dorobku, wyró¿nia-
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siê z czytelnikiem obserwacjami otaczaj¹cego wiata. Pilipiuk
wykazuje siê doskona³¹ wiedz¹ zarówno humanistyczn¹ jak
i bazuj¹c¹ na naukach cis³ych. Oprócz typowo rozrywkowej
funkcji swej literatury przemyca tak¿e treci poznawcze, podaj¹c np. przepis na domowy wyrób piwa czy sposób budowy
ziemianki. Pomimo tego, i¿ literatura Pilipiuka czêsto balansuje na granicy dobrego smaku, to z regu³y prawie pozbawiona jest wulgaryzmów. Pisarz bawi siê jêzykiem, stosuje wyszukane porównania, o jednej z historycznych dzielnic Krakowa pe³nej pijaczków i drobnych z³odziejaszków wiecznie
stoj¹cych w bramach pisze: (...) to miejsce, gdzie czerwone
twarze poluj¹ na jeleni .... Nieomal sentencjonalnie brzmi zdanie z Zagadki Kuby Rozpruwacza: (...) wiedza jak spirytus,
tylko têgiej g³owie s³u¿y. Bohaterowie Pilipiuka czêsto wystêpuj¹ gocinnie w ró¿nych cyklach powieciowych, takie
w³aciwoci przenikania z powieci do powieci ma Wêdrowycz czy archeolog Olszakowski. W twórczoci Pilipiuka wyranie widaæ w¹tki autobiograficzne, du¿o miejsca zajmuje bliska jego sercu archeologia. Sam pisarz wielokrotnie pojawia
siê jako Wielki Grafoman, równie¿ z ¿ycia autora pochodzi np.
opowiadanie o uczniu lepiej znaj¹cym historiê od nauczyciela.
Literat ma dystans, poczucie humoru, potrafi miaæ siê tak¿e
z siebie:  paskudna gêba, zaroniêty jak artysta, nó¿ sam siê w
kieszeni otwiera - opisuje w³asn¹ fotografiê zdobi¹c¹ wewnêtrzn¹ stronê ok³adki ka¿dej ze swych ksi¹¿ek. Wielbicieli
pióra Pilipiuka mo¿na równie¿ znaleæ w Czechach, poniewa¿
czêæ ksi¹¿ek doczeka³a siê czeskiego wydania. Nasi po³udniowi
s¹siedzi, poza opowiadaniami o przygodach Jakuba Vandrovce i
Sestøenkach Kruszewskich, dysponuj¹ równie¿ czeskojêzyczn¹
stron¹ internetow¹ powiêcon¹ twórczoci Pilipiuka.
Pilipiuk uprawia równie¿ pisarstwo, które mo¿na okreliæ
fantastyk¹ regionaln¹, jak sam mówi po mieczu pochodzi
z Wojs³awic, st¹d wiele inspiracji czerpie z dzieciñstwa
i wakacji spêdzanych w tej miejscowoci. Wiêkszoæ przygód Jakuba Wêdrowycza rozgrywa siê w³anie w Wojs³awicach lub pobliskim Starym Majdanie  miejscu zamieszkania
egzorcysty. W opowiadaniach czêsto padaj¹ te¿ nazwy innych
wsi i miast z regionu, wielokrotnie pojawia siê: Boñcza, Siennica Ró¿ana, Uchanie, Krasnystaw, Che³m, Lublin. Tak¿e w
trójk¹cie Lublin  Che³m  Krasnystaw ma miejsce akcja ksi¹¿ki Pan Samochodzik i potomek szwedzkiego admira³a. Pilipiuk (Olszakowski) zabiera czytelnika w podró¿ po historycznej Ziemi Che³mskiej, próbuj¹c odkryæ zagadki, m. in. arianki w Krynicy czy zamku w Krupem. Do ksi¹¿ki trafi³ równie¿ krasnostawski dziennikarz Henryk Sieñko, w opowiadaniu pt. Jakub Wêdrowycz i siedmiu krasnoludów wystêpuje w
roli pastuszka, przysz³ego bojownika o demokracjê
i wolne wybory.
Regionalny akcent w pisarstwie Pilipiuka sprawi³, i¿ spotkanie z nim, zorganizowane przez krasnostawsk¹ MBP, doskonale mieci³o siê w konwencji bibliotecznych obchodów
Roku regionalizmu. Krasnostawska biblioteka goci³a wiêc
poczytnego pisarza, ale przede wszystkim literata zwi¹zanego w pewnym sensie z regionem i tak¿e o regionie pisz¹cego.
O popularnoci literatury pisarza wiadczy chocia¿by to,
¿e Pilipiuk nie stoi d³ugo na pó³ce  przynajmniej w krasnostawskiej bibliotece.
Artur Borzêcki

j¹cych siê autorów fantastyki jest bez w¹tpienia Andrzej Pilipiuk. Pilipiuk (ur. 1974) z wykszta³cenia archeolog, z zawodu
pisarz, a z zami³owania historyk, debiutowa³ w 1996 roku
opowiadaniem Hiena w miesiêczniku Feniks. Pod pseudonimem Tomasz Olszakowski pisa³ te¿ kontynuacjê przygód
Pana Samochodzika, w efekcie stworzy³ wiêcej samochodzików ni¿ Zbigniew Nienacki, ale jak sam zaznacza, by³ to
wstydliwy okres w biografii pisarskiej, powodowany jedynie
wzglêdami komercyjnymi. W³aciw¹ s³awê i uznanie przyniós³ mu szereg opowiadañ o egzorcycie  amatorze Jakubie
Wêdrowyczu. Z myl¹ raczej o ¿eñskiej grupie czytelników
stworzy³ cykl o kuzynkach Kruszewskich i wampirzycy Monice. M³odszych czytelników zainteresowa³ powieci¹ Norweski Dziennik. Pod koniec kwietnia czytelnicy otrzymali
nowy tytu³ z gatunku science fiction pt. Operacja Dzieñ
Wskrzeszenia.
Andrzej Pilipiuk spotka³ siê z czytelnikami 20 kwietnia
br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. Na
spotkanie z pisarzem przyby³a g³ównie m³odzie¿ licealna, ale
nie brak by³o tak¿e czytelników znacznie starszych. Autor opowiedzia³ pokrótce o swojej drodze do pisarstwa, trudnych
pocz¹tkach, samodzielnym zdobywaniu warsztatu i determinacji, jaka mu w tym wszystkim towarzyszy³a. Podkrela³,
jak wielkie znaczenie dla pisarza ma znajomoæ miejsca,
w którym osadza akcjê powieci. Odpowiada³ te¿ na pytania
czytelników. Posypa³y siê pytania o to, dla kogo lepiej siê
pisze, dla m³odzie¿y czy doros³ych, o pisarskie wzorce, o ekranizacjê powieci. Zapytany te¿ zosta³ o stosunek do twórczoci dwóch pisarzy, ikon polskiej fantastyki, mianowicie Stanis³awa Lema i Andrzeja Sapkowskiego. Pierwszego uzna³ za
zdrajcê fantastyki, który po dobrym pocz¹tku ostatecznie
uciek³ w filozofiê, drugi za do tego stopnia znudzi³ Pilipiuka, ¿e jak stwierdzi³, odpad³ przy trzeciej jego ksi¹¿ce.
Autor zdradzi³ te¿ kilka tajemnic z etapu twórczo wydawniczego ostatniej swojej powieci fantastycznonaukowej. Uspokoi³ przy tym mi³oników egzorcysty i kuzynek Kruszewskich,
obiecuj¹c, i¿ wkrótce powstan¹ kolejne opowiadania
o tych bohaterach. Pilipiuk zachêca³ wszystkich do pisania
i sprawdzenia swoich mo¿liwoci, chocia¿by w ramach konkursu literackiego z zakresu fantastyki lub grozy pt. U nas za
stodo³¹, jaki ostatnio og³osi³. Na koniec spotkania autor podpisywa³ swoje ksi¹¿ki, w niecodzienny sposób trzymaj¹c d³ugopis, niczym redniowieczny kopista kodeksów.
Pilipiuk potrafi czerpaæ inspiracje, na ka¿dym kroku, stosuje w powieciach silne pod³o¿e historyczne, korzysta z tradycji, przekazów ludowych, a nawet kultury masowej. Fantastyka Pilipiuka z cyklu o Jakubie Wêdrowyczu opowiada
o wspó³czesnej polskiej wsi, autor zgrabnie przeplata kulturê
ludow¹ z kultur¹ popularn¹. Pilipiukowi uda³o siê stworzyæ
wyrazist¹, ale skomplikowan¹ postaæ, do której czytelnik mo¿e
mieæ ambiwalentny stosunek. Wêdrowycz jest odra¿aj¹cy,
prymitywny, budz¹cy wstrêt, ale zarazem i sympatiê. Przez
pryzmat w³anie takiej jednostki aspo³ecznej Pilipiuk obna¿a
wady i absurdy ¿ycia, wrêcz patologie spo³eczne i wymiewa
siê z nich niemi³osiernie.
Wszystkie utwory Pilipiuka w zasadzie napisane s¹ w sposób ³atwy w odbiorze. Wyszukany jêzyk, ogólna erudycja
i wci¹gaj¹ca akcja doskonale pomagaj¹ pisarzowi podzieliæ
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wi³em jedynie uznawaæ chlubne wspomnienia, a widz¹c, ¿e w
opiewaniu klêsk, obwinieñ i zdrad licznych mam wyrêczycieli, zwróci³em myl i rylec mój do tych szczególniejszych przedmiotów, które by nam czyni³y zaszczyt i nastrêcza³y wzór godny naladowania. Z tej motywacji wyros³y takie dzie³a, jak
wydany w 1832 roku zbiór Rozmaitoci Polskie, zawieraj¹ce
zestaw rycin, powiêconych dziejom Polski. W 1843 roku
powsta³y Wspomnienia o Polakach, co zas³ynêli w obcych
i odleg³ych krajach, zawieraj¹cy 40 rycin (reprint tego wydawnictwa ukaza³ siê w Warszawie w 1984 roku). Artysta
uczestniczy³ równie¿ w przygotowaniu wydawnictwa Albumy wileñskie (powsta³ego w latach 1845-46) oraz zamieszcza³ grafiki w ksi¹¿kach dla dzieci, np. w wydanych w 1834
roku Nowych Rozrywkach dla Dzieci przez Klementynê z Tañskich Hoffmanow¹. Popularnoci¹ cieszy³y siê tak¿e pojedyncze sztychy, jak chocia¿by stalorytowy portret Adama Mickiewicza (wykonany wed³ug medalionu Dawida dAngers)
i wykorzystywany czêsto w paryskich wydaniach utworów
poety. Wród dzie³ Antoniego Oleszczyñskiego by³y równie¿
wizerunki Juliusza S³owackiego, który zreszt¹ powiêci³ artycie kilka ciep³ych s³ów. W jednym z listów poety do matki,
mo¿na odnaleæ s³owa: Czêsto chodzê patrzeæ, jak sztychuje
Oleszczyñski, jeden z najpierwszych sztycharzy w Europie,
m³ody Polak - z ojczystej historii bierze przedmioty - i wydaje
album rysunków ró¿nych czynów i pomników.
Antoni Oleszczyñski zmar³ 28 lutego 1879 roku w Pary¿u. Przez wiele lat zapomniany, uhonorowania doczeka³ siê
przede wszystkim w swoim rodzinnym miecie. W Krasnymstawie mo¿na odnaleæ tablicê powiêcon¹ pamiêci artysty,
a krasnostawskie muzeum od lat gromadzi jego dzie³a. Warto
jeszcze dodaæ, ¿e w 1977 roku nak³adem Oddzia³u PTTK
w Che³mie zosta³ wydany pami¹tkowy medal z okazji XX
rocznicy powo³ania muzeum w Krasnymstawie, na awersie
którego umieszczono wizerunek Antoniego Oleszczyñskiego.

Artysta
z Krasnegostawu
Wród wybitnych polskich grafików XIX wieku, a warto
pamiêtaæ, ¿e by³ to okres szczególnego rozwoju tej dziedziny
sztuki, wykorzystywanej chêtnie w rozwijaj¹cej siê prasie, jak
równie¿ w coraz bardziej popularnych wydawnictwach ilustrowanych, wyj¹tkowe miejsce zajmuj¹ bracia Oleszczyñscy.
Najwybitniejszym przedstawicielem tej rodziny artystów by³
W³adys³aw, grafik i przede wszystkim rzebiarz, autor licznych nagrobków i medalionów portretowych, w tym jednego
z pierwszych pomników Adama Mickiewicza, ods³oniêtego
w 1859 roku w Poznaniu. W dziedzinie grafiki godnie sekundowali mu starsi bracia  Antoni i Seweryn. Pierwszy, tworz¹c na emigracji liczne ilustracje do ksi¹¿ek i tekstów literackich, a drugi, wieloletni dyrektor Litografii Banku Polskiego w Warszawie, przygotowuj¹c szatê graficzn¹ do podrêczników szkolnych i innych wydawnictw. Wszyscy trzej byli
synami Kazimierza Oleszczyñskiego, sêdziego pokoju w Krasnymstawie i Salomei z Kosiñskich. Najstarszy z braci  Antoni, zwi¹zany by³ z Krasnymstawem równie¿ poprzez urodzenie, gdy¿ w³anie w miasteczku nad Wieprzem przyszed³
na wiat, dok³adnie 16 stycznia 1794 roku.
Droga Paw³a Antoniego Oleszczyñskiego do tak wa¿nego
miejsca w polskiej sztuce XIX wieku by³a wyj¹tkowo malownicza. Spor¹ rolê odegra³ ojciec, cz³owiek wszechstronnie
wykszta³cony (absolwent Akademii Krakowskiej) i ciesz¹cy
siê powszechnym szacunkiem. Du¿e znaczenie mia³y kontakty towarzyskie Kazimierza Oleszczyñskiego, który w trakcie
wype³niania funkcji sêdziego trafi³ do Koñskowoli (w tej miejscowoci urodzi³ siê najm³odszy z braci  W³adys³aw), le¿¹cej nieopodal Pu³aw, pe³ni¹cych w tym czasie, dziêki Izabeli
Czartoryskiej, rolê jednego z wa¿niejszych orodków ¿ycia
kulturalnego. Podstawy wykszta³cenia Antoni Oleszczyñski
zdoby³ w szkole pijarów w Opolu Lubelskim. Nastêpnie podj¹³ studia prawnicze w Warszawie, jednak
ujawniaj¹ce siê coraz bardziej talenty plastyczne, zaowocowa³y ostatecznie ukoñczeniem
Cesarskiej Akademii Sztuk Piêknych w Petersburgu. W tym czasie powsta³y ju¿ pierwsze prace, które przynios³y mu uznanie miêdzy innymi ks. Stanis³awa Staszica i Juliana
Ursyna Niemcewicza. Umo¿liwi³o to Oleszczyñskiemu uzyskanie stypendium na kontynuowanie studiów w Pary¿u. Wyjazd z kraju
w 1825 roku okaza³ siê brzemienny w skutkach,
gdy¿ po wybuchu powstania listopadowego artysta
postanowi³ pozostaæ na emigracji.
Przez nastêpne piêædziesi¹t lat, Antoni Oleszczyñski prowadzi³ skromne ¿ycie artysty, powiêcaj¹c je misji, któr¹ najlepiej wyrazi³ w s³owach: powiêciwszy siê sztukom piêknym
nie mia³em zamiaru uczyæ kogo b¹d historii, lecz postano-

Zbigniew Lubaszewski
Wykorzystana literatura:
Tygodnik Ilustrowany 1865, nr 303,
1867 nr 391-93, 395, 396.
D. Kaczmarzyk, W³adys³aw Oleszczyñski,
Warszawa 1962.
M. Nowosadzki, Antoni Oleszczyñski 
grafik z Krasnegostawu, /w:/ Zapiski
krasnostawskie 1996, t. III.
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Trzej prestidigitatorzy:
Schulz, Panas, Meniok

Wierze i Igorowi
i nie tylko
kiedy umiera ojciec matka
niebo zabija siê deskami dziura ozonowa jest wtedy mniej widoczna
paj¹ki zaczesuj¹ paroksyzmy nici suche licie li¿¹ je¿e
kiedy umiera przyjaciel kochanka czas staje okrakiem
miast szybciej zginaæ przeguby staraj¹c siê o rentê
bordowe kredki strugaj¹ drewno i porastaj¹ altanki
³adnie pisz¹ o tym poeci
a gdy umiera m¹¿ ¿ona
(Aleksandra Zinczuk)
Wszystko zale¿y od perspektywy widzenia, najlepiej tej
ptasiej perspektywy1, któr¹ widaæ w prozie oraz rysunkach
Bruno Schulza, z jakiej W³adys³aw Panas oraz Igor Meniok
widzieli dwa oryginalne miasta: Lublin i Drohobycz. Je¿eli
przyjmiemy jednoczenie, ¿e Schulz by³ jednak zaznajomiony z fizyk¹ kwantow¹ i teori¹ wzglêdnoci Einsteina2, wszystko uk³ada siê zgodnie z ich prawem. Pomna¿aj¹c liczbê wiatów, ronie iloæ bohaterów. Nie ma w tym nic nienaturalnego, bo tak naprawdê by³o ich czterech tak jak muszkieterów.
A wszystko zaczê³o siê od postaci, bêd¹cej innym bytem
i przynale¿¹cej do innego wymiaru. By³ ni¹ prestidigitator
z opowiadania Wiosna. W³adys³aw Panas, koñcz¹c swój wyk³ad 19 listopada 2003 roku na otwarciu Muzeum im. Brunona Schulza w Drohobyczu, poda³ ca³y fragment dotycz¹cy
maga. Po raz kolejny odda³ g³os mistrzowi s³owa, co wiêcejsamemu obrazowi przezeñ wykreowanemu, znajduj¹c w tym
niezale¿nym bycie niekoñcz¹c¹ siê, ale bynajmniej nie ostateczn¹, wypowied:
Nie mam lepszej hipotezy ni¿ hipotezê o intrydze Nieskoñczonoci. Nie mam lepszego obrazu, któryby tê sprawê
nieco bardziej pogl¹dowo objani³, ni¿ obraz wyjêty
z Wiosny.3
Po tych s³owach nastêpuje przytoczenie ca³oci, odnosz¹cej siê do przedstawienia Schulzowskiego prestidigitatora.
W³aciwie prestidigitatorów by³o wiêcej. Tym samym,
co z powy¿szego opowiadania, a mo¿e ju¿ innym, by³ ojciec
czyni¹cy rzeczywistoæ wzniolejsz¹, bardziej zagadkow¹
i niejednoznaczn¹. Jego metamorfozy maj¹ zawsze utajony
sens. Czêsto niejasny i pocz¹tkowo niewyczuwalny po to, by
mog³a ujawniæ siê magia.

Schulz by³ wirtuozem s³ów, nazywaj¹cych nie tylko entropiê, lecz przede wszystkim rzeczywistoæ jeszcze drzemi¹c¹, jakby dopiero przed chwil¹ odkryt¹. Panas by³ wnikliwym czytelnikiem tych s³ów magicznych oraz ich braku. Najbardziej adekwatnym tego przyk³adem jest po¿egnanie Panasa przez ksiêdza Romualda Jakuba WeksleraWaszkinela i profesora Jerzego wiêcha, którzy nazwali go Widz¹cym Lublin4
oraz Panasem od Schulza5. Rzeczywicie: czy Schulz od Mesjasza, skoro dzie³o o nim nie ukaza³o siê? Kolejna poprawka ukaza³o siê jego opracowanie. Czy¿by zatem Panas od
Mesjasza? Wiêc hipoteza o intrydze niemiertelnoci sprawdzi³aby siê w inkarnacji Widz¹cego. Humor oparty o prawid³owoci logiczne by³ zawsze bliski Profesorowi. Wemy jego
szkice: semiotyczny lub traumatycznoestetyczny, powiêcone
lubelskiemu poecie, Józefowi Czechowiczowi, z okazji rocznicy jego urodzin:
Spad³ w samym rodku miasta, a tu  tyle co nic. Zero
magii, zero cudownoci. Ani grama poezji. Chocia¿, je¿eli
siê dobrze zastanowiæ i przyjrzeæ siê dok³adnie swoim w³asnym notatkom ¿e te¿ tego wczeniej nie zauwa¿y³em.
Chyba jednak mamy pewien trop prowadz¹cy do krainy i
bani, i magii, i poezji.6
albo:
[ ] powtarzam te informacje niczym jak¹ magiczn¹ formu³ê: w niedzielê 15 marca 1903 roku o godz. 9.30 na
ulicy Kapucyñskiej 3m8  w suterenie oficyny. Nikogo nie
powinna dziwiæ ta moja monotonna mantra, która jest tak¿e
i Twoj¹, czyli nasz¹ wspóln¹ [ ]. Nie ma rady trzeba
wyobraziæ sobie tê suterenê.7
Weksler  Waszkinel J., Widz¹cy Lublin [w:] Akcent 2005, nr 1, str.28.
wiêch J., Panas od Schulza [w:] Akcent , str. 32.
6
Panas W., Kapucyñska 3: dwa obrazki [w:] Gazeta Wyborcza 2002, nr 63, str. II
Dodatek Na urodziny poety.
7
Panas W., tu mnie skrzyd³em uderzy³a trwoga [w:]  Gazeta wyborcza 2003, nr
63, str. 2 Dodatek Na urodziny poety.
4
5

Schulz B., Opowiadania, Warszawa 1994, str.312. Oznaczenia w nawiasie pochodz¹ z danego wydania.
2
Lindenbaum S., Lektury Schulza [w:] Midrasz 2003, nr 3.
3
Panas W., Bruno Schulz albo intryga Nieskoñczonoci, Lublin 2003, str. 9.
1
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to, jakby patrzy³ na czyje czo³o lub prosto w niebo. Kiedy
zapytany o to, czy to spojrzenie wymijaj¹ce, powiedzia³, ¿e to
dla niego nic nie znaczy. Nie uwa¿a³ tego za manierê. Szybko
mo¿na by³o spostrzec, ¿e chocia¿ nie patrzy³ w konkretne
miejsce - przeciwnie - wszystko obejmowa³ wzrokiem. Swoj¹
szczer¹ wiar¹ w ludzi bardzo przypomina³ podejcie Profesora Panasa do drugiego cz³owieka.
Który z pisarzy stwierdzi³, ¿e na prowincji wszystko toczy siê znacznie wolniej. W istocie, czas posiada w tych osobliwych miastach swój w³asny rytm. Nie bez znaczenia
s¹ tu: historia miasta, jego architektura oraz ludzie, którzy pielêgnuj¹ pamiêæ o Schulzu czy Jaszy Mazurze, o ¿ydowskiej
ludnoci, Szoah, ale i tañcu chasydów. Na stra¿y tej pamiêci
stoi przede wszystkim w Lublinie Orodek Brama Grodzka
Teatr NN12, którego twórcy obrali od pocz¹tku za swojego
duchowego patrona Profesora Panasa. Przedstawicielami po
drugiej stronie, w Drohobyczu, s¹ Pañstwo Meniokowie, którzy zreszt¹ wspó³pracuj¹ z Orodkiem, a sami równie¿ orzekli, ¿e Profesor Panas sta³ siê tym pocz¹tkowym celem wyprawy w wiat Schulza, do jego Istoty i do Pamiêci o nim.
Sta³ siê tym, kto nigdy nie pozwoli nam zab³¹dziæ w przestrzeni Schulzowskiej13. Jednak wystarczy³o dostrzec magiê
ukazan¹ przez jednego cz³owieka, aby wielu w ni¹ uwierzy³o.
Wystarczy³o odbicie w czterech oczach, jak chcia³ tego Schulz
w licie do Tadeusza Berezy.
Przestrzeñ miasta mia³a zarówno dla Brunona Schulza,
W³adys³awa Panasa, jak i Igora Menioka charakter uniwersalny, wrêcz archetypiczny: Drohobycz staje siê dla artysty
jednym z pierwotnych róde³ jego prywatnej mitologii14. To,
co Panas widzia³ jako uniwersum, ikonostas i perpetuum mobile, jest to nie tylko widoczne w tekcie, lecz w rysunkach
pisarza. Wiêkszoæ grafik, a tak¿e jedyny zachowany obraz
olejny Spotkanie, ukazuj¹ cz³owieka na tle miasta. Zarysy
budynków s¹ pokazane w dalszej perspektywie. Na pierwszym
planie znajduj¹ siê, oprócz cielesnoci kobiecej, postaci o zbyt
du¿ych g³owach, jakby artysta widzia³ je z góry lub one z góry
wyobra¿a³y siebie w tekcie. Mo¿e to wiat w oczach Mesjasza. Przyk³adem jest Edzio na szczud³ach lub emeryt ulatuj¹cy z wiatrem. Innymi literackimi przyk³adami s¹ metamorfozy ojca. Zdeformowane w tradycyjnej p³aszczynie widzenia
s¹ metafor¹ dzieciñstwa, intelektu, ale i wyobrani. Te twarze
uformowa³y siê na tle miasta archetypu, a wiêc pod³o¿a kultury i spo³ecznoci, ale tak¿e tego konkretnego wymiaru przestrzeni i czasowoci, konkretu chocia¿by drohobyckiego, lubelskiego czy choæby wileñskiego. Miasto na rysunkach Schulza jest ledwo zarysowane, nieuchwytne w ca³oci, jego budowle s¹ rozmazane i posiadaj¹ nieostre kontury. Dlatego trudno definitywnie przyj¹æ tezê najwybitniejszych zreszt¹ Schulzologów, ¿e rysunki te prezentuj¹ jedynie erotyczne fascynacje i obsesje pisarza. Tym bardziej, ¿e w licie do Stanis³awa
Ignacego Witkiewicza Schulz wyranie pisze o pisarstwie

Jego teksty, pisane zdawa³oby siê prostym jêzykiem, opisuj¹cym z³o¿one zjawiska rytmu porodu8, pe³nego mia³ych
okreleñ oraz potocznoci, ale tej, która jest nonikiem myli,
a nie jej utraty. Z jednej strony napisa³ Ksiêgê blasku i Bruno
od Mesjasza, z drugiej niezwykle cenion¹ rozprawê doktorsk¹
W krêgu metody semiotycznej. Gdyby jeszcze pomno¿yæ wcielenie W³adys³awa Panasa, to pod tym wzglêdem mo¿na by
porównaæ go do cz³owieka Renesansu b¹d XVIIwiecznego
krytyka, Francesca Patriziego, który bez najmniejszego problemu ³¹czy³ cudownoæ ze cis³¹ analiz¹, ¿eby nie powiedzieæ z ch³odn¹ kalkulacj¹. Wprawdzie Profesor nie by³by
ma³ostkowy, aby u¿ywaæ statystycznej metody podczas liczenia odautorskich wypowiedzi w homeryckich eposach, jak
zrobi³ to w³oski uczony. Mia³ jednak tê nieprzeciêtn¹ jasnoæ
widzenia, ale i cenn¹ wra¿liwoæ na magiê miejsca, a tak¿e
imienia i liczby. Jego wiara nigdy nie straci³a na uczonoci,
kiedy opisywa³ trójkowy uk³ad ekslibrisów Schulzowskich,
trójk¹tne po³o¿enie: Bramy Grodzkiej, Placu wiêtego Micha³a i Placu Widz¹cego z Lublina9, znaczenie daty urodzenia Bruno Schulza dla jego imienia10, czy zamierzony przez
niego uk³ad opowiadañ. Wszêdzie dopatrywa³ siê prawid³owoci.
Pomimo swojej choroby musia³ ci¹gle wierzyæ w holistyczn¹ kolej rzeczy. Kiedy po mierci Igora jego ¿ona, Wiera, powiedzia³a, ¿e w religii prawos³awnych wa¿ny jest dziewi¹ty i czterdziesty dzieñ po mierci osoby11, i ¿e Igor dok³adnie odszed³ w czterdziestym dniu mierci Profesora, pomyla³am, ¿e to, co obydwaj robili, zosta³o uwieñczone tak symbolicznie, ¿e lepiej by sobie tego Profesor nie wyobrazi³. Dodajmy jeszcze, ¿e urodziny Igora wypadaj¹ w czterdzieci dni
po kalendarzowych urodzinach Profesora. I niewiarygodne,
ile ten cz³owiek mia³ pokory, ¿eby postawiæ równie¿ siebie na
miejscu chasydzkiego ucznia, któremu nie godzi siê s³uchaæ
historii o siódmym ¿ebraku.
Zarówno Profesora, jak Igora, ³¹czy³o nie tylko wspólne
zami³owanie do prozy autora Sklepów cynamonowych, ale
przede wszystkim do miasta, w którym ¿y³, tworzy³ i zmar³.
Obydwaj byli ujmuj¹co przebojowi i równoczenie pozostaj¹cy na uboczu. Dwaj przyjaciele umacniali pieczo³owicie
pamiêæ o pisarzu oraz urokliwoci trochê wiêkszych prowincjonalnych miasteczek. Igor by³ dodatkowo zwi¹zany z teatrem. W Drohobyczu prowadzi³ w³asny, który powsta³ z inspiracji Schulzowskich. Teatr to równie¿ inna rzeczywistoæ,
a sztuka aktorska zbli¿a nas do magicznoci. Przede wszystkim jednak Igor Meniok by³ cz³owiekiem niezwykle obecnym. By³ urodzonym animatorem, spo³ecznikiem i organizatorem. Swoj¹ otwartoci¹ zjednywa³ ludzi. Schulz by siê zdziwi³, ale mia³ poniek¹d, i wci¹¿ ma, w tym m³odym Drohobyczaninie, osobistego menad¿era.
Igor mia³ charakterystyczne spojrzenie. Mianowicie rzadko patrzy³ w oczy rozmówcy, tylko gdzie g³êbiej. Wygl¹da³o

