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Powrócił do ogrodu ojca, miejsca na ziemi między Lublinem
a Chełmem, do ludzi którzy tam żyją uparci jak sama ziemia.
Po prawie siedemdziesięciu latach wrócił do rodzinnych stron
Wacław Iwaniuk, wybitny poeta i odważny żołnierz, emigrant,
który nigdy nie pogodził się z pojałtańskim podziałem Europy, i
dla którego w powojennej polskiej literaturze zabrakło miejsca.
Urna z prochami Poety spoczęła na cmentarzu w Siedliszczu,
niewielkiej miejscowości gminnej na ziemi chełmskiej, do
której tęsknił i często wracał w swoich wierszach. Twórczość
Wacława Iwaniuka staje się ozdobą tej ziemi, jej trwałą intelektualną wartością.
Gmina Siedliszcze ma szczęście do wielkich postaci. Na
kolejnych stronach niniejszej Egerii* wspominamy sylwetki:
Wacława Rzewuskiego, Wincentego Pola, Andrzeja Kazimierza
Jaworskiego i Wincentego Okonia. Przypominamy też niezwykłą postać doktora Aleksandra Bałasza, siedliskiego Judyma,
który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku porywał miejscową ludność do wielkiej aktywności społecznej.
Jak zawsze, obok utworów uznanych autorów, znajdziecie Państwo pierwsze nieśmiałe poetyckie debiuty, nie tylko
młodych poetów, a także recenzje, utwory satyryczne i szkice
historyczne. Całość pisma zdobią różnorodne prace plastyczne
artystów zamieszkałych na terenie gminy Siedliszcze.
W historii społeczeństw, także tych lokalnych, są lepsze
i gorsze czasy, po okresach świetności przychodzą lata stagnacji, czasem niepowodzeń. Na co w najbliższej przyszłości
mogą liczyć mieszkańcy Gminy Siedliszcze? Czy potrafią ze
swojej przeszłości czerpać najlepsze treści i wzory do naśladowania?
Waldemar Taurogiński
* Egeria - patrz strona 13
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POWRÓCIŁ DO SWOJEJ ZIEMI
napisał do Aleksandra Wata: Nie, Kanada zupełnie mi nie odpowiada psychicznie. To okropna pusta trupiarnia. Tu nie ma
zagadnień kulturalnych. Ludzie pracują i jeżdżą samochodami.
Są okropnie zdawkowi od urodzenia, aż do śmierci. Okropni
ludzie, ale piękny kraj.
Czasem można żyć w takim rozdarciu, gdy coś jest piękne,
ale odległe. Wtedy wzrasta tym większa tęsknota za tym, od
czego się odeszło. W takich momentach, kiedy czuł się jak nowy
Odyseusz, wracał pamięcią i myślą do Chełma, do ogrodu ojca,
do Wąwolnicy, do Fajsławic, do rodzinnych miejscowości,
które mu się kojarzyły z tym, co najpiękniejsze, aby w swoich
zapiskach rozwijać sielankowy obraz tej rzeczywistości, którą
zostawił, od której odszedł. Pisał wtedy: Najlepiej byłoby powtórnie zanurzyć się w niewinnych latach swojego dzieciństwa.
Wioska, którą pamiętam z tego okresu, staje się rajem. Tam
istniała rzeczywistość pozbawiona fałszerstw i zakłamania.
W takich okolicznościach zaczyna się często absolutyzować.
To, co było zwyczajne, spotykane na co dzień, nagle, z perspektywy kanadyjskiej, staje się wyjątkowe. Wtedy poezja przeradza
się w formę ucieczki od brutalnej szarości życia. /.../

Ostatni etap ziemskiej wędrówki poety Wacława Iwaniuka
rozpoczął się w kościele parafialnym w Siedliszczu w sobotę
2 grudnia 2006 r. Uroczystości poprzedziły starania miejscowych władz oraz osób związanych z Wacławem Iwaniukiem
w Toronto, o godne złożenie prochów Poety na cmentarzu
w Siedliszczu. Taka właśnie była ostatnia Jego wola, wyrażona w wierszach, by spocząć w wybranym przez siebie miejscu
na ziemi, między Lublinem i Chełmem, wśród pól w kąkolach
i ostach i ludzi, którzy tam żyją uparci jak sama ziemia.

Przemówienie Henryka Wójcika
/.../ Wygnany - wrócę - te dwa krótkie słowa zostały wyryte
na płycie nagrobnej Wacława Iwaniuka. Wyjęto je z wiersza
Ars Poetica, który Poeta napisał w końcu lat 60. Te dwa proste
słowa mają dla mnie, emigranta, wielką wagę, są symbolem,
mówią tak wiele o nas, żyjących poza Polską. Dzisiejsza uroczystość sama w sobie ma też dla mnie wymiar symbolu. Oto
po latach spędzonych poza krajem i z wyroku historii, Wacław
Iwaniuk, syn Lubelszczyzny, tej o której mówił, że jest centrum
polskości, wraca do domu. Wraca do tych najbliższych, wśród
których wzrastał. Jest to także powrót jego własnego słowa,
słowa niepodległego żadnym presjom i cenzurze, słowa poety
i żołnierza. Słowa wolnego od restrykcji systemu komunistycznej
PRL i przez nią skazanego na banicję.
Składając urnę z prochami Poety na cmentarzu w Siedliszczu,

Ks. arcybiskup Józef Życiński i ks. Jan Słoma

Homilia ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego
Metropolity Lubelskiego (fragmenty)
/.../ To troska o sprawiedliwość wyprowadziła św. pamięci Wacława z Waszych rodzinnych stron w świat. To wtedy,
kiedy trzeba było myśleć o sprawiedliwej Europie, bo grono
fanatyków usiłujących realizować traktat Ribentrop - Mołotow
próbowało narzucić swoją wizję rzeczywistości reszcie świata.
On zdecydował się poświęcić to wszystko, co poświęcić mógł,
aby bronić ojczyzny. /.../
Wyrazem szacunku nas wszystkich, zgromadzonych tutaj,
jest otwarcie na tę wrażliwość serca, w której dźwięczą strofy
Poety i na to umiłowanie małej ojczyzny, które odnajdywaliśmy
w cytowanych przed chwilą wierszach. Niech więc przeżycie
dzisiejszego dnia i te akcenty ze stron, które tak dobrze są Wam
znane, obudzą w Was wszystkich poczucie własnej wartości.
Uświadomią, że być może wielkie rzeczy dokonują się nieraz
w małych miejscowościach, świadomość tego, że Siedliszcze
ma swoją własną tradycję, w którą i Wy się wpisujecie. I tak
jak pisane w Kanadzie wiersze były potem tłumaczone, były
publikowane w emigracyjnych czasopismach, tak samo i obecne
pokolenie mieszkańców Siedliszcza zostawia swój ślad w życiu
Kościoła lubelskiego. I tutaj Bóg daje talenty, które potem inni
potrafią docenić, wybrać, dowartościować. /.../
Możemy sobie wyobrazić stan duszy człowieka, który przeszedł od Narviku, przez hiszpański obóz, po walki w brygadzie
Maczka, który zetknął się z realiami niepewnego jutra, gdzie na
każdym kroku rodziły się wątpliwości, w pewnym momencie
zdecydował się wybrać Kanadę. Chociaż w jednym z listów

Zbigniew Iwaniuk bratanek Poety
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przywracamy go Polsce, która
była naczelną wartością Jego
życia. Mieszkał w Londynie
i Toronto, bywał w Buenos
Aires, Paryżu, Nowym Jorku,
Kalifornii, Florydzie, ale tak
naprawdę, zawsze był u siebie
- w polskiej kulturze, sztuce
i poezji. Jego pokój - pracownia
w domu przy 263 Keewatin
Ave, w Toronto - była małą
Polską, pełną polskich książek,
muzyki i obrazów. Wierzył, że
konsekwencje Jałty nie mogą
trwać wiecznie, że Polska będzie wolna i suwerenna, a on i jego poezja wrócą.
Swą postawą i działaniem wypełniał tekst przysięgi wojskowej, z której nikt go po 1945 nie zwolnił. Przez prawie
dziewięć lat był żołnierzem, potem walczył piórem. Za tą bez-

kulturowego dziedzictwa Polski.
Jego miejsce jest tutaj, na Lubelszczyźnie, w rodzinnym
Siedliszczu, w pobliżu Chojna Starego, gdzie wszystko się
zaczęło.

Wystąpienie ks. Janusza Krzaka
Dziekana Dekanatu Siedliszcze
/.../ Dzisiaj skończyła się Twoja tułaczka, Wacławie. Wracasz
do tej ziemi, która była dla Ciebie domem, wracasz do swoich
i przynosisz im słowo, słowo Poety. Niech to słowo, o którym
piszesz w wierszu Nie plamiąc się brudnym słowem, raz powiedziane, pozostanie i będzie świecić lub kopcić, uzdrawiać lub
czadzić całe pokolenia. Niech świeci, niech uzdrawia, niech
uczy patriotyzmu, niech uczy tęsknoty za ukochaną ojczyzną,
ojczyzną, do której nie wolno Ci było wrócić. Niech uczy również tęsknoty za wolnością. Napiszesz w wierszu Moje życie nie
było łatwe: wracałem do kraju okrężną drogą przez Narvik, koło
polarne, ale Polska wciąż była daleko, okupowana przez Stalina.
Dziś jest wolna. I ta Polska, i ta ziemia, bierze Ciebie w swoje
objęcia. Spoczywaj w pokoju. /.../
/.../ Powraca do swojej ziemi. Niech ona będzie mu lekka,
niech ona, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie przy końcu świata, odda jego prochy temu, od którego wszystko pochodzi i do
którego wszyscy zdążamy. Niech powróci do Boga.

kompromisową postawę wymazano go na dziesiątki lat z kart
kultury narodowej. Był twórcą mądrym, niezależnym duchowo,
niepodległym, który mimo umizgów totalitarnej władzy, nie poszedł na kompromis. Dla nas, kolejnych pokoleń emigracji, był
i jest duchowym przywódcą(!) przykładem powinności wobec

Przedstawiciele środowisk literackich Chełma i Lublina
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ODSŁONIĘCIE TABLICY
PAMIĄTKOWEJ I NADANIE
IMIENIA BIBLIOTECE

(zarejestrowane podczas spotkania
w sali posiedzeń Rady Gminy w Siedliszczu)
Dr Józef Zięba
W latach 70. nie było
możliwości prezentowania utworów Iwaniuka, ale
w naszym muzeum Iwaniuk
był ciągle obecny. Przy różnych okazjach wspominałem
Poetę, zwłaszcza kiedy się mówiło o pisarzach związanych
z Lublinem i Chełmem. W 70.
rocznicę urodzin Poety napisałem artykuł - chyba to był
pierwszy artykuł o Wacławie
Iwaniuku w polskiej prasie
- który ukazał się w „Tygodniku Powszechnym”. Iwaniuk
był z tego bardzo zadowolony,
bo w jakiś sposób wracał do
kraju. Wiadomo było, że piJózef Zięba
sarze, którzy zdecydowali się
na emigrację, nie byli drukowani. Przy tej okazji rozpoczęła się
nasza korespondencja. Wacław przysyłał mi też zdjęcia. W końcu
przyszła pora, że mógł odwiedzić Lublin i Chełm. Łatwiej nam
było się dogadać, bo ja przez szereg lat po wojnie mieszkałem
w Chełmie, więc czuliśmy się tym faktem związani. Wacław
Iwaniuk przyjechał tu przed piętnastoma laty. Chodziliśmy po
Chełmie, byliśmy na Górce. W klubie osiedlowym było Jego
spotkanie autorskie. Sądzę, że zachowała się dokumentacja
tego wydarzenia. Byliśmy także w szkole, w której się uczył,
w dawnym Seminarium Nauczycielskim Męskim. I teraz, idąc
w tym kondukcie pogrzebowym, pomyślałem, że nawet w poetyckiej wyobraźni, wtedy kiedy tutaj wracał, nie przypuszczał,
że po kilkunastu latach tak zostanie gościnnie przyjęty.

Hieronim Zonik - Wójt Gminy Siedliszcze
i Henryk Wójcik - sekretarz Poety

Waldemar Michalski
O Wacławie Iwaniuku od dawna mówiliśmy w redakcji
„Akcentu”. Mieliśmy to szczęście, że pan Wacław w 1991 r. nas
odwiedził. Widzę go do dzisiaj w sportowym sweterku, człowieka
bardzo energicznego, mimo że już w podeszłym wieku. Emanowało od niego dobro i taka naturalna, bardzo szczera przyjaźń.

Po złożeniu do grobu urny z prochami Poety,
miejscowej Bibliotece Publicznej nadano imię Wacława
Iwaniuka, a na budynku Urzędu Gminy w Siedliszczu
odsłonięto pamiątkową tablicę z czarnego granitu,
na której widnieje napis:
Ja wybrałem to miejsce na ziemi
między Lublinem a Chełmem
pola w kąkolach i ostach
i ludzi którzy tam żyją
uparci jak sama ziemia
Wacław Iwaniuk
1912-2001
02 grudnia 2006 w dniu sprowadzenia
prochów Poety do Siedliszcza

Kazimierz Stocki - Starosta Chełmski i Waldemar Michalski
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Kiedy dwa tygodnie temu na Uniwersytecie w Drohobyczu
mówiłem właśnie o Wacławie Iwaniuku, podkreślałem ten fakt,
że jego poezja jest uniwersalna, że ciągle na nowo ją odkrywamy,
wciąż o niej możemy dyskutować, bo prawdziwą poezję można
interpretować na wiele sposobów. /.../ Jest to poezja dużej miary,
i proszę mi wierzyć, będziemy ją jeszcze odkrywać i cieszyć się,
że był i jest wśród nas wielki Poeta.

latach byłoby ładne. Dzięki Henrykowi Wójcikowi, mojemu
wielodziesiątletniemu przyjacielowi, dowiedziałem się o Poecie,
który żyje w Kanadzie. Ze wstydem, bo nie znałem go. Zapewne
tak, jak większość z nas tu zebranych. Z tym większą przyjemnością wydaliśmy książkę, którą
Iwaniuk ułożył specjalnie dla
nas. Nie był to tomik nowych
wierszy, ale skomponował
go tak, żeby -jak mi napisał mógł przesłać do kraju swoistą
wizytówkę. Resztki nakładu
tej „wizytówki” w postaci 21
egzemplarzy, składam teraz na
ręce pana prezesa Nowaka.
Muszę państwu jeszcze
powiedzieć, że wyjątkowość
tej książki polega na tym, że
była to jedyna typograficznie
wydana książka w drugim
obiegu. W latach 80. zwykle
były to druki offsetowe. Kiedy
Krzysztof Wasilewski
już wszystko było gotowe,
okazało się, że pan Wacław zechciał dołączyć jeszcze jeden, całkowicie nowy wiersz. Więc Piotr Mordel złożył go ręcznie z pojedynczych czcionek, co się dzisiaj w dobie komputerów chyba nie
mieści w głowie, i dokleił go do każdego egzemplarza na osobnej
kartce. Wykonał też okładkę. Do każdej z nich, w sumie 500 sztuk,
wykorzystał liście zebrane w lubelskim Ogrodzie Saskim.

Ewa Łoś
Pamiętam, jakie były okoliczności pierwszego i jedynego
wieczoru Wacława Iwaniuka w Muzeum Czechowicza. Byłam
wtedy świeżo upieczonym jego kierownikiem. Pan doktor Zięba,
który przemawiał przede mną, zdobył dodatkowe pomieszczenia
dla muzeum i ja właśnie prowadziłam w nich remont. Pan Wacław
Iwaniuk, który był człowiekiem bardzo energicznym, przyszedł
przed umówionym czasem. Nie zdążyliśmy jeszcze usunąć ani
worków z cementem, ani betoniarki. Nie było to może elegancko
na wejście Poety, ale pan Iwaniuk wcale się nie speszył. Przeprosił,
że przyszedł może nie w porę i błyskawicznie nawiązał z nami
kontakt. Był bardzo mile zaskoczony, wręcz z niedowierzaniem
przyjął fakt, że w muzeum są jego rękopisy, przedwojenne wiersze, nieliczne archiwalia, zdjęcia i tomiki poezji. Popatrzył na

Henryk Radej
To jest ta książka, która przy pierwszym czytaniu powaliła
mnie z nóg. W „Akcencie” otrzymałem niezbyt dokładny,
jak się później okazało, adres Poety. Napisałem do pana
Wacława list do Kanady i tak się potoczyło, że po 3 latach
kiedy przyjechał do Polski, dał się zaprosić do Chełma.
A dzisiaj, przed chwilą dano mi takie oto wydanie lokalne
poezji Iwaniuka - jeszcze ciepłe, wydane z potrzeby serca
i na tę wielką okazję.
W tej siedliskiej książeczce wraz z wierszami znalazły się
też moje szkice o Poecie, które ukazywały się tutaj w gazecie
parafialnej i miały jakby
oswoić, przygotować
społeczność lokalną do
dzisiejszych wydarzeń.
Tak więc, mamy oto spotkanie pierwszej, krajowej, powojennej książki
Iwaniuka z wydaniem
lokalnym w Siedliszczu
- najnowszą książką Poety. Obok siebie stoją
tu wydawcy Kartaginy,
sprzed prawie 20 lat,
i tej najświeższej. To
jest coś niesamowitego. Można by rzec, że
tak oto Iwaniuk łączy
Henryk Radej
pokolenia Polaków.

Ewa Łoś i Bernard Nowak

te rękopisy i powiedział: Wie pani, ja naprawdę nie pamiętam,
że to kiedyś napisałem. Tak więc początek powojennej obecności
Wacława Iwaniuka w Lublinie był bardzo skromny. Pamiętam,
jak cztery lata wcześniej, obecny tutaj pan prezes Bernard Nowak
- wtedy młody wydawca z drugiego obiegu - przyszedł do mnie,
żeby uściślić jakieś szczegóły dotyczące pierwszego, wydanego
po prawie pięćdziesięciu latach, tomiku poezji Kartagina i inne
wiersze. Zaskoczyło mnie to, że młodzi wydawcy, i to właśnie
z Lublina: Jan Krzysztof Wasilewski, Piotr Mordel, Bernard Nowak pomyśleli o Poecie prawie zupełnie nieznanym, zakazanym
przez cenzurę. Ale ich wybór był znamienny, bo wybrali kogoś, kto
był po stronie tych samych wartości, które sami wyznawali.
Krzysztof Wasilewski
W czasie stanu wojennego i w latach 80., kiedy znaleźliśmy
się po właściwej stronie, to znaczy zostaliśmy wykluczeni przez
władze z oficjalnego życia, zajęliśmy się książkami. Zostaliśmy
introligatorami w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL i za dnia oprawialiśmy książki, a wieczorami „robiliśmy” własne. Trochę zmęczeni sytuacją polityczną, wydawaniem książek historycznych,
pomyśleliśmy wtedy, że warto zrobić coś, co w tamtych szarych
5
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Wacławowi Iwaniukowi

Henryk Radej

Zbigniew Iwaniuk, bratanek Poety
Spotkałem się z nim w latach 60., gdy był krótko w Warszawie
i miał zakaz opuszczania stolicy. Spędziłem z nim wtedy trzy dni.
Później spotkałem się z nim w 1991 r., kiedy przyjechał do Polski
na zjazd literatów. Odwiedził wówczas Gdańsk. Udzielił wtedy,
półtoragodzinnego wywiadu Telewizji Gdańsk, w moim mieszkaniu, gdzie był też obecny tu, mój kuzyn Leszek Czemiak. Taśmy
te jednak uległy zniszczeniu, chyba się spaliły. Mam natomiast
dwu- albo trzygodzinne nagranie radiowe, gdzie można usłyszeć
głos Wacława Iwaniuka.

Na powrót do Ch.
Stary Poeta powrócił
do swojego Nazaret - miasteczka młodości
które trzykrotnie zmieniło plakaty na murach
Słońce tak samo prześwietla dziś
stąpających po Górce
jak i unoszonych ponad pół wieku temu
kamenowych poetów
Stary Poeta zdejmuje czapkę
i tak już zostanie do końca dnia
wrócił do miejsc uświęconych
a tu pustka po ludziach boli
W przedwojennym gimnazjum
bardziej wzruszają nieobecni
niż namacalne kamienie

Dr Jan Wolski
Kiedy teraz myślę o Wacławie Iwaniuku i jego twórczości, to
przychodzi mi do głowy takie zdanie z jego wiersza, poświęconego wprawdzie Czechowiczowi, tej, jak Państwo wiecie, jego
„latami i impulsu”, od którego rozpoczęło się „poezjowanie”.
Otóż jest to wers, którego sens - myślę, że w pełni - odnieść
można do poezji Wacława Iwaniuka, a mianowicie: im dalej
w czas, tym jaśniej będzie świecił. Te nasze dzisiejsze uroczystości są jednym z dowodów na to. A patrząc z polonistycznego
punktu widzenia, chcę powiedzieć, że pisze się sporo na temat
twórczości Wacława Iwaniuka. Trzeba wspomnieć i dorobek profesora Janusza Kryszaka z Torunia i profesora Jerzego Święcha
z Lublina, doktor Anny Szawemy-Dyrszki z Katowic, czy, także
stamtąd, profesora Marka Pytasza.

parę zdjęć
parę wierszy
stoję na tle muru
patrzę
jak Stary Poeta wypełnia wyrwę
w pamięci miasta
Chełm, kwiecień 1991 r.

Waldemar Michalski
Spotkanie z poetą
Nie napisałem wiersza o Toronto
a tak bardzo chciałem gubiłem słowa nad brzegiem jeziora
całowałem ostatnie płatki śniegu
i śnił mi się poeta którego widziałem
za każdym rogiem ulicy.
Jan Wolski

Nie napisałem wiersza o Toronto
a przecież prawdziwie obiecywałem
stojąc na progu starego ratusza
słuchałem – milczały mury
i czas jak bajeczna rzeka
przepływał kaskadami wielkiego miasta.

Ja miałem takie szczęście, że z Wacławem Iwaniukiem spotkaliśmy się właściwie przypadkiem, w innym czasie, w innej rzeczywistości, nie w Kanadzie, lecz w Szwajcarii. A potem ta przygoda z
biografią(!) dziełem Iwaniuka, potoczyła się własnym torem.
Muszę tu wspomnieć, że dostęp do wielu ciekawych materiałów był oczywiście możliwy dzięki Henrykowi Wójcikowi, który
jest takim typem zbieracza, jaki żadnego papierka, chyba nawet
po cukierkach, nie wyrzuca. Także ta dzisiejsza, prezentowana tu
wystawa, to są właściwie zbiory Henryka Wójcika. Jeżeli ktoś,
gdzieś interesuje się Wacławem Iwaniukiem, biografią czy jego
twórczością, to wcześniej czy później będzie musiał trafić do
Henryka, a on na pewno pomoże, w czym tylko będzie mógł.
opracowanie i foto: (WT)

Z wysokiego piętra odczytywałem znaki
daleko pulsowało światłem
czerwień była jak na dłoni
wieża wbita w bochen miasta – niby krzyż
niby maszt – na kształt bocianiego gniazda
- otwierała drogi zamykała usta.
W kluczach dzikich gęsi a może łabędzi
w pląsach czarnych i szarych wiewiórek
rozpoznawałem umowne spojrzenia
poety co za wcześnie odszedł
za późno powrócił. Dotykałem żywej fali
jeziora – milczałem – nie byłem sam.

Redakcja składa podziękowanie
Panu Sławomirowi Braniewskiemu
za udostępnienie zarejestrowanych
fragmentów wypowiedzi osób uczestniczących
w ceremonii pogrzebowej.

Toronto – Lublin, marzec-kwiecień 2003 r.
6
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z Chojna Starego

Henryk Radej

w pobliskim Siedliszczu. W szkolnym archiwum zachowały
się dzienniki klasowe z jego ocenami. Od 1929 r. uczył się
w Chełmie, w Seminarium Nauczycielskim Męskim przy ulicy
Reformackiej. Mając 20 lat, Wacław publikował już swoje
wiersze w „Kamenie” i innych awangardowych pismach literackich tamtych lat. W 1936 r. zadebiutował tomikiem wierszy
Pełnia czerwca. Po edukacji w Chełmie odbył jeszcze służbę
wojskową w podchorążówce w Równem.
Będąc w Chełmie w 1991 r., wspominał: Tuż przed wojną
byłem w ekipie lekkoatletycznej trenującej do przyszłej olimpiady. Miałem kilka bardzo dobrych wyników. Ale olimpiada się

Był - i nadal jest - najwybitniejszym współczesnym polskim
poetą pochodzącym z Chełmszczyzny, choć od 1939 r.
w stronach rodzinnych był tylko jeden raz, na początku kwietnia 1991 roku. Po burzliwych latach wojennej zawieruchy
i jego osobistym udziale, m. in. w bitwie o Narwik, a później
w kampanii aliantów w składzie I Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. S. Maczka, po studiach w Cambridge,
w 1948 r. na stałe zamieszkał w Kanadzie. Toronto stało się
dla niego miejscem azylu politycznego i twórczego, tam też
zmarł 4 stycznia 2001 r.

Dom rodzinny W. Iwaniuka, foto: (WT)

nie odbyła, bo do władzy wcześniej doszedł Hitler. Wybrał więc
Iwaniuk wydział prawno-ekonomiczny na Wolnej Wszechnicy
Polskiej w Warszawie. W 1939 r., jako stypendysta z ramienia
MSZ, wyjechał na praktykę konsularną do Buenos Aires. Tam
dowiedział się o wybuchu II wojny światowej. Mógł ją przeczekać z dala od bitewnego zgiełku, postanowił jednak inaczej.
Udał się do Włoch, a następnie do Francji, gdzie zgłosił się do
Brygady Strzelców Podhalańskich. Wraz z nią Iwaniuk walczył
o Narwik. Po klęsce Francji próbował przedostać się przez
Hiszpanię do Wielkiej Brytanii. Został schwytany i osadzony
w więzieniu, a potem internowany w obozie hiszpańskim.
Dzięki skutecznej reklamacji trafił do Anglii i wstąpił w szeregi Dywizji Pancernej gen. Maczka. Brał udział w ofensywie
aliantów we Francji, Belgii, Holandii i w Niemczech.
Po powrocie do Wielkiej Brytanii zgłosił się na Uniwersy-

Przez 52 lata Wacław Iwaniuk był prawie nieobecny w kraju.
Cenzura wpisała jego nazwisko do indeksu autorów zakazanych – wrogów Polski Ludowej. Wielokrotnie składał podania
o wizę w polskim konsulacie, ale jej nie otrzymywał. Do kraju
nie wpuszczano także jego wierszy. Przynajmniej dla dwóch
pokoleń wykształconych w kraju Polaków, poeta Iwaniuk nie
istniał. Jednak poeta nie byłby sobą, gdyby nie przechował nadziei. Ponad trzydzieści lat temu, w wierszu Ars poetica napisał:
O ręko, która oddalasz mnie i zbliżasz, jakby do luster pełnych
krzywych twarzy. Dokąd prowadzisz mnie? Wygnany wrócę!
Wacław Iwaniuk urodził się 17 grudnia 1912 r. w Chojnie
Starym. Jego rodzicami byli: Józefa Iwaniuk (z domu Dyszewska) i Szczepan Iwaniuk. Wacław był najmłodszym dzieckiem
z siedmioosobowego rodzeństwa. Jego dom rodzinny stoi
do dziś. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał
7
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sze szkice, opracowania i prace naukowe o jego twórczości.
W ciągu następnych lat W. Iwaniuk otrzymuje kolejne nagrody: Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Yorku (1969), Fundacji
im. Kościelskich w Szwajcarii (1971), „Wiadomości” w Londynie
(1975), Uniwersytetu w Toronto (1979) i Związku Polskich Pisarzy
na Obczyźnie (1979). Tak więc na naszych oczach Wacław Iwaniuk
stał się poetą klasycznym, ale jednocześnie zupełnie nieznanym
w kraju ojczystym. Cenzura PRL skutecznie blokowała przepływ
jego wierszy do oficjalnego obiegu literackiego ze względu na
jego „nieprawomyślność polityczną”. Iwaniuk w żadnym wierszu
nie legitymizował tzw. „władzy ludowej” i bezkompromisowo
wypowiadał się o uzależnieniu Polski od Rosji sowieckiej. Zawsze czuł się pisarzem i poetą polskim, nawet wtedy gdy pisał
w języku angielskim. Jak twierdził: Tworzenie w języku polskim jest
kwestią mojego urodzenia, dzieciństwa i kontynuowania tradycji
narodowych i to kształtuje psychikę pisarza.
Poezja Iwaniuka oscyluje wokół samotności człowieka
porażonego śmiercią, pamięci wojennej zagłady, rozważań
o poezji, emigracji i kraju ojczystego. Wzorem licznych
współczesnych mu twórców, potwierdza dewaluację poezji
w obliczu zdarzeń historycznych. Wiersze Iwaniuka nie koją,
nie przynoszą łatwych odpowiedzi, tak jak niełatwe było jego
życie. Ale w nocie autobiograficznej do tomu wierszy Powrót
przestrzega: Mój dorobek literacki, polski i angielski, jest dla
mnie ważniejszy od życiorysu. Tak więc biograficzna próba interpretacji jego twórczości jest ryzykowna, wręcz prymitywna.
Bardziej odpowiednie jest już potraktowanie poezji Iwaniuka
jako swoistego traktatu filozoficznego, rozpisanego na wiele
zbiorów. Odnalezienie w nim jedności słów, przyrody i ludzi
prowadzi do ożywienia wyobrażeń codziennej krzątaniny.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć norwidowską syntezę
piękna i pracy, prowadzących do zmartwychwstania.
Ostatni tomik wierszy W. Iwaniuka nosi tytuł W ogrodzie
mego Ojca. Wiersze z lat 1993-1996. Wyobraźnia poety swobodnie żongluje w nim pomiędzy Chełmem, Londynem, Rejowcem, Narwikiem, Trawnikami, Paryżem, Lublinem, Warszawą
czy Toronto. Zresztą, topografia miejsc w poezji Iwaniuka jest
bardzo bogata, zważywszy na jego urozmaicony życiorys.
U schyłku swego życia usiłuje on ogarnąć je jako własne,
naznaczone piętnem jego obecności i działania. Jednak nie są
to miasta i miejsca przywoływane realistycznie. Ich obecność
jest raczej wirtualna, kojarzona z nazwą geograficzną i mitem
historycznym, często bardzo osobistym i wybitnie lokalnym.
Szczególna rola w tym akcie twórczym przypada pamięci
i przywoływanym wspomnieniom. Czytając wiersze, jesteśmy
świadkami szczególnie trudnego zmagania się poety z własnym
życiorysem. Tematy powracają, niekiedy są do siebie podobne,
od innych nie sposób się uwolnić – tak silnie zaważyły na jego
osobowości. Na pewno należą do nich: Siedliszcze i Chełm – jako
krainy dzieciństwa, epizod warszawski oraz wojenny Narwik.
Spróbujmy więc dostrzec w tej poezji walor solidnego fundamentu jedności literatury i twórczej aktywności, wynikającej
z zadumy nad codziennym życiem. Miejmy też świadomość, że
poezja ta wyrwała się z pęt, obroniła swoją wolność. Nigdy nie
dała się ujarzmić i nigdy nie wyrzekła się prawd, które głosiła.
Dopiero kilkanaście lat temu wróciła do nas w całej okazałości
i prostocie.
Henryk Radej

tet w Cambridge i mógł zostać wykształconym urzędnikiem
angielskim. Jednak stało się inaczej. Zagubiony w powojennej
gmatwaninie politycznej i przerażony smutnymi wieściami
z kraju wyjechał do wuja w Kanadzie. On, żołnierz wielu bitew,
uwikłany w straszny system zabijania, jak na ironię, znalazł
wreszcie pracę w... rzeźni miejskiej. Samo życie napisało ten
okrutny scenariusz.
W nowych realiach kanadyjskich dla Wacława Iwaniuka
literatura była ucieczką. Zaczął od tłumaczenia pisarzy amerykańskich, co było dla niego na pewno dobrą szkołą języka
i poezji. Natomiast w swoich wierszach dokonywał obrachunków z wojną. W Toronto rzucił się w wir pracy kulturalnej na
rzecz licznej Polonii kanadyjskiej. Jego pozycję społeczną
ugruntowała wreszcie posada tłumacza - referenta w resorcie
sprawiedliwości. Tej pracy pozostał wierny do emerytury.

