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Jan Kasprowicz

OJCZYZNA
Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma przyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Widziałem, jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie.

Widziałem jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, iż żyje dla Niej.

Widziałem jak do Jej kolan –
Wstręt dotąd serce me czuje –
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.

Widziałem rozliczne tłumy
Z pustą leniwą duszą,
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej
Resztki sumienia głuszą.

Sztandary i proporczyki,
Przemowy i procesyje,
Oto jest treść Majestatu,
Który w niewielu żyje.

Więc się nie dziwcie – ktoś może
Choć milczkiem słuszność mi przyzna –
Że na mych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz: Ojczyzna!
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Chełm obchody 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Szanowne Panie, 
Szanowni Panowie *

Święto Niepodległości jednoczy nas wokół tego, 
co w życiu narodu najważniejsze. Dziewięćdziesiąt lat 
temu, w listopadowe mgliste dni, Polacy  przeżywali 
moment wielkiej radości - i wielkiej próby. Jedenaste-
go listopada 1918 roku Niepodległa Rzeczpospolita, 
zrośnięta z ziem trzech zaborów, powróciła na mapę 
Europy.  Cztery pokolenia chwytały po kolei za broń, 
by wolność wywalczyć siłą polskiego oręża. Cztery 
pokolenia żyły oczekiwaniem i nadzieją nadejścia 
tej upragnionej chwili. Chwili okupionej krwią pole-
głych, męczeństwem straconych, tęsknotą wygnańców, 
cierpieniem zmarłych w katordze,w więzieniach, na 
zesłaniu.

Polacy dowiedli, że są narodem, którego niepodle-
gły duch nigdy nie gaśnie – narodem, który z niewolą 
nie pogodził się nigdy. Pokazali, że walką, pracą 
i miłością do Ojczyzny pokonać można największe 
przeciwności losu.

Patrząc w tamtą chwalebną i dramatyczną prze-
szłość, składamy dziś hołd wszystkim, którzy tworzyli 
łańcuch pokoleń, połączony myślą o wolnej Polsce. 
W 90. rocznicę  odrodzenia Rzeczypospolitej pochylamy 
głowę przed bohaterami naszej historii. Przed ludźmi 
szabli i pióra, przed powstańcami i zwolennikami 
pracy organicznej; przed tymi, którzy o niepodległość 
musieli walczyć i tymi, którzy potrafi li ją umacniać. 
Dziękujemy za ich ofi arę krwi, poświęcenie, patrio-
tyczny entuzjazm.    

Dzień 11 Listopada 1918 roku był tryumfem nas 
wszystkich. Nie tylko tych, którzy własnymi oczyma 
oglądali wschodzące nad Polską słońce  wolności, ale 
także tych, którzy tego dnia nie doczekawszy zmarli w 
mrokach niewoli. Było to wspólne zwycięstwo tych, 
których nie zdołały złamać ani klęski powstańcze 
i  obojętność świata, ani szubienice i próby rusyfi kacji, 
ani ustawy specjalne i Kulturkampf Biscmarka, ani 
wreszcie  oportunizm ludzi małej wiary, którzy w imię 
fałszywego realizmu nawoływali do pogodzenia się 
z niewolą.

W 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości [...] 
kłaniamy się z szacunkiem ojcom, założycielom II 
Rzeczypospolitej: Józefowi Piłsudskiemu i Romanowi 
Dmowskiemu, Wincentemu Witosowi  i Wojciechowi 
Trąpczyńskiemu, Ignacemu Daszyńskiemu i Janowi 
Paderewskiemu i wielu innym bohaterom i twórcom 
tamtych dni. 

  Prezydent Miasta Chełm
              Agata Fisz

* fragmenty przemówienia wygłoszonego przez Panią Prezydent Miasta Chełm 
11 listopada 2008 roku na Placu dr Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie w trakcie 
uroczystości z okazji 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Ten numer pisma współfi nansowano 
ze środków budżetowych Miasta Chełm
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historia z dziejów Chełma

Cyprian Odorkiewicz, jeden z uczestników wydarzeń 
w Chełmie w listopadzie 1918 r., a w powstaniu warszaw-
skim słynny „Krybar”, dowodzący oddziałami na Powiślu, 
w swoich wspomnieniach, opublikowanych w piętnastą 
rocznice odzyskania niepodległości zapisał: Długie wojenne 
lata grozy i zwątpienia, lata zmagań i nadziei, a wreszcie 
wielkie dni walki i zwycięstwa, radości i triumfu, dni trudu 
i mozołu, przeżyte w listopadowy czas roku 1918, skłaniają 
głębią swej treści i mocą swego wyrazu do zmiany wspomnień 
osobistych na dokument publiczny, który sięgając myślą 
w niedawno przeżyte przez nas czasy, uchronić je ma od 
zamglenia, a może nawet zagłady, tak łatwej i możliwej 
w zamęcie spraw bieżących. Słowa jednego z wielu młodych 
żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej dobrze oddają 
atmosferę dni sprzed dziewięćdziesięciu laty. Trudno nie 
sformułować refl eksji, że tego rodzaju emocjonalny stosunek 
do niepodległego państwa, należy obecnie do postaw dosyć 
rzadkich. Być może podstawowe znaczenie ma wspomniany 
„zamęt spraw bieżących”. Jednak tak jak Cyprian Odorkie-
wicz warto uchronić „od zamglenia” pamięć o tamtych cza-
sach. Odbudowa niepodległego państwa polskiego w 1918 r., 
należy do najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Jak 
to zwykle bywa z ważnymi wydarzeniami historycznymi, 
w wymiarze konkretnym zamieniają się w szereg malowniczych 
epizodów, subiektywnych przeżyć i postaw. Swoje miejsce 
i to niepoślednie zajmuje w tej historii Chełm.

Wybuch I wojny światowej rozbudził polskie nadzieje na 
odzyskanie utraconej przed stu dwudziestu laty niepodległo-
ści. Nadziei podtrzymywanej latami walki, oporu i trwania 
w przywiązaniu do języka i kultury narodowej. Chełm i zie-
mia chełmska zajmowały w tych działaniach ważne miejsce. 
Konspiratorzy z chełmskiego Seminarium Unickiego, polskie 
oddziały powstańcze wkraczające do miasta w 1863 r., unici 
trwający przy swej wierze, chełmscy uczniowie rosyjskiego 
gimnazjum, walczący o przywrócenie nauki mowy ojczystej, 
to tylko nieliczne przykłady poświęcenia i oddania sprawie 
narodowej. Opór na ziemi chełmskiej był trudny. Region 
cieszył się specjalnym zainteresowaniem rosyjskich władz 
zaborczych. To tutaj podejmowano szczególnie intensywne 
działania w ramach rusyfi kacji, których zwieńczeniem było 
powołanie w 1913 r. Guberni Chełmskiej. Napływ rosyjskich 
urzędników i nacjonalistycznego duchowieństwa prawo-
sławnego oraz liczny garnizon wojskowy, miały wyrugować 
wpływy polskie z traktowanej jako odwiecznie ruskiej 
i prawosławnej ziemi chełmskiej. Mimo tych twardych re-
aliów, pod koniec XIX w. w mieście rozkwitło polskie życie. 
Powstawały tajne organizacje, rozwijano tajne nauczanie 
i kultywowano polskość, między innymi poprzez utworzony 

w 1910 r. Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
powstały z inicjatywy zasłużonego społecznika i działacza 
dr Edwarda Łuczkowskiego. Spore znaczenie miały wy-
darzenia z 1905 r., które z jednej strony doprowadziły do 
powstania struktur Polskiej Macierzy Szkolnej, ale również 
wykreowały grono zaangażowanych działaczy, wśród któ-
rych najczęściej wymieniany jest szewc Franciszek Wleklik, 
członek Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej 
i zesłaniec (Wiktor Ambroziewicz wspominał jeszcze jednego 
chełmskiego „Kilińskiego”  - Aleksandra Chmielewskiego). 
Do PPS trafi ł także późniejszy generał, urodzony w Chełmie, 
Władysław Uzdowski „Bończa”, uczeń chełmskiego gim-
nazjum rosyjskiego. W murach tej szkoły, funkcjonującej 
w zabudowaniach dawnego Kolegium Pijarów, przebywał 
także Tadeusz Kasprzycki, działacz Związku Strzeleckiego, 
dowódca słynnej Kompanii Kadrowej, a w przyszłości generał 
dywizji i Minister Spraw Wojskowych.

Po wybuchu wojny działalność konspiracyjna uległa 
rozszerzeniu. Według wspomnień wymienianego już Cy-
priana Odorkiewicza, już w 1914 r. w Chełmie powstały 
struktury POW, a głównym działaczem był wspomniany 
Franciszek Wleklik. W 1915 r., w związku z wkroczeniem 
na tereny Królestwa Polskiego wojsk państw centralnych, 
miejsce rosyjskich zaborców zajęły austriackie władze 
okupacyjne. Nowe porządki przyniosły polskiemu społe-
czeństwu nieco lepsze warunki funkcjonowania. Nastąpiło 
między innymi odrodzenie polskiego szkolnictwa, którego 
symbolem stała się utworzona w 1915 r. Chełmska Szkoła 
Filologiczna, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego. Austriacy zgodzili się także na stworzenie 
zalążków samorządu miejskiego, powołując w 1917 r. Radę 
Przyboczną przy Komisarzu Miasta. Powstawały również 
liczne organizacje społeczne, w tym harcerstwo, towarzystwa 
sportowe i kulturalne. Wszystkie te działania nie zaspokajały 
dążeń społeczeństwa polskiego, które coraz śmielej myślało 
o usunięciu okupantów i odbudowie niezależnego państwa. 
Podobnie jak w innych rejonach Polski, również w Cheł-
mie przygotowaniami do usunięcia okupantów zajmowały 
się rozbudowane struktury POW. Wiodącą rolę odgrywali 
nauczyciele Szkoły Filologicznej (Wacław Uzdowski, Jan 
Ulanowski i Ludwik Zajączkiewicz), a także działający 
w różnych środowiskach społecznych tacy działacze, jak: 
Mikołaj Drabikowski, Marceli Koper, Piotr Oleszkiewicz, 
Władysław Zaydler (posiadający przeszłość legionową), 
Franciszek Zieliński, Aleksander Prokopiak i Tadeusz Ula-
nowski. Według wspomnień Jana Stefańskiego, pełniącego 
obowiązki sekretarza i adiutanta komendy POW w Chełmie, 
mniej lub bardziej powiązane z organizacją były struktury 

Zbigniew Lubaszewski

CHEŁMSKI LISTOPAD 1918
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Ligi Kobiet, Komitetu Pomocy Materialnej, Uniwersytetu 
Ludowego, Domu Ludowego i Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”. W Szkole Filologicznej pod pozorem kursów 
wieczorowych organizowano szkolenia instruktorów POW. 
Zaangażowaniu w pracę organizacji uczniowie szkoły (często 
poprzez rozwijające się harcerstwo pod kierownictwem An-
toniego Kostrzanowskiego) odpowiedzialni byli za łączność 
w POW. Zajęcia z bronią prowadzono w składzie trumien przy 
ulicy Młynarskiej oraz w podziemiach kredowych. Ćwiczenia 
polowe organizowano w lesie Podgórze

Kontakty z organizacjami niepodległościowymi utrzy-
mywali także przedstawiciele miejscowego ziemiaństwa, 
bracia Zdzisław, Felicjan i Tadeusz Lechniccy. Szczególnie 
newralgiczną rolę w chełmskiej POW pełnił wspomniany Jan 
Stefański, emerytowany nauczyciel gimnazjalny. W 1917 r. 
do działalności POW włączyli się kolejni działacze. Funkcję 
komendanta obwodu (sztab miał siedzibę w budynku przy 
Wojsławickiej 5) objął były student Politechniki Warszawskiej 
Józef Kasperski (ps. „Zawieja”), działacz POW z Warszawy 
(według relacji Cypriana Odorkiewicza uczestniczył w kilku 
akcjach zbrojnych i posiadał wyrok władz niemieckich). 
Zapleczem działania było biuro inspektora szkolnego, 
w którym Kasperski pełnił funkcje urzędnika. Wspieranie 
POW było tolerowane przez ówczesnego inspektora szkolne-
go oraz włączoną do konspiracji maszynistkę urzędu Broni-
sławę Krawczyńską. W siedzibie inspektoratu między innymi 
wcielano w szeregi POW nowych członków, przyjmując 
stosowną przysięgę. Obok ćwiczeń wojskowych, członkowie 
POW prowadzili akcje propagandowe, polegające na rozle-
pianiu „komunikatów” POW i niszczeniu ogłoszeń władz 
austriackich (ofi cjalne zarządzenia przekreślano czerwonymi 
pasami i podpisem POW). Czasami akcje miała charakter 
niezwykle malowniczy. Tak było przed 19 marca 1918 r. 
(urodziny Józefa Piłsudskiego), kiedy członkowie POW 
i mieszkańcy Chełma wysłali ponad tysiąc kartek urodzino-
wych na adres „Twierdza w Magdeburgu”. 

Oparciem dla organizacji nadal była Szkoła Filologiczna, 
a jedną z głównych postaci chełmskiego ruchu niepodle-
głościowego był Wiktor Ambroziewicz, pełniący od 1917 r. 
funkcję dyrektora Szkoły Filologicznej, wspierany przez 
żonę Stanisławę. Oboje mieli za sobą spore doświadczenia 
w działalności niepodległościowej. Wiktor Ambroziewicz 
od czasów studenckich był działaczem Związku Młodzieży 
Polskiej (ZET). Tuż przed wybuchem wojny zajmował się 
dziennikarstwem. W 1915 r. został internowany przez władze 
niemieckie, a po zwolnieniu został skierowany do Chełma. 
Obok kierowania szkołą, Wiktor Ambroziewicz podejmował 
szereg ważnych inicjatyw. W październiku 1917 r. zorganizo-
wał Dni Kościuszkowskie, związane z setną rocznicą śmierci 
Tadeusza Kościuszki. Rozbudowany program uroczystości, 
łącznie z uroczystym przemarszem ulicami miasta, zaakcep-
towały władze austriackie w osobie Komisarza Rządowego 
Maksymiliana Kalmusa, z wyjątkiem punktu dotyczącego 
nadania skwerowi u zbiegu Wesołej, Brzeskiej i Podwalnej 

nazwy „Plac Tadeusza Kościuszki” (planowano jeszcze 
ufundowanie w tym miejscu pomnika naczelnika, chociaż 
ostatecznie usypano jedynie skromny kopiec z krzyżem). 
Uroczystości kościuszkowskie przeprowadzono również 
w okolicach Chełma. W ich wyniku powstały pomniki 
i kopce poświęcone Kościuszce w Krasnymstawie, Pawłowie 
i Surhowie (z czasem również w Wojsławicach). W lutym 
1918 r. Wiktor Ambroziewicz był jednym z inicjatorów 
powołania Straży Kresowej, organizacji złożonej głównie 
z działaczy ZET-u, która w związku z decyzjami traktatu brze-
skiego przekazującego Chełmszczyznę i Podlasie Ukrainie, 
podjęła działania protestacyjne. Zalążkiem organizacji była 
powołana pod koniec 1917 r. Straż Ziemi Chełmskiej, która 
według ustaleń Niny Zielińskiej (autorki monografi i o Straży 
Kresowej) miała skupić wszystkie siły polskie do walki z tym, 
kto chciałby widzieć Ziemię Chełmską oderwaną od Polski. 
Główną rolę w chełmskiej Straży odgrywali działacze Polskiej 
Macierzy Szkolnej z sędzią Tadeuszem Kozerskim ze Stawu 
na czele. Po powołaniu Straży Kresowej Wiktor Ambrozie-
wicz został członkiem Rady Naczelnej organizacji. Na czele 
Straży stał Zarząd Główny, do którego weszli między innymi: 
Stefan Plewiński, Zdzisław Lechnicki i  Kazimierz Fudakow-
ski (władze Straży Kresowej w tym czasie miały siedzibę 
w Lublinie). W organizacji znalazło się wielu wybitnych pisa-
rzy, takich jak Melchior Wańkowicz, Maria Kuncewiczowa, 
Ewa Szelburg-Zarembina, a także wielu wybitnych działaczy 
społecznych (Tadeusz Katelbach, Jan Bułhak, Mikołaj Paj-
dowski). Powołano również Koło Powiatowe Straży Kresowej 
w Chełmie, z siedzibą w budynku przy ówczesnym Placu 3 

Wiktor Ambroziewicz
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Maja (obecnie róg Podwalnej i Reformackiej). Organizacja 
przejęła kontrolę nad wydawanym już w okresie zaborów 
„Głosem Ziemi Chełmskiej”, redagowanym przez Zdzisła-
wa i Tadeusza Lechnickich, Bolesława Srockiego i Wiktora 
Ambroziewicza, który pełnił funkcję redaktora naczelnego. 
Działania Straży Kresowej wspierał Eugeniusz Kwiatkowski, 
późniejszy wicepremier i minister przemysłu, który na począt-
ku 1918 r. przybył do Chełma jako ofi cer werbunkowy De-
partamentu Wojskowego Legionów. Najbardziej znaną akcją 
Straży Kresowej było zorganizowanie uroczystości z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1918 r., których 
głównym motywem był protest wobec decyzji brzeskich. 
W skład komitetu organizacyjnego obok Ambroziewicza we-
szli sędzia Tadeusz Kozerski i Zdzisław Lechnicki. Poparcia 
akcji udzieliła Rada Regencyjna. Ostatecznie manifestacja 
zgromadziła ok. 30 tysięcy osób, głównie z Chełmszczyzny 
i Podlasia, a także z Lublina, Wilna i Krakowa (do Chełma 
dotarł m. in. Eugeniusz Romer, wybitny geograf polski). 
W drugiej połowie 1918 r. ważną inicjatywą Straży Kresowej 
było tworzenie Straży Obywatelskiej, paramilitarnej orga-
nizacji porządkowej, która miała powstać na bazie straży 
ogniowych, „Sokoła” i zebranych doraźnie ochotników. 