Orodek w zakresie praktyk teatralnych dla m³odzie¿y powiêci³ konferencje obejmuj¹ce tematykê powiêcon¹ Schulzowi.
13
Fragment tekstu po¿egnalnego z 25.01.2005roku zamieszczonego na stronie
internetowej: www. pater. kul. lublin.pl.
14
Meniok I., Kulturowo filozoficzny fenomen miasta w rosyjskiej i polskiej tradycji
literackiej. N. Gogol M. Bu³hakow B. Schulz [w:] Problemy nauczania jêzyka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji u progu XXI wieku, Kielce 1999, str.185 - 193.
12

Panas W., Ksiêga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997,
str.58.
9
Panas W., Brama [w:] Brama, Lublin 1997, str. 2-10.
10
Panas W., Bruno Schulz albo intryga , str.5.
11
Zadziwiaj¹ca analogia z wierzeniami buddystów, dla których w³anie w dziewi¹tym dniu po mierci zmar³y przechodzi do innego wiata.
8
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i rysunku jako dwóch ró¿nych sposobach na wyra¿enie tego
samego. Poza tym co z rysunkami, które ukazuj¹ ksiêgê na tle
miasta i schodów? Obsesje by³yby tylko pierwszym planem,
a przecie¿ warto ws³uchaæ siê w g³os pisarza, który mówi,
aby przyjrzeæ siê temu, co nie na powierzchni. Wejrzeæ w istotê
rzeczy:
Ale nie tu koniec jeszcze, zstêpujemy g³êbiej. Tylko bez strachu. Proszê mi podaæ rêkê [ ] i jestemy u korzeni [ ]
Jestemy po drugiej stronie, jestemy u podszewki rzeczy,
w ciemnoci fastrygowanej pl¹cz¹c¹ siê fosforescencj¹.
Jak bardzo powy¿szy fragment koresponduje z przes³aniem Nocy lipcowej, w której obrze¿a miasta, dok³adnie jak
z rysunków, wyjawiaj¹ tajemnicê:
Wreszcie na koñcu miasta noc rezygnuje ze swych igraszek, zrzuca zas³onê, ods³ania sw¹ powa¿n¹ i wieczn¹
twarz. Ju¿ nie zabudowuje nas w z³udnym labiryncie halucynacyj i majaków, otwiera przed nami gwiadzist¹ sw¹
wiecznoæ.
Tego rodzaju przywo³añ jest wiêcej w tekcie. Najwa¿niejszy przede wszystkim jest tutaj potencja³ miasta nieskoñczonego o fenomenie polegaj¹cym na tym, jak opisuje to Igor
Meniok, który widzia³ Drohobycz jako miasto trzech kultur,
trzech religii ju¿ w ich przedhistorycznym po³¹czeniu:
[ ] najwiêksz¹ aktualnoæ miasto posiada w przesz³oci
oraz przysz³oci. Teraniejszoæ nie uaktywniona przesz³oci¹ nie otrzymuje warunków dla jej przetrwania w przysz³oci. Miasto jest wyrazem pamiêci, która sk³ada siê na
prawdziwy sens ¿ycia. Drohobycz w powieciach B. Schulza jest nonikiem w³asnej egzystencji, która jest niew¹tpliwie silniejsza od egzystencji ka¿dego mieszkañca.15
W³adys³aw Panas i Igor Meniok szli ladem Schulzowskiej pamiêci wra¿eñ, zjawisk, ulotnoci. Wa¿ne jest to,
(z ca³ym szacunkiem dla Profesora, ale nie u¿ywaj¹c chiazmy
jako figury retorycznej), ¿e uda³o im siê utrwaliæ stwarzanie
miasta. Bardziej zatem przemawia wizja Panasa. Wraz z Igorem traktowali dwa miasta jako ziemiê ci¹gle jeszcze nieodkryt¹ definitywnie. Obydwaj skonkretyzowali miasto w tekstach Schulza, które przewa¿nie traktuje siê jako prozê odrealnion¹. Tymczasem przez to, ¿e Drohobycz, mityczne i magiczne miasto [ ], gdzie ci¹gle stoi w rynku rodzinny dom
pisarza i gdzie jego ojciec dziêki rozmaitym wybiegom i manipulacjom nigdy ostatecznie nie umiera16, istnieje poprzez
architekturê pamiêci pisarza, i wszystko, co z nim i miastem
zwi¹zane. Sam narrator Sanatorium pod klepsydr¹ nie uznaje
przypadkowoci zjawienia siê panoptikum na placu w. Trójcy. Panas, opisuj¹c przewrotnie pust¹ przestrzeñ w Genialnej
epoce, odnosi siê do budynków wype³niaj¹cych j¹ namacaln¹
rzeczywistoci¹:
Pusty i czysty plac wiêtej Trójcy zreszt¹ miejsca najzupe³niej realne w drohobyckiej przestrzeni przekszta³ca siê
w kosmogoniczn¹ pustkê wiata na pocz¹tku.17
Architekturê wype³nia inna logika, która nie zna typowych
kategorii czasu i przestrzeni, dlatego jak d³ugo bêdzie istnieæ
miasto lub pamiêæ po nim, tak d³ugo bêdzie ono istnieæ:

[ ] uwalnianie przestrzeni przekszta³ca siê w uwalnianie
czasu. Pusta przestrzeñ objawia siê bowiem jako pusty
czas, który jest oczekiwaniem na wype³nienie.18
Pustka, opisanego przez Schulza miasta, nosi podstawow¹
cechê kresowoci, specyficznej skoñczonoci zjawisk widocznych g³ównie na odosobnionych obszarach. W miecie pisarza koniec wiata przydarza siê na ka¿dym kroku, dziêki czemu zyskuje ono niepowtarzalny urok, o czym mowa jest
w opowiadaniu pt. Pan:
W k¹cie miêdzy tylnymi cianami szop i przybudówek by³
zau³ek podwórza, najdalsza, ostatnia odnoga, zamkniêta miêdzy komorê, wychodek i tyln¹ cianê kurnika  g³ucha zatoka,
poza któr¹ nie by³o ju¿ wyjcia [ ] najdalszy przyl¹dek [ ]
ostateczna ciana tego wiata. 19
Kiedy dwa lata temu przyjechalimy jako studenci filologii polskiej UMCS na przys³owiowy koniec wiata, odby³o
siê w Drohobyczu nasze pierwsze spotkanie seminaryjne powiêcone twórczoci Henryka Grynberga. Jednym z goci by³
Alfred Schreyer, którego poproszono na spotkanie z nami.
Siedzielimy w kameralnym gronie w oczekiwaniu na ucznia
Schulza, któremu kilka dni wczeniej zmar³a ¿ona. Pomimo
to przyszed³. Zacz¹³ sformu³owaniem, ¿e przyby³ przekazaæ
m³odym ludziom co o Schulzu. Mówi³ do nas. Nie muszê
dodawaæ, ¿e bylimy wzruszeni, a pan Schreyer przede wszystkim. Po jego opowieciach po raz pierwszy zrozumia³am, ¿e
Schulz umar³, ale jednoczenie tak bardzo jest. Mo¿e by³o to
odczucie na zbli¿onej zasadzie, co Jerzy Ficowski pisa³
o mierci Juliana Tuwima. Tego nie wiem. Nie wiem te¿, kiedy dotrze wiadomoæ o odejciu dwóch admiratorów prozy
mê¿czyzny wzrostu takiego sobie, o trójk¹tnej g³owie
i odstaj¹cych uszach20.
Aleksandra Ziñczuk
Tam¿e, str.78.
Schulz B., Sklepy cynamonowe, Kraków 1957, str.74.
20
Józefczuk G., Fotopocztówkowa podró¿ do Drohobycza [w:] Gazeta Grodzka2004, nr 6, str.7.
18

19

Artyku³ zosta³ wyg³oszony na konferencji naukowej
Lublin  Drohobycz - miasta magiczne w interpretacji W³adys³awa Panasa i Igora Menioka w Drohobyczu na Ukrainie (padziernik 2005). Temat konferencji zwi¹zany by³ z odejciem Profesora Panasa i przedwczesn¹ mierci¹ jego przyjaciela, Igora Menioka,
m³odego za³o¿yciela Naukowego Centrum Polonistycznego przy Uniwersytecie im. Iwana Franki w Drohobyczu. Konferencja odby³a siê w zwi¹zku z kolejnym polsko-ukraiñskim spotkaniem seminaryjnym,
które od kilku lat oparte jest na wspó³pracy Polonistycznego Centrum (od niedawna im. Igora Menioka
w Drohobyczu) z Naukowym Ko³em Polonistów przy
UMCS w Lublinie. Dzi orodek na Ukrainie kierowany przez Wierê Meniok planuje wspólnie z dr. Arkadiuszem Bag³ajewskim nastêpne seminarium naukowe. Tym razem odbêdzie siê ono w Lublinie i jego
myl¹ przewodni¹ bêdzie Poemat o moim miecie Lublinie Józefa Czechowicza.

Tam¿e.
Panas W., Bruno od Mesjasza, Lublin 2001, str. 28.
17
Panas W., Ksiêga blasku str.76.
15
16
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Zbigniew Uchnast

MIERTELNA MUZA
(Raport spod stryczka)
fragmenty

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej... brzmia³y pocz¹tkowe s³owa wyroku, a ostatnim dwóm wyrazom towarzyszy³o donone zgrzytniêcie zêbów. Pochodzi³o z bezsilnej wciek³oci. Us³ysza³em je jak gdyby przez megafon i jakby wyrwa³o siê nie spomiêdzy moich zêbów. Nie przypuszcza³em,
aby mog³o zabrzmieæ tak g³ono i zawstydzi³em siê. Zgrzytniêcie nie by³o uprzednio pomylane i gdybym wiedzia³, ¿e
tak siê mogê zachowaæ, niew¹tpliwie opanowa³bym siê. Jednak zanim przebrzmia³o, zd¹¿y³em w³¹czyæ siê w nie solidarnie w³asn¹ wol¹, maj¹c wra¿enie, i¿ tym zgrzytniêciem cieram na proch zespó³ sêdziowski. W lad za tym znów tylko
us³ysza³em, niepotrzebne zreszt¹ s³owa: Ale przecie¿ ja na to
nie zas³u¿y³em! - zaanga¿owane by³y tylko moje uszy.
Kilka minut milcz¹cej g³upiej dumy, bo to byle k... takiego wyroku nie dostaje. Wystarczy³o jednak uchwycenie czyjego, uparcie wymykaj¹cego siê spojrzenia, aby siê przekonaæ, i¿ oni wszyscy traktuj¹ to zupe³nie serio. Wtenczas po
raz pierwszy pojawi³o siê gniot¹ce przygnêbienie, towarzysz¹ce ka¿dej sytuacji bez wyjcia. Jeszcze nie dowierza³em
i dziwi³em siê, stoj¹c jakby obok siebie drugiego, tego skazanego. Chêtnie bym siê do niego nie przyzna³. A wiêc to ten
marny cz³owiek stoj¹cy porodku olbrzymiej sali, w zniszczonej kurtce po¿yczonej od kumpla?
Odchodz¹c z sali s¹dowej, mia³em takie dramatyczno 
przyjemne uczucie, ¿e teraz jest mi wiêcej wolno, ¿e przez
ten wyrok zosta³o mi przyznane prawo jakiej szczególnej
nietykalnoci niedostêpnej zwyk³ym miertelnikom. Chwilami pragn¹³em skorzystaæ z tego przywileju. Móg³bym,
np. napluæ w twarz panu sêdziemu, lub wyrzuciæ przez okno
czapkê milicjanta i z pewnoci¹ nie by³bym za to tak ukarany
jak ka¿dy inny wiêzieñ. Mo¿e nawet w ogóle machnie na to
rêk¹, traktuj¹c mój eksces jako swoiste wyra¿enie ostatniej woli.
Wszystko, co teraz mówi³em i czyni³em, stanowi³o jakoby testament i, co dziwniejsze, tak w³anie by³o przyjmowane przez
otoczenie, a nawet, jak mi siê zdawa³o  przez w³adze.
Zachcia³o mi siê strasznie kl¹æ, tak bez specjalnej z³oci,
ale ca³¹ dusz¹, ka¿demu spotkanemu na drodze cz³owiekowi
spokojnie spojrzeæ w oczy i cynicznie wycedziæ: Ach, ¿e ty
k... twoja maæ!  a potem miaæ siê idiotycznie na widok
jego zaskoczenia.
Przez pierwsze godziny w celi mierci, zwanej kaesem
by³em w takim stanie, ¿e nie poznawa³em ludzi nawet mi znajomych. By³o nas czterech. Tamci ju¿ oswojeni grali w karty
na siennikach. Kilka rzeczowych pytañ i zrobiono mi miejsce, proponuj¹c, abym siê po³o¿y³. Uczyni³em to skwapliwie,
bo czu³em siê fizycznie i psychicznie wyczerpany. Myla³em,
¿e sprawa rozstrzygniêcia mojego losu jest kwesti¹ kilku dni.
Czu³em siê ciasno, a¿ do bólu skuty czterema cianami,

a na stra¿y sta³a mieræ. Malutkie okienko tkwi³o ironicznie
w k¹cie os³oniête blaszanym koszem. Odnosi³em wra¿enie, i¿
ciany s¹ wielokrotnie grubsze ni¿ w istocie, ¿e nigdzie siê
nie koñcz¹, ¿e na ca³ej kuli ziemskiej jest tylko czerwony drêtwy mur i elektrycznoæ. Mur zawiera tylko jedn¹ komnatê,
w której ja siê znajdujê.
Co mo¿na zrobiæ w tych warunkach? Powiesiæ siê? Ciê¿ko zachorowaæ i umrzeæ w wiêziennym szpitalu? Zabiæ stra¿nika? Nierealne. Myl uparcie powraca do rzeczywistoci zamkniêtej w czterech cianach. Z góry wiedzia³em, ¿e nic podobnego siê nie stanie. Bêdê zmuszony, uzbrojony w makabryczn¹ cierpliwoæ oczekiwaæ decyzji tak d³ugo, jak tego
zechce miertelna biurokracja i nie bêdê móg³ w najmniejszym stopniu przeciwdzia³aæ jej zamierzeniom. Z potworn¹
dok³adnoci¹ odbêdzie siê wszystko tak, jak oni tego zapragn¹.
Kiedy, najspokojniej w wiecie, pracownik biurokracji
przele papierek drugiemu urzêdnikowi, w którego biurku
pole¿y sobie trochê, nabieraj¹c przys³owiowej mocy urzêdowej, wreszcie facet ziewaj¹c, podpisze go i pójdzie na piwo
czy na k... , inny znowu postawi na nim zygzak zwany podpisem nieczytelnym i papierek stanie siê zdolny spowodowaæ
wykonanie wyroku. Potem przyjdzie jeszcze jeden urzêdnik,
bez popiechu co odczyta, a potem mo¿e nawet kazaæ podpisaæ i powie: Nie, nie w tym miejscu, bardziej na prawo...
Ten w³anie biurokratyczny spokój bêdzie zabójstwem psychicznym, bo tutaj powinna rwaæ siê ziemia i ryczeæ ska³a.
Od pierwszych godzin na kaesach odwróci³em sie ty³em
do przysz³oci, a twarz¹ do przesz³ego ¿ycia, którym ponownie ¿y³em. I w takiej pozycji posuwa³em siê, a raczej mocno
sta³em wczepiony napiêtymi miêniami stóp w jak¹ tamê,
która bezlitonie, prêdko, coraz prêdzej unosi³a mnie w dal
czasu. Niechêtnie odwraca³em siê za siebie w kierunku jazdy,
bo za plecami czai³o siê co strasznego. Na nieszczêcie by³em w tym wieku, kiedy siê jeszcze wierzy we w³asn¹ fizyczn¹
niemiertelnoæ, tote¿ traktowa³em swój wyrok jako karygodne
niedopatrzenie losu. W³aciwie, jakim prawem mia³bym
umrzeæ, podczas gdy tylu ludzi jest jeszcze na wiecie? Nie
potrafi³em sobie wyobraziæ wiata bez mojej osoby.
Na krótko wróci³em do rzeczywistoci. Koledzy wci¹¿
r¿nêli w karty. Na moje pytanie wyjanili, ¿e tu siê w nocy nie
pi, bo tylko w nocy zabieraj¹. Wczoraj te¿ jeden odszed³.
Jeden odszed³... Byæ mo¿e po jakim czasie i o mnie tak
powiedz¹ komu nowemu: By³ tu jeden, ale w nocy odszed³.
Nagle zapragn¹³em kopaæ w drzwi i ryczeæ ogromnym g³osem: Ja chcê ¿yæ! Czy wy tego nie rozumiecie!? Ja muszê ¿yæ!
Zerwa³em siê z siennika i rozpocz¹³em marsz po celi. Pragn¹³em, jak jeszcze niczego w ¿yciu, ocaliæ przed mierci¹
jak¹ cz¹stkê siebie, bez wzglêdu na to, w jakiej formie. Iskra
15
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w sercu, któr¹ wyobra¿a³em sobie jako zielon¹, ros³a i przeistoczy³a siê w b³êdny ognik. By³em w tej chwili zdolny do
najwiêkszego wysi³ku, do pracy bez wytchnienia, do tworzenia czego wielkiego. Chcia³bym uca³owaæ wszystkich w celi
i wszystko im oddaæ za chwilê spokoju, za moment ciszy
i niewtr¹cania siê do mnie. Przeraliwie lotny umys³ b³yskawicznie wyszukiwa³ wszystkiego co piêkne, wyostrzony wzrok
przenika³ ciemnoæ przysz³oci, a s³uch móg³by teraz uchwyciæ dwiêki lenych dzwonków. Pod czaszk¹ w roz¿arzonych
do czerwonoci zwojach mózgu k³êbi³y siê niepowi¹zane jeszcze w sensowne zdania, kolorowe metafory, a w podwiadomoci tkwi³a, bêd¹ca t³em dla przenoni, nienamacalna jeszcze myl¹ pointa. Tak powsta³ pierwszy kaesowski wiersz.
Doprawdy, w takim stanie mo¿na by³o iæ na mieræ. Powiedzia³bym im chyba jeszcze takie mniej wiêcej s³owa: Czy wy
durnie wiecie, co robicie! Szczerze wtedy litowa³em siê nad
wspó³towarzyszami, zdanymi jedynie na prozê oczekiwania.
Z braku o³ówka i papieru oraz odpowiedniego zezwolenia,
musia³em od razu uczyæ siê wiersza na pamiêæ.
Którego wieczoru, przed kolacj¹ zabrano z kaesów Domos³awa, a pó³ godziny póniej przyniesiono kocio³ z barszczem i wziêto Stacha. Zapanowa³a atmosfera ciê¿kiego przygnêbienia. Du¿e nieszczêcia kojarzy³y ludzi w wiêzieniu, ale
najwiêksze dzia³a³y izoluj¹co. Teraz nikt z nas nie mia³ dla
drugiego s³owa pociechy. Ka¿dy by³ zajêty bez reszty sob¹,
takim przygotowaniem siê na mieræ, na jakie by³o go staæ.
Ba³ siê, ¿e mo¿e na niego kolej, a jednoczenie pociesza³, ¿e
w celi jest jeszcze kilku innych.
Czerwonego barszczu nikt nie tkn¹³. Oni nie jedli na skutek przygnêbienia, mnie za kojarzy³ siê z krwi¹ zabranych.
Przypomnia³em sobie malowanie celi. Czekalimy. Kostka nie
by³a wyniesiona, wiêc jeszcze przyjd¹, tylko, po kogo? Ca³¹
si³¹ woli odpycha³em od siebie przypuszczenie, ¿e po mnie,
po raz pierwszy w ¿yciu wierz¹c, i¿ mogê pomyleæ w z³¹
godzinê. Robi³em swego rodzaju rachunek sumienia, polegaj¹cy na wyszukiwaniu argumentów za tym, ¿e mnie nie wezm¹,
¿e jestem m³ody, nikogo nie zabi³em itp. Najbardziej wierzy³em w to, ¿e pochodzê z rodziny d³ugowiecznych, mój pradziad, jak utrzymywa³a historia rodzinna, ¿y³ 102 lata, dziad
 105, a ojciec jeszcze ¿yje. Dlaczego ja mia³bym byæ wyj¹tkiem? To w³anie najmocniej podtrzymywa³o mnie na duchu
przez pewien okres.
Nieraz myla³em - le by³oby teraz iæ na mieræ, czu³em
za plecami dokuczliwe zimno i przypomnia³em sobie, ¿e niedawno, w podobnych okolicznociach, te¿ nie chcia³bym iæ
tam, sk¹d siê nie wraca, mia³em nieprzyjemnie pe³ny ¿o³¹dek. Z jak¹ niezrozumia³¹ wiêksz¹ nadziej¹ szed³bym na stracenie g³odny. Dlatego przez pierwsze tygodnie pobytu w kaesach g³odzi³em siê, konsumuj¹c tylko tyle, aby nie zachorowaæ z wycieñczenia.
Tej nocy po Kostkê nie przyszli, ale ja odczu³em bardzo
blisko przelatuj¹cego anio³a mierci. Zapragn¹³em tedy za
wszelk¹ cenê udostêpniæ swoje wiersze czytelnikom. Postanowi³em upaæ naczelnikowi do nóg.
Rano stan¹³em przed obliczem nie naczelnika, lecz jednego z oficerów. Do nóg nie upad³em, tylko treciwie wy³uszczy³em swoj¹ sprawê. On, wys³uchawszy tej niecodziennej
proby, grzecznie odmówi³, motywuj¹c to brakiem odpowied-

nich warunków, przy tym spogl¹da³, jakby mnie u³askawia³.
Nabra³em otuchy i w ogóle w pokoju, wród ludzi wolnociowych czu³em siê mniej skazañcem ni¿ w celi. Wróci³em nieco
przybity niepowodzeniem, a jednoczenie z niejasn¹ nadziej¹,
¿e on tak patrzy³, jakby co dobrego wiedzia³.
Gdy przez d³u¿szy czas nikogo nie stracili, a nadto jednego z nas u³askawili, uspokoi³em siê nieco. Ale wtenczas
odezwa³a siê krew. T³umi³em j¹ jak mog³em z nieoczekiwanego powodu. Pomimo ¿e w tych czasach nie dba³em o zbawienie duszy i nie uznawa³em grzechów, to jednak w takich
warunkach niezrêcznie by³o prowokowaæ wy¿sz¹ si³ê (onanizm w moich czasach by³ powszechnie zaliczany do grzechów). Wytworzy³a siê paradoksalna sytuacja, moja psychika od dawna zawiera³a w sobie 99 % niewiary i 1 % wiary.
Pobyt na kaesach nie zmieni³ tego stosunku, jednak w kaesowskich warunkach ten jeden procent czêsto górowa³ nad
pozosta³ymi.
Przeciwstawianie siê ¿¹dzom nie trwa³o d³ugo. Zwykle
w ¿yciu budzi³em siê seksualnie z kwiatem leszczyny, kiedy
czêsto nieg jeszcze nie taja³. Nadszed³ luty. Do naszych kaesów równie¿ zawita³. Wraz z nim pojawi³a siê u mnie wzmo¿ona aktywnoæ krwi, silniejsza ni¿ wszelkie moralne wêdzid³a. I zwyciê¿y³a. Ów jeden decyduj¹cy procent gdzie siê na
chwile zawieruszy³.
Po kilku dniach dowiedzia³em siê z przera¿eniem, ¿e mój
wyrok z pierwszej instancji zosta³ zatwierdzony przez S¹d
Najwy¿szy. Pierwsze odczucie  to tragiczne zadowolenie, ¿e
jestem nie byle kto, ¿e jestem grony. Opanowa³ mnie nastrój, który zazwyczaj wyra¿a siê na obliczu bezgranicznie
smutnym umiechem. To ju¿ kiedy by³o. Zacz¹³em dopiero
teraz w³aciwie pojmowaæ pierwszy wyrok. Wiêc oni mnie
skazali po to, aby naprawdê straciæ lub naprawdê u³askawiæ!
Okaza³o siê to dla mnie nowe i nie do przyjêcia. Wtem, gwa³townie przelecia³a jakby tylko przez skórê na g³owie, mrona
myl. Przypomnia³em sobie grzech. Gorliwie stara³em siê j¹
odpêdziæ, a wszystko wyt³umaczyæ zbiegiem okolicznoci.
Jednak myl powraca³a, uk³adaj¹c siê w zdanie: A widzisz ³ajdaku?
Moje nerwy by³y ju¿ zszarpane do ostatnich w³ókien. Nie
mia³em si³y do walki ze sob¹, do prze¿ywania podobnych zbiegów okolicznoci. Dlatego, choæ nadal nie wierzy³em, aby to
by³a kara za grzech, solennie obieca³em sobie nie s³uchaæ zmys³ów. Przy tym wszystkim zdawa³em sobie sprawê, i¿ czyniê
to tylko na razie, dla spokoju sumienia.
Moje wiersze, tworzone na kaesach bardzo mi siê podoba³y. Potrafi³em powtarzaæ je w myli wiele razy z jednakow¹
radoci¹. Obiektywnie za rzecz ujmuj¹c, z pewnoci¹ ¿aden
z nich nie przypad³by do gustu zawodowemu poecie, nie mówi¹c ju¿ o poetyckich krytykach z urzêdu.
Iloæ wierszy ros³a. Codziennie wszystkie powtarza³em,
aby nie zapomnieæ ani jednego s³owa. Niekiedy brak³o odpowiednich wyra¿eñ, jakby ich wcale nie by³o w polskim jêzyku, ale wiedzia³em, ¿e istniej¹, ¿e s¹ ca³e zwroty nie przeze
mnie wymylone, nale¿y je tylko odkryæ, wyrwaæ sk¹d
z wysi³kiem. Radosna i ciê¿ka by³a to chwila. Miota³em siê.
Nie wiadomo, dlaczego dopiero teraz po zatwierdzeniu
skazania wierzy³em, ¿e gdyby wszystko odby³o siê zgodnie
z prawem natury, a zatem i zgodnie z moj¹ teori¹ d³ugowiecz16
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noci, nie otrzyma³bym takiego wyroku, a zw³aszcza jego akceptacji. Poniewa¿ to siê sta³o, widocznie ju¿ od tego pamiêtnego dnia co zaczê³o le funkcjonowaæ w naturze. Ludzie 
uzurpatorzy zwyciê¿yli j¹. Namacalnie zacz¹³em odczuwaæ
brak opieki natury nad sob¹ i wierzy³em, ¿e teraz mog¹ mnie
faktycznie straciæ, bo mój los spocz¹³ w rêkach ludzkich.
Od ca³kowitego byæ mo¿e za³amania uratowa³ mnie W³adek, który niespodziewanie wpad³ do nas z podwójnym wyrokiem mierci i to w trybie doranym. Przy takiej konfrontacji mój wyrok nieco przyblad³. Osoba W³adka sta³a siê dla
mnie jakby tarcz¹. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e w razie czego
uprzednio zajm¹ siê nim. Tak wiêc kolega niczego siê nie domylaj¹c, zosta³ moj¹ os³on¹ przed lêkiem, a zarazem granicznym s³upem miêdzy ¿yciem a mierci¹.
W³asn¹ wol¹ stara³em siê zatrzymaæ czas lub chocia¿ trochê przyhamowaæ. Mimo to nadesz³a wiosna. Krew znów
szumia³a w ¿y³ach jak górski potok. Stalimy na narach przy
okienku, z którego po raz pierwszy zdjêto blachy, a zast¹piono drucian¹ siatk¹. Przez jej otwory obserwowalimy
omielaj¹co czysty dziedziniec wiêzienny, na którym kwit³y
szczodrze i ciê¿ko liliowe bzy i urzêdniczki w wiosennych
strojach. Nigdy nie widzia³em lici i trawy tak soczycie nasyconych zieleni¹. Wszystkie dziewczyny by³y jakby odwiêtne i bliskie. Wydawa³o siê, ¿e ka¿dej mo¿na by w³o¿yæ, bez jej protestu, rêkê pod spódniczkê.
Rozsierdzona krew jakby siê we mnie piêtrzy³a coraz wy¿ej. Jak¿e mo¿na, choæ kroplê takiej krwi powierzyæ zimnej
mogile? Ju¿ rozumia³em ca³¹ ohydê m³odej mierci. O ile istniej¹ pokutuj¹ce dusze, to chyba tylko tych ludzi, w których
zamordowano krew. Zdaje mi siê, ¿e dopiero poj¹³em istotê
kary mierci. Wnikliwie wczu³em siê w siebie, id¹cego na stracenie ze wzburzon¹ krwi¹. Sam jej ¿al mia³by chyba w³aciwoci zabójcze i potem b³¹ka³by siê w miejscu stracenia.
Czu³em, i¿ ¿al niewyrozchodowanej rozpalonej krwi by³by tak ogromny, jak wielka by³aby szkoda zabierania ze sob¹
do grobu nieczytanych przez nikogo i nie utrwalonych na papierze wierszy. (cz. skrelona przez autora): Dlatego postanowi³em nie oddaæ czarnej jamie nic z siebie oprócz ¿ycia; nie
z³o¿yæ w niej ani kropli ¿yciodajnej krwi, a jednoczenie nie
dopuciæ do wtr¹cania w grobowe czeluci ani jednego produktu cudownej chwili, któr¹ na w³asny u¿ytek nazywa³em
natchnieniem. To by³ mój najwy¿szy i ostatni idea³ mierci.
(kolejny dopisek fragmentu pamiêtnika o³ówkiem) I z ni¹
ostro¿nie by nie ucich³a. Nie mo¿na by³oby jej sztucznie powiêkszaæ, a nawet wyranie o niej myleæ, pozostawa³a
w podwiadomoci, a podra¿niona myl¹  zanika³a. Teraz
ju¿ zacz¹³em odczuwaæ, ¿e upust krwi w tych warunkach jest
rzucaniem zdrowego ziarna w bezp³odne saharyjskie piaski
i po raz drugi ¿a³owa³em krwi.
Gdyby teraz przyszli braæ mnie na zawa³kê, by³bym tak
samo zdziwiony i oszukany jak po wyroku. wiat by³ zbyt
piêkny, aby komu przysz³o do g³owy pozbawiæ mnie ¿ycia.