Przydrożna kapliczka w Chojnie Starym, foto: (WT)

W roku 1965 W. Iwaniuk zostaje laureatem nagrody Instytutu Literackiego paryskiej „Kultury” za Wybór wierszy.
Fakt ten pozwala autorowi zaistnieć znacząco w kręgu polskiej literatury emigracyjnej. Udaje mu się podtrzymać liczne
kontakty ze znanymi literatami, którzy pozostali na emigracji.
Koresponduje i spotyka się z G. Herlingiem-Grudzińskim,
A. Watem, K. Wierzyńskim, J. Tuwimem (zanim wrócił do
PRL), J. Wittlinem, J. Lechoniem, J. Giedroyciem i wieloma
innymi. Z biegiem czasu staje się autorem kilkunastu tomów
wierszy. Jego utwory trafiają do obcojęzycznych antologii
i czasopism, tłumaczone są na wiele języków. Powstają pierw8
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Wiersze
Wacława Iwaniuka

a nawet dla Niej samej
by wreszcie zajęła wyraźne stanowisko:
Czy wie co to jest miłość a jeżeli nie
to kogo kocha niech wyzna otwarcie
nas czy tych
którzy przy niej skaczą jak pajace
bo za to biorą złote ruble
lub biblijne srebrniki.
Miłość też można kupić
i to często tanio
zaś człowiek jest tylko człowiekiem
a złoto zawsze jest w cenie

(wybór)
O prawdziwej miłości
Krajowej Solidarności poświęcam
My kochamy ojczyznę
a ojczyzna - nic
Czyżby nasza miłość jej nie wystarczała.
Otworzyłem rodzinny kalendarz
pamiętający ślub ojca i matki:
rosyjską okupację.
Mnie wtedy jeszcze nie było
nawet najstarsza siostra Zofia
którą potem Moskale wywieźli z mężem
i nigdy już do nas nie wróciła
była jeszcze panną

Moje życie nie było łatwe
Napisałem w życiu wiele wierszy
dużo z nich zniszczyłem
gdy myślę o tym dziś
wzbiera we mnie gorzki niedosyt.

My kochamy ojczyznę
a ona wciąż milczy
tak jakby nasza miłość jej nie wystarczała.
Ojciec który już nie żyje
też coś niecoś dokonał w życiu
pisał o tym autor „Chłopów”
a Reymontowi chyba można wierzyć.
Przyznaję że wcześnie pokochałem ją
najpierw w szkolnych wypracowaniach
potem jako rekrut szkoły podchorążych
wreszcie podczas ostatniej wojny
razem z innymi jak ja romantykami.

Moje życie nie było łatwe
Ojciec odszedł zanim zdałem maturę
wkrótce Matka z tęsknoty za Ojcem.
Brat Bronisław po walkach pod Monte Cassino
wrócił do żony i dzieci –
ja zostałem na emigracji.
Wracałem do kraju okrężną drogą
przez Narwik i Koło Polarne
ale Polska wciąż była daleko
okupowana przez Stalina.
I tak moje życie mijało
nie patrząc mi w oczy.
Gdy śpię jestem w kraju
gdy się budzę
jestem na emigracji.

Wielu z nich poległo uwalniając obce kraje
w obronie Francji nie wartej złamanego szeląga.
Szczęśliwi polegli w kraju
w obronie imponderabiliów
królewskich murów
Ale kamienie Stolicy żyły
ich głos szedł z nami
zamieszkał w szkockich namiotach.

Warto było
Był jeszcze ojciec mego ojca
mało go pamiętam
Siwy staruszek chodzący o kuli
rozmawiający sam z sobą
Może był to monolog skierowany do Niej
którą też kochał jak umiał
Ona milczała uparcie bo prawdziwa miłość
nie szuka słów
woli milczeć
choć dobrze by było dla nas i innych jak my

Na stadionie wieczności
uśmiechnę się
spojrzę na stoper
i dawnym sportowym ruchem
znanym mi z krajowych salonów
startując powiem –
Warto było.
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Zmierzch dnia
W momencie gdy motyl
zatrzymał się nad płomieniem świecy
płomień zgasł
i motyl uniósł się
pełną piersią

Kocham cię moje lubelskie Jeruzalem
Lubelszczyzna to nie tylko Chełm i Lublin
to drobne mniej znane osiedla Łęczna, Kraśnik, Fajsławice
i nasze chude Siedliszcze
wypełnione w czwartki targami.

Dzień odchodził
jak zwykle o zmierzchu
motyle przymykały oczy –
ptaki odlatywały do gniazd.
Tylko u mnie
nic i nic –
żyję jak kalendarz
odejdę jak kalendarz
wyrzucony na śmietnik
po skończonym roku.

Dziś staram się je opisać tak jak widziałem wtedy
gdy miałem piętnaście lat
z kościołem pełnym klęczących ziemian
z Matką modlącą się z nami
z Kopcem Marszałka na Rynku.

Kartagina

Gdy opuściłem dom
spotykałem go we śnie
z Ojcem przy pracy i Matką w ogrodzie
i mną powracającym do domu
z emigracyjnej tułaczki.

Dziwny to kraj
Ta nasza Kartagina
Jak medalion wiszący
U szyi Bałtyku
A schowany
Pod butem Rosji.

Powrót do domu
My umieramy a czas się nie starzeje
robi z nami co chce,
tak jakby nasze życie zgoła nie istniało
lub było małżą ukrytą w skorupie.
Przed snem, jak Galileusz, patrzę gwiazdom w oczy
błękit jest czasem błękitny a niebo niebieskie
a o ile go nie ma, szukam go we śnie.

Z niego prowadziły kiedyś
Drogi w Oświecenie
Do Rzymu
Do Florencji
W Norwidowski dom
A dziś
Starym gościńcem
Wiedzie na Syberię.

Kiedyś podróżowałem, byłem tu i tam,
w krajach nieznanych, mówiłem nieznanym językiem
dziś mówię własnym z domieszką lubelską
tym samym chropawym, którym piszę wiersze.
Mój Ojciec od lat pielęgnował ziemię
Matka wierzyła w Biblię i niebo po śmierci –
Ojciec patrzył na Matkę, uśmiechał się pod wąsem
i szedł do karczmy na okocimskie piwo.
Były to wczorajsze czasy i ludzie wczorajsi –
Dziś ich wspominam gdy pracuje w ogrodzie
i gdy piszę wiersz.

Dziwny to kraj
Smutny to kraj
Ciemny przedsionek
W Azję
W przepaść.
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Lubelskie Jeruzalem
Wacława Iwaniuka
Zostałem na emigracji. – wyzna poeta w wierszu Moje
życie nie było łatwe:
Wracałem do kraju okrężną drogą
przez Narwik i Koło Polarne
ale Polska wciąż była daleko
okupowana przez Stalina.
Dla Wacława Iwaniuka powrót do pojałtańskiej Polski był
niemożliwy. Polska, o jaką bił się i walczył, nie istniała. Pojałtańskie układy i wynikający z nich podział powojennej Europy
nie dawały wielkich nadziei na przywrócenie Polski takiej, jaką
była przed wrześniem 1939 r. Jej powstanie należało przesunąć
w bliżej nieokreśloną przyszłość.
Autor Goryczy nocy był realistą i romantykiem jednocześnie. Powojenna Polska była dla niego krajem zniewolonym,
pozbawionym wolności i suwerenności, o okrojonych granicach
wschodnich, z wciąż trwającą martyrologią setek tysięcy Polaków, zsyłanych do łagrów i syberyjskich obszarów ZSRR,
torturowanych i mordowanych w radzieckich więzieniach.
W wierszu Kartagina o Polsce, z której prowadziły kiedyś/
Drogi w Oświecenie/ Do Rzymu/ Do Florencji/ W norwidowski
dom, wiodące dziś/ Starym gościńcem /.../ na Syberię, o Polsce
schowanej pod butem Rosji, Wacław Iwaniuk napisze:
Dziwny to kraj
Smutny to kraj
Ciemny przedsionek
w Azję
W przepaść.
Natomiast w wierszu O prawdziwej miłości, poświęconym
Krajowej Solidarności, o wyśnionej, dalekiej ojczyźnie wyzna
nie bez goryczy:
My kochamy ojczyznę
a ona wciąż milczy /.../

Zbigniew Waldemar Okoń
Emigracyjne losy Wacława Iwaniuka tragicznie wpisują się
w historię literatury polskiej po II wojnie światowej. Wybuch
wojny zastał poetę w Buenos Aires w Argentynie, skąd już pod
koniec 1939 r. przedostał się do Europy. Jako ochotnik wstąpił
do Samochodowej Brygady Strzelców Podhalańskich Wojska
Polskiego (walczył m.in. pod Narwikiem) oraz do I Dywizji
Pancernej gen. Maczka, z którą odbył szlak bojowy przez
Francję, Belgię, Holandię i Francję. Lata te zadecydowały
o jego dalszym życiu.
Po Jałcie, w której zachodni sprzymierzeńcy Polski dopuścili się zdrady narodu polskiego, układając się bez udziału
Polski ze Związkiem Radzieckim, postanowił nie wrócić do
kraju, lecz pozostać na emigracji. Dla Wacława Iwaniuka był
to bardzo trudny i tragiczny okres życia. Był dla niego nie tylko
dramatem żołnierza, ale także dramatem pisarza, dramatem
Polaka, który dylemat: „Wrócić czy nie wrócić do kraju”, tak
jak wielu innych twórców, musiał rozstrzygnąć zgodnie z własną wolą i sumieniem. Do powojennej Polski powrócili m.in.
Ksawery Pruszyński (w 1945 r.), Julian Tuwim (w 1946 r.),
nieco później Antoni Słonimski. Na emigracji pozostali, np.
Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Marian Hemar, Gustaw
Herling-Grudziński W maju 1951 roku odmówił powrotu do
kraju Czesław Miłosz, pełniący w tym czasie funkcję attache
kulturalnego w Paryżu.
Długie nocne Polaków rozmowy, potępieńcze swary, rozterki, wahania, moralne niepokoje, ideowe rozdarcia, poczucie
honoru i obywatelskiego obowiązku, emigracyjne rozważania
o przedwrześniowej i o powojennej Polsce, odwoływanie się do
wartości demokratycznych, do chrześcijańskich korzeni narodu
polskiego, do poczucia sprawiedliwości społecznej, manifestowanie swoich przekonań politycznych, wreszcie dramatyczne
wybory stały się bolesnym udziałem życia Polaków na emigracji. Rozpacz, poczucie bezsilności i narodowej krzywdy,
której po 1945 r. doświadczył autor Dnia Apokaliptycznego
i tysiące jemu podobnych Polaków, najpełniej wyraził Kazimierz Wierzyński, pisząc: Znalazłem się, jak my wszyscy, sam
na sam z naszą klęską, bez żadnego wpływu na cokolwiek,
w pełnym poczuciu obezwładnienia.
Wacław Iwaniuk pozostał wierny sobie jako żołnierzowi
polskiemu i pisarzowi, solidaryzującemu się z losem swojego
narodu. Wybrał emigracyjną tułaczkę, najpierw w Anglii, od
1948 r. w Toronto w Kanadzie. Stał się – jak określił go prof.
Jerzy Święch z UMCS – wiecznym outsiderem, tułaczem,
wygnańcem.

Wacław Iwaniuk, emigrant z politycznego wyboru, nigdy
niepogodzony z Polską Ludową, pozostał na zawsze wierny
ideowemu testamentowi z okresu swojej tułaczej epopei, która
– zawsze dla niego aktualna i zobowiązująca – nakazywała mu
wierzyć w powrót do wolnej i niepodległej Polski. Nie żałował
swojej emigracyjnej decyzji. Warto było – stwierdzi w wierszu
o tym samym tytule.
Tam na obczyźnie pozostał ziemi naszej głośnym krzykiem,
trwał jak słowa, które żyją nie patrząc na czas. On, który mówił
wszystko od A do Z, nie plamiąc się brudnym słowem, który tak
bardzo wierzył w to, co mówił, że gotów był poddać się próbie
ognia, który nie wierzył nieba metalicznym ogniom, który
z dala od słów lirycznych blask do blasku przymierzał, słowo
słowem rozjaśniał, w wierszu Do Cezara powiedział:
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Właśnie to ciągłe przywoływanie przez Iwaniuka obrazów
z dzieciństwa, jawiącego się jako źródło i ekstrakt polskości,
prof. Janusz Kryszak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Toruniu, autorytet i znawca polskiej literatury emigracyjnej,
uważa za jeden z trzech najważniejszych obszarów tematyczno-problemowych poezji autora Ciemnego czasu (oprócz
porażenia przeżyciem wojennym, doświadczeń wieku wygnania
i wydziedziczenia).
Lata dzieciństwa i młodości, miejsca z nimi związane, Wacław Iwaniuk nazywa moim lubelskim Jeruzalem. W dziesiątkach wierszy opisuje je niemal z topograficzną dokładnością,
bardzo realistycznie, z nostalgiczną refleksją, pod ogromnym
ciśnieniem przeżyć związanych z ich wspominaniem (np.
Kocham cię moje lubelskie Jeruzalem, Opis miasteczka Ch.,
Chełm w nocy, Przejście graniczne, W ogrodzie mego ojca,
Dziś mogę o tym mówić, Wiersz dla samego siebie).To tutaj
między niebem a ziemią, w botanicznym Chełmie, odnalazł
poeta przejście graniczne, nad które w okresie jego dzieciństwa i młodości chmury z zachodu nadciągały już zygzakiem
Historii; mnie też porwały.
W Siedliszczu – co sam podkreślał – napisał swój pierwszy
wiersz. Dopiero w Chełmie pisanie stało się czymś ważnym.
(Wróciłem – rozmowa z Wacławem Iwaniukiem. Rozmawiał:
Henryk Radej. „Kresy Literackie”, nr 1-2 z 1991 r., s. 6.).
To tu, w Męskim Seminarium Nauczycielskim w Chełmie,
w podchorążówce poetów, jak nazywano w okresie międzywojennym tę szkołę, w atmosferze poezji i sztuki, pod wpływem
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego i Zenona Waśniewskiego,
kształtowały się jego literackie zainteresowania, formowała
osobowość, dojrzewała pisarska świadomość.
Doskonale pamiętam Jaworskiego i Waśniewskiego – założycieli „Kameny”. Z Jaworskim korespondowałem jeszcze
długo po wojnie. Mieliśmy świetnego fizyka Szubertowskiego...
Mało brakowało, a studiowałbym pewnie fizykę. Świetnie
przypominam sobie matematyczkę Ważewską, która znakomicie tłumaczyła poetów francuskich, gorzej było z matematyką.
Mieliśmy znakomitego nauczyciela sportu, który nazywał się
Kruczek. Podobno po wojnie zmienił nazwisko na Wirski. Całymi popołudniami trenowałem skok w dal, koszykówkę i rzut
oszczepem. Tuż przed wojną byłem w ekipie lekkoatletycznej
trenującej do przyszłej olimpiady. Miałem kilka bardzo dobrych
wyników. Ale olimpiada się nie odbyła, bo Hitler napadł na
Polskę. (Wróciłem, j.w.)
Był zafascynowany Józefem Czechowiczem, którego poznał, gdy ten przyjeżdżał do Chełma, do Jaworskiego, podczas
prac nad redakcją „Kameny”. To do niego zwrócił się Wacław
Iwaniuk, kiedy zastanawiał się nad wyborem studiów w Warszawie: Powiedziałem mu, że mam zamiar iść na polonistykę.
A on na to: Broń Boże! To tylko Panu zaszkodzi. Niech Pan
się zapisze na jakiś praktyczny przedmiot.” Wtedy wybrałem
Wydział Prawno-Ekonomiczny na Wolnej Wszechnicy Polskiej.
(Wróciłem, j.w.).
Realia i motywy chełmskie (np. botaniczny Chełm z ogrodem mego ojca, chude Siedliszcze wypełnione w czwartki
targami, Lublin i Chełm żyjący we mnie, ojciec w ogrodzie
i matka przy pracy, matka modląca się z nami, która od nadmiaru ave nie mogła unieść się z klęczek, rodzinny dom spotykany
we śnie, poeta powracający do domu z emigracyjnej tułaczki),

... twój Tybr był błękitny! Mój: Wisła czerwona!
Ty wierzyłeś miłości, a ja prawdy szukam
rozumem. Twoją wiarą kurtyn nie rozwalim.
Ja muszę iść po ziemi, nie po mlecznych łukach,
w snach moich wciąż Warszawa tak jak Rzym się pali.
Wacław Iwaniuk, uwikłany w życie polskiej emigracji, miał
świadomość, że poeci – patrząc – są tu jak pielgrzymi/ wiedzą że
ich ponownie oszukano, że śmierć na emigracji nie jest ... niestety
żadnym ocaleniem, że usunięte z oczu szkielety pomordowanych/
dalej wołają o sprawiedliwość. Mimo to, co podkreślił prof.
Jerzy Święch, Iwaniuk wbrew falom zwątpienia i zniechęcenia
nie przestał wierzyć /.../ w mediumiczną rolę poety. Ciemność,
która go otacza i która jest w nim samym, bywa jak kryształ
oczyszczający światło, on sam jest zaledwie pośrednikiem dla
sił, które w nim mają swoją siedzibę, które go przerastają, lecz
właśnie dlatego stara się być im posłuszny i wierny.
W wierszu Moje życie nie było łatwe Wacław Iwaniuk
powie:
I tak moje życie mijało
nie patrząc mi w oczy.
Gdy śpię jestem w kraju
gdy się budzę
jestem na emigracji.
W poezji autora Opisu miasteczka CH., gdy pisze on
o kraju, zawsze obecne są Chełm i Siedliszcze, rzadziej – inne
miejscowości Lubelszczyzny (Lublin, Trawniki, Rejowiec,
Łęczna, Kraśnik, Fajsławice). Nie jest to zbieżność przypadkowa. Twórca Pełni czerwca miejscem urodzenia, latami
dzieciństwa i młodości nierozerwalnie związany był z tymi
ziemiami. Pamięć o nich towarzyszyła mu nieustannie podczas
jego emigracyjnej tułaczki.
Odwołując się do wątków biograficznych w twórczości
Wacława Iwaniuka, nie sposób jest nie odnieść się do wydarzeń
historycznych z dziejów Chełma i ziemi chełmskiej. Okres zaboru rosyjskiego to okres wzmożonych prześladowań ludności
polskiej na tej ziemi – szczególnie po powstaniu styczniowym
i przyłączeniu Chełmszczyzny do rdzennych obszarów Rosji.
Echa tych krwawych wydarzeń z początku XX w. szerokim
echem odbiły się w całej Europie (m.in. historyczno-literackie
reportaże W. Reymonta pt. Z Ziemi Chełmskiej), były bardzo
żywe i bolesne wśród ludności chełmskiej po 1918 r. Na
trwale w świadomość mieszkańców Chełma i ziemi chełmskiej wpisały się też wydarzenia związane z odzyskiwaniem
niepodległości w 1918 r. oraz walki podczas wojny polsko
- bolszewickiej w 1920 r., których świadkiem – jako dziecko
– był Wacław Iwaniuk
Reminiscencje z historycznej przeszłości ziemi chełmskiej
odnajdziemy w wielu jego utworach:
Otworzyłem rodzinny kalendarz
pamiętający ślub ojca i matki
rosyjską okupację.
Mnie wtedy jeszcze na było
nawet najstarsza siostra Zofia
którą potem Moskale wywieźli z mężem
i nigdy już do nas nie wróciła
była jeszcze panną
(O prawdziwej miłości)
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konkurs
Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Pismo Literacko-Artystyczne Egeria
Wydawnictwo TAWA
ogłaszają

tak licznie występujące w twórczości poetyckiej Wacława Iwaniuka, świadczą, że Chełm był dla niego nie tylko miastem czy
miejscem na ziemi, utraconym nie z własnej winy. Miastu temu,
miłości do niego, tęsknocie za nim, tragedii jego utracenia poeta
potrafił nadać niemal mickiewiczowską skalę bólu i rozpaczy,
przemienić je w ponadczasowe, uniwersalne treści, zawsze
aktualne dla takich jak on wygnańców rodzinnego progu, tożsamych z ich miastami, z ich utraconą ziemią rodzinną. Chełm
stał się dla niego synonimem ojczyzny, straconej Utopii, ale
także istniejącej realnie i mistycznie Itaki, symbolem ojczystej
ziemi i konkretnego na niej miejsca, symbolem zagubionego
w czasie dzieciństwa i młodości.
Dla Wacława Iwaniuka Chełm był zawsze pępkiem mego
świata, miasteczkiem Ch., moim Nazaretem rozstrzelanym
wojną. Tutaj
Nasza górka katedralna była bliższa nieba
i my jej mieszkańcy wiedzieliśmy o tym
patrząc z wyrozumiałością na nizinną Litwę
piaszczyste Mazowsze z Warszawą na klęczkach.
W Chełmie słońce świeciło tylko dla nas.
(Nocne rozmowy.)

KONKURS POETYCKI IM. WACŁAWA IWANIUKA
NA ZESTAW WIERSZY
REGULAMIN KONKURSU
I. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresujemy do wszystkich zainteresowanych osób,
zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają
obywatelstwo polskie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu
wierszy (minimum 30 maksimum 100), nie publikowanych w
książkach i nie nagradzanych w innych konkursach literackich.
Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w
żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu.
3. Do konkursu będą przyjmowane utwory napisane na papierze
o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach.
Mile widziany zapis elektroniczny. Rękopisy nie będą przyjmowane. W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym
godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek,
adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail).
Całość należy przesłać do 30 października 2007 roku na adres:
Wydawnictwo TAWA, ul. Krzywa 32/5, 22-100 Chełm
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs poetycki im. Wacława Iwaniuka
II. Nagrody i wyróżnienia:
1. Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią:
druk najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd
Gminy w Siedliszczu i Starostwo Powiatowe w Chełmie
Autor nagrodzonego tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy
autorskich.
3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem – patronem
konkursu.
4. Ponadto wybrane wiersze publikowane będą w Piśmie Literacko-Artystycznym Egeria.

W kwietniu 1991 r., podczas swojej długo oczekiwanej
wizyty w kraju, Wacław Iwaniuk odwiedził Chełm: Nie z własnej winy nie odwiedzałem tego kraju. Kiedykolwiek składałem
podanie do konsulatu polskiego w Toronto o wizę, zawsze
otrzymywałem odpowiedź, że dla wrogów Polski Ludowej nie
ma wjazdu.
Nie zdecydował się jednak, jak uczynił to na przykład
Czesław Miłosz, zamieszkać w Polsce. Zrobiłby to z przyjemnością, ale wiązałoby się z tym wiele trudności: /.../ Na razie,
na ile pozwolą mi siły i zdrowie, będę częściej przyjeżdżał.
(Wróciłem, j.w.).
Niestety, tych sił i zdrowia wkrótce mu zabrakło. Jesienią
1991 r. ciężko zachorował. Zmarł w Toronto 4 stycznia 2001 r.
Do ukochanej Ojczyzny, do ziemi chełmskiej, Wacław
Iwaniuk powrócił już – na zawsze – w 2007 r. w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, zgodnie ze swoją proroczą
przepowiednią: Wygnany wrócę. Spoczął (urna z prochami
poety) na cmentarzu w Siedliszczu, żegnany przez najbliższą
rodzinę, przez metropolitę lubelskiego, arcybiskupa Józefa Życińskiego, władze Starostwa Powiatowego w Chełmie, gminne
w Siedliszczu oraz liczne rzesze mieszkańców Lubelszczyzny,
grono przyjaciół, pisarzy i wiernych mu czytelników.

III. Postanowienia końcowe:
1. Podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu 2007 roku.
O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Organizatorzy zamierzają nadać konkursowi charakter
cykliczny tzn. raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji
w grudniu, dla uczczenia rocznicy urodzin i pochówku prochów
Wacława Iwaniuka.
3. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają
sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów.
4. Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zbigniew Waldemar Okoń
do strony 1
* EGERIA - znana w mitologii rzymska kamena, nimfa
źródlana, wieszczka, jedna z opiekunek poetów, których obdarzała natchnieniem; symbol wykształconej
doradczyni, również patronka narodzin. Uchodziła za
wzór wierności małżeńskiej, była żoną króla Numy
Pompiliusza, któremu wyznaczała spotkania w pobliżu
poświęconego jej później źródła. Po śmierci Numy zrozpaczona Egeria przeniosła się do Arycji i wylała tam tyle
łez za ukochanym, że przemieniła się w źródło.
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Irena Żukowska (Siedliszcze)
Człowiek z pierwszej połowy XXI wieku
Człowiek z pierwszej połowy XXI wieku
Jest jak głos rozbity na drobny piasek
Przez cały czas szukający nowych wrażeń
Skutecznie ukrywający uczucia
On już nie płacze
Nie umie płakać
Boi się śmieszności przed samym sobą
Dopiero gdy kres przychodzi
Uroni łezkę jedną
Ale tak po kryjomu
By śmierci nie dostrzegł

Grzegorz Słaby (Siedliszcze)
Kiedy odchodzisz...
Kiedy odchodzisz, całe niebo płacze
ze mną. Okryte tajemnicą rozstań
i powrotów krzyczących do siebie serc.
Z tobą umarły dobre chwile, pochłonięte
przez czas.
Wychodzę z domu, piekielna cisza
otula mnie. Deszcz cicho łka,
wylewając miliony łez. Nie słyszę tego,
czuję się obcy – wśród znajomych twarzy.
...............................................................
Za ścianami wielkiego pokoju,
umierałem całkiem sam.
Płacząc z deszczem, cicho wystukując jego rytm.
Z tobą odeszły anioły. Znikły w ciemnej
niepamięci mego życia.
Coś jeszcze cicho mówi, brzmi gdzieś w oddali
szepcząc – To tylko ja, codziennie szukam nas...

Andrzej Chojecki (Siedliszcze)
Letnia noc
Idę po schodach do twojego pokoju.
Otwieram drzwi.
Łóżko, a na nim ty.
Aksamitna pościel otacza
Twoje ciało, jest jak lekka pajęczyna,
Utkana przez pająki namiętności.
Kładę się obok ciebie.
Twoje ciało jest tak ciepłe i delikatne.
Nasze usta łączą się, a nasze serca biją jednakowym rytmem.
Każdy twój dotyk sprawia, że jest mi lepiej.
Tylko noc swym mrokiem nas otula,
A księżyc śpiewa.
I tylko ja i ty i aksamit.

Adam Palestran (Siedliszcze)
Pamiętam Ciebie
Pamiętam lato o błękitnym jasnym niebie,
Mnóstwo kwiatów i barwne ich wstęgi,
A pośród tej scenerii wciąż pamiętam ciebie,
Choć upał był nie lada tęgi.
Pamiętam gorące słoneczne promienie,
Woń skoszonego gdzieś siana,
Skąpy chłód przez krótkie rzucane drzew cienie,
I twą skąpaną w słońcu twarz rumianą.
Pamiętam to skwarne lato
I z tobą spędzone chwile,
Świat spowity barwami bogato
I latające beztrosko motyle.

Justyna Czmuda (Siedliszcze)
Labirynt
Przygnieciona ciężkiego słowa lawiną
Nieruchomo leżę bez oznaki czucia
Moja dusza labirynt miłości
Nie wiem, w którym zaułku teraz jestem
Przestraszone serce ucieka gdzieś w bok
Ginie za murem czerwonych cegieł
Nie słychać krzyku nie ma echa
Idę za złudnym śladem krwi na betonie
Struga ciepłej cieczy wyznacza mi drogę
Czy dotrę do sensu kończącego wędrówkę?
Nie, będzie tylko wieczna tułaczka

Pamiętam krótkie słowa i drobne
Twoje dłonie…
Czas zatarł już szczegóły
Coś jednak w sercu płonie
Bo brak mi wesołej gaduły,
Na miłość nie ma reguły.
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Michalina Deniusz-Rosiak (Chełm)
Sukienka
Uszyję sobie sukienkę
Z mgły poranka

Emilia Ziemba (Siedliszcze)
Przewodnik po nadziei

Udekoruję
Stokrotkami
Bratkami
I różami

W świecie szarości
niewyraźna mgła unosi się
nad mdlącym białym śniegiem
Czarne ślady
brudnych butów
wtargnęły gdzieś do wnętrza,
splamiły jego niewinność

Poprzetykam materiał
Złotą nicią
Babiego lata
I srebrnym włosem
Starej kobiety

Gdzieś pomiędzy szczeliny
tej szarej układanki
wciska się pomarańczowe słońce...

Upnę falbany
Igłami sosny
I pójdę przez świat

Pomarańczowe skrawki nadziei
powoli układają się w piękny obraz,
aczkolwiek tak niewyraźny...
...potrzeba mi dobrego malarza,
tak, malarza
który pomoże mi odkryć prawdziwe piękno...

Małgorzata Koza (Chełm)
Krajobraz
łąka
kwiaty
i my
trzymamy się za ręce
patrzymy sobie w oczy
chcę
oglądać takie krajobrazy
często
częściej

...kocham ten spokój
słyszę nawet bicie swojego serca,
przy każdym oddechu
za każdym razem kiedy składam zeznania myśli
w zamkniętym dla świata gabinecie

Iwona Chudoba (Chełm)

Barbara Wdowiak (Siedliszcze)

Lekcja

***
Uczyła matka
poranek chwalić modlitwą
całować chleb
brnąć
przez ciemne chmury
krzyż czynić
mijając
przydrożną kapliczkę
cierpiącym podać dłoń
i dzień pożegnać
czystością duszy.

Jeśli spalą mnie w piekle
będę wdzięczna za ogień
Jeśli dadzą mi niebo
będę wdzięczna za błękit
Jeśli nie dadzą mi nic
będę pewna
że nie miałam się o co starać
zawsze
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Trzech wielkich
z Siedliszcza
Longin Jan Okoń

Wacława Iwaniuka i Wincentego Okonia trwałą przyjaźnią
związało Siedliszcze. Wacław urodził się 17 grudnia 1912 r.
w Chojnie Starym, a Wincenty 22 stycznia 1914 r. w Chojeńcu.
Obaj uczęszczali do Szkoły Powszechnej w Siedliszczu i obaj
uczyli się w tej samej klasie w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Chełmie (1929 – 1934). Wincenty, podobnie jak Wacław,
próbował swych sił w poezji, publikował w ówczesnej prasie
wiersze, ale później porzucił Muzę dla nauk pedagogicznych.
Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego;
w latach 1958 – 1960 był dziekanem Wydziału Pedagogicznego,
dyrektorem Instytutu Badań Pedagogicznych (1972 – 1974), od
1973 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Wydał szereg
dzieł dotyczących procesu nauczania i uczenia się, kształcenia
ogólnego i wielostronnego, historii myśli pedagogicznej, organizacji i koordynacji badań pedagogicznych. Do najważniejszych
dzieł należą: Proces nauczania (1954), Zarys dydaktyki ogólnej
(1963), U podstaw problemowego uczenia się (1964), Szkoły
eksperymentalne w świecie (1964), Podstawy wykształcenia
ogólnego (1957), System dydaktyczny (1971), Elementy dydaktyki
szkoły wyższej (1971). Wszystkie książki były wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na języki: niemiecki, japoński, rumuński,
czeski, rosyjski, węgierski, angielski i hiszpański.
Wincenty Okoń w 1960 r. przebywał na zaproszenie Fundacji
Forda w Nowym Jorku. Wacław Iwaniuk z Toronto przyleciał
samolotem na spotkanie z przyjacielem. Pierwszą noc przegadali.
Mieli o czym opowiadać. W następnych dniach odwiedzili polskich pisarzy: Aleksandra Janta-Połczyńskiego, dr. Aleksandra
Hertza, Józefa Wittlina, Pawła Mayewskiego i paru innych.
Siedem lat później Iwaniuk, wbrew twierdzeniu, że nie może
otrzymać wizy, 25 maja 1967 r. wylądował na Okęciu i zatrzymał
się u Wincentego Okonia, zamieszkałego przy ulicy Senatorskiej
w Warszawie. Patrzył na dźwigniętą z gruzów stolicę, na Święto
Książki i Kultury, pełne barwnych stoisk z literaturą i obecnymi
tam pisarzami. Chodził po stoiskach, rozmawiał z Wiktorem
Woroszylskim, Jerzym Zawieyskim i innymi. Odwiedził
w domu, jak wspomina Julia Hartwig, Artura Międzyrzeckiego.
Po pięciu dniach pobytu, nie odwiedzając rodzinnej Lubelszczyzny, odleciał do Paryża. Nigdy z nikim nie dzielił się wrażeniami
z tej warszawskiej wizyty; przemilczał ją całkowicie.
Drugi przyjazd miał miejsce już po przełomie politycznym
w kraju, w roku 1991. W dniach 18 – 19 marca Iwaniuk
uczestniczył w zjeździe Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
w Domu Literatury w Warszawie; 22 marca odwiedził Lublin,
a 3 kwietnia Chełm. W Warszawie spotkał się oczywiście z przyjacielem Wincentym Okoniem. Obiecywał ponowny przyjazd do
Polski i dłuższy pobyt w rodzinnych stronach. Niestety, śmierć
(4 kwietnia 2001 r.) udaremniła te plany.