Obok Wiktora Ambroziewicza w działania niepodle-
głościowe, również w ramach POW, włączyli się kolejni 
nauczyciele Szkoły Filologicznej, od 17 sierpnia 1918 r. 
działającej jako Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana 
Czarnieckiego, przede wszystkim Tadeusz Dąbrowski (we-
dług wspomnień Wiktora Ambroziewicza nadzorujący dzia-
łalność POW na terenie szkoły) i Aleksander Sauter. Kolejnym 
ważnym ośrodkiem oparcia dla POW stało się Seminarium 
Nauczycielskie Męskie, kierowane od 1918 r. przez Jana 
Dębskiego, działacza ZET-u i przyszłego znanego posła PSL 
– Wyzwolenie. Wśród nowych działaczy POW wymieniani 
są także: Karol Jarzyński, Jan Pisański i Wacław Stępiński. 
Od połowy 1918 r. działania POW wspierali powracający do 
kraju żołnierze z byłych formacji polskich na terenie Rosji. 
Do takich działaczy należał brat Cypriana Odorkiewicza 
Zygmunt oraz Tadeusz Lechnicki. O ilości przebywających 
w Chełmie byłych żołnierzy świadczył zjazd zorganizowany 
w Kinoteatrze „Polonia”, który zgromadził ponad 300 osób. 
Siły chełmskiej POW szacowano na ok. 150 osób. Taka liczba 
uczestniczyła w ćwiczeniach polowych, zorganizowanych 
w 1918 r. na miejskim Wygonie. 

Zbliżający się koniec wojny pozwalał na przystąpienie do 
realizacji zaplanowanych działań. Według wspomnień Wikto-
ra Ambroziewicza, już we wrześniu 1918 r. do Chełma przybył 
emisariusz władz centralnych POW (według innych relacji 
wizyta miała miejsce w październiku). Był to zwolniony 
z niewoli podporucznik Ludwik Kmicic-Skrzyński. Celem 
misji było przeprowadzenie na terenie ziemi chełmskiej 
ewidencji byłych legionistów, co wiązało się z planami od-
twarzania w tym rejonie polskich formacji wojskowych. Rów-
nocześnie w trakcie narad przywódców POW w Warszawie 
uznano, że Chełm powinien być jednym z głównych miejsc 

realizacji tego zadania. Jako argument wysuwano, że miasto 
było ważnym węzłem kolejowym i w związku z tym posiadało 
zasobne magazyny wojskowe. Do realizacji zadania zgłosił 
się rotmistrz Gustaw Orlicz-Dreszer, który po zwolnieniu 
z obozu jenieckiego przybył do Warszawy 20 października 
1918 r. Wybór był wyjątkowo trafny. Gustaw Orlicz-Oreszer 
był od młodych lat działaczem niepodległościowym związa-
nym z ZET-em. Wybuch wojny zastał go w armii rosyjskiej, 
jednak już w sierpniu 1914 r. znalazł się wśród legionistów 
Józefa Piłsudskiego (został osiemnastym ułanem w słynnym 
oddziale konnym Władysława Beliny-Prażmowskiego). Póź-
niej służył w 1. Pułku Ułanów i 1. Pułku Piechoty Legionów, 
dochodząc do stopnia rotmistrza. Gustaw Orlicz-Dreszer 
również był dobrze zorientowany w sytuacji Chełma i ziemi 
chełmskiej (między innymi dzięki informacjom Ludwika 
Kmicic-Skrzyńskiego). Akcja miała zostać przeprowadzona 
w porozumieniu z szefem POW na Lubelszczyźnie, majo-
rem Stanisławem Burhardt-Bukackim, który potwierdzał 
słuszność wyboru Chełma na miejsce organizacji kawalerii, 
zwracając uwagę na dużą ilość ziemiaństwa w regionie, 
mogącego zaoferować znaczącą pomoc. Równocześnie do 
Zamościa skierowano z podobnym zadaniem kapitana Sta-
nisława Zosik-Tessaro. Po opanowaniu miast na obszarze 
okupacji austriackiej, wymienieni ofi cerowie, mieli przystąpić 
do tworzenia pułków kawalerii (w Lublinie takie zadanie 
otrzymał rotmistrz Janusz Głuchowski). 

Gustaw Orlicz-Dreszer
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Po odpowiednich przygotowaniach 27 października 
rotmistrz Dreszer wyruszył przez Lublin do Chełma, gdzie 
dotarł 29 października (według innych relacji 27 października 
przebywał już w Chełmie). Towarzyszyła mu grupa ofi cerów 
i podofi cerów, wśród których byli między innymi porucznicy: 
Rudolf Dreszer (młodszy brat rotmistrza) i Stanisław Grzmot-
Skotnicki oraz wspomniany Ludwik Kmicic-Skrzyński. Cała 
trójka, podobnie jak Gustaw Orlicz-Dreszer, dosłużyła się 
z czasem stopni generalskich. Rudolf Dreszer, młodszy o dwa 
lat od brata, przed wybuchem wojny studiował w belgijskim 
Liége i działał ZET-cie. Drogi braci rozeszły się po wybuchu 
I wojny światowej. Wprawdzie razem zostali wcieleni do 
armii rosyjskiej, jednak Gustaw Dreszer po dwóch tygo-
dniach przekroczył front i zgłosił się do Legionów Polskich. 
Rudolf pozostał w armii rosyjskiej. Pod koniec wojny służył 
w I Korpusie Polskim. Stanisław Grzmot-Skotnicki i Ludwik 
Kmicic-Skrzyński wywodzili się z I Brygady Legionów (obaj 
wchodzili w skład słynnego siedmioosobowego patrolu Wła-
dysława Beliny-Prażmowskiego, zalążka polskiej kawalerii). 
Później służyli w I Pułku Ułanów, a po rozwiązaniu Legionów 
trafi li do niewoli. Obok trzech przyszłych generałów wśród 
podkomendnych rotmistrza Dreszera znaleźli się jeszcze: pod-
porucznik Jerzy Rakman z armii rosyjskiej (działacz ZET-u 
z Petersburga) oraz kilku podofi cerów z byłego I Pułku Uła-
nów Legionów, którzy wiosną 1917 r. ukończyli szkołę ofi -
cerską w Ostrołęce. Należeli do tej grupy między innymi pod-
ofi cerowie Iwo Moraczewski oraz Mieczysław(?) Kędzierski. 
W mieście nawiązano kontakt z Józefem Kasperskim, Janem 
Dębskim (kolegą Dreszera ze studiów w Leodium), Wiktorem 
Ambroziewiczem i Felicjanem Lechnickim. Przygotowania 
do akcji rozbrojenia Austriaków wchodziły w ostatnią fazę. 
1 listopada 1918 r. (według innych relacji 31 października) 
w Kinoteatrze „Polonia” po raz drugi zgromadzili się człon-
kowie POW i przebywający w Chełmie żołnierze formacji 
wojskowych, głównie z terenu Rosji. Zebraniem kierował 
Rudolf Dreszer. Według wspomnień Cypriana Odorkiewicza 
przemówienia wygłosili: Józef Kasperski, Mikołaj Drabikow-
ski, Tadeusz Lechnicki, chełmski aptekarz Załuski i, przybyły 
z narady komendy POW w Lublinie, Gustaw Orlicz-Dreszer. 
Po zebraniu zgromadzeni udali się pod kopiec Kościuszki. 
Przemarsz był zorganizowany. Chełmscy peowiacy i ochot-
nicy, jak również żołnierze w służbie austriackiej czwórkami 
przemaszerowali na plac przed dzisiejszym Sądem Rejono-
wym. Kompanię POW prowadził Orlicz-Dreszer, natomiast 
oddział szkolny - porucznik Grzmot-Skotnicki. Tutaj złożyli 
przysięgę, którą odebrał Orlicz-Dreszer, ogłaszając równo-
cześnie pogotowie bojowe na dzień następny. Obok oddziału 
POW (pluton szkolny zgromadził się w ówczesnej siedzibie 
szkoły przy ulicy Pocztowej) przystąpiono do organizacji 
Milicji, której podstawę stanowili działacze Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Odpowiednie rozkazy dotarły także z Lublina. 
Według wspomnień Wiktora Ambroziewicza, to właśnie on 
w nocy z 31 października na 1 listopada przywiózł z Lu-
blina odpowiednie rozkazy oraz nominacje (raczej pomylił 

dzień, łącząc w swoich wspomnieniach akcję rozbrojenia 
Austriaków z dniem 1 listopada). Następnej nocy (z 1 na 2 
listopada) w Serebryszczu spotkali się Dreszer, Ambrozie-
wicz i Lechnicki. Ustalono, że akcja rozbrojenia garnizonu 
zostanie przeprowadzona następnego dnia, czyli 2 listopada. 
Tej samej nocy w jednej z drukarni chełmskich wydrukowano 
odezwę o przejęciu władzy na rozkaz „Naczelnych Władz 
Państwa Polskiego”. O świcie odezwa została rozplakatowana 
w mieście. Mieszkańcy Chełma mogli w niej przeczytać, że 
komisarzem cywilnym powiatu został Felicjan Lechnicki, 
komisarzem miasta Wiktor Ambroziewicz, a komendantem 
wojskowym Gustaw Orlicz-Dreszer. W godzinach porannych 
grupa licząca ok. 40 ochotników zgromadziła się przed ko-
ściołem parafi alnym. Według wspomnień Jana Stefańskiego 
członkowie POW zebrali się już o godzinie 5 rano na terenie 
seminarium przy ulicy Reformackiej. Jeden z oddziałów wy-
ruszył z Lubelskiej 50 z mieszkania Tadeusza Ulanowskiego. 
Według relacji Gustawa Orlicz-Dreszera zgromadzeni przed 
kościołem parafi alnym posiadali jedynie 7 karabinów, gdyż 
tylko tyle zdołała dostarczyć miejscowa POW. 

O godzinie 11.30 rotmistrz Dreszer na czele ochotników 
udał się do siedziby władz austriackich, która mieściła się 
w zabudowaniach katedralnych na Górce Chełmskiej. Na 
Dreszera oczekiwał tam komendant austriacki pułkownik 
Ryszard Schwach, uprzedzony o przejęciu władzy przez 
wysłanego wcześniej porucznika Skotnickiego. Po nerwowej 
rozmowie ofi cer zgodził się przekazać władzę. W tym czasie 
Polacy rozbroili ponad trzystu ofi cerów austriackich zgro-
madzonych w kasynie (według innych relacji przed dawną 
katedrą) oraz opanowali magazyn broni, znajdujący się w 
katedrze. Pomocy udzielił im (posługując się wytrychem) 
pracujący w warsztatach Włodzimierz Terpitz, w przyszłości 
wieloletni wiceburmistrz Chełma z ramienia PPS. Według 
opisu Cypriana Odorkiewicza drzwi katedry otwierali także 
Piotr Oleszkiewicz (rzemieślnik) i dowborczyk Bień. Zdo-
bycie magazynu pozwoliło na przejęcie 5 tysięcy karabinów. 
Następnie uczestnicy akcji ponownie zgromadzili się przed 
kościołem Rozesłania Świętych Apostołów, gdzie zaprzysię-
żono nowe władze. Kierownictwo nad cywilną administracją 
miasta objął Wiktor Ambroziewicz, przejmując władzę od 
austriackiego komisarza Chełma Maksymiliana Kalmusa. 
Według ustalonego wcześniej planu przystąpiono do obsa-
dzenia głównych punktów miasta i rozbrajania pozostałych 
żołnierzy austriackich. Pomocy w opanowaniu miasta i obsa-
dzeniu posterunków udzielili pozyskani wcześniej żołnierze 
czescy, zgromadzeni w początkach akcji w seminarium na-
uczycielskim przy ulicy Reformackiej. Czechami (w Chełmie 
przebywało ok. 900 żołnierzy czeskich, Czesi stanowili też 
znaczną część personelu szpitali wojskowych w mieście) 
dowodził major pozyskany przed akcją przez Dreszera. 
Po kilku dniach zastąpili ich przetrzymywani w Chełmie 
jeńcy włoscy. Utworzony oddział liczył oko. 150 żołnierzy 
(w sumie w Chełmie przebywało ok. 600 jeńców włoskich)
i dowodzony był przez beliniaka podporucznika Stefana 
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Szyllera (znającego język włoski). Przemarsz oddziału z 
włoską fl agą, według relacji, przyczynił się do uspokojenia 
nastrojów w mieście. Znaczną część obowiązków wartow-
niczych wypełnili uczniowie gimnazjalni. Jednego z nich 
uwiecznił w swoich wspomnieniach Wiktor Ambroziewicz. 
Czesio Marcinkiewicz, piętnastoletni chłopiec, rozbroił zmie-
rzającego do Chełma niemieckiego pułkownika, zatrzymując 
samochód ofi cera na rogatkach miasta. 

Akcja usunięcia okupacyjnych władz austriackich zakoń-
czyła się 4 listopada. Opanowanie Chełma na kilka dni przed 
podobnymi działaniami w Lublinie i Warszawie (Chełm był 
pierwszym miastem Królestwa Polskiego opanowanym przez 
Polaków), miało spore znaczenie. Zdobyta broń wydatnie 
zasiliła odtwarzane polskie siły zbrojne. Zorganizowane przez 
Gustawa Orlicz-Dreszera na ziemi chełmskiej formacje mogły 
również dosyć szybko przystąpić do działania. Jako komen-
dant okręgu Dreszer do końca listopada zdołał objąć swoją 
kontrolą powiaty: c\hełmski, hrubieszowski, tomaszowski, 
biłgorajski, krasnostawski i włodawski (do Włodawy skie-
rowano oddział konny pod dowództwem Ludwika Kmicic-
Skrzyńskiego). Niektóre formacje dotarły nawet na Wołyń, 
zajmując między innymi Luboml. Równoczesnie Wiktor 
Ambroziewicz odbudowywał władze miasta, wspierany przez 
powołana przez siebie Radę Przyboczną, której członkiem 
był między innymi Aleksander Hilgier, wieloletni komen-
dant chełmskiej straży ogniowej, a w latach dwudziestych 
kilkakrotny burmistrz Chełma. Aleksander Hilgier zastąpił 
zresztą Ambroziewicza na stanowisku komisarza miasta, po 
rezygnacji w dniu 19 stycznia 1919 r. 

Wydarzenia chełmskiego listopada 1918 r. pozostały 
również w pamięci mieszkańców miasta, o czym świad-
czyły rozbudowane uroczystości, organizowane w okresie 
międzywojennym. Główni uczestnicy wydarzeń, skupieni 
w organizacjach kombatanckich, takich jak Związek Pe-
owiaków (byłych członków POW), Związek Legionistów 
Polskich i Związek Byłych Żołnierzy Formacji Wschodnich 
(skupionych z czasem w Federację Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny), często dzielili się swoimi wspo-
mnieniami. Pamiętano także o chełmskim komendancie. Po 
tragicznej śmierci generała Gustawa Orlicz-Dreszera (zginął 
w katastrofi e lotniczej 18 lipca 1936 r.) Rada Miejska ufun-
dowała tablicę pamiątkową na fasadzie Magistratu (z czasem 
usuniętą i ponownie wmurowaną w ścianę dawnego Kole-
gium Pijarów przy Lubelskiej 55 w 70. rocznicę odzyskania 
niepodległości), na której umieszczono słowa Rycerzowi 
bez skazy i lęku, bojownikowi o wolność Polski na lądach 
i morzach, generałowi dywizji, Gustawowi Orlicz-Dreszerowi, 
żołnierzowi komendanta Józefa Piłsudskiego, mieszkańcy 
miasta Chełma – gdzie tworzył 1-y Pułk Szwoleżerów, który 
prowadził na zwycięskie boje – tablicę tę wmurowali, by 
nieśmiertelny duch jego potomnym wieczystym wzorem. Dnia 
16 w miesiącu lutym A.D 1937, a roku 17-ego od odzyskania 
przez Rzeczypospolitą brzegów Bałtyku. 

Zbigniew Lubaszewski
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Zbrojna”, nr 310-312, z 11-13 listopada 1926 r.
Jan A. Paszkiewicz, Święto Niepodległości, „Tygodnik 
Chełmski Zwierciadło” nr 46/116 z 11 listopada 1992 r.
Jan Stefański „Szeląg”, Praca POW na terenie powiatu chełm-
skiego. W wielkim pochodzie do celu, „Kronika Nadbużańska” 
nr 8 z 17 lutego 1935 r.
Nina Zielińska, Towarzystwo Straży Kresowej 1918-1927, 
Lublin 2006.

historia z dziejów Chełma

Aleksander Hilgier
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Longin Jan Okoń

PIEŚŃ 
I POEZJA 
LEGIONÓW

Polska poezja często miała wymiar społeczny i patrio-
tyczny. Wystarczy przypomnieć Pieśni i Odprawę posłów 
greckich Jana Kochanowskiego. W tragicznych latach nie-
woli rozbiorowej była mesjanistyczna, a podczas powstań 
narodowych pełna heroizmu. Obok naszych wieszczów, 
liczni pieśniarze uczyli umiłowania ojczyzny i wzywali do 
walki o niepodległość.