stawie, po lewej stronie, tu¿ przy wejciu do bramy g³ównej,
id¹c od ul. Okrzei. Mam nadziejê, ¿e miejsce to stanie siê
przedmiotem szerszego zainteresowania.
W numerze 1(6) Egerii przybli¿y³em czytelnikom sylwetkê mieszkañca Krasnegostawu, Zbigniewa Uchnasta (pseudonim Lew) w eseju Pisarz zapomniany, w którym dokona³em krótkiego przegl¹du jego ¿yciorysu oraz twórczoci lirycznej i satyrycznej.
Tym razem zachêcam do lektury Raportu spod stryczka,
bowiem zawarte w nim prze¿ycia 25-letniego wówczas cz³onka ruchu oporu, skazanego w 1952 roku na karê mierci, budz¹
wiele refleksji, szczególnie w sferze psychologicznej.
Nadmieniam, ¿e z uwagi na szczup³oæ miejsca, dokona³em wyboru obszernych fragmentów, za ca³oæ uka¿e siê
w wydaniu ksi¹¿kowym w 2007 roku, w którym przypada jego
80. rocznica urodzin i 28. rocznica mierci.
Opracowa³
Stanis³aw Koszewski

GALERIA

Anna Darmochwa³, zamylenie 1, serigrafia, 2005

NASZA

Krasnystaw, 6 stycznia 1960
Grób Zbigniewa Uchnasta, jego ojca Zygmunta Szczyg³a,
b.komendanta rejonu AK Hrubieszów oraz matki Wiktorii
Szczygie³ znajduj¹ siê na cmentarzu komunalnym w Krasnym17
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Monika Jesionczak

szerz¹cej siê bezradnoci spo³eczeñstwa. Osoba mówi¹ca
w wierszu zdaje sobie sprawê, i¿ jego myli nie zostan¹ zrozumiane przez wszystkich ludzi, jednak nie poddaje siê. Jest
niczym z³apany w siatkê s³owik, który pozbawiony wolnocidusi siê. Z opresji mo¿e go wybawiæ jedynie g³ony i demonstracyjny piew. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podmiot liryczny manifestuje swój sprzeciw zarówno przeciw pozytywnym, jak
i negatywnym wartociom. Zastosowany kontrast wiadczy
o bij¹cym z duszy poety pesymizmie. Twórca szamocze siê,
nie wie, w którym kierunku ma pod¹¿aæ, jaki cel powinien
obraæ, poniewa¿ wszystkie rozwi¹zania prowadz¹ do nik¹d,
a przedsiêwziêcia koñcz¹ siê fiaskiem. Otaczaj¹c¹ go rzeczywistoæ wype³niaj¹ szare barwy, symbolizuj¹ce: bezsilnoæ,
monotoniê, beznadziejnoæ, ale podmiot liryczny nie poddaje
siê. W kontekcie innych utworów poety okazuje siê, ¿e liczne poszukiwania umo¿liwiaj¹ mu odnalezienie lekarstwa na
smutki. Jest nim wykreowany wiat, w³asny i niepowtarzalny; wiat, w którym nareszcie czuje siê wolnym cz³owiekiem.
Przebywaj¹c w abstrakcyjnym wymiarze osobistych pragnieñ
i doznañ, uwydatnia starannie ukrywan¹ przed innymi to¿samoæ: ³zê niek³aman¹ uroniê / i zdejmê kamienn¹ maskê (Bunt).
Si³a jednostki nie tkwi w drastycznych, fizycznych dzia³aniach,
lecz w uwiadomieniu sobie w³asnych mo¿liwoci. To cz³owiek jest panem samego siebie i nikt nie jest w stanie powstrzymaæ jego zamiarów, a recept¹ na szczêliwe ¿ycie jest
poznanie i zrozumienie w³asnego ja. Poeta wielokrotnie
nawo³uje do aktywnoci i walki z przeciwnociami losu,
a przede wszystkim z negatywnymi zachowaniami spo³eczeñstwa, które, odziane w p³aszcz egoizmu, uniemo¿liwia rozwijanie siê utalentowanym i wra¿liwym jednostkom. Niezrozumienie i odzieranie artystów z marzeñ to g³ówne przyczyny
st³amszenia mo¿liwoci artystycznych wielu wybitnych twórców ró¿norodnych dziedzin literatury i sztuki. Poeta stara siê
porwaæ czytelnika do tañca szczeroci - jedynej, jego zdaniem,
skutecznej broni przeciw szerz¹cej siê niesprawiedliwoci
doczesnego wiata. Nie chce byæ marionetk¹, pos³usznie wykonuj¹c¹ polecenia innych. Pragnie pozostaæ sob¹.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt dotycz¹cy osobowoci liryka. Twórca nie boi siê oznajmiæ, i¿ nie jest idealn¹ jednostk¹. Jak ka¿dy potyka siê o schody egzystencji, ale, co najwa¿niejsze, potrafi siê do tego przyznaæ. Akceptuje siebie takim, jakim jest. Owe nastawienie przyczynia siê do wzrostu
akceptacji w³asnego bytu. W podmiocie lirycznym dojrzewa
myl o samodzielnoci dzia³ania. Przemiana owocuje odwag¹,
pozwalaj¹c¹ na uwydatnienie w³asnego stosunku do rzeczywistoci. Poeta ju¿ nie boi siê g³ono krzykn¹æ: NIE!, kiedy
odje¿d¿a bliska osoba (Mój g³os protestu). Potrafi oddzieliæ
swoje ¿ycie od innych i nie ch³onie jak g¹bka problemów wiata, poniewa¿ uwiadamia sobie, ¿e k³opoty by³y, s¹ i bêd¹, za
sztuk¹ jest umiejêtnoæ pokonywania narastaj¹cych trudnoci. Osoba mówi¹ca w wierszu, lekcewa¿¹c znaki drogowe,
przeciwstawia siê panuj¹cym obyczajom i zasadom, które
w sposób szkodliwy wp³ywaj¹ na relacje miêdzyludzkie. Poeta drwi, prowokuje miechem, protestuje przeciw nies³usznym i szkodliwym dla ludnoci dzia³aniom rz¹dz¹cych.
Sprzeciw wobec powszechnie propagowanym chwytom
artystycznym mo¿na zaobserwowaæ tak¿e w erotykach twórcy, zawartych zarówno w pierwszym jak i drugim tomie po-

Krzyk duszy
Paw³a Szyd³a

Bunty s¹ jêzykiem
nie wys³uchanych
Martin Luter King

S³owa motta obrazuj¹ twórczoæ Paw³a Szyd³a (ur. 1963r.)
poety, prozaika, edytora, pomys³odawcy, wspó³za³o¿yciela
i od 1998 redaktora naczelnego Kwartalnika Literacko-Artystycznego Pobocza.
Warto dodaæ, ¿e okres m³odzieñczej fascynacji autora polskim s³owem przypad³ na lata osiemdziesi¹te, które z ka¿dym
dniem potêgowa³y w nim poczucie bezsilnoci, pustki i rozpaczy wobec ówczenie panuj¹cych realiów. Pesymizm rzeczywistoci przyczyni³ siê do uwydatnienia, narastaj¹cego
z ka¿dym dniem, buntu. Spo³eczeñstwo stosowa³o ró¿norodne metody, które umo¿liwia³y wyra¿anie s¹dów na nurtuj¹ce
tematy. Jedni emigrowali, aby ratowaæ w³asn¹ to¿samoæ, inni
za organizowali literackie przedsiêwziêcia i wieczory autorskie, stanowi¹ce pretekst do unaocznienia si³y poezji. P. Szyde³ nale¿a³ do drugiej z wymienionych grup, przy czym wyra¿a³ bezsilny protest, sprzeciw wobec wszystkiemu, co go
otacza³o i czego nie móg³ zaakceptowaæ.
Racjonalnoci dnia powszedniego w sposób dosadny przeciwstawia siê poeta w wierszu Mój g³os protestu, stanowi¹cym myl przewodni¹ tomu poetyckiego Niebo nie dla nieobecnego (2000r.):
mój g³os protestu
groch o cianê
rozmowa z obrazem
protestujê
przeciwko k³amstwu i prawdzie
z³u i dobru
ciemnoci i s³oñcu
protestujê gdy odjecha³ kto bliski
tañcz¹c na cudzym pogrzebie
lekcewa¿¹c znaki drogowe
miej¹c siê
gdy inni p³acz¹
protestujê przeciwko
Zwi¹zana ze stanem wojennym tu³aczka miêdzy aspiracjami duszy, a represjami sta³a siê bodcem do artystycznego
krzyku jednostki. Okryta pasmem ob³udy codziennoæ, doprowadza³a na skraj bezsilnoci i rozpaczy tych, którym dane
by³o zmagaæ siê z trudami lat osiemdziesi¹tych. Ojczyzna sta³a
siê klatk¹, w której tylko nieliczni mieli odwagê stawiæ czo³o,
18
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etyckim (Z³orzeczê prawom ci¹¿enia, 2005). Poeta odchodzi
od sentymentalnego postrzegania kobiety. Skupia siê przede
wszystkim na uchwyceniu tajemniczoci aktu seksualnego.

¯YCIE WIDZIANE
W LUSTRZE

w³anie teraz
gdy jak wezbrana rzeka
teraz zwolnij
zatrzymaj siê na chwilê
o krok cofnij siê nawet
by poczuæ
by z ca³¹ moc¹
poczuæ prawdziwy smak
pêczniej¹cej rozkoszy
by ani odrobina
umkn¹æ nie mog³a
nieokie³znanym zmys³om bezwstydnych cia³
by jeszcze przez moment
zatrzymaæ dreszcz
by ostatni wybuch
oszo³omi³
na chwilê w g³az
zakl¹³
i d³ugo jeszcze
w obezw³adnionych cia³ach
gra³
(Erotyk)

Zofia Joanna Nowacka-Wilczek przysz³a na wiat 25
kwietnia 1947 roku w Krasnymstawie; ojciec Jan Nowacki
i matka Marianna z ¯y³owskich utrzymywali siê z rolnictwa.
W miecie nad Wieprzem ukoñczy³a Szko³ê Podstawow¹ nr 5
(1954  1961) i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W³adys³awa
Jagie³³y (1961  1967), nastêpnie studiowa³a anglistykê na
UMCS Lublinie (1967  1972), po czym podjê³a pracê
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Stanis³awa Staszica
w Lublinie jako nauczycielka jêzyka angielskiego. Utrzymuje sta³e kontakty z rodzin¹ i przyjació³mi z Krasnegostawu.
W roku 1972 wysz³a za m¹¿ za Wiktora Wilczka, wiêc
publikacje zaczê³a og³aszaæ pod nazwiskiem: Zofia Nowacka-Wilczek.

W utworze istotn¹ rolê odgrywaj¹ zmys³y, które nut¹ b³ogoci pobudzaj¹ wszystkie zakamarki ludzkiego cia³a. S¹ niczym afrodyzjak uczuæ, doprowadzaj¹cy do niezwyk³ej,
a zarazem wype³nionej iskr¹ szaleñstwa - burzy doznañ. Cia³o ludzkie s³u¿y wartociowaniu cz³owieka. Jest mieszkaniem
duszy, zatem nale¿y o nie dbaæ, jak równie¿ dostarczaæ mu
przyjemnoci. Poeta za wszelk¹ cenê pragnie zatrzymaæ czas,
aby jak najd³u¿ej cieszyæ siê doznan¹ chwil¹ rozkoszy. Jednak mi³oæ fizyczna nie s³u¿y tylko do zaspokajania potrzeb
jednostki. Jest ostoj¹ bezpieczeñstwa i spokoju, w której zawsze mo¿na schroniæ prywatn¹ paletê marzeñ oraz pragnieñ.
Podmiot liryczny pragnie uciec, wtopiæ siê w materiê drugiej
istoty, aby walcz¹c o przetrwanie, nie czuæ siê samotnym,
opuszczonym przez wszystkich - cz³owiekiem.
Reasumuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce twórczoci poetyckiej
Paw³a Szyd³a, warto odnieæ siê do fragmentu opowiadania
poety-prozaika Woja¿er, które najtrafniej unaocznia kwintesencjê dokonañ tematycznych poety:
Na pocz¹tku, który jednoczenie by³ kresem, wielkiej podró¿y odwlekanie, bunt przeciw wszechw³adnym rozk³adom
jazdy, marsz pod pr¹d czasu, smakowanie ka¿dej chwili,
ostatni wieczór, noc bezsenna, samotna, tak¿e ostatnia, jeszcze ranek...
Pawe³ Szyde³ udowodni³, i¿ nale¿y do wybitnego grona
twórców literatury. Dziêki swojej odwadze i determinacji
w wyra¿aniu w³asnych myli poeta po raz kolejny uwiadomi³ ponadczasowoæ ludzkich pragnieñ  marzeñ o wolnoci,
bowiem ¿adna zniewolona jednostka, niezale¿nie od warunków, sytuacji spo³eczno-ekonomicznej, ustroju, nie jest w stanie w pe³ni zrealizowaæ potrzeb duszy, a tym samym ¿yæ w
zgodzie z w³asnym sumieniem.
Monika Jesionczak

Debiutowa³a wierszami Trema i Niepewnoæ w Kamenie (nr 24/1981). Szybko wesz³a do literackiego obiegu, zdobywaj¹c w latach 1986  2006 znacz¹ce trofea w trzydziestu
paru konkursach, miêdzy innymi w £ódzkiej Wionie Poetów, O laur jab³oni, U progu kresów, O kujawsk¹ lirê,
O z³ote gêsie pióro, O chmielowy anta³ek(w Krasnymstawie), w trzech konkursach w USA i trzykrotnie zdoby³a
pierwsze nagrody w konkursie im. Ewy Szelburg-Zarêbiny
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Jej wiersze wesz³y do 14 almanachów i antologii. Wyda³a
nastêpuj¹ce tomiki poezji: Pó³ wierszem, pó³ serio (1994),
Widok z lotu s³owa (1997), Dla mnie to fraszka (1997), Ocie¿
(1999), Fraszkowisko (2001), Magiczna hulajnoga (wiersze
dla dzieci, 2003), A fe! Ryzmy (2004), Myli niepokorne 
Unhumbly (2005).
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Lublin) i Kawiarenka
tete a tece (Warszawa) og³osi³y konkursy na druk tomików
wierszy. Zofia Nowacka-Wilczek zdoby³a pierwsze nagrody
i organizatorzy opublikowali tomiki nades³ane na konkurs:
Ob³askawianie niepokoju (Lublin 1995) i Po obu stronach
lustra (Warszawa 2006).
W sumie jest to niebagatelny dorobek twórczy.
Poetka nale¿y do Nauczycielskiego Klubu Literackiego
im. Józefa Czechowicza, lubelskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich i do Polish American Poets Academy w USA.
Przek³ada³a poezjê polsk¹ na jêzyk angielski i odwrotnie.
Odby³a szereg podró¿y po Europie. Jej bogate dowiadczenia i ogl¹d wiata owocuj¹ strofami wierszy. Jest to poezja
g³êbi uczuæ uto¿samiana z pojêciem dom. Motyw ten przewija siê czêsto w twórczoci poetki, jest dla niej Arkadi¹, bez
której nie mo¿na istnieæ. To w domu ¿ycie wyznacza czas
narodzin i mierci, szczêcia i cierpienia. Dlatego domowi,
a szerzej miejscu, w którym przysz³o egzystowaæ, powiêcone s¹ wiersze: W naszym domu, W³asnoæ prywatna, Przeprowadzka, Rozstanie, Autobiografia, Czas i miejsce poezji To
w tej przestrzeni kwitnie mi³oæ i odchodzi babcia Katarzyna
(Niebieskie oczy) i umiera rodzicielka poetki:

jak dziecko
ale
nie odejdzie.
(Nastêpcy)
Odwieczny ko³owrót narodzin i mierci przewija siê
w ca³ej twórczoci autorki Myli niepokornych, dr¹¿¹c tajemnice kosmosu. Drzewa i roliny p³on¹ , licie do stóp padaj¹c b³agaj¹ o wybaczenie , a Bóg przychodzi wyspowiadaæ
s³owiki i dosiaæ nadziei 
Religijne cykle wierszy w opublikowanych tomikach s¹
kontynuacj¹ pojmowania ¿ycia, które ma pocz¹tek i kres, ale
w istocie nie koñczy siê, lecz w cierpieniu przekszta³ca siê
w inn¹ formê istnienia, dlatego Chrystus umiera³ bez znieczulenia, by przejæ w krainê wiat³oci. Nim jednak cz³owiek tam trafi, musi pokonaæ d³ugi trakt usiany bólem.
Szukaj¹c odpowiedzi na drêcz¹ce pytania, poetka odby³a
podró¿ ladami Chrystusa  do Nazaretu i Betlejem, stwierdzi³a z gorycz¹:
by³am w Twojej
ojczynie
nikt tam nie pyta³
o Ciebie
(niewdziêcznoæ)
Uciekaj¹c od smutnych refleksji, Nowacka-Wilczek siêgnê³a po ma³e formy literackiej wypowiedzi; wyda³a trzy tomiki fraszek. Ich tematyka zbie¿na jest z jej liryk¹. Mówi
o niebezpieczeñstwach wspó³czesnoci. Oto dwa przyk³ady:

Matko wyprê¿ dumnie
lastrykowe piersi
za chwilê
przypn¹ do nich
z³ote medale chryzantem
(Matkom)

Og³upienie narodu
Idzie teraz z Zachodu.
(Zmiana kierunku)

Tragizm mierci ³agodzi córka, która przynosi:
z polnej wiosny zerwany
wielki bukiet kwiatów 

Jeli siê nie ockniemy w porê,
Znowu bêdziemy pod zaborem.
(Zagro¿enie)

moja córka, swego syna pe³na.
(Odpowied)

Kreacja wiata, wy³aniaj¹ca siê z twórczoci autorki Po
obu stronach lustra, jest zaczerpniêta z codziennego ¿ycia,
z k³opotów ludzi opl¹tanych nieznon¹ rzeczywistoci¹, z bezdusznoci blinich depcz¹cych idea³y dekalogu. A ¿ycie nie
powinno byæ przykre, k³opotliwe. St¹d niepokój poetki i dowiadczonej kobiety-matki, zatroskanej o wiêzi spo³eczne,
o kszta³t pañstwa, o mi³oæ w rodzinie.
Ca³a twórczoæ Zofii Nowackiej-Wilczek jest interesuj¹ca. Nie znajdujemy w niej ekwilibrystyki s³owa, ani zagmatwanych metafor, lecz frazê artystycznie dopracowan¹. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje ostatni tom Po obu stronach lustra, s³usznie wyró¿niony w ogólnopolskim konkursie powa¿n¹ pierwsz¹ nagrod¹. Czekamy na nowe tomy poezj.

A wiêc nic siê nie koñczy, bo oto wkrótce narodzi siê wnuk,
kontynuator rodu. Jednak mi³oæ macierzyñska ka¿e ten fakt
przyj¹æ z ¿alem:
moja córka nie jest ju¿
moj¹ malutk¹ córeczk¹
tylko dlaczego
nikt mi tego nie powiedzia³?
(córeczka)
Rodzi siê konkluzja wyra¿ona w aforystycznym wierszu:

Longin Jan Okoñ

posadzi³am drzewo
ronie
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Henryk Radej
Krasnystaw

Bronis³awa Fastowiec

Widzia³em miasta
dok³adne jak szwajcarski zegarek
w których s³oñce wschodzi akurat na wschodzie
i z niemieck¹ precyzj¹ opada
na zachodniej osi
ratuszowy zegar z uporem maniaka
dyktuje w nich rytm
wêdrówki grzesz¹ prostot¹ ulic
ch³ód spina wierzeje

Bo¿e!
Ukazujesz mi siê pod postaci¹
znaków, których nie potrafiê odczytaæ
Od dzieciñstwa po staroæ,
która te¿ jest znakiem
okrutnego czasu  dowiadczasz.
A przecie¿ jestem jak Hiob pokorna
umarzana w cierpieniu
nie z³orzeczê
nie krzyczê
nawet ³zom pozwalam
zbieraæ siê w zakamarkach serca..
na³o¿y³am na siebie
pieczêæ milczenia
a jednak b³agam Ciebie 
utul w ramionach mojego syna.
On te¿ kreli³ znaki na piasku
wiatr je rozwia³
ale Ty nie musisz czytaæ
bo Ty wiesz
Ty wiesz wszystko.

Bywaj¹ miasta s³owiañskie
w których kipi¹ dzikie jab³onie
i pies z kulawym kotem li¿¹ siê pospo³u
pijane latarnie w¹wozami ulic w³ócz¹ siê po nocy
o wicie zwieszaj¹ paruj¹ce g³owy
sztywniej¹ ociemnia³e
g³uche od wiergotu
Jest miasto zielone
archetyp odwieczny 
korona i ryby rzucone
w b³êkicie
Dzieñ odk¹d pamiêtam pocz¹tek bierze
w po³udniowej stronie
i toczy sennie hen ku pó³nocy
w s³oñcu wêdruj¹ zadziorni poeci
ksiê¿yce zachodnie
zapomniane wschody
Staw krasny zzielenia³ i le¿y w nie³adzie
z kolejow¹ pêtl¹ na szyi
w pogoni do róde³ pulsuje nierówno
zgrzany piwem Bachus
gor¹cym oddechem wtula siê jeszcze
w namiêtn¹ dolinê
skamle w opuszczeniu
a leniwy Wieprz studzi jego stopy

Dominika Tchórz
***
Uwa¿aj na mnie, bo delikatna jestem;
krucha jak skorupka muszli,
w¹t³a jak wiosenny kwiat.
Nie upuæ mnie, bym nie zderzy³a siê
z kurzem codziennoci,
z brukiem ¿ycia.
Opiekuj siê mn¹, bo potrzebujê ciep³a
jak ziemia po mronej zimie,
poczucia bezpieczeñstwa jak ma³y ptaszek.
Trzymaj mnie za rêkê i nigdy nie puszczaj,
bo bojê siê samotnoci.