Siedliszcze – urocze miasteczko – jest mi szczególnie bliskie. We wsi Borowo urodził się Stanisław Okoń, mój ojciec,
uczestnik bitwy warszawskiej 1920 r. W latach międzywojennych
często przyjeżdżałem z rodzicami do braci ojca, czyli moich stryjów, gospodarujących w Borowie, Chojeńcu, Chojnie Nowym,
Majdanie Zahorodyńskim, Stręczynie Starym. A po drugiej
wojnie światowej, będąc inspektorem szkolnym, wizytowałem
liceum w Siedliszczu i dwukrotnie spotkałem się z czytelnikami
moich książek. Te epizody, przywołane z pamięci, są bez znaczenia wobec wybitnych jednostek, które tu, w Gminie Siedliszcze,
przyszły na świat i swoją twórczością rozsławiły tę ziemię.
Po ukończeniu studiów medycznych i zawarciu małżeństwa
z Marią Smoleńską osiadł w Siedliszczu Edward Jaworski. Szybko
zdobył sobie wśród społeczeństwa popularność społecznika i znakomitego lekarza. W dniu 28 listopada 1897 r. urodził się jedyny
ich syn – Kazimierz Andrzej. To on, po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę w roku 1918, podjął szeroką działalność literacką i
pedagogiczną. Będąc nauczycielem języka polskiego w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Chełmie (przekształconym
w 1938 r. w Liceum Pedagogiczne), cieszył się wysokim autorytetem.
W 1920 r. debiutował jako poeta wierszem Piłsudski, opublikowanym w „Dniu Polskim” (nr 76, z dn. 19 marca), a w 1924 r. wydał
pierwszy tomik poetycki Czerwonej i białej kochance, tłoczony
w Chełmskim Zakładzie Graficznym „Zwierciadło”. Później
były dalsze zbiory: Księżycowy mustang (1925), Na granitowym
maszcie (1928), Więcierze (1932), W połowie drogi (1937), Wiersze wybrane (1955), Stopy czasu (1961). W latach 1931 – 1968
opublikował 28 tomów obcych autorów, przetłumaczonych
z języków: rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, bułgarskiego,
czeskiego, słowackiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego,
esperanto. Wydawnictwo Lubelskie w latach 1971 – 1974 wydało
w 12 tomach zbiorowe Pisma K. A. Jaworskiego.
W 1933 r., pod redakcją popularnego KAJ-a i jego przyjaciela Zenona Waśniewskiego – artysty malarza, grafika i poety,
zaczął ukazywać się miesięcznik poetycki „Kamena”, który
spowodował, że – jak pisała wówczas prasa – prowincjonalny
Chełm stał się poetycką stolicą Polski.
KAJ prowadził w seminarium i liceum zajęcia pozalekcyjne
– uczniowski teatr i koło literackie, a lekcje języka polskiego były
dla uczniów fascynującą przygodą. To spod jego opiekuńczych
skrzydeł wyszedł profesor Wincenty Okoń, wybitny dydaktyk,
i wartościowi poeci: Jan Szczawiej, Witold Kasperski, Wacław
Mrozowski, Zdzisław Popowski, Czesław Twardzik, Stanisław
Turczyn, a przede wszystkim Wacław Iwaniuk, który debiutanckim tomikiem Pełnia czerwca (1936) zwrócił na siebie
uwagę ogólnopolskiej krytyki literackiej, a w latach wojny
i tułaczki emigracyjnej zdobył sławę narodowego wieszcza.
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konkurs
Konkurs Poetycki (XIII edycja)
im. Anny Kamieńskiej

Ku czci Poety ukazała się w Toronto, nakładem Polskiego
Funduszu Wydawniczego pod redakcją Jana Wolskiego, Henryka
Wójcika i Edwarda Zymana, wartościowa księga pt. Podróż
w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku – szkice, wspomnienia,
wiersze (2005). Na stronach 275-282 zamieszczono dwa teksty
ciepło kreślące sylwetkę i twórczość Iwaniuka: Mistrz poetyckiego kunsztu Marii Janiny Okoń (mojej żony) i Poeta sercu
bliski mojego autorstwa. Przywołuję te teksty dlatego, bo ze
zdumieniem i goryczą przeczytałem we wspomnieniach, napisanych przez mojego kuzyna Wincentego Okonia, że niechęć
[do W. Iwaniuka] graniczącą z prohibicją polityczną, widać
najlepiej w wydawanych kolejno tomach zbiorowych wierszy
poetów chełmskich i lubelskich. Pierwszy taki tom wydał w 1966
roku [właściwie w 1964] Zdzisław Popowski […], w wyborze
znalazło się kilka wierszy Wacława. Ale to już koniec. Od tego
czasu zabrakło miejsca dla Wacława w kolejnych tomach, jak
na przykład „Almanach poetycki” [1966, ukazał się w 1961],
czy „Antologia poetów lubelskich” [1998], którą wydał Longin
Jan Okoń, mimo że ukazała się ona już po wizycie Wacława
w Polsce w roku 1991 [str. 274]. Jest to wypowiedź krzywdząca
i godząca w moją godność. Otóż nie miałem żadnego wpływu
na Almanach poetycki, zredagowany przez Wydawnictwo
Lubelskie i obejmujący utwory członków Klubu Literackiego
działającego przy ZLP. Umieszczenie poezji Iwaniuka obok
Klubowiczów, gdyby nawet ówczesna cenzura PRL zezwoliła,
byłoby policzkiem wymierzonym wielkiemu Poecie. Natomiast
opracowana przeze mnie antologia nosi tytuł: Wskrzeszanie
pamięci. Antologia poetów lubelskich i obejmuje twórczość
poetów Lubelszczyzny, którzy zmarli między rokiem 1918
a 1998. Wacław Iwaniuk żył, więc jego utwory nie mogły
wejść do tej publikacji. Są w niej emigracyjni poeci: Jerzy
Bronisław Braun (zm. w Rzymie), Czesław Kazimierz Dobek
(zm. w Monachium), Józef Łobodowski (zm. w Madrycie), Jan
Olechowski (zm. w Nowym Jorku), Bronisław Przyłuski (zm.
w Londynie).
Na listowny protest skierowany do prof. Wincentego Okonia,
otrzymałem odpowiedź datowaną 14 stycznia 2006 r.:
Drogi Longinie, sprawę mojej „niezweryfikowanej”
wypowiedzi na temat Twojego stosunku do Wacława Iwaniuka muszę potraktować jako mój niewypał […]. Przykro
mi, że w mojej wypowiedzi znalazły się krzywdzące wzmianki
[…]. Swój stosunek do Wacława i jego poezji [wraz z żoną]
opisałeś w książce „Podróż w głąb pamięci”. Wspominasz
o ludziach Tobie nieprzychylnych. A kto ich nie ma? Gdy są
– to dobrze, bo to znaczy, że mają czego Tobie zazdrościć.
Serdecznie pozdrawiam, życzę
spokojnych dni w naszym Chełmie
Twój Wincenty

na tomik wierszy wydany w 2006 roku

rozstrzygnięty
Do nagrody głównej Jury nominowało książki:
Moja sowa śnieżna Elżbiety Cichla-Czarniawskiej,
Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2006, Ostatni z żyjących Agnieszki Hałas, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin
2006, Sierpień z deszczem Krzysztofa Konopy, Śródmiejski
Ośrodek Kultury w Krakowie, Kraków 2006 oraz Baranek
zabity. Dedykacje Edy Ostrowskiej, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2006.
Nagrodę główną, laur imienia Anny Kamieńskiej za rok
2006 Jury jednomyślnie przyznało Krzysztofowi Konopie
z Zamościa za tom wierszy Sierpień z deszczem.
Tą niewielką książeczką Konopa zaświadcza o swojej
dojrzałości twórczej jako poeta. Zaskakuje czytelnika formą, jak i obszarem świata przedstawianego. Tomik zawiera
m. in. kilka „antyerotyków” oraz cykl sonetów w klasycznej
postaci. Krzysztof Konopa to poeta autentyczny i oryginalny.
Na uwagę zasługuje operowanie bogatą, nieco archaizującą
polszczyzną oraz tworzenie plastycznych i zaskakujących
metafor. A jako że siła poezji tkwi w metaforze, Konopa jest
tu mistrzem niedoścignionym - podało Jury w uzasadnieniu
swojej decyzji.
Tytułowy Sierpień z deszczem oraz kilka innych „wierszy
pejzażowych” to zachwycające konstrukcje metaforyczne,
budowane ze znajomością sztuki poetyckiej, w których od
czasu do czasu zabrzmi Czechowiczowska nuta. Wprost do
mistrza Awangardy Lubelskiej nawiązuje Konopa w wierszu
starówka - noc. Czyni to w sposób świadomy, ale jakże inny,
wzbogacony odkryciami sztuki poetyckiej i kontekstem
kulturowym. Tomik Krzysztofa Konopy wyróżniał sie zdecydowanie i korzystnie dystansował w stosunku do pozostałych
wydawnictw nadesłanych na konkurs.
Jury przekazało wyrazy uznania dla Krasnostawskiego
Domu Kultury, który 13. rok z rzędu organizuje spotkania,
znajduje fundusze i docenia najlepszych poetów regionu
lubelskiego.
Krasnystaw, czerwiec 2007
(red.)

Krzysztof Konopa
***
ktoś targnął nagle
białym powrósłem drogi
rozsypały się dzwony pyłu
w bezgłośność pękatą
powietrze tratwą chłodu
podpływa pod stogi

Trzech wielkich – Kazimierz Andrzej Jaworski, Wacław
Iwaniuk i Wincenty Okoń, związani ze sobą nierozerwalnie, są
dziś chlubą nie tylko Siedliszcza i ziemi chełmskiej, ale całej
Polski.
Longin Jan Okoń

trwa jeszcze lato
(z tomu Sierpień z deszczem)
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Małe jest piękne:

kapliczki i krzyże

- elementy krajobrazu kulturowego
Metafizyka tych miejsc polega przede wszystkim na
dookolnej ciszy, której nierzadko towarzyszy pustka,
odludzie. Przypomnijmy sobie bohaterów filmów Jana Jakuba Kolskiego, rozmowy jego bohaterów z przydrożnymi
figurami, w których zaklęta jest cała prawda wierzeń ludu
polskiego. Poza tym krzyże polne malowniczo przedstawiają się na terenach odległych od gwaru miasta. W ich
okolicy lepiej się oddycha.
oddyc Lepiej się myśli. Powstały tak,
jakby te zielone tereny miały tu istnieć zapomniane na
zawsze. Tego rodzaju obiekty są bowiem prawdziwym
znakiem czasu, który
kt
przypomina dzieje różnych
kultur i narodów, które zamieszkiwały ziemię. Na
ws
przykład na wschodnich
terenach Polski więcej
jest kapliczek tradycji prawosławnej. Kapliczki
lub krzyże pojawiają się również co rusz
w okolicy kościołów i cmentarzy, jak też
wśród nnagrobków.
No
Nowocześniejsze
obiekty sakralne
znajd
znajdują się także we współczesnym
mi
mieście. Wśród nich zastygłe krzyże
tk
tkwią między ludźmi, którzy wieki
temu żyli na tym terenie zaledwie w małej wiosce. Może tędy
przechodziła główna droga handl
dlowa, nastąpił cud albo uderzył
piorun? Warto, jjeżdżąc po kraju, zwracać uwagę,
jak poszczególn
poszczególne budowle różnią się między
sobą, zarówno zzabudowaniem, jak i napisami lub
dekoracjami. Ist
Istotne jest to, co jeszcze możemy
na nich przeczytać
przeczyt - to wyryte lub namalowane
słowa, najczęściej
najczęści biblijne.
Kapliczki stawiane
staw
były z dostępnego budulca,
tak jak drewno, cegły
ce
i kamienie. Najstarsza forma
kapliczki przydrożnej
przydro
ma kształt kolumny lub słupa
(który według pierwotnych
p
społeczeństw łączył
ziemię z niebem) na postumencie czworobocznym
albo kolistym zwieńczonym kapliczką z daszkiem. Należy
w tym miejscu również wspomnieć, że symbol kolumny
w tradycji chrześcijańskiej oznaczał Kościół wraz z jego
apostołami i ich kontynuatorami, którzy jakby podtrzymują
jego budowlę. Dalej, na postumencie, we wnętrzu kaplicy
znajdują się figury świętych. W XVIII w. na miejscu kolumny pojawia się kunsztownie przyozdobiony postument,
na jakim można spotkać dziś jeszcze barokowe rzeźby
świętych postaci. Zaś cały proces urozmaicania pejzażu sakralnym budownictwem rozpoczął się po soborze
trydenckim w okresie kontrreformacji. Zalecano wtedy
stawianie figur, krzyży i kapliczek, co miało głównie

Aleksandra Zińczuk
(foto: Krzysztof Brach)
Na co dzień rzadko dostrzega się piękno rodzimego
krajobrazu. Nie widzi się również detali, które od zawsze
naturalnie były weń wkomponowane. Właśnie niewielkie,
ale ukryte w gęstwinach lub stojące
ące na odludziu krzyże
i kapliczki przydrożne są elementem
m przestrzeni mitycznej
i zapomnianej. Niby niepokaźne sakralne
kralne budownictwo,
będące znakiem ludowej religijności,
ości, łączy w sobie
wnież cały zasób
nie tylko elementy kultu, ale również
wiedzy na temat myślenia naszych przodków. Kaw znajomej,
pliczki i krzyże należą do punktów
sem nadal
oswojonej przestrzeni, gdzie czasem
wierzy się w święte pochodzeniee danego
pliczki
miejsca. Postawienie krzyża lub kapliczki
w konkretnym miejscu związane było
iaczęstokroć z legendą lub objawieniami boskimi. Stoją one po dziś dzieńń
przy źródełkach lub studniach
z uzdrawiającą wodą. Nie przypadkiem są wplecione w całokształt krajobrazu, który można
nawet dzięki nim odczytywać i odszyfrowywać.
Weźmy widoczne z daleka skupisko,
ko, posadzonych
tuż przy sobie drzew, które akurat może oznaczać,
że w ich zaroślach kryje się Chrystus
stus Frasobliwy,
św. Józef z Dzieciątkiem Jezus lubb św. Roch.
Obiekty małej architektury sakralnej rodzą
w człowieku refleksję nad wiecznością
nością oraz przemijającymi wartościami życia codziennego.
ziennego. Przede
wszystkim te osobliwe miejsca czci
zci były wznoszone z potrzeby serca. Stawianoo je oczywiście
w jakiejś intencji. Zwykle wyrażały
ły wdzięczność
za pokonaną chorobę, zdrowo urodzone dziecko, Uher
polne urodzaje, itp.- stąd częste krzyże wotywne.
Krzyże były budowane też na znak oddania pod boską
opiekę wsi, parafii, osoby czy rodziny. Niekiedy wznoszono je jako symbol odpokutowania za przewinienia.
Współcześnie przechodzący obok nich pielgrzymi żegnają
się, zdejmują nakrycie głowy albo po prostu modlą się.
Zachowały się jeszcze na wsiach zwyczaje, gdzie msze
święte odprawiane są przy figurach przydrożnych. Odbywają się przy nich procesje z okazji poświęcenia pól, a przy
licznych kapliczkach święci się pokarm w Wielką Sobotę,
odprawia modlitwy w dzień Bożego Ciała lub odbywają
się nabożeństwa majowe.
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upowszechnić kult świętych
ś
wśród
katolików, zbliży
zbliżyć ich do święidentyfikowanie
tości poprzez id
się ze zwykłym ccieślą, czyli św.
świętym Józefem czy innym
in
śmiertelnikiem.
śmiertelnikie Tymczasem
surowsi w wyobrażeniu
Boga
Bog kalwini i luteraninie nie
zezwalali na
celebrowanie żadnym
patronom
ani Matpatr
ce B
Boskiej.
Omawiane
obiekty
miały nieobie
gdyś funkcje chroniące.
niąc Kto wie, jak
jest dzisiaj? Na
pewno
należą do
pew
dziedzictwa
kuldzi
turowego
i naletur
ży je obejmować
szczególną
troską.
szc
Według
wierzeń
We
ludu
lud ofiarne kapliczki
stoją na
pli
rozdrożach
dróg
roz
albo
alb cmentarzach
po to, aby dusze
zmarłych
ludzi nie
zma
Kumów
wtargnęły
w życie
wta
bliskich i nie wprowadziły w ich żywot niepotrzebnego
zamętu. Zwróćmy uwagę, w jakich miejscach je stawiano;
w miejscach, które mieliby otoczyć specjalną troską święci,
ale głównie tam, gdzie kończy się wieś, osada, parafia,
granica swojego terytorium, jednym słowem krańce orbis
interior. Wymowną egzemplifikacją jest kapliczka włodawska, położona między rzeką Włodawką a rzeką Bug
i w dodatku tuż przed słupem granicznym. Innym odpowiednim przykładem kapliczek, umieszczonych na rozstajach dróg i obrzeżach, są Wojsławice, których wyloty
wszystkich ulic zamykało pięć różnych kapliczek, m.in.
św. Floriana czy św. Tekli. Natomiast miasta, takie jak
Chełm, Lublin, Krasnystaw, miały swoje bramy wjazdowe,
obronne, bramy, skierowane w kierunku wiodących miast,
na cztery strony świata, Wojsławice i podobne im miejscowości wytyczone zostały w taki właśnie sposób.
Omawiane obiekty można podzielić na kapliczki
i krzyże pokutne, krzyże pamiątkowe czy krzyże pojednania. Każdy ma swoją wyjątkową historię. Kaplica w Czernej
na Śląsku, zbudowana z ludzkich kości, będących pozostałościami z licznych wojen i zaraz, jest tutaj zupełnym
odstępstwem. Inny przykład to krzyże pokutne, których
historia – według niektórych historyków - sięga korzeni
celtyckich. Krzyże były samodzielnie wykuwane przez
zbrodniarzy na znak odkupienia winy, a następnie ustawiane przez nich w miejscu katorgi. Zwykle były też oznaczone

symbolem narzędzia zbrodni. Nepomuki natomiast stoją
często w miejscach przyklasztornych jako symbol opieki
nad świętym przybytkiem. Zazwyczaj jednak wśród pól, bo
św. Jan, według wierzeń, broni przed gradobiciem, a także
nad wodą, gdyż chroni przed powodzią. Posągi św. Jana
Nepomucena stoją więc w starorzeczu Bugu, dokładnie
w Orchówku koło Włodawy. Podobnie czarownie wtapia
się kapliczka w pejzaż Dobromyśla, gdzie na wysepce,
którą otacza wstęga wody, stoi kapliczka św. Magdaleny. Figura św. Jana widniała dawniej pod osłoną nieba.
Dopiero później dobudowywano zadaszenie lub domek.
W dzisiejszych czasach jednak też można spotkać kapliczki wzniesione w pierwotnej konwencji w Dorohusku czy
wspomnianym Orchówku.
Kapliczki charakteryzują się odmiennymi wizerunkami
Matki Boskiej, Jezusa i poszczególnych świętych. Na jednym terenie częściej spotykamy rzeźbę św. Nepomucena,
spowiednika trzymającego krucyfiks, gdzie indziej ukrzyżowanego Jezusa, Chrystusa Frasobliwego. Rozmaite są też
wieńczenia. Na czubku dachu można dostrzec symbole męki
Pańskiej. Najczęściej są nimi metalowy krzyżyk, kogucik lub
półksiężyc. Rozróżnia się także kapliczki z wysoko umieszczonym dzwonkiem nad zasadniczą jej częścią. Budowano
je w miejscach, gdzie nie było w pobliżu kościoła lub remizy, które mogły służyć do zawiadamiania ludności o pilnej
sytuacji (np. klęski). Takie zaś, które przybierają formę
domu, a więc obudowane z czterech stron, przemawiają kolejnym znakiem. Święta albo raczej magiczna liczba mówi
o czterech ostatecznych sprawach w życiu człowieka. Są
nimi w odpowiedniej kolejności wędrówki duszy: śmierć,
Sąd Boży, czyściec oraz piekło lub niebo (analogicznie
od posadzki po zadaszenie).
Te g o t y p u b u downictwo ma szereg dodatkowych
i zarazem ujmujących cech. Kapliczki
często zawierają witraże, różne medaliki
lub różańce, które
się składa jako ofiarę
lub gest dziękczynienia. Można było przy
nich spotkać wyroby
artystyczne, ludowe.
Często kapliczki, zawieszone na świętych drzewach, miały
czerpać z nich moc.
Samo drzewo jako
odwieczny znak kosmosu, łączy ziemię,
niebo i podziemia.
Kojarzy się je także
z rajskim drzewem,
drzewem dobra i zła,
wiedzy i niewiedzy
Strupin
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albo drzewem krzyża świętego. Jak się mają te urokliwe
zabytki architektury ludowej do wierzeń ludu, obrazuje
też wiara w zjawy i duchy. Ponieważ okazuje się, że nie
zawsze powieszenie kapliczki na drzewie było skuteczne,
dlatego że mogły w jej okolicy straszyć dusze zmarłych,
najczęściej przy pełni księżyca lub o północy. Zwykle
jednak postawienie kapliczki w miejscu, gdzie zjawy te
widywano, odstraszało je na dobre, podobnie zresztą jak
diabła, którego siedliskiem miała być wierzba. Zawieszona kapliczka na takim drzewie, odbierała mu złe moce.
W jeszcze inny sposób ozdabiano lipę, która według wierzeń ludu jest mieszkaniem Matki Boskiej.
Rozmaite drewniane kapliczki, które intensywnie
budowano też w XIX wieku, są cechą charakterystyczną
krajobrazu kulturowego różnych rejonów Polski. Jednakże
oprócz dat, jakie są na nich wyryte, rzadko można spotkać
dokumenty potwierdzające ich istnienie. Niezastąpiona jest
zatem praca Stanisława Skibińskiego, który zgromadził źródła archiwalne w języku polskim, rosyjskim i łacińskim na
temat kapliczek i świątków ziemi chełmskiej. Warto przytoczyć co najmniej kilka, ponieważ mamy tu do czynienia
ze specyfiką języka innego okresu. Przykładowo można
napotkać informacje na temat jednej z kapliczek chełmskich
w Księdze miejskiej w nocie z 21 maja 1782 r.:

Jakoż nazajutrz po uczynionej rewizji przez doktora
Krebsa za pozwoleniem i rozkazaniem wielebnego JMci
ks. Grochockiego, Kolegium chełmskiego scholarum
piarum rektora i proboszcza chełmskiego, koło brodu
za miastem, niedaleko świętego Jana pochowano tegoż
człeka nie żywego.
Także w zachowanej korespondencji znajduje się opis
innej chełmskiej kaplicy. Skibiński odnalazł raport z 1903 r.
naczelnika powiatu, Chruscewicza, skierowany do gubernatora lubelskiego:
W mieście Chełmie, między rogatką a barierą kolei
żelaznej, przy samej szosie wiodącej do koszar, na gruncie mieszczanina Józefa Krawczyńskiego, stała nawpół
zrujnowana kaplica, w której znajdowała schronienie
drewniana figura jakiegoś świętego, nazywanego „św.
Janem”.
Powyższa relacja jest wynikiem przeprowadzonego
śledztwa, w którym naczelnik odnajduje winnego rozebrania kaplicy we wspomnianym obywatelu. Wybudowanie
bez pozwolenia przez niego i jego pomocników nowej
kaplicy w tym samym miejscu władza uważa za poważne
wykroczenie. Namiestnik sugeruje zatem dodatkowe rozwiązanie sprawy poza wyznaczeniem grzywny:
Co się tyczy figury św. Jana, to proponowałbym przeniesienie jej do kościoła albo na cmentarz rzymsko- katolicki, natomiast kapliczkę, jako nie poświęconą
i postawioną bez jakiegokolwiek pozwolenia, na mocy
nakazu policyjnego rozebrać, a materiał złożyć na
miejscu.
Z informacji, napisanej w 1905 r. do gubernatora, można
też wywnioskować, że postawienie i renowacja kapliczki
były nie lada zadaniem:
We wsi i gminie Wojsławice, powiatu chełmskiego, przy
cerkwi na ulicy Grabowskiej stała kaplica prawosławna
lub katolicka bardzo solidnej budowy. Parafianie rz.
-katolickiej parafii osady Wojsławice […] rozebrali
oną i rozpoczęli budować na miejscu rozebranej nową
kaplicę bez urzędowego zezwolenia. […] kaplica została
zapieczętowana w celu przerwania dalszych prac aż
do czasu nadejścia pozwolenia. Ale nie czekając na
pozwolenie i nie bacząc na wyżej wspomniany zakaz,
[…] zerwali pieczęcie wójta gminy i kaplica została bez
przeszkód ukończona, wykorzystując zupełną bezczynność władz policyjnych.
Praca Skibińskiego jest ważna przede wszystkim pod względem dokumentacyjnym, bowiem większość opisanych zabytków już dawno nie istnieje. Z tychże tekstów dowiadujemy się
o kradzieżach świętych figur, próbach przebudowywania
kaplic na własną rękę, prośbach proboszczów różnych
parafii o zezwolenia na budowę kapliczki lub o jej wyglądzie. Istotną sprawą jest to, że materiały archiwalne są

Strachosław
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Longin Jan Okoń

jedynym świadectwem na istnienie czegoś, czego nie ma
już dziś fizycznie:

Świątek z Husynnego

W osadzie Sawinie […] powierzonej Waszej Ekscelencji
guberni, przepływa strumyk, w pobliżu którego przy
drodze z dawnych czasów stała kapliczka drewniana
z podobizną świętego Jana wewnątrz. Na skutek zmurszenia
(drewna) kapliczka ta poczęła się walić, a my na zasadzie
Najwyższego Ukazu z 17 kwietnia 1905 roku postanowiliśmy
wybudować takową wymieniając drewniane ściany i dach
na murowane […].

Drewnianą ręką odpycha
chłostę ulewy
nitkami słońca
wyciera pielgrzymią szatę
okręcony celofanem powietrza
stoi
na postumencie ukojenia

albo z Inwentarza zamku chełmskiego z 1608 r.:
W końcu tego budowania - wieża, przedtem była kaplica,
a teraz jest z niej strzelba (s. 232)

Ptaki wiatru
obdarły mu głowę
dłuta korników
wyżłobiły labirynty ścieżek
ostrza mrozu
zostawiły bruzdy
a on trwa
uwiązany powrozem drogi.

z poufnych akt ks. Sobuckiego z 1901 r.:
Załączając […] kopie zarządzenia rozbiórki kaplicy cmentarnej w Świerżach, w odpowiedzi na pismo Waszej Wysokości
[…] mam honor zakomunikować, że nie jest to kaplica we
właściwym pojęciu tego słowa, a poprostu tak zwana „trupiarnia”, bez żadnego nawet obrazu wewnątrz (s. 238)

NASZA GALERIA

w innym miejscu:
Proboszcz parafii cycowskiej powiatu chełmskiego, ks.
Julian Podsoński raportem z 25 października b.r. [1883]
za nrem 31 doniósł mi, że parafianie […] mieszkający we
wsi Głębokie, wielokrotnie udawali się do niego z prośbą
o to, aby im zezwolono wybudować małą kapliczkę na tym
miejscu za wsią, gdzie do 1880 r. stał krzyż, postawiony
przez ich przodków jeszcze (s. 234)
Dzięki tego rodzaju dokumentom poznajemy fundatorów
i intencje, które nie zawsze były zgodne z prawdą oraz nazwiska i wyznanie budowniczych. Należy to zaznaczyć, bo
w gruncie rzeczy kapliczki były budowane na przekór władzom cesarskim. Dzięki temu jednak stały się, choć współcześnie zapomnianymi, pomnikami walki ideologicznej
o narodowe prawa. Tak też stało się m.in. w Chełmie, Strupinie
lub Sawinie.
W całym krajobrazie polskim istnieją jeszcze różnorodne
typy krzyża i kapliczki. Dzisiaj te najstarsze, niestety nadal
nazbyt samodzielnie, zastępuje się i ujednolica betonem,
zamiast sięgać do tradycyjnych metod przy odnawianiu
budowli. A przecież w tych najbardziej wiekowych kryje
się historia poszczególnych ludzi, regionu, czasem narodu,
bo dopóki istnieją, wciąż są niemymi obserwatorami życia i
śmierci, odejść i powrotów, powitań i pożegnań.
Aleksandra Zińczuk
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Tadeusz Szulc, Chrystus Frasobliwy,
rzeźba w drewnie, wys.45
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Już pora na poetycką ucztę
Rozmowa z Hieronimem Zonikiem, Wójtem Gminy Siedliszcze
Krzaka, Dziekana Dekanatu Siedliszcze, urna z prochami Poety
przywieziona z Kanady przez jego sekretarza Pana Henryka
Wójcika, ustawiona została w nawie bocznej naszego kościoła. Następnie rozpoczęliśmy przygotowania do uroczystości
pogrzebowych. Zasadniczym zadaniem było znalezienie odpowiedniego miejsca na siedliskim cmentarzu, na którym znajdują
się także groby: matki i ojca Poety. Ostatecznie zdecydowano
się na miejsce dostępne dla wszystkich, a zaproponowane
przez ks. Janusza Krzaka i zaakceptowane przez Mieczysława Dyszewskiego, krewnego Poety ze strony matki. Ksiądz
Dziekan ponadto nieodpłatnie przekazał wybrane miejsce na
grób. Wspólnie z ks. Januszem Krzakiem i Panem Henrykiem
Radejem ustaliliśmy datę pochówku na 2 grudnia 2006 roku.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w piękny, słoneczny i
bardzo ciepły, jak na tę porę roku, grudniowy dzień, z udziałem krewnych, duchowieństwa, środowisk literackich i licznie
przybyłej lokalnej społeczności.
- Pamięć o Wacławie Iwaniuku zapewne na trwałe wpisze się w świadomość mieszkańców Waszej gminy.
- Temu między innymi ma służyć tablica pamiątkowa
wmurowana na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siedliszczu. Biblioteka przyjęła także imię Wacława Iwaniuka, a w najbliższym czasie uczyni to jedna z naszych szkół.
Jestem również przekonany, że poznawanie twórczości Poety,
jego losu będzie dla współczesnej młodzieży i dla następnych
pokoleń wartościową lekcją literatury, historii i patriotyzmu.
- Wacław Iwaniuk to jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów emigracyjnych, a zarazem jeden z najmniej znanych spośród nich. Nie ma go jeszcze
w kanonach lektur szkolnych. „Zakazany” przez dziesiątki lat,
nie wydawany w Polsce do końca lat osiemdziesiątych (pierwsza
książka poetycka Kartagina i inne wiersze wydana w podziemiu
w 1987 roku) wymaga różnorodnej i aktywnej popularyzacji.
Panie Wójcie, pragnę Panu, w imieniu naszej redakcji i wydawnictwa TAWA, zaproponować wspólną organizację konkursu
na tom poetycki imienia Wacława Iwaniuka.
- Tę cenną inicjatywę przyjmuję z radością. Podzielam opinię, że twórczość Wacława Iwaniuka czeka na ciągłe i aktywne
odkrywanie i poznawanie. Jesteśmy to winni Poecie, który
po wielu latach tułaczki spoczął w rodzinnej ziemi, za którą
tęsknił całe życie. Cieszę się, że nasza gmina będzie gospodarzem konkursu sławiącego imię Wacława Iwaniuka, że będzie
jeszcze jednym miejscem w kraju popularyzującym polską
poezję współczesną. Pozostaje nam zatem ogłosić konkurs
i zastanowić się nad terminem jego podsumowania.
- Może początek grudnia byłby nie tylko rocznicą
„powrotu” Poety do “swojej ziemi” ale okresem podsumo
wującym cykliczne konkursy Jego imienia?
- Myślę, że to najodpowiedniejsza pora na poetycką ucztę.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Waldemar Tauroginski

- Panie Wójcie, co dzisiaj, w świecie nazywanym przez
socjologów „globalną wioską”, jest najważniejsze dla Pana, gospodarza tego skrawka ziemi między Lublinem a Chełmem?
- Najważniejszy zawsze i wszędzie jest harmonijny rozwój
każdej społeczności, zarówno ten materialny jak i duchowy.
Ważna jest droga, uliczne oświetlenie, kanalizacja, wodociągi,
służba zdrowia, ale równie ważne jest bogactwo kulturowe
naszej ziemi, pielęgnowanie jej tradycji, a także aktywne
uczestnictwo w jej kształtowaniu.
- Dobrze wiemy, jak trudna i skomplikowana jest ludzka
natura, ile energii i wysiłku trzeba włożyć w zachęcenie ludzi
do wspólnego działania. Jak zatem radzi Pan sobie w tych
sprawach z mieszkańcami Gminy Siedliszcze?
- Szczególnie istotne jest poznanie własnej historii, składanie jej z najmniejszych nawet elementów, rozproszonych
w różnych archiwach, rodzinnych pamiątkach, bibliotekach.
- Temu służy między innymi, powołane z Pana inicjatywy, niewielkie muzeum etnograficzne w Siedliszczu?
- Na działce około 0,25 ha przy ul. Szpitalnej usytuowaliśmy:
XIX wieczną drewnianą plebanię, stodołę krytą strzechą z lat 20.
ubiegłego wieku, studnię z żurawiem i kierat. W jednym pomieszczeniu starej plebanii prezentowana jest ekspozycja socrealistyczna
przedstawiająca wnętrze biurowe urzędu z lat 50. , w drugim
odtworzono wnętrze typowej wiejskiej izby, a w trzecim, największym, tzw. „sali kominkowej”, prezentowana jest stała ekspozycja
etnograficzno-archeologiczna. Ta największa sala służy także za
miejsce wystaw okolicznościowych i zdarzeń kulturalnych.
- W jaki jeszcze inny sposób pielęgnowana jest rodzima
tradycja?
- W Siedliszczu aktywnie działa zespół śpiewaczy „Siedliszczanki znad Wieprza” oraz jego dziecięco-młodzieżowe
zaplecze „Kłosy”. Obu zespołom towarzyszy wielopokoleniowa kapela, a jeden z jej członków, gimnazjalista, gra na bębenku
wykonanym przez ojca ks. kanonika Henryka Krukowskiego
z Horodła, który pochodzi z naszego Siedliszcza. Corocznie
uroczyście obchodzimy Rocznicę Konstytucji 3 Maja, a w okresie letnim organizujemy plenery plastyczne, dokumentujące
w formie artystycznej piękno naszej siedliskiej ziemi.
- Na kartach historii gminy Siedliszcze odcisnęli swoje
ślady wybitni polscy pisarze i poeci, m.in. hetman polny,
poeta, dramaturg Wacław Rzewuski, poeta Wincenty Pol,
poeta, tłumacz, twórca chełmskiej „Kameny” Kazimierz
Andrzej Jaworski, znany dydaktyk Wincenty Okoń, czy
wreszcie wybitny emigracyjny poeta Wacław Iwaniuk.
Prochy Wacława Iwaniuka spoczęły w grudniu 2006 roku
na cmentarzu w Siedliszczu. Jak do tego doszło?
- Wiadomość o możliwości spełnienia ostatniej woli Poety, wyrażanej w swoich wierszach, by spocząć w „miejscu
na ziemi między Lublinem a Chełmem...” dotarła do mnie
z lubelskiego środowiska literackiego za pośrednictwem Pana
Henryka Radeja. I tak latem 2006 roku, za zgodą ks. Janusza
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Z dziejów