Niepokoje, poprzedzające wybuch I wojny świato-
wej, podchwycili poeci starszego i młodszego pokolenia, 
wzywając Polaków do walki z trzema zaborcami. Jednym 
z pierwszych utwów, który zrywał z mesjanistycznym 
cierpiętnictwem była Rota Marii Konopnickiej (1908). 
W ślad za nią, w latach 1908 – 1914 powstawała poezja 
patriotyczno – żołnierska: Wybór poezji Artura Oppmana 
(1908), Józef Relidzyński Poezje (1908), Kazimiera Iłłako-
wiczówna Ikarowe loty (1911) i publikowane w prasie liryki 
Zofi i Zawiszanki (późniejszej Gąsiewskiej – Kernowej), 
zebrane później w tomie Głos wśród burzy (1918).

W przededniu wojny Europa podzieliła się na dwa wro-
gie obozy: Trójprzymierze (obejmujące Austro - Węgry, 
Niemcy, Włochy, później także Turcję i Bułgarię, zwane 
Państwami Centralnymi) i Trójporozumienie, zwane En-
tentą (w jej skład weszły: Rosja, Wielka Brytania, Francja, 
a później: Serbia, Czarnogóra, Belgia i inne). Polacy znaleźli 
się w szeregach wrogich sobie armii. 

Za zgodą Państw Centralnych zaczęły powstawać legal-
ne, półlegalne, a także konspiracyjne polskie organizacje 
zbrojne: Polskie Drużyny Strzeleckie, Związek Strzelec-
ki, Sokoły, Drużyny Bartoszowe, Harcerstwo. W dniu 
16 sierpnia 1914 roku zawiązał się Naczelny Komitet Na-
rodowy [NKN], podporządkowany Austro - Węgrom, który 
powołał w Krakowie Legion Zachodni, dowodzony przez 
Józefa Piłsudskiego, a we Lwowie – Legion Wschodni pod 
dowództwem J. Hallera. Legioniści walczyli po stronie Trój-
przymierza, ale przyświecała im walka o Polskę niepodległą. 
Piłsudski powołał Polską Organizację Wojskową (POW), 
która miała zastąpić Legiony Polskie. Nie wnikając w me-
andry politycznych rozgrywek, Legioniści uczestniczyli w 
licznych potyczkach i większych bitwach – pod Anilinem 
i Laskami (21 – 26 X 1914), Mołotkowem (16 – 25 X 1914), 
Kiribabą (18 – 22 i 1915), Konarami (16 – 25 X 1815), 

Kostiuchówką (4 -7 VII 1916), nad Stochodem (26 VII 
– 3 VIII 1916) i innymi. Wszędzie towarzyszyła żołnierzom 
pieśń i rodziła się poezja.

Szczególną popularnością cieszyła się Pieśń strzelców 
z 1863 roku, napisana przez Władysława Ludwika Anczyca:

Hej, bracia wraz, nad nami Orzeł Biały,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,
Niech lotem kul kieruje Zbawca Bóg!

Delektowano się też Marszem Skautów, stworzonym 
w 1912 roku przez Ignacego Kozielewskiego (1882-1964) 
i Olgę Drohonowską - Małkowską (1888-1979):

Wszystko co nasze Polsce oddamy,
W niej tylko życie, więc idziem żyć.
Świty się bielą – zerwiem kajdany!
Rozkaz wydany: wstań, w słońce idź!

Ogromną popularnością cieszyły się piosenki, śpiewane 
do dziś: Wojenko, wojenko…, Rozkwitały pąki białych róż, 
Przybyli ułani pod okienko, Hej, hej ułani malowane dzieci, 
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa 
na wojenkę rusza… Oprócz tej ostatniej marszowej pieśni, 
rodziły się one w okopach i na postojach. Utwór My, pierw-
sza brygada autorstwa Tadeusza Biernackiego (1899-1974) 
powstawał w dwóch etapach: dwie pierwsze zwrotki zostały 
napisane nocą z 17 na 18 lipca 1917 roku w drodze z Mo-
dlina do Szczypiorna, a pozostałe w Dąbrowie Górniczej 
w grudniu 1918 roku.

Piosenek i wierszy związanych z osobą Józefa Pił-
sudskiego powstawało dużo. Wacław Kostek Biernacki 
(1894-1957) napisał jedną z nich podczas walk pozycyjnych 
nad Nidą w marcu 1915:

Jedzie, jedzie na kasztance
siwy strzelca strój!
Hej, hej Komendancie,
miły wodzu mój!
[…]
Pójdziem z Tobą po zwycięstwo
poprzez krew i znój;
hej, hej Komendancie
miły wodzu mój!

Powodzeniem cieszyły się takie piosenki jak: Piechota 
[Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój], Pan Belina [Jak 
to było ładnie, kiedy do Lublina na karkach Moskali wjechał 
pan Belina] i szereg innych.

 Poeci lat wojny podjęli w swej twórczości podstawowy 
temat – patriotyczny i niepodległościowy, żołnierski i wo-
jenny. Utwory rodziły się wszędzie, w różnych warunkach 
i okolicznościach. Obok poezji artystycznie dojrzałej, po-
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jawiały się utwory grafomańskie, ale i one spełniały swoją 
obywatelską rolę. 

Do czołowych poetów lat 1908 – 1918 należą: Józef 
Mączka (1888-1918), Józef Relidzyński (1886-1964), 
Józef Andrzej Teslar (1889-1961), Tadeusz Santroch 
(1888-1942), Remigiusz Kwiatkowski (1884-1961), Edward 
Ligocki (1887-1966), Stanisław Długosz (1891-1915) 
Tadeusz Nalepiński (1885-1918), Bolesław Lubisz - Za-
horski (1887-1922), Feliks Gwiżdż (1885-1925), Henryk 
Zbierzchowski (1881-1942), Zofi a Zawiszanka (1889-1971), 
oraz przedstawiciele starszego pokolenia: Rajmund Berkel 
(1877-1937), Jan Kasprowicz (1860-1926), Antoni Lange 
(1861-1929), Lucjan Rydel (187o-1918), Edward Słoński 
(1872-1926), Zdzisław Dębicki (1871-1931), Jerzy Żuławski 
(1874-1915) i inni.

Poeci zerwali z cierpiętniczą i mesjanistyczną wizją 
Polski, z czekaniem na „cud zmartwychwstania”, wzywali 
do czynnej walki, do ofi ary krwi. Artur Oppaman w wierszu 
Prośba o piękną śmierć pisał:

Chciałbym umierać, jak marzyłem z młodu,
Słysząc nad głową chorągwiany wiew
I tryumfalną pobudkę narodu.

Poeci tego okresu opisywali koszmar nowoczesnej 
wojny początku XX wieku: krwawe starcia, jazgot karabi-
nów maszynowych, ciężki huk armat. Wstrząsające obrazy 
znajdujemy w poezji Jana Starzewskiego (1895-1973) 
i Stanisława Casza (-?- -1958). Ten ostatni pisał o ataku 
gazowym, samolotach pierwszy raz użytych w wojnie, 
pociągu szpitalnym, o cierpieniach rannych legionistów, 
o zabitych towarzyszach broni.

Przelana krew i ofi ary nie studziły walki o Niepodległą. 
Cała poezja poprzedzająca wojnę (1908 -1914), a potem  
i czas pożogi wojennej (1914-1918) napawała wiarą w 
ostateczne zwycięstwo, zagrzewała do wytrwania, sławiła 
ofi arę krwi, ukazywała wywalczoną po 123. latach niewoli 
wolną Polskę. 

Longin Jan Okoń

rys. Krzysztof Skóra
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Edward Słoński

BRYGADIER PIŁSUDSKI

Kto, jak on, nasz brygadier Piłsudski,
Polskę w sercu, śmierć w tornistrze nosił,
kto, jak on, tak u Boga wyprosił,
by stąd odszedł najeźdźca kałmucki?

Kto, jak on, z Bogiem tak się targował
pod Łowczówkiem z krzywą szablą w ręku
o tę Polskę, pełną krwi i jęku,
o tę Polskę, którą wróg rabował?

Kto jak on? Pamiętajcie to imię,
co z tęsknoty do Polski wyrosło,
gdy wróg deptał ją butą wyniosłą,
całą w ogniu stojącą i dymie.

Ten żołnierski wysiłek nadludzki
wy swym dzieciom w kolebce przekażcie,
bo, jak w burzę kapitan na maszcie,
stał dziś w Polsce brygadier Piłsudski.

(we wrześniu 1915 r.)

Rajmund Bergel

WYZNANIE WIARY

Choćbyś me myśli przeniknął
aż do dna wszelkich wartości,
jedno z nich tylko odnajdziesz:
- umiłowanie WOLNOŚCI.

Choćbyś me serce otworzył,
żarliwą wiarę ci wyzna,
że ponad wszystko na ziemi
najświętszą zawsze – OJCZYZNA.

Choćbyś me piersi rozkroił
strojne, jak harfa eolska,
jeden z nich okrzyk dobędziesz,
odzew dozgonnych służb: POLSKA!

Julian Ejsmond

KIEDYŚ…

Okopy przemieniły się w kwiecisty parów,
zarośnięty po brzegi w wierzb płaczące krzaki,
w płomienne – jak żołnierskie miłowanie – maki,
w pęki przytuli – białe jak kity huzarów.

Słońce oblewa ogniem swych złotych pożarów
srebrne chorągwie wiklin i ostu szyszaki,
i husarię błękitu – rozśpiewane ptaki.
Szumią bylice na kształt zielonych sztandarów.

Tu konały narody, tu grzmiały armaty,
a dziś ptaki śpiewają i śmieją się kwiaty,
rumiane krwią poległych, ich sławą promienne.

Polsko! I Ty zakwitniesz jak te okopy.
gwiazdą narodów będziesz, słońcem Europy,
wielka, można, świetlista – jak niebo wiosenne.

Józef Mączka

ZMARTWYCHWSTANIE

Pioruny biły na dziejów zegarze
godzinę Twoją, o Polsko szczęśliwa -
pioruny kuły w Twych kajdan ogniwa,
że się rozpękły w płomiennym ich żarze.

Taką nam Ciebie wróżyli pieśniarze,
których Duch ogniem w wyżyny porywa,
że przyjdziesz ze krwi zrodzona – krwią żywa 
w szczęku oręża i w armat rozgwarze!

Taką nam byłaś w ojców obietnicy,
kleconej w długie zimowe wieczory
z ciemnych objawień dziada Wernyhory, 

i w snach męczeńskich katorżniczej ciemnicy,
i w snach poległych – w samotnym kurhanie –
w snach, którym jedno imię: Zmartwychwstanie!
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Miejsce Bolesława Prusa w dzie-
jach polskiej literatury jest wyjątko-
we. Wybitne dzieła literackie i szeroka 
działalność publicystyczna, pozwoliły 
zająć autorowi Lalki pozycję najwy-
bitniejszego pisarza epoki realizmu. 
Dzięki temu wywarł znaczący wpływ 
na poglądy i postawy znacznej części 
kształtującej się w 
epoce pozytywizmu 
polskiej inteligencji. 
Swoje credo este-
tyczne, polityczne 
i moralne zawarł 
m i ęd z y  i n n y m i 
w napisanym pod 
koniec życia arty-
kule Najogólniej-
sze ideały życiowe. 
Można tam odnaleźć 
słowa: […] ja zawsze i wszędzie mówię 
to samo: nawołuję do umiaru i rozsąd-
ku, uczę patrzyć na fakta i rachować 
się nie tylko z naszymi uczuciami 
i marzeniami, ale z realnym światem. 
Nie rymy są nam potrzebne, […] lecz 
wynalazki i czyny. Ale te czyny muszą 
być rozsądne, a nie szalone. Uszcze-
gółowienie poglądów na temat prze-
mian cywilizacyjnych umieścił pisarz 
w ankiecie pisma „Russkij Listok”. W 
odpowiedzi na pytanie: „Co w XIX 
wieku uważa za najlepsze?” wymienił: 
1. Zniesienie pańszczyzny w Europie. 
2. Podniesienie kwestii robotniczej. 3. 
Równouprawnienie kobiet. 4. Rozwój 
miłosierdzia publicznego. 5. Wielkie 
wynalazki techniczne (w tym czasie 
zastosowanie machiny parowej) oraz 
wszystkie reformy i wynalazki, które 
posłużyły do spotęgowania sił ludzkich, 
rozumu, energii i uczuć szlachetnych. 
Jako najgorsze uznał przede wszystkim 
rozpętanie się nienawiści plemiennych 
i religijnych (np. antysemityzmu). Na 
drugie pytanie: „Czego się spodzie-
wa od XX stulecia?” stwierdził, iż 
spodziewa się, że: 1.Wszystkie ludy 
Europy utworzą federację, wśród 
której będzie panował spokój i zgo-
da. 2. Oświata, dobrobyt i moralność 
staną się powszechnymi, a prawa 
i obowiązki równymi dla wszystkich 
ludzi bez względu na wyznanie, za-

jęcia itd., a życie ludzkie podzieli się 
wedle formuły: 8 godzin pracy, 8 snu 
i 8 swobodnych. 

Droga Bolesława Prusa do określe-
nia swojej postawy wobec przemian 
historycznych i cywilizacyjnych była 
długa i skomplikowana. Niewątpliwie 
na kształt poglądów pisarza znaczny 

wpływ wywarł udział w powstaniu 
styczniowym. Ten młodzieńczy „ro-
mantyczny poryw”, jakże odległy od 
realistycznego pozytywizmu dorosłe-
go Prusa, był swoistym katalizatorem 
przemian światopoglądowych. Udział 
w walkach 1863 roku należy także do 
tych wątków w życiu pisarza, wokół 
których narosło wiele niejasności 
i nieporozumień. Z tego powodu nie-
wątpliwie godny jest przypomnienia.

Bolesław Prus (Aleksander Gło-
wacki) urodził się 20 VIII 1847 roku w 
Żabczu k/Hrubieszowa. Wywodzący 
się z rodziny szlacheckiej od stu kil-
kudziesięciu lat osiadłej w Guberni 
Wołyńskiej – ojciec Antoni Głowacki 
(herbu Prus Primo) – był ofi cjalistą 
prywatnym w dużym majątku ziem-
skim pod Hrubieszowem. Ponadto po-
siadał część wsi Maszów w powiecie 
włodzimierskim, nabytej w 1818 roku 
od Wydźgów przez jednego ze swych 
przodków. W latach sześćdziesiątych 
gospodarowała tam matka Antoniego 
– Marcjanna Głowacka. Tam też zmarł 
Antoni w 1856 roku, Matka Aleksan-
dra - Apolonia z Trembińskich zmarła 
na suchoty w 1850 roku w Puławach, 
gdzie mieszkała jej matka Marcjanna 
i siostra Wiktoria (żona Jakuba Cyma-
na). Druga siostra matki – Domicela w 
latach 60-tych mieszkała w Lublinie 
przy ul. Olejnej. Jej mąż – Klemens 

Olszewski – był naczelnikiem poczty 
w Lubartowie.

Brat Aleksandra – Leon (ur. 1834) 
w roku 1860 ukończył Uniwersytet 
Kijowski ze stopniem kandydata 
nauk fi lologicznych. Jesienią 1861 
roku objął stanowisko nauczyciela 
historii i geografi i w 5-cioklasowej 

Szkole Powiato-
wej w Siedlcach. 
Jesienią  1862 
roku przeniósł 
się do Męskie-
go Gimnazjum 
K l a s y c z n e g o 
w  K i e l c a c h , 
jako wykładow-
ca łaciny oraz 
języka polskie-
go i historii. Od 

czerwca 1863 roku, pod pozorem 
leczenia, przebywał w Warszawie, 
gdzie współpracował w organizacji 
działań Rządu Narodowego w reali-
zacji idei powstańczych „likwidacji 
ucisku chłopa i carskiej niewoli na 
drodze wytyczonej przez Kościuszkę 
i Lelewela”. 

Po śmierci matki Aleksander był 
wychowywany w latach 1850-1854 
w Puławach przez babcię Marcjannę 
Trembińską. W latach 1855-1861 
przebywał w Lublinie u ciotki – Do-
miceli Olszewskiej. Tutaj uczęszczał 
do szkoły realnej. Od 1861 roku opiekę 
nad bratem przejął Leon, łożąc na jego 
utrzymanie i edukację. W Siedlcach 
Aleksander ukończył klasę piątą szkoły 
realnej. Naukę w klasie szóstej konty-
nuował w Kielcach, gdzie przeniósł się 
wraz z bratem Leonem w 1862 roku. 
Tam już w początkach 1863 roku, jako 
niespełna 16-letni młodzieniec, wraz 
z grupą kolegów szkolnych, zetknął się 
z czynnym przygotowaniem do walk 
powstańczych. 

Dotychczas biografowie sto-
sunkowo niewiele miejsca poświę-
cili na prezentację przebiegu walk 
A. Głowackiego w oddziałach po-
wstańczych. Przykładowo, temu okre-
sowi życiorysu w Polskim Słowniku 
Biografi cznym autor hasła „Głowacki 
Aleksander” poświęcił w zasadzie 

Stanisław Pyszko

Boles³aw Prus w 1863 r.
Powstañczy epizod 

w ¿yciu wielkiego pisarza
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jedno zdanie: W roku 1863 wziął on 
udział w powstaniu, 15.VIII tego roku 
silnie kontuzjowany, między Lublinem 
a Siedlcami, dostał się do niewoli, 
później aresztowany przez władze 
rosyjskie został przewieziony do wię-
zienia w Lublinie (PSB t. VIII, s.117). 
Bliższa analiza tego okresu życiorysu 
wskazuje, że autor biogramu ujął 
tutaj jedynie wydarzenie ponownego 
uwięzienia A. Głowackiego, który 
dostał się do niewoli, ranny pod Białką 
k/Łukowa w potyczce, która miała 
miejsce 1 września 1863 roku na 
krótkiej, lecz bogatej w wydarzenia 
drodze jego udziału w powstaniu. 
Jak była ona bogata, pod czyim do-
wództwem walczył i na ile walki te 
wpłynęły na kształtowanie jego oso-
bowości w dalszej drodze życiowej, 
wskazują zawarte w opracowaniu 
szczegóły, zaczerpnięte z książki Sta-
nisława Zielińskiego Bitwy i potyczki 
1863-1864, wydanej w Rapperswilu 
w 1913 roku oraz cytowanej w dalszej 
części biografii Bolesława Prusa, 
wydanej w Warszawie w 1963 roku, 
pióra Gabrieli Pauszer-Klonowskiej, 
zatytułowanej Trudne życie.