Jest miasto zielone
archetyp odwieczny
kamieñ i ryby rzucone
w b³êkicie
Krasnystaw, wrzesieñ 1987
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Ks. Krzysztof Guzowski

Mam ci tak wiele do milczenia
¿e nie znajdujê ani s³owa
trzeba by opowiedzieæ wsteczne drogi
wymówiæ krzyk i przera¿enie
wys³owiæ dotkniêcie zimnych r¹k na wieki
nie ma s³ów takich
jedyna nadzieja ¿e jest alfabet ¿ycia
i ten list wielki
piszemy go sob¹
dojdzie do Twoich gwiezdnych r¹k
odpieczêtujesz go w wiadectwie umêczonych
i jest nadzieja choæ nadziei nie ma
¿e pisano to ¿e pieñ siê pisze
ka¿dym oddechem snem cierpieniem
a¿ Palec Uzdrowiciel
rozwi¹¿e jêzyk zawi¹zany
i zadyszani wbiegniemy nareszcie
powiedzieæ wszystko wszystko
skrzywdzone
zamilczane

O paradoksie
wiary Anny
Kamieñskiej
Anna Kamieñska prze¿y³a w swoim ¿yciu dog³êbne nawrócenie. lad tego nawrócenia oraz jej drogi wiary mamy
a¿ nadto wyrany w jej twórczoci. S³usznie kiedy napisa³
o. Jacek Salij, ¿e dualizm Anny Kamieñskiej nie ma nic
wspólnego z dualizmem cia³a i ducha doczesnoci i wiecznoci (w potocznym tych s³ów znaczeniu) ani nawet z dualizmem dobra i z³a, czy tego, co dobre i tego, co lepsze. A przecie¿ jest to dualizm konsekwentny i wytrwa³y. Wszystko
u Kamieñskiej jest podwójne. Ka¿de ludzkie prze¿ycie i ka¿de dzia³anie, ka¿da ludzka sytuacja, sam nawet cz³owiek jest
podwójny. Chocia¿ Salij odnosi to stwierdzenie do wierszy
z tomu Rêkopis znaleziony we nie. Wiersze z lat 1973-1975
(Warszawa 1978), to jednak ów dualizm jest obecny jakby
programowo w sferze wiary. Jêzyk wiary pos³uguje siê paradoksem. Sam Jezus wyranie pokazuje istnienie paradoksu
w ludzkiej egzystencji, stwierdzaj¹c, ¿e ten, kto chce swe
¿ycie zachowaæ, straci je, a kto swe ¿ycie straci, ten je zachowa... Po zmartwychwstaniu Listy aposto³ów nape³ni³y siê
wiadomoci¹, ¿e kto umiera w Chrystusie, ten z Nim powstaje do ¿ycia, ¿e konieczne jest obumarcie, by powsta³o
nowe ¿ycie, itd. Dwie strony rzeczywistoci: ciemna i jasna,
przylegaj¹ do siebie, ale w³anie wiara daje mo¿liwoæ dostrze¿enia owego dualizmu i podsyca decyzjê pójcia t¹ sam¹
drog¹ co Chrystus: od krzy¿a do wiat³a.
W wierszu Tamten wiat, poetka powie: Nie nie wierzê w
tamten wiat/ Ale i w ten wiat nie wierzê/ jeli nie przeszywa
go wiat³o/.../ Nie wierzê w ten wiat/pusty/jak dworzec nad
ranem/gdy wszystkie poci¹gi odjecha³y/do tamtego wiata/.
Ów dualizm jest dualizmem chrzecijañskim, odró¿niaj¹cym
to, co stworzone i przemijaj¹ce od tego, co boskie i wieczne.
Wiara wiêc uwydatnia odrêbnoæ Boga od wiata stworzonego (transcendencjê), ale i obecnoæ, dzia³anie Stwórcy w wiecie (immanencja). Te dwa wiaty nigdy jednak nie s¹ sobie
obce i rozdzielone; one wzajemnie siê przenikaj¹. Na linii tego
podzia³u dla zmys³u wiary staje siê oczywiste, która droga
wiedzie ku Pe³ni. Poetka odsuwa od siebie rozpacz i niewiarê,
które s¹ w³adne, by ca³¹ rzeczywistoæ zamalowaæ na czarno.
Paradoksalnie, widzenie ró¿nic, umo¿liwia dostrze¿enie jednoci wiata: wiat jest jeden/ zw³aszcza gdy budzi siê w rosie/a Pan przechadza siê/miêdzy krzewami/zwierzêcych i ludzkich snów (Tamten wiat).
Wiara u Kamieñskiej jest synonimem pos³uszeñstwa i pokory. Poniewa¿ wiara jest zawsze w jakiej relacji nas³uchiwania Objawienia, a wiêc tego, co wypowiedziane, to musi
przyj¹æ formê milczenia. W wierszu Zamilczane Poetka
dokonuje hermeneutyki s³owa milczanego:

Na temat roli milczenia we wspó³czesnej literaturze pisano ju¿ wiele (tak! milczenia). Trudno by by³o siê zgodziæ na
antynomiê milczenia i mowy, która jest pozorna, gdy¿ o wiecie zosta³o du¿o wypowiedziane, a jeszcze wiêcej przemilczane... Poetyka i mistyka spotykaj¹ w prawdziwej poezji,
która zna granice wypowiedzi jêzykowych, stwarzaj¹c raczej
obraz, zakrelaj¹c przestrzeñ sensu poprzez nagromadzone
symbole, ni¿eli przez konstruowanie definicji. Zjawisko gadulstwa wpisa³o siê w modernistyczn¹ tendencjê definiowania wszystkiego i zamykania bytu na klucz s³owa. Uwierzono
swego czasu w to, ¿e mo¿na wszystko poznaæ i okreliæ, ¿e
nie ma w wiecie miejsca na tajemnicê wobec wszechmog¹cego rozumu. Ideologie poowieceniowe sta³y siê zgubne
dla kultury, powo³uj¹c siê na rzekomy autorytet rozumu (...jakiego?), ubóstwiaj¹c tym samym twory ludzkie. Kamieñska
ironicznie odnosi siê do takiej postawy w utworze Rozterka
Kasandry: Oni tak piêknie ustawili/swój wiat ze s³ów/ opasali kolczast¹ ironi¹.
Heidegger przypomnia³ o milczeniu bytu, o ca³ej sferze
tajemnicy niewypowiedzianej tego, co istnieje. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e poznalimy wiat, bo zosta³ on wymówiony,
ukonkretniony w nazwach, ale wierze Kamieñskiej obcy jest
triumf. Wiara Kamieñskiej jest harda, trudna, miertelnie powa¿na, a jej poezja zap³odniona tym trudnym rodzeniem siê
cz³owieka, który wierzy i nie czuje siê u celu drogi, obranej
po nawróceniu: Dwiga³am ciê¿ar/donios³am pó³ s³owa/jak
póna wiara/mam palec na ustach (Milczenie). Poezja Kamieñskiej jest wyrazem jej wiary nas³uchuj¹cej, pytaj¹cej, dwigaj¹cej siê mozolnie ku wy¿szym stanom ducha. Jest to poezja egzystencjalistyczna, odzwierciedlaj¹ca jak¹ dialektykê
napiêcia pomiêdzy prawd¹ i tajemnic¹, s³owem i milczeniem,
wiar¹ i pytaniem, cudem i rezygnacj¹, wiat³em i ciemnoci¹.
Droga wiary Kamieñskiej jest jej specyficzn¹ drog¹, trudn¹,
naznaczon¹ cierniami, walk¹ wewnêtrzn¹. Dlatego w jej poezji wa¿ne jest ¿ycie, to czego poetka nie zapisa³a, nie wyrazi³a: Milczê/ lecz jestem. Dlatego ca³kowicie zda³a siê na s³o22
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Krasnostawski konkurs
im. poetki trudnej wiary

wo Boga: nachyl siê Bo¿e/ powiedz tylko s³owo. (Milczenie).
Anna Kamieñska pozosta³a, jak ka¿dy mistyk, nie tyle twórc¹
s³owa, co jego poszukiwaczem; pisa³a, nie s³uchaj¹c w³asnych
s³ów, lecz nas³uchuj¹c Innego. Jej poezja jest jak pragnienie
i oczekiwanie na to jedno S³owo..., ¿ywe i nie do wypowiedzenia jednym ¿yciem.
Ks. Krzysztof Guzowski

Jest ju¿ tradycj¹, ¿e Krasnostawski Dom Kultury (KDK)
corocznie og³asza konkurs poetycki im. Anny Kamieñskiej.
Celem konkursu jest wy³onienie najlepszego tomiku poetyckiego Lubelszczyzny za dany rok. Organizowanie takiego
konkursu w Krasnymstawie ma solidny fundament  tu w³anie w 1920 roku urodzi³a siê Kamieñska. Poetka czêsto odwiedza³a Lubelszczyznê, a okazjonalnie tak¿e swe rodzinne
miasteczko o dzikiej nazwie pó³ruskiej.
W tym roku rozstrzygniêcie konkursu mia³o miejsce
29 IV 2006 roku w refektarzu Kolegium Pojezuickiego pozostaj¹cego w murach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
W stosunku do lat poprzednich, gdy konkurs im. Kamieñskiej rozstrzygany by³ podczas Zadumek Poetyckich organizowanych przez KDK w listopadzie, w tym roku zmieniono
termin konkursu na prze³om kwietnia i maja. Jest to o tyle
wygodne, ¿e zainteresowani mog¹ nadsy³aæ tomiki wydane
do koñca grudnia roku poprzedniego, a samo rozstrzygniêcie
konkursu zbiega siê z rocznic¹ urodzin (12 IV 1920 r.) i mierci
Anny Kamieñskiej (10 V 1986 r.).
Na tegoroczny konkurs nadesz³o 19 tomików poezji wydanych w 2005 roku. Ze wzglêdów regulaminowych (wykluczone zosta³y tomiki wydane przez poetów spoza Lubelszczyzny) w konkursie udzia³ wziê³o tylko 12 tomików. Jury
w sk³adzie: Maria Brzeziñska (redaktor Polskiego Radia Lublin), Adam Wies³aw Kulik (literat i dziennikarz Telewizji
Lublin); Henryk Radej (polonista i literat) nominowa³o do
nagrody g³ównej ksi¹¿ki nastêpuj¹cych autorów: Urszuli Gierszon, Ziarno ruty rzucam w ogieñ, Piotra Linka, Chemia zdziwienia, Zofii Nowackiej, Wilczek, Myli niepokorne - Unhumbly, Wojciecha Pestki, Dziesiêæ wierszy dla Grosza, Aleksandry Smyk, Moja firanka oraz ks. Ryszarda K. Winiarskiego,
Anio³y przedmiecia. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ zamojski nauczyciel - Piotr Linek. W protokole konkursowym czytamy
nastêpuj¹ce uzasadnienie werdyktu: To bardzo dojrza³y tomik.
Piotr Linek przygl¹da siê wiatu z pewnym sarkazmem, ironi¹,
ale jednoczenie jakby z patriarszym pob³a¿aniem dla znikomoci spraw wiata tego. Wie, ¿e wiat jest pe³en absurdów
(nawet 11 wrzenia wpisuje w tê kategoriê), infantylnej beztroski, ludzie wyprani z uczuæ, ale tak naprawdê  mówi autor 
nic siê nie zmieni³o: w g³êbi siebie jestemy myl¹cymi, wra¿liwymi ludmi, nie pozbylimy siê zdolnoci odczuwania. Co najwy¿ej pozwalamy sobie od czasu do czasu wmówiæ, ¿e nic nas
nie obchodz¹ dramaty, które dziej¹ siê daleko od nas. Linek
zdaje siê mówiæ: jestemy ludmi, pilnujmy swojego cz³owieczeñstwa. Swoimi wierszami Piotr Linek od razu wpisuje swego bohatera lirycznego w ponadczasowoæ.
Kolejny raz jury wnioskuje do organizatorów o zmianê
formu³y konkursu, na który zaczynaj¹ nap³ywaæ tomiki o du¿ej wartoci artystycznej spoza Lubelszczyzny. Mo¿e ju¿ czas
rozszerzyæ zasiêg konkursu poetyckiego im. Anny Kamieñskiej? To du¿e wyzwanie, ale i nowe mo¿liwoci, choæby promocji Krasnegostawu.
Dariusz W³odarczyk

XII Konkurs im. Anny Kamieñskiej

rozstrzygniêty  zwyciê¿y³ Piotr Linek z Zamocia

Piotr Linek
***
tamte jab³ka
rwane w popiechu
jakby on tylko czeka³
by wywróciæ nam kieszenie
ju¿ nie stoi przy p³ocie
zreszt¹ ani p³otu ju¿
ani dziury
przez ni¹ uciekalimy
bez prawa powrotu

raczej fajny wierszyk
trzeba unikaæ waty
nadmiaru i ubóstwa
dobrze jest te¿ wiedzieæ i
potrafiæ
po ostatnim
s³owie
wszystko
powinno
siê zacz¹æ

Laureaci poprzednich edycji konkursu
im. Anny Kamieñskiej:
1994 r.  Jan Henryk Cichosz, Malowanie czasu
1995 r.  ks. Krzysztof Guzowski, Obrazy
1996 r.  Katarzyna Gorza³ówna, Spowita w mg³ê
1997 r.  Jan Henryk Cichosz, Przestrzenie
1998 r.  Maria Józefacka, Wir wzór wybór
1999 r.  ks. Alfred Marek Wierzbicki, Kogut z Akwilei
2000 r.  Stanis³aw Popek, Ptakom b³êkitnym
2001 r.  Marta Jedliczko, Do siódmej nocy sztuka
2002 r.  Marian Janusz Kawa³ko, Zmienna ogniskowa
2003 r.  Urszula Gierszon, Adadio
2004 r.  Stanis³aw ¯urek, Droga do domu
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Waldemar Michalski

listy ze wiata przychodz¹ pachn¹ce konwali¹
czas w miejscu stoi tylko lata umykaj¹.

Tryptyk z gwiazd¹
Stefanii

Chrystus patrzy z przydro¿nego krzy¿a
jakiej gwiazdy szukasz  pyta
stojê jak niemowa otwarty na wrota
bez s³owa  z ogniem wiary w oku.

I.
Otwieram atlas i czytam gwiazdy
wiem ¿e astronom ze mnie raczej marny
có¿ to jednak znaczy - lubiê niebo w granacie czarne
i gwiezdny py³ w nieskoñczonej przestrzeni.

Sk³adalimy wiadectwa  ³amali pieczêcie
czarn¹ kaw¹ krel¹c drogi nienazwane
tylko mi³oæ jakby wci¹¿ ta sama
czeka na progu spod szczêliwej gwiazdy.

Do trzech razy sztuka czyli jak gwiazdom zaufaæ
oddaæ w posiadanie niewymowne tajemnice
i szukaæ drogi  betlejemska wieci odcieniem b³êkitu co z królewskiego co z boskiego majestatu.

Kosobudy Bór, sierpieñ 2005 r.

Gwiazdy kremlowskiej nigdy nie wspominaj
wci¹¿ wspina siê po czerwonej szubienicy
przyklejona do bladej twarzy jawi siê jak widmo
znaczy drogi miertelnych eszelonów i bezdro¿a.
Gwiazda wrzeniowa spada srebrna pod nogi
jak ogieñ bengalski z choinkowego drzewa
wygl¹dana od pokoleñ z mi³osn¹ nadziej¹
choæ jednej nocy tylko jest królowa.
II.
Otwieram atlas i czytam gwiazdy przytulam do poduszki rozpalone usta
w kosmicznej mierzwie szukam s³ów pokrewieñstwa
i przywo³ujê Sokratesa z pytaniem: co znaczy wolnoæ?

Katarzyna A. Iwañczyk-Fowler
***

Dojrza³a nie zna granic nie czeka oklasków
samotnie p³ynie jak strumieñ podziemny
nape³nia dzbany dodaje wiary podnosi z kolan
i pali siê w sercu ogniem niespokojnym.

Szukam piêknych kolorów
zaklêtych w skrzyd³a motyli
i czasu uwiêzionego w starej klepsydrze
poszukujê kropli s³oñca
zamkniêtej w bursztynie
i tajemnic ukrytych
w egipskich piramidach
zag³êbiam siê w otch³ani oceanu
i szukam tajemniczych oczu Nefretete
ale na razie wiem tylko
¿e jutro bêdê m¹drzejsza
o dzieñ.

Kartka papieru jak zawsze cierpliwa przyjd¹ poeci sk³adaæ bêd¹ nowe poematy
czas bêdzie p³yn¹³ narodz¹ siê dzieci
odnajdziesz wiat³o i swoj¹ gwiazdê powitasz.
Nad brzegiem Sekwany znajomych szukam ladów
to znowu widzê Neapol i wyspê we mgle zatopion¹
na Wschód by p³yn¹æ lecz czas ju¿ powracaæ
gwiazda ta sama a kto pozosta³ w domu?
III.
Otwieram atlas i czytam gwiazdy znajome
tu by³em tam by³a a gdzie nas jeszcze nie by³o
wrzesieñ pora dojrza³ych spotkañ przelotnych woja¿y
i wiate³ nie zawsze spod wybranej gwiazdy.
Waga ko³ysze siê miêdzy byæ a mieæ
trochê zawistnie patrzy na to skorpion

24

nr 3 (8) 2006

Miêdzynarodowy Plener Plastyczny

Krasnystaw 2006

Ryszard Dalkiewicz, Zespó³ Chmielaki, olej na p³ótnie, 100x70
Bia³oru

Agnieszka wistowska, Drzewa, olej na p³ótnie, 100x70
Polska

Iwan Homiak, Pejza¿ z wiatrakiem, olej na p³ótnie, 40x60
Ukraina

Teresa Stasiak, Dziewanna, olej na p³ótnie, 50x70
Polska
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Tetjana Jakowiuk
Ukraina
***
Moja mi³oæ zachodzi
za niewidzialn¹ stronê Ksiê¿yca.
Nie wiem ju¿ sama, co mam robiæ.
I Ty przychodzisz.
Z oczyma w chmurach, pytaj¹c:
Co to jest mi³oæ?

Andrij Krysztalski
Ukraina

...
Jesieñ w br¹zie poetów karbuje
Zima urwisem
na chwilê zatrzyma.
Wiosenne dziewczyny..,
i s³ów zabraknie
I chmiel marcowy,
nieg,
i rymy.

Stuk- i co siê rozbi³o
obok Twoich nóg.
To by³a odpowied
na Twoje pytanie.

Lija Li
Ukraina

Mychaj³o £apkiw

PRZELOTNY ROMANS

Ukraina

Mój kochany o nic nie pytaj:
Czy to k³amstwo, czy szczêcie?
Pragnie tego Bóg mój czy nie;
Zawi¹zalimy romans nareszcie.

Z CYKLU LWOWSKIE ETIUDY
Szlimy wzd³u¿ wynios³ych murów,
W odwiecznym takim pragnieniu:
W historiê zg³êbiaj¹c kroki,
By przez serce mówi³o.
Natchnienie!
I ju¿ poziomki miodowe,
Ustami swymi zbiera³em.
Lecz w Twoich oczach b³êkitnych,
Koñca nie widzia³em.

I ca³ej prawdy nie mo¿na ukryæTy imiê moje szepczesz po kryjomu,
I zapominasz, ¿e masz dzieci
I ca³¹ rodzinê swoj¹ w domu.
Nie ze mn¹ d³ugi ¿ywot prze¿y³e
I rzeczywistoæ mnie lêkiem napawa;
¯e wydajê Ci siê nieziemsk¹,
I romans z Tob¹ to realna sprawa.
Bêdziemy w szybkim zachwyceniu,
Niewolnikami swojej glorii
Lecz wiem, ¿e koñczy siê zbyt szybko
Nasz romans krótki w sanatorium.

26

nr 3 (8) 2006

Miêdzynarodowe Warsztaty Literackie

Krasnystaw 2006

Wiktor Werbycz
Ukraina
***

Leon Podlach

I kiedy wierszy
pisaæ nie mog³em,
Uczy³em siê rozpaczy.

Bia³oru

POCIESZENIE STRAPIONYCH

***

Nie wytrzyma³a z dwóch stron nawa³y
Ludnoæ Lechitów! Z dwóch stron bagnety.
Bagnet z Zachodu, ze Wschodu równie¿
bagnet wolnoci.

Jedno olnienie Gdy s³owa pogas³y
S³ucham nocy.
***

Zdeptany butem, saperskim, oraz kierzowym Naród nie umar³!
Duch niepodleg³y, nie by³ pojmany!
- Cicho to id¹ nasi!- nie to wichura.
- NO oni przyjd¹! Na pewno wróc¹!
Czas leci szybko, lecz lud z nadziej¹
By³ tak za¿y³y.- Jakby przysiêga,
Na krew i wiarê z³o¿ona by³a
Przed Or³em Bia³ym!
Lud siê nie myli³.
Orze³ nie zgin¹³!
Otrz¹sn¹³ popió³, zmy³ krwawe plamy,
W³o¿y³ koronê.
I piersi¹ ca³¹, hukn¹³ do wiata!
Ja ci¹gle ¿yjê i bêdê czuwa³,
Nad Polskim Krajem!!!

Jesienny ch³ód.
wiat ogrzewaj¹
Tylko grona kaliny.

O³eksandr Wojtiuk
Ukraina

S£ONA NOC
Dotkniesz uparcie ka¿d¹ strunê.
Oczom powrócisz dawny blask
I nie przeczekasz, nie wytrzymasz,
I nie przemilczysz, jak za dawnych lat.

Grodno 1996r.

Oczyma czy s³owami nie ok³amiesz
W zazdrosnym wiecie cierpkich s³ów:
Tak dobrze z Wami, delikatnie,
pokruszysz ciszê skamienia³ych dat.
I zajanieje znowu serce wolne
Od aromatu kawy i bliskoci.
Utuli nas jak wierzby nieprzebyte
S³ona noc od pieszczot oraz ³ez
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Kultura
w Krasnymstawie
rozmowa z Andrzejem Leñczukiem,
Dyrektorem Krasnostawskiego Domu
Kultury
- Panie Dyrektorze, zbli¿a siê znane w ca³ej Polsce wiêto Chmielu.
Czym Pan, jako g³ówny organizator
Krasnostawskich Chmielaków, zaskoczy nas w tym roku?
- Staram siê, aby Krasnostawskie
Chmielaki zachowywa³y charakter festynu ludowego, co roku zapraszani s¹
artyci z s¹siednich pañstw; z Ukrainy,
z Bia³orusi i S³owacji, którzy wykonuj¹
muzykê folklorystyczn¹. Organizujemy
te¿ kiermasze twórczoci ludowej. Poza
tym wprowadzi³em kilka nowych form
artystycznych, takich, jak: Wybór Miss
Chmielaków, koncerty jazzowe, oraz
koncerty innych zespo³ów, lubianych
zw³aszcza przez m³odzie¿.
- Ale to nie jedyna impreza organizowana przez Pana, jako Dyrektora KDK. Znamy te¿ Koncerty Gloria
Vitae. Proszê czytelnikom opowiedzieæ o pocz¹tkach tego koncertu.
- Koncerty Gloria Vitae organizowane s¹ od 1992 roku w kociele pw. w.
Franciszka Ksawerego wspólnie z parafi¹. Pomys³ zrodzi³ siê w momencie, kiedy zosta³y oddane do u¿ytku po remoncie organy w kociele. Pocz¹tkowo myla³em o koncercie jednorazowym ale
w trakcie pierwszego narodzi³ siê pomys³
aby on by³ cykliczny. Ka¿dy koncert to
inny temat: mi³oæ, wolnoæ, matka, solidarnoæ. Dwa koncerty by³y powiêcone Janowi Paw³owi II, jeden kardyna³owi Wyszyñskiemu. W koncertach wykorzystywane s¹ teksty ze Starego i Nowego Testamentu, utwory literatury polskiej i wiatowej. Wystêpowali te¿ znani
artyci, m.in. Czes³aw Niemen, Stanios³aw Sojka, Grzegorz Turnau, Anna Sza³apak, Jan Nowicki, Edyta Gepert, Anna
Maria Jopek, Mieczys³aw Szczeniak,
Krzysztof Globisz, Krzysztof Krawczyk
oraz zespo³y: Skaldowie, Trzecia Godzina Dnia, Trebunie Tutki, Anawa z Markiem Grechut¹, zespo³y jazzowe, chóry
prawos³awne a nawet balet.
- Krasnystaw by³ jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie Czes³aw Niemen koncertowa³ dwukrotnie w ko28
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ciele pw. w. Franciszka Ksawerego.
- By³o to w roku 1990 oraz 1993. Koncerty pozostawi³y po sobie niepowtarzalne wspomnienia i by³y swego rodzaju
wydarzeniem artystycznym nie tylko Krasnegostawu ale tak¿e regionu. Pierwszy
koncert doszed³ do realizacji dziêki otwartoci na dzia³ania artystyczne i wyra¿eniu
zgody przez ówczesnego proboszcza ks.
Piotra Kimaka oraz osobowoci Czes³awa Niemena, który w przeciwieñstwie do
innych artystów ceni³ swoich wielbicieli
tak¿e w ma³ych miastach.
- Jest Pan te¿ wspó³autorem albumu fotograficznego o Krasnymstawie...
- Tak, wspólnie z Janem H. Cichoszem, W³adys³awem Fedorowiczem
i Leszkiem Janeczkiem zosta³ opracowany album fotograficzny Krasnystaw
wczoraj i dzi. Zawiera on zdjêcia od
pocz¹tku XX wieku do roku 2000.
W albumie s¹ wiersze powiêcone miastu m.in. takich autorów, jak: Czechowicz, Radej, Cichosz i Kamieñska.
- Kolejn¹ inicjatyw¹ KDK s¹ Miêdzynarodowe Warsztaty Literackie.
- W tym roku odbywaj¹ siê po raz
pierwszy Miêdzynarodowe Warsztaty
Literackie. Z zaproszenia skorzysta³o 21
poetów z Che³ma, Krasnegostawu,
Ukrainy i z Bia³orusi. Imprezie tej towarzysz¹ organizowane po raz drugi
Miêdzynarodowe Warsztaty Artystyczne. Bardzo chcia³bym, aby te spotkania
by³y kontynuowane w nastêpnych latach. Natomiast tegoroczne Warsztaty
zaowocowa³y publikacj¹ dwujêzycznej
Antologii poezji polsko  ukraiñskiej,
przygotowanej przez che³mskie wydawnictwo Tawa.
- Czym jeszcze móg³by poszczyciæ
siê Krasnystaw, jako miasto kultury?
- W kalendarzu sta³ych imprez kulturalnych Krasnegostawu s¹ Dni Kultury Chrzecijañskiej, Przegl¹d Twórczoci Ludowej, oraz Zadumki Poetyckie.
Co roku te¿ w wiêta Bo¿ego Narodzenia budowana jest Szopka Bo¿onarodzeniowa, postacie wiêtej Rodziny oraz
zwierzêta s¹ naturalnych wielkoci.
- Czego w dzisiejszych czasach
mo¿na ¿yczyæ Dyrektorowi Domu
Kultury w Krasnymstawie?
- Jak zawsze rodków finansowych
na realizacjê ambitnych celów zbie¿nych
z oczekiwaniami mieszkañców Krasnegostawu.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Monika Jesionczak

Longin Jan Okoñ

*

Ziemio !

Polska, Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36

Polska, Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36

* *

Klêkasz przed ikon¹
wyci¹gasz d³oñ
na znak pokoju
i umiech
rozjania twarz

Ziemio ojczysta
twoje miasta
ogrody
i lasy
otwieraj¹ serca

dzwony niewinnoci
roznosz¹ skruchê

w jeziorach
k¹pi¹ siê ob³oki
zieleñ
koi znu¿one renice

karuzela uczuæ
wype³nia duszê

zamczyska i pomniki
ucz¹

a w rêkawy wp³ywa
pogarda blinich

ziemio jedyna
bez ciebie
nie by³oby k³osów

na d³onie 
k³adzie siê cieñ wê¿a.

tylko z tob¹
i w tobie
trwaæ

Stanis³aw Koszewski

Polska, Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36
Przyjañ

Waldemar Taurogiñski

Czujê
niewidzialny dotyk godnoci
odwzajemniony

Polska, Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36
czwarta kraina

plewione chwasty
milcz¹ w zdumieniu
brukowan¹ drogê
przyjañ niweluje

gdy
w krainie nocy
zmêczone ptaki lecz¹
zranione skrzyd³a
i paj¹ki misternie przêd¹
nowe nici przemijania

dzielê rozum i los
dotyk pokrzyw nie parzy
kolce ró¿y wiotczej¹
mi³a woñ jednoczy
potêguje empatiê

gdy
w krainie ciszy
niewypowiedziane s³owa szukaj¹
w³aciwego nabywcy
i nieme krzyki nawo³uj¹
do cudownego nawrócenia

droga krzy¿owa
ciele aksamit
maluje krzy¿e
ciê¿ar
koi
przyjaznym ob³okiem.

gdy
w krainie wiecznoci
wiadomoæ przetrwania rzuca los
o spokojne schronienie
a nadzieja niemiertelnoci uk³ada
now¹ taliê kart
dalej cz³owiek cz³owiekowi ...
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Stanis³awa Winiewska

S³awomir Stalbowski

Moje miasto

Poeta
1924  1998

Polska, Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36

Polska, Che³mska Grupa Literacka Lubelska 36

Z baroku
spiêtrzonego w niebo
p³ynie
urbi et orbi

Kiedy przychodzi siê
za póno do poety
mo¿na jedynie zobaczyæ
lewituj¹cy zapach zieleni
i utopiony w nicoci
granit pamiêci
okryty rodzinn¹
biel¹

Ulic w¹wozy
biegn¹ nad Wieprz
gdzie chyl¹ siê
drzew konary
To mój Krasnystaw
tu moje serce
oblepione radoci¹
i smutkiem

Niekiedy tu¿ po
widzimy ca³¹ prawdê o ¿ywych
i nas³uchujemy
zachodz¹cego ¿alu umar³ych
mkn¹cych w samotnoæ

tu moje ¿ycie
w aureoli oczekiwañ

Wyobra¿amy sobie
¿e tylko my
i zdesperowany uwiêziony czas
jestemy zdolni do
jakichkolwiek powrotów
w imiê niewidzialnych rzeczy

Zauroczona
cichym szmerem rzeki
wpl¹tanym
w zdrow¹ zieleñ
snujê
mego ¿ycia
bañ.

NASZA

W objêciach horyzontów
ogarnia nas parali¿ wzruszeñ
i bezruch instynktów cz³owieczych
z cienia wypadaj¹ stra¿nicy sumieñ
g³aszcz¹c korowód westchnienia

GALERIA

W zastyg³ym powietrzu
przypominaj¹ siê
niewyjanione metafory
poetyckiej si³y
i ca³un genialnego cz³owieka

Anna Darmochwa³, za dwa dni, serigrafia, 2004

Gdy siê odchodzi od poety
wcale siê go nie ¿egna
ale dotyka zaklêtych s³ów
i zbli¿a na odleg³oæ poezji.
28.07.2005 r.
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Janina M³ynek, W cieniu, akryl na p³ótnie, 46x55
Polska

Bronis³awa ¯uk, Pejza¿ z Malwami, akryl na p³ótnie, 50x70
Polska

Jolanta Wasilewska - Geras, Mg³y nad ³¹kami, olej na p³ótnie, 33x41
Polska

Tamara Denisowa, Lato - martwa natura, olej na p³ótnie, 50x60
Bia³oru

Anna Darmochwa³, W deszczu, olej na p³ótnie, 40x60
Polska

Czes³aw Lipian - Kaniuk, Kompoyzcja, olej na tekturze, 76x59
Polska
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Jan Henryk Cichosz
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4

Miros³aw Iwañczyk
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4

Po¿egnanie

Wernisa¿

Cichuteñko odesz³a po porannych trawach
Przez uchylone wrota lata pe³ne s³oñca
Nie ogl¹daj¹c siê za siebie
Tak jakby siê ba³a pokazaæ b³êkit swych oczu
W których jeszcze nie wygas³o dzieciñstwo
Na przekór wplecionym w starowieckie warkocze
Nitkom babiego lata
Wo³a³y za ni¹ wszystkie drogi
Lament w chustach drzew zastyga³
Przez niebo frun¹³ siwiej¹c ptak
Studnie by³y pe³ne wody
Pszczo³a w drodze do ula stanê³a
W pustym pokoju samotne ró¿e wiêd³y
W sadzie jab³oñ usycha³a z rozpaczy
A wie w pacierzu zamilk³a na amen.