SIEDLISZCZA
Zbigniew Lubaszewski
Niejasne początki
Podstawową kwestią w bogatych dziejach Siedliszcza (zwanego czasami i raczej mało trafnie
Siedliszczem nad Wieprzem), jest problem powstania miejscowości. Pozornie sprawa jest oczywista.
Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza informacja źródłowa o Siedliszczu pochodzi z 6 kwietnia 1421 r.
i związana jest z erygowaniem parafii rzymskokatolickiej w Łyszczu (z czasem na gruntach tej
osady powstało miasto Pawłów, należące do biskupów chełmskich), miejscowość musiała istnieć
co najmniej w XIV w. Wydaje się to jednak wersją dosyć niesprawiedliwą. Świadczyć o tym
mogą badania archeologiczne w Siedliszczu i okolicach, które chociaż miały charakter fragmentaryczny, to jednak przyniosły szereg ciekawych znalezisk, sięgających czasów kultury łużyckiej.
Wyobraźnię porusza również tajemnicze grodzisko zwane „Zamczyskiem”, leżące na północ od
dzisiejszego Siedliszcza. Wprawdzie większość odkrytych tam śladów pochodzi z XV i XVI w.,
jednak archeolodzy, badający obiekt, stwierdzili również pozostałości z wcześniejszych wieków.
Drugim poważnym dowodem jest nazwa miejscowości, która łącznie z formami „Siedliska”
i „Siedliszczki”, najczęściej świadczy o wielowiekowych tradycjach osadniczych.
Jednak najpoważniejszym problemem, związanym z początkami Siedliszcza, jest fakt, że
próby dokonania ostatecznych ustaleń w tej kwestii, komplikują dane o innych miejscowościach
o takiej nazwie, znajdujących na obszarze ziemi chełmskiej. Chodzi przede wszystkim o Siedliszcze
nad Bugiem, znane w źródłach od 1414 r. i wymieniane w licznych dokumentach z XV i XVI w.
W połowie XV w. właścicielem nadbużańskiego Siedliszcza był Maciej Smok (wymieniany jako
Maciej z Siedliszcza), przedstawiciel rodu z Mazowsza (herbu Ślepowron), przybyłego na teren
ziemi chełmskiej w czasach Władysława Jagiełły. Rodzina Smoków zgromadziła szereg dóbr
w okolicy Chełma, między innymi Czułczyce i Sielec. Smokowie piastowali również szereg urzędów
ziemskich. Wspomniany Maciej był pierwszym znanym stolnikiem chełmskim (od 1427 do 1453 r.),
chociaż czasami wymieniany jest jako sędzia chełmski. W takiej roli występuje jako współfundator
kościoła w Świerżach nad Bugiem w 1443 r., jednak według autorów pracy Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku, zapis w dokumencie jest błędny. Siedliszcze
nad Bugiem było ich własnością od 1432 r. Smokowie właściwie dzierżawili miejscowość, gdyż
Siedliszcze wchodziło w skład starostwa niegrodowego Stulno (siedziba starostów znajdowała
się jednak w Siedliszczu). Z czasem (prawdopodobnie pod koniec XVIII w.) miejscowość stała
się własnością Rzewuskich, którzy również nabyli Siedliszcze nad Wieprzem. Problemy z rozróżnianiem miejscowości szczególnie uwidoczniły się w kwestii miejsca śmierci najwybitniejszego
przedstawiciela rodziny, hetmana Wacława Rzewuskiego. Chociaż oba Siedliszcza aspirują do tej
roli (tak wynika z różnorodnych publikacji), rację mają raczej zwolennicy nadbużańskiej miejscowości. Takie wyjaśnienie problemu przedstawił ostatnio chełmski regionalista Konstanty Prożogo,
w artykule poświęconym Rzewuskim, który ukazał się na łamach „Pro Patrii” (Rodu Rzewuskich
związki z ziemią chełmską, nr 1/2 z 1999 r.), opierając się na dziewiętnastowiecznych publikacjach,
przede wszystkim na informacji zawartej w pamiętniku Józefa Rulikowskiego (właściciela leżącej
nieopodal nadbużańskiego Siedliszcza miejscowości Świerże).
Zabawną puentą tych problemów z rozróżnianiem miejscowości jest artykuł Józefa Kusa,
zamieszczony w tomie 1. „Rocznika Chełmskiego”. Autor, prezentując dwa dokumenty z dziejów
Siedliszcza, w tym przywilej lokacyjny z 1760 r., łączy je z Siedliszczem nad Bugiem, podkreślając
nawet związane z rzeką walory handlowe miejscowości. W dalszej części komentarza pojawiają
się jednak takie miejscowości, jak Wola Korybutowa, Janowica i Pawłów, co ewidentnie wskazuje
na Siedliszcze nad Wieprzem. Warto również dodać, że kolejne Siedliszcze, zwane Branowym
(a z czasem Bramowym), według Włodzimierza Czarneckiego od imienia ławnika chełmskiego
i sokolnika Brana, pojawia się w źródłach w 1396 r. Na szczęście leżąca nieopodal Dubienki
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miejscowość nie powoduje już takich problemów z rozróżnianiem.
Kolejne komplikacje z Siedliszczem związane są z informacjami z XVI w. Według danych z 1564 r.
(pochodzących ze Słownika geograficznego Królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich,
wydawanego w latach 1880-1901) w rejonie dzisiejszego Siedliszcza istniały dwie miejscowości.
Jedna, określana mianem Siedliszcze Episcopales, utożsamiana jest przez Włodzimierza Czarneckiego (autora cyklu artykułów o osadnictwie na obszarze ziemi chełmskiej od XIV do XVI w.,
zamieszczonych w „Roczniku Chełmskim”) z dzisiejszymi Siedliszczkami, leżącymi na południe
od Rejowca Fabrycznego (chociaż czasami formułuje się hipotezy, że biskupi chełmscy posiadali
przynajmniej część dzisiejszego Siedliszcza). Druga, określana mianem Siedliszcze Korybutowe,
łączona jest z obecnym Siedliszczem. Drugi człon nazwy wiąże się z właścicielami osady, rodem
Korybutów, którzy posiadali dobra siedliskie (wraz z Janowicą) od połowy XV w. Pochodząca
z Litwy rodzina przejęła dobra od Michała Pałukowskiego, który był właścicielem Siedliszcza
ok. 1464 r. Niestety, problem relacji między obu miejscowościami trudno uznać za rozwiązany.

Korybutowie i nieudana lokacja
Od drugiej połowy XV w. Siedliszcze pozostawało we władaniu rodu Korybutów (czasami
występujących jako Korbutowie). Sporą ilość informacji o tym rodzie można odnaleźć w Herbarzu
Adama Bonieckiego. Pierwszym właścicielem dóbr siedliskich był Aleksander (Olechno) Korybut
herbu Korczak. Forma imienia może wskazywać, że Korybutowie przybyli z terenów ruskich,
zresztą wraz z innymi rodami, które otrzymały dobra na terenie ziemi chełmskiej (np. Uhrowieccy,
Rokutowicze). Raczej niewiele mieli wspólnego z rodem Korybutów, wywodzących się od syna
wielkiego księcia litewskiego Olgierda (księcia Dymitra Korybuta), chociaż warto wspomnieć, że
na takie pokrewieństwo powoływali się książęta Woronieccy, posiadający w XIX w. leżące nieopodal
Siedliszcza Kanie. Synami i dziedzicami Aleksandra byli jego synowie Piotr i Mikołaj. Pierwszy jest wymieniany jako sekretarz mazowiecki w 1514 r. Drugi występuje jako asesor sądowy
w Chełmie (w latach 1512-1532), a następnie jako podsędek chełmski (w 1535 r.) i sędzia ziemski
chełmski (w 1536 r.).
Korybutowie intensywnie rozwijali swoje włości, korzystając przede wszystkim z walorów
rolniczych okolicy. Niestety, w ograniczony sposób mogli skorzystać z rozwoju handlu, gdyż
dawny szlak, wiodący z Włodzimierza do Lublina (przez Chełm) stracił na znaczeniu na rzecz
traktu wiodącego przez Krasnystaw. Synowie Mikołaja (Tomasz, Andrzej, Paweł i Mikołaj) również
wykazywali znaczną dbałość o rodzinne dobra. Wyróżniali się przede wszystkim Tomasz i Mikołaj,
którzy w 1548 r. (rok po Rejowcu) wystarali się o przywilej na lokację osady miejskiej. Miasto pod
malowniczą nazwą (utworzoną od pierwszych liter imion właścicieli i dodatek – sław) Tomisław,
miało powstać na gruntach wsi Siedliszcze. Lokacja nie była jednak udana i chociaż Korybutowie
zapewnili osadzie prawo do odbywania dwóch jarmarków, tygodniowych targów oraz wolniznę
przez dwadzieścia lat, Tomisław właściwie nie powstał. Według Włodzimierza Czarneckiego,
zgromadzone środki właściciele przeznaczyli na tworzenie nowych i wzmocnienie istniejących
osad wiejskich. Między innymi część pieniędzy przeznaczono na rozwój, wymienianej od 1515 r.,
Woli Siedliskiej, z czasem funkcjonującej pod nazwą Woli Korybutowej. Rozwijała się również
nieistniejąca obecnie osada Ruda, zwana Wolą Rudną, własność Mikołaja Korybuta. Solidnie
musiała się również prezentować fortyfikowana siedziba rodu, której ślady badali archeolodzy.
Kolejnym właścicielem Siedliszcza była syn Mikołaja Stanisław, wymieniany w 1580 r.,
a następnie jego syn Marcin. Na początku XVII w., w nieznanych bliżej okolicznościach, Korybutowie sprzedali dobra siedliskie i prawdopodobnie przenieśli swoją siedzibę na kresy. W każdym
bądź razie ród Korybutów, tym razem z egzotycznym dodatkiem do nazwiska – Karaffa, pojawia
się w źródłach z XVII i XVIII w.

Od Witwińskich do Siestrzewitowskich
Po opuszczeniu Siedliszcza przez rodzinę Korybutów na początku XVII w., miejscowość
przeszła we władanie kolejnych rodów i trzeba przyznać, że wymienione stulecie stanowi dosyć
niejasny okres w dziejach miejscowości. Właściciele zmieniali się dosyć często, a niektórzy występowali nawet jako dzierżawcy. Być może Siedliszcze trafiło nawet w posiadanie króla, gdyż
w przypadku niektórych dzierżawców, wspomina się o nadaniach królewskich. Według zesta24
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wienia Włodzimierza Borucha, autora dokumentacji historyczno - inwentaryzatorskiej zespołu
dworsko - parkowego w Siedliszczu (przygotowanej w 1980 r. i przechowywanej w chełmskiej
delegaturze Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie) na początku XVII w. dobra
siedlskie posiadali Sebastian i Adam Witwińscy, którzy po kilku latach przekazali Siedliszcze
rodzinie Kożuchowskich. W połowie XVII w. na dwa lata (ok.1653 – 1655 r.) Siedliszcze przejął
Mariusz Stanisław Jaskulski herbu Leszczyc, postać dosyć niezwykła. Jako wieloletni strażnik
polny koronny, należał do najwybitniejszych żołnierzy Rzeczypospolitej połowy XVII w. Brał
udział w bitwach pod Korsuniem, Beresteczkiem i Ochmatowem. Czterokrotnie posłował do
chanów krymskich, między innymi w 1654 r., kiedy wynegocjował współpracę między Tatarami i
Rzeczpospolitą. W okresie najazdu szwedzkiego należał do konfederacji tyszowieckiej. W 1657 r.
posłował do Turcji, gdzie w imieniu Rzeczypospolitej żądał ukarania jej lennika księcia Jerzego
Rakoczego za najazd na Polskę. W 1660 r. brał udział w bitwach pod Lubarem i Cudnowem, gdzie
został ranny. W czasie rokoszu Jerzego Lubomirskiego stał po stronie króla Jana Kazimierza.
W 1673 r. brał udział w bitwie pod Chocimiem. Od 1663 r. piastował godność kasztelana sanockiego, a następnie kasztelana kijowskiego, wojewody czernihowskiego i podolskiego. Po wielu
latach służby dla Rzeczypospolitej zmarł w 1683 r.
Kolejnym właścicielem Siedliszcza był Walerian Podhorodyński, który na miejscu zniszczonego, prawdopodobnie w trakcie wojen, zamku wzniósł niewielki dwór folwarczny. Z zachowanego
opisu (prezentowanego między innymi w książce Ireny Rolskiej - Boruch „Domy pańskie” na
Lubelszczyźnie od gotyku do wczesnego baroku, wydanej w Lublinie w 2003 r.) wynika, że był
to obiekt trójdzielny, mieszczący między innymi piekarnię dworską. Obok dworu stanął wkrótce,
z inicjatywy kolejnego właściciela łowczego wołyńskiego Jana Szklińskiego, „wielki dwór”,
niestety, nieznany z opisu. W latach siedemdziesiątych XVII w. Siedliszcze stało się własnością
braci Siestrzewitwoskich (Stanisława, Aleksandra i Mikołaja). Bracia, zajmujący się wojaczką
i polityką, prawdopodobnie nie zarządzali osobiście dobrami, gdyż w roli dzierżawcy pojawia się
Hieronim Stryjeński, który przede wszystkim zapisał się w dziejach miejscowości jako twórca
zboru protestanckiego, funkcjonującego w dawnej kaplicy dworskiej.

Rzewuscy
Pod koniec XVII w. Siedliszcze znalazło się w posiadaniu Rzewuskich herbu Krzywda, rodu
wywodzącego się z Podlasia, który z czasem zajął szczególne miejsce wśród rodów ziemi chełmskiej. Równocześnie Rzewuscy, skrzętnie gromadząc dobra w Koronie i na kresach, dzięki wsparciu
króla Jana II Sobieskiego, awansowali do kręgu rodów magnackich. Pierwszym przedstawicielem
rodziny, posiadającym majątek na terenie ziemi chełmskiej, był pułkownik Michał Florian Rzewuski,
słynny żołnierz, uczestnik między innymi bitwy pod Wiedniem, a z czasem podskarbi nadworny
koronny. W 1676 r. za zasługi wojenne otrzymał starostwo chełmskie (przynoszące 20 tysięcy
złotych dochodu rocznie), które pozostało we władaniu rodu do połowy kolejnego stulecia. Karierę
kontynuował jego syn Stanisław Mateusz Rzewuski, kolejno: krajczy koronny, referendarz wielki
koronny, hetman polny koronny, hetman wielki koronny, wojewoda podlaski i wojewoda bełski.
Stanisław Mateusz Rzewuski zgromadził szereg dóbr na obszarze ziemi chełmskiej, wśród
których można wymienić Sielec, Rejowiec i Siedliszcze, nabyte prawdopodobnie od rodziny
Siestrzewitowskich. Trudno powiedzieć, jakie miejsce zajmowały dobra siedliskie w kompleksie
majątków Rzewuskich. Ich główną rezydencją na ziemi chełmskiej był raczej Sielec, gdzie obok
zniszczonego pod koniec XVII w. potężnego zamku, powstał kompleks zabudowań dworskich.
Według Mieczysława Kseniaka, autora opracowania o zabytkowym ogrodzie dworskim w Siedliszczu, przygotowanego na potrzeby władz konserwatorskich, Rzewuscy utrzymywali w Siedliszczu
dwór o charakterze obronnym (w miejscu zachowanego do dzisiaj dworu) z szeregiem zabudowań,
wykorzystywanych na potrzeby stacjonującej w miejscowości chorągwi husarskiej.
Dziedzicem Stanisława Mateusza Rzewuskiego był jego syn Wacław, najsłynniejszy przedstawiciel rodu. Ten majętny i niezwykle aktywny magnat był jedną z najbardziej interesujących
postaci osiemnastowiecznej Polski. Urodzony w 1706 r., rozpoczął publiczną działalność już
w czasach saskich, szybko wspinając się po szczeblach wojskowej kariery, dochodząc w wieku 26
lat do funkcji pisarza polnego koronnego. W gorącym okresie po śmierci Augusta II Mocnego pełnił
funkcję marszałka sejmiku chełmskiego. Uznawany za stronnika króla Stanisława Leszczyńskiego,
szybko pogodził się z Augustem III, który w 1736 r. obdarzył go godnością wojewody podolskiego,
a w 1752 r. funkcją hetmana polnego koronnego.
25
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Szczególnie ważnym okresem w działalności politycznej Wacława Rzewuskiego, były pierwsze
lata rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Piastując w tym czasie również godność wojewody krakowskiego (od 1762 r.), Wacław Rzewuski był jednym z przywódców konserwatywnej
opozycji, stopniowo nabierającej niechęci wobec agresywnej polityki Rosji. Do zasadniczej
konfrontacji doszło na sejmie zwołanym w 1767 r. W krytyce poczynań rosyjskich szczególnie
aktywny był Wacław Rzewuski. W odwecie na rozkaz ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina,
w nocy z 13 na 14 października 1767 r. hetman został aresztowany wraz z synem Sewerynem,
pełniącym funkcję posła podolskiego. Aresztowano również biskupa krakowskiego Kajetana
Sołtyka i biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego. Początkowo umieszczono więźniów
w majątkach litewskich księcia Karola Radziwiłła, ostatecznie jednak wywieziono ich w głąb Rosji,
do miejscowości Kaługa nad Oką. Zastraszony sejm przyjął wszystkie rosyjskie postulaty, jednak
wkrótce po zakończeniu obrad dawni stronnicy Rzewuskiego ogłosili antyrosyjską konfederację
w Barze na Ukrainie. Trwająca przez następne cztery lata dramatyczna wojna z Rosją zakończyła
się ostatecznie pierwszym rozbiorem Polski. Przez cały ten okres Wacław Rzewuski przebywał
w Rosji. Do kraju powrócił w 1773 r. Dramatyczne wydarzenia zakończyły jego karierę polityczną i mimo otrzymania buławy hetmana wielkiego koronnego oraz następnie godności kasztelana
krakowskiego, do śmierci w 1779 r. nie prowadził już szerszej działalności.
W ciągu swego długiego życia Wacław Rzewuski, obok udziału w wielu istotnych wydarzeniach politycznych, zapisał się również w dziejach kultury polskiej jako wybitny pisarz. Dzięki
starannemu wykształceniu, zdobytemu w trakcie licznych podróży zagranicznych, był prawdziwym
znawcą i wielbicielem (jednym z pierwszych) kultury francuskiej. Zdobyta wiedza oraz osobiste
zdolności, pozwoliły mu na tworzenie publicystycznych broszur politycznych, wierszy, traktatów
teoretycznych dotyczących wymowy i literatury, a przede wszystkim utworów dramatycznych,
wystawianych w prywatnym teatrze w Podhorcach. Zapomniane dzisiaj sztuki Rzewuskiego,
stanowiły ważny etap w rozwoju polskiego teatru.
.

Kawalerzyści z Siedliszcza

14 września 1765 r. w trakcie uroczystości związanych z koronacją cudownego obrazu Matki
Boskiej Chełmskiej, na ulicach miasta pojawiły się oddziały wojskowe pod dowództwem pułkownika Wojciecha Węgleńskiego. W ten sposób w historii Chełma zapisała się chorągiew pancerna
jazdy polskiej, stacjonująca w XVIII w. w Siedliszczu.
Pojawienie się tak szacownej formacji wojskowej w Siedliszczu było zasługą rodu Rzewuskich,
a dokładnie Wacława Rzewuskiego. Kawalerzyści trafili do Siedliszcza w 1732 r. Początkowo oddziałem dowodził sam Wacław Rzewuski, jednak jego liczne obowiązki publiczne uniemożliwiały
wypełnianie tego zadania. Prawdopodobnie już w latach 30-tych XVIII w. dowódcą chorągwi
został Franciszek Węgleński herbu Śreniawa, chorąży parnawski i sędzia chełmski. Uznawany
za stronnika Czartoryskich należał do dosyć czynnych działaczy szlacheckich ziemi chełmskiej.
Kilkakrotnie pełnił funkcję posła, a w 1745 r. otrzymał stanowisko podkomorzego chełmskiego,
które piastował do śmierci w 1750 r. Prawdopodobnie po Franciszku Węgleńskim obowiązki
pułkownika formacji przejął jego bratanek (syn miecznika buskiego Józefa) Wojciech Józef Longin Węgleński, który między innymi uczestniczył w przypomnianej na wstępie koronacji obrazu
Matki Boskiej Chełmskiej. Był już w tym czasie właścicielem Siedliszcza, gdyż w 1758 r. Wacław
Rzewuski sprzedał dobra siedliskie swojemu podkomendnemu. Kawalerzyści stacjonowali w Siedliszczu do 1776 r., kiedy przeprowadzono reorganizację polskiej jazdy, likwidując istniejące do
tego momentu chorągwie husarskie oraz pancerne i powołując w ich miejsce oddziały kawalerii
narodowej. Olbrzymi kompleks stajni był wykorzystywany w późniejszym czasie jako obory dla
bydła, hodowanego przez dziedziców pułkownika.
Sporym problemem jest również kwestia rodzaju formacji, stacjonującej w Siedliszczu.
Zarówno Rzewuscy, jak i Węgleńscy, najczęściej występują jako dowódcy chorągwi pancernej
(taka informacja znajduje się na epitafium nagrobnym pułkownika Węgleńskiego oraz w tekście
przywileju lokacyjnego dla Siedliszcza, opublikowanym przez Józefa Kusa w tomie 1. „Rocznika
Chełmskiego”). Jednak czasami pojawia się informacja o chorągwi husarskiej. Zwolennikiem
takiej koncepcji jest Feliks Braniewski, miejscowy regionalista i autor między innymi wydanego
w 1983 r. przewodnika Siedliszcze i okolice. Trzeba przyznać, że wskazywane w tej kwestii argumenty są dosyć poważne. Najważniejszy związany jest z artykułem umieszczonym w Studiach
i materiałach do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego (część I z 1963 r.), periodyku
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wydawanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni
i Barwy. Artykuł pt. Chorągiew husarska pułku hetmańskiego Rzewuskich i jej zbroje, autorstwa
Stanisława Kobielskiego, jest przede wszystkim szczegółowym opisem, zachowanych do dzisiaj
w muzeach w Sanoku i Rzeszowie, elementów zbroi husarskich z Siedliszcza.

Miasto Węglin
Wraz z objęciem dóbr siedliskich przez rodzinę Węgleńskich, przed Siedliszczem otworzyły
się nowe perspektywy. Ambitny podstoli buski Wojciech Józef Longin Węgleński postanowił
doprowadzić do ponownej lokacji Siedliszcza. W roku 1760 otrzymał od króla Augusta III zgodę
na założenie miasta Siedliszcze. W dokumencie, wydanym dokładnie 26 stycznia 1760 r., król
zezwalał również na cotygodniowe targi, 4 jarmarki (na św. Wojciecha (23 kwietnia), trzeciego
dnia Zielonych Świątek, na św. Bartłomieja (24 sierpnia) i w pierwszą niedzielę adwentu). Ponadto mieszkańcy nowego miasta zostali zwolnieni od wszelkich podatków na rzecz państwa na
dwadzieścia lat. Trzeba przyznać, że kolejna lokacja Siedliszcza, miała szansę na trwałość. Miasto
mogło stać ważnym ośrodkiem miejscowego handlu i rzemiosła, w którym już w XVIII w. istotne
miejsce zajmowali Żydzi.
Równocześnie Wojciech Węgleński, posiadający od 1766 r. godność kasztelana chełmskiego,
wykazywał niezwykłą troskę o siedzibę rodziny. Trzeba przyznać, że wymagało to zainteresowania,
gdyż od drugiej połowy XVII w., kiedy dobra były w posiadaniu Siestrzewitowskich, zespół zabudowań dworskich wyraźnie podupadł. Wojciech Węgleński mógł rozpocząć odpowiednie działania
jeszcze przed formalnym przejęciem dóbr (w 1758 r.), gdyż wcześniej Siedliszcze było przez niego
dzierżawione. Około 1760 r. miejsce starego dworu zajął nowy barokowy obiekt drewniany, z czasem otoczony pięknym ozdobnym ogrodem. Obok głównego budynku w skład zespołu zabudowań
dworskich wchodziły obszerne stajnie, piętrowy lamus oraz inne zabudowania gospodarcze.
Po śmierci Wojciecha Węgleńskiego w 1787 r., opiekę nad dobrami siedliskimi przejął jego
syn, Antoni Leopold Węgleński, który jeszcze za życia ojca objął funkcję starosty chełmskiego.
Dziedzic kasztelana również należał do malowniczych postaci. Aktywnie uczestniczył w powstaniu
kościuszkowskim, a w okresie Królestwa Polskiego, piastował funkcję posła. To z jego inicjatywy
Siedliszcze od 1799 r. miało funkcjonować pod nazwą Węglin. Niestety, nowa nazwa ostatecznie nie
utrwaliła się. Spory wpływ na taką sytuację miało pogorszenie warunków ekonomicznych regionu
po trzecim rozbiorze Polski. W pierwszych latach XIX w. Siedliszcze coraz bardziej podupadało
jako osada miejska. Ostatecznie, w 1821 r., mocą decyzji władz Królestwa Polskiego, Siedliszcze
utraciło prawa osady miejskiej.
W 1829 r. kolejnym właścicielem Siedliszcza został Wojciech Dominik Węgleński, który
zarządzał dobrami do powstania styczniowego. Dwór siedliski był miejscem popularnym i często
odwiedzanym przez niezwykłe osoby. Za takiego można uznać Wincentego Pola, który zatrzymał
się w Siedliszczu w 1858 r., w trakcie krótkiego pobytu w zaborze rosyjskim (poeta w tym czasie
mieszkał w Galicji). Dwór Węgleńskich był swoistym schronieniem dla Pola, który w Warszawie
i Lublinie był tak entuzjastyczne przyjmowany, że wywołało to zaniepokojenie władz rosyjskich.
Trafiali również do Siedliszcza wybitni działacze polityczni, tacy jak Henryk Kamieński i Edward
Dembowski.
Po wybuchu powstania styczniowego, Wojciech Dominik Węgleński wziął udział w walkach,
a we dworze funkcjonował szpital powstańczy, prowadzony między innymi przez jego najmłodszą
córkę Emilię. Po śmierci właściciela Siedliszcza majątek odziedziczyły jego córki. Siedliszcze
przypadło Annie z Węglińskich Trzecieskiej. Jej mąż Jan Trzecieski, właściciel dóbr w zaborze
austriackim i jeden z twórców przemysłu naftowego, musiał sprzedać Siedliszcze w 1879 r. Od tego
momentu w dziejach miejscowości zabrakło już Węgleńskich, a dobra do okresu międzywojennego,
kiedy zostały rozparcelowane, pozostawały w posiadaniu różnorodnych i często zmieniających
się rodów.
Zbigniew Lubaszewski
Przedstawiony szkic porusza tylko wybrane wątki z bogatej historii Siedliszcza. Spory wpływ
na kształt artykułu wywarły informacje przekazane korespondencyjnie przez pana Feliksa Braniewskiego, regionalisty z Siedliszcza, oraz materiały przekazane naszej redakcji przez Sławomira
Braniewskiego. Autor składa niniejszym serdeczne podziękowania obu wymienionym.
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Judymów nie sieją,
chyba że w Siedliszczu k/Chełma

że jadąc na wieś wcale nie podniecało mnie to społeczne
posłannictwo. A zresztą zastał pan wtedy innego Bałasza.
Pięć lat to kawał czasu, nawet dla takiego młokosa, jakim
byłem wtedy. Ale wie pan, ta wieś widocznie była mi pisana;
chociaż diabli wiedzą, jak to jest z losem człowieka. Bo odnalezione przypadkiem ogłoszenie zaczęło mnie nurtować.
Obudziłem się któreś nocy i postanowiłem: jadę! Niech się
dzieje co chce – jadę! Na przekór zdrowemu rozsądkowi,
kpinom kolegów, że mi zapachniała posada bohatera. Nie
wycofałem się (...).
Pamiętam, jak siedziałem w tej pustej plebanii, która
udawała wiejski szpital. Przez trzy tygodnie nikt się tu nie
pokazał. Jaki ten szpital był, to był, ale przecież do innego trzeba koniem ze 30 km i do tego po fatalnej drodze.
A przecież co najmniej połowa mieszkańców Siedliszcza
i okolicznych wiosek wymagała stałej opieki lekarskiej,
z tego jedna trzecia z gruźlicą i ostrym reumatyzmem powinna
była być zamknięta w szpitalu, a tu nawet do ambulatorium
ścieżka zasypana śniegiem. Diabli wiedzą, może nie mają do
mnie zaufania – myślałem – może czekają na tamtego?
I wie pan, byłem już bliski ucieczki do Krakowa, gdy
niespodziewanie zgłosił się pierwszy pacjent. Chłop z niedalekiego Chojeńca. Zresztą i on trafił przypadkowo, bo
chciał zamówić różę. Myślał, że jestem nowym znachorem,
zamawiaczem czy innym owczarzem, których nie brakowało
w tych okolicach. Podobnie, jak różnego rodzaju babek. Na
moje i jego szczęście róża okazała się dużym abscesem karku
i postanowiłem pacjenta nie wypuścić, bo był to przypadek
nadający się na hospitalizację. Chłop naturalnie się wzbraniał. Groził, że pójdzie do wójta albo do sądu jak mu chudoba
padnie, kiedy on będzie się wylegiwał w szpitalu. Ale gdy
po nacięciu ropnia siostry zakonne zaczęły go niańczyć jak
małe dziecko, nawet mu się to spodobało. Po kilku dniach
wyszedł zadowolony, roznosząc po wsi i okolicach, że
w tym szpitalu jak u Pana Boga za piecem. Widać reklama
jest dźwignią wszystkiego, bo wkrótce w tym naszym poplebanijnym lazarecie zabrakło miejsc i o powrocie do Krakowa
przestałem na razie myśleć. (...) I nawet się nie obejrzałem,
jak mi tak zeszło do wiosny. No, bo w końcu okazało się,
że ten poprzednik, którego miałem zastąpić tylko na czas
jego urlopu przez sześć tygodni, wyjechał na zawsze. No
i tak to bywa. No, wie pan, a wiosna zaraz człowieka inaczej
usposabia. Na wsi szczególnie się to odczuwa; oddycha się
lepiej, mimo nieprzebranego błota, że koń z trudem uciągnie.
Dziś już z tych tarapatów wyszliśmy. Wówczas myśmy
nie mieli tu w Siedliszczu nic. Taka niby rekompensata
za ciężką harówkę. Można by się nawet i przyzwyczaić,
gdyby nie świadomość, że jestem tu tymczasowy. Bo jak
kasztany kwitną, to człowiek młody o dwóch rzeczach myśli:

Jerzy Tuszewski
Trudno właściwie powiedzieć, czy to było dawno.
Z punktu widzenia upływu czasu fakty te należą już do
historii. Oczywiście, wszystko zależy od stosunku, jaki się
ma do kwestii przemijania. Jeśli się weźmie pod uwagę,
że zdarzenia, o których tu będzie mowa miały miejsce
w latach minionego sześćdziesięciolecia to dla pokolenia,
które obecnie kształci się na lekarzy to już zamierzchła
przeszłość. Ale dla mnie to kontynuacja czegoś, co się
wydarzyło niemal przedwczoraj, to wciąż we mnie trwa.
Można to nazwać wspomnieniem z teraźniejszości. Pierwszy raz odwiedziłem Siedliszcze w roku 1953 jako student
medycyny i początkujący dziennikarz, m.in. korespondent
tygodnika „Służba Zdrowia”.
Ale z powinności reporterskiej sięgnąć muszę do przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych, czyli do czasu
pełnego osobistych wyrzeczeń i żmudnej, a często naiwnie
pojmowanej organicznej pracy od podstaw, że nie wspomnę
o wręcz tragicznym i nie zawsze sprawiedliwym postępowaniu tzw. „władzy ludowej”. Ale również był to czas naznaczony piętnem swoistego romantyzmu. Jeśli o tym mówię,
to tylko dlatego, że bez medycyny i mojego pierwszego
w życiu działania w zawodzie dziennikarza nie ma miejsca
na obojętność wobec mojego bohatera, również na miarę
epoki - pozytywnego, walczącego, niemal romantycznego.
Mam tu na myśli dr. med. Aleksandra Bałasza, któremu na
początek oddaję głos:
-Właściwie, wie Pan, wszystko zaczęło się w holu krakowskiego Domu Medyka przy ulicy Grzegórzeckiej. Ktoś
na tablicy ogłoszeń przyczepił kartkę zapisaną odręcznym
niezdarnym pismem. Wpadła mi w oko przypadkiem. Była
to propozycja objęcia zastępstwa na okres urlopu lekarza
pracującego w osadzie Siedliszcze nad Wieprzem. W pierwszej chwili machnąłem rękę, bo chociaż szukałem zajęcia
na miesiąc, dwa, żeby przynajmniej trochę zarobić i szybko
pozdawać końcowe egzaminy, to wieś nie uśmiechała mi się
wcale. Ja nawet, wie Pan, pochodzę ze wsi, ale uważałem,
że pójście na wieś dla młodego lekarza jest równoznaczne z pogrzebaniem wszelkich ambicji. Pan się na mnie
patrzy i pewnie myśli, że panu wstawiam kit, jak mówią
chłopaki. Ale jak pan przyjechał do mnie do Siedliszcza
w 1953 roku pierwszy raz – młody medyk, dziennikarz, to
co panu miałem powiedzieć, że pan Bóg mi rozum odebrał,
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o kochaniu i egzaminach. Toteż pewnego wiosennego dnia
powiedziałem sobie: dosyć tego dobrego i powróciłem
do Krakowa. Chociaż, nie powiem – zżyłem się trochę
z tą biedną osadą, z tym moim niby-szpitalikiem, z ludźmi.
Wiedziałem, że mnie potrzebują. Ale również wiedziałem,
że najwyższy czas pomyśleć o sobie; nikt za mnie dyplomu
nie zrobi. Zostało przecież kilka egzaminów. Serce mam
miękkie (jak to się mówi), ale charakter twardy. Byłem
już nawet pewny, że już tu nie wrócę. Tymczasem, już od
początku następnego roku zacząłem otrzymywać listy. Oto
trzy takie fragmenty.