Początek drogi walk powstań-
czych tak określił B. Prus w swych 
wspomnieniach: 

[…] do lasu z naszej klasy w Kiel-
cach uciekło kilku. Z bronią umie-
liśmy się obchodzić wcale nieźle, 
dzięki „wagarowym” wypadom 
ze szkoły do leśniczówki w lasach 
kieleckich, gdzie u znajomego 
leśnika (uczestnika konspiracji 
powstańczej – SP) ćwiczyliśmy się 
w strzelaniu.

Stamtąd przeprowadzeni zostali do 
obozu powstańczego płk. Walentego 
Lewandowskiego w województwie 
podlaskim. Oddział ten swój szlak 
partyzancki rozpoczął w Radzyniu 
23 I 1863 roku. W styczniu walczył 
także pod Stoczkiem i Łaskarzewem. 
Od 7 do 11 lutego przebywał na tere-
nie woj. grodzieńskiego. Ponownie 
wrócił na Podlasie w drugiej połowie 
tego miesiąca (potyczki 17 II pod 

Woskrzenicami, 21 II – pod Sycy-
ną). W marcu stoczył potyczki pod 
Sosnowicą (4 III), Staninem (14 III) 
i Osinami (15 III), zaś 22 marca pod 
Garwolinem (dane z indeksu osób 
u St. Zielińskiego).

Ze wspomnień B. Prusa wynika, że 
przeprowadzenie do obozu powstań-
czego miało miejsce w marcu 1863 
roku. Wkrótce po dotarciu do oddziału 
został ranny (najprawdopodobniej 
w potyczkach 15-go lub 22 marca) 
i wzięty do niewoli w lasach pod 
Krzywdą. Przewieziony do Siedlec 
i osadzony w więzieniu uwolniony 
został dzięki postawie sędziego Dryla, 
który w protokole z rozprawy napi-
sał, że był on nasilno wziat w szajku 
matieżnikow. Po uwolnieniu z wię-
zienia pielęgnowany był w Siedlcach 
w domu sędziny (wdowy), gdzie od-
nalazła go ciotka Domicela i zabrała 
na dalsze leczenie do Lublina.

W maju podjął  dalszą  walkę 
partyzancką w oddziale Karola Kry-
sińskiego (z zawodu leśnika), który 
wcześniej był adiutantem u płk. Le-
wandowskiego, walcząc wspólnie do 
14 III 1863 roku (potyczka pod Stani-
nem). W dniu 6 maja oddział Krysiń-
skiego, w skład którego od 15 IV 1863 
roku wchodziła grupa powstańcza 
Aleksandra Czarneckiego (Bończy), 
stoczył potyczki pod Międzyrzecem 
i pod Dołhą. W ostatniej z nich 
A. Czarnecki został wzięty do niewoli, 
po „rozsypce” w drodze odwrotowej 
spod Międzyrzeca oddziału Krysiń-
skiego. B. Prus znajdował się wśród 
powstańców w oddziale Bończy, gdzie 
pod Dołhą zginęło 15 powstańców, 
a wielu dostało się do niewoli. B. Prus 
nie podzielił losu kolegów i udało mu 
się powrócić do Kielc.

Stąd po raz trzeci w lipcu 1863 
roku skierowany został do walk po-
wstańczych w oddziale „Dzieci War-
szawskich” płk. Ludwika Źychlińskie-
go. Dowódca tego oddziału w okresie 
przed powstaniem był komendantem 
Gwardii Papieskiej we Włoszech, 
potem walczył jako ofi cer w Stanach 
Zjednoczonych. Powrócił do kraju, 
by wziąć udział w powstaniu. Marsz 

powstańczy swego oddziału, zorga-
nizowanego w początkach lipca 1863 
roku, rozpoczął w woj. sandomierskim 
potyczką 10 VII tegoż roku pod Ossą, 
dalej (do 13 VIII 1863) walczył w woj. 
mazowieckim. 25 sierpnia oddział 
zetknął się w Żeliznej na terenie woj. 
podlaskiego z oddziałem gen. Micha-
ła Heydenreicha (Kruka), któremu 
zmierzał z pomocą z rozkazu Rządu 
Narodowego. Oddział Heydenreicha 
znajdował się w odwrocie po klęsce 
poniesionej w dniu poprzednim pod 
Fajsławicami.

Oddział płk. Żychlińskiego kolej-
ną potyczkę stoczył 1 września pod 
miejscowością Białka k/Łukowa. 
Uczestniczący w tej potyczce Gło-
wacki, idąc do ataku, na terenie wsi 
został kontuzjowany (proch osmalił 
mu oczy), dostał się do niewoli 
i został uwięziony na Zamku w Lubli-
nie. Został uwolniony z więzienia po 
pisemnym poręczeniu za niego całym 
majątkiem przez wuja Klemensa 
Olszewskiego - pod warunkiem, że 
nie będzie próbował szukać dalszych 
kontaktów z powstańcami.

Dzięki pomocy ciotki Domiceli 
w 1866 roku ukończył gimnazjum w 
Lublinie i wstąpił: na Wydział Mate-
matyczno - Fizyczny Szkoły Głównej 
w Warszawie. Jako uczeń gimnazjum 
o swej życiowej przeszłości tak pisał 
do Mścisława Godlewskiego – przy-
jaciela z lat szkolnych w Siedlcach, 
aktualnie studenta Szkoły Głównej 
w Warszawie: W tej przeszłości, 
w której mnie poznałeś – już mnie nie 
ma. Ja, dawny ja, pochowany jestem 
razem z nadziejami moimi pod Białką, 
skąd drugi ja wyniósł dwumiesięczne 
szaleństwo, zwątpienie w tego rodzaju 
zabawy [chodzi o walki powstańcze – 
SP] i kalectwo […] ja wierzę w postęp 
i wolność ducha. Oto nauka, jaką 
wyniosłem z powstania. Oto nauka 
na całe życie.

Stanisław Pyszko
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POECI 
MIĘDZYWOJENNEGO 

CHEŁMA
Chełm w latach 1918 – 1939 był znaczącym ośrodkiem 

literackim. Stanisław Czernik, poeta i teoretyk autentyzmu 
stwierdził, że prowincjonalny Chełm jest literacką stolicą 
Polski. W latach 1933 – 1939 wychodził tu miesięcznik 
poetycki „Kamena”, redagowany przez Kazimierza Andrzeja 
Jaworskiego i Zenona Waśniewskiego. Ukazywały się także 
inne czasopisma umożliwiające start młodym adeptom pióra. 
W latach 1934 – 1937 działał Zespół Poetycki „Pryzmaty” 
(w jego skład wchodzili: Wacław Iwaniuk, Wacław Mrozo-
wiski, Zdzisław Popowski i Wiktor Matyszczuk) oraz Grupa 
Literacka „Wiry” (1934 – 1935), którą tworzyli Adam T. Py-
zik, Władysław Jankowski, Tadeusz Zygmunt, Mieczysław 
Tronczyński, Czesław Łagoda i Klemens Lechnicki.

W Chełmie swój pierwszy zbiór wierszy Czerwonej 
i białej kochance (1924) oraz dalsze tomiki poezji wydał 
Kazimierz A. Jaworski. Po nim startował Jan Szczawiej 
(1906-1983) publikując Miłość tworzącą (1930) i Ga-
łąź czeremchy (1932). W tomach tych odmalował uroki 
chełmskiego krajobrazu i miłość dwojga ludzi. Kazimierz 
Czachowski stwierdził, że erotyki poety emanują miłosnym 
liryzmem.

Prawie jednocześnie ze Szczawiejem wystartował Witold 
Kasperski (1909-1975), wydając Dębowe progi (1932), Fale 
mojej rzeki (1933) i Przemiany (1936). Jego liryki charakte-
ryzowały się nastrojem metafi zyczno - religijnym, a forma 
oscylowała między Młodą Polską a Skamandrem.

Najzdolniejszym poetą tego okresu był Wacław Mrozow-
ski (1912-1967); wydał: Mosty nad życiem (1933), Rzeczy-
wiście (1934) i Dobranoc…dobranoc… (1936). Jego poezja 
kształtowała się pod wpływem Józefa Czechowicza.

Przyjacielem Mrozowskiego był Zdzisław Popowski 
(1913-1980), autor tomików: Gwiazdy w popiele (1934) 
i Pieśni uroczyste (1936). Metaforyka jego utworów, zwłasz-
cza w debiutanckim tomie, była szokująca, czasem wręcz 
trudna do zaakceptowania.

Wybitnym poetą tamtych lat był Wacław Iwaniuk 
(1915-2001). Już debiutancka Pełnia czerwca (1936) 
świadczyła o narodzinach wielkiego poety. Siedem wier-
szy, ułożonych w logiczną całość (Prolog, Pełnia czerwca, 
Północ, Łowy, Ofi ara, Sobótki, Epilog), tworzyło oryginalny 
poemat, pełen zaskakujących obrazów z pogranicza jawy 
i snu, rzeczywistości i urojeń, ukazujący odwieczny rytm 
życia i śmierci. A wszystko to wkomponowane w melodyjny 
zaśpiew wierszy, ozdobione metaforyką, wywołuje poczu-
cie osamotnienia i grozy. Tak pisać mógł tylko wybitny 

poeta. Powojenna twórczość Iwaniuka potwierdziła jego 
wyjątkowość.

W omawianym okresie swoje pierwsze książki wydali: 
Czesław Twardzik (1914-1979; Z pierwszych szczebli – 
1936), Wiktor Matyszczuk (1914-1986; Dojrzałe wieczory 
– 1939), Adam Z. Pyzik (? - ?; Oblicze – 1937) i Tadeusz 
Zygmunt (1916-1989; Lirykon – 1935).  Inni, choć nie wy-
dali indywidualnych książek, publikowali w czasopismach: 
Stanisław Turczyn, Ignacy Igoń Gąsiorowski, Czesław Mo-
rawski, Włodzimierz Rewski. Warto o nich pamiętać.

Ten pobieżny przegląd nazwisk poetów tworzących 
w latach 1918 – 1939 dobitnie świadczy o bogatym życiu 
literackim Chełma. Niedźwiedzi Gród był drugim ośrodkiem 
literackim po Lublinie na terenie województwa lubelskiego. 
I takim pozostał do dziś.

Longin J. Okoń

Kazimierz Andrzej Jaworski

POŁUDNIE

Czerwiec wonne olejki w tyglu słońca warzy.
Czujesz – płyną zapachy przez omdlały ogród.
Połóżmy się na sianie i z wiosną przy twarzy
wsłuchajmy się w skrzydlaty, brzęczący kołowrót,
co przy kwiatach odprawia nabożeństwo pszczele
w rozpachnionym ogrodu czerwcowym kościele.

Widzisz w górze nad nami obłoczki kudłate?
Żeglują oczy twoje wraz z nimi po niebie,
przynajmniej tak choć zdolne znajomić się z światem.
Ręka moja jak żywy rozpalony grzebień
po włosach twych przebiega rozzłoconej cerze,
a ta milczy, choć arie słyszę jej najczystsze.

Południe obezwładnia, a jaśminy durzą,
ciała ciążą ku sobie jak ciała niebieskie,
a przecież ziemi tylko i rozkoszy służą,
szumi w skroniach, w oczach płomieniste kreski,
usta dróg nieświadome zbłądziły do kolan
jak sarny szukające ocienionych polan.

Rząd irysów w alei – białych mnichów szpaler
odwraca się zgorszony mrucząc egzorcyzmy.
Trzmiel zatrąbił dyskretnie, włochaty kawaler,
obłoki uciekają do swojej ojczyzny. 
I tylko w wysokości w najjaśniejszej glorii
błogosławi nas słońce – dobry bóg kalorii.

szkic
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DAWNO

Oczy tonęły w mgle zawieszonej nad rzędem wierzb
trzymających się ciepło za ręce,
a miasto spało.
Wozy kolorowe pełne wstążek utkanych z tęczy
obsypane gronami korali
popychał chłopiec stojący na drugim brzegu
zaklęty w korę wierzbową.
Księżyc płaski – talerz miedziany – płynął po niebie
nad jasnym krzyżem rozśpiewanego kościoła
jak słowo: serce – na ustach.
Nie było lalek ze szmat ani drewnianych pajaców
tylko oczy srebrne – dwie czyste kule szronu.
Przed domem staliśmy z ciszą we dwoje
wpatrzeni w niebieski krzak róży,
a gwiazdy się kładły na czołach.
Tam gdzie teraz myśli osiadają mułem
zabłąkany piętnastoletni,
przeczułem,
że to będzie w dwudziestym pierwszym.
Smutku mój zawieszony na płocie obrosłym gęstwą powoi
odleć,
wznieś się nad Chełmem zielonym
kamieniem się utop w Uherce bez dna.
O miasto,
zwiastujące lato z jasnym krzyżem rozmodlonego kościoła
zwróć serce.
Zakochane motyle, kolorowe skrzydła
włóczące się wokół brzóz nad stawem zarosłym
odlećcie ciszej niż ja.
Kiedy oczy tonęły w mgle zawieszonej u rzeki wierzb
trzymających się ciepło za ręce
miasto spało.
Wozy kolorowe pełne wstążek utkanych z tęczy
stańcie –
obsypane gronami korali,
już nie będę popychał ja,
stojący na drugim brzegu
zaklęty w korę wierzbową.

Jan Szczawiej

OBRAZ LUDOWGO ARTYSTY 
NA SZKLE
Przed ubogą stajenką święty Józef i Panienka
W Betlejem dalekim
Głowy święte schylali, ręce kornie składali:
Bóg dziś stał się człowiekiem.

Pastuszkowie zza rzeki miód, pierogi i mleko
W darze pierwsi przynieśli,
Chór aniołów ujrzeli w szatach ze złota i bieli,
Śpiewających o synku cieśli.

A nad szopą drewnianą, w której nocleg i siano
Mroźną zimą trzoda ich miała,
Niespodzianie zalśniła wielką mocą i siłą
Gwiazda ogromna i biała.

Święty Józef w tej chwili deski przecinał piłą
Na lipową kołyskę,
Gdy trzej weszli królowie, w obcej rzekli coś mowie
I pokłonili się nisko.

Mirrę, złoto, kadzidło przy jasełkach złożyli,
W których Jezus na sianie leżał,
I dłonie wyciągnął małe i błękitnymi oczami śmiał się
Do królów i do pasterzy. 

Wacław Iwaniuk

EPILOG

Wrócę do domu, wejdę do pokoju,
przez pusty próg, drzwi i martwe ściany.
Na oknie znajdę brudny stygmat łoju
i w bielmie pajęczyny, widma starych ram.

Tutaj siedziała Matka. Stołu nie ma,
a zamiast ławy pręga na podłodze.
Jakby ją wlekli za jej siwe włosy,
a potem wchłonął piec. Popiół i noc!
 
Po drugiej stronie, w wypłowiałym drzewie,
zwrócony twarzą, czytający z oczu,
w krześle pogiętym bólami starości
siedział, trzymając Biblię w dłoni – Ojciec.

Krzesło odeszło spopielone łacno
próbie płomieni poddano treść słowa,
Ojcu, gdy bronił mojej Matki,
żołnierz roztrzaskał kolbą głowę.
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SPOJRZENIE

Pamiętam ile matka miała w sobie trwogi
od samotności posiwiały jej włosy
ręce w żylastej agonii dźwigały stare lata –
zwisły potem znieczulone pracą –
martwe głowy ptaków.
Nie mogła unieść się na zawołanie
dźwignąć z poduszki
otworzyć listu –
pielęgniarki podawały jej chleb
słowo uszom –
a ona dopytywała się o każdy przecinek
o niedopisane westchnienie –
bardzo już siwa jak zimowy szron
z kukułkami źrenic
szukających mnie bardziej niż życia.
 Lecz teraz zmięta doszczętnie
 z przepiórką trawy pod głową
 leży
 i oczami które nigdy nie osiwiały
 patrzy na mnie.

Ignacy Igoń Gąsiorowski

LATO

Kościelne południe:
kwiat szczęścia na ustach usypia;
chłód się rozsiadł w korycie studni
pod lipą.

Po opłotkach rozkosz młodych wiśni:
krople nieba i słońce na przemian,
dróg wierzbowe warkocze, pól przyśpiew –
dzwonią hymny kochanej ziemi.

Dłonie przyszły – dwa białe obłoki –
Pieścić burzę dawnych drzew w zachwycie…
Gdzieś z zastygłej fali śliw u okien
spływa pająk na jedwabnej nici.

Pachną lipy dzwonią pasieką,
wrota w pole wybiegły na oścież.
Tu cień sadów: Piast-kołodziej czeka,
miodu skopce zastawia dla gości.

Za ogrodem – fala niw spieniona,
miedze, niebo do kolan: bławatny.
Ziemia śpiewa, nienakarmiona,
- chaty.

Wacław Iwaniuk

MOJA LITANIA

Oby na zacnym koniu, jak nasz święty Jerzy,
ruszyć na one wojny. Konia owsem pasać.
Wziąć od panny Teresy na drogę szkaplerzyk…
… od panny Aliny lilię, która sławę wróży…
A potem opracować plan całej podróży.