Na wernisa¿u
pejza¿e oddychaj¹
faktur¹ radosnych barw
rozleg³a przestrzeñ deszczem umyta
us³ana s³onecznymi kwiatami
kobieta z obrazu Renoira
na pianinie nokturn gra
tancerki z gracj¹
wiruj¹ w piruecie
ksiê¿na absynt s¹czy z kieliszka
naga Maja tajemniczo siê umiecha
zakochana w irysach Van Gogha
nenufary skrz¹ siê w zielonkawej wodzie
galeria rozrasta siê
jak przestwór olbrzymieje
p³ótna szumi¹ morsk¹ bryz¹
wype³nione powietrzem
rozpostarte niczym ¿agle szkunera
rozwijaj¹ powierzchnie szarych chmur
budz¹ siê nieznane obszary umys³u
i p³ynê brygantyn¹
wród sztychów holenderskich
trafi³em na spieniony szkwa³
i znalaz³em siê na wyspie zielonej
w dolinie wóz z sianem
zapach zió³ roznosi siê
nad spektralnym zmierzchem
pastuszek z fujarki
wypuszcza ¿a³osne frazy
a pierrot stoi samotny smutny
i patrzy w dal

Monika Jasiñska
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4
***
choæ odleg³oæ
buduje most
jestem
gdy zasypiasz
odchodzisz w nieznane
powracasz nad ranem
jestem
nawet w chwili
gdy zbudzi ciê cisza
puste ³ó¿ko
przerazi ch³odem
oczy nie ujrz¹
znajomej postaci
samotne myli
pogr¹¿¹ w sobie

Edward Franciszek Cimek
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4
Gdy ból uwieñczy skronie
Kwiaty marniej¹ z pragnienia b¹d gnij¹ w mronej torturze. Ptak w bezradnej rozpaczy przepada, gdy go dosiêgnie okrutny g³ód drapie¿nika. I cz³owiek w cierpieniu siê
zanurza jak go³¹b szponami rozdzierany. Bo ¿ycie, serce,
dusza cierpieniom zosta³y przypisane. Na ka¿d¹ g³owê
czeka diadem bólu, aby w samotni cierpienia mog³a sob¹
w³adaæ. Wtedy weñ uderz¹ szalej¹ce miecze. A radoæ
beztrosk¹ i myl przygniecie rdzewiej¹ce brzemiê. I bêd¹
ognie nieniespokojne w otwartych ranach p³on¹æ. W tyglu boleci serdeczny kruszec odnajdziesz. Op³acisz bólem ka¿d¹ stratê. Jak anio³ bêdziesz.

bêdê przy Tobie
8.08.2005.
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Józefa Mazurek
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4

Dariusz W³odarczyk
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4

***
POGRZEB JANA PAW£A II
OJCA WIÊTEGO, 8 KWIETNIA 2005R.

***
mieszka³a w cha³upce
przy ulicy Ko³owrót
nazwalimy j¹ Ciotk¹
by³a siostr¹ mojej babki

I zamkn¹³e Panie
oddech i Ksiêgê w drewnie
cyprysowym

zza kocianych okularów
pod ciê¿arem ósmego krzy¿yka
wieci³y badawczo
jej orzechowe oczy

i jeszcze jedno spojrzenie
na miliardy wiata
- modlê siê

w ogrodzie zbiera³a porzeczki
na sok do herbaty
któr¹ ¿yczliwie podawa³a
do bu³ek z mas³em

i jeszcze jedna
homilia i b³ogos³awieñstwo
ju¿ poza drzwiami
cierpienia
Bierzcie w swoje rêce
ZARYS  nieuchronnego czasu
[Jan Pawe³ II]

wzrokiem toczy³a przed sob¹
zachodz¹ce s³oñce
s³uchaj¹c w radiu
watykañskich wiadomoci
dni zamyka³a wspinaczk¹
na prywatn¹ Golgotê
sz³a cierpliwie
po paciorkach ró¿añca

Andrzej D. Misiura
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4

pewnej nocy wysz³a
przez zamkniête drzwi
zostawiaj¹c za sob¹
przy starym kufrze
zwiniêty k³êbek cia³a

W drzwiach
gdy przemierza³em pustyniê
nazwano mnie uciekinierem

ju¿ za progiem
umiechniêta i m³oda
odwiedzi³a jeszcze
we nie moj¹ matkê
i ruszy³a w dalsz¹ drogê
do niebieskiego
Santiago de Compostela

postanowi³em sadziæ drzewa
wówczas krzykniêto ¿e cudzo³o¿ê
ukry³em siê w lesie
przyjêto to za brak wiary
pragn¹³em wêdrowaæ
a waha³em siê w drzwiach
przez szpary w pod³odze
obserwowa³ mnie klucz
który zagin¹³
w czasie porz¹dkowania.

Jadwiga Demczuk
Polska, Krasnostawska Grupa Literacka A4
***
z szaro¿ó³tych s³oneczników
zosta³o tylko s³oñce
lipcowy gar miodu
ukrad³ barwê starego z³ota
bezwstydna
nieubrana nawet w s³owa
zapominam zamkn¹æ oczy
we mnie zapach lata.
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Miko³aj Ry¿ikow, Koció³ w. Franciszka Ksawerego, olej na p³ótnie,
40x50

Krystyna Mojska, Nad Wieprzem, akryl na p³ótnie, 46x55

Leonid So³owiow, Widok na koció³, olej na p³ótnie, 60x80
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Arkadiusz Sann

proza

DRABINKA
(OPOWIADANIE)

Od pewnego ju¿ czasu z Mietkiem Ho³ow¹, synem starego Ho³owy, by³o co nie tak. Ca³a Bagnówka o tym wiedzia³a. Mietek
skryty by³ jaki, ma³omówny; ludzi unika³, z nikim siê nie napi³, jakby chory by³. Powiadali nawet co niektórzy, ¿e synowi
Ho³owy co na ³eb pad³o. Mietek jednak nikomu nie wadzi³, tote¿ ludzie prêdko przywykli do jego dziwactw i fanaberii.
Ludzie Biznesu przybyli do wioski w dwa lata po Okr¹g³ym Stole. Jako ¿e wpasowani byli w drogie garnitury, a kobiety im
towarzysz¹ce nosi³y siê w nie mniej szykownym stylu, ca³a Bagnówka przekonana by³a, ¿e to wiadki przyjechali. Doæ
prêdko siê jednak okaza³o, ¿e nie idzie tu w ogóle o sprawy wiary, lecz o kwestie... finansowe. A któ¿by o finansach pos³uchaæ
nie chcia³? I có¿ to zreszt¹ szkodzi?
Grupa wyperfumowanych mê¿czyzn i kobiet wkroczy³a sprê¿ystym krokiem do Remizy i zajê³a miejsca przy naprêdce
zamontowanej na trójnogu tablicy. Byli emisariuszami Amerykañskiej Drogi i przyjechali do Bagnówki, aby pokazaæ ludziom,
jak ci mog¹ staæ siê bogatymi obywatelami.
Dla wszystkich by³o jasne jak s³oñce, ¿e to jaki szwindel, bo kto normalny chcia³by drugiego uczyæ, jak ma siê wzbogaciæ?
 To jaka podejrzana polityka  prawi³ stary £odyna na ucho Micha³owi Jêdruli.  Po mojemu to zakamuflowany
komunizm.
Emisariusze swoje powiedzieli i pojechali do sobie wiadomych miejsc, obiecuj¹c, ¿e przybêd¹ tu jutro, aby zrobiæ Listê.
Wszystko by³o jasne  chc¹ zapisywaæ, ale po co, komu to potrzebne i co siê za tym kryje? Ludzie oblegli starego Ho³owê, on
bowiem  jak siê tego spodziewali  móg³ po ludzku wyjaniæ, o co tu chodzi.
Stary Ho³owa mia³ skwaszon¹ minê.
 Kiedy  mówi³ z o¿ywieniem, gestykuluj¹c ¿ywo rêkoma  jak ustrój nam zmieniali, to wszystko by³o jasne. Dyrektywy dali, pieni¹dze dali, powiedzieli co, jak i dlaczego... A dzi? Kó³ka rysuj¹ i pierdacz¹ o gruszkach na wierzbie. Kto by to
zrozumia³? A poza tym ta ich Lista jest dla mnie bardzo podejrzana.
Tak sprawê uj¹³ stary Ho³owa. Pad³y jednak zaraz g³osy, ¿e niedawno ca³a Iwanówka siê zapisa³a, a jeszcze wczeniej
posz³o na to ca³e Miasteczko. Kiedy, za komuny  rozprawiano  kto chcia³ siê zapisaæ, Kocio³owi siê sprzeciwia³, no i
wielkich bogactw nikt specjalnie nie obiecywa³, jeli nie liczyæ kpin Bolêcha  wieæ Panie nad jego dusz¹  który zreszt¹ za
swe nieszczêsne rury takie wciry dosta³, ¿e zmar³ by³ przedwczenie. Ale co Biznes, to nie komuna  jak ludzie wiêcej
pieniêdzy mieæ bêd¹, to i na Koció³ wiêcej dadz¹. A poza tym co to komu dzi szkodzi jeden podpis z³o¿yæ? Przecie i tak
zawsze wypisaæ siê mo¿na.
 Czego wy tacy durni?  Mañka Zadoro¿na, córka nieboszczki Marianny, postuka³a siê w czo³o.  Przecie wiadomo, ¿e
¿eby jeden mia³, drugiemu musi ubyæ! A wy ju¿: hura! ju¿ od razu bogaci! Wszyscycie na ³by poupadali?! Toæ to na kilometr
widaæ, ¿e oszustwo siê tu kroi!
G³osu Mani Zadoro¿nej nikt nie lekcewa¿y³, bo pracowa³a w Sklepie i zna³a siê na Biznesie. Po niej jednak wypowiedzia³
siê w zupe³nie innym tonie Janek Bisiuk. A t³umaczy³, ¿e wed³ug niego warto spróbowaæ po amerykañsku, bo on po polsku
próbowa³, ale mu nie wysz³o. A w ogóle to to nic przecie¿ nie kosztuje!
Ostatecznie g³os Janka Bisiuka przewa¿y³ szalê i poza Mani¹ Zadoro¿n¹ ka¿dy by³ zdecydowany rozpocz¹æ Biznes pod³ug
amerykañskiej receptury. Drugiego dnia pojawili siê ci sami eleganci i elegantki. T³umaczyli, wyjaniali, odpowiadali na
pytania. Na koniec ka¿dy z zainteresowanych mia³ publicznie wyznaæ, jakie ma marzenia. I od razu zrobi³ siê strasznych
harmider, bo siê nagle okaza³o, ¿e wiêkszoæ ludzi nigdy w ogóle o tym nie myla³a. Zaczêto siê naradzaæ. Jedni wymylali swe
marzenia na poczekaniu, inni  s¹dz¹c, ¿e ich marzenia propagatorzy Biznesu natychmiast zrealizuj¹  kombinowali, ³ypi¹c
chciwie oczyma. Jako pierwszy zebra³ siê na odwagê nie kto inny, tylko Janek Bisiuk. Wsta³ i owiadczy³ bez skrêpowania:
 Moim marzeniem jest mieæ wielk¹ bibliotekê!
Cz³owiek w garniturze zapisa³ na tablicy:
JAN BISIUK  MARZENIE: WIELKA BIBLIOTEKA.
Na to owiadczenie Janka wielu zaczê³o huczeæ, gwizdaæ i pukaæ siê w czo³o. Ale ju¿ drugie wyznanie Kazka Bolêcha
uciszy³o wszystkich, Kazek bowiem powiedzia³ g³ono:
 Ja chcê mieæ swoje lotnisko, do tego czerwone ferrari i willê z basenem!
Ka¿dy oczywicie wiedzia³ doskonale, ¿e Kazek chcia³ tym owiadczeniem za¿yæ ludzi z Biznesu, ale oni zdawali siê tego
wcale nie dostrzegaæ; co wiêcej, na tablicy zosta³o zapisane:
KAZIMIERZ BOLÊCH  MARZENIE: LOTNISKO, FERRARI, WILLA, BASEN.
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Potem to ju¿ jako szybko posz³o, bo siê ludzie omielili. Marzenia pada³y za marzeniami, a wraz z nimi ros³y apetyty na
wielkie pieni¹dze. To przecie¿ nie grzech, jeli ka¿dy chce ¿yæ lepiej, dostatniej. Wnet siê ludzie tak rozzuchwalili w wypowiadaniu swych marzeñ, ¿e bez skrêpowania opowiadali o piêknych domach, nowych samochodach, wakacjach na Majorce i tym
podobnych wizjach. A¿ przysz³a wreszcie kolej na Mietka Ho³owê. Wszyscy ucichli i nadstawili ucha, bo nikt nie mia³ najmniejszego pojêcia, o czym móg³by marzyæ Mietek. Zdawa³o siê, ¿e trawestuje siê tu teraz pewne przys³owie: ujawnij mi
swoje marzenia, a powiem ci, kim jeste. Mietek je wreszcie ujawni³, z pewn¹ doz¹ niemia³oci:
 Ja chcê mieæ Drabinkê  i umilk³.
Ludzie czekali, s¹dzili bowiem, ¿e owa Drabinka to pocz¹tek Mietka marzeñ, ale gdy Mietek usiad³, sta³o siê jasne, ¿e
Drabinka jest jedynym marzeniem Mietka! Na to Mietkowe owiadczenie nawet Ludzie Biznesu usta pootwierali ze zdziwienia. Jeden z nich, pragn¹c siê upewniæ, zapyta³:
 I to ju¿ wszystko?
 Wszystko  potwierdzi³ Mietek.
Zapisano wiêc na tablicy:
MIECZYS£AW HO£OWA  MARZENIA: DRABINKA.
Ojciec Mietka nie wytrzyma³. Wsta³ i spojrza³ z wyrzutem na syna.
 Tu ludzie cha³upy, lotniska podaj¹, a tobie drabiny siê zachciewa!!?  urwa³, gromi¹c syna strasznym wzrokiem. 
Co dodaj jeszcze. Byle prêdzej, bo ludzie czekaj¹.
 Tylko Drabinka  powtórzy³ swoje uparcie Mietek.
Stary Ho³owa cisn¹³ sw¹ czapk¹ o pod³ogê.
 Mietek, czy ty zdurnia³!!? Ludzie s³uchaj¹, a ty dziadów z nas chcesz zrobiæ!!?? Po jakie gówno ci ta Drabinka
potrzebna? Mo¿e ci¹gnik, Mietek, co? Albo nowoczesna chlewnia?
 Nie, Drabinka  rzuci³ po swojemu, oschle, Mietek.
Stary Ho³owa zapieni³ siê jak mydelnica.
 Ludzie, puæcie mnie!  wrzasn¹³ stary, chocia¿ po prawdzie nikt go nie trzyma³.  Po groma ci, Mietek, Drabinka!??? Ja ci jutro nawet dwie drabiny kupiê, ino gadaj mi tu zaraz, co chcesz poza... Drabink¹?...
 Ale mnie nie o tak¹ zwyk³¹ drabinê chodzi, tylko o Drabinkê.
Ho³owa by³ u kresu wytrzyma³oci. Bo to straszny wstyd  wszyscy marz¹ po pañsku, a syn jego ca³kiem po dziadowsku.
 A jak¹¿ ty, durny, Drabinkê masz na myli??
 Tak¹ rozk³adan¹, ¿eby by³a wysoka.
 I ju¿? I tyle??
 Nie. Jeszcze musi byæ srebrna, a najlepiej to ze z³ota.
Stary Ho³owa uspokoi³ siê nieco, bo cokolwiek by o tym Mietkowym marzeniu nie mówiæ, nabra³o ono nagle doæ sporej
wartoci. Ludzie Biznesu oczekiwali w skupieniu koñca dialogu pomiêdzy ojcem a synem.
 No, dobra, Drabinka. Ale po co tobie, synu, t a k a Drabinka???
 Tego wam nie powiem  odpowiedzia³ twardo Mietek.
 A co to? Ty przed ojcem jakie tajemnice masz? Gadaj mi tu zaraz, bo jak ciê szmurnê!...
 Nie powiem, bo siê miaæ ze mnie bêdziecie.
 Nie bêdziemy, Mietek!  krzykn¹³ kto z sali g³osem pe³nym zachêty.
Mietek wiêc zebra³ siê na odwagê i powiedzia³.
 Bo to nie zwyk³a, tylko Jakubowa Drabina.
Stary Ho³owa zaniemówi³ na chwilê.
 Ja-ku-bo-wa??!  wyskandowa³ po jakim czasie.  Czyli ¿e co? Od Kuby Garuli?
Mietek zmiesza³ siê.
 Nie... nie  j¹³ dukaæ z trudem  Jakubowa, taka z Biblii.
 No ale po co ci ona, Mietek, po co??  zawy³ z rozpacz¹ ojciec.
Mietek poskroba³ siê po g³owie. Widaæ, zafrasowa³ siê ch³opisko.
 Wy auta nowe mieæ chcecie, domy i co tam jeszcze... Ale to wszystko tu, na ziemi... A ja po Drabince chcê... do...
Nieba...
I wszyscy, jak jeden m¹¿, ryknêli miechem. A na tablicy uzupe³niono:
MIECZYS£AW HO£OWA  MARZENIA: Z£OTA DRABINKA.
Che³m, kwiecieñ 2006 r.
Arkadiusz Sann
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Józef £obodowski
WYCIECZKA DO KRASNEGOSTAWU
(fragment poematu)

W gêstwinie dusznych jaminów wysoki miech.
Cieñ napastuje z ty³u  i cieñ wybiega przede mnie.
Nie uciec spod tej stra¿y, idziemy wolno we trzech
wzd³u¿ obroniêtych sztachet, przez ksiê¿ycowe place,
ku rozpoczêtej walce, o której wiem, ¿e daremnie...
ze skarbem, który zatracê...
B³yskaj¹c iskrami okien, do snu siê k³adzie Krasnystaw,
mocniej durz¹ce jaminy, za mostem zawodz¹ psy.
Dudni¹ wyschniête deski, rzeka jest blada i szklista,
znad dachu bia³ej katedry ksiê¿yc wybucha jak po¿ar.
Pamiêtasz, krwawy ksiê¿ycu?  jaminy, cisza i ty
na brzegu sennego morza...
Do³em szerokie sady, a w górze sine szk³o
i gwiazdy mego dzieciñstwa, których po mieræ nie zapomnê!
Z g³ow¹ pijana i senn¹ przez ca³e miasto siê sz³o, 
w ogrodach dwiêczna harmonia mrok granatowy zaludnia,
szepty w rozkwit³ych krzewach, renice dziewcz¹t ogromne:
mi³oæ znojnego po³udnia.
I psy. Nieustaj¹cy, czujny, tragiczny chór.
Spowiada gwiazdom swe smutki gromada w trwodze bezradna.
O czym ?... ¿e ciemna noc ...wojna, zag³ada, mór...
¿e niewiadome czyha i mieræ swój wyrok odwleka...
A noc... a mrok aksamitny  to w przestrzeñ rosn¹cy cieñ
powieszonego cz³owieka...
Zawodz¹, zawodz¹ psy. Ochryple, d³ugo, uparcie,
jakby ju¿ trumien deskami sta³y siê ciany chat,
jakby ju¿ miasto kona³o. Gwiazdy na warcie
strzeg¹ p³yn¹cej nocy i rêce cichn¹ na strunach.
I echem ledwie uchwytnym pada na wiat grzmot dalekiego pioruna.
Kiedy to wszystko by³o... w mylach dziecinnych czy we nie..
ta ziemia s³oñcem spalona, prze¿arta krwi¹ i o³owiem...
Chwiej¹ siê w mózgu znu¿onym wonne czerenie,
s³odkawe pêki akacyj, bia³o-ró¿owe morele...
i ciê¿ko st¹paæ ród nocy  i nieobronnej g³owie
¿a³obnych myli zbyt wiele.
Mocne ramiona dêbów nad cisz¹ domów niskich,
liliowe narêcza bzów ka¿dy u pasa przytroczy³.
Ni¿ej opuszcza siê niebo. Na wschodzie zielone b³yski.
Lasów milcz¹ca gromada schodzi ku mglistym dolinom.
I z cisz¹ pi¹cego miasta ciemne zwieraj¹ siê oczy,
nim w noc i przestrzeñ odp³yn¹.
Pulsuje ziemia czarna, jesienny plon zabezpiecza,
tañcz¹ na bia³ym trakcie drzew potargane cienie.
Gwiazd obojêtnoæ nad g³ow¹. Wicher jak ciosy miecza.
Szelesty chodz¹ po zbo¿u. W bladym sitowiu niepokój.
Ostrzami drgaj¹cych lnieñ bij¹ w zmartwia³e sumienie
milcz¹ce demony mroku.
(Kamena 1935, s. 84-85)
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Teresa Pyc

O SOBIE I NAJBLI¯SZYCH

Wroc³awska poetka

Poetka obdarzona jest szczególn¹ wra¿liwoci¹:

Wanda Sieradzka

Naj³atwiej zabiæ poetê
Kruchy jest i bezbronny
Naj³atwiej zabiæ go
S³owem

Cz³owiek jako istota twórcza powo³uje do ¿ycia dzie³a,
które zaspokajaj¹ jego poczucie piêkna oraz wyra¿aj¹ jego
uczucia i prze¿ycia. Utwór literacki, jako jedna z dziedzin
sztuki, jest wypowiedzi¹ twórcy skierowan¹ do s³uchacza lub
czytelnika, a zarazem rodzajem dialogu, jaki pisarz stara siê
nawi¹zaæ za porednictwem swego dzie³a z jego odbiorc¹.
Poeta widzi, poeta pamiêta. Nie pominie ¿adnej krzywdy.
Jest wra¿liwszy ni¿ inni, dlatego jest poet¹. A czytaæ poezjê,
to poszukiwaæ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce sensu bytu,
wyboru ¿yciowej drogi, odnajdywaæ w niej swoje przemylenia i emocje. Jeli jest nam bliska, rozumiemy j¹ bez niczyjej
pomocy.
Poezja o charakterze filozoficzny-refleksyjnym, patriotycznym, niejednokrotnie modlitewnym jest wyrazem niepokoju pisz¹cych o postawê moraln¹ narodu, wyrazem pragnienia, by z³o nie zniszczy³o w nas dobra. Taki charakter maj¹
utwory Wandy Sieradzkiej, wroc³awskiej poetki, która odwiedzi³a Che³ma 25 maja 2006 roku. Przyjecha³a tu na zaproszenie Che³mskiej Grupy Literackiej Lubelska 36 i spotka³a
siê z mi³onikami s³owa poetyckiego w Galerii Atelier El¿biety i Ryszarda Karczmarskich, kreuj¹cych nowy orodek
¿ycia kulturalnego naszego miasta.
W. Sieradzka, z zawodu radca prawny, pisze od lat. Do
roku 1984 (do mierci ks. Jerzego Popie³uszki) jej utwory
ukazywa³y siê pod pseudonimem Wanda Bartosz. W tym okresie powstawa³y g³ównie wiersze zwi¹zane z Solidarnoci¹
i stanem wojennym. Ale poetka zajmowa³a siê tak¿e publicystyk¹. Jej artyku³y regularnie ukazywa³y siê w prasie kanadyjskiej, szczególnie w Gazecie Toronto. Po mierci ks. Jerzego Popie³uszki, który, jak podkrela sama poetka - odegra³
w jej ¿yciu ogromn¹ rolê, ukaza³ siê jej pierwszy tomik Cieñ
 wydany przez OO Kapucynów. Zawarte w nim utwory prezentowa³a w klasztorach i zbiorowiskach Polaków we W³oszech. Artystka, obdarzona niema³ym talentem aktorskim
i niezwyk³¹ umiejêtnoci¹ deklamacji, wystêpowa³a - na zaproszenia organizacji polonijnych - na uroczystociach patriotycznych w Szwajcarii (Genewa, Lucerna, Lozanna). W 2003
roku, w 50. rocznicê mierci gen. Nila, w pa³acu Radziwi³³ów
recytowa³a w³asne wiersze o generale.
W. Sieradzka jest zwi¹zana z duszpasterstwem twórców
i artystów. Chêtnie uczestniczy w spotkaniach z m³odzie¿¹
szkoln¹, z chorymi w szpitalach, samotnymi w domach opieki spo³ecznej. Jej utwory nios¹ nadziejê, przywracaj¹ wiarê,
s¹ lekiem na zbola³¹ duszê, na opuszczone serca, na umys³y
analizuj¹ce pesymizm postrzeganej rzeczywistoci, z której
niemal wyrastaj¹ wszystkie wiersze poetki. Jak podkrela Stanis³aw Krajski, ¿ywo i b³yskawicznie reaguje w swojej twórczoci na bie¿¹ce wydarzenia w wiecie i w Polsce, docieraj¹c do ich moralnej istoty i ujmuj¹c ich uniwersalny wymiar
(Nasz Dziennik, Wroc³aw 27 listopada 2003r.).

(mieræ poety)
Aforystycznie sformu³owana myl brzmi gorzko, ale prawdziwie, co jest efektem wnikliwej obserwacji wiata i osobistych dowiadczeñ. W ten sposób kszta³tuje siê intymny pamiêtnik artystki, ujawniaj¹c jej psychikê, temperament, myli, têsknoty, nastroje chwili (Tusiek, Noc, Idê , Czas). Poetka dzieli siê z czytelnikiem w³asnymi w¹tpliwociami i cierpieniem. Nie obawia siê mówiæ o s³abociach  co wp³ywa na
podniesienie stopnia autentycznoci jej poezji, najczêciej
osobistej i autobiograficznej. Bezporedni sposób przekazu
pozwala nawi¹zaæ bliski kontakt z odbiorc¹, który odczuwa
w³asny udzia³ w dialogu z autork¹, która polemizuje z przesz³oci¹, ze wspó³czesnoci¹, z tym, co ju¿ powiedziano. Czêsto stosowany monolog liryczny - rozmowa z samym sob¹
jest pe³na wewnêtrznych rozterek, smutku, melancholii i bólu,
ale i mi³oci do Boga, przyrody i cz³owieka.
Ciep³e wspomnienie o matce, której droga ¿yciowa nie
by³a ³atwa, przynosi liryk Si³aczka:
To nie by³ szczêliwy rocznik
Dzieciñstwo  pierwsza wojna wiatowa
M³odoæ  wojna polsko-bolszewicka
A kiedy cz³owiek chcia³ ju¿ po¿yæ  druga wojna
( )
Po wojnie by³ strach, bieda
Choroba nóg (otwarte rany)
Walka o byt, o przetrwanie
I wychowanie obcych
I w³asnych dzieci na Polaków
( )
Rzeczy wujka lotnika
Który bra³ udzia³ w bitwie o Angliê
I zdjêcie m³odego porucznika
Brata mamy
W Katyniu zamordowany!
Rodzina dla Wandy Sieradzkiej to azyl, ciep³o, którym
obdarza i które otrzymuje od bliskich; bycie razem, na dobre
i na z³e, ale zawsze wspólnie:
Ale to by³ ciekawy dom
I szczêliwe dzieciñstwo
Wci¹¿ kto wchodzi³, wychodzi³
Do póna trwa³y kolacje i dyskusje
(Si³aczka)
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W utworach W. Sieradzkiej dominuje problematyka natury moralnej, ale wiele jej wierszy ma charakter psychologiczny, filozoficzny i eschatologiczny. Poetka widzi wiat jak
symboliczn¹ ksiêgê, zapisan¹ Bo¿¹ myl¹ i m¹droci¹. Z ksiêgi
tej wyczytuje jednoæ wszechwiata, nierozerwalny zwi¹zek
wiata z zawiatem, rzeczywistoci naturalnej z nadprzyrodzon¹, widzialnego, zmys³owego z niewidzialnym, metafizycznym, niepojêtym, widzialnym jedynie w wiecie wiary
(Duszpasterz, Spacer w wiecznoæ). Orodkiem myli i uczuæ
Wandy Sieradzkiej jest Sacrum. To hymn na czeæ Stwórcy
i Jego dzie³a, pieñ uwielbienia i mi³oci dla majestatu Boga,
Jego wspania³oci, m¹droci, odzwierciedlaj¹cej siê w harmonii Kosmosu, w ³adzie moralnym, w prawach rz¹dz¹cych
wiatem i jego zjawiskami. Dlatego tylko On godny jest uwagi, i dlatego tylko przed nim mo¿na siê k³aniaæ! / Tylko przed
Bogiem / Zegnê kolana i podziêkujê z ca³ego serca (Rozmowa
z Fred¹). W Bogu widzi poetka jedyn¹ nadziejê, sposób na
uchronienie siê przed ca³ym z³em. On jest Opatrznoci¹, czuwa nad nami (Samotnoæ) i tylko Jego obur¹cz trzeba siê
trzymaæ / By nie oszaleæ (Pamiêæ).
Nie bez znaczenia s¹ wykorzystane w wielu utworach reminiscencje, np. z Biblii, z utworów Norwida czy ks. Twardowskiego, które potêguj¹ wymowê jej wierszy. S¹ tu fragmenty modlitw, cytaty biblijne i utworów innych poetów. Wierszem W. Sieradzkiej, cenionym przez biskupa Józefa Zawitkowskiego, jest Wiersz bez tytu³u:

A co mówi o mi³oci?
Mi³oæ niczego nie ¿¹da
Tylko wci¹¿ daje i daje ( )
(Mi³oæ)
Babciu dlaczego ty p³aczesz?
Bo jestem szczêliwa
I proszê Boga bym doczeka³a chwili
Kiedy mi powiesz w wielkim sekrecie:
Kocham ciê babciu
Jak nikt na wiecie
(Brzd¹c)

Nie p³acz nade mn¹ Panie
Ja siê jeszcze podniosê!
Krzy¿ na polu postawiê
P³otem ziemiê ogrodzê
Drzew posadzê przeró¿nych
I dam im imiona wiêtych
Niech rosn¹, na chwa³ê Boga
Wysoko, wysoko ku Niebu
Ja siê jeszcze pozbieram
Powstanê z kolan- zobaczysz
Now¹ modlitwê u³o¿ê
I wiersz napiszê o Tobie
Nie p³acz nade mn¹, Panie
Ja siê jeszcze- odrodzê!