Tłumaczył im z uporem, że w szpitalu zrobionym z dawnej plebanii, gdzie w jednej salce leżą pacjenci chorzy na
różne choroby, łatwo o zakażenie. A to dla kobiety rodzącej
jest niebezpieczne. Nie mówiąc już o tym, że nie ma tych rodzących gdzie pomieścić. Bywało, że słyszał odpowiedź:
A moja tam Panie pięcioro urodziła w chałupie i Bogu
dzięki, jakoś tam se żyje! (...)
Któregoś dnia dr Bałasz stracił cierpliwość i na jednej
z kolejnych gminnych sesji zaczął wołać:
- Opamiętajcie się, ludzie! A w ilu to przypadkach młode,
silne, zdrowe kobiety idą przed czasem na cmentarz; bezkarnie, bo ich mężowie nie chcą znaleźć drogi do lekarza, albo
za późno ją odnajdują. A potem powiadają „dopust boski”.
To jest raczej, to jest, za przeproszeniem, obraza boska! Na
jakim wy świecie żyjecie? Chłop i robotnik doszedł do władzy, daje waszym dzieciom darmo oświatę, kształci bezpłatnie lekarza, chce dla was lepszego jutra, ale czy wy myślicie,
że to lepsze jutro przyjdzie do was bez waszego czynnego
udziału? Kto ma wam to wszystko dać?! Od kogo chcecie
żądać?! Kraj wyniszczony wojną, cały naród odbudowuje
Warszawę, a wy się jeszcze zastanawiacie, czy warto budować dla własnych żon i dzieci porodówkę, mając w dodatku
własny materiał i własne ręce do pracy, ludzie!
Nigdy nie zapomnę, jak mój bohater zacytował ten
swój okrzyk do mojego mikrofonu. I potem spokojnie dalej
opowiadał:
- (...) No, muszę Panu powiedzieć, że po tym wystąpieniu
na zebraniu sołtysów w gminie (a minął chyba rok, jak się
zdecydowałem na powrót) sam sobie się dziwiłem, bo zwykle
udawało mi się panować nad sobą, nigdy nie próbowałem
występować w roli agitatora. Tak mnie wtedy rozjuszyło to
chłopstwo, że wypaliłem z miejsca, co o nich myślę. Ale
nie przypuszczałem, że to ich aż tak poruszy. Nawet, proszę
Pana, nieżonaci zgłaszali się do udziału w rozbiórce ruin
z Chojeńca i zwiezieniu materiału na teren budowy. Nikt
nie chciał stać na uboczu. Fury ciągnęły jedna za drugą. No,
a mnie przypadło kierowanie tym ruchem. Co tu dużo gadać
– nie umiałem ukryć radości, że się udało, że się udało diabelnie niemrawych ludzi popchnąć do działania. Zdawać by
się mogło, że nic już nie powinno stanąć na przeszkodzie, aby
rozpocząć wymarzoną budowę. Lokalizacja, projekt, kosztorys, materiały budowlane, ekipa robotników – to wszystko
było. Pamiętam, zbadałem w ambulatorium kilku pacjentów
bardziej potrzebujących mojej pomocy i wyszedłem na plac
budowy, nie mogąc wysiedzieć spokojnie. No, ale tu mnie
zatkało, wie pan. Robota nawet nie tknięta. Pytam, co się
stało? Robotnicy początkowo milczeli, potem jednak któryś
wykrztusił, że był tu proboszcz i zabronił kopać pod fundamenty, bo budujemy na gruntach parafialnych, na co on
bez pozwolenia Kurii Biskupiej zgodzić się nie może. No
i masz babo placek! Popędziłem zdenerwowany na plebanię.
Ksiądz, również zdenerwowany, ale mnie wita, jak zwykle
serdecznie. Rozmowa się jednak nie klei, no bo o czym tu
gadać, jeżeli nie o ziemi parafialnej? Proboszcz powiada, że
oczywiście rozumie, że nawet podziwia mój zapał i energię,
ale nadal swą zgodę uzależnia od decyzji biskupa. No, to
myślę sobie: nic tu nie wygram, trzeba do tego biskupa,
ale jak pojedzie delegacja złożona z kilku Siedliszczan, to

Siedliszcze, 13 stycznia 1948 roku.
Szanowny Panie Doktorze. W pierwszych słowach
listu dziękuję za życzenia świąteczne i noworoczne. My
tu z wójtem Skrzyckim ciągle o Panu gadamy, bo Siedliszcze znowu są bez lekarza. Jak z Pana listu wynika,
został Panu jeszcze tylko jeden egzamin. Pomalutku,
a przyjdzie nam pogratulować dyplomu. Szczęść Boże,
tak i po cichu liczymy, że wiosną chociaż na rok Pan
doktor do nas przyjedzie. My tu Pana wszyscy pozdrawiamy i życzymy powodzenia. Szczerze Panu oddany
Aleksander Poleszuk. (...)
Siedliszcze, 10 lutego 1948 roku.
Drogi Panie Doktorze. Pański ostatni list do Poleszuka, sekretarza gminy był nawet czytany na posiedzeniu
gminnej rady i nikt, dosłownie nikt nie chce się pogodzić
z tym, że Pan odmawia przyjazdu do nas. Już dawno nie
było w Siedliszczu takiej jedności, co Pan nam tu wszystkim zadał. Namówili mnie – starego nauczyciela, żebym
się postarał wpłynąć na Pana, zachęcić czy zaagitować,
jak to się dzisiaj modnie mówi. W mojej ocenie sytuacja
jest nie do pozazdroszczenia.(...)
Siedliszcze, 12 marca 1948 roku.
Szanowny Panie Doktorze. Już trzeci miesiąc jesteśmy bez lekarza, choć do ambulatorium można już teraz
przejść suchą nogą bo zrobiliśmy chodnik. Wczoraj do
gminy przyszła delegacja złożona z byłych Pana pacjentów i pacjentek z petycją o sprowadzenie do Siedliszcza
doktora Bałasza. Nic, tylko wszyscy o Pana pytają. Niektórzy nawet złośliwie przygadują, żeśmy pewnie Panu
za skórę zaleźli i dlatego nie chce Pan do nas przyjechać.
Pańskie argumenty, że się Pan żeni w karnawale i robi
specjalizację w klinice są rzeczywiście poważne i tylko
pogratulować. Ale przecież my tu Pana nie chcemy zatrzymać na całe życie, jeno na jakie dwa lata. Postawi
Pan na nogi naszą służbę zdrowia i wróci.
Budżet gminy skromny, ale my tu pomożemy Panu
co tylko będziemy mogli. Wójt Skrzycki napisze do Pana
osobno.(...)
No i w końcu młody dr Bałasz zdecydował się na powrót. Chociaż nie od razu zaczął się dla Siedliszcza nowy
etap. Dużo musiał energii zużyć „młody Judym” ażeby
przekonać miejscowe władze do konieczności budowy izby
porodowej.
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pewnie zrobi na prałatach lepsze wrażenie. Zaproponowałem
więc członkom rady parafialnej – ci odmówili, urzędnikom
gminy – odmówili, chłopom – bali się. I cóż było robić?
Przekonałem naszego wójta i ryzyk-fizyk, kropnęliśmy się
obaj do Lublina. Wie Pan, mało mnie nawet obchodziło,
że przyjęto nas chłodno, urzędowo. Grunt, że pierwszą
przeszkodę pokonaliśmy. A w trzy tygodnie później, tak
jest – w niecały miesiąc, trzypiętrowy budynek stanął pod
dachem! (...)
Podczas mojego kolejnego pobytu w Siedliszczu dopadłem do kilku tzw. „świadków koronnych” z tamtego czasu.
Oto ich wspomnienia.
- A swoją drogą to heca była z tą porodówką. No, bo
Panie, zamocować wiechę na krokwi, podciągnąć pod dach
to jeszcze nie sztuka.
- Sztuka to była w ogóle zacząć budowę.
- Masz rację.
- A prawdę powiedziawszy – nikt z nas w to nie wierzył,
że się to ruszy, ale Panie, on z diabła potrafił wyciągnąć,
co tylko chciał.
- Tak. Tak.
- Tyś wtedy nawet tam był, jak ten doktor z Lublina
przyjechał, co?
- Ma się rozumieć. Pamiętam jak dziś: któregoś wieczora,
jesienią 1949 roku zajeżdża pod szpital czarna „Pobieda”,
a Bałasz od razu jakby wyczuł i mówi, że to pewnie ktoś
z województwa w sprawie budowy. No i faktycznie. Gramoli
się z samochodu taki gruby, uśmiechnięty dobrodusznie
i przedstawia się, że z Wydziału Zdrowia. Mówi do Bałasza:
Słyszałem, że Pan kolega zamierza budować izbę porodową.
A ten na to: Jak to zamierzam, przecież już stoi pod dachem.
Skocz no, bracie – mówi do mnie, po lampę, to pokażemy
Panu doktorowi, co żeśmy tu zmajstrowali. Aż go Panie,
zatkało, bo przyzwyczajony był więcej, widać, do czczego
gadania i rzucania haseł, niż do konkretnej roboty. A Bałasz
do mnie oko i targa gościa na rusztowanie, a wiatr był wtedy,
Panie, nielichy i skrzypiały te dechy niemiłosiernie, aż strach
było po nich łazić. Pamiętam, tłumaczy mu na wysokości
drugiego piętra, jak to żeśmy wszystko własnymi rękami,
sprawnie, społecznie podciągnęli do dachu, jeśli nie liczyć
skromnych nadwyżek budżetowych ze szpitala i że teraz
czekamy na pomoc z Lublina, bo nie da się dalej ruszyć.
A szkoda by było ludzkiego wysiłku i jeszcze mu tam takie
dyrdymały wstawiał, chcąc widać poruszyć jego doktorskie
sumienie. Mówię Panu, pęknąć można było z tego grubego doktora, bo przytakiwał, chwalił, że dobra robota. Co
chwila jednak dodawał: No to co panie kolego, może byśmy
już zeszli? Ale nasz Bałasz nie w ciemię bity. Udawał, że
nie słyszy, tylko w kółko swoje: Bez dotacji ani rusz. I tak
go trzymał długo na tych chyboczących się rusztowaniach,
póki ten nie przyobiecał solennie kredytów. Taki był twardy
ten nasz Bałasz.
- Ciekawe pomysły miał. Nieraz dokuczył nam przez to,
że się starał za dużo. A myśmy nie mieli na to funduszy.
- Pamiętam, jak doktor Bałasz niejednokrotnie przyjeżdżał z Chełma bądź z Lublina obładowany różnymi klamkami, zamkami w teczce, w kieszeniach i był zadowolony,
że zdobył właśnie te zamki, bo te rzeczy trudno było na

rynku zdobyć.
- On nie patrzył, on sam za łopatę chwytał, sam dawał
ten dobry przykład, łącznie z personelem szpitalnym przy
budowie izby porodowej. Ile razy byłem, to pracowali. Czuł
się w swoim żywiole. (...)
- Podobnie było z założeniem parku przed szpitalem.
Wymusił na nas tę robotę. Pamiętam, mijał dzień za dniem,
potem minęło kilka tygodni, a na grzebowisku padłych
zwierząt, mimo podjętej uchwały, nie pokazał się żaden
żywy człowiek. Nadal grasowały szczury i wylęgały się roje
much. Inny by może dawno zrezygnował, bo nie ma, Panie,
nic gorszego, jak jeden człowiek się uprze, żeby drugiego
na siłę uszczęśliwić. Wtedy jeszcze tak dobrze tego nie
rozumiałem. (...)
- Bałasz był taki, że każdego zaczepił na ulicy, kogo
spotkał i idziem do roboty. No, wstydził się każdy doktorowi
odmówić, no i zabierał się za nim i szedł.
- Zwracał się do szkoły, do gminy, do spółdzielni, każda
instytucja, wszyscy pracownicy pomogli doktorowi Bałaszowi. Osobiście pomagał, nie wstydził się pracy. Nawet
po dwa dni doktor Bałasz pracował.
- Pan doktor woził taczką, proszę Pana, ja przecież
widziałam, mało mu mięśnie nie popękały. Tak dźwigał,
proszę Pana, i robił.
- No cóż, gdy dziś, proszę Pana, przeglądam te stare
podniszczone karteluszki, notatki – ile to lat. Drzewa w tym
parku się rozrosły, setki ludzi, dziesiątki chłopskich furmanek. Aż się wierzyć nie chce, że to wszystko było możliwe,
że pod dwoma tysiącami metrów sześciennych można było
pogrzebać raz na zawsze nie tylko szkielety padłych zwierząt, gruzy i kupy śmieci, również dotychczasowe poglądy
na sprawę. Społeczne działanie, proszę Pana, to cholernie
czuły i skomplikowany mechanizm i trzeba, wie Pan, trzeba
mieć dużo cierpliwości, no i odporność psychiczną, czyli
tzw. twardy charakter. (...)
- Ale nie powiedziałeś Panu redaktorowi, jak to było
z budową basenu.
- Bo to był, proszę Pana, nawet chytry pomysł. Bałaszowi chodziło o zlikwidowanie mokradeł, które co roku
tworzyła ta nasza rzeka Mogilanka. Parę hektarów łąk na
straty, grzęzawiska nie do przebycia, roje komarów. Ciągle
mówił o tej malarii. No i wpadło doktorowi do głowy, żeby,
Panie, ujarzmić tę Mogilankę. Nigdy przez Siedliszcze nie
przepływała; jakieś 5 km stąd – bagatela.
- No, projekt gigant, co? Coś na miarę wielkiej budowy
socjalizmu!
- To tak się, Panie, mówi, ale trzeba przecież było przekopać ze 2 km przez teren pagórkowaty.
- Tak, tak.
- Ile tam było śmiechu. Ale robota ruszyła. I wie Pan,
w parę tygodni pierwszy raz w historii popłynęła przez
Siedliszcze rzeka. Tak, to była frajda, a wielu nie chciało
wierzyć, że w ogóle to będzie możliwe.
- Żadna praca nie była planowana jako taka. Musiał
zdobywać fundusze i przez wojewódzki zarząd LZS zmuszony był wystarać się o kredyty z innych miejscowości,
gdzie nic nie robiono, nie było społecznej inicjatywy. Kredyty otrzymywał na Siedliszcze. Oczywiście te rzeczy były
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w skromnym zakresie. Był nawet okres, kiedy doktor Bałasz
własnym funduszem realizował rachunki i tych rachunków
miał na ponad 10 000zł. (...)
- To było, zdaje się, na Piotra i Pawła.
- A co?
- No, no to otwarcie basenu.
- Odpust wtedy w Kaniem był.
- A tak, tak. 29 czerwca w 1952 roku. Jak dziś pamiętam:
ludziska walą na odpust (będzie ze 7 km), wie Pan, gdzie
kolej dochodzi. Bałasz, jak gdyby nigdy nic, organizuje na
otwarcie basenu pokazy lotnicze nad Siedliszczem. Skoczek
spadochronowy, beczki, korkociągi, czy jak im tam. No nie,
musiało być uroczyście, by ludziska zapamiętali ten dzień.
No, bo Panie redaktorze, jakże inaczej? Dziś nam, Panie,
w głowie się nie mieści, jak on to wykombinował.
- Ale najlepsze, proszę Pana, upał był jak diabli, a nikt
nie chciał korzystać z basenu poza paroma wyrostkami.
Omijano go, jak diabeł święconą wodę. Zaczęli opowiadać
we wsi, że kąpiel w basenie jest niebezpieczna, bo nie został
poświęcony. Może to się komuś wydać śmieszne, ale nie dla
tego, kto dobrze zna wieś polską. Wie Pan, jak to jest z tymi
sprawami. Tego się łatwo nie przeskoczy. Traf jednak chciał,
że po tygodniu przyjechał do szpitala, do naszych sióstr zakonnych, ksiądz z sąsiedniej parafii. Spowiednik, człowiek
w średnim wieku, wykształcony, oczytany i, co najważniejsze,
znający życie na wsi. Więc rozmowa w rozmowę i proszę
Pana, namówiłem go, aby zobaczył niedawno oddany do
użytku obiekt sportowy. Dzień był upalny, gromadka dzieci
pluskała się w wodzie, inne siedziały na betonowym brzegu
i pilnowały maluchów. Niewiele myśląc, zaproponowałem
księdzu kąpiel. Początkowo się wzdragał, że nie wypada itd.
Ale mówię, że przecież tu nikt proboszcza nie zna; u siebie
w parafii to przecież co innego, że takie okazje nie trafiają się księdzu często. Po chwili sutanna wisiała na kołku
i ledwie się zdążył rozebrać, osoba duchowna dała nurka do
wody. Kilka kobiet w popłochu uciekło, inne przyglądały się
z nieukrywanym podziwem, jak ksiądz doskonale pływa. To
i proszę Pana, w ten sposób basen zyskał na popularności bez
sakralnego obrządku. (...)
- A Pamięta Pan, jak to mieszkańcy Siedliszcza mieli zgłosić kandydata do Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie?
– zwróciłem się do byłego wójta Józefa Skrzyckiego.
- To jasne! Wszyscy będą zgodni z tym, że pośród najlepiej z naszych zasłużonych działaczy tutaj na terenie naszego
Siedliszcza wypadałoby zgłosić naszego dyrektora szpitala
Pana Bałasza Aleksandra. (...)
- Ale tu trzeba dodać, Panie kolego – dorzucił dr Bałasz – że w miarę, jak sława Siedliszcza rosła nawet i poza
granice Polski, pojawiły się listy. Coraz ich było więcej.
Z różnych stron. Jedni więc wyrażali uznanie, we wszystkim
co stworzyli chłopi dostrzegali widomy postęp, inni – że nie
pierwszy to przypadek, gdy cała aktywność środowiska, jego
osiągnięcia opierają się na jednym człowieku, ale sukces to
złudny, efemeryczny. Tak pisali. Albo taki passus ( pamiętam
nawet dokładnie): Społeczeństwo uprawiane przez jednego
człowieka, który pragnie uszczęśliwić bierne środowisko
i pracować za niego staje się donkiszoterią. (...) Ale takie
tezy znaczyły tylko o jakimś głębokim nieporozumieniu.

O nieznajomości rzeczy, czy ja wiem. Owszem, to może
dotyczyć człowieka, który istotnie sam usiłuje pracować za
innych, jeżeli w ogóle można samemu zdziałać cokolwiek
sensownego wbrew środowisku lub przy całkowitej jego bierności. Bo moim zdaniem, nie! Nawet jeśli by to był człowiek
o przeciętnych zdolnościach, najbardziej czułym sumieniu
społecznym i choćby nie wiem jak ofiarnie pracował, żadne
samotnictwo nie wchodzi w rachubę. A tym bardziej więc
Judymowa rozdarta sosna.(...)
Przyznać muszę, że byłem zaskoczony wówczas decyzją
Bałasza, ale nie bardzo orientowałem się wtedy w tych mechanizmach. Zresztą opinie i plotki, jakie o nim kursowały
w środowisku medycznym Lublina, były krańcowo różne.
Tak czy owak, cokolwiek by nie mówiono, Bałasz przecież
powróciwszy do Krakowa dłuższy czas miał nawet poważne
trudności mieszkaniowe. A więc nie był to triumfalny powrót,
jak przystało na pozytywnego bohatera. Z drugiej strony, nie
bardzo chciało mi się wierzyć, że tak przedsiębiorczy człowiek
nie potrafił zdyskontować z trudem wywalczonego sukcesu.
Ale czy nie potrafił? Czy może raczej nie chciał? Trudno
powiedzieć na pewno. Bo nawet z tak odległej perspektywy
czasu niechętnie mówił o tamtych okolicznościach, w których
podejmował niezbyt łatwe decyzje. Był podejrzany o to, że
chyba zbił majątek, bo bezinteresownie pomagał ludziom,
poświęcał tyle czasu na rzecz takiej osadziny. Nie wywodzący
się stąd. Całkiem obcy...
To było w maju 1961 roku. Na ulicach Krakowa pojawiły
się plakaty anonsujące I Festiwal Filmów Krótkometrażowych.
Poszedłem do kina „Apollo”, trafiłem na film dokumentalny Krystyny Gryczałowskiej zrealizowany w Siedliszczu w pięć lat po
moim wyjeździe z tej sławnej osady... I co widzę na ekranie?
...Rok 1954. Polska Kronika Filmowa przynosi reportaż ze
wsi Siedliszcze w województwie lubelskim. W 1956 roku doktor
Bałasz wyjechał do Krakowa na specjalizację i pracuje naukowo
w dużym szpitalu. A tak wygląda Siedliszcze w roku 1960: od
wyjazdu doktora Bałasza upłynęły zaledwie cztery lata...
Patrzyłem i nie mogłem zrozumieć, co się stało z dorobkiem
doktora Bałasza. Trudno mi było zrozumieć, o co tu chodzi.
Co zostało zaniedbane? Na przykład basen! Został zaniedbany
bezwzględnie. Zabrakło właściciela, zabrakło doktora Bałasza,
a przecież ludzie, którzy kilka lat temu własnymi rękami budowali Dom Sportowca, zwozili cegłę na basen, kopali rowy,
ci sami, którzy potem rozszabrowali dom i wyrywali płyty
z basenu – zostali, wspominają minione lata, kiedy o Siedliszczu pisała prasa, mówiło radio – wciąż jeszcze żyli. Wybierali
swoje władze terenowe, sekretarzy komitetów partii i ZMS.
Cierpliwie czekali na nowego doktora Bałasza... Patrzyłem
i nie mogłem zrozumieć. Nie dowierzałem własnym oczom. Nie
mogłem zrozumieć, dlaczego? Dlaczego to się stać musiało?
I czy rzeczywiście musiało? Ta gmina już poszła w inne ręce.
W ciągu chyba dwóch lat przyszło trzech czy czterech wójtów.
Sekretarze się zmieniali, jeden się powiesił, przyszedł drugi,
też niewiele robił i to tak szło. I ta gmina przez ten czas, przez
te parę lat została katastralnie przyhamowana. A jak to jest
z dzisiejszym gospodarowaniem?
Jerzy Tuszewski
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Pierwsze wiersze

Wincentego Pola?
Ireneusz Czmuda

Walenty Baranowski i Kajetan Suffczyński z Łańcuchowa.
Czy jest to podziękowanie za utrwalenie w wierszach uroku
Lubelszczyzny, w tym także okolic Siedliszcza? Latem 1858
roku na zaproszenie Wojciecha D. Węgleńskiego, Wincenty
Pol przebywał w Siedliszczu we dworze (od około 24 lipca
do 10 sierpnia). Właśnie tutaj pisarz czekał na odpowiedź
z Warszawy w sprawie otrzymania pozwolenia od władz carskich na powrót i tymczasowy pobyt w Warszawie. W liście
pisanym w Siedliszczu w dniu 26 sierpnia 1858 r. do Ludwika
Pietrusińskiego, Pol wyjaśnia:

Analizując życie i twórczość dowolnego artysty, warto
zadać sobie pytania: Co było dla niego inspiracją do wyrażenia
własnej osobowości? Jakie przeżycia odcisnęły ślad w jego
twórczości? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać analizując i poznając biografię pisarza. Zaciekawiony czytelnik
chętnie pozna historię ,,mistrza”, jego młode lata lub dowie
się o faktach, które miały istotny lub mniej ważny wpływ na
jego pisarstwo.
Chcąc odpowiedzieć na te pytania, w kontekście twórczości
Wincentego Pola, odpowiedź może być zarówno łatwa, jak
i bardzo trudna, wręcz hipotetyczna. Łatwa, gdy uznamy, że
mogło inspirować wszystko i wszyscy. Trudna, gdy zechcemy
dotrzeć do konkretnych miejsc związanych z życiem pisarza
lub do pism, w których wyrażone są jego przeżycia.
Analizując listy pisane przez Wincentego Pola, natrafić
możemy na ślady związane z Siedliszczem. Pisarz bardzo
wiele podróżował. Owocowało to nie tylko nawiązywaniem
nowych znajomości, ale także powstawaniem pięknych wierszy
i poematów oraz zdobywaniem szerokiej wiedzy z dziedziny
krajoznawczej. Bardzo ciekawie i zagadkowo brzmi fragment
jednego z listów, napisanego 14 sierpnia 1854 r. w Krakowie
przez Pola do syna Wincentego Pola (juniora), w którym
oprócz rad dotyczących zachowania w czasie podróży, zawarty
jest krótki opis jednego z miejsc w posiadłości przypuszczalnie Wojciecha Dominika Węgleńskiego – właściciela dóbr
w Siedliszczu (nad Wieprzem), a mianowicie:

Wyjechałem do Siedliszcza i tu zabawić muszę, póki względem mnie nie zapadnie decyzja – czy to tymczasowo z Warszawy (za łaskawem pośrednictwem Twoim), czy też stanowczo
z Petersburga, wskutek podanej przeze mnie prośby do tronu;
jeżeli jedno i drugie chybi; czekam tu na córki moje; jeżeli
jedno czy drugie dopisze; wrócę do Lublina.
Czekając w gościnie u Węgleńskiego, pisarz był pełen
niepokoju, a nawet zwątpienia. Komunikował w liście do
Pietrusińskiego:
[...] ja tu zostaję w niepewności, a kiedy się nic zrobić
nie udało – wypada wracać do Galicji do synów – i zabrać z
sobą córki.
Listu tego nie pisał jednak poeta własnoręcznie. Mogła
pomagać mu Emilia, wówczas 18-letnia najmłodsza córka
Węgleńskiego. We wstępie listu Pol wyjaśniał:

W lasku Węgleńskiego jest tam źródełko w cieniu starych
buków, dziś opuszczone i zarosłe, nie to, co wszyscy z niego piją,
ale na stronie… Przy tym źródełku począłem pisać pierwsze
wiersze.

Obcej używam ręki, bo własne oczy nie chcą usłużyć.
Pobyt ten został wykorzystany do zwiedzenia okolic dorzeczy Wieprza i Bugu. Niewątpliwie Wincenty Pol odwiedzał
miejscowe dwory oraz miasto Chełm. Zaproszenie w gościnę
nie było przypadkowe. W rodzie Węgleńskich poeta cieszył
się ogromnym szacunkiem. Jedna z córek Wojciecha Węgleńskiego Seweryna, zamężna z Sewerynem Moraczewskim miała
komplet pierwszych dzieł Wincentego Pola z wpisanymi dla
niej dedykacjami autora. Dzieła te pożyczył ,,na wieczne nieoddanie” Bogusław Kraszewski z Romanowa (zbieracz ksiąg
i starodruków, bratanek pisarza Ignacego Kraszewskiego).
Niestety, cały jego księgozbiór spalili kozacy, a dowiedziawszy
się o tym Bogusław Kraszewski zmarł na zawał serca. Być może
były tam wiersze napisane przez Pola w Siedliszczu.
Z inną córką W. D. Węgleńskiego – Anną, poeta znał
i przyjaźnił się już od lat czterdziestych. Była ona zamężna
z jego dawnym studenckim przyjacielem – Tytusem Trzecieskim. Zamieszkiwali oni w Polance, koło Krosna, gdzie często
Pol przyjeżdżał. Dla nich dedykował tomik Z podróży po burzy. Poezje, pisząc: ,przyjaciołom moim, składam ten zbiorek

Tajemnicą pozostaje, kiedy Pol wizytował i gościł u Węgleńskiego. Oficjalnie był dopiero w lecie 1858 roku. Jednak
fragment tego listu może świadczyć o tym, że bywał w okolicach Siedliszcza (obecnie powiat chełmski, województwo
lubelskie) jeszcze w młodości. Kiedy? Być może przyjeżdżał
tutaj jako kurier przygotowujący grunt pod zryw powstańczy
lub odwiedzał te okolice z Tytusem Trzecieskim i jego żoną
Anną z Węgleńskich, którzy mogli przyjeżdżać tutaj do rodziny.
Pozostanie to zagadką, podobnie jak i określenie miejsca, które
było natchnieniem i poetycką inspiracją dla Pola. Dla znawców
literatury oraz regionalistów pytanie o to, które wiersze powstały w posiadłościach Węleńskiego, może być równie zagadkowe,
a przez to inspirujące do prac badawczych.
Doceniając zasługi, a może i bezinteresowną przyjaźń,
Wojciech Dominik Węgleński zaangażował się w kupno dworku dla Wincentego Pola na Firlejowszczyźnie (obecnie część
Lublina). Obok niego przedsięwzięciu temu patronowali biskup
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podziękowanie moje, które obywatelom województwa lubelskiego na ręce Wasze, drogi Panie Wojciechu, składam
z prośbą, abyś je odnieść raczył do serc życzliwych naszych
współziomków.

w Polance napisany 1853 r. w lecie. W liście do córek z 21
lipca 1856 r. Wincenty napisał: Państwo Tytusowie kochani
jak zawsze. Po śmierci Anny w maju 1857 r. Pol pojechał do
Polanki, pocieszyć Pana Tytusa, któremu zmarła żona. Losy
nasze idą zawsze razem – jak napisał w liście do syna Wincentego Pola (juniora).
Trzecia córka W. D. Węgleńskiego – Maria, wraz z mężem
Antonim Rulikowskim (właściciele dóbr na ziemi chełmskiej),
mogła być w posiadaniu ważnych dla Pola korespondencji,
o które poeta pytał listownie (28 sierpnia 1850 r.) matkę:

Jest to niewątpliwie największe wyróżnienie mieszkańców Lubelszczyzny, otrzymane od pisarza. Dla Węgleńskiego natomiast było wielkim zaszczytem pośredniczenie
między poetą i ludźmi dobrego serca. Cel jednak powstania
tego listu był jeszcze inny. Pol wymieniał, jakie wierzytelności nie zostały uregulowane, by Firlejowszczyzna stała
się hipotecznie jego lub jego rodziny własnością. W bardzo
delikatny sposób prosił o pomoc Węgleńskiego, który dość
szybko spełnił wolę poety, regulując część długów.
Powyższe cytaty zaczerpnięte zostały z książki: Listy
z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat
1826-1872 w opracowaniu Zbigniewa Sudolskiego. Jest
to bardzo cenna pozycja biblioteczna, jednak jeśli chodzi
o osadę Siedliszcze i ród Węgleńskich należy uzupełnić
i sprostować większość przypisów dotyczących tych zagadnień. Po pierwsze: Pol mógł mieć styczność z dwoma
Wojciechami Węgleńskimi. Jeden Wojciech Dominik,
syn Antoniego, właściciel dóbr Siedliszcze; drugi Wojciech, syn Franciszka (?), Członka Komitetu Towarzystwa
Rolniczego w Warszawie. Po drugie: wskazywane jest
Siedliszcze z powiatu winnickiego, w dawnej guberni
podolskiej, zamiast Siedliszcze w powiecie chełmskim
(dokładniej Siedliszcze nad Wieprzem, powiat chełmski, województwo lubelskie). Właśnie przy tej osadzie we dworze
u Wojciecha D. Węgleńskiego przebywał Wincenty Pol, otoczony przyjaciółmi i wielbicielami jego talentu, natchniony
pięknem naturalnego krajobrazu.
Ireneusz Czmuda

Bardzo ważne dla mnie listy zabrał Leon [brat poety] z sobą
do pana Kajetana Suffczyńskiego, racz mi Mama Dobr.
donieść, czy je odesłał do państwa Rulikowskich [...].
Przypuszczalnie przez siostry Węgleńskie miały szybko
trafić do rąk poety, który rozpoczął w tym czasie odtwarzanie
własnego kilkutomowego dzieła Geografia, zniszczonego
w 1846 r. przez galicyjskich chłopów podczas rabacji. Czy
zatracono wówczas także pierwsze wiersze pisane przy źródełku
w cieniu starych buków?
Sprawa kupna Firlejowszczyzny ciągnęła się przez ponad
dwa lata (od połowy 1858 do października 1860 r.). Problemy
wynikały ze zbyt małej sumy pieniędzy zebranych ze składek
społecznych. Za to, co zostało już uczynione w tej kwestii, poeta
dziękował w liście do Wojciecha D. Węgleńskiego, pisanym
18 czerwca 1860 r., słowami:
Dziś tedy, kiedy obywatele województwa lubelskiego, wśród
których życie począłem, przynieśli mi w darze kolebkę moją,
wiem w końcu do kogo należę… dziś wiem, komu polecić
dzieci, dla których nic zrobić nie mogłem, komu polecić
przyszłe nadzieje Ojczyzny, jako pisarz i obywatel. To jest