Lutniści cichym chórem powinni zawodzić,
gdy ja i koń mój będziem obok nich przechodzić.
A złote teorbany, tkane a miękkiej zorzy,
na które tylko cherub może polce złożyć,
dotykając nieznacznie dźwięków – dźwięków takt kopyta –
winny odjazd mój zamknąć w strun muzyczne sita.

Ktoś – najlepiej to zrobi wiarołomna Ewa –
winien podać mi jabłko z nieznanego drzewa.
Złote, błyszczące w słońcu – o lustrzanej bieli,
na którym ślad mej drogi sławą się rozścieli… 
Bym przechodząc szpalerem żegnał nieme tłumy,
z pogardą, w której każdy dojrzałby cień dumy.

Ruszymy – koń mój zacny i ja – dwóch jedynie,
przez łąki zalesione olszynowym gajem.
A potem od księżyca w prawo, na rozstaje,
którędy ciepły Zodiak w mrokach dymach płynie.

Byle tylko na koniu od Brata Jerzego.
Byle z lilią od Róży i mirtem od Marty.
I by Anna żegnała rycerza swojego,
a święty Piotr rozstawił honorowe warty,
by się dymy kłębiły i droga się niosła,
a sława potem w górę, jak topola rosła.
 

Witold Kasperski

MŁODOŚĆ

Niosę swe szczęście rękoma obiema:
Czerstwą woń łąki, z pól idący gwar;
Znalazłem w tobie najsłodszy poemat:
Rozkoszną różę twych czerwonych warg.

 Nęcą mnie ciche, drżące pocałunki,
 Musuje we mnie wino ciemnej krwi.
 Spiję się tobą jak stuletnim trunkiem,
 Zamknąwszy okno w mym domu i drzwi.

A gdy się zorze rozkrwawią nad nami
I płonąć zaczną w zwierciadełkach łez -
Płonącą drogą pójdziemy w dal sami,
By prosić wiosnę o kwitnący bez.
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BALLADA O PIŁSUDSKIM

Białe źrenice spod powiek oskardem kruszą marmur,
gruzy się sypią pod nogi obłąkanego wojska,
na sercu ciężar trumny wszystkich straceńców spod Marny,
z których się każdy w dół staczał ze strasznym wyrazem Polska.

Żołnierze czarni i brunatni, zbuntujcie się – broń odrzućcie!
Nie będzie więcej wojny – świat zbladł z nadmiaru grozy,
to wszystko takie śmieszne, jak fala rewolucji, 
gdzie motłoch, pełen krzywdy, zaciska w garści noże.

Noc dźwiga dzień na barach. Zwietrzały fałdy granitu
i żadnej bladej wieści wypatrzeć nie można z frontu,
pozostał plan i ołówek i usta otwarte do krzyku
i wsparty pięścią pod niebem dymiący grozą Klimontów.

Na ustach leży milczenie szarym przydrożnym kamieniem
i krzyczy milionem głosów, że ciężki bagnet zardzewiał,
a pod konopną koszulą tłucze się w piersiach sumienie
i kręci się niespokojnie szpic kuli wrośniętej w trzewia.

W groźny sierpniowy wieczór krzaczaste brwi się zmarszczyły
nogi ustały w marszu, nie mogąc poruszyć się dalej
drżące w gorączce ręce opadły i mięśnie przegniły
i smutek pokrył żelazo i zakwitł róż bukiet ze stali.

Czerwień na ziemi i w sercu, a w ręku tragiczna Polska
historii tom spopielony ktoś czyta przed wonnym ołtarzem.
Stać! Spuścić oczy i słuchać! Od białych murów Tobolska
słów meteory padają… To mówi Pierwszy Towarzysz…

Pogasły lat gromnice i mówić już nie ma o czem
oddech powrócił do normy, choć wiecznie burzy się morze,
piach trudu co dzień się sypie w wybladłe majowe oczy
i wszystko się wiąże długim jak wieczność powrozem.

Z ruin prastarej gontyny zmartwychwstał litewski Perkun
Belweder kroki czyjeś mierzą dostojnie w swej dumie
w komnatach pachnie żywicą, borem, zielenią i świerkiem.
Stolica czarnym wiekiem sama zamknęła się w trumnie.

Pod niebem na pięściach wsparty grozi dymiący Klimontów
na czole zmarszczki i fałdy, w ręku ołówek czerwony
z drżeniem poluje ostatnią dzisiejszą wiadomość z frontu, 
ale krwi nie czuć zapachu. Wczorajszy dzień już skonał.

To było już bardzo dawno, tych czasów nikt nie pamięta 
i nikt się teraz nie modli, i modlić się nie zdoła
wieki stwardniały bardzo – ojczyzna stała się święta
kamień węgielny pod Zamkiem jest świętszy od głazów kościoła. 
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Teresa Pyc

Czekanie na Godota - inaczej

Struny harfy Eola
grają boleśnie
bo na nich
wciąż krzyżują
ludzi

Ktoś ciągle czeka
na Gogota

Kto skropi Hizopem
głowy pyszałków?

Lira pęka
a ja się modlę
za Ojczyznę

Iwona Chudoba
 
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

Teresa Pyc

Ludzie-ludziom

Pamiętacie?
Wielkie i małe niepokoje
chrzęst kości
plugawe treści
strach malowany w oczach

Nie nauczyła historia 
niczego

Znowu człowiek
uruchamia przestrzenie zła
wstrząsa planetą
okrada z ładu i piękna
To człowiek
niszczy ostatnie
moralne i estetyczne wartości

krzyczę NIE!
Bezsensownej śmierci
nędzy i rozpaczy
wegetacyjnemu milczeniu
Nie wzywam do walki
Proszę o czysty
nowy wiatr
nadziei
na dobro i miłość
piękny kwiat
i smaczny owoc przyszłości
dla człowieka
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Danuta Kurczewicz

Dziś

słowa salwy wieńce
tupot nóg paradne szable
pochodni światła

ludzie zasłuchani w oddechy
na murach Chełma
- historia pełzająca ulicami
pobladłe dusz odbicia na 
schodach odsłoniętego nieba

ziąb jesienny jakby
dodatek do strawy ważonej
przed laty – dziewięćdziesiąt

śpiewy stojące wysoko gdzie
Ojczyzna dyrygentem menadżerem
odbiorcą
kolorowe tańce jak miasta serca
młode co topią kamień dziejów
w Uherce skromnie płynącej

nowym kielichem
rozkwitem jesiennej przemiany
diadem rzucony pod nogi
- pamiętaj Górko to Twoje

Iwona Chudoba
 
Niebo

Tam gdzie huśtają się anioły
dotykając srebrnych gwiazd
księżyc w wiklinowym kapeluszu
mruga przyjaźnie
wiatr rozchyla usta niebu
po drabinie
pniemy się do wieczności

Krystyna Igras
 
Uczę się

Życia nie spopielać w węgle
myśli uskrzydlać promieniami zachwytu
duszę orzeźwiać kolorami tęczy
wznosić się poza krąg martwej materii
miłość odciskać  w śladach codzienności
światła szukać z pochodni żarzącej
balsam dla duszy znajdować w ciszy
otwierać bez klucza serca drzwi bliźniego.

Krystyna Igras
 
***

Traktem z porosłymi starymi wierzbami
po rozbitych koleinach czasu 
jedzie kolebka
wiezie przeszłość braterską
pokaleczoną przez człowieka
wiatr szarpie struny serca
płyną łzy.
 
Przy zmurszałym krzyżu
starzec z czapką w ręku szepce
I odpuść nam nasze winy.
 
Obłoki niebios płyn a bez granic
Jednakie brzozy, łąki i łany zbóż.
 
Mateńka czuwająca 
jedna jedyna tam i tu
świerszcz z mojego ogrodu
dziś koncert ma na Wołyniu.
 
O przymierzu miłości bliźniego
wpisanym w Księdze Żywota.
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Stanisława Wiśniewska

Mój rodzinny dom

Znam go po ciemku
po omacku
na pamięć

przycupnął wśród grusz
jabłoni i wiśni

w ogrodzie
z miętą malwą
i podróżnikiem

z szuwarami
przy krynicznej łozinie
i ugorem
z tysiącami stokrotek

mój stary
pobielany dom
ze źródlaną wodą
ciągle żyje
w mojej pamięci.

 

 

Halina Graboś

Jest w moim sercu

Jest w moim sercu 
syreni śpiew
wzrastanie zboża
szelest kłosów
gorącej parnej nocy zew
gdy wiatr na skrzypcach
ziemi gra
i rodzi się chleb

Jest w moim sercu
taki czas
gdzie żyje pamięć
skrwawionych lat
pożoga wojen
zdeptane proporce
biało-czerwone
marzenia przodków
wytęsknione
niespełnione

Jest w moim sercu
obraz ziemi
utkanej z przędzy słońca
błękitnych lnów
miodnych łąk
falujących pól
podobnym
Semiramidy ogrodom
wiszącym
- już w dali widać kontur
naszych ciał

poezja Chełmska Grupa Literacka „Lubelska 36”
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Jerzy Tuszewski

WYZNANIE WIARY
WILHELMA de KOSTROWICKIEGO 

czyli 

GUILLAUME 
APOLLINAIRE`A

oraz
OSTATNI JEGO AKT

BALLADA DOKUMENTALNA
z okazji 90. rocznicy śmierci poety

w przekładach i adaptacji
JERZEGO TUSZEWSKIEGO

* * *
To był maj
Pachniały bzy
Minęło właśnie 90 lat
Gdy jeszcze po raz pierwszy
Nam wariował świat,
A nasz poeta nad Sekwaną
Odprawiał właśnie wśród przyjaciół
Swój sławny WIECZÓR KAWALERSKI
W kafejce do dziś znanej
Jako ZAGRODA BZÓW –
CLOSSERIE de LILAS.
I kiedy się polało trochę wina,
A tu i ówdzie strzelił absynt,
W pewnym momencie nadszedł czas,
Że Kostro wstał
I zaczął swoją spowiedź wieku...

* * *
Oto ja - wobec wszystkich
Przy zmysłach zdrowych,
Znający życie i śmierć -

To co żyjący znać może,
A mimo to nie traci głowy...
Ja, który poznałem
Cierpienia i radość miłości,
Umiejący narzucać niekiedy swe myśli
I nikt na to nie potrafi ł się złościć,
Kilka języków znający
I wiele podróżujący
Widziałem też wojnę
W artylerii i okopach piechoty,
Ranny w głowę pod chloroformem trepanowany
I choć przeżyłem
Walki straszliwe
W nich wielu przyjaciół zacnych straciłem.
Poszedłem na tę wojnę
By nie być przybłędą
W swoim własny domu.
To była jedna z moich szans:
Życia i śmierci.
Ja metek
Czyli mieszaniec, 
Rozpalałem nieśmiało gwiazdami
Napis na niebie:
VIVE la FRANCE!!!
Głaskałem rękami winnice,
Fabryki – oranżerie słów!
I nawet się wplątałem
W tworzenie nowych i zmów...
Ale nie troszcząc się dziś o tę wojnę,
Między nami i dla nas...
Dla nas przyjaciele moi
Na c z a s y bardziej s p o k o j n e
Rozstrzygam ten długi spór
T r a d y c j i  i  W y n a l a z c z o ś c i,
P o r z ą d k u  i  P r z y g o d y...
Choć wcale nie jestem już za młody
Chcę Wam tylko ukazać
Przedziwne Dziedziny -
Tajemnicę w kwiatach, co chcą być zerwane -
Są w nich  n o w e  o g n i e 
I k o l o r y nigdy nie widziane,
N i e w y m i e r n e  u r o j e n i a,
Których  r e a l n o ś ć  dać trzeba!
Jest również c z a s,
Który ś c i g a ć można
I zawrócić!
O, N I E B A !!!
Jakże teraz
Mógłbym Was porzucić???
Razem musimy podjąć to trudne ZADANIE!
Litości zatem, litości!
Dla nas walczących
W granicach BEZKRESU i PRZYSZŁOŚCI!
Litości dla naszych błędów!

rys. Pablo Picasso

literatura poemat
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Dla grzechów naszych, litości!
I dla tych,
Którzy chcieli się z nami kłócić![...]
A teraz prywatnie -
Ja - Kostro
Wyśpiewać Wam chcę, co na sercu mi leży...
Jak zwykły człowiek -
Jak mówią Rosjanie:
„Czeławiek prosto!”
Śmiejcie się, śmiejcie ze mnie
Ludzie zewsząd i tu - na tej sali!
Wcale się przed Wami nie będę dziś
Żalić!
Chociaż jest tyle rzeczy,
O których Wam nie śmiem powiedzieć...
A także...
Tyle rzeczy
O których nie dacie mi dziś powiedzieć!
I wcale nie będę tu grał innej roli.
Wszak postanowiłem -
Życie swe poświęcić
Dla M I Ł O Ś C I  i  S Z T U K I.
Jak to powiedzieliby moi RODACY RZYMIANIE
Pozwólcie, że Juwenalisa dziś tu strawestuję
„witam impendere amori ET artes”...
Bo życie jest diabła warte -
Poza miłością i sztuką!
Taki będę uparty!!!
I więcej powiem:
Bez awangardy,
Bez szukania formy nowej
Nie ma przyszłości dla sztuki!
Ale bez liryki,
Bez wzruszenia,
Bez zachwytu
Bez miłości i
Przyjaźni
Nie ma także 
Dla nas życia!
Oddam za to głowę!
Pewnie pamiętacie,
Co mówiłem w listopadzie roku
Tysiąc DZIEWIĘĆSET SIEDEMNASTEGO -
Na odczycie w Teatrzyku
„Vieux-Colombier”?
Jeśli znacie,
No to proszę,
Posłuchajcie!

Niezależnie, jak daleko zajdzie wolność
W literaturze i sztuce,
Spowoduje to jedynie
Umocnienie tradycyjnych reguł
I powstanie nowych,

Które będą równie wymagające,
Jak to było kiedyś...
Jak to było dawniej.
Ta wolność
I ten porządek,
Które wchodzą w skład DUCHA NOWYCH CZASÓW,
Stanowią o ich właściwości
I sile tego DUCHA
Ale nie może się to stoczyć
W odmęty chaosu
I bezmyślnego obnażania ciała
Choć sam nie jestem bez GRZECHU...
Cokolwiek się zdarzy,
SZTUKA będzie coraz bardziej związana 
Ze swoją ojczyzną.
Kosmopolityczna
Twórczość poetycka
Dawałaby tylko dzieła
Bezkształtne
Bezbarwne
Nieskonstruowane
O wartości komunałów
Międzynarodowej retoryki parlamentarnej.
Zauważcie, proszę,
Że KINEMATOGRAF nawet
Będąca sztuką par excellance
KOSMOPOLITYCZNĄ
Już dziś wykazuje
Odrębności etniczne
I bywalcy sal kinowych
Natychmiast odróżnią
Film amerykański od włoskiego...
Najważniejsze...
NIE DAĆ SIĘ ZWARIOWAĆ!
Zuniformizować.
Niemcy mają znakomite słowo:
„Gleichschalten”.
A więc nie dajmy się
„ZGLAJSZALTOWAC”!!!
i stoczyć w odmęty CHAOSU!!!

* * *
Oto, co powiedział w 18. roku wieku ubiegłego.
On stał się wtedy gardłem nie tylko Paryża
Europy całej
Świata nowego
Tysiąclecia trzeciego
Gardłem się stał.
Słuchajcie zatem
Jego pieśni
Jego anty-anty-manifestów Wszechstronnych
Sięgających w nasz dwudziesty pierwszy wiek!
Poeta Blaise Cendrars
Przekazał nam OSTATNI AKT -

literatura poemat
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Tragicznych kilka dni
Przed końcem
Pierwszej wielkiej wojny.
OSTATNI AKT,
w którym się zatrzymał CZAS
Niezwykle żywotnego
Pracowitego
Dynamicznego
I kreatywnego KOSTRO,
chociaż osłabionego
Wojenną raną głowy...
W niedzielę
Trzeciego listopada
Z Nicei do Paryżą
Wpada Blaise.
Reżyser wielki - Abel Gance
Powierzył mu swój słynny fi lm:
„J`accuse” - Oskarżam”.
Blaise zajmuje się montażem tego dzieła
I nagle - w dzielnicy Montparnasse
Spotyka na ulicy Kostro.
Wpadają do knajpki małej
U niejakiego Baty -
Zjeść śniadanie.
Rozmowę toczą ostro
Na aktualny temat
HISZPAŃSKIEJ GRYPY,
Co pochłonęła więcej ofi ar,
Niż światowa wojna cała.
Cendrars przejechał teraz właśnie
Połowę Francji autem
I widział na przedmieściach Lyonu
Jak dziesiątki trupów
Benzyną oblewanych płonęły na stosie.
„pilnuj się, Kostro! Dbaj o siebie!
Sam przecież wiesz, że słaby masz organizm!”
Wołał Blaise do przyjaciela z troską...
I tak się dwaj rozstali...
Tylko cud
Jednego lub drugiego mógł ocalić.
A sześć dni potem...
9-tego listopada...
9-tego listopada...
9-tego listopada...
Czas się zatrzymał dla KOSTRO
Bezpowrotnie.