CZ£OWIEK
W centrum zainteresowania W. Sieradzkiej jest cz³owiek,
jego cierpienie, s³aboci, bieda, mieræ, a tak¿e wojny. Poetka zauwa¿a, ¿e natura ludzka nie jest doskona³a. Cz³owiek
w swojej pielgrzymce po ziemi czêsto b³¹dzi, pope³nia czyny
z³e. Wa¿ne jest wiêc, aby mia³ widoczne wzorce, znaki, wed³ug których prawid³owo dokona wyboru. Szuka wiêc takich
znaków, takich wzorców. Odnajduje je w Biblii, znaku krzy¿a, w drugim cz³owieku.
W najbardziej pokrzywdzonych dostrzega ¿ebraków, którzy snuj¹ siê po ulicach jak cienie / Wci¹¿ grzebi¹ w mietnikach / I ¿ebrz¹  klêcz¹c. Poetka pyta, Czy mo¿e byæ co gorszego / Ni¿ konanie na oczach bliniego /Który ( ) / wyg³asza p³omienne mowy: / Konkurencja, kapitalizm (Aposto³ Wroc³awia). Podmiot liryczny czuje siê bezradny wobec krzywdy
innych, wyobcowania i samotnoci; nie umie odnaleæ siê w
wiecie konkurencji. Cierpi z powodu moralnego okaleczenia cz³owieka i szuka prawdy o wymiarze uniwersalnym, która Mia³a byæ jedna! / A namno¿y³o siê tych prawd / Ca³e morze! (Oskar¿enie). Sama autorka nie ma w¹tpliwoci z okreleniem, co jest prawd¹. Jedyn¹ i niepodwa¿aln¹ jest  Bóg.

Ale duchowych przyjació³ odnajduje W. Sieradzka tak¿e w rzeczywistym wiecie. S¹ nimi Edyta Stein, ks. Prymas
Stefan Wyszyñski, ks. Jerzy Popie³uszko, w. Faustyna, Ojciec Pio, ks. Robert Spiske, rzebiarka Alfreda Poznañska.

OJCZYZNA
W wielu wierszach mocno akcentowany jest patriotyzm
poetki, jej lêk o losy ojczyzny. Wra¿liwa dusza, przepe³niona
mi³oci¹ do Polski, w duchu patriotyzmu kszta³towana by³a od
dziecka, opieczêtowana krwi¹ krewnych, poleg³ych ¿o³nierzy,
rodaków, jest jej na zawsze (Polska). Dlatego z tak¹ trosk¹ pielêgnuje pamiêæ o przesz³oci, nie zapominaj¹c o poleg³ych:
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Pod has³em Pnary- czytam
Miejsce zag³ady ¯ydów
I prawie nic o Polakach
Dwadziecia tysiêcy moich rodaków
Najlepszych z najlepszych!
Harcerze, lat osiemnacie, dziewiêtnacie
Lekarze, adwokaci,
Profesorowie, nauczyciele
Pod³y wiecie
Zdradzi³e, sprzeda³e
A teraz zacierasz po nas lady?!
Nic z tego
Policzymy wszystkich dok³adnie
I nie pomylimy siê
Ani o jednego ( )
(Pnary)

Justyna Król
Poród p³aczu
moje oko rozp³ywa siê
jak rzebiarz
stwarza kolejn¹ kulê
pieci j¹
w takt têtna
które pulsuj¹c
rozbija o brzeg powieki
nadchodz¹c¹ gwiazdê

Te wersy zawieraj¹ jednoznaczn¹ ocenê moraln¹ czasów
wojny. Przez pryzmat w³asnego losu ocenia nasz¹ narodow¹
to¿samoæ. Jednoznacznie okrela swój stosunek do ojczyzny,
na któr¹ nie ma ceny / I nigdy nie bêdzie, bo Polska jest bezcenna / I jedyna na wiecie! (Bezcenna), dlatego przepe³nia j¹
troska o losy ojczyzny:

krew odp³ynê³a z ciszy
naprê¿aj¹c

Pi¹stki zaciniête- umiênione w górze
Zakrywaj¹ los wyryty na d³oniach
Jaki bêdzie?
Jaka bêdzie Polska?
( )
Drewniany p³ot tu na tej ziemi
Ma stokroæ wiêksz¹ wartoæ
Ni¿ góra z³ota u obcych
Byæ!
Byæ u siebie- rozkosz!
(Wnuk)

ciêciwê
¿y³

Kosz miêni modli siê krzykiem w tym jednym punkcie wt³aczaj¹c duszê w jedn¹ niejasn¹ kroplê istnienia przezroczystoæ kolorów rtêæ w jej trzepotaniu bieg do bram
zaciniête jak zêby usta na strunach dr¿enie membran ból
odbity w tysi¹cach luster potêga ruchu co wywraca wszystkie twoje kiedykolwiek posiadane serca

Puenta w wierszach Wandy Sieradzkiej jest wyranie sugerowana przez odpowiednie obrazy poetyckie i sytuacjê liryczn¹. Poetka ukazuje wiele swoich rozterek i stawia wiele
pytañ. Wiersze te nios¹ czytelnikowi niezwyk³e emocje i zmuszaj¹ do refleksji.
Wanda Sieradzka uprawia wiersz wolny, najczêciej w formie liryki bezporedniej. Stosuje wykrzyknienia i pytania retoryczne, co sprawia, ¿e jej utwory posiadaj¹ silny ³adunek
emocjonalny. Partie liryczne przepe³niaj¹ wskazania moralne, wynikaj¹ce z wiary, z g³êbokich przemyleñ i wielkiego
dowiadczenia ¿yciowego. Jej wiersze, w wiêkszoci apostroficzne, zawieraj¹ wiele wykrzyknieñ i pytañ retorycznych.
Zdania wykrzyknikowe, czêsto urwane, eliptyczne, wskazuj¹
na zaanga¿owanie poetki w to, o czym pisze. Poetka prezentuje pogl¹dy na odwieczne wartoci, takie jak: honor, patriotyzm, wiara. W ich kontekcie kszta³tuje siê powszechnie znane, ale jak¿e czêsto zapominane has³o: Bóg- Honor- Ojczyzna. Nad wszystkim jednak góruje cz³owiek i ogromna wiara
w jego dobro.

tymczasem
zieleñ podwaja siê w kszta³cie
dziel¹cego siê oka
sp³ywaj¹cy byt
opuszcza
wodn¹ katedrê

Teresa Pyc
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czej (dzisiejszym ZSP im. Bartosza G³owackiego w Krasnymstawie) oraz mieszkanie s³u¿bowe w jej zabudowaniach. Wiadomym tylko sobie sposobem ci¹ga tam sw¹ ukochan¹ Zosiê i zaczynaj¹ dzieliæ noce i dnie jak prawdziwe ma³¿eñstwo.
Oficjalnie przedstawia j¹ jako swoj¹ gosposiê.
Lata 30. ub. wieku stanowi¹ wiêc niemal sielankê dla zakochanej pary. On pracuje zawodowo, a jednoczenie wy¿ywa siê w kolekcjonowaniu pami¹tek historycznych, które
planuje umieciæ kiedy w zorganizowanym przez siebie muzeum w Krasnymstawie. Ona stwarza mu dobre warunki do
pracy, zajmuje siê gospodarstwem domowym, towarzyszy
w wycieczkach po okolicy oraz tych dalszych, do Na³êczowa,
Zakopanego, Kazimierza Dolnego. Ich dom powoli staje siê
prawdziw¹ przystani¹ dla miejscowej elity intelektualnej
i orygina³ów, jakich dzisiaj ju¿ nie uwiadczysz. Najwiêkszym z nich okaza³ siê oczywicie poeta-samouk, ludowy
Petrarka  Stanis³aw Bojarczuk, którego wybrane sonety,
pomieszczone w tomie Blaski i dwiêki, ujrza³y wiat³o dzienne
w³anie dziêki zabiegom i staraniom K³osowskiego, co mia³o
miejsce jednak dopiero po wojnie, w roku 1956. Bez tego zapewne ladu nawet by nie by³o po twórcy, który pasa³ krowy
i pisa³ sonety.
Wielk¹ indywidualnoci¹ odznacza³ siê tak¿e w tym gronie, wpadaj¹cy od czasu do czasu z Lublina, Józef Czechowicz. Gdyby nie ten fakt, kto wie, czy w ogóle powsta³by
wiersz o naszym miecie jab³onkowym? Dziêki tej wyj¹tkowej znajomoci wiersze Czechowicza ukazywa³y siê w redagowanej przez K³osowskiego Ziemi Krasnostawskiej,
a utwory Józefa Nikodema drukowa³a z kolei Ziemia Lubelska. Do wybuchu wojny K³osowski podejmuje jeszcze studia na Uniwersytecie Warszawskim i KUL. Wszystkie plany
i dawna idylla staj¹ siê nagle tylko piêknym wspomnieniem,
9 wrzenia 1939 roku od wybuchu bomby ginie Józef Czechowicz, a dla K³osowskiego zaczyna siê okres ¿ycia, który
ci¹¿y niezatartym piêtnem na jego twórczoci literackiej, praktycznie a¿ do samej mierci. Nale¿y odnotowaæ, ¿e przedwojenne dokonania autora, to: autobiografia-debiut Moje dzieciñstwo (1925), Przeklête miasto, Dziewanna, Tañcz¹ca karczma, G³odna ziemia (z przyczyn komercyjnych wydawca zmieni³ ten tytu³ na Zbrodnia Ewy Orskiej, na co pisarz siê nie
zgodzi³ i nie uznawa³ tej ksi¹¿ki w swoim dorobku), Uroczysko i wreszcie Czarna wiosna (rzecz o przenikaniu wp³ywów
komunistów).
Przez pierwsze lata okupacji niemieckiej J. N. K³osowski
wraz z m³odszym bratem Wac³awem prowadzi³ nas³uch radiowy zachodnich stacji i na jego podstawie powiela³ pismo
Najnowsze Wiadomoci. Kres temu przedsiêwziêciu po³o¿y³a próba aresztowania obu braci, dokonana w nocy z 8 na
9 lutego 1942 roku przez gestapo. Dziêki zapobiegliwoci
i umiechowi losu K³osowskim uda³o siê uciec i schroniæ
w Orchowcu. Dziedzice tamtejszego dworu, Kazimierz i Janina Plewiñscy, udzielili schronienia zbiegom, a Józefa Nikodema (pod nazwiskiem Józefa Koniewskiego) przyjêli na korepetytora swej wnuczki. Orchowiec sta³ siê z czasem niezwykle wa¿nym orodkiem oporu i centrum podziemnej egzystencji powiatu. To tutaj walczono nie tylko karabinem, ale
i piórem, formowano pierwsze oddzia³y Batalionów Ch³opskich  wojska niebieskiego  jak lubi³ o nich mawiaæ

Serce, wojna i zawód

 s³owo o J. N. K³osowskim
(1904-1959)
Byæ mo¿e potencjalni k³osolodzy obrusz¹ siê na mnie
za to, co powiem, ale, niestety, Józef Nikodem K³osowski
wielkim pisarzem nie by³. By³ za to i jest po dzi dzieñ najwybitniejszym prozaikiem zwi¹zanym pochodzeniem,
¿yciem i twórczoci¹ z ziemi¹ krasnostawsk¹, która co prawda poezj¹ mocno stoi, ale z powieci¹, nowel¹, czy eseistyk¹
jest ju¿ o wiele gorzej. Pomimo nawet tego faktu postaæ i dokonania autora Serca w lipowym drewnie znane s¹ raczej w¹skiemu krêgowi regionalistów i entuzjastów, paraj¹cych siê
odkrywaniem tajników literatury pozostaj¹cej w krêgu lokalnym, nie wykraczaj¹cym poza ramy topograficzne, wyznaczone przez rodkowy bieg Wieprza lub granice starego powiatu krasnostawskiego.
Jak zwykle w takich przypadkach, niebagateln¹ rolê odgrywa równie¿ tendencja wystêpuj¹ca wród wielu krytyków
i historyków literatury do przys³owiowego szufladkowania
i przyklejania etykietek poszczególnym twórcom. W odniesieniu do K³osowskiego mo¿na spotkaæ siê na przyk³ad z nastêpuj¹cym schematem: nieszczêliwy kochanek  debiutant,
konspirator, dzia³acz ludowy. Dobre to na prezentacjê maturaln¹, lecz nie do próby choæby powierzchownego wnikniêcia w wiat ¿ycia i twórczoci literackiej bohatera niniejszej
wzmianki.
Z t¹ mi³oci¹ i z tym debiutem K³osowskiego sprawy maj¹
siê tak, ¿e najpierw zadebiutowa³  na tym wiecie  26 marca 1904 roku w domu rodziców przy dawnej ulicy Krakowskiej (dzisiaj Marsza³ka J. Pi³sudskiego), po³o¿onym w bezporednim s¹siedztwie kocio³a pw. w. Franciszka Ksawerego. Ojciec Jan mia³ tam warsztat stolarski, a matka Maria
(z Witkowskich) wnios³a w³anie ów dom jako wiano i, zgodnie z tradycj¹, zajê³a siê jego prowadzeniem. Musia³o jako
wystarczaæ na chleb i na naukê, skoro w roku 1923 m³ody
Nikodem sk³ada z powodzeniem egzamin dojrza³oci w tutejszym Gimnazjum im. W³. Jagie³³y (obecnie I LO w Krasnymstawie). Natomiast swoj¹ najwiêksz¹ mi³oæ i przysz³¹ towarzyszkê ¿ycia Zosiê Samborsk¹ (urodzi³a siê 15 stycznia 1900
roku w Jalikowie) zna³ ju¿ od dobrych kilku lat. W³aciwie
od samego pocz¹tku wiedzia³, ¿e to w³anie ona, a nie ¿adna
inna, zostanie kiedy jego ¿on¹.
Wypadki potoczy³y siê jednak zgo³a inaczej. Autor Jarzma i Mg³y wyje¿d¿a na studia do Krakowa, próbuje tam ogarn¹æ jednoczenie filozofiê, filologiê polsk¹ i historiê sztuki,
lecz nie ma praktycznie ¿adnych rodków do ¿ycia, a w miêdzyczasie dowiaduje siê, ¿e jego Beatrycze wysz³a za m¹¿
(pod przymusem ojca i brata) za innego, dosyæ nieciekaw¹
kreaturê, niejakiego Józefa Borosia. Okolicznoæ ta, chyba
nawet bardziej od przymierania g³odem w Krakowie, przyspiesza decyzjê Józefa Nikodema o powrocie w rodzinne strony. Udaje mu siê dostaæ posadê nauczyciela w szkole rolni42
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i pisaæ Czepiec i Lemiesz, czyli J. N. K³osowski, ukrywaj¹cy siê pod tymi pseudonimami, który zosta³ póniej nawet ich pu³kownikiem.
Orchowiec to oczywicie tylko jeden z licznych przyk³adów aktywnej postawy mieszkañców powiatu w obliczu terroru okupanta. Takich miejscowoci i ludzi mo¿na wskazaæ
bardzo wiele. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w obwodzie krasnostawskim sami tylko ludowcy wydawali 42 podziemne tytu³y,
z czego piêæ by³o zas³ug¹ K³osowskiego: Najnowsze Wiadomoci, Ch³opski Znak, Wyzwolenie, Wie Tworz¹ca oraz fenomen w skali mo¿e nawet i ponadkrajowej  konspiracyjne pismo dla dzieci pt. Kuku³ka. Trwa³a równie¿
nieustannie korespondencja miêdzy Nikiem a Zoj¹. To
w³anie w oparciu o ni¹ wydano Listy do ¿ony. W opinii autorki ich opracowania i komentarza Matyldy We³ny: Jest to
bodaj najlepsza ksi¹¿ka tego autora. W najmniejszej mierze
nie zafa³szowana, do g³êbi szczera. Pomnik epistolografii mi³osnej i partyzanckiej, jakiej w polskiej literaturze nie ma.
Czasy powojenne przynios³y K³osowskiemu, a tak¿e niezliczonym ¿o³nierzom i dzia³aczom podziemia z krêgów AK,
BCh i WiN, wiele bólu, nieuzasadnionych oskar¿eñ o kolaboracjê z Niemcami, przeladowañ, represji i tytu³owego zawodu. Na nowej w³adzy przejechali siê okrutnie dzia³acze
ruchu ludowego, gdy¿ polscy komunici, wioz¹cy na czo³gach i bagnetach bratniej Armii Czerwonej has³a Polski
ludowej, demokracji ludowej i równouprawnienia mas
perfidnie podszyli siê pod ideologiê stronnictw ludowych
i wysz³o na to, ¿e do dzisiaj okrelenia typu ludowa, ludowy, ludowe posiadaj¹ wielce negatywn¹ konotacjê, a nie
o to przecie¿ ich prawowitym twórcom chodzi³o.
W nowej sytuacji politycznej i spo³ecznej J. N. K³osowski
zostaje po pewnym czasie naczelnikiem Wojewódzkiego
Wydzia³u Kultury w Lublinie (do 1950 roku), zak³ada i redaguje pismo Zdrój, jak równie¿ zostaje wybrany na prezesa
lubelskiego oddzia³u ZLP. Po mierci mê¿a Zofii bierze z ni¹
wreszcie legalny lub w kociele oo. Bernardynów w Lublinie. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e wszystko bêdzie jak dawniej, po staremu. Niestety, w³adza ludowa coraz mniej przychylnie spogl¹da na przesz³oæ wojenn¹ naszego bohatera. Postawiony przed wyborem, który w³aciwie ¿adnym wyborem
nie by³, musi dostosowaæ wymowê i przes³anie ideologiczne
swych nowych powieci do wymagañ otaczaj¹cej rzeczywistoci. Na szczêcie obronn¹ rêk¹ wychodz¹ z tego mezaliansu nastêpuj¹ce ksi¹¿ki: Jarzmo (uwa¿ane za jego najwiêksze dokonanie literackie), Mg³a, Serce w lipowym drewnie,
Walka z anio³em, wznowienie Czarnej wiosny oraz Ber³o.
Z kolei Gwiazdy nad polan¹ (1955) to chyba powieæ pisana
wbrew sobie i swoim przekonaniom przez K³osowskiego.
Nasycenie komunistyczn¹ propagand¹ i bardzo schematyczny podzia³ bohaterów na charaktery bia³e i czarne czyni¹
tê ksi¹¿kê po latach praktycznie niestrawn¹. Wybacz Józefie Nikodemie, ale pewnych ksi¹¿ek lepiej nie pisaæ, no chyba, ¿e siê musi...
Taki stan rzeczy i wiadomoæ ogromnego rozdwiêku
miêdzy has³ami, szerzonymi w kraju przez w³adzê ludow¹,
a jej dzia³aniami w praktyce, podkopywa³y dodatkowo zdrowie pisarza. Swojej ostatniej powieci pt. Bankiet nie zd¹¿y³
ju¿ dokoñczyæ. Zmar³ 26 listopada 1959 roku w Lublinie

i zosta³ pochowany na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie. Po prawie 40 latach (8 marca 1998 roku w wieku 98 lat)
do ukochanego Nika do³¹czy³a równie¿ Zoja, i na wieki
spoczê³a przy jego boku.
Mariusz Kargul
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Patrycja Niecior
Kamieñ

Zaczarowana fili¿anka
S¹ kubki z uszami jak s³onie.
S¹ salaterki i szklanki.
Ja jednak nad wszystko
uwielbiam fili¿anki.

Paulina Pawelec
Siennica Ró¿ana

Mam tak¹ w domu.
Wierzcie mi:
przed noc¹ grzej¹ siê w niej sny
i pachnie ogród malowany
na bia³ym brze¿ku porcelany.

Stó³
¿aden tam dêbowy
od szesnastu lat
ledwo stoi

Bez ¿adnych przeszkód w fili¿ance
mo¿e siê zmieciæ ca³y wiat.

nastoletnia samotnia milczenia

Gdy oczy domom noc zamyka,
Ma fili¿anka lecieæ chce
I z lataj¹cym spodkiem
znika wród komet, planet,
w gwiezdnej mgle.

³zy na blacie
nogi trzês¹ce siê od miechu
powa¿ne rozmowy z doros³ymi
stó³  ca³e ¿ycie

Gdy obudzê siê nad ranem,
odnajdujê w niej ksiê¿yca blask.
W zaczarowanej porcelanie
rozmieszczam z cukru kryszta³ gwiazd.
Niekochana
po niekochanym policzku
p³yn¹ sznury trosk
nieprzespanych

Marzena Rêbacz

mo¿na tylko czekaæ
i ³apaæ powietrze
w zaciniête piêci

Strzelce
Zostaæ

I co po mnie zostanie?
Ten kubek herbaty, niedopity,
Po³amane kredki z dzieciñstwa,
Zdjêcia  mo¿e te ze wi¹t?
Ta rysa na biurku
zrobiona w euforii,
Kiedy zrozumia³am ró¿nicê
pomiêdzy alkanami a alkinami
A... jeszcze ten stary mi.
Dosta³am go na pierwsze urodziny
od babci.
I chyba wszystko,
a  jeszcze wspomnienia.

Z almanachu poezji uczniowskiej wiat w fili¿ance, Strachos³aw 2006, (wiersze nagrodzone w miêdzyszkolnym
konkursie Z³ote pióro organizowanym przez Publiczne
Gimnazjum w Strachos³awiu).
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Stanis³aw Koszewski

DYSKURS LITERACKI
z aforyzmami Longina Jana Okonia
polemizuje fraszkami Stanis³aw Koszewski.
a  aforyzmy: Longin Jan Okoñ
f  fraszki: Stanis³aw Koszewski
a. Narody odrzucaj¹ce ogniwa swych dziejów  gin¹.
f. Gdy naród ho³ubi swych dziejów ogniwa, chêci do pracy i trwania przybywa.
a. Ciemnota to k³ody na drodze postêpu.
f. Gdy ciemniak w³adzê sprawuje, naród cierpi, g³oduje.
a. Wokó³ koryta gromadz¹ siê drapie¿cy.
f. Tradycja brzydka, ale nie ginie, wci¹¿ przy korytach gromadz¹ siê winie.
a. Przeladuj¹c artystê, wijesz mu laur popularnoci.
f. Tak artystê przeladowa³, ¿e go spopularyzowa³.
a. Bez przestrzennej i barwnej wyobrani nie ma pisarza.
f. Mia³ przestrzeñ i barwn¹ przysz³oæ pisarza, ale czu³ wstrêt do pióra i ka³amarza.
a. Sztuka jest pokarmem duszy.
f. Ty karm sztuk¹ duszê, ja zakropiæ muszê.
a. Upadek kultury wiedzie do schamienia spo³eczeñstwa.
f. Gdy spo³ecznoæ chamieje, ¿ywi wrogów nadzieje.
a. Sztuka dowartociowuje prostaków.
f. Tak dowartociowa³a go sztuka, ¿e nawet twórcê sztuki oszuka³.
a. Poezja jest oczyszczaj¹c¹ sztuk¹ s³owa. Tylko ograniczeni nie pojmuj¹ jej istoty.
f. Publicznie s³awi³ moc s³ów poety, nie pojmuj¹c, jakie s¹ ich zalety.
a. Bez ludzkiej pamiêci nie istnieje przesz³oæ.
f. Kto nie zna narodu przesz³oci, z³¹ przysz³oæ narodowi moci.
a. Wszyscy lubi¹ pieni¹dze, ale najbardziej lubi¹ je kobiety.
f. Pieni¹dze, kobiety i wino to tradycje, które nigdy nie zgin¹.
a. Intuicji kobiety nie nale¿y lekcewa¿yæ.
f. Nie doceni³ jej intuicji, teraz liczy na akt abolicji.
a. S¹ krzywdy, które wybaczyæ mo¿na tylko wtedy, gdy krzywdziciel dozna identycznych krzywd.
f. Ka¿da krzywda, która siê rodzi, krzywdzicielowi bokiem wychodzi.
a. Walczymy o lampê Aladyna, a gdy j¹ zdobêdziemy, przychodzi kres.
f. Zdobyli, i lampê, i lejce, bo diabe³ sta³ w kolejce.
a. S³omiany ogieñ  choæ nik³y  spopiela ka¿de zaczête dzie³o.
f. Marzy³ o bogactwie i ju¿ je dzieli³, s³omiany zapa³ wszystko spopieli³.
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a. Post powinien obowi¹zywaæ bogaczy, bo biedni poszcz¹ codziennie.
f. U biednego i bogacza nie to samo post oznacza.
a. Okrutnym miernikiem cywilizacji jest coraz doskonalszy i obfitszy sposób zabijania.
f. Dzieje siê tak, o czym nigdy nie marzê, postêp z zabijaniem id¹ w jednej parze.
a. Oszczerca, jeli nawet przeprosi, zostawia plamê.
f. Przeprosiny oszczercy znacz¹ tyle, co mordercy.
a. We³na nie zawsze grzeje, mo¿e parzyæ.
f. Gdy we³na nie grzeje, wrêcz parzy, niech nikt o takiej we³nie nie marzy.
a. Genialna twórczoæ zawsze wyprzedza swoj¹ epokê, dlatego nie znajduje zrozumienia wspó³czesnych.
f. Miernota, choæby stawia³a najd³u¿sze kroki, nie wyprzedzi epoki.
a. Wyobrania mo¿e byæ jak ocean, bezbrze¿na.
f. Poszerza³ wyobraniê, odwiedzaj¹c ³aniê.
a. Ludzie mierni, oszczerstwami dyskredytuj¹ wielkich, aby zwróciæ uwagê na siebie.
f. Tego, co nie wa¿y, nikt nie zauwa¿y.
a. S¹ ludzie z sercem Chrystusa, rozdaj¹ siebie.
f. Ka¿demu, kto by³ w potrzebie, oddawa³ cz¹stkê siebie.