NASZA GALERIA

Helena Pasternak, Owce, olej, 70x50, ze zbiorów Urzędu Gminy w Siedliszczu
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ak Wandeczka z księdzem

Zalewskim wojowała
(Z cyklu Opowiadania lubelskie)

Jerzy R. Krzyżanowski

Wandeczka wyrosła na ładną i nieznośną dziewczynę. Mimo niewielkiego wzrostu była przez naturę szczodrze
jak na swoje szesnaście lat wyposażona, a południowemu wyglądowi towarzyszył południowy temperament.
Pani kapitanowa, nie mogąc sobie z córką poradzić oświadczyła mężowi, że „dziecko” trzeba wysiać z Warszawy, najlepiej do krewnych w Lublinie, ażeby uchronić je od niezdrowej atmosfery oficerskiego środowiska.
Pan kapitan jak zwykle zgodził się z żoną i poszedł na popołudniową partyjkę brydża, tylko bywający u nich
wieczorami młodzi podporucznicy i nawet podchorążowie żałowali, że tracą wspaniałą partnerkę do tańca,
tenisa i... kto wie, może do czegoś jeszcze? I tak Wandeczka wylądowała na prowincji.
Okazało się jednak, że ani jej ciotka, ani kuzynki również nie mogły sobie z niesforną panną dać rady, wobec czego rada rodzinna, po wielu listach, telefonach a nawet depeszach uchwaliła, że jedynym rozwiązaniem
będzie internat sióstr Urszulanek. Była to jedna z najlepszych szkół w mieście, prowadzona twardymi rękami
doświadczonych zakonnic, a całkowita niemal jej izolacja od miejskiego życia zdawała się gwarantować usuwanie pokus czekających na młode istoty. Jedyny kontakt ze światem zewnętrznym miały „urszulanki” (jak
je popularnie nazywano) podczas popołudniowego spaceru, kiedy to ustawione parami i obstawione siostrami
w habitach i lśniących jak łabędzie skrzydła kornetach, maszerowały głównymi ulicami miasta, przyciągając
oczy chłopców i odpowiadając nie zawsze nieśmiałymi uśmiechami. No i był także mur...
Wandeczka wyróżniała się spośród koleżanek nie tylko urodą, ale także drobnymi sposobami demonstrowania iście warszawskiej elegancji, takimi jak układanie na czubku swej czarnej fryzurki beretu sposobem
widzianym u Danielle Darrieux w filmie, który właśnie oglądaliśmy w kinie „Apollo”. Była spragniona
męskiego towarzystwa i szybko odkryła zalety zarówno spacerów jak i lokalizacji szkoły. Podczas spaceru
„tramwajem”, jak zwykle mawiała, rzucała wokół wzrokiem tak skutecznie, że już po tygodniu co śmielsi
rowerowi harcownicy, zwykle kręcący się w Alejach Racławickich, nawiązali z nią to, co się nazywa kontaktem wzrokowym, a co szybko zmieniło się w kontakt listowny przy pomocy przypadkiem upuszczanych
karteczek i liścików. A kiedy okazało się, że ognisty brunet, zwany Zdzisiem, mieszka tuż obok szkoły,
w domu oddzielonym od jej terenu tylko ceglanym murem, kontakt ten zmienił się w kontakt zgoła osobisty,
powiedzmy nawet — fizyczny. Wystarczyło w czasie rekreacji wdrapać się po wyszczerbionych cegłach
i początkowo tylko wymieniać uśmiechy czy drobne słówka, wkrótce zaś nauczyć się przesadzać zaporę
i wspólnie buszować po zarośniętym klasztornym ogrodzie. „Harcerz nie cielę, sobie poradzi”, parafrazował
Krasickiego Zdzisio, a Wandeczka czuła się znowu podziwianą dziewczyną a nie zakutą, w kryjący wiele
wdzięków workowaty, mundurek pensjonarką. Romans rozwijał się więc pomyślnie do czasu konfrontacji
z siostrą przełożoną, która młodą parę znalazła przytuloną za przepysznie rozkwitłym, liliowym krzakiem
bzu i podniosła alarm na całą szkołę. Niesfornego Zdzisia wyprowadzono w asyście stróża i zagrożono mu
policją, a Wandeczkę ciocia musiała odebrać ze szkoły i odesłać do Warszawy z nienajlepszą notą ze sprawowania na końcowym świadectwie. Na szczęście rok szkolny właśnie się zakończył, było więc trochę czasu
na znalezienie innego rozwiązania.
Ku wielkiemu zdziwieniu pani kapitanowej Wandeczka wcale się nie upierała przy zostaniu w Warszawie,
wręcz przeciwnie, Lublin bardzo sobie chwaliła i gotowa była tam wrócić. I znów, po szeregu przyjazdów,
listów i telefonów ciocia Basia znalazła jej miejsce w internacie panien Kanoniczek, położonym wprawdzie
mniej niż urszulanki atrakcyjnie, ale za to cieszącym się swobodniejszą nieco atmosferą. I tak od września
Wandeczka znalazła się znów na względnej swobodzie. Nie widziała tylko, biedna, że płochy Zdzisio znalazł
sobie podczas wakacji nowy obiekt westchnień (i nie tylko westchnień), a w jej stronę nawet nie spojrzał. No,
cóż, trudno, trzeba się było po tej stracie jakoś pocieszyć, więc Wandeczka swoje smoliste oczy skierowała
w moim kierunku i żadne z nas tego nie żałowało.
Przyjaźniąc się ze Zdzichem sporo o niej wiedziałem, toteż „nawiązanie kontaktu” odbyło się tym łatwiej,
że dostęp do internatu Kanoniczek był stosunkowo łatwy. Ich duży szkolny budynek stał u podnóża stromej,
staromiejskiej skarpy, otoczony imponującym ogrodem, co kusił niby zielony raj na tle dalekich podmiejskich
pól. Wystarczyło stanąć na placu dzisiaj zwanym „Za Farą”, wtedy zaś pospolicie „Psią Górką”, żeby mieć
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wgląd z lotu ptaka w prawie wszystko, co się w szkole i internacie odbywało. „Harcerz nie cielę”, powtarzałem
za moim przyjacielem i w krótkim czasie nie tylko doprowadziłem do perfekcji system sygnalizacji alfabetem
Morse’a („lewe ramię -kropka, oba ramiona - kreska”), ale zdołałem namówić tajnym liścikiem Wandeczkę,
żeby się tej sztuki wyuczyła. Ruchy rąk były dostatecznie wymowne, żeby przekazywać najpotrzebniejsze
wiadomości i porozumiewać się z Wandeczką, co do miejsca i czasu spotkań. A w dodatku na te sesje Wandeczka ubierała się w skąpy strój gimnastyczny, wyciągałem więc spragnione ramiona i telegrafowałem:
„Płonę”. Był więc nawiązany już nie tylko kontakt, ale system komunikacji, co jak wiadomo, jest podstawą
stosunków międzyludzkich. A stosunki te kusiły wielce ponętnymi obietnicami.
Wielce się dziwili koledzy moim nagłym zainteresowaniem Starym Miastem, jakie od początku roku
szkolnego zacząłem okazywać. Zaraz po lekcjach pędziłem Krakowskim Przedmieściem, opuszczałem
nawet tradycyjne wystawanie pod żeńskimi gimnazjami w oczekiwaniu na wyjście koleżanek, przebiegałem
pod ponurym sklepieniem Bramy Krakowskiej, przecinałem Rynek i stawałem na szczycie skarpy, wprost
przed oknami internatu, gdzie uwięziona czekała urocza Wandeczka. Gdy tylko mnie ujrzała, otwierała okno
swojego pokoju i nawiązywała się żywa konwersacja na migi, wspomagana harcerskim sygnałowym kodem.
Nie pomyślałem o jednym tylko, o tym mianowicie, że internat patrzył na mnie nie jednym a kilkunastoma
oknami, a postać samotnego harcerzyka wymachującego tajemniczo ramionami, musiała zwrócić niejedną
uwagę. I nie tylko pensjonarek.
Dyrektorem szkoły Kanoniczek został wtedy ksiądz Ludwik Zalewski, postać w Lublinie znana i ogólnie
szanowana, prywatnie zaś - człowiek serdecznie zaprzyjaźniony z moim ojcem, z którym go łączyło nie tylko
umiłowanie staropolszczyzny, ale także starego wina. Był to piękny mężczyzna, wysoki, smukły, o klasycznych rysach twarzy pod siwą czupryną, pełen nie tylko wiedzy o staropolskiej literaturze, ale także o mieście
i jego mieszkańcach. Był bowiem i historykiem literatury i wszelkich spraw związanych z Lublinem, a znał
miasto na wylot. Częsty bywalec w naszym domu widywał mnie przy tych okazjach, toteż siedząc w swoim
gabinecie bez trudu rozpoznał tajemniczego sygnalizatora. Będąc jednak człowiekiem nauki, do wszystkiego podchodził systematycznie, wezwał więc po którejś kolejnej sesji drużynową harcerek i posadziwszy ją
w głębi swego gabinetu zaopatrzył w papier i ołówek, każąc rozszyfrować sygnały. Wyobrażam sobie, że
w głębi duszy śmiał się do rozpuku, znany był bowiem z doskonałego poczucia humoru.
A my tymczasem rozmawialiśmy z uroczą Wandeczką, nie zwracając uwagi na nikogo. Z łatwością odczytałem sygnał: „Dziś wieczorem pod umówionym jaworem, o siódmej, tam gdzie zawsze”, co z wdzięcznością
potwierdziłem i uszczęśliwiony nadzieją spotkania popędziłem do domu na obiad, a dziewczyna zamknęła
okno również pełna najlepszych przeczuć, bardzo bowiem lubiła te schadzki w tajemniczym ogrodzie, jakby
żywcem wyjętym z powieści Frances Burnett.
Wrzesień tego roku był cudownie pogodny, ciepły, pachnący owocami, jakby stworzony do powtarzania
spotkań Romeo i Julii. Odmyty i przebrany po pospiesznym odrobieniu lekcji, raz jeszcze ruszyłem w znaną
stronę, Podwalem zbiegłem na podnóże staromiejskiej skarpy i bez trudu znalazłem dziurę w ogrodzeniu
szkoły, kilkakrotnie uprzednio już używaną. Schylony między krzakami przekradałem się do umówionej
ławeczki, gdzie spędziliśmy sporo pamiętnych wieczorów, serce biło w oczekiwaniu dziewczyny, która bardzo mi się podobała i która swoich łask bynajmniej nie skąpiła. A gdy usłyszałem na ścieżce kroki, gotowy
byłem wyskoczyć z ukrycia i objąć ją najczulej, gdy wtem zamiast mojej wybranki zobaczyłem wysoką postać
w długiej, czarnej sutannie, a natężonemu szeptowi „Apage Huzia! Huzia, a kysz, a kysz!” wtórowały odpędzające gesty białych dłoni, jakby wypłaszając szkodnika, co wkradł się do księżowskiego obejścia.
Nie na takie czekałem spotkanie, wyskoczyłem więc czym prędzej zza krzaków i pomknąłem do dziury
w płocie, goniony chichotem księdza dyrektora i jego czarodziejską gestykulacją. Spotkania z nim natomiast nie uniknęła niedoszła kochanka i nazajutrz wyjechać musiała do Warszawy, żegnając Lublin swoich
dziewczęcych marzeń na zawsze. Widziałem ją potem raz tylko, gdy odnaleźliśmy się w Warszawie i poszli
do kina, oczywiście na film „Romeo i Julia”. A potem, żegnając się, długo całowaliśmy się pod balkonem
mieszkania jej rodziców.
Dopiero po latach dowiedziałem się, że ksiądz Zalewski napisał do mojego ojca bardzo dowcipny list,
relacjonując sprawę z takim obiektywnym spokojem, jakby miała miejsce przed trzystu laty, w jego ukochanym szesnastym wieku. Obaj lubili Cervantesa, nie zabrakło więc tam wzmianek o błędnym rycerzu, a nade
wszystko o nieszczęsnej Ducynei z Toboso. „Jedno mnie tylko niepokoi - pisał, - a mianowicie niemożność
zidentyfikowania cytatu, jaki znaleźliśmy w jej pokoju, wypisany na białym kartonie, literami tak dużymi,
że doskonale widocznymi z zewnątrz: I’VE GOT YOU UNDER MY SKIN. Nie sądzę, żeby był to cytat
z Szekspira, prawda?” Ksiądz był człowiekiem wielkiej, prawdziwie renesansowej kultury, ale czuł się nieco
zagubiony w realiach XX wieku.
Jerzy R. Krzyżanowski
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ANDRZEJ PIWOWARCZYK
(1930-2006)

Zbigniew Lubaszewski
Chełm był zawsze miejscem, które mogło poszczycić się
sporym gronem historyków-regionalistów, starających się
zgłębić i upowszechnić wiadomości o bogatej historii miasta
i ziemi chełmskiej. Tradycje tej cennej aktywności, której zręby
tworzono już w okresie międzywojennym, wyznaczają takie
postacie, jak Kazimierz Janczykowski, Stanisław Skibiński
i Konstanty Prożogo. Obecnie działalność badawczą i popularyzatorską kontynuują historycy skupieni wokół „Rocznika
Chełmskiego”, jak również publicyści, regularnie prezentujący
swoje artykuły na łamach lokalnych tygodników. Szczególne
miejsce wśród chełmskich regionalistów zajmował zmarły
29 września 2006 r. Andrzej Piwowarczyk. Kojarzony przede
wszystkim z niezwykle cenną publikacją Chełmskie na starej
pocztówce, wydaną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Chełmskiej w 1988 r. Dzięki wielości zainteresowań, których
efektem była licząca ponad trzysta pozycji twórczość publicystyczna, odegrał istotną rolę w rozwoju i upowszechnieniu
wiedzy o dziejach Chełma i regionu.
Urodzony w Warszawie A. Piwowarczyk trafił do Chełma
w 1953 r., po ukończeniu studiów historycznych we Wrocławiu.
Objął stanowisko kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Kierując placówką przez ponad ćwierćwiecze, od 1975 r. jako
dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej, odegrał w jej dziejach wybitną rolę. To za czasów Piwowarczyka, chełmska biblioteka,
posiadająca tradycje działania sięgające 1906 r., wydatnie
rozbudowała swoje zbiory i rozszerzyła zakres działania, stając
się nowoczesną i wszechstronną placówką.
Obok pracy zawodowej, kontynuowanej w latach osiemdziesiątych, m. in. w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków
w Chełmie, od pierwszych lat pobytu w Chełmie, A. Piwowarczyk zaangażował się w działalność społeczną. W 1956 r.
został członkiem Grupy Literackiej „Pryzmaty”, skupiającej
chełmskich literatów i publicystów. W 1959 r. był jednym
z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej, które odegrało niezwykle istotną rolę w rozbudzaniu
zainteresowania dziejami ziemi chełmskiej, a także w kreowaniu różnorodnych inicjatyw kulturalnych i oświatowych.
Aktywnie uczestniczył w realizacji tych wszystkich zadań.
Obok działalności organizacyjnej od 1955 r. był aktywny jako
publicysta. Jego artykuły ukazywały się w „Wiadomościach
Chełmskich”, „Ziemi Chełmskiej”, „Kamenie”, „Sztandarze
Ludu”, „Bibliotekarzu”, „Bibliotekarzu Lubelskim”, „Cemencie Chełm”, „Tygodniku Chełmskim”, a w ostatnich latach
w „Wieściach Chełmskich”, „Super Tygodniu Chełmskim”
i „Nowym Tygodniu Chełmskim”. Szczególnym epizodem
w działalności Andrzeja Piwowarczyka był udział w redagowaniu „Wiadomości Chełmskich”, ukazujących się w latach 1954-1956. Od 1960 r. Uczestniczył w redagowaniu jednodniówek
„Ziemia Chełmska”, do dzisiaj stanowiących kopalnię wiedzy
o Chełmie i ziemi chełmskiej. Równie ciekawym epizodem

w działalności A. Piwowarczyka był udział w redagowaniu
dodatku do „Dziennika Lubelskiego” pt. „Zwierciadło Chełmskie”, gdzie m. in. zaprezentował niezwykle ciekawy cykl
W starym chełmskim kinie.
Trwająca ponad pięćdziesiąt lat aktywność pisarska A. Piwowarczyka, ogniskowała wokół kilku problemów. Szczególne
znaczenie miały artykuły dotyczące dziejów prasy chełmskiej.
W oparciu o zgromadzone zbiory, regionalista przygotował
szereg artykułów monograficznych, a także materiały prezentujące poszczególne tytuły prasowe. Zawarte w tych publikacjach
ustalenia do dzisiaj stanowią podstawę wiedzy o chełmskiej
prasie i jej twórcach. A. Piwowarczyk, m. in. spopularyzował
postać Kazimierza Czernickiego, twórcy i redaktora międzywojennego tygodnika „Zwierciadło”, najbardziej malowniczego
publicystę międzywojennego Chełma. Spore znaczenie miały
również ustalenia w kwestii wydawanej w tym czasie prasy
żydowskiej i ukraińskiej.
Kolejnym zagadnieniem, pozostającym w kręgu jego
zainteresowań, była historia chełmskiego kina. Był w tym
względzie prawdziwym autorytetem. W swoich artykułach
nie tylko uporządkował informacje o początkach i dziejach
chełmskich świątyń X muzy, ale także prezentował ich repertuar, rekonstruowany na podstawie zgromadzonej olbrzymiej
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kolekcji afiszy i ogłoszeń kinowych. Kinowe publikacje
A. Piwowarczyka charakteryzowały się niezwykłą malowniczością, przybliżały zapomniany klimat dawnego Chełma. Był
on również zainteresowany kulturą chełmskich Żydów. Wykorzystując swoją znajomość języka angielskiego (posługiwał się
zresztą kilkoma językami), starał się udostępniać opowieści
o Żydach chełmskich, niezwykle popularne do dzisiaj w Izraelu
i USA. Ponadto publikował materiały poświęcone chełmskim
cmentarzom, obiektom zabytkowym oraz wybitnym postaciom
dawnego Chełma.
Wieloletniej aktywności zawodowej A. Piwowarczyka
towarzyszyły, niestety, różnorodne problemy, z których
jeden warto przypomnieć. Otóż w 1959 r. miejscowe strukturz PZPR stwierdziłz, że działalność Biblioteki Miejskiej
pod jego kierownictwem budzi „poważne zastrzeżenia”,
przede wszystkim z racji udostępniania niewłaściwych
pozycji. Kierownik Biblioteki Miejskiej został zawieszony
i powołano specjalną komisję weryfikacyjną, złożoną między

innymi z kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej MRN
i dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
która zakwestionowała takie pozycje, jak Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, czy Sprzysiężenie Stefana
Kisielewskiego. Absurdalna działalność komisji (nawet jak
na realia PRL-u) odbiła się echem nawet w prasie krajowej.
O sprawie pisali między innymi tak znani dziennikarze, jak
Stefan Kozicki i Janusz Roszko. Ostatecznie władze zrezygnowały z „oczyszczania” biblioteki.
Borykając się z takim problemami, Andrzej Piwowarczyk
prowadził działalność zawodową i rozwijał zainteresowania
regionalne. Niewątpliwie jego wielowątkowe pisarstwo, stanowiło niezwykle cenną część aktywności chełmskich regionalistów i z pewnością jeszcze długo będzie wykorzystywane przez
wszystkich, którzy są zainteresowani przeszłością Chełma.
Zbigniew Lubaszewski
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Ireneusz Boguszewski Rusztowani, tusz, 100x120
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ciszy / ale przez ochrypnięcie / a nie przez wolę / opisania ciszy.
Wyraża prawdę uczuć, ale tylko z rezerwatów przyrody. Tym
samym Herbert ograniczył przestrzeń, z której krzyk miałby
świadczyć o prawdzie. Krzyk to za mało, to za duże ryzyko,
nie ta ścieżka. To zdanie wypowiedział zdecydowanie forte.
Po latach, kiedy wspominał przygody Pana Cogito z muzyką,
tonacja była już inna. Przyznał, jakby ze wstydem:

SNY
KAMIENI

właściwie od zarania życia
Pan Cogito uległ
zwodniczym urokom muzyki

Niemena i Herberta

To była jego słabość, zaczął więc walczyć. Słuchał coraz
rzadziej, coraz bardziej zawstydzony. Zaczął gromadzić argumenty przeciw muzyce, pytał czy jej własnością jest destrukcja
czy porządek. I na tym poprzestał, bo dzięki temu mógł adorować skrycie ulotną lekkomyślność.
Ostatecznie wybrał / to co podlega / ziemskim miarom
i osądom, bo uwielbiał rzeczy trwałe. Więc sprzeniewierzył
się sobie? Chyba jednak nie. Być może ziemskie miary nie
dają gwarancji nieśmiertelności, ale kamienna mowa, na którą
skazany był Pan Cogito ma nad muzyką tę przewagę, że daje
się poddać próbie kłamstwa i prawdy, a skoro założyć ich
niezmienność, można ją przypisać także poezji.
Niemen odpowiedział późno, ale wyjątkowo. W końcu
spotkały się teksty. W jednym z wywiadów artysta powiedział
kiedyś: Drugim twórcą [obok Norwida], którego od razu
zaakceptowałem w każdym słowie, był Zbigniew Herbert.
Pierwsze słowa, skierowanego do niego wiersza, zdają się być
przyznaniem się do winy, przeprosinami za to, że jednak mógł
na chwilę myśleć czy działać inaczej niż mistrz:

spotkania między wierszami
Anna Łukomska
Czy się kiedykolwiek spotkali? Nie wiem. Intuicja podpowiada mi jednak, że nie musieli. Rozmowa w cztery oczy
nie była warunkiem szczerości. Nie potrzebowali patrzeć na
siebie, żeby się porozumieć. Wystarczyło umieć słuchać, żeby
usłyszeć. Czy muzyk miał przewagę nad poetą? Nie sądzę.
Obaj byli artystami i mieli świetny słuch. Herbert był po trosze
znawcą muzyki, a Niemen to przecież poeta.
Na początku były monologi. Autonomiczne, co nie znaczy,
że zupełnie sobie obce. Zbliżył je temat. Wywoływały pytanie
o formę, o nowy kształt sztuki, chociaż bardziej potocznie
można by je nazwać pytaniem o krzyk, a ściślej, pytaniem
o to, czy sztuka jest w stanie wyrażać prawdę. Herbert, przypominając mitologiczną historię Apolla i Marsjasza, odróżnia
krzyk cierpienia od krzyku w sztuce. W pojedynku zwycięża
jednak ten pierwszy. Dlaczego? Słuch nie potrafi taić prawdy.
Czy oznacza to, że sztuka stoi w hierarchii niżej od cierpienia,
czy może cierpienie ma wyłączność na prawdę? Pytanie wydaje
się inne, tzn. kiedy możliwa jest prawda? U Herberta daje się,
jak sądzę, wyczytać tyle, że warunkiem prawdy w sztuce jest
prawda artysty. Apollo, nie znający cierpienia, przegrał z Marsjaszem, bo ten niczego nie udawał. Jego krzyk był dowodem
autentyczności. I choć cierpienie i sztuka to inne płaszczyzny,
to przecież wyjący z bólu Marsjasz nie przestaje być artystą.
W pytaniu o formę Niemen stanął po stronie Marsjasza. Zareagował na własne cierpienie krzykiem (co wielu mu potem
zarzucało) i niewątpliwie udało mu się dotrzeć do prawdy,
aktualnej, niestety, do dziś (Dziwny jest ten świat).
Te pierwsze próby głosu wypadły nadzwyczaj zgodnie.
Herbert i Niemen przyznali cierpieniu prawo do krzyku, zgodzili się, że może być nośnikiem prawdy. Potem pojawiły się
dysonanse, być może dlatego, że dyskusja się uściśliła. Pytanie
przybrało nowy kształt: Czym jest krzyk w muzyce pop i jakie
ma prawa? jeśli w ogóle je ma. Pan Cogito rozmyślał podczas
koncertu nad „estetyką hałasu” i w pierwszej chwili wydała
mu się pociągająca. Niestety, kłopot polega na tym / że krzyk
wymyka się formie / jest uboższy od głosu / który wznosi się /
i opada. Krzyk to niemoc artykulacji. To wbicie się w środek
tajemnicy, której nie można poznać. To dotknięcie prawdy, ale
jakby przez przypadek, nieodpowiednią drogą, bo: krzyk dotyka

wiem
nie byłem godzien
nie miałem prawa
zbyt późno odkryłem
przesłanie Pana Cogito
Odniesieniem intertekstualnym nie jest tu jednak Przesłanie Pana Cogito. Niemena trudno podejrzewać o to, że
kiedykolwiek nie był wierny sobie. Tytuł jego wiersza odsyła
do Herbertowych przemyśleń Pana Cogito o muzyce pop (znacząca jest już sama pisownia; dla Niemena to nie pop, a POP).
Przesłanie tego utworu można by zawrzeć we fragmencie: krzyk
jest uboższy od głosu. Niemen przyznaje, że rozpaczne banały
intonowane krzykiem [...] utkwiły na dobre w krtani. Skutek
mógł być tylko jeden: ochrypł. Tyle, że to jeszcze nie koniec.
U Herberta krzyk nie miał właściwości poznawania tajemnicy,
między innymi dlatego, że zdawał się na przypadek. Krzyk Niemena mieni się półcieniami i przeciwstawia się przypadkowi.
Przecież blues czarny jak noc / wszędzie jest ten sam.
Pan Cogito, zdając się na ziemskie miary, zaufał im. Niemen
ostateczną ocenę pozostawia Najwyższej Instancji:
niechaj Niebieski rozsądzi
co znaczą –
świadomość sensu
i pikanteria smaku
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To złagodzenie tonu wypowiedzi, mały uśmiech w stronę Herberta. Kamyk to doskonałość. Trzymanie go w dłoni
wywołuje poczucie winy. Ale w tym uczuciu artyści znowu
się spotkali. Choć doskonale wiedzieli, że kamyki nie dają się
oswoić, chcieli próbować (Niemen zinterpretował ten wiersz
na płycie Niemen. Aerolit), bo takie jest zadanie twórcy: Poeta
naśladuje sen kamieni (Z. Herbert, Przypowieść).
To spotkanie między wierszami miało charakter symboliczny. Ważniejsze od odpowiedzi było postawienie pytania: Czy
się kiedykolwiek spotkali?

Tym samym wyraźnie odmienia sens pierwszych wersów.
Jego wiersz nie jest zgodą z Herbertem, a raczej polemiką
z nim. Czy to znaczy, że na początku nie mówił prawdy? Mam
inne odczucia. To jakby świadectwo lektury Herberta. Spojrzenie na siebie oczami Pana Cogito. Kiedy wszyscy patrzą
na ciebie przez pryzmat jednej piosenki, to po kilkudziesięciu
latach może się dla ciebie stać „banałem”. Maniera grania na
czerwonym gardle wygląda jak przestępstwo przeciw formie.
W pewnym momencie przychodzi jednak ocknięcie się. Kiedy
tekst dotyczy sedna, nie można się już zgodzić z poetą. Nie
ma przecież żadnego przypadku w tym, że krzyk jest w stanie
dotknąć prawdy, to jego naturalna właściwość. Tym samym
nie można odbierać kulturze popularnej prawa do prób odkrywania sensu. Mamy prawo do szukania nowych dróg, nie nam
przyjdzie oceniać wybory. W tym wyznaniu – liście jest jeszcze
małe post scriptum:

za życia nie udało się spotkanie
teraz możemy porozmawiać
o wszystkim
Z. Herbert, Telefon

powodowany pokusą
nie mogłem nie dotknąć kamyka

Anna Łukomska

NASZA GALERIA

Ireneusz Boguszewski Portret 1, tusz,30x40

Ireneusz Boguszewski Portret 4, tusz, 39x40
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AFRYKĄ CHCĘ CI ODPOWIEDZIEĆ
Arkadiusz Sann

siostry ze śpiewem na ustach ściągają z liści koraliki rosy.
Tak, Afryką chcę ci odpowiedzieć, ale nie tą
oszukaną, opakowaną ładnie, w białych podkolanówkach, z roześmianą twarzą dziecka.
Odpowiedzieć ci chcę Afryką niewolną i tak
bardzo umęczoną za koraliki i zdeptaną wolność;
odpowiedzieć ci chcę hekatombą słoni za ich kły
dostojne; odpowiedzieć ci chcę tonami zdartych
skór dzikich zwierząt i tysiącami odstrzałów dla
przyjemności. Taką Afryką chcę ci odpowiedzieć,
Afryką, o której nie lubi się pamiętać z racji kłopotliwych wyrzutów sumienia przez tych, którzy
masowo umierają na AIDS.
Tam, gdzie woda złotem się staje, a cień
bardziej ceniony jest niż diament z Transwalu,
baobaby zaścielają połacie ziem lwów i bawołów. Zulusi, Masajowie, Pigmeje i setki innych
plemion rozpoczynają te same od wieków
rytuały. To ich Afryka, ziemia ich przodków
i taką Afryką chcę ci odpowiedzieć.
Wszystkim etnocentrykom taką właśnie
Afryką należy odpowiadać, Afryką prawdziwą,
czarną i całkiem nagą. Nie mów mi
więc o Afryce Europejczyków czy Amerykanów. A jeśli mnie
o godność ludzką pytasz, o zrozumienie
odmiennych kultur, poszanowanie
i sprawiedliwość,
to ja wtedy Afryką
ci odpowiem, Afryką prawdziwą, bez
przekłamań, bez
butów, bez odzienia — taką, jaką jest
naprawdę.

Jak czerń nocy głębokiej, tak czarną jest ma Afryka wyśniona. Od Gibraltaru aż po daleki Kapsztad woń piżma ciągnie
się powietrzem gorącym. Głuche tam-tamy wybijają rytmy
dla zwinnych antylop, a starcy przy swoich chatach palą
tytoń w długich fajkach.
Spod wpółprzymkniętego oka pantery Czarny Ląd
zobaczyć można z piaskami pustyni i z nieprzebytą
dżunglą. Mali czarni bracia na zakurzonych ulicach
małpie figle wyprawiają, a ich czarne

Arkadiusz Sann
Chełm,
listopad 2006 r.

Rys. Piotr Tymochowicz

42

nr 1 (9) 2007

poezja

„jesienne debiuty”

Wanda Halina Szczygieł

Krystyna Wiśnicka

Włodawa

Chełm

Wieczorem

W kawiarence ,,Pod gwiazdami”

Zachodzi słońce już do jeziora
I już zza lasu nadchodzi cień,
Natura milknie, późna już pora,
Już czas spoczynku, już czas na sen

W kawiarence ,,Pod gwiazdami”
Często bywa starszy pan.
Jest przystojny, elegancki,
Mam wrażenie, że go znam...

Ostatni promień zgasł już w jeziorze,
Wietrzyk poruszył brzóz białych włos,
Jeszcze krzyknęła kukułka w borze
I w polu złotym zaszumiał kłos.

Ten sam uśmiech, kolor oczu,
Ten sam profil, ciepły głos...
Nawet czas nic nie przeoczył
I przyprószył srebrem włos.

Wietrzyk wieczorny przeleciał szmerem
Pomiędzy trzciną i kwieciem łąk,
Ogarnął ziemię ciepłym powiewem,
Rozkwitły schylił do ziemi pąk.

Jest tak cicho, romantycznie,
Płoną świece... A mój pan...
Z filiżanką czarnej kawy,
Przy stoliku siedzi sam...

Ptaki już dawno w gniazdach posnęły,
Wiaterek nawet odleciał hen,
Godziny pracy, zabaw minęły,
Osiadł na ziemi słodki pan – sen.

Z fortepianu płyną dźwięki,
A ja jedno z pytań mam
Nasze oczy się spotkały...
Skąd ja tego pana znam?
Chyba jestem zakochana,
Ale on nic o tym nie wie...
Jak mam wyznać swe uczucia,
Może je przekazać w śpiewie?

Czesława Michańska
Włodawa

Krążą myśli jak szalone,
To doprawdy jakieś czary...
Z białą różą starszy pan,
Podszedł do mnie... Nie do wiary....

Suplikacja
Do gwiazd cichutko odejść, bez jednego słowa nie doczekać, aż lilii rozwiną się pąki?
Wnuka czule po jasnej nie pogłaskać głowie?
Nie zadośćuczynić? Nie doczytać książki?

Jakże miło panią poznać,
W tej przytulnej kawiarence.
To dla pani biała róża
I całuje moje ręce.

Temu, który zostanie, chciałbym zawinąć
pamiątkę na spotkanie w papierek nadziei,
że rozłąka – niepełna – musi szybko minąć,
a częsta zdań różnica już nas nie podzieli.

Serce bije mi tak mocno,
Przepełnione uczuciami.
Co za szczęście mnie spotkało!
W kawiarence ,,Pod gwiazdami”.