Honorowa straż wojskowa
TRUMNĘ eskortowała do kościoła,
Tam gdzie w maju,
Przed 6-cioma miesiącami
„Śliczna Rudowłosa”
Przez poetę była poślubiona...
W pierwszej linii pogrzebowego orszaku

Na cmentarz Pere Lachaise
Szła MATKA - ANGELIKA
I wdowa - RUDOWŁOSA JACQLINE.
A za nimi tłum olbrzymi
Przyjaciół, malarzy, dziennikarzy,
Towarzyszy broni...
Trumna owinięta trójkolorowym sztandarem
I aż niebiesko było od mundurków.
Mimo długiej drogi -
Z siódmej do dwudziestej dzielnicy -
Wszyscy idą pieszo...
Orszak napotyka
Rozśpiewanych, rozhukanych
Młodych ludzi
Manifestujących koniec wojny...
A Blaise Cendrars wspomina:
„W orszaku za trumną
Szło kilku poetów -
Stare sławy z ogona symbolizmu
Gdakały i dyskutowały
Między sobą o przyszłości
Poezji...
Niewiarygodne: on i o przyszłości!
To było okropne - Blaise wspomina -
Ogarniało mnie wzburzenie!...”
Wreszcie cmentarz
PERE LACHAISE
ENKLAWA FRANCUSKICH WIELKOŚCI
Że nie wspomnę tu o polskich
A nad grobem PANA PORUCZNIKA
Grzmią wojskowe salwy honorowe!

Nie doczekał Kostro
Zakończenia wojny
Jak sobie wyobraził
W październiku szesnastego roku.
A teraz - zabrakło mu tylko dwa dni!
Tak się jemu właśnie
Koniec wojny śnił:
Słońce wcześniej otworzy dzień święta
Wiosna w Bulońskim Lasku
Wszystkie auta wyperfumowane’
A koniska będą jadły kwiaty!
Będą jadły kwiaty!
A potem
Wieczorem
Uniesie się w niebo Plac Gwiazdy
I kopuła Inwalidów będzie śpiewać
Nad Paryżem
Jak olbrzymi złoty dzwon!!!
A dzienniki tysiącami różnych głosów
Obwołają Marsyliankę
Żoną Francji!!!

opracowanie: Jerzy Tuszewski

literatura poemat
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Niełatwo mówić o patriotyzmie w czasach prawie całko-
witego braku literatury społecznie zaangażowanej,  tj. takiej, 
która przy pomocy języka analizuje współczesne ideologie 
społeczne, a tym samym porządkuje  i przynosi propozycje 
ładu, napawa wiarą w skuteczność oddziaływania, patrzy 
na świat z perspektywy zbiorowości. To literatura, która 
jest skoncentrowana na współczesności i krytyczna wobec  
zjawisk obserwowanych na co dzień. W szerszym kontek-
ście  rolę taką spełnia na pewno najnowsza powieść Jacka 
Dehnela Balzakiana, ewenement (!) na rynku wydawniczym. 
Być  może młody twórca zainicjował renesans literatury, 
na kartach  której czytelnik odnajdzie wskazówki, jak żyć 
w nowej rzeczywistości i nie pogubić się wśród rozterek 
zbiorowości. Ale Balzakiana to jak na razie jedna perełka, 
nieobjęta kanonem lektur szkolnych, znana niewielkiemu 
gronu czytelników, zainteresowanych rozwojem współcze-
snej literatury.

Z uwagi na prawie całkowity brak literatury zaangażowa-
nej nie dziwi fakt zagubienia współczesnego społeczeństwa. 
Zarówno jego oceny problemów, jak i oceny samych siebie 
są w związku z tym niejednolite, pozbawione wzorców, 
do których chcieliby sięgać. Być może lukę tę mogłyby 
wypełnić  telewizyjne seriale, ale i one, bazując na pro-
blemach dnia codziennego, nie sięgają do ich społecznych 
uwarunkowań, stronią od politycznych uzależnień w obawie 
przed usunięciem z anteny w przypadku zmiany tzw. „opcji”. 
Niełatwo dziś kształtować wzorce, ale przecież nigdy nie 
było to zadanie proste. Zawsze wymagało poświęcenia 
i, jak pokazują losy wielu pisarzy, rzadko kiedy było nagra-
dzane. Raczej skazywało ich na banicję i potępienie (np. 
A. Mickiewicz, Cz. Miłosz, Włodzimierz Odojewski i inni), 
choć w opinii społecznej zyskiwali dzięki temu uznanie, by 
w końcu doczekać się pełnej rehabilitacji.

W braku literatury zaangażowanej ginie także kwestia 
patriotyzmu, kultywowana przez 123 lata niewoli poroz-
biorowej, przez lata okupacji II wojny światowej i wreszcie 
obecna także w literaturze lat powojennych obu obiegów: 
tego ofi cjalnego, ale  i tego podziemnego, który stale żył 
nadzieją na całkowite uniezależnienie się Polski od obcych 
wpływów i zależności. Wymienione okresy jasno defi nio-
wały pojęcie „patriotyzmu” i nikt nie miał wątpliwości, 
w czym ów patriotyzm się przejawia, a co najważniejsze, 
Polacy wiedzieli, kto jest, a kto nie jest patriotą. Potrafi li 
też jednoznacznie stwierdzić, czy sami są patriotami. Jak 
problem ten przedstawia się dzisiaj?

Wśród mieszkańców Chełma i pobliskich miejscowości 

została przeprowadzona ankieta. Grupa badawcza objęła 
300 osób. Jej wyniki są zaskakujące, ale także zatrważające, 
zwłaszcza w odniesieniu do młodego, ale nie najmłodszego 
pokolenia. 

Uczniowie szkół podstawowych czują się patriotami 
i wiedzą, czym powinien cechować się patriota. Postaw 
godnych naśladowania poszukują w najbliższym otocze-
niu. Najczęściej są to członkowie rodzin i…. nauczyciele. 
Dlaczego? Bo mówią dużo o Polsce, bo uczą, że trzeba ją 
szanować, bo nie wyobrażają sobie, że mogliby kiedykol-
wiek wyjechać z kraju. Patriotką jest mama, która szanuje 
Polskę i często o niej opowiada;  tato, bo nie myśli o sobie, 
tylko o innych; sąsiad, który na każde święto państwowe 
wywiesza biało-czerwoną fl agę. Najmłodsza grupa respon-
dentów swoje miejsce na ziemi odnajduje w kraju, w którym 
jest rodzinny dom. Dlatego logicznie  zauważa, że patriota 
powinien przede wszystkim kochać rodziców, co potwierdza 
fakt, że najgłębszym korzeniem patriotyzmu jest poczucie 
więzi z najbliższymi. Ta grupa wiekowa,  może i wyposażona 
jest w  najmniejsze doświadczenie życiowe, ale jednocześnie 
posiada największą wiarę w innych Polaków, uważając, że są 
oni patriotami. Uczniowie szkół podstawowych pozytywnie 
oceniają siebie, ale i innych.

Gimnazjaliści na ogół (73%) uważają się za patriotów, 
choć za takich nie uważają innych (21%). Ani dom rodzin-
ny, ani szkoła – może z uwagi na brak postaw literackich 
współczesnego patrioty – nie wykształciły w nich umie-
jętności analizy, dlatego aż 70% respondentów nie potrafi  
odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy są patriotami. Łatwe 
przełożenie postawy własnej na innych w okresie wieku 
wczesnoszkolnego wyraźnie ulega zachwianiu po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej. Poczuciu własnej wartości, 
zaczyna towarzyszyć niepewność co do postaw innych. 
Ale ten rocznik ma najmniej wątpliwości ze wskazaniem 
postaw współczesnego patrioty. Są nimi: nauczyciele historii 
i sportowcy, np. Robert Kubica, Adam Małysz, a ze świata 
polityki Lech Wałęsa. 

Na przykładzie odpowiedzi różnych grup wiekowych 
łatwo zauważyć  rosnący wpływ doświadczenia i obserwacji 
zachowań innych na kształtowanie się ostatecznych ocen. 
Najbardziej zagubieni są w tym zakresie uczniowie gimna-
zjów. Maturzyści nie mają już takich rozterek, ale i oni w 
większości na pytanie, czy Polacy są patriotami, zakreślali 
odpowiedź: „nie wiem” (54%). Mają większe wątpliwości 
co do siebie samych: 35% licealistów w ogóle nie wie, czy 
może się nazwać patriotami, a 25% nie odnajduje takich 

Danuta Makaruk

LITERATURA ZAANGAŻOWANA 
A KWESTIA PATRIOTYZMU
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przykładów do naśladowania. Po niepodważalny wzór - Jana 
Pawła II – sięgnęło 53% ankietowanych. Polski Papież jest 
przykładem patrioty dla większości chełmian, niezależnie 
od grupy wiekowej. Wśród pojedynczych odpowiedzi jako 
przykład patrioty wskazywano: własnego ojca („kultywuje 
polskie tradycje i dba o rozwój kultury”), sąsiada („odbył 
służbę wojskową, jest uczciwy i lojalny”), Dorotę Masłow-
ską („pisze o Polsce i Polakach, posługując się językiem 
współczesnym”), Lecha Wałęsę („obalił komunizm”), Wła-
dysława Bartoszewskiego  („godnie reprezentuje ojczyznę, 
odnosi się z szacunkiem do innych narodowości”), Romana 
Giertycha („dba o dzieci i wykształcenie narodu”), Lecha 
Kaczyńskiego. 

Z określeniem własnego patriotyzmu nie mają także pro-
blemu starsi mieszkańcy (powyżej 25. roku życia) naszego 
miasta, którzy w 91% uważają siebie za patriotów  i – jak 
wynika z badania -  jest to niezależne od tego, czy pracują, 
czy są bezrobotni. Mimo to aż 86% tej grupy uważa, że 
inni patriotami nie są. Przewrotność ta mogłaby bawić, ale 
w tym przypadku raczej smuci. Ujawnia się w ten sposób 
przedziwna natura Polaka, który niezwykle nisko ocenia 
i wartościuje własny naród, dostrzegając ogromne pokła-
dy patriotyzmu w mieszkańcach Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Stąd może i trudności we wskazaniu 
przykładów współczesnego patrioty. Gdzie ich szukać? 
36 % respondentów takich wzorów nie dostrzega w ogóle. 
Pozostali poszukują ich albo w świecie polityki (37%), albo 
wśród najbliższych, wskazując postawy swoich rodziców 
i znajomych (27%). Na przykład są nimi ci, którzy tu  żyją 
i pracują, uważając, że to nie honor pracować na obcej ziemi 
dla obcego narodu. Swoje dzieci nauczyli tego samego – ży-
cia w Polsce i szacunku dla Polski. Ankietowani zauważają, 
że patriotyzm to postawa w pewnym stopniu altruistyczna, 
bowiem wymaga zapomnienia o sobie i własnych egoistycz-
nych potrzebach, a nastawienia się na drugiego człowieka. 
Ich zdaniem historia ujawnia niekiedy patriotów, którzy 
stali się nimi przypadkowo, ale ta sama historia odziera pa-
triotyzm ze złudzeń. Z tego powodu w kwestii ocen należy 
być bardzo ostrożnym.

Niełatwo jednoznacznie zdefi niować postawy patrio-
tyczne, niełatwo zdefi niować je współcześnie. Patriota,  
jako pewien wzorzec ideowy, nie musi być ideałem w 
pełnym tego słowa znaczeniu. Może nim być zarówno ka-
tolik, jak i wyznawca innej wiary. Może nim być złodziej 
i człowiek uczciwy, zwłaszcza że defi nicje słownikowe 
charakteryzują wyłącznie stosunek patrioty do ojczyzny,  nie 
oceniając innych jego postaw. Mimo to dorośli chełmianie 
poszukują postaw nieskażonych, swoistych ikon. Być może 
z tego powodu 63% dorosłych chełmian nie potrafi  wskazać 
przykładów patriotów. Dla pozostałych są nimi: Tadeusz 
Mazowiecki, Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski, 
Lech Wałęsa, Radosław Sikorski, Lech Kaczyński, Roman 
Giertych i Wojciech Jaruzelski. 

Jak podkreśliła jedna z respondentek, „największą 

sztuką jest zakwitnąć tam, gdzie Pan Bóg nas posieje.” Nie 
jest więc ważne miejsce, ale postawa wobec ojczyzny. Z 
ogromnymi obawami sięgnęłam po wyniki ankiety przepro-
wadzonej wśród młodych Polaków, którzy wyemigrowali 
do Anglii. Tam mieszkają, uczą się i pracują. Czy czują 
się patriotami?  Spośród 32-osobowej grupy tylko 2 an-
kietowanych stwierdziło, że „chyba” nie są patriotami, ale 
wszyscy podkreślają, że są dumni z faktu bycia Polakami, 
którzy w różnych dziedzinach życia są lepsi od Anglików. 
Młodzi ludzie dostrzegają wartość przynależności do 
„swoich”, dlatego integrują się w małe grupy polonijne, 
inicjują wspólne spotkania, tworzą spółki, wspierają w pracy 
i nauce. Zgodnie stwierdzają, że choć nie zawsze interesują 
się tym, co dzieje się w kraju, to denerwują ich doniesienia 
o niepowodzeniach, a cieszą sukcesy rodaków. Nie wstydzą 
się przyznawać do tego, skąd pochodzą, choć nie zawsze 
swoją polskość afi szują. Nie wynika to z faktu wstydzenia 
się swojej narodowości, ale z troski o własne bezpieczeń-
stwo. Obcokrajowcy zdecydowanie częściej są bowiem 
narażeni na kradzieże, próby wymuszenia, zwykłe napaści 
bez specjalnego powodu. Własny patriotyzm utożsamiają z 
udziałem lub deklaracją udziału w wyborach prezydenckich 
i do sejmu RP, ale także z  odwiedzinami rodzin i pod-
trzymywaniem kontaktu ze znajomymi, przebywającymi 
w Polsce. Mimo oddalenia czują się Polakami, pamiętają 
o polskich tradycjach i w miarę możliwości je kultywują. 
Cieszy fakt, że ta grupa respondentów patriotów odnajduje 
wśród najbliższych. Jeszcze raz wypada przypomnieć, że 
poprzez rodziny, poprzez miłość „małych ojczyzn” wrastają 
korzeniami w tożsamość polską. Ojczyzna jest dla nich nie 
tylko niszą geografi czną (ziemia, okolica, rośliny, zwierzę-
ta, klimat). Tworzą ją  przede wszystkim ludzie:  najpierw 
krąg najbliższych, potem znajomych i wreszcie cały naród. 
Ci wszyscy, którzy mieli lub mają wpływ na  rozwój oso-
bowościowy i duchowy, wychowali, ukształtowali, także 
przez swoje zalety, wartości, idee, obyczaje, kulturę, język, 
sposoby życia i wierzenia. 

Obraz młodej emigracji może się wydawać zbyt ide-
alistyczny, zwłaszcza dla tych, którzy z zarobkowych 
wyjazdów niedawno powrócili.  Trzeba jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że charakter polskiej emigracji ostatnich lat uległ 
znacznym przeobrażeniom. Niewątpliwie ogromny wpływ 
miały na to zmiany w procesie wychowawczym w ogóle. 
Rocznik ‘80 rósł w przekonaniu o poczuciu własnej warto-
ści, o ambicjach może i na wyrost, ale przebojowych. Jak 
wszyscy młodzi ludzie wierzy, że świat czeka tylko na nich. 
Ich atutem i bronią w walce był dodatkowo  język angielski, 
którego uczyli się w szkołach. Ci, którzy opuszczali kraj 
w poszukiwaniu nielegalnej pracy przed wejściem Polski 
do Unii Europejskiej, byli na ogół wyposażeni w znajo-
mość języka rosyjskiego (obowiązkowego przed reformą 
oświaty). Z góry  skazani byli na trudności w komunikacji 
i niepowodzenie. Kiedy w końcu udawało im się znaleźć 
w obcym kraju upragnioną pracę drżeli na myśl, że kto-



26 nr 1 (10) 2008

z badań poezja

kolwiek może ich jej pozbawić. Drżeli z obawy przed 
ewentualną deportacją, patrząc podejrzliwie i z nieufnością 
na każdego, także na swoich rodaków. Czy walka o byt w 
obcym kraju  różniła się od tej, która miała miejsce w kraju? 
Chyba nie. Była trudniejsza z uwagi na nieznajomość wa-
runków, w tym obcego prawa i , co najważniejsze, niezna-
jomość języka obcego.  Współcześni młodzi ludzie o wiele 
łatwiej i szybciej asymilują się  z nowym środowiskiem, 
w którym oprócz pracy poszukują także stabilizacji, miejsca, 
gdzie mogą żyć i się kształcić. Stąd zapewne optymistyczny 
wydźwięk ankiety, która trafi ła do środowiska wzajemnie się 
wspierającego i na pewno nie można jej  wyników traktować 
jako reprezentatywnych dla Polonii w różnych częściach 
świata i zróżnicowanej wiekowo. 

Wyniki ankiet nie są zbyt zadowalające, zwłaszcza 
w części dotyczącej wzorów współczesnego patrioty.  
Przyczyn takich postaw nie trzeba szukać ani długo, ani 
daleko. Opracowując materiał badawczy, miałam okazję 
oglądać różne programy telewizyjne, które zwłaszcza 
w dniu 11 listopada, z okazji rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości, nad podziw dużo miejsca poświęciły w tym roku 
właśnie zagadnieniu patriotyzmu. Zdumiał i zaniepokoił 
mnie fakt, że dziennikarka jednej z  bardzo popularnych 
stacji telewizji niepublicznej miała ogromne problemy 
z określeniem własnego patriotyzmu. Stwierdziła, że ani 
rzetelne płacenie podatków, ani jej sumienna praca nie są 
wyrazem przywiązania i miłości ojczyzny. Czym więc jest 
dla niej patriotyzm w czasach pokoju? bo przecież nie walką. 
Szkoda, że wspomniana prezenterka nie uczestniczyła dzień 
wcześniej w telewizyjnej debacie, której jeden z uczestników 
stwierdził: „Każdy czas ma swoich patriotów […]. Są to: 
odpowiedzialność, zaufanie, to, co odczuwamy, powracając 
do domu; każdy buduje coś innego, w czasie wojny to walka, 
w czasie pokoju – praca, płacenie podatków, wypełnianie 
obowiązków, troska o święta kościelne i państwowe, szacu-
nek dla fl agi i symboli narodowych.” Niestety, program ten 
emitowano w godzinach wieczornych, kiedy  inne kanały 
telewizyjne proponowały o wiele bardzie zajmujące fi lmy 
akcji. 