NASZA

GALERIA

Anna Darmochwa³, pó³mrocznoæ, serigrafia, 2004
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Wies³awa Szymaniak

Maria Gleñ

Ojczyzna

***

Ojczyzna  to k³osy zbo¿a
Zawieraj¹ce kawa³ek chleba
Ma³y skowronek  szara grudka
Co to siê przebija do nieba
Ojczyzna  to chaty wiejskie
Otulone gruszami i bzami
To prochy dziadów i ojców naszych
Pod sêdziwymi lipami
To krew wsi¹kniêta na polach bitew
A w miastach szrama i blizna
I trwa jak opoka przez tyle wieków
Zdeptana, zraniona, lecz mê¿na
Ojczyzna  to Bogarodzica
Ojczyzna piewana ju¿ przed wiekami
To cud nad Wis³¹, zwyciêstwo Polaka
Zdobyte nad moskalami
Z pomoc¹ Bo¿¹ i Dobrej Pani
Goi³a siê blizna i rana
I przetarta jeszcze niejedn¹ burz¹
Moja Ojczyzna Kochana

Czasem idê w pole
wród rozko³ysanych zbó¿
by zbieraæ maki,
umiechniête chabry,
by splataæ wianki
jak za mojego dzieciñstwa.
Lubiê przysiadaæ na miedzy,
by ws³uchaæ siê w piew skowronka,
wtedy zdajê mi siê, ¿e niê,
wiatr nagina k³osy zbó¿
do mojej zmêczonej twarzy.
A ja rozmarzona dziwami natury
dziêkuje Bogu, ¿e mogê to podziwiaæ,
czujê jakby miód sp³ywa³ do serca
a jasny promieñ s³oñca
g³adzi³ mi zmêczon¹ g³owê.

Teresa Sobestianiuk

Feliksa Worakomska

***

***

Cisza melodi¹ zmierzchu
maciejka pachnie miodem
z krawêdzi blasku i ciemnoci
wracaj¹ lata m³ode
w muzyce wierszczy
letniej rosie
w której zanurzam bose stopy
jaskó³czym gniedzie pod okapem
zapachu ziemi, która rodzi
w warkoczach brzozy roztarganej
hutaj¹ siê wspomnienia
przynosz¹c pó³mrok niedomówieñ
pó³sny, pó³marzenia

Wiêksz¹ czêæ ¿ycia swego
Cz³owiek powiêca dla siebie
A duszy ka¿e wyzbieraæ
Co siê ukruszy.

wycinanki: Stanis³awa Winiewska

¯e tych okruchów brakuje
Wiêc dusza g³odna jest i ³aknie.
Mimo, ¿e cia³em wród
doczesnej wrzawy chodzi
cia³o syte, weso³e.
A duszê ci¹gle g³odzi
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Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza
w dwudziestolecie jego dzia³alnoci
Towarzystwo im. H. Sienkiewicza organizuje w dniach
5-8 wrzenia 2006 roku kolejn¹ konferencjê naukow¹ W krêgu Sienkiewiczowskich rocznic 2006. Znakomici gocie,
cz³onkowie i mi³onicy Towarzystwa, mi³onicy utworów polskiego Noblisty podczas trzydniowego spotkania bêd¹ obradowaæ w Zespole Szkó³ im. gen. Franciszka Kamiñskiego w
Adamowie, Zespole Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Wojcieszkowie oraz w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3 w
Che³mie.
Che³mskie spotkanie Towarzystwa to niew¹tpliwie doskona³a okazja do rozmowy z jego Prezesem, prof. zw. dr hab.
Lechem Ludorowskim, historykiem literatury i wybitnym sienkiewiczologiem.
- Panie Profesorze, cieszymy siê, ¿e Che³m ponownie mo¿e
zapisaæ siê w historii Towarzystwa, które mo¿e siê poszczyciæ
wieloma osi¹gniêciami. Jakie by³y pocz¹tki, sk¹d narodzi³ siê
pomys³ na rejestracjê Stowarzyszenia?
Rzeczywicie, w Che³mie gocilimy kilkakrotnie i mi³o
wspominam wielkie peregrynuj¹ce miêdzynarodowe konferencje naukowe tu odbywane w latach 1986, 87 i 89. Dlatego wracamy tutaj z przyjemnoci¹, aby przypomnieæ znowu
Sienkiewicza, ale tak¿e odnowiæ tradycje dawnej wspó³pracy
z miejscowym rodowiskiem intelektualnym i przypomnieæ
nieznane  che³mskie aspekty  rodowodu Towarzystwa im.
Henryka Sienkiewicza; przecie¿ jednym z jego wspó³twórców (ojców chrzestnych) by³ znakomity mecenas kultury,
niezapomniany Zenon Stachira (wówczas dyrektor Wydzia³u
Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Che³mie, zm.
w 1997 r.). To dziêki Jego pomocy zdecydowa³em siê ostatecznie wyst¹piæ z formaln¹ inicjatyw¹ utworzenia naszego
Towarzystwa. Nosi³em siê z ni¹ od pocz¹tku lat 80-tych, ale
podejmowane próby by³y bezowocne. Sienkiewicz nie by³
przecie¿ pisarzem akceptowanym ideologicznie i politycznie
w PRL, chocia¿ mia³ swoich wybitnych badaczy. Musia³em
cierpliwie czekaæ na stosown¹ chwilê. Nie uda³o mi siê w 1983
roku (setna rocznica Trylogii i 300-lecie wiktorii wiedeñskiej). Uda³o mi siê w proklamowanym przeze mnie Roku
Sienkiewiczowskim 1986.
Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê w lipcu 1986 roku przy
udziale 31 osób (sygnatariuszy by³o znacznie wiêcej). Jednak
okres inkubacji (szczegó³owego sprawdzania naszej lojalnoci ideologiczno-politycznej, zbierania o nas tajnych opinii; wzywania na rozmowy, perswazje, aby mnie zniechêciæ i sk³oniæ do rezygnacji z utworzenia THS) trwa³ kilka miesiêcy. Zarejestrowano nas ostatecznie w styczniu 1987 roku.
W przezwyciê¿aniu piêtrz¹cych siê trudnoci wspomagali nas równie¿ Edward Balawejder (dyrektor Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Lublinie) oraz zas³u¿ony badacz, wydawca Sienkiewicza i klasyków polskich
w Pañstwowym Instytucie Wydawniczym, p. dr Tomasz Jode³ka-Burzecki (zm. w 1989 r.). Dziêki ich entuzjastycznym
i skutecznym opiniom, przedk³adanym ró¿nym instancjom,

otrzymalimy certyfikat legalnoci (podmiotowoæ prawn¹).
Jesieni¹ 1986 roku  jeszcze jej nie maj¹c  zorganizowalimy pod w³asnym szyldem pierwsz¹ samodzieln¹ imprezê
THS: Zamojsko-Bi³gorajskie Spotkania Sienkiewiczowskie.
- To niezwykle cenna inicjatywa, ale z pewnoci¹ zadania,
jakie postawi³o Towarzystwo nie by³y i nie s¹ ³atwe. Jakie s¹
zatem cele Waszej dzia³alnoci i w jaki sposób udaje siê je
realizowaæ?
Okreli³bym je jako cele spo³eczno-edukacyjno-kulturalno-naukowe. Najwa¿niejsze to: szerzenie znajomoci i krzewienie umi³owania twórczoci Henryka Sienkiewicza, otaczanie opiek¹ pozosta³ych po nim pami¹tek, prowadzenie
i propagowanie badañ nad ¿yciem i pracami pisarza i ich funkcjonowaniem w kulturze narodowej i wiatowej. Sienkiewicz
od 120 lat jest nieustaj¹co obecny w kulturze wiatowej. Jest
bowiem wci¹¿ t³umaczony, wydawany i upowszechniany poprzez adaptacje na wszystkich kontynentach. Zatem jego recepcja (jak jest prze¿ywany, odbierany)  to wielki i wa¿ny
problem naukowy. Ci¹gle rozrastaj¹cy siê, dynamiczny, ¿ywy!
St¹d te¿ ró¿norodnoæ podejmowanych przez nas dzia³añ:
imprezy o charakterze artystycznym, naukowym, maj¹ce silny aspekt popularyzacyjny; nawi¹zywanie wspó³pracy z mi³onikami i znawcami Henryka Sienkiewicza (w kraju i za
granic¹); pomoc w kultywowaniu pamiêci o pisarzu; wspó³praca z muzeami im. Henryka Sienkiewicza. Podejmujemy
tak¿e liczne inicjatywy zwi¹zane z wydawaniem doskona³ych
edytorsko dzie³ Noblisty i ich upowszechnianiem na rynku
ksiêgarskim i w bibliotekach. Szczególnie uroczycie obchodzimy wa¿ne rocznice (urodzin, mierci, ukoñczenia dzie³
polskiego Noblisty), a zw³aszcza pe³ne dekady rocznicowe
(z mojej inicjatywy od roku 1976): 1986, 1996, 2006.
Towarzystwo stara³o siê honorowaæ i premiowaæ w pocz¹tkowym okresie swojej dzia³alnoci osoby zas³u¿one dla
sprawy Sienkiewiczowskiej (pomijane przez w³adze pañstwa)
nagrodami imienia Noblisty za dokonania w dziedzinie twórczoci literackiej, artystycznej i naukowej. Laureatami zostali m.in.: Barbara Wachowicz, Maria Sienkiewicz i Maria Korni³owicz (wnuczki pisarza), profesor Konrad Górski, Tomasz
Jode³ka-Burzecki, Ignacy Mo, prof. Lech Ludorowski, prof.
Marceli Kosman. Niestety, pogorszenie sytuacji finansowej
zmusi³o nas do rezygnacji z tej formy doceniania osi¹gniêæ
na rzecz wyró¿niania zas³ug cz³onkostwem honorowym, które z uwagi na podnios³y ceremonia³ ma donios³y charakter
spo³eczny. Wród wielu cz³onków honorowych znaleli siê,
m.in.: Ignacy Mo, Jan Trzynadlowski, Zenon Stachira, Jelena Cybienko, Janusz Pajewski, Szymon Kobyliñski, Jerzy
Ryszard Krzy¿anowski (USA), Edward Balawejder, Witold
Kuncewicz, Stefan Stuligrosz, Stan Velea (Rumunia).
Natomiast rokrocznie organizowalimy konferencje powiêcone przede wszystkim Sienkiewiczowi, ale tak¿e innym
pisarzom i arcydzie³om kultury narodowej, m.in. J. J. Kraszewskiemu (w 1987 roku). Obok nich równie¿ seminaria,
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konwersatoria, utrzymujemy sta³y kontakt z mediami, upowszechniaj¹c wiedzê o Stowarzyszeniu i jego dokonaniach.
Wiele czasu i zaanga¿owania powiêcamy na dzia³alnoæ
wydawnicz¹.
Z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ mogê zatem stwierdziæ, ¿e realizujemy (na miarê mo¿liwoci) wszystkie cele statutowe.
Niestety, poza fundowaniem nagród i stypendiów.
- Czy Towarzystwo jest w jaki sposób ograniczone mo¿liwoci¹ wyboru miejsca na organizacje konferencji, spotkañ ?
- Jestemy organizacj¹ ogólnopolsk¹ i od pocz¹tku dzia³amy tam, gdzie jestemy potrzebni. Ograniczaj¹ nas jedynie
finanse, innych przeszkód nie ma. Od 1986 roku dot¹d spotykalimy siê w kilkudziesiêciu ró¿nych miastach Polski, jad¹c
tam na zaproszenie bibliotek, szkó³, muzeów nosz¹cych imiê
Sienkiewicza, orodków kulturalnych lub po prostu mi³oników pisarza. Liczne spotkania, najczêciej kilkudniowe, mielimy w Woli Okrzejskiej, Sandomierzu, Tarnobrzegu, Baranowie, Poznaniu, Zielonej Górze, £añcucie, Kielcach, Oblêgorku, P³oñsku, P³ocku, Radomiu, Che³mie, Zamociu, Bia³ej Podlaskiej, Bi³goraju, Pu³awach, Siedlcach, £ukowie, Katowicach, Sosnowcu, a wiêc w wielu ró¿nych regionach Polski. W ostatnich latach czêsto odwiedzalimy Milanów oraz
Adamów, gdzie zawsze jestemy goszczeni niezwykle serdecznie i z tym miejscem jestemy szczególnie zwi¹zani. wietnie prowadzona szko³a z zapleczem noclegowym pozwala na
profesjonalne przygotowanie naszych sesji. Uczestniczy³o w
tych spotkaniach zawsze kilkuset uczniów, nauczycieli i miejscowa inteligencja. Tego typu spotkaniom zawsze towarzysz¹
imprezy o charakterze kulturalnym: projekcje filmów, wystêpy aktorów, chórów, wystêpy m³odzie¿y szkolnej. Walory artystyczne niezwykle wzbogacaj¹ aspekt naukowy, ale i promieniuj¹ na ca³e rodowisko. To bardzo po¿yteczne spo³ecznie przedsiêwziêcia.
- Zatem nale¿y byæ dumnym, ¿e Stowarzyszenie istnieje,
dzia³a... rozkwita?
- Mo¿na mieæ chyba trochê satysfakcji, ¿e THS przetrwa³o ciê¿kie czasy transformacji, ¿e dzia³a doæ owocnie, choæ
ilociowo nie ronie! Pocz¹tki Towarzystwa by³y entuzjastyczne! Masowo nap³ywa³y zg³oszenia. W I fazie (1986-1990) liczy³o ono ponad 500 cz³onków rzeczywistych. Ponadto sporo
by³o tzw. cz³onków zbiorowych: szko³y, biblioteki, ko³a gospodyñ wiejskich, ko³a przy zak³adach pracy, np. przy Lubelskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, Lubelskiej Spó³dzielni Spo¿ywców. Nasi cz³onkowie rekrutowali siê z ca³ej Polski. Doliczylibymy siê ich wówczas oko³o kilku tysiêcy. Obecnie
rzeczywistych cz³onków jest znacznie mniej, przekszta³cilimy siê w korporacjê specjalistów o wielkim potencjale naukowym, z liczn¹ grup¹ znanych uczonych: profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów. Moglibymy stworzyæ jednostkê o pe³nych prawach akademickich. Nie brakuje te¿ osób
wspieraj¹cych nasz¹ pracê i z tego jestemy bardzo zadowoleni. Zawsze znajduj¹ siê ludzie, którzy chêtnie pomagaj¹,
natomiast uczestników, prelegentów konferencji jest ka¿dorazowo du¿o, dlatego niekiedy nie wszyscy maj¹ mo¿liwoæ
aktywnego udzia³u w konferencjach.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w ostatnich latach wzrós³ znacznie presti¿ Towarzystwa dziêki publicznym inicjatywom (dodam  Lecha Ludorowskiego): oficjalnym apelom i listom

otwartym w pismach ogólnokrajowych, gazetach i wydawnictwach lokalnych w sprawach: o uhonorowanie Barbary
Wachowicz nagrod¹ pañstwow¹ (do Prezydenta RP, 2003),
ustanowienie Roku Sienkiewiczowskiego 2005 i Dnia
Polskiego Noblisty (do Sejmu RP  2004, 2005, 2006),
przeciwko dalszemu ograniczaniu i tendencyjnemu interpretowaniu Sienkiewicza i klasyki narodowej w edukacji szkolnej. Du¿y rozg³os uzyska³y te¿ polemiki i wyst¹pienia
w mediach, zwalczaj¹ce rozg³aszane sensacyjne k³amstwa
biograficzne przypisuj¹ce Sienkiewiczowi zarówno udzia³
w walkach 1863 roku, jak i autorstwo wierszowanej epopei
pt. Hanna, napisanej w rzeczywistoci przez ks. Mateusza
Je¿a (1862-1949), a tak¿e seria odkrywczych esejów, wyjaniaj¹cych wszystkie zagadkowe okolicznoci Sienkiewiczowskiego Nobla oraz wa¿ne wywiady, powiêcone europejskiej i wiatowej randze artystycznych dokonañ pisarza.
- Dodam, ¿e swoistym wyró¿nieniem dla Towarzystwa sta³o siê równie¿ odznaczenie Prezesa Lecha Ludorowskiego
Krzy¿em Komandorskim Polonia Restituta. To niema³e osi¹gniêcie i powód do dumy dla wszystkich cz³onków Stowarzyszenia. Gratulujê. A jakie osi¹gniêcia ostatnich 5 lat uznaje
Pan za najwa¿niejsze?
- Dorobek Towarzystwa w latach 2001-2005 jest ogromny, a nawet (pod pewnymi wzglêdami) imponuj¹cy. Zorganizowano a¿ 20 ogólnopolskich konferencji naukowych,
4 konwersatoria, 1 cykl prelekcji; wyg³oszono ponad 160
referatów (nie licz¹c kilkunastu nades³anych zagranicznych),
w sesjach tych uczestniczy³o ok. 6500 osób w kilkudziesiêciu miejscowociach kraju. Rekordowe pod tym wzglêdem
by³y lata: 2004 (4 konferencje, 38 referatów, 1100 s³uchaczy) i 2005 (8 spotkañ, 50 wyst¹pieñ, ponad 3000 uczestników). Szczegó³owe informacje i oceny tych dokonañ zosta³y opublikowane w tomie IV i V Studiów Sienkiewiczowskich.
Naukowe programy tych konferencji przyczyni³y siê w wysokim stopniu do rozwoju wspó³czesnej sienkiewiczologii,
wprowadzaj¹c do dyscypliny wiele nowych, odkrywczych,
oryginalnych elementów. Towarzysz¹ce im programy edukacyjne, popularyzatorskie i artystyczne (realizowane niemal
wy³¹cznie przez gospodarzy spotkañ) odgrywaj¹ ogromn¹ rolê
w intelektualno-kulturalnym o¿ywieniu miejscowych rodowisk.
Zrealizowano te¿ kolejne wydawnictwa: 6 ksi¹¿ek autorskich, 5 tomów Studiów Sienkiewiczowskich oraz 3 kolejne tytu³y w serii Bibliofilska Edycja Dzie³ Henryka Sienkiewicza. Osi¹gniêcia w tej dziedzinie s¹ wiêc wyj¹tkowo
du¿e, mimo bardzo uci¹¿liwych i nieprzewidywalnych starañ o fundusze na ten cel. W okresie 2002-2005 uda³o mi
siê uzyskaæ (z KBN) wsparcie na wszystkie zadania
konferencyjne, dofinansowanie wydawnictw (2 ksi¹¿ki autorskie i 3 zbiorowe). Priorytetem wydawniczym jest kontynuowanie (z takim trudem realizowanych) Studiów Sienkiewiczowskich - jedynej na wiecie serii specjalistycznej
powiêconej Noblicie, edycji specjalnych i bibliofilskich
jego dzie³ oraz efektywna pomoc w wydawaniu prac autorskich cz³onków
- Panie Profesorze, w jaki sposób mo¿na zostaæ cz³onkiem
Stowarzyszenia?
- Zarz¹d G³ówny opiera procedurê przyjmowania no49
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wych cz³onków na rekomendacji osób wprowadzaj¹cych (by
zapobiec podejmowanej, niestety, próbie rozbicia THS
i cynicznego przejêcia jego dziedzictwa). Tych, którzy chc¹
w³¹czyæ siê do naszej dzia³alnoci, zapraszam przede wszystkim na nasze spotkania, konferencje i konwersatoria, abymy
wczeniej mogli siê spotkaæ, i aby wejcie do stowarzyszenia
nie by³o przypadkowe.
- Plany na przysz³oæ ?
- Bêdziemy nadal pomagaæ w indywidualnych badaniach, awansach naukowych i promowaniu cz³onków THS,
zabiegaæ o honorowanie ich nagrodami i odznaczeniami,
a tak¿e wystêpowaæ o wyró¿nianie innych osób zas³u¿onych
dla kultury narodowej. Kontynuowanie tej szczêliwej inicjatywy (zapocz¹tkowanej w 1987 roku) zaowocowa³o przyznaniem ca³ej plejadzie zas³u¿onych osób nagród g³ównych
THS i cz³onkostw honorowych THS, a nastêpnie Krzy¿y
Kawalerskich (OOP - Barbara Wachowicz, prof. Stan Velea,
1996), Medalu KEN (p. Igo Mo, 2000), Z³otego Krzy¿a

Zas³ugi (ks. Wac³aw Piszczek, 2004).
Dzieje naszego stowarzyszenia z pewnoci¹ zas³uguj¹
na opracowanie monograficzne; jej podstaw¹ ród³ow¹
powinny byæ tak¿e dokumenty o charakterze osobistym: wspomnienia i notatki z przesz³oci, zapiski z w³asnego archiwum. Zapraszamy wiêc do nadsy³ania takich materia³ów
wspomnieniowych.
- Dziêkujê za rozmowê, ¿ycz¹c owocnej kontynuacji i rozwoju przedsiêwziêæ badawczych, edukacyjnych, popularyzatorskich, wydawniczych i kulturotwórczych. Mam nadziejê, ¿e wizyta w Che³mie nie bêdzie wy³¹cznie epizodem w historii Towarzystwa i w latach nastêpnych ponownie bêdziemy
mogli gociæ tak wybitnych przedstawicieli wiata polskiej literatury, kultury i nauki.
Z prof. zw. dr hab. Lechem Ludorowskim
rozmawia³a dr Danuta Makaruk

rys. Krzysztof Skóra

PRZYWO£ANE
Z PRZESZ£OCI
Najnowsza ksi¹¿ka Waldemara Michalskiego, zatytu³owana Tryptyk z
gwiazd¹ jakby na przekór wszystkim zasadnym przypuszczeniom nie prezentuje zbyt wielu nowych wierszy poety.
Choæ stanowi¹ one wa¿n¹ jej czêæ, nadaj¹c¹ tytu³ ca³oci, jest ich tu zaledwie
kilka. Na ów najnowszy zbiór nienowych utworów sk³adaj¹ siê wiersze stanowi¹ce wybór z wszystkich, dotych-

czas wydanych szeciu ksi¹¿ek poetyckich Waldemara Michalskiego, wraz
z jego przek³adami kilkunastu wierszy
z jêzyka niemieckiego i ukraiñskiego.
Maj¹c wiadomoæ, ¿e trzy pierwsze
tomiki ukaza³y siê jeszcze w latach siedemdziesi¹tych i ich nak³ady zd¹¿y³y siê
ju¿ wyczerpaæ, nale¿a³oby pogratulowaæ
autorowi ciekawego pomys³u na ich
wznowienie.
Zamys³ ten, oprócz domniemanych
korzyci stricte utylitarnych, posiada
równie¿ zalety natury merytorycznejTryptyk z gwiazd¹ to zbiór wierszy, któ50