Tymczasem muszę jeszcze z lipą porozmawiać,
gdzie pszczół jęk modlitewny w chmurach dziurę wierci
i u drzwi Niebieskich prośbę moją stawia:
chroń nas, Panie, od nagłej, niespodzianej śmierci.

Jestem panem zachwycona,
Teraz już na pewno wiem.
Przez te wszystkie lata życia,
Pan był moim pięknym snem.
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Kamena

Pro urbe sua zawierała informacje o sprawach istotnych
dla inteligencji chełmskiej (bo do niej adresowane było
pismo), o wydarzeniach społecznych i artystycznych, np.
o: wizycie prezydenta, odsłonięciu pomnika Legionów,
przedstawieniach teatralnych.
Obowiązki wobec miasta wypełniali redaktorzy
„Kameny” również przez zamieszczanie w piśmie szkiców
o życiu literackim Chełma. Do najważniejszych należy
zaliczyć tekst Wiktora Matyszczuka Przysposobienie
poetyckie, umieszczony w specjalnym numerze „Kameny”
poświęcony poetom lubelskim. Autor pisze o kształtowaniu
się chełmskiego środowiska literackiego, przedstawia
chełmskich poetów według kolejności debiutów, podaje
tytuły wydanych tomików utworów i pokrótce je
recenzuje. Wskazuje także, iż najistotniejszym czynnikiem
wpływającym na kształtowanie się tego środowiska było
powstanie w chełmskim seminarium nauczycielskim koła
literackiego, które dysponowało bogatym księgozbiorem
„rzeczy współczesnych” i skupiało młodzież zainteresowaną
poezją. Większość poetów, wymienionych w artykule
Matyszczuka, publikowała swoje wiersze właśnie
w „Kamenie.” Wśród nich byli m.in.: Wacław Mrozowski,
Zdzisław Popowski, Wacław Iwaniuk, Witold Kasperski.
Osobnego potraktowania wymagają wkładki linorytowe
(odbitki uzyskane techniką wypukłego rytowania
w linoleum), dołączane do każdego numeru pisma. Ich
autorem był współredaktor „Kameny” Zenon Waśniewski.
Analizując tematykę wkładek, nie sposób nie dostrzec, że są
one inspirowane obrazami Chełma. Można zauważyć pewną
prawidłowość w doborze tematów linorytów. Szczególne
miejsce zajmuje w nich Górka katedralna – najwyższe
wzniesienie w mieście. Według legendy Daniel, książe
Halicki, urzeczony pięknem tego miejsca, postanowił tam
właśnie założyć stolicę: […] ukazało mu się miejsce piękne
i zalesione, otoczone polem.
Pierwszy numer pierwszego rocznika „Kameny”
zawiera wkładkę linorytową, na której zobrazowany jest
Kościół Mariacki – główna budowla usytuowana na Górce
według projektu Pawła Fontany. Renowacja kościoła
i społeczne zbiórki pieniędzy przypadają na czas, gdy zaczyna
ukazywać się „Kamena” na rynku wydawniczym. Podjęcie
aktualnego wówczas tematu w kategoriach lokalnych można
potraktować jako przejaw zainteresowania sprawami kultury
miasta i poparcia społecznej akcji Komitetu Odbudowy
Katedry. Jednak w kategoriach szerszych, ponadlokalnych,
a więc regionalnych czy narodowych, można traktować
Górkę katedralną jako punkt orientacyjny przestrzeni
Chełma, jako swoiste signum urbis. Potwierdzać tę tezę może
fakt, iż widok tego miejsca jest wyobrażony na linorytach
otwierających trzy kolejne roczniki pisma. Właśnie w trzech
pierwszych latach edycji „Kameny” zauważa się największą
ilość treści bezpośrednio związanych z Chełmem. Oprócz
wspomnianego już Kościoła Mariackiego na łamach
„Kameny” przedstawiono obrazy innych chełmskich
świątyń: najważniejszego pod względem artystycznym
kościoła pod wezwaniem Rozesłania Apostołów i dzwonnicy
kościoła poreformackiego. Tylko jedna z linorytowych
wkładek poświęcona jest okolicom Chełma - linoryt

między lokalizmem
a regionalizmem
Renata Holaczuk
Badacze zajmujący się czasopiśmiennictwem dwudziestolecia międzywojennego, pisząc o „Kamenie”, określają ją
jako „pismo prowincjonalne”. Epitet „prowincjonalne” można
odnieść do faktu wydawania pisma na prowincji (będącej antytezą centrum), jak też do poruszanych w nim zagadnień, ściśle
związanych z określoną przestrzenią geograficzno – społeczno
– kulturową. Określenie to sugeruje też konkretny typ komunikacji literackiej, związany z obiegiem pisma. Należy przy tym
podkreślić, że epitet „prowincjonalne” traktuję jako synonim
określenia „regionalne,” bez konotacji wartościujących. Uzasadnieniem tego podejścia mogą być propozycje nazwy ruchu,
jakie wysunął L. de Berluc - Perrusis, zanim ostatecznie zdecydowano się na nazwę „regionalizm”: prowincjonalizm, federalizm, decentralizm. Biorąc pod uwagę czynniki przestrzenne
(ilościowe), region konstytuuje się między pojedynczymi miejscowościami a państwem, zaś społeczność regionalna między
społecznością lokalną a narodem. Regionalizm, jako ideologia
i ruch społeczny, jest więc nadrzędny wobec lokalizmu.
Używając w stosunku do „Kameny” określenia „pismo
regionalne”, należy wyznaczyć zasięg regionu. Nie
będzie nadużyciem zamknięcie tego obszaru w granicach
ówczesnego (międzywojennego) województwa lubelskiego;
z Lublinem, Krasnymstawem i Chełmem jako punktami
orientacyjnymi.
Kazimierz Andrzej Jaworski od początku miał
aspiracje wydawania pisma o szerszym zasięgu niż Chełm
i ziemia lubelska, chociaż swoje miasto potraktował
w „Kamenie” w sposób szczególny. O lokalnym nacechowaniu
pisma świadczyć miały z jednej strony tematy związane
z Chełmem, z drugiej zaś preferowany typ komunikacji
literackiej - nastawienie na chełmskich czytelników. Już
w pierwszym numerze „Kameny” pojawia się rubryka
Pro urbe sua (‘O swoim mieście’), w której redaktor
wyjaśnia sens zaistnienia nowego pisma w mieście, […]
gdzie tygodnik sprawom regionu poświęcony z trudnością
wychodził.[...] Wszak wieczory autorskie odbywały się tu
zwykle wobec pustej prawie sali. Dla kogo te informacje
o ciekawych książkach, gdy najstarsza w Chełmie
księgarnia nie mogła się utrzymać. Pismo miało służyć
podniesieniu kultury miasta, uczynieniu z niego miasta
prawdziwie europejskiego. „Kamena” miała dostarczyć
repertuaru recytatorom: żeby recytatorki nie podkochiwały
się tylko w Ujejskim i Konopnickiej, wpłynąć na ożywienie
działalności artystycznej, na poprawę repertuaru kinowego,
a także estetykę i poprawność napisów na szyldach. Pismu
przyświecały więc cele niejako „wychowawcze”. Rubryka
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przedstawiający dzwonnicę kościoła w Kumowie (r. II, Nr
7). W miejscowości tej znajduje się rodzinny grobowiec
Rzewuskich, gdzie w 1880 roku przeniesiono z podziemi
kościoła reformatów, przerobionego wówczas na cerkiew
pod wezwaniem św. Barbary, prochy ostatniego Wielkiego
Hetmana Koronnego i Kasztelana Krakowskiego Wacława
Rzewuskiego. Później, wraz z rezygnacją z poruszania
lokalnych problemów, następuje zmiana tematyki wkładek
linorytowych, a widoki Chełma w zasadzie przestają być
obecne na łamach pisma.
Jaworski miał świadomość, że „Kamena” nie będzie
cieszyła się w mieście oszałamiającą popularnością,
liczył, że pismo nabędzie przynajmniej pięćdziesiąt
osób. Przy nakładzie 300 egzemplarzy nie jest to dużo.
Oczekiwania redaktorów i wydawców nie spełniły się. Wyraz
tego odnajdujemy w rubryce Pro urbe sua styczniowego
numeru pisma (R.I, Nr 5): [...] w Chełmie „Kamena”

cieszy się najmniejszą poczytnością, nie doznając poparcia
ze strony miejscowej inteligencji. Jednocześnie numer ten
opatrzony jest na ostatniej stronie hasłem: „Kamena” jest
jedynym pismem literackim Lubelszczyzny i Wołynia. Od
tego numeru można obserwować stopniowe odchodzenie od
treści lokalnych na korzyść treści regionalnych. Programowe
zerwanie z Chełmem i tym samym rezygnacja z Pro urbe
sua datuje się od początku drugiego roku wydawniczego.
Dokonując bilansu pierwszych dziesięciu numerów pisma,
redakcja stwierdziła w artykule Spojrzenie wstecz, że
rezygnuje z działu przeznaczonego dla Chełma z powodu
małego zainteresowania „Kameną” wśród mieszkańców
miasta: [...] kto tu „Kamenę” prenumeruje i czyta? [...]
Garść nauczycielstwa i trochę młodzieży szkolnej – oto
nasi czytelnicy.
Renata Holaczuk

literatura

proza / debiut

O godne życie
(fragment)

Halina Leśna
Gdy w pierwszej części opisywałam nasze mieszkanie w leśniczówce, pisałam, że w saloniku,
oprócz innych mebli, stał duży stół dębowy, pięknie politurowany. Pomimo, że ten stół, zwykły
normalny stół, należał do nas, zwykłej, przeciętnej rodziny, to jednak odegrał pewną rolę w całej
tej wojnie.
Gdy w maju 1941 roku Niemcy, przed uderzeniem na Związek Radziecki, zajęli naszą leśniczówkę, ich sztab urzędował przy tym stole. Na nim rozkładano różne mapy, plany natarcia za Bug,
robiono wykresy, obliczenia. Pamiętam Niemców pochylonych nad stołem, którzy coś zaznaczyli
na mapach, coś pisali, o czymś dyskutowali. Gdy natarli na Sowietów, w tym rejonie walczyli
około tygodnia i poszli na wschód.
Po trzech latach, w lipcu 1944 roku, w innej leśniczówce, w innym powiecie Lubelszczyzny,
ale u nas i przy tym samym, naszym stole, obradował sztab sowiecki. Tak samo rozkładali mapy
na stole, tak samo coś na nich zaznaczali, obliczali, dyskutowali - i poszli na zachód, bez walki
goniąc Niemców.
Pomiędzy tymi dwoma datami jest jeszcze jedna, ale jakże inną treścią. Jest rok 1943, późna
jesień. W Tyszowcach, w naszym mieszkaniu, na tym samym stole leży, zdjęty ze ściany, duży
krucyfiks. Dusia i Zbyszek położyli po dwa palce na nogach Jezusa i powtarzają za panem Pilarskim, komendantem AK, słowa przysięgi. Wstępują do Armii Krajowej, aby walczyć z Niemcami,
a jak później życie - i z komuną.
Gdy piszę ten pamiętnik na tym samym, dębowym stole, mam przed oczami tamte fakty, które
przeżyłem jako dziecko, ale które na zawsze utrwaliły się w mojej świadomości.
Dwa wielkie mocarstwa, Niemcy i Związek Radziecki, a pomiędzy nimi dwoje dzieci, osiemnastoletnia dziewczyna i szesnastoletni chłopak przysięgają na Chrystusa walczyć o wolność
Polski.
Halina Leśna, O godne życie, Wydawnictwo TAWA, Chełm 2006
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Podmiot liryczny wierszy Moniki Jesionczak ukrywa się
za koturnowymi słowami, takimi jak: prawda, wiara, rzeczywistość, inteligencja. Poetka próbuje rozprawić się z niezwykle
trudnymi i skomplikowanymi zagadnieniami, czego wyrazem
są zwłaszcza dwa liryki: Prawda i Wiara. W wierszach tych,
oczywiście, nie pada odpowiedź na jedno z najtrudniejszych
pytań ludzkości: czym jest prawda? I co z tego – pyta bezradnie podmiot liryczny, obnażając niepewność i lęk przed
najważniejszymi doznaniami. Na rzucane oskarżenia o dwulicowość, brak przyzwoitości oraz zwątpienie - również nikt
nie odpowiada. Utworem Rozpacz Jesionczak podkreśla, że
nie są jej obce tematy patriotyczno-obywatelskie, natomiast
wierszem Rzeczywistość poetka włącza się w tradycję liryki
autotematycznej. W wierszach tych uderza brak tematu miłości,
tak charakterystycznego dla poezji. Jest to bez wyjątku liryka
maski, szczególnie silnie skrywająca osobę mówiącą.
Niezwykle silny ładunek emocjonalny niosą utwory
Krzysztofa Kołtuna. Znakomity i sławny poeta, niezłomny
piewca Kresów Wschodnich, pisze w sposób wyważony, posługując się najczęściej liryką maski. Wzruszający jest wiersz Cud
życia, w którym zostaje przywołana Matka poety, po raz drugi
powracająca w wierszu Hejnał dzieciństwa, w którym mieszają
się obrazy lipowych dróg i pełnych brzóz lasów. Piękna jest
kresowa Polska, jaka zmartwychwstaje w wierszach Kołtuna.
Wydaje się, że najbardziej charakterystycznym rysem liryków
Kołtuna jest przywoływanie cudu przyrody jako tła dla wydarzeń historycznych (Katyńskie wdowy) lub przeżyć osobistych
(Cudowiośnie, Poziomkowa litania). Przyroda, jakby utożsamiona ze sferą metafizyczną, pełni w tych wierszach ogromną
rolę – jest podstawą opisywanego świata. W poetyckim świecie
Kołtuna istnieją lasy, w których znaleźć można poziomkowe
litanie. A może takowych litanii nie należy szukać w lasach,
tylko w kościołach? Bez względu na odpowiedź, słowa wiersza mogą stanowić dla zagubionego i wątpiącego czytelnika
metaforyczną wskazówkę:

Katarzyna Mróz
Antologia Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36 jest
zbiorem wierszy szesnastu poetów. Utwory zostały poprzedzone krótką historią powstania Lubelskiej 36 oraz kalendarium
Grupy. Kim są jej członkowie? Są to ludzie zawodowo trudniący się zupełnie różnymi rzeczami: Danuta Makaruk jest
dyrektorką jednej ze szkół chełmskich, Stanisław Koszewski,
z zamiłowania ekonomista, to emerytowany dyrektor jednego
z banków, Sławomir Stalbowski pracuje w szkole, Waldemar
Taurogiński jest wydawcą, Damian Czaus, Monika Jesionczak, Joanna Kostecka, Marta Maruda oraz Katarzyna Mróz
studiują. Zawodowo pisaniem zajmują się Longin Jan Okoń,
Arkadiusz Sann oraz Krzysztof Kołtun. Imponuje dorobek
poetycki najstarszego członka grupy, Longina Jana Okonia;
budzi szacunek to, co zawodowo robi Danuta Makaruk; fascynuje nonkonformistyczna postawa życiowa Arkadiusza Sanna.
Ogromną nadzieją napawają znacznie krótsze biogramy młodszych poetów, dopiero zaczynających swą przygodę z Euterpe.
Z pewnością nie wiek jest spoiwem ludzi, gromadzących się
w różnych miejscach Chełma i dyskutujących o poezji. Łączy
ich właśnie to, że przeżycia, przemyślenia i refleksje utrwalają
w materii słowa jako zemstę ręki śmiertelnej.
Różnorodność płynąca z tego, iż Grupa składa się z tak
wielu indywidualności, to najważniejsza cecha wierszy zebranych w Antologii. Każdy poeta miał możliwość wybrania
sześciu swoich wierszy, można więc sądzić, że są one w jakiś
sposób reprezentatywne dla ich twórczości. Nie jest celem
niniejszej pracy szczegółowa interpretacja każdego utworu,
lecz krótkie przedstawienie tematyki i rozwiązań poetyckich
utworów. Z tego powodu nie każdy wiersz został wspomniany
i omówiony.
Twórczość Damiana Czausa jest niezmiernie żywiołowa.
Obfite korzystanie z mowy potocznej, a nawet sięganie po wulgaryzmy oraz silnie zaznaczone ja poetyckie to najważniejsze
cechy poezji Czausa. Niemożność pisania (uczucie znane tak
wielu twórcom), tropienie banałów codzienności, picie wódki,
dialogi toczone z jakąś kobietą, powracające wspominanie
zapachu warg ukochanej – to tylko nieliczne z doznań, jakie
stały się tematami liryków młodego poety. Niepokojąco prosto
brzmi wyznanie z wiersza zatytułowanego Dzieło sztuki:

Dziękuję, że jesteś
- poziomkowa litanio
pogrubiona, po dwóch drogach przez niedowiarków serca.
Młoda studentka Joanna Kostecka w konsekwentny sposób
buduje w wierszach dramatyzm. Wyrażona, w zdecydowanie
buntowniczym oraz ironicznym stylu, obserwacja trudności
z komunikowaniem się członków rodziny (Obiad u cioci) łączy
się z obnażeniem zadowolenia z własnego wyglądu (Narcyza)
i opisem skomplikowanych relacji damsko-męskich. Podmiot
liryczny wyraża w utworze Zima przypuszczenie, co byłoby,

I już wiedziałem, że nie zamienię nicości w byt,a lateksowa
pamięć pozostanie jako jedyne świadectwo zmagania się
z widnokręgiem słów.
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gdyby... zdarzyło się inaczej. Liryk ten stanowi próbę przedstawienia uczuć łączących dwoje ludzi, które trwają mimo upływu
czasu. Co się dzieje z miłością, która piszczy pod butami?– zdaje się pytać podmiot liryczny. Bardzo gorzko brzmią słowa
z utworu Prawdziwa:

Unikaj zakazanych ścieżek,
czasem bądź jak klown,
czasem, jak mędrzec
Swoją prywatną bitwę toczy kaleka, opisany w utworze
Zmagania kaleki. Przejmująca jest wizja samotnego i cierpiącego człowieka, który nie może odnaleźć miłości, ciepła
i zrozumienia.
Z wiersza Katarzyny Mróz, zatytułowanego Drogi, można
wywnioskować, że poetce bliska jest jej mała ojczyzna. Utwór
Opowieści Babci jest próbą ocalenia pamięci dni wojennych
oraz usiłowaniem zrozumienia okropności minionego czasu.
Spojrzenie na świat ulega poszerzeniu poprzez wzmiankę
o dniu, w którym dokonano zamachu terrorystycznego
w Nowym Jorku (Spotkanie). Pytania o szczęście, pragnienie
posiadania pewności jednego spojrzenia to dylematy podmiotu lirycznego, wyrażane w dialogu z bliskimi osobami. Wiersz
(*** niech będą wiersze) to swoista prośba o natchnienie
i spokój myśli.
Lapidarne, zachwycające skomplikowaną i bogatą metaforyką, urzekające spokojem są liryki Longina Jana Okonia.
W Chełmie kwitła młodość poety, tam dorastał wśród wojennych okropieństw, tam wreszcie postanowił zamieszkać
u schyłku swego życia. Nad rzeką snów poeta snuje refleksje
o poezji, przemijaniu, przyrodzie. Wiersze Okonia bardzo
mocno osadzone są w realiach chełmskich, czemu daje
wyraz poeta choćby w liryku Rzeka. Podmiot liryczny
w utworze *** Alarm serca daje wyraz ogromnemu niepokojowi, konstruując obrazy pełne zniszczenia i bólu.
Wzruszająco brzmi wyznanie: szukam archipelagów /
wydźwigniętych miłością. Poszukiwanie miłości to temat jeszcze jednego liryku zatytułowanego Rozkwieć,
w którym podmiot liryczny prosi Pana o zesłanie na świat miłości. Jeden z utworów poeta zadedykował Żonie. Porównuje
w nim życie do rzeki snów:

Przeszłam przez życie
jak przez przejście dla pieszych
Szybciej
Wydaje się, że podmiot liryczny nie spodziewa się już
odmiany losu, zrezygnowany poddaje się prądowi życia i brnie
w ten bezsens. To jednak pozorne wrażenie, gdyż podmiot
wyznaje z prostotą: Jeszcze mam siłę / Jeszcze pójdę po mleko
i papierosy (Wataha). Z niewiarygodną siłą, wypowiedziane
niczym wyzwanie rzucone losowi słowa – jeszcze zakwitnę
różą przypiętą / do żałobnej sukienki - są kwintesencją kobiecej siły.
Stanisław Koszewski nawet w lirykach ujawnia temperament fraszkopisarza i wiąże słowa w zgrabne, rymowane
strofy. W refleksji na temat cnoty podkreślony został jej nierozerwalny związek z rozumem (O cnocie). Dwa spośród nich
są dedykowane, a jeden wyraża radość z utworzenia pisma
literackiego „Egeria”:
Przedsionkom daj pałace
I pełna cnót
Chroń poezji wrót.
Nie ma prostych rozwiązań w żadnym związku międzyludzkim, zwłaszcza, jeśli partnerami mają być kobieta i mężczyzna – zdaje się mówić podmiot liryczny wierszy Danuty
Makaruk:
Atakiem i obroną
trwają w chaosie
potknięć o krzyk
egocentryków

dziwna rzeka
niezwykłe i piękne sny
jak nasze życie

Trudno jest żyć w mieście starych kamienic, ale i tam
można odnaleźć swą bezpieczną przystań i ciche zadowolenie
z tego, co się osiągnęło. Dzięki wysublimowanej synestezji
obraz Chełma w zachwycającym liryku Moje miasto został
odmalowany tak, aby pokazać jego piękno i tajemniczy
urok: dotykam zapach omszałych murów. Wiersz, choć pełen
skomplikowanych środków stylistycznych, urzeka prostotą, a
zarazem siłą wyznania: kocham horyzont / tego miasta. Podmiot
liryczny w liryku Pierwszy krok mówi wprost, że uczy się na
nowo podstawowych czynności, a mimo to chęć sprostania
wymaganiom życia, w którym ktoś starannie analizuje wszystkie
/ okoliczności / za i przeciw kończy się upadkiem.
Skomplikowane są wiersze Andrzeja Matuły. Pełne zaskakujących, fantastycznych i budzących grozę wizji szokują
perspektywą ciemnego, pogrążonego w chaosie świata. W
liryku Do ucznia zostały przywołane motywy baśniowych walk,
w których elfy i karły na równi z ludźmi prowadzili swe okrutne
zmagania. Podmiot liryczny radzi uczniowi:

W wierszach Sławomira Oleksiejuka świat wypełniony
jest koszmarami sennymi, a przyszłość nie zawiera w sobie nic
poza tekturowymi panelami. Pytania o dojrzałość przeplatają się
z pragnieniem odsunięcia się od rzeczywistości. Utwór Wierszobieda kryje ostrzeżenie: nie wystarczy pisać, by stać się
kimś. Wprawdzie dworzec literatury da schronienie każdemu,
lecz nie jest to zbyt bezpieczne schronienie.
Silny protest przeciwko złu świata to temat wiersza Ludzie
ludziom Łucji Teresy Pyc. Dlaczego ludzie nie nauczyli się
niczego, dlaczego nadal pogrążają się w szaleńczym tańcu
nienawiści? Podmiot liryczny, zatrwożony postępowaniem
człowieka wstrząsającego planetą, błaga:
Proszę o czysty
nowy wiatr
nadziei
na dobro i miłość
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Czy ratunkiem dla świata mogą okazać się splecione
dłonie z wiersza Stare dłonie? One to, solidarne w modlitwie
i cierpieniu, stanowią symbol wierności i wiary. Może właśnie
w wartościach uniwersalnych umęczony świat musi szukać
odrodzenia. Liryk Opowiedz mi o Kresach to opis rozmowy,
w której postać zapytana nie potrafi odtworzyć wspomnień z
dzieciństwa. Ten piękny wiersz jest dowodem na osobność
bliźniego, do wnętrza którego tak naprawdę nigdy nie możemy
dotrzeć.
Utwory Arkadiusza Sanna wyróżniają się dyscypliną
artystyczną: niektóre z nich, jak choćby Anioł płaczący,
zostały napisane melodyjnym sześciozgłoskowcem, a ich
płynność podkreślają liczne powtórzenia. W wierszu Świeca
dogasająca podmiot liryczny daje wyraz swoim uczuciom
i zawiedzionym nadziejom. W lapidarny sposób został pokazany los tych, którzy nie zostali obdarzeni
miłością – pozostaje im płacz, który trudno
ukoić. Cechą utworu Coś jest meliczność
– wiersz doskonale zabrzmiałby przy muzycznym akompaniamencie. Czym jest tytułowe coś, które pozostaje, gdy przemijają
najważniejsze uczucia? – pyta podmiot liryczny. Ukryte w liryku pytanie prowokuje
czytelnika do stawiania różnych hipotez,
z których żadna nie musi być prawdziwa
lub też w każdej tkwi ziarno prawdy.
Zabawa słowami, zachwyt nad plastycznością języka oraz dylematy młodego człowieka trafnie wyraził Sławomir
Stalbowski. Krytyką współczesnego,
stechnicyzowanego świata jest liryk
Szczuro-krety. Codzienność została opatrzona epitetem irracjonalna, a ludzką
potrzebę bliskości zastąpił chłodny szpik
świadomości. Czy w takim wypranym
z uczuć świecie można funkcjonować? A może wgryzanie się
w świadomość innego człowieka, fascynacja osobowością bliskiej osoby
jest drogą ku normalności? Podmiot
liryczny wiersza Czas i zmienność
usiłuje zgłębić tajemnicę czasu.
Jednak nawet czas, upersonifikowany i zakreślający odwieczny rytm dnia i nocy, nie potrafi zrozumieć istoty nieustannych
przemian.
Liryki Piotra Śniega przenoszą czytelnika w świat, w którym zatrzymał się czas. Wiersz *** Więc stoję na szczycie tej
góry to piękny opis miasteczka, kościoła i starego cmentarza.
Przestrzeń nie została dookreślona, ale zaimek wskazujący
tej pozwala sugerować, że podmiot liryczny zachwyca się
chełmskim krajobrazem. Wiersze wypełnia refleksja nad
czasem: pragnienie jego zatrzymania (*** Najtrudniej jest się
żegnać) zestawione zostało ze złudzeniem jego zatrzymania
(*** Uśpiona wioska). W historii dziejącej się w winnych ogrodach (*** Gdy księżyc stoi wysoko) pokazany został kontrast
między młodością a starością.
Waldemar Taurogiński utrwala w lirykach zarówno przemyślenia dotyczące miłości, wierności, nadziei, jak i wspomnienia

chwil spędzonych z dzieckiem czy bezsennych nocy. Pięknie
została opisana miłość do dziecka, dzięki której życie poety
toczy się wśród porozrzucanych zabawek, a towarzyszy mu
chłopięcy śmiech i pytające spojrzenie. W kosmicznym statku
miłości jednak nie zawsze bywa spokojnie; niekiedy podmiot
liryczny dręczą zawiedzione nadzieje, mary z przeszłości
i niepewne wizje przyszłości. Antidotum na wszelkie lęki jest
miłość, która przysiada nocą / na krawędzi serca i zamyka
skargi w koszach cierpienia. Wiersze te, kunsztownych metafor i zaskakujących porównań, zmuszają do zastanowienia
się nad sposobem przeżywania codzienności, która zbyt łatwo
może przerodzić się w ślepą pogoń w obłędzie. Utwór czas
poetów, zadedykowany Grupie „Lubelska 36”, jest hołdem
złożonym poezji i tym, którzy zbierają okruchy słów niczym
resztki chleba. Anioły pozostawiające drogowskazy mogą być
śladem lirycznego natchnienia oraz boskiego śladu w akcie
poetyckiej kreacji.
Temat ojczyzny, zarówno tej zniszczonej pożogami, jak i małej, bliskiej sercu,
wypełnia wiersze Stanisławy
Wiśniewskiej. Zmartwiona
losem kraju, w którym nawet
w czasach spokoju działają
wrogowie w kapturach, pisze
o pięknie lubelskiego krajobrazu.
W Lecie nad Wieprzem spokój
przyrody, rozleniwionej jak pogodny dzień lata, burzy jedynie szczekanie psa i śpiew ptaków. Wiersze
Wiśniewskiej przepełnia niepokój
– o przyszłość kraju, a przede wszystkim o moralność człowieka. Dlaczego / człowiek człowiekowi wilkiem?
– pyta, świadoma, że nie ma prostej
odpowiedzi. Buńczuczność malutkich
doskwiera podmiotowi lirycznemu
w utworze Nie mam azylu. Człowiek
czuje się wyobcowany w świecie,
w którym to inni budują przyszłość. Nie
pasuję do rzeczywistości – te gorzkie
stwierdzenie pozbawia czytelnika złudzeń co do miejsca podmiotu w wykreowanym świecie. Jedynym wyjściem jest budowanie struktur
prawdy i szukanie oparcia w cnocie, co może pomóc w godnej
egzystencji.
Po zbiór sięgną z przyjemnością miłośnicy Chełma i okolic
oraz – a może przede wszystkim – miłośnicy poetyckiego słowa
zainteresowani utrwalonym na papierze doznaniem codzienności. Wszak poezja - jak pisze Okoń - jest wodą życia, warto
więc z niej czerpać pełnymi garściami.