Na podstawie ankiet nie można jednoznacznie sprecy-
zować współczesnego wzorca osobowego patrioty. Odpo-
wiedzi respondentów często wzajemnie się wykluczają, co 
potwierdza wcześniej sformułowaną hipotezę o  braku przy-
kładu nadrzędnego. W przeszłości lukę tę wypełniała litera-
tura, może nadszedł więc czas, by pokusić się o wskazówki 
dla Polaków zagubionych w powodzi utworów poetyckich 
i prozatorskich. Trzeba im przypomnieć, że miłość ojczyzny 
wyrasta niejako z miłości rodzaju ludzkiego, zaczyna się od 
miłości rodziców i nie ma w tym żadnej ujmy. Ten rodzaj 
miłości owocuje później w szacunku i tolerancji dla innych, 
w końcu kształtuje postawy patriotyczne.

Danuta Makaruk

Waldemar Michalski

Krzyż na Przełęczy Legionów
 
Z Zygmuntem od rana
chodzimy po Gorganach
przymierzamy stopy do śladów
chłopców spod polskich Termopilli
cóż znaczą zaklęcia prośby wezwania
od wczoraj droga bańką mydlaną
tylko krzyż i drogowskazy pozostały.

Spoglądamy z wysokiego brzegu
nikt nie woła z dalekiej północy
nie słychać rżenia koni
ani modłów -
w Przełęczy na granicznych słupach
tylko orły jak z bajki
więc są a może tylko byli?

Druga Brygada ruszyła do boju
błękitna jak zorze –
święty Piotr nie pytał:
skąd
dlaczego
oraz ilu
chłopców spod polskich Termopili?
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historia Chełm, początek XX w.

(ze zbiorów prywatnych Macieja Jurgilewicza)

(ze zbiorów Chełmskiego Muzeum w Chełmie)
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Uroczystości Kościuszkowskie w Chełmie w 1917 roku (ze zbiorów Muzeum Chełmskiego w Chełmie)

Uroczystości w 1918 roku z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (ze zbiorów Muzeum Chełmskiego w Chełmie)

historia manifestacje patriotyczne w Chełmie
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Członkowie POW w Chełmie (zdjęcie z albumu Władysława Ukleji ze zbiorów Jacka Ukleji)

Członkowie POW w Chełmie (zdjęcie z albumu Władysława Ukleji ze zbiorów Jacka Ukleji)

historia Polska Organizacja Wojskowa w Chełmie
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historia po odzyskaniu niepodległości

Ostatnia wizyta Józefa Piłsudskiego na ziemi chełmskiej w 1925 roku. Zdjęcie wykonano w Święcicy w majątku Lechnickich
(ze zbiorów Muzeum Chełmskiego w Chełmie)

Uroczystości kościelne w Chełmie (ze zbiorów Muzeum Chełmskiego w Chełmie)
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Danuta Makaruk

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 

im. WACŁAWA IWANIUKA

W październiku br. została ogłoszona II edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. Wacława  Iwaniuka. Główną nagrodą, ufundowaną 
przez Urząd Gminy w Siedliszczu, jest druk najlepszego tomiku. 

Zwycięzcę ubiegłorocznej edycji konkursu, wyłoniono spośród 82 
uczestników. Został nim Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa i jego 
zestaw wierszy pt. Sequel. Wyróżnieniami uhonorowano Agnieszkę Tom-
czyszyn-Harasymowicz z Głuchołazów oraz Wojciecha Borkowskiego 
z Olsztyna. 

Wybór głównego zwycięzcy, nagrodzonego drukiem tomiku, nie był 
łatwy. Zestawy wierszy, biorących udział w konkursie, prezentowały bardzo 
wysoki poziom artystyczny. Ich autorzy wykazali się nie tylko umiejętnością 
tworzenia współczesnych wierszy wolnych, ale chętnie sięgali też po gatunki 
klasyczne, takie jak sonet, oda czy hymn. Udowodnili przy tym, że nie są im 
obce  żadne tematy, choć większość utworów miała charakter refl eksyjny 
i refl eksyjno - fi lozofi czny. Poszukiwanie odpowiedzi na odwiecznie za-
dawane pytania o sens życia, cierpienia - zdominowały całkowicie lirykę 
opisową, która wśród powodzi wierszy reprezentowana była nielicznie. 
Zaskakujący jest także fakt unikania przez poetów tematyki miłosnej. Jeśli 
to najpiękniejsze uczucie pojawia się już w strofach, to ma ono kształt nie-
zwykle dojrzały i wyrazisty. A. Tomczyszyn-Harasymowicz  akt miłosny 
przywodzi na myśl wyrobisko, w którym w pocie czoła rozwarstwia się 
uczucia, by potem mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. W tym 
kontekście miłość nie łudzi, nie wabi, ale oferuje konkret i jasne, niekiedy 
wręcz banalne, rozwiązania, odzierające nastrój budowanej chwili uniesienia 
z jakiegokolwiek czaru:

Ja:  Dobranoc, moja śliczna, kochana lalko. Gdybyś
 była u mnie, tobyśmy całą noc oglądali
 fi lmy, a potem długo spali. Dobranoc.
 Tęskniący ze mnie kot. Dobranoc, moja kochana.
 [...]
 
Ona (wreszcie):   Robię sobie paznokcie – to jak mam pisać?
  A poza tym – jest u mnie mama. A! jak będziesz jutro
  przyjeżdżał, kup gdzie po drodze kartofl i.
  I gumki, bo ja się wstydzę. Cmok!

    (M.C. Kosmala, Lalka)

Jak zauważyło jury, utwory laureata I edycji konkursu, Mariusza Ce-
zarego Kosmali, zwracają uwagę poetycką grą środowiskową zarówno 
z samymi wierszami, jak i poszczególnymi postaciami. Poeta drwi z różnych 
osób, codzienne sprawy wydają mu się błahe, wręcz śmieszne, niewarte 
uwagi. Pochłaniają czas i energię, a sprawy ważne?... Pozornie wydaje się, 
że takich w życiu bohatera lirycznego wierszy Kosmali nie ma. Ale to tylko 
pozory. Bo spoza fascynacji komputerem, zdobyczami techniki, stanem 
nirwany i ucieczki od teraźniejszości wyłania się rozdzierający serce żal 
po utracie P.:

Piotr Śnieg

***
Powrócić ach powrócić
do ogrodów przeszłości
obchodzić miejsca
które już minęły
zrywając z tkliwością wspomnienia
jak jesienne jabłka

I mieć złudzenie
że zdołało się cofnąć czas

***
twoje słowa okrągłe zwoje
utkane w misterne makramy
zamknięte ostrymi ramami
poglądów i sądów
myślisz wiesz wszystko
masz klucze
do skarbca prawdy
a nawet nie potrafi sz
uciszyć burzy swego wnętrza
by choć przez chwilę
usłyszeć szept brata

Rozstanie 
Jesteś Mamo jak mgiełka ulotna
i coraz mniej uchwytna,
więc staram się jak najwięcej
zmieścić Cię w mych źrenicach,
to musi mi wystarczyć
na długi czas rozłąki.

A Ty powoli odpływasz
za horyzont zdarzeń,
bez biletu powrotnego

szykujesz się do podróży,
oczy masz wesołe.

Z podróżą zawsze
wiążemy duże nadzieje.

Październik 2007

konkurs poetycki
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 [...]
 umarłaś tydzień temu a ja nawet spać nie 
 mogę tylko przewracam się w koszmarnym łóżku
 i każda cząstka twojego zapachu jaką 
 jeszcze znajduję na poduszce każda twoja rzecz

 twoje ubrania płyty twój ręcznik w łazience
 i koszulka nocna nawet widok z balkonu
 na te same chodniki na drzewa na parking
 wszystko mi już tylko rozdziera serce
 
 czasem wydaje mi się jeszcze że słyszę gdzieś
 twój kochany głos ale przecież ty umarłaś
 tydzień temu od siedmiu dni już nie istnieje
 świat
     (Drobne partycje)
 
M. C. Kosmala jak prawdziwy wirtuoz balansuje pomiędzy zmiennymi 

nastrojami, rozbudza skrajne emocje. Wywołuje uśmiech, by za chwilę 
pogrążyć w nostalgiczną zadumę na skraju smutku i przygnębienia. Poeta 
niczego nie robi na siłę, do niczego się nie zmusza. Nie stroni od mowy 
potocznej, umiejętnie i z umiarem stosowanych wulgaryzmów, a mimo to 
czytelnika nie opuszcza uczcie obcowania z głęboko przemyślanym słowem 
poetyckim, z artystycznym obrazem  wykreowanym przez poetę, który 
z całą siłą wykorzystuje kreacyjność polszczyzny i jej bogactwo.

W tonie codzienności i zwykłych doznań utrzymana jest nasycona me-
taforyką poezja Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz. W jej dorobku 
pojawiają się wiersze o Polsce:

Kiedyś stałaś przy mnie w białej plisowance
i mogłem liczyć krople mirtu w twoim wianku.
Razem wąchaliśmy goździki, czytaliśmy Kamasutrę.
Mimo że byłaś, miałaś coś z Godota.

Zanim wejrzałem w twoje ciało, byłaś dla mnie Laurą
zobaczoną w kościele. Rysowałem twój portret
słuchając homilii zza siedmiu mórz  myślałem,
że nigdy ni przestanę cię kochać.
[...]
Teraz dziwnie wyglądasz rozebrana, Polsko. 
  (A. Tomczyszyn-Harasymowicz, List spoza)

Wiersze  A. Tomczyszyn-Harasymowicz skłaniają się ku uniwersalno-
ści, nawiązują do sytuacji lirycznych z życia codziennego, a jednocześnie 
wyróżniają się bogactwem metaforyki.

Na tle nadesłanych zestawów wierszy niezwykle ciekawie prezentuje się 
twórczość  Wojciecha Borkowskiego. Jego utwory nasycone są kulturowy-
mi odniesieniami do spuścizny humanistycznej kultury Zachodu i wtopionej 
w nią kultury polskiej. Warto przy tym dodać, że poeta zdecydowanie osadza 
je w historycznej rzeczywistości, wielokrotnie odwołując się przy tym do 
autentycznych postaci. Realność ocenia zdecydowanie krytycznie, niekiedy 
z sarkazmem. I tak  z rozgoryczeniem wspomina Chrystusa – Polaka, który 
cudów wielkich nie zdziałał, choć wydawało się, że już wskrzesił:

Monika Jesionczak

Źródła
w szeregu zmierzającym
do nieobecnych źródeł
terapii
ustawiają się
autonomiczne karykatury
abstrakcji
kto wie
ilu jeszcze podąża
ku
zastygłej
odbijającej się od dzwonów
rzeczywistości

Zwątpienie
Filmowe odbicie drzewa
Nie spełni oczekiwań samego Boga

Puste śmietniki nie sycą 
Już wyobrażeń dziecka

Czym i kim należy być?

literatura
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Chrystus - 
wnuk powstańca 1963
syn legionisty ochotnika i dziedziczki z kresów
 w wieku lat dziewiętnastu kampania wrześniowa
 później Sybir 
od 1957 znów w Polsce
koniec kariery zawodowej w stopniu dozorcy
w 1980 całym sercem za Solidarnością
w stanie wojennym trochę konspiry
(ale zdrowie już nie to)
jeszcze zbieranie podpisów w 1989
[...]
 W. Borkowski, Apokryf polityczny

Wiersze Borkowskiego wypełniają liczne nazwy obce, łacińskie sentencje 
i zwroty. Czytelnik, który  podejmie się obcowania z tą poezją, musi wykazać 
się nie lada erudycją, znajomością licznych terminów - nie tylko literackich 
- oraz fi lozofi cznych prądów. Tu nic nie jest przypadkowe, każde słowo 
osadzone jest zarówno w kontekście przestrzeni lirycznej, jak i historycznej. 
Uporządkowany, męski świat przedstawiony kreuje równie zdecydowanego 
bohatera lirycznego, niepoddającego się łzawym nastrojom chwili. Ale i wśród 
tych wierszy odnaleźć można przykłady utworów, które po prostu bawią:

***
mistrz Różewicz twierdzi
że proces umierania poezji
został przyspieszony

co o powyższym można sądzić
poza tym iż coś w tym drży -
chyba nic

dobrze nieraz 
czymś poszpanować
przed nawiedzonymi panienkami
szczególnie gdy
nie ma się pojęcia o nawijkach
zwiększających ukrwienie podbrzusza

poezja jest przecież 
rzędem znaków przestankowych
reszta zaś -
to tylko reszta

Wysoki poziom I edycji konkursu był niemałym zaskoczeniem dla 
członków jury. Wśród  zestawów, nadesłanych z całej Polski, trudno było 
jednoznacznie wskazać te, które zasługują na wyróżnienie i na nagrodę 
główną. Należy się cieszyć, że wręcz ogólnonarodowa tendencja pisania i 
poezjowania w tym przypadku naprawdę zaowocowała bogato i dorodnie. 
Kondycja słowa artystycznego jest dosyć dobra i pozostaje mieć nadzieję, 
że spostrzeżenie to potwierdzi również II edycja Konkursu im. W. Iwaniuka, 
którego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na koniec grudnia br. Uroczystość 
ogłoszenia wyników, podobnie jak w roku ubiegłym, odbędzie się w Siedlisz-
czu, gdzie spoczywają prochy polskiego Poety – emigranta.              

Danuta Makaruk

Agnieszka 
Tomczyszyn-Harasymowicz

notuję słowa na wiatr
mój wiersz
ważniejszy od mojego dziecka
tak samo chudy
jak przegub jego dłoni
ma wymiar kilku wersów
i kosmos pod paznokciami

piszę go w siedem minut
czekając na podgrzanie zupy
i ostudzenie potrzeb

najszybciej notuję słowa na wiatr
rozpisuję na piegi głosek
słyszalnych (nawet uchem sąsiada)

mój wiersz z wygotowaną puentą
mieści się w kieszeni fartucha
gdzie chowam go przed synem

f
jednak mnie zawiodłeś
gdy
zataczając się od milczenia
wpadłeś w wiersz o kimś innym

jesteś
zakodowany w spisie pod f
(fatalnie)
gdy zadzwonisz
przełączę się na mono
albo pocztę głosową
w ogóle nie jestem pewna
czy odbiorę

chyba nie odbiorę cię spod f
(fatalnie)
kiedy zadzwonisz
schowam się w wersy
albo nałykam się słów
żeby ich nie powiedzieć

(fatalnie)
potrzebuję pozoru
że jesteś jedynym światem dla mnie

to moje ciało drży zamiast telefonu

dlaczego nie dzwonisz

poezja
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Mariusz Cezary Kosmala

Wiersz miłosny
kochasz mnie kochasz

jestem jak ty kobieta przecież tak drobna
jak ty bezpłodna naga nie świnia ja drobna

madonna kochaj

kochasz mnie kochasz
się we mnie jak ja w twoim się poniżam wstydzie
kochaj więc i ze sromu kochaniem mnie wydziel

i kochaj kochaj

choćby nahajem
naprędce uplecionym z nierozważnej mowy

choćby niewiernie wtórnie bądź leniwie choćby
nawet nachalnie

nawet na haju
na haku nawet gwałtem i tanią przemocą 

ale żebym to czuła więc kochaj mnie mocno
mój wierny kraju

***
Wciąż mieszkam ze starymi. Starzy robią remont

mieszkania. Święta sprawa. Wynajęli szewca,
znaczy się robotnika, który im odnawia,

lecz za to klnie jak szewc, więc na jedno wychodzi.

Od rana do wieczora stukanie i lament
wiertarki. Majster robi im dobrze i peta

w twarzy nosi jak dziecko smoczek. Święta sprawa – 
panele, terakota, zrywanie podłogi,

pył, brud oraz bałagan. Nie można nic znaleźć.
Nawet wyjście z mieszkania gdzieś się zapodziało.

Majster maluje ściany na biało, przedzierzgnął
nogi w drabinę (teraz wygląda jak Wieża

Eiffl a w miniaturze) i po sufi cie daje.
Trzeba przenosić meble. Wte i wewte. Szafom
to nie w smak, toteż opór stawiają. Jest ciężko,

zwłaszcza z topornym wyrkiem, które wreszcie, wierzę,

uda się wywlec obok do pokoju. Kot też
gdzieś przepadł w labiryncie tego nieporządku.

Może zasnął w żołądku wersalki, a może 
pożarła go zaciszna w miarę szafka jakaś?

Majster jest dziarski chojrak i siłacz nie lada.
Majster ma dziary i się nie opieprza. Boże, 

jakie piękne mieszkanie będzie- święta sprawa
w bloku. Święta i odnowiona, prawie kościół.

literatura poezja
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literatura z bloga / poezja

Henryk Radej

chłopiec namaszczony

Mam wrażenie, że pisząc wiersz o „złotym chłopcu” 
z reklam wystawy Alberta Watsona w Duesseldorfi e, do której 
wykorzystano jego fotografi ę Golden Boy (New York 1990), 
Jacek Dehnel napisał wiersz o sobie. Wprawdzie na spotkaniu 
autorskim w Krasnymstawie pytany przeze mnie o to zaprze-
czał, ale bez przekonania. Mnie na pewno nie przekonał. Ma 
tyle lat co ja, kiedy debiutowałem skromnym tomikiem wier-
szy. Z perspektywy czasu coraz bardziej widzę, jak lata stanu 
wojennego cofnęły moje pokolenie w rozwoju (pod każdym 
względem) prawie o dekadę. Teraz na swoje ćwierćwiecze 
zdolni autorzy mają już po kilka książek w bibliografi i, pre-
stiżowe nagrody, pełno ich w mediach. A może ja nie byłem 
taki zdolny?

Jacek Dehnel objeżdża w tych dniach okoliczne miasta 
z cyklem spotkań. Tłumów nie ma, choć jego poezja krąży już 
w opłotkach poetyckich Herberta, Miłosza. Larkina, Audena 
(dwóch ostatnich akurat tłumaczy), a na spotkaniach z tymi 
autorami publika parła kiedyś drzwiami i oknami. Ciekawe, 
czy dziś też tak by było? Nasze ministerstwo edukacji z po-
wodzeniem mogłoby obwozić Dehnela po wszystkich szkołach 
w kraju jako przykład pozytywnego efektu dydaktyczno-wy-
chowawczego polskiej szkoły w czasach nieustającej reformy 
oświatowej. W dodatku nadal mógłby udawać maturzystę, bo 
na takiego wygląda. Jak zwykle, prawda jest bardziej złożona. 
Szkoła wystawiła Dehnelowi tylko bardzo dobre świadectwo 
w odpowiednim czasie. Z tego, co pisze i mówi, wnioskuję, że 
to wychowanie rodzinne, obcowanie ze sztuką od najmłodszych 
lat, wrażliwość chłopca (sic!) na literaturę, różnorodność świata 
i losy ludzi, a dopiero na końcu klasa dwujęzyczna w elitarnym 
liceum i studia w stolicy uczyniły z Dehnela tego, kim dzisiaj 
jest. Ponadto Gdańsk – zwłaszcza po roku 1980 – takie moż-
liwości dostępu do dóbr kultury już mu zapewniał. Wiem coś 
o tym, bo pod koniec lat 80. bywałem w Gdańsku dość często. 
Jakże inne było to miasto od Warszawy, od Lublina, że o swoim 
nie wspomnę. W Gdańsku czuło się, że tu od wieków było i jest 
nadal okno na szeroki świat. Wiadomo, że każde otwarte okno 
działa w obie strony. Nawet, jeśli zamknięte, potrafi  wpuścić 
wiele światła do wnętrza.

Ach, jakże dziś chciałbym być takim „złotym chłopcem” 
– no, nie dosłownie, bo Jacek Dehnel jest raczej szatynem, 
w dodatku szczupłym jak szczypiorek. Niestety, minionego 
ćwierćwiecza nie da się zgubić. Mentalnie poeta ten jest mi 
bardzo bliski i gdy czytam jego książki odnoszę wrażenie, 
że właśnie kiedyś też chciałem podobne przeżycia i prawie 
w taki sposób opisać. Motywy fotografi czne, motywy pocią-
gowe, chwytanie rzeczywistości w okamgnieniu – fl esza lub 
brzytwy – to jest literatura! A grzebanie się w przeszłości, 
w książkach, zdjęciach, antykwariatach, starych historiach za-

wsze mnie pochłaniało do reszty. Powroty do twardych realiów 
tego świata były na ogół bolesne – przynajmniej dla mnie. Dla 
Dehnela zapewne nie. On w najlepsze zmieniał rodzaj sztuki 
swoich zainteresowań, ja zmieniałem spodnie i w tumanie kurzu 
jechałem z ojcem na żniwa. 

Z opowiadanej przez Dehnela anegdoty o tym, jak kore-
spondował z Czesławem Miłoszem i co noblista napisał tuż 
przed śmiercią o jego wierszach, zamieszczonych później w 
tomiku Żywoty równoległe wyłania się myśl, że Dehnel jest 
ostatnim poetą namaszczonym przez mistrza.

26 listopada 2008 r.
z bloga: „druga strona księżyca” 
http://wizytor.blogspot.com

Jacek Dehnel

Albert Watson, Golden Boy (New York 1990) 
- reklamy wystawy w Duesseldorfi e

Całe miasto przegląda się w tym złotym chłopcu, 
wszędzie on, sześcioletni, siedmioletni może, 
na ogromnych plakatach, billboardach, w folderach: 

jakie słowa się cisną na te małe usta, 
jakie słowa się tłoczą pod tym kłębowiskiem 
nadprzyrodzonych żmijek, koafi urą z węży? 

Wszedł ze Snu Nocy Letniej; duch, powietrzne bóstwo 
zamknięte w drobnym ciałku, zapylone kruszcem 
– wypił Ren i zjadł Duesseldorf jak czekoladkę.

Nieco młodszy ode mnie. Ze trzy, cztery lata, 
gdzieś pewnie dalej żyje, większy i zgrubiały; 
i wie lepiej niż inni, że kiedyś mieszkała 

w nim siła potężniejsza niż wszystko, co znamy. 

Warszawa, 9 XI 2008
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literatura spotkanie z poetą

Jacek Dehnel gościł w Chełmie na zaproszenie Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, z inicjatywy Mariusza 
Kargula z Krasnegostawu. Spotkanie z młodym poetą, prozaikiem i tłumaczem odbyło się w Chełmskiej Bibliotece Pu-
blicznej 27 listopada 2008 roku. Następnego dnia autor zwiedził Chełmskie Podziemia Kredowe i Starówkę oraz odwiedził 
Chełmskie Wydawnictwo TAWA. 

Jacek Dehnel w towarzystwie 
prowadzącego spotkanie w ChBP 

– Henryka Radeja

Jacek Dehnel w towarzystwie Prezes 
ChGL „Lubelska 36” – Danuty Makaruk
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poezja wiersze Jacka Dehnela

Jacek Dehnel
  
  * * *

Mieli tamci i tamte sztandar purpurowy,
kokardy, karabele, zadawnione rany.
Chadzali na sybiry.
   One haftowały
czarną nicią jedwabną na jedwabiach czarnych
krzyże, serca i palmy, a oni lepili
na zesłaniu fi gury szachowe z razowca
i skrzywionego orła z okrawków bibuły.

A cóż my? Wszystko swoje. Ich dwugłowe ptaki
są ciemną kalkomanią na odległych chmurach.
I tylko w dziedziczonych po ciotkach papierach
odnajdujesz ten świstek: „Taki to a taki
zmarł czwartego diekabra na ciężkie suchoty
w Archangielsku” - i mały, ciemny dagerotyp.

  Warszawa, 19. X. 2002

Warszawa

Tutaj mieszkali. Tutaj przewracali strony
nut tang na cztery ręce i słuchali kronik

przez radiolę w fornirze ze złotej czeczotki.
Z pokoju do salonu powietrza przechodzi

panna Hela lub Pola w eterycznej sukni,
niebyła Felcia czerpie wprost z niebyłej studni,

a martwe dziecko martwe recytuje nazwy,
wsłuchując się w szelesty bluzki z ektoplazmy.

Tutaj, trochę na lewo od gałęzi lipy,
na środku dwupasmowej, szumiącej ulicy

był kredens, w nim łyżeczki. A dalej spiżarka,
gdzie, bezpieczne w skorupkach, ułożono jajka,

gładkie i nakrapiane. Potem było życie,
nie było trzecich pięter i były piwnice,

a tu, gdzie mnie próbujesz pocałować chyłkiem
odłamek właśnie trafi ał trzyletnią dziewczynkę,

a tu, gdzie mnie próbujesz całować ukradkiem,
odłamek właśnie trafi ał jej skuloną matkę.

Warszawa, 21. VIII. 2004

        FOTO-FILM, A. Cechnowski, 
       ŁÓDŹ, Przejazd 24, tel. 457-23 

Jest jeszcze Żyd z wełnistą brodą, pod kołpakiem
przymocowaną zmyślnie sznurkiem, i jest Turoń
w futrze – resztce paradnej szuby z Petersburga,
jest Ksiądz, zupełnie żywy, chociaż już na czarnym
tle tablicy; Królowie, jak przez wszystkie wieki
szkolnych przedstawień: karton z pozłotką i berła
z toczonych nóg od krzeseł. Obok Pastuszkowie
w wyszywanych kubrakach, jeden z kapeluszem
zawadiacko spuszczonym na dziewięcioletnie
oko. Jest góra bieli i szychu i pierza: 
krążki twarzy w ogólnym puchu anielskości,
przepaski z promykami na lśniących, dokładnie
wyszczotkowanych włosach – a im wyżej w górę,
tym więcej Gwiazd, pod sufi t ich graniaste głowy
(grać ogony w Jasełkach - choćby i komety – 
cóż, to może naznaczyć raz na całe życie). 

Tylko ona, w zawoju, z plastikową lalką
Patrzy dalej i głębiej i mocniej i straszniej
nad pudłem aparatu, głową preceptora;
jest rok trzydziesty siódmy. Brakuje w obsadzie
Diabła i Śmierci. Idą przez skute jeziora.

Warszawa, 2. IX. 2005

Fragment plakatu Jacek Dehnel w Krasnymstawie - w wykonaniu plastyka 
KDK Jadwigi Nowackiej
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recenzjaliteratura

Danuta Makaruk

Jacek Dehnel, Balzakiana
Współczesna proza 
„dojrzałego realizmu”?

Po najnowszą książkę Jacka Dehnela sięgałam ostentacyjnie 
i bez przekonania. Poeta prozaikiem? Czyżby? Czy po Oldze 
Tokarczuk może ktoś jeszcze zaskoczyć? A jednak. Na rynku 
czytelniczym, zarzuconym dziwadłami w wydaniu Masłowskiej 
i Shuty, pojawiła się Balzakiana Jacka Dehnela. Piękna pol-
szczyzna w najlepszym wydaniu, nie skażona wulgaryzmami, 
sloganami, uliczną gwarą narracji, wymyślnymi neologizmami, 
czy patetyzmem. Zindywidualizowany język postaci, pełna 
obrazowość opisów miejsc i bohaterów, a jednocześnie to, co 
w przypadku odtworzenia tradycji XIX-wiecznego realizmu 
cieszy czytelnika – osadzenie akcji w znanej nam z autopsji 
rzeczywistości i najnowszej historii. Całość buduje pięć mini-
powieści czy opowiadań, pozornie ze sobą niepowiązanych. 
Tylko pozornie, bo wnikliwy czytelnik odkryje łączące je 
postacie, które z drugo- i trzecioplanowych, jak w Komedii 
ludzkiej Balzaka, stają się pierwszoplanowymi i na odwrót. 
Dzięki temu zmienia się perspektywa patrzenia na bohaterów 
i na dalsze przestrzenie, które narrator opisuje z różnych punk-
tów widzenia. Znany to już zabieg, ale jakże rzadko stosowany 
przez współczesnych prozaików. 

Dehnel, laureat Nagrody im. Kościelskich za zbiór 
wierszy Żywoty równoległe (2005) i Paszportu „Polityki” 
za debiutancką powieść Lala (2006), obnaża w najnow-
szej książce naszą rzeczywistość, ukazując dziwne relacje 
międzyludzkie, oparte na bezkompromisowej rywalizacji. 
Nad światem zdominowanym przez obłudę i zakłamanie, 
rozpościera się przygnębiający smutek, choć działaniom 
bohaterów pozornie towarzyszą najpiękniejsze, najbardziej 
wartościowe uczucia: miłości i szacunku do drugiego czło-
wieka. W minipowieści Toncia Zarębska   każda cząstka 
miłości cedzona jest przez rodzinę dworcowej bufetowej 
wyłącznie w zamian za jej oszczędności. Każdy pretekst jest 
dobry, by wykorzystać samotną ciotkę. Liczy się pomysł. 
Rodzinne spotkania przeobrażają się w grę pozorów, w za-
wody „kto silniejszy, kto bardziej przebiegły i podstępny”. 
Tu nikt nikomu nie ufa. Spragniona silnych więzi rodzinnych 
Toncia  trwa w tym przedziwnym układzie, marząc o spo-
tkaniach z bliskimi, o odnowieniu starego domu rodziców, 
o renesansie uczuć między licznym rodzeństwem. 

Bohater pierwszej mini powieści Balzakiany, zaty-
tułowanej Mięso wędliny ubiory tkanin,  to  typ starego 
handlowca, z tą różnicą że nie tylko skrzętnie krząta się za 
ladą. Przedsiębiorczy kupiec umie załatwić każdą sprawę, 
a ponadto ma niezawodne sposoby na odzyskanie należności 
od dostawców i klientów, posyłając do opornych niejakiego 
Andrzeja Cholewę, niegdyś ofi cera SB, od czasu przemian 
właściciela fi rmy windykacyjnej „Securo”. Jak przystało na 

„prywaciarza”, nie ma żadnego poszanowania dla kodeksu 
pracy, przepisów BHP i ustaleń związków zawodowych. 
I choć w rodzinie Włodzimierza Ściepko  królują chrze-
ścijańskie wartości, to władczy i miłosierny w stosunku do 
pomocników sklepikarz także  do małżeństwa swoich córek 
nie potrafi  odnieść się bez swoistego praktycyzmu. Ślub 
Asi i Weroniki  to zwykła transakcja handlowa; trzeba więc 
uważać, aby była zyskowna, a jednocześnie dobrze oceniona 
przez środowisko. Wszak w chrześcijańskiej rodzinie pozory 
„świętości” grają niebagatelną rolę.

Jacek Dehnel sięga po przykłady bohaterów z różnych 
środowisk.  Jest więc artystyczna bohema warszawki, 
emerytowana gwiazdka festiwali piosenki, sprzedawczyni 
z dworcowego baru, młodzież z najmodniejszych klubów 
i nowobogaccy o gustach godnych pożałowania.  Łączy ich 
bezkompromisowe dążenie do zaspokojenia wygórowanych 
ambicji, do osiągnięcia kariery czy pieniędzy. Jak podkreśla 
sam autor, w ich kreacji zawiera konsensus własnych obserwa-
cji. Literacka fi kcja jest w tym przypadku krzywym zwiercia-
dłem świata rzeczywistego, nieco przekształconego, ubranego 
w zgrabną fabułę. Autentyczna jest nazwa sklepu Mięso 
wędliny ubiory tkanin,  którego szyld jeszcze do niedawna 
można było zobaczyć w Gdańsku, a który stał się inspiracją 
pierwszej minipowieści. Prawdziwa jest także postać Adriana 
Helsztyńskiego. Niestety, prawdziwa jest także historia Tońci, 
żyjącej w osamotnieniu wśród licznej rodziny.

Przygnębiający to portret zbiorowy współczesnego po-
kolenia, ale jakże wiele w nim odniesień do naszej codzien-
ności, do naszych relacji z innymi. Niechętnie przyznajemy 
się do tego, zawsze dostrzegając wady w innych. Dehnel, 
z precyzją odmalowujący charaktery, uświadamia, że w 
każdym z jego bohaterów może być cząstka nas samych, ale 
przeobrażona w różnych ciałach wydaje się być nie ta sama. 
Uważajcie – zdaje się mówić Dehnel, uśmiechając się przy 
tym ironicznie  – ta fi kcja może być waszym udziałem. Bądź 
czujny, bo może to twój portret uwieczniła Balzakiana.

Dehnel wykazał się niezwykłą fabularną pomysłowością. 
Akcje minipowieści rozwijają się długo, ale ich rozwiązania 
są nagłe, często nieoczekiwane i zaskakujące, niczym w no-
weli. Po przeczytaniu pierwszego z utworów Mięso wędliny 
ubiory tkaniny spojrzałam na ostatnie zdanie i nie wierzyłam, 
że to koniec. Przewracałam ostatnią kartkę, czytałam ją wie-
lokrotnie i zastanawiałam się, jak to możliwe. Taki fi nał, tak 
szybkie zakończenie akcji na zaledwie pół strony? Dehnel 
potrafi  zaskoczyć. Nawet jego współczesność potrafi  uniknąć 
tego, co rażące. Oto jego sposób uciekania od wulgaryzmów, 
od naturalistycznej zgnilizny życia małżeńskiego:

Można by było oczywiście przedstawić szczegółowo 
tę scenę, przytoczyć wszystkie obelgi i pretensje, opisać 
kropelki śliny wyparskiwane z krzyczących ust, i drżenie 
podbródka, i zmieszane ze łzami smarki ściekające na 
bluzkę, której tak długo szukała, i walenie pięścią w meble, 
i rzucanie krzesłem o podłogę, i wszystko aż po ostateczne 
trzaśnięcie drzwiami, ale cokolwiek by się napisało, było to 
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Elżbieta Kuszelewska

Bezsenność intelektualisty
Niełatwo jest być intelektualistą w naszym kraju. Kiedyś tzw. inteligencja pracująca miała pewien prestiż i wysoką 

pozycję w społeczeństwie. Razem z masami robotniczo-chłopskimi budowała świetlaną przyszłość narodu (czyli naszą 
teraźniejszość). Teraz nie mamy już inteligencji pracującej i  to nie dlatego, że wielu jej dawnych przedstawicieli nie ma 
pracy. Teraz mamy tzw. klasę średnią, która, niestety, często z inteligencją (w każdym znaczeniu tego słowa) nic wspól-
nego nie ma. 

Jednak ciągle jeszcze istnieje w Polsce grupa ludzi, których możemy określić zaszczytnym mianem intelektualistów. 
Jak już wspomniałam, ich życie łatwe nie jest. Złożyło się na to wiele różnych przyczyn: niedoinwestowanie sfery kultury, 
niedoinwestowanie oświaty, brak pieniędzy na