ry dziêki swemu przekrojowemu przejciu przez czas u³atwia odbiorcy percepcjê kilku bardzo istotnych faktów,
niemo¿liwych do wychwycenia podczas
lektury pojedyñczych tomów. Mo¿na tu,
na przyk³ad, wyruszaj¹c z pierwszego
tomu i id¹c przez kolejne, z ³atwoci¹
dostrzec pewne, poetycko uchwycone,
procesy historyczne, zmiany trendów
w kanonach polskiej poetyki oraz równoleg³e do nich dojrzewanie warsztatu
twórczego poety i adaptacjê postaw
wzglêdem ewoluuj¹cej rzeczywistoci.
Dziêki poszerzonemu w ten sposób
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obszarowi otaczaj¹cego wiata, poddanego poetyckiemu ogl¹dowi wiersze
o tematyce patriotyczno  ojczynianej,
stanowi¹ wa¿ny dokument historyczny.
To w³anie z ich pomoc¹ i dziêki zebraniu ich w jedn¹, obszern¹ ca³oæ, czytelnik ma, na przyk³ad, mo¿liwoæ wytropienia jakby poetycko wyznaczonej
przez autora, naszej polskiej drogi do
wolnoci.
W swoim I tomie z roku 1973 Pejza¿ rdzawy zaniepokojony i prawie za³amany poeta pisze :
a my wdeptani w ziemiê
jak gorzkie powietrze lub co co siê
wypluwa,
posi³kuj¹c owe s³owa wersami innego utworu:
bitych po twarzy
nietrudno zrozumieæ
gdy siê by³o bitym,
aby w kolejnej ksi¹¿ce z roku 1977
Ogród ju¿ zacz¹æ wypowiadaæ s³owa
mówi¹ce o dojrzewaniu do sprzeciwu
i oporu:
Do ognia do³o¿ono oliwy-gwiazdy
p³on¹ czerwono
o zmierzchu od¿ywa s³owo i znak
równania
waruj¹ do skoku gotowe damasceñskie miecze.
W kolejnym tomie z roku 1979
- G³osy na wersety w wypowiedzi poety
pojawia siê nawet bojowoæ:
oj ostre ostre kosy nasze
i jako wierzby nad g³owami
niestety,ostudzona pe³n¹ zw¹tpienia
prawie beznadziej¹:
i gdzie nam orle loty w g³owie
gdy srebrne pióra w b³ocie mokn¹ ,
a w zbiorku z roku 1987 Pod znakiem
wagi znów mamy strofy wzywaj¹ce
pomocy duchowej:
Nad wszystkie rany, lêki, umowy z³amane
odwagê prawdy i si³ê zwyciêstwa
daj nam Czarnoleski Janie
Nade wszystko Ojczyzny w wolnoci
przez pracy uszanowanie
naucz nas Czarnoleski Janie,
poniewa¿ zdaniem autora:
kosmiczna jest odleg³oæ
miêdzy s³owem a czynem-tym co jest
a byæ powinno...
i poniewa¿:
rozgrzebali nasz stó³ przyjaciele
wdziêcznoæ zbyt kosztowna sprawa
ziarno wyjad³y wrony-psy za p³otem
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zosta³y,
chocia¿ w kolejnej ksi¹¿ce Bêdziesz jak
pio³un  (1991) :
mamy usta wolne i oczy otwarte.
Pytaj¹c dalej:
za jaki próg przed ch³ost¹ umyka
s³ów naszych pogubionych Ojczyzna
oraz:
jak d³ugo prawdy bêdziemy siê uczyæ
od nowa
aby d³oñ przylgnê³a do d³oni,
poeta mo¿e w koñcu zatriumfowaæ:
w naszym ogrodzie wszystkie strony
wiata
stoj¹ otworem-jeste wolna...
i ostatecznie, w Tryptyku z gwiazd¹ potwierdziæ ten triumf s³owami:
od czasu gdy mamy wolnoæ
podró¿ujê Polskim Ekspresem
wygodnie i szybko...
Jak w pos³owiu ksi¹¿ki pisze Olga
Bia³ek  Szwed, mamy w Tryptyku
z gwiazd¹ równie¿ wiersze mi³osne i
konfesyjne, poetyckie ¿arty i erotyki,
utwory oszczêdne w s³owach i narracyjne tryptyki, poezjê z ducha franciszkañsk¹, fascynacje natur¹ i dylematy
wspó³czesnego cz³owieka miotaj¹cego
siê miêdzy mieæ a byæ. S¹ tu odwo³ania do symboli i archetypów, mamy te¿
bardzo osobiste,niemal intymne wyznania-rzadki dzi przyk³ad autorskiej odwagi.
Wszystkie treci, wypowiedziane
przez poetyckie ego autora, bardzo ciep³o dotykaj¹ naszej ludzkiej egzystencji
-zarówno materialnej jak i duchowej,
nios¹ pewne stale prawdziwe i aktualne
przes³ania dotycz¹ce cz³owieka uwik³anego w trudy ¿ycia, poszukuj¹cego
prawdy i sensu istnienia oraz dokonuj¹cego ci¹g³ych wyborów. Podmiot liryczny ukazuje siê nam w swojej poetyckiej
podró¿y przez czas, w wyjazdach i powrotach, oczekiwaniu, w wierze, nadziei
i mi³oci. Pokazany jest on w wielu przyjaznych relacjach z innymi ludmi najbli¿sz¹ rodzin¹, ¿on¹, w³asnymi rodzicami, dzieæmi, przyjació³mi, poetami, znajomymi (jest tu wiele wierszy zadedykowanych ró¿nym osobom) jak
równie¿ w przyjaznych rozmowach
z Bogiem, którego czasami z radoci¹
odnajduje po jakby krótkim okresie zagubienia. W wierszu List do matki
w czarny pi¹tek autor pisze:
Wiem,¿e dzi pe³na wiary
stoisz na progu. Ja syn marnotrawny
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dnem kamiennego potoku idê
nios¹c d³onie banda¿em zwi¹zane
w czarny pi¹tek .Nie s¹d
zostaw jeszcze nadziejê,
a w wierszu Amen zwraca siê do Boga
z prob¹:
Nape³ñ mnie Panie ogniem wiary
i si³¹ mi³oci,
prosz¹c w kolejnym ze skruch¹:
- Ojcze ³aski pe³ny
odpuæ nam nasze ¿ycie.
W wielu swoich utworach poeta wiedzie z Bogiem przyjazne rozmowy o rzeczach doczesnych i ostatecznych. Du¿o
wiêc w tej poezji motywów i w¹tków
biblijnych takich jak m.in. syn marnotrawny, panny roztropne, ³ód Piotrowa,
droga do Emaus, 3 Maryje, Betlejem,
Golgota , Zmartwychwstanie, p³on¹cy
krzew oraz wiele cytatów zaczerpniêtych z Pisma wiêtego. S¹ tu liczni wiêci- w. brat Albert,w. Antoni, Wojciech,
Franciszek, Klara, w. Maksymilian
Kolbe, Matka Boska Wo³yñska, Czêstochowska i Pani Ostrobramska. Wszyscy
oni maj¹ w Tryptyku z gwiazd¹ swoje
w³asne wiersze,w których autor czêsto
odwo³uje siê do ich niebiañskich autorytetów i jakby sk³adaj¹c swoj¹ przysz³oæ na rêce boskiej opatrznoci, ostatni wiersz w tej ksi¹¿ce koñczy s³owami: Co bêdzie jutro - wola Twoja Panie.
Podmiot liryczny wierszy Tryptyku
z gwiazd¹ bywa równie¿ bardzo czêsto ukazywany w jego relacjach z up³ywaj¹cym czasem i mierci¹. Te ostatnie
doskonale obrazuj¹ wiersze nazywane przez autorkê pos³owia wierszami
szpitalnymi:
W dwóch z nich poeta mówi:
Dzi przenosz¹ mnie na oddzia³Nie bêdê ju¿ czêci¹ aparatury
zielonych sygna³ów na ekranie
-tam czeka inny wiat
bêd¹ inne perspektywy
kolorowy telewizor
mo¿e nawet kiszony ogórek...
oraz:
Powracam zza rzeki Styks,
a w innym:
Le¿ê na korytarzu
Nikt o mnie ju¿ nie gra w koci
¯aden anio³ nie stoi przy ³ó¿ku
Ani diabe³ nie ci¹gnie do siebie.
Autor tych wypowiedzi, jak widaæ,
potrafi ¿artowaæ, prawie kpiæ ze mierci, ale jak chyba ka¿dy z nas nabiera do
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niej dystansu dopiero po ust¹pieniu zagro¿enia, bo, nawet bêd¹c poet¹, w chwili kryzysu zachowuje siê jak prozaiczny miertelnik mówi¹c:
Czas przep³ywa³ kroplówk¹ Uwierzy³em, ¿e ka¿da minuta
Ma wymiar wiecznoci
A najbli¿sza godzina mo¿e byæ ostatni¹
i prosz¹c:
Jestem - proszê - wierzê:
- daj powróciæ Panie,
aby w innym wierszu prawie wykrzyczeæ:
Kocham ¿yæ!
Jak kot walerianê.
Bardzo harmonijne uk³ady poety
z otaczaj¹cym go wiatem przyrody
i prawami natury s¹ w Tryptyku motywem wszechobecnym. Prawie ka¿dy
wiersz wyrasta z jakiego malowniczego t³a: ogrodu, parku, sadu, lasu, ³¹ki,
morza, jeziora, pola, mg³y, nieba, zachodu s³oñca. Natura stanowi tu kanwê, na
której, rozgrywaj¹ siê akcje poetyckie
wiêkszoci wierszy zawartych w Tryptyku. A zasiêg geograficzy miejsc owych
akcji jest ogromny: parki i ulice Lublina, ³¹ka w Krê¿nicy, park w Na³êczowie, w¹wozy w Kazimierzu, stawy
w Zwierzyñcu, góry w Zakopanem,
Monte Cassino, sielskie okolice Wilna,
Lwowa. Jest Rzym, Wenecja, Toronto
i wiele innych wspania³ych i wa¿nych
dla autora miejsc. £¹cznie ze stronami
rodzinnymi, do których, jak pisze powinien i gotów jest wróciæ na kolanach.
Wszystkie opisy zdarzeñ i miejsc
maluje poeta piêknym jêzykiem poetyckim, zdobnym w metafory, porównania,
epitety, metonimie, symbole, pytania
retoryczne oraz alegoriê - i tak na przyk³ad m.in.: gasn¹ tu ogniki g³ogu, wróble w ich gwa³townym locie s¹ jak kamienie wrzucane do ogrodu, w którym
p³on¹ sza³wie, wê¿y siê zieleñ dzikiego
wina,onie¿one wierki s¹ jak pingwiny milcz¹ce, ¿ycie bañk¹ mydlan¹,
a s³owo pestk¹ na koñcu jêzyka, w¹wóz
siê dzik¹ ró¿¹ zamyka, a wiatr popl¹ta³
siê w ramionach, kêpa tarniny jest niczym bastion obronny, seriami pruj¹ ciszê wieczoru wierszcze, w drzewach
mieszka wiatr gotowy do skoku, otwiera siê betonowe okno, jest chleb co stó³
wiêtym czyni.
Zofia Nowacka-Wilczek
Waldemar Michalski: Tryptyk z gwiazd¹,
Norbertinum, Lublin 2006, s. 229.
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ZEGAR S£ONECZNY
Jesieni¹ ubieg³ego roku pojawi³ siê
na rynku wydawniczym kolejny tomik
wierszy krasnostawskiego poety Jana
Henryka Cichosza pt. Zegar s³oneczny.
Czytelnik nie znajdzie w tym zbiorze
wierszy nadêtych epitetami, na³adowanych sztucznymi metaforami, eksperymentów s³ownych ani te¿ wywodu filozofa - erudyty. Znajdzie za to pejza¿e
malowane s³owem prostym, zwyczajnym; obrazy zatrzymane jak w kadrze
obiektywu.
Autor koncentruje siê wokó³ pojêæ
abstrakcyjnych, takich jak: mi³oæ,
prawda, wiara, mieræ, samotnoæ, staroæ, historia. Czy próbuje je zdefiniowaæ? Nie. Opowiada o ich istnieniu,
o ich jestestwie w naszym codziennym
¿yciu. Bo przecie¿ nikt w popiechu nie
zastanawia siê dzi nad ich wag¹, znaczeniem. Znajdzie siê tu co dla tych,
którzy maj¹ s³aboæ do mi³osnych historii - Bezimienni kochankowie - wiersz,
który kojarzy mi siê z opowieci¹ o Tristanie i Izoldzie. Mi szczególnie spodoba³ siê *** (dobrze mi z Tob¹).
W kilku utworach pojawiaj¹ siê odwo³ania do teraniejszoci (Popiech,
*** (wszystko jest w porz¹dku), Zegar
s³oneczny). Nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e wiersze te s¹ ci¹g³ym powrotem do krainy dzieciñstwa, pamiêci i niepamiêci (Fotografia, Popsuty zegar,
mieræ zwyk³ych ludzi, Stara kobieta,
Ojcowizna, Zegar dzieciñstwa).
Z jednej strony podkrelaj¹ przemijanie, ale z drugiej strony przynosz¹ refleksjê, ¿e owo przemijanie czemu s³u¿y. Poezja ta nie jest poszukiwaniem
straconego czasu. Co, co minê³o, absurdalnie wci¹¿ ¿yje. Tylko w innej formie, choæby we nie (Sen).
Niektóre wiersze mia³o mo¿na by
nazwaæ pejza¿ami nadzwyczajnie zwyczajnymi (Zegar s³oneczny, Spacer z ojcem, Kresy). W³anie w tej prostocie,
jasnoci i spokoju tkwi ich piêkno.
Od czasów staro¿ytnych zegar s³oneczny s³u¿y ludziom do odmierzania
czasu. Dzi to ju¿ nieco zapomniany, ale
nadal wa¿ny przyrz¹d astronomiczny.
Czas jest charakterystycznym wyznacznikiem ¿ycia ziemskiego. W wymiarze
boskim jego pojêcie nie istnieje. Kategoria czasu jest wy³¹cznie ludzka. Taka
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te¿ jest poezja Jana Henryka Cichosza ludzka. Mo¿e ka¿dy z nas jest sekund¹
w rozpêdzonej machinie wiecznoci? To
tomik dla uwa¿nych. Z ca³ego s³owotoku wspó³czesnej literatury wiersze te
wyró¿nia to, ¿e nios¹ ze sob¹ sens.
Magdalena Sadowska-Maciejewska
Cichosz J. H., Zegar s³oneczny, Norbertinum, Lublin 2005.

DR¥¯ENIE
WIÊDN¥CEGO CZASU
Stanis³awa Winiewska odnios³a
w swoim regionie szybki poetycki sukces. Debiutowa³a w 2004 roku na ³amach
Egerii (nr 1, str. 17). W ci¹gu dwóch
lat jej wiersze piêciokrotnie nagradzano
w regionalnych i ogólnopolskich konkursach poetyckich, drukowano
w dwóch almanach: Chrystus ¿yciem
(2004) i Klucze wiêtego Piotra (2005)
oraz w dwóch tomikach: Odcienie prawdy (2005) i Krople uczuæ (2006). Obydwa opublikowa³o che³mskie wydawnictwo TAWA  Waldemara Taurogiñskiego.
Ostatni zbiorek zawiera 48 wierszy,
u³o¿onych w trzech numerowanych, nie
zatytu³owanych cyklach, zakoñczonych
Pos³owiem pióra Danuty Makaruk. Ka¿dy z cykli poprzedzony zosta³ mottem,
zaczerpniêtym z twórczoci Józefa Bu³atowicza (Nie urok pere³, brylantów /
nie szaty dziergane z³otem, /najbardziej
cz³owieka zdobi/ dusza ubrana w prostotê.), Longina Jana Okonia (Spiral¹
ognia /pnie siê nienawiæ /i spopiela
dekalog.) i Janusza Koz³owskiego (Moja
Ojczyzna podobna /do nawa³nicy i zachodu s³oñca.). W ten sposób autorka
osadzi³a swoje wiersze w regionalnej
tradycji mylowej i literackiej.
Wyró¿niæ w nich mo¿na cztery, niekiedy nak³adaj¹ce siê, krêgi tematyczne: refleksyjno-filozoficzny (¯ycie,
K³amstwo, W poczekalni czasu), urzeczenia piêknem krajobrazu przyrodniczo-architektonicznego ma³ej ojczyzny
(Krasnystaw noc¹, Boñcza, £any), obywatelskiej troski o stan ojczyzny (Obud
naród, Który to raz, Kiedy?), religijnomoralny (Czczê imiê Twoje, wiêty, Wielki Pielgrzym, Kto niewidzialny).
Podmiot liryczny tych prostych
w formie wierszy ¿yje w czterech cianr 3 (8) 2006
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nach (Samotni) zwyk³ym ¿yciem,
mia¿d¿onym chorob¹ /nasyconym trudem (¯ycie), pe³nym melancholii i smutku, w którym potyka siê /o zawiæ /i g³upotê spotyka pejza¿ ... /nieludzko /zdeptany (Widzê). Towarzyszy mu pamiêæ
up³ywaj¹cego czasu, w tym - okrutnych
lat okupacji, wspomnienia o szkolnych
kole¿ankach, kolegach i krewnych, co
znalaz³o wyraz m.in. w nader licznych
dedykacjach (19). Towarzyszy mu te¿
pamiêæ miejsc nosz¹cych niepowtarzalne nazwy, zrozumia³e tylko dla mieszkañców regionu (Grube Bale na bonieckim wygonie, Prystupowe ród³a).
W wierszach oceniaj¹cych aktualn¹
rzeczywistoæ pobrzmiewaj¹ echa znanych, wp³ywowych, opiniotwórczych
rodków przekazu (Obud naród, incip.:
Moj¹ Ojczyznê).
Ganie wiat³o
nad ojczystym domem
wandale bezczeszcz¹
dobra narodowe
czerwony kur
trawi
a Polacy
zachwyceni Zachodem
chwal¹ cudze
Bo¿e!
Niech zst¹pi Duch Twój
i obudzi naród
bo zginiemy!
(Obud naród)
Ocena rzeczywistoci jest tu sformu³owana jednoznaczn¹, czyteln¹ metaforyk¹, przy pomocy nieco publicystycznego jêzyka.
W cyklu wierszy powiêconych rodzinnym stronom znajduje siê sporo stonowanego zachwytu nad przyrod¹ i jej
zmiennoci¹. S¹ one wyrazem zakorzenienia siê w geograficznej, historycznej
i kulturowej przestrzeni ma³ej ojczyzny.
Ma³a ojczyzna za to miejsce zdobione
przydro¿nymi kapliczkami (Ojczyzna), to
bia³e welony sadów, chaty przycupniête
przy drodze (£any).
Niektóre liryki z ró¿nych krêgów
tematycznych ewokuj¹ wiersze znane ze
szkolnych lektur, np. Mickiewicza (Pola³y siê ³zy), Kazimierza Tetmajera (Na
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Anio³ Pañski), Leopolda Staffa (Deszcz
jesienny, Kartoflisko). Znaleæ je mo¿na w wierszach Winiewskiej: Dzwonek,
Zapowied zimy, Ojczyzna, Boñcza.
Sporo miejsca w tomiku zajmuje liryka religijno - konfesyjna, której adresatem jest Bóg, Jezus Chrystus i s³udzy
Kocio³a: Jan Pawe³ II i ks. Jerzy Popie³uszko.
Zarówno poetyka, jak i zakres problematyki podjêtej w tomiku Krople
uczuæ niewiele ró¿ni¹ siê od tych ze
zbiorku Odcienie prawdy.
Omawiany tomik jest bliski pisz¹cym z wielu wzglêdów, m.in. dlatego,
¿e wród sponsorów zbiorku znajduj¹ siê
nazwiska, które nosili dziadkowie, ojciec i krewni wspó³autorki pochodz¹cy
z Boñczy, Or³owa i Borowa: Kurkowie,
Jakubcowie i Stasiukowie. Wojenna zawierucha odebra³a jej rodzinê i nie pozwoli³a póniej poznaæ jej cz³onków.
Mi³o jednak po latach dojrzeæ wród
tych, którzy popieraj¹ rozwój kultury
nazwiska bliskie sercu.
Wanda z Kurków i Zdzis³aw
Szel¹gowie
Stanis³awa Winiewska, Krople uczuæ,
Che³m: TAWA 2006, s. 64.

ROZGAWÊDZI£O SIÊ
SERCE CIMKA
Edward Franciszek Cimek nowy
zbiór wierszy podzieli³ na cztery cykle:
Zak¹tki sercu blikie, Impresje doznañ
serdecznych, Przy Bo¿ym wywierzysku,
Ku chwale Rzeczpospolitej. Sama konstrukcja tytu³ów zapowiada okrelon¹
tematykê i kszta³t zamieszczonych tam
liryk, bowiem autor Blasku ¿ycia konsekwentnie realizuje model poezji zaczerpniêty z osi¹gniêæ minionych epok. W rymowanych strofach ³atwo odnaleæ echa
impresjonizmu i ekspresjonizmu, nasycone form¹ art. Pour l art. Subiektywne
obrazy prze¿yæ, g³êbokie doznania wewnêtrzne, napiêcia emocjonalne i niepokój przemijania emanuj¹ z wierszy.
Na czo³o wysuwa siê problematyka rodzinna, widaæ j¹ w wierszach, np. Za rodzinnym progiem (dedykowany babci Katarzynie), Na cmentarzu surhowskim (powiêcony matce), czy W rodzinnym krêgu
Ten biografizm pog³êbiaj¹ fotografie: autora, ojca, matki, ¿ony i brata poety.
Wszystkie utwory zdominowane s¹
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przez alter ego  mówi¹ bez ogródek
o wewnêtrznym jego wiecie, o pielgrzymowaniu przez piêkno wiata do domu
Ojca. Utwory kipi¹ g³êbi¹ uczuæ, ukazuj¹ szczêcie, np. rodzinne i cierpienie
W szpitalnym pokoju. A obok tych refleksji w tomiku cykl Ku chwale Rzeczpospolitej s³awi Ojczyznê i uczy patriotyzmu. Pozosta³e cykle nios¹ przes³anie
rodzinnej mi³oci, poszanowania bliniego, ukazuj¹ uroki wiata i sens cz³owieczego losu.
Ca³a tematyka wyrasta z osobistych
dowiadczeñ poety wyniesionych z dokuczliwej choroby, dr¹¿¹cej jego organizm. Autentyzm prze¿yæ emanuje
z utworów. Czytaj¹c je, uto¿samiamy siê
z cierpieniem autora.
Wiersze zbudowane s¹ tradycyjnie,
ozdobione przyjemnymi skojarzeniami;
pe³no w nich  iskier, dzwonków, b³ysków, lnieñ, gwiazd, nadziei, troski,
szczêcia, rozkoszy, uwielbienia Boga .
Nie jest to poezja awangardowa, daleka
od wspó³czesnej stylistyki, ale  trzeba
to stwierdziæ  jest w³asna, przynale¿na
tylko Edwardowi F. Cimkowi, i dlatego
godna uznania.
Longin Jan Okoñ
Edward Franciszek Cimek Rozgawêdzi³o siê serce, Izbica 2006, s.54, wydano
sto egz. Rêcznie numerowanych autografem autora.

NOWE WCIELENIE
SATYRYCZNE
Saturnin Naliwajko znany jest ze
swych tekstów piosenek, tworzonych dla
kapel podwórkowych: Stowarzyszenie
W³acicieli M³ynków do Mielenia Pieprzu (1978 1982) i Czarnego Salcesonu, z którym wspó³pracuje od 1982 roku
do chwili obecnej. Nie jest to jedyna
dziedzina jego twórczoci, bowiem rzebi, maluje uprawia grafikê satyryczn¹
[zw³aszcza karykaturê].
Poetyck¹ twórczoæ rozpocz¹³
w 1964 roku, ale zadebiutowa³ w Gazecie M³odych dopiero w roku 1989,
nastêpnie zamieszcza³ wiersze, karykatury i satyrê w Gazecie Krasnostawskiej i Ziemi Krasnostawskiej (1990
 1995). Obecnie publikuje w Echu
Krasnostawskim i w Egerii.
Ku radoci czytelników ukaza³ siê
debiut literacki, tomik jego fraszek. Nosi
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tytu³ Satyrlandia, czêæ pierwsza, fraszki
czyli s³owne igraszki, co zapowiada nastêpne publikacje Naliwajki. Na stronie
13, pe³en zaskoczenia, przeczyta³em dedykacjê : Panu Stanis³awowi Koszewskiemu:
Tchn¹³e we mnie fraszek duszê,
teraz fraszki pisaæ muszê.
Ten zgrabny dystych pewnie zrodzi³
siê podczas spotkania w 2004 roku
dwóch grup literackich  z Che³ma i Krasnegostawu, zorganizowanego przez
Krasnostawsk¹ Grupê Literack¹ A4. Saturnin Naliwajko i ja stoczylimy satyryczny pojedynek. Jak orzekli s³uchacze,
by³ remis. To wtedy zapewne, spod pióra
Saturnina zaczê³y sypaæ siê fraszki.
W roku 2005, w Konkursie Jednego
Wiersza zorganizowanym przez
Che³msk¹ Grupê Literack¹ Lubelska 36
(fina³ w Dorohusku) otrzyma³ pierwsz¹
nagrodê w kategorii ma³ych form literackich. By³o to wyró¿nienie zas³u¿one.
Autor Satyrlandii, fraszki w tomiku
uszeregowa³ w cykle: Literacke, Sentencyjne, Obyczajowe, Prawie polityczne,
Liryczne i Z ró¿nych szuflad. Wszystkie
te miniaturowe, ale ciête i uszczypliwe
rymy, zamieszczane w cyklach, dotykaj¹
ludzkich wad i rzeczywistoci, w której
¿yjemy. Sam poeta stwierdzi³, ¿e tematy do swoich utworów czerpie z obserwacji miejscowej spo³ecznoci widzianej w krzywym zwierciadle, ale nikomu
nie wyrz¹dza krzywdy, bo bezimiennie
piêtnuje z³o. Fraszkê pojmuje tak:
Krótka forma, du¿o treci
i pointa te¿ siê zmieci.
(Krótka forma)
A siebie, jako satyryka widzi w sposób bezkompromisowy:
Chocia¿ mi wszystkie zêby wypad³y,
to dalej k¹sam, takim zajad³y.
(Ja satyryk)
I rzeczywicie k¹sa wszystkich nie
podaj¹c jednak personaliów. Szczególnie ostro piêtnuje zboczony erotyzm:
Bez wzglêdu na skutki
pokazuje sutki.
(Prowokatorka)
We fraszkach politycznych jest surowy, bezwzglêdny:
Zgadzam siê z ogólnie wyg³aszanym
s¹dem,
¿e p³yn¹c rynsztokiem, te¿ p³yniemy
z pr¹dem.
( Zgadzam siê)
Teraz po latach widaæ, ¿e nie mato³ek,

recenzje
witaj¹c siê jedn¹ rêk¹, drug¹ trzymasz sto³ek.
(D³ugoletni dyrektor)
Nie by³by poet¹ S. Naliwajko, gdyby nie zachwyca³ siê urokami przyrody.
Zatroskany niszczycielsk¹ dzia³alnoci¹
cz³owieka, napisa³:
Nie ciesz siê lesie, ¿e piêkny od stuleci,
zaraz z ciebie zrobi¹ wysypisko mieci.
(Nie ciesz siê lesie)
W cyklu Sentencje Naliwajko wykorzysta³ aforyzmy ³aciñskie i skomentowa³ je po polsku:
Divi et impera,1
rzek³ prezydent do premiera.
(Tylko sprawiedliwie)
Pod ka¿d¹ fraszk¹ jest t³umaczenie
tekstu ³aciñskiego, choæ uwa¿am, ¿e lepiej by³oby, gdyby te t³umaczenia znalaz³y siê na dolnym marginesie strony,
tak jak to obowi¹zuje w publikacjach
ksi¹¿kowych.
W ostatnim cyklu Z ró¿nych szuflad
znajdujemy wiersze satyryczne i limeryki; jest to niew¹tpliwa zapowied tego,
co znajdziemy w nastêpnym tomiku Satyrlandii.
Utwory zamieszczone w omawianej
ksi¹¿ce napisane s¹ jêzykiem skondensowanym, potoczystym, ze znajomoci¹
wersyfikacji i opanowaniem frazy.
Oszczêdnoæ metafor sprawia, ¿e fraszki s¹ czytelne, ale ka¿de powtórne czytanie odkrywa subtelnoæ lub ostroæ
pointy.
Debiutancki tomik S. Naliwajko
wietnie bawi, a równoczenie uczy
i wychowuje, a to ju¿ cecha dojrza³oci
artystycznej dzie³a.
Udane grafiki Tadeusza Kiciñskiego, Andrzeja Dawida Misiury, autoportret Saturnina Naliwajko i dwie jego
rzeby harmonijnie dope³niaj¹ tomik.
Luksusowy papier nadaje ksi¹¿ce bibliofilski charakter.
Stanis³aw Koszewski
1
Dziel i rz¹d (³ac.) Saturnin Naliwajko, Satyrlandia, czêæ pierwsza,
fraszki czyli s³owne igraszki, Miejska
Biblioteka Publiczna, Krasnystaw 2006.

TRZY TOMIKI
S¹dzê, ¿e dla niemal¿e ka¿dego poety wa¿niejsz¹ rzecz¹ jest tworzenie
wiersza ni¿ pisanie o wierszach innego
poety. Dlatego te¿, gdy przychodzi mi
czyniæ tak¹ czynnoæ, to automatycznie
54

rodzi siê we mnie co z rodzaju sêdziego, który na przekór istniej¹cym faktom
gotów jest wydaæ os¹d nie zawsze zgodny z faktycznym stanem rzeczy. Dlatego te¿ proszê o wyrozumia³oæ. Józefa
Mazurek dotychczas wyda³a piêæ tomików wierszy, w tym a¿ trzy w pierwszej
po³owie 2006 roku. To bardzo du¿o zwa¿ywszy, ¿e tacy poeci jak Wis³awa
Szymborska czy Adam Zagajewski swoje wiersze w formie ksi¹¿kowej wydaj¹
raz na kilka lat.
Natomiast Józefa Mazurek uczyni³a
to jakby hurtem, stawiaj¹c ewentualnego czytelnika w nieco dwuznacznej sytuacji, a to z tej prostej przyczyny, ¿e
wspó³czesny mieszkaniec kraju nad
Wis³¹ bardzo rzadko siêga po pisane s³owo, a tym bardziej po s³owo poetyckie.
Te trzy tomiki, które w³anie przegl¹dam, to w sumie a¿ 234 zadrukowanych stron. Mylê, ¿e dla autorki bardzo wa¿nych, bo odkrywaj¹cych b¹d
ukazuj¹cych w formie wierszy kawa³ki
jej fizycznego i metafizycznego wiata,
w którym przysz³o jej siê zmagaæ we
wspó³czesnych nam czasach.
Mi³oæ i prawda, Czas spe³nienia i
Nad Wieprzem odczytujê jako pewnego
rodzaju przystanki, na których nie ma
g³upawych napisów, rozbitych butelek i
po³amanych ³awek.
Ta poezja daje mi wiele do mylenia. Ja wiem, ¿e obok tej poezji mo¿na
przejæ obojêtnie.
¯e mo¿na jej nie zauwa¿yæ, bo nie
jest krzykliwa i za wszelk¹ cenê nie stara siê zwróciæ na siebie uwagi. Mo¿e to
i dobrze, albowiem z biegiem lat ka¿demu cz³owiekowi potrzebna jest odrobina piêknej ciszy. W tym przypadku jest
to cisza mo¿e nie zawsze, pe³na szumu
motylich skrzyde³, lecz cisza dzielenia
siê swoimi prze¿yciami z drugim cz³owiekiem.
Dla tego, kto siêgnie chocia¿ po jeden z tych tomików, czas nie bêdzie
zmarnowany.
Ja osobicie w tomiku Mi³oæ i prawda znalaz³em a¿ piêæ wierszy, które mnie
zatrzyma³y w pêdzie odwracania kartek. Czy to du¿o? S¹dzê, ¿e tak.
Jan Henryk Cichosz
Józefa Mazurek , Mi³oæ i prawda, Czas
spe³nienia, Nad Wieprzem, wydawnictwo
Polihymnia, Lublin 2006.
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satyra
Tadeusz Misiura

Z³owroga
zabawa z Zarêb¹

Fraszki
Tadeusz Misiura

Zwióz³szy zbo¿a, zakoñczywszy zbiory ziemiop³odów,
ziemianin Zawiejski, zim¹, zabrawszy zarz¹dcê Zarêbê, zacz¹³
zwiedzaæ znane zajazdy - zau³ki Zamocia.
Zauroczony Zarêba zaplanowa³ zdezerterowaæ. Zostawiæ
ziemianina. Zaliczyæ znany zajazd Zerwig³owy. Za ziemianin zaplanowa³ zwiedzanie zau³ków zakoñczone znakomit¹
zabaw¹...
Z³oliwy Zarêba zakpi³ z ziemianina. Zwia³. Znalaz³ zajazd Zerwig³owy. Zadowolony zasiad³, zuchwale zawo³a³
Zojkê Zerwig³owy. Zamówi³ zacierkê, zamojskie zraziki. Zaraz zap³aci³ zapobiegliwie. Zasmakowawszy znakomitoci,
zapi³ zach³annie z³ocistym zacierem. Zacier zakrêci³ Zarêb¹.
Zm¹ci³ zmys³y. Zadzia³a³ zdradziecko. Zarêba zobaczy³... Z³ego!
- Zje¿d¿aj! - zasycza³ z³oliwie Zarz¹dca zbrojny zawijasem.
- Zje¿d¿am, zje¿d¿am - zapiszcza³ Z³y, zrzucaj¹c z³ocist¹
zastawê Zerwig³owy. Zadzwoni³a, zatañczy³a. Zako³ysa³o zajazdem. Zatrzeszcza³ z³owrogo zarysowany zapiecek - zadymi³. Zadziorny Zarêba, zaskoczony zdarzeniami, zbarania³,
zadzwoni³ zêbami. Z³y zaplanowa³ zrealizowaæ zemstê za zasztyletowanie zesz³ej zimy Zobka Zag³upy. Zarzynany Zag³upek zd¹¿y³ zleciæ Z³emu zemstê za zbrodniê. Z³y znalaz³ Zarêbê. Zacz¹³ z³owrog¹ zabawê...
Tadeusz Misiura

Wywia³ rozum
Wywia³ rozum gdzie w wakacje
zabra³ z sob¹ menstruacjê.

Korektor
Korektory pomyli³a
w trzy kwarta³y urodzi³a.

Czekolada
Z czekoladk¹ przesadzi³a
murzyni¹tko mu powi³a.

GALERIA

Anna Darmochwa³, a s³oñce popad³o w zadumê, serigrafia, 2004

NASZA
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reklama

gastronomia / wyroby artystyczne

ul. Krzywa 41/3
22-100 Che³m

ksi¹¿ki

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

wydawnictwo

FOTO-STUDIO
Janusz Sarzyñski
22-300 Krasnystaw
pl. 3 Maja 7
FOTO-STUDIO
tel. (82) 576-37-07

(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
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