Katarzyna Mróz

Antologia Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”,
Wydawnictwo TAWA, Chełm 2007
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Ewa Turkiewicz

to nowszym technologiom rozwoju. Jedno się tylko nie zmienia... potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem. O ile nie jest
jeszcze tak wielkim problemem porozumiewanie się w sposób
bezpośredni, kiedy ktoś dla nas ważny znajduje się obok nas,
o tyle zaczyna być problemem, jeśli osoba, której potrzebujemy
przekazać jedną informację, dwie a nawet więcej przebywa
gdzieś daleko, za siedmioma rzekami...
Cóż wtedy zrobić? Rozwiązań jest wiele, a wszystkiego
dostarczyła nam nasza cywilizacja, kultura i tradycja. A zatem
możemy wyryć coś na skale, ale to zobaczy nasz adresat dopiero,
kiedy wróci do tego miejsca. Możemy także wysłać widokówkę
z krótkimi pozdrowieniami, życzeniami, a nawet krótkim wierszem.
Nie będzie dla większości osób też problemem napisanie listu na
żółtej w różowe kwiatki papeterii, a wszystko ku temu, aby stworzyć
odpowiedni klimat. Jednak najłatwiej przychodzi nam wziąć do ręki
telefon, wybrać numer i wymienić się z drugą osobą wiadomościami,
przeżyciami lub najświeższymi przemyśleniami. Ważna jest idea
i poczucie, że nie jesteśmy sami w tłumie innych ludzi.
O listach nie zapomnieli też znani nam i doceniani poeci.
Zbigniew Herbert posłużył się sformułowaniem typowym dla
listów, nadając tytuł swojemu utworowi: Do Czesława Miłosza.
Jednak w drugiej strofie o Miłoszu mówi w trzeciej osobie, nie
kieruje słów bezpośrednio do poety, co może świadczyć o tym,
że tak naprawdę wiersz nie jest tylko skierowany do jednego
adresata, a nawet nie jest skierowany do tytułowego adresata.
Tytuł daje czytelnikowi jedynie wskazówkę, o kim podmiot
liryczny tak dobitnie i z pochwałą się wyraża. Bo oto :
Aniołowie schodzą z nieba
Alleluja
kiedy stawia
swoje pochyłe
rozrzedzone w błękicie
litery
Z kolei inny znany poeta Jarosław Marek Rymkiewicz napisał List wysłany w zaświaty. Do tego utworu poeta przemycił
trochę więcej elementów listu, ponieważ już sam podmiot
liryczny nazywa siebie listem wysłanym w zaświaty. Tak,
jak można sądzić, w poprzednim wierszu znaliśmy adresata
i nadawcę, natomiast w tym utworze mamy podany list, lecz
bez adresata i nadawcy. Dlatego też zostały zadane w nim pytania: kto mnie tam wysyła? oraz czy ktoś je otwiera? Według
podmiotu lirycznego wszystko, co żyje i egzystuje na tym świecie, jest listem, ponieważ prędzej czy później zostaje wysłane
w zaświaty, czyli gdzieś poza nasz, znany nam świat. Tak więc
list jest tu postawiony w roli podmiotu i nie pełni w wierszu
jedynie głównej roli, ale też posiada zdolność przejścia z jednego świata do innego. I nadal żyje. Podobnie w wierszu Herberta, list, którym w jego utworze może być poezja Czesława
Miłosza, posiada cudowną zdolność przejścia z jednego świata
do drugiego, a nawet łączy dwa światy ze sobą, rozrzedzając
mgłę, która je oddziela od siebie. Tak więc według wskazanych
przeze mnie poetów listy nadal istnieją i czerpią swą siłę oraz
aktualność wprost z życia. Nie jest ważne, jak są zapisane,
ale najistotniejsza jest ich treść. I jeszcze jedna uwaga. Być
może powinniśmy nauczyć się iść z duchem czasu i łatwiej
akceptować to, co podsyłają nowe pokolenia, za którymi z kolei
najchętniej postępują zmiany, również te językowe.
Ewa Turkiewicz

Ludzie listy piszą....
Akurat na ten temat zdania są podzielone. Wynika to z pewnego przyzwyczajenia się do tego, że list powinien być napisany
na papierze, najlepiej ładnie przyozdobionym i wysłany naszą
Pocztą Polską, która, niestety, ale lubi się spóźniać. Kiedyś
w jednym z programów telewizyjnych pokazano szczęśliwca,
który otrzymał taki list po... czterdziestu latach, co prawda
właściwy adresat od jakiegoś czasu już nie żył, ale ważne, że
Poczta Polska okazała się rzetelną firmą i dostarczyła przesyłkę
we wskazane miejsce. Czy zatem warto dalej łączyć list ściśle
z jego kilkuwiekowym przekazem? Czy nie lepiej coś w nim
unowocześnić? Uruchomić środki, za pomocą których mógłby
szybciej docierać do adresata? Otóż można, bo już wymyślono
takie cudowne i szybko przekazujące wiadomości urządzenia,
jak komputer i telefon komórkowy. Ten pierwszy za pomocą
Internetu wysyła listy z szybkością świetlną i myli adresatów
tylko wtedy, kiedy pomyli go nadawca. Albo telefon komórkowy i jego mikroliściki, one także szybko pokonują odległości
dzielące nas od siebie. Czemu więc znajdują się osoby przeciwne takim sposobom przekazu i zgodnie twierdzące, że listy
to są tylko te na papierze? A skoro piszemy mniej właśnie tych
na papierze, to też umiera tradycja pisania listów?
Trudno jest mi się z takim podejściem do sprawy zgodzić.
Przede wszystkim dlatego, że pierwszymi listami były... rysunki
wyryte na skałach w jaskiniach przez naszych dawnych przodków. Dopiero później nastała złota epoka dla papieru. Podobnie
teraz zapanował największy boom komputerowy, który rozwija
się tak szybko, że nie wiemy, co powstanie i z czego będziemy
korzystać już za kilka lat. W obecnej chwili coraz większą
popularność zdobywają e-maile, w których możemy zmieścić
wszystko, co chcemy wyrazić słowem pisanym. Tworząc taki
elektroniczny list, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby zachować w nim formę i budowę, jaką wykształciła tradycja pisania
listów. W Internecie można też znaleźć typową, stylizowaną na
epokę romantyzmu czcionkę i w dalszym ciągu kontynuować
wykwintne delektowanie się tworzonym listem ze wszystkimi
formułami i zasadami wyglądu dziewiętnastowiecznego listu. Ale
czy jest konieczne posługiwanie się tylko taką formą listu?
Z pewnością są zwolennicy poglądów, mówiących o tym,
że obecne życie nabrało takiego rozpędu i ludzie nie mają
wystarczająco dużo czasu na pisanie listów. Chociaż zainteresowanie literaturą bardziej skupiło się wokół dzienników,
wspomnień i listów, zwłaszcza sławnych i ciekawych osób,
to jednak sami piszemy coraz mniej. A może właśnie winą za
to należałoby obarczyć spóźnialską pocztę, która nawet kartki
świąteczne dostarcza po świętach, jakby na złość adresatowi?...
A może listy żyją poprzez e-maile oraz smsy? Zapytajmy młodzież szkolną o to, ile dziennie wysyłają smsów oraz e-maili?
Na ulicy, w parku lub w pubie często widuję osoby piszące
w skupieniu elektroniczne wiadomości. Zmienił się nie tylko
sposób przekazu listów, ale też język. Niezobowiązujące lub
nonszalanckie formy powitania i pożegnania zastąpiły trochę
inne, nowo wymyślone przez twórcze pączki kwiatu naszej
młodzieży: sie ma, witka, hejo itp.
A zatem świat zmierza do przodu ku przyszłości i coraz
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GRABARZ - FILOZOF
Piotr Gajew
Wszyscy jesteśmy grabarzami!
– można zawołać po lekturze tomu gawęd Zbigniewa Włodzimierza Fronczka
Wyznania grabarza.
Okrzyk jest uzasadniony. Autor
z pasją przekonuje, że grabarzem jest
każdy, kto zasmakował w metafizyce,
kogo pasjonują zaskakujące i nieoczekiwane historie, zapomniane przedmioty,
opowieści, do których można dopisać
puentę, komentarz, anegdotę.
Opowiadania zawarte w tomie Zbigniewa Włodzimierza Fronczka są przesycone liryzmem, pełne humoru, pogody,
podziwu dla oryginałów, filantropów
i fantastów. Bohaterami tych utworów są
postacie historyczne (Kazimierz Wielki,
car Aleksander I, hetman S. Żółkiewski,
T. Kościuszko, T. Czacki, S. Staszic),
ale również bardzo osobliwe, legendarne (lubelski zbójnik Gruszka, don Juan
z Osieka, Matuzalem znad Bystrzycy,
Joanna d’Arc znad Wieprza, dusze potępieńców: Cytra, Żargot), znane jedynie
z przekazów ludowych.
Wiele historii przedstawionych przez
autora Wyznań, osnutych jest wokół
nieznanych – czy też lepiej może rzec:
niewiarygodnych – faktów z życia pisarzy: A. Mickiewicza, W. S. Reymonta,
B. Prusa, J. I. Kraszewskiego, K. Koźmiana, F. Karpińskiego, B. Leśmiana,
J. Potockiego, S. Grabińskiego, I. Singera. Któż słyszał bowiem historię wykradzionej Kraszewskiemu powieści, czy
o pobycie Mickiewicza na Podlasiu? Fronczek ze strzępów anegdot, komentarzy,
legend skonstruował intrygującą relację
o zmaganiu mistrza polskiej powieści
z rodzimym Mefistofelesem, zaś w oparciu o XIX-wieczny raport denuncjatora
– odkryty w archiwum Białej Podlaskiej
– spisał pasjonującą opowieść o potędze
mitu narodowego wieszcza. W roku
1898, w setną rocznicę urodzin wieszcza
Adama i w czterdziestą rocznicę jego
śmierci, gdy w Warszawie dokonano
odsłonięcia pomnika poety, do Białej
Podlaskiej napłynął raport szpicla, że

Mickiewicz przybył do Radzynia. Czyżby widziano widmo wieszcza? Fronczek
od lat przekonuje swych czytelników, że
nie brakuje zjaw pisarzy (w tym miejscu
należy się odwołać do jego tomu O czym
milczą umarli), ale w Radzyniu nie
oglądano ducha Mickiewicza. Można
sądzić, że szpicel – czujny rejestrator
ludzkich uniesień – nabrał przekonania,
że podniosła atmosfera na Podlasiu, manifestacja patriotycznych uczuć, mogła
jedynie nastać z chwilą przybycia poety
- buntownika. Raporty różnego rodzaju
zdrajców, agentów, tajniaków, gromadzone pieczołowicie przez carską ochranę i peerelowską ubecję, kryją jeszcze
niejedną sensację. Autor Wyznań przypomina o lubelskim zdrajcy Sobolewskim,
który doniósł, że jego uczeń nazwiskiem
Wokulski przygotowuje zamach na cara.
Uczeń, zdradzony przez nauczyciela, powędrował na Sybir. Fronczek dowodzi,
iż Wokulski był kolegą szkolnym Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa)
i stawia ciekawą hipotezę, że bohater
Lalki nie bez przyczyny nosi nazwisko
lubelskiego konspiratora.
Akcja Fronczkowych opowieści
toczy się na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Kresach, na ziemi sandomierskiej
i chełmskiej. Naszemu nobliście, autorowi Chłopów, jego opisom Chełma oraz
podchełmskich okolic, poświęcony jest
tekst Reymont na Czerwonym Podlasiu.
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Frapująca gawęda o Czułczycach powstała w oparciu o dzieło Urywek wspomnień wydany z obszerniejszego rękopisu
(Warszawa 1862) autorstwa zapomnianego pamiętnikarza Józefa Rulikowskiego
(1731-1792). Rulikowski, dziedzic spod
Chełma parający się piórem, pozostawił
ważny choć nieznany diariusz, napisany
ze swadą, pełen barwnych komentarzy,
przynoszący choćby opis munduru ziemi
chełmskiej. W XVIII wieku staropolski
mundur wyszedł już z mody, ale młody
Rulikowski – przywiązany do rzeczy
polskich – wystąpił w nim na sejmiku,
wzbudzając podziw i uznanie braci
szlacheckiej. Mundur ziemi chełmskiej
to kontusz sukienny zielony, podszyty
paliową kitajką, zapinany na haftki,
z aksamitnym kołnierzem, oraz kwadratowa czapka. Jeszcze nad jednym opisem
Rulikowskiego warto się zatrzymać.
W Czułczycach – nieopodal Chełma –
u podkomorstwa Kunickich odbył się
słynny bal, na którym gości uraczono...
makaronem, danie zdumiało biesiadników, bowiem nikt z zebranych takich frykasów nie kosztował. Potem w centrum
uwagi znalazł się pan Boniecki, słynny
tancerz, który po tanecznych popisach
zasłabł i nie odzyskał przytomności.
Podoba mi się ironiczna sugestia autora
Wyznań grabarza, że w Czułczycach
raczono gości nie tylko włoskim makaronem ale i magiczną niemiecką muzyką.
Fronczek, który potrafi zaskakująco
łączyć odległe fakty i sytuacje, dowodzi, że ten nieznany epizod szlacheckiej
zabawy może okazać się pomocny
w wytłumaczeniu pewnej ludowej legendy ziemi chełmskiej. W okolicy Czułczyc opowiadano historię, iż przed laty
w tamte strony przywieziono niemiecki
flet posiadający tajemniczą moc. Kto
usłyszał wygrywaną na nim melodię, ten
zatańcowywał się na śmierć. Wypadek
na dworze podkomorstwa był kolejnym
z serii tragicznych popisów tancerzy.
Już po pierwszych utworach
Z. W. Fronczka recenzenci zauważyli,
że anegdota, dowcip, błyskotliwa puenta
to mocne strony tego pisarstwa. Kolejne
książki potwierdziły, że Fronczek ceni
sobie opinię humorysty, jego proza
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skrzy się od paradoksów, dowcipów
sytuacyjnych i słownych, a w samych
Wyznaniach grabarza – więcej niż
w poprzednich tomach – czarnego humoru. Bo to i król Kazimierz z głową Marii
Magdaleny dla kościoła w Stopnicy,
Tadeusz Czacki z czaszką Jana z Czarnolasu dla księżnej Izabeli Czartoryskiej,
ksiądz proboszcz z Czyżowa płacący za
wolność swych parafian złotym językiem
Jana Nepomucena.
I jeszcze jedna pasja, by nie powiedzieć namiętność pisarska Z. W.
Fronczka: kobiety. (Pamiętajmy, że
jest on autorem zbioru opowiadań
Tydzień wystarczy na wszystkie kobiety świata) W Wyznaniach sprawom
niewieścim poświęca wiele życzliwej
uwagi. Nie skąpi wszak dramatycznych
epizodów z życia siedemnastowiecznej
awanturnicy Agnieszki, nazywanej
lubelską Wenus Joanny d’Arc znad Wieprza, Roksolany zwanej z kolei Fedrą
z Rohatynia, Maryny Miniszchówny,
Cecylii – kiężniczki szwedzkiej – która
rozkochała w sobie polskiego szlachcica
Jana Baptystę Tęczyńskiego, czy Anieli
Rzążewskiej uczącej sztuki miłości
Stefana Żeromskiego, wreszcie Anny
Sierpowskiej - Zborowskiej, najpiękniejszej lublinianki w historii miasta
nad Bystrzycą.
Książka Fronczka przynosi ważne
i zaskakujące przesłania. Zawsze trzeba
mieć otwarte oczy i uszy na wszystkie głosy i znaki. Szczęście bowiem,
a przynajmniej bogactwo, jest zawsze
w zasięgu ręki. I autor nie żałuje przykładów, że tak bywa. Pewien gospodarz
spod lubelskiej wsi o ukrytym złocie
dowiedział się od swych koni. I mamy
w to uwierzyć? Są rzeczy, o jakich nie
śniło się właścicielom koni! – zapewnia
z właściwym sobie poczuciem humoru
Fronczek.
To silva rerum, las rzeczy – pisał
o książce Fronczka na łamach miesięcznika „Twórczość” znakomity prozaik
i wyborny krytyk Stanisław Rogala.
To faktycznie – by trzymać się słów recenzenta „Twórczości” – bigos hultajski.
Ale znakomity. Wiem, że Fronczek nie
abstynent. Należy mu się do tego bigosu
kufel piwa. Albo i dwa.
Piotr Gajew
Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Wyznania grabarza.
Warszawa 2004, Książka i Wiedza, s. 278.
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Przetrwać
życie

myślcie drodzy Państwo, że podmiot liryczny napisał z przekonaniem słowa po
ch... to robić, bo w dalszej części wiersza
użył ważnego słowa: chcę, żyć, wsiąść w
samochód, zobaczyć p... Pieniny.

Ewa Turkiewicz
Najlepiej wiedzą o tym, w jaki
sposób pokonać życiowe zmagania
z problemami dwaj poeci: Andrzej Pilipczuk oraz Tomasz Stankiewicz. Ich
tomik poezji zatytułowany Kardiochirurgia pozornie wydaje się emanować
wulgarnością i dosłownością pragnień i
potrzeb mężczyzn po czterdziestce. Trudno oddzielić przeżycia autorów tomiku
od ich wierszy, które aż proszą, by się
im lepiej przyjrzeć. Zastanowić się nad
głębszym sensem, który tkwi głęboko
w słowach, szczegółowych opisach,
niespotykanych przenośniach, a także
frazeologizmach. Wiersz trzy kropki
zawiera ogromną chęć życia i pokazuje,
że nawet w najtrudniejszych momentach
człowiek ma potrzebę oderwania się od
trudnej rzeczywistości i szuka ucieczki,
miejsca, gdzie mógłby zregenerować siły
do dalszej walki o życie.
Utwory zostały ułożone na zasadzie
polemiki, którą prowadzą ze sobą obaj
poeci. Jeden wspiera na duchu drugiego
i odwrotnie. Ciekawie zestawione wiersze ukazują przebieg walki z chorobą,
stopniując emocje i towarzyszące temu
uczucia. W wierszach obydwu autorów
jest wiele ciszy, skrytości i hasłowatych
wersów, za którymi kryje się krzyk duszy
samotnej, przerażonej w obliczu niepewności losu i podejmowania trudnych
decyzji. Utwory człowieka pozornie
ekstrawertycznego (napisany, mściwy)
przeplatają się z wierszami skromnego
i cichego poety, który nazywa siebie
nosorożcem ale też i ćmą (przypadkowy,
przetrwać). W wielu wierszach możemy
przekonać się, że życie skupia się wokół małych szczegółów, które zajmują
nam, wszystkim ludziom, kilka chwil,
a mimo to, gdy ich nie mamy, to czegoś
nam brakuje. Poranne picie kawy dla
wielu osób jest zwyczajem, wręcz „podmiotowością” (podmiotowość kwestii
picia kawy porannej). Lecz najpiękniej
pokazał szczególiki z życia człowieka
A. Pilipiuk, pisząc o tym, że chciałby
pójść na spacer z bliską osobą, szurać
nogami po suchych liściach itd.... I nie
51

Tomik poezji ukazuje przebieg walki
z chorobą, z życiem, które nie zawsze jest
dla nas łaskawe. W kolejnych utworach
narasta napięcie i emocje towarzyszące
chorobie, by po trudnych chwilach
stwierdzić: znowu jestem (odchodzisz).
Uwieńczeniem sukcesu w tej walce
z niecodziennymi problemami jest
piękny, wyciszający lecz nie usypiający
czujności poety, wiersz wyszeptany,
którego nie można milczeniem pominąć,
bo jest listopad, siódmy, i nadal ciepło,
a podmiot liryczny ma możliwość
spojrzeć szczęśliwy w oczy (nie mówmy
w czyje). Życie jest cudowne, kiedy
w trudnych chwilach są ręce i ktoś, kto
nie zostawi drugiego człowieka z jego
problemami.
Lektura godna polecenia, tym, którzy
nie zatrzymują się tylko nad tym, co
czytelne i dosłowne, których nie przeraża czyjeś cierpienie i rozpacz. Wiersze
mogą obudzić ducha walki u tych, którzy
mają do pokonania problemy i wiedzą,
że walka nie kończy się po pierwszej
przegranej bitwie.
Ewa Turkiewicz

Andrzej Pilipczuk, Tomasz Stankiewicz,
Kardiochirurgia, Wydawnictwo AD REM,
Lublin 2006
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LISTY
STEDA
Henryk Radej
Któż z nas nie lubi pisać listów?
A może jeszcze bardziej je otrzymywać?
Zwłaszcza gdyby korespondencja pochodziła od znanego pisarza lub artysty.
Edward Stachura ma już zasłużone
miejsce w panteonie literatury polskiej,
a listami od niego może pochwalić się
spore grono adresatów. Większość z nich
czeka jeszcze na publikację - głównie
z powodów osobistych osób korespondujących. Pamiętać trzeba, że są to
listy z innej zupełnie epoki komunikacji
społecznej. Nie było wtedy internetu
ani poczty elektronicznej, telefony międzymiastowe zamawiało się w centrali
i czekało godzinami na połączenie. Listy
i kartki pocztowe wędrowały przez Polskę kilka dni, zanim trafiły do adresata.
Najszybsze i najdroższe były telegramy,
które dziś odeszły do lamusa, wyparte
przez wszechobecne sms-y telefonii
komórkowej. Dzięki temu, że było tak
tradycyjnie i zaściankowo, możemy
dziś smakować, jakże rozpoetyzowane,
listy Steda (tak nazywali go znajomi
i przyjaciele).
We Wszystko jest poezją Stachura wyznał: Niekoniecznie pisać teksty zwane wierszami lub też szumnie,
o wiele zbyt szumnie, zwane poezją, ale
koniecznie pisać teksty zwane listami
[...]. Dlatego pisz listy, Przyjacielu, pisz
listy Przyjaciółko [...]. W ten sposób
Twoje istnienie, Twoja obecność nabiera
dla mnie cech wieczystych [...]. I odwrotnie: moje istnienie, moja obecność
nabiera dla Ciebie cech wieczystych,
wtedy, kiedy ja piszę dla Ciebie list.
Korespondencję z bliskimi ludźmi Stachura traktował jako obowiązek. Być
może znaczenie, jakie jej przypisywał,
miało swe źródło w pragnieniu, by dotrzeć do wieczności i żyć poza czasem.
Bezsprzecznie powodowała nim także
samotność, potrzeba bliskości oraz troska
o własne utwory literackie, o których

recenzje
opiniowanie prosił kolegów pisarzy.
Dzięki temu w opracowanym przez Dariusza Pachockiego zbiorze ponad 140
listów, obejmujących lata 1956-1978,
odnaleźć można niepublikowane dotąd
wczesne poezje Stachury. Zbiór ten jest
ponadto świadectwem włóczęgi Steda,
materialnej nędzy; stanowi komentarz do
jego utworów i - co najważniejsze - przybliża Stachurę jako człowieka, wyjaśnia
wiele wątków z jego biografii oraz opisuje czasy, w których żył. Jest ona także
dowodem ogromnego zaangażowania
w twórczą działalność podopiecznych
oraz szacunku, jakim darzył swoich
mistrzów. A adresatami listów Stachury
byli: Julian Przyboś, Jarosław Iwaszkiewicz, Janusz Żernicki, Mieczysław
Czychowski, Wacław Gralewski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Bogusław
Żurakowski, Wincenty Różański, Andrzej Babiński, Istvan Kovacs, Janusz
Anderman, Włodzimierz Antkowiak,
Jerzy Afanasjew, a także sam... Edward
Stachura. Gralewski i Jaworski to postacie związane z ówczesnym życiem
literackim Lublina. Stachura pod koniec
lat 50. drukował swoje wiersze i opowiadania m. in. w lubelskiej „Kamenie”
i „Sztandarze Ludu”. Listy do Przybosia
sygnował mianem przeklętego Lublina
i opisywał w nich swoje przeżycia
i upokorzenia związane z okresem
studiowania romanistyki w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim i waletowania
w akademiku.
Edward Stachura - poeta wybitny,
wyjątkowy, niedościgniony, choć początkowo – niedoceniany - miał wiele
do przekazania, ale tylko nieliczni potrafili wtedy trafnie odczytać sens jego
twórczości. Dokładnie wczytując się
w jego utwory, można dostrzec wiele
jakże ważnych treści egzystencjalnych.
Jego liryki są często zapisem bardzo prywatnych i głębokich przemyśleń. Jednak
prawdziwe dopełnienie wiedzy o samym
autorze kryje się w jego listach nie tylko
do znajomych i przyjaciół, ale również
- co nie powinno być zaskoczeniem
dla orientujących się w temacie - do...
samego siebie. Stachura prowadził bowiem nieustający dialog z samym sobą.
Jego utwory to apoteoza życia pełnego,
zgodnego z naturą, a jednocześnie samotniczego. Znakomicie wpisują się w
literaturę drogi. Tą drogą było całe życie
Stachury. Jego twórczość i życie stano52

wiły jedność, co przesądziło o szczerości
jego dorobku, a później także o jego
legendzie. Bohater Stachury, obdarzony
cechami uznawanymi za anachroniczne
we współczesnym świecie, nie odnajduje
się w zastanej rzeczywistości PRL-u.
Ucieka od świata we włóczęgę, ukojenie
znajduje w naturze i samotności.
Listy do pisarzy stanowią integralną
część całego dorobku artysty. Można
śmiało rzec, że należą do wysokich lotów
prozy poetyckiej. Zachwycają pięknem
i oryginalnością przekazu, są wręcz doskonałe w swej formie, bo każde słowo
dokładnie odzwierciedla duszę Edwarda
Stachury, który słusznie twierdził, że
poetą się nie bywa - poetą się jest. Był
on człowiekiem, który żył tak, jak pisał
i pisał, tak, jak żył, niezależnie od tego,
czy był to tekst użytkowy, list prywatny
czy wiersz. Niepowtarzalnemu stylowi
swojej własnej, bardzo skomplikowanej
życiowej filozofii wierny był do końca
przedwcześnie zakończonego życia.
Swoisty ból istnienia, ogromna wrażliwość, wielki talent, niemal namacalne
cierpienie, czasami liryczne piękno,
a innym razem nieznośna proza (a może
prozodia?) zwykłego życia - to wszystko
można znaleźć w wierszach dołączanych
do listów, adresowanych do niektórych
poetów i redaktorów.
Listy z pierwszego etapu jego twórczości epatują megalomanią, Stachura
nie znosił bowiem słów krytyki, uważał
się, jak większość młodych artystów, za
człowieka niemal nieomylnego, ale już
pod koniec życia, widać u niego pewną
pokorę. Zbiór tych listów warty jest polecenia nie tylko tym, którzy interesują
się twórczością poety, ale również tym
o pewnej wrażliwości, w szczególności
obdarzonych zdolniością empatii. Nie
jest to lektura łatwa i przyjemna, ale
głęboka, pełna przemyśleń, pozwalająca choć trochę zrozumieć człowieka
targanego przeróżnymi problemami
natury filozoficznej. Dla kogoś, kto zna
twórczość Steda, będzie to doskonałe
jej uzupełnienie. A ci, którzy nie znają
jeszcze twórczości Stachury, po lekturze
Listów... powinni sięgnąć po tomiki jego
poezji oraz niezwykłą prozę.

Henryk Radej
Stachura Edward: Listy do pisarzy, oprac. Dariusz
Pachocki. Wyd. Iskry. Warszawa 2006, s. 424.
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Poczta

z pazurkiem
listy - polemiki - opinie
Szanowni Państwo!
Wprowadzamy nową rubrykę dla niepokornych.
To miejsce na ostre, polemiczne wypowiedzi,
wyraziste i zdecydowane poglądy, opinie
o sztuce i literaturze. Otwieramy tę rubrykę
krytycznymi recenzjami książek bardzo
popularnych obecnie pisarzy. Czy zgadzacie
się Państwo z tymi opiniami? Czekamy na listy
nie tylko w tej kwestii.
Redakcja

Nagroda NIKE
dla antypolszczyzny
Zwycięzca Nagrody Nike 2006 roku
wydaje się być nieco kontrowersyjny,
zwłaszcza że wygrał w konkurencji, m.in.
z Dwukropkiem Wisławy Szymborskiej,
tomikiem Ta chmura powraca Piotra
Matywieckiego, powieściami Warunek
Eustachego Rylskiego i Lubiewo Michała
Witkowskiego. Zatryumfował Paw królowej Doroty Masłowskiej. Henryk Bereza,
jeden z członków jury, w następujący
sposób uzasadnił wybór:
Druga książka Doroty Masłowskiej
już przez to jest wyjątkowa, że jest chyba
wybitniejsza od pierwszej. W „Pawiu królowej” autorka daje dowody takiej wirtuozerii, że w języku wolno jej już właściwie
wszystko. Narracja w powieści-poemacie
korzysta z pełnej wolności, która sztuce
słowa przywraca jej przyrodzone prawa.
Dzięki temu język i sztuka odzyskują
u Masłowskiej swoje prawdziwe życie
i pozwalają na pisarską kpinę z podejrzanych uroków kultury popularnej.
W rankingu czytelników zwyciężył
Dwukropek Szymborskiej. Ponadto
nagrodzono recenzję Jacka Beresia
z Rzeszowa, która zaskoczyła odbiorców
następującym hasłem przewodnim: Kto
powiedział, że Szymborska nie powinna
dostać Nike, złapie go choroba morska
w czasie rejsu na Martynikę.
W Pawiu królowej Masłowska wprost
rozdziera na strzępy nawet najmniejszą
iskrę pozytywnego postrzegania rzeczywistości. Zarówno bohaterów jak
i otaczający ich świat stawia na kanwie
absurdalnej karykatury. Czytając książkę, odniosłam wrażenie, że na moment
zostałam zamknięta w klatce, po brzegi
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Wątpliwa lektura

wypełnionej częstochowskimi rymami,
kolorową prasą oraz licznymi przekleństwami. A wydobywający się z ust MC
Doris monolog, sprawiał, iż wszystko,
co zostało już zdeformowane, ponownie
wrzucono w maszynę szyderstwa. Z kart
powieści bije plastikowa sztuczność wyrazu, zupełnie pozbawiona sensu i logiki.
Poszczególne wydarzenia nie są w żaden
sposób ze sobą powiązane. Trudno określić, gdzie znajduje się początek, a gdzie
koniec podejmowanych problemów i myśli. Wprawdzie odbiorca podąża szlakiem
warszawskich ulic, zwiedzając Pragę lub
ulicę Jagiellońską, jednak owe odniesienia
bardziej potęgują kpinę oraz lekceważenie
dotychczasowego dorobku artystycznych
i społecznych realiów, niż są próbą zarysowania świata przedstawionego.
Pisarka, poprzez ukazanie negatywnej
strony rzeczywistości, pragnie zwrócić na
siebie uwagę odbiorców. Swoisty szok
jest metodą zdobywania coraz szerszego
grona zainteresowanych - młodych, często
zbuntowanych ludzi. Masłowska sama
przyznaje, że: ta dosadność i wulgarność
ma na celu zachęcenie do lektury osób,
które nigdy by po tę lekturę inaczej nie
sięgnęły [...]. Zatem nie jest ważne, jakie
treści niesie stosowany w powieści bełkot,
lecz co zrobić, by choć raz zobaczyć sobie
na żywo kogoś naprawdę znanego. Autorka w cyniczny sposób zabarykadowuje
w ramy telenoweli działalność Stanisława
Retro, Anny Przesik, a nawet i samą Unię
Europejską. Nie boi się posługiwać wulgaryzmami oraz tematami tabu, takimi jak
seksualność człowieka, sądząc, że można
jej wszystko. Tekst aż razi spontaniczną
bezpośredniością wyrażanych opinii, przypominających słynne dialogi uczestników
programu Big Brother.
Tymczasem Masłowska woła: Hej ludzie, posłuchajcie tej historii, zróbcie ją
sobie głośniej, bo to historia o miłości, jak
krew ją do was w zaciśniętej pięści niosę,
to nie jest piosenka o lejącej się wodzie,
wycinaj kupony, zbieraj bony, wysyłaj
nagrody [...] mam dziewiętnaście lat
i niepotrzebna mi osobowość... Rapująca
wypowiedź zdobywczyni Nike, uśmiercająca powszechnie wyznawane wartości, nasuwa gorzkie pytanie: co stało się
z polszczyzną?
Monika Jesionczak

Zachęcona pochwalnymi ocenami
książek Andrzeja Pilipiuka, sięgnęłam po
Zagadkę Kuby Rozpruwacza i doznałam
zawodu, bo nie wiem, do jakiego czytelnika jest adresowana.
Dla ludzi dorosłych nie ma w niej nic
– ani głębszych treści, ani scen, które by
zachęcały do czytania. Narracja wprawdzie
potoczysta, poprawna, miejscami nawet
ładna, ale zbyt prosta, aby zadowoliła
dorosłego czytelnika.
Książkę tę chętnie czyta młodzież szkół
podstawowych i gimnazjów. Cóż więc
takiego atrakcyjnego serwuje młodzieży
pisarz A. Pilipiuk? Zagadka Kuby Rozpruwacza składa się z cyklu opowiadań,
których bohaterem jest Jakub Wędrowycz
(dlaczego nazwisko w ukraińskim brzmieniu?), czasami pojawia się jego towarzysz
Wielki Grafoman, czyli sam Autor. Przez
wszystkie opowiadania i rozdziały leje
się bimber i spirytus; Wędrowycz sam go
pędzi, więc nazywany jest też Bimbrownikiem. W jednym rozdziale uczy, jak
pędzić w warunkach domowych bimber.
Bez pijaństwa nie może zdziałać niczego,
to alkohol pobudza go, daje mu siłę do
rozwiązywania zagadek i zwycięstw.
Powtarza się to przez wszystkie rozdziały
książki. Jakby było mało pochwał dla
alkoholizmu, w jednym miejscu pojawia
się „pigułka” (narkotyk), a gdy Wędrowczy
pragnie miłości, zażywa „viagrę”, nie gardzi też owieczkami na górskiej hali.
Na okładce książki czytamy: Wreszcie
pojawił się bohater, co znajdzie radę na
wszystko i na wampira, i na utopce, i na
milicję, i na wrednych sąsiadów. Gdyby
jeszcze znalazł sposób na etyczne życie
i likwidację pijaństwa, byłoby pięknie,
ale w książce nie znajdziemy potępienia
pijaństwa, przeciwnie – ono jest motorem
sukcesów.
Wydawnictwo Fabryka Słów na drugiej
stronie karty tytułowej informuje, że żadna
część książki nie może być przedrukowywana[…], ani nawet odczytywana […] bez
zgody pisemnej wydawcy. Nie mogę więc
zacytować wielu fragmentów opowieści dla
zilustrowania swoich krytycznych uwag.
Książek A. Pilipiuka nie powinna czytać młodzież, a dorośli stracą tylko czas.
Stanisława Wiśniewska

Dorota Masłowska: Paw królowej Wydawnictwo Lampa i
Iskra Boża, Warszawa, 2005

Andrzej Pilipiuk: Zagadka Kuby Rozpruwacza, Wydawnictwo
Fabryka Słów, Lublin, ul, Bursztynowa 17, s.340.
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Józef Bułatowicz

Stanisław Koszewski

O ludzkiej naturze
W człowieku siedzi takie zwierzę,
Że ciągle tylko bierze, bierze...

Gruba kreska
Nie pomoże gruba kreska,
gdy natura pieska.

W knajpie
Przy piwku, schabowym i szklance wódzi
załatwia się sprawy i nierzadko... ludzi.

Demokratyczne wybory
Wybrali
i się załamali!

Stanislaw Rogala
Do Żony
Za to Cię cenię,
że dźwigasz moje brzemię.

54

nr 1 (9) 2007

literatura

z humorem

Saturian Naliwajko
Drobna różnica
Tym się różni poeta
Od zwykłego człowieka
Że na poetę zawsze
Jakaś muza czeka.

Pan Sobiepan
w stopklatce przegląda się
Pan Sobiepan
z uwagorezerwą ocenia
stosunki czysięopłacania
kontempluje jatutobie tymitumnie
zaiprzeciw stawia za a jutro przeciw
z dumouwagą waży słowogesty
słowotoki jęzośliną delektuje

że puste że jakie
że bez...
a co im do tego
pustosłowia zakichane
to On Sobiepan porządkuje
tłumne masoczasy
i lustruje racjofakty
w racjotekach
sprawobiegi w racjotezach
racjosegreguje
to On Sobiepan
karze i rozgrzesza
że odejdzie
chi chi chi
che che che
cha cha cha
... następny proszę
(WT)

Skaza na duszy
Pytasz skąd na duszy mej skaza?
- to kopnięcie pegaza...

rysunki: Stefan Raczyński
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reklama
Do tej pory ukazały się następujące numery
Pisma Literacko - Artystycznego Egeria

Nr 1 (1) 2004

Nr 1 (2) 2005

Nr 2 (3) 2005

Nr 3-4 (4/5) 2005

ul. Krzywa 41/3
22-100 Chełm

książki
(księgarnie:
językowo-edukacyjna
i taniej książki)
Nr 1 (6) 2006

Nr 2 (7) 2006

Nr 3 (8) 2006

dostępna jest w salonach „RUCH” i wybranych księgarniach
na terenie województwa lubelskiego.
Sprzedaż wysyłkową (za zaliczeniem pocztowym) prowadzi Wydawnictwo
TAWA, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3.
Zamówienia można składać: listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną.
Koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo.
Istnieje możliwość zakupu numerów archiwalnych.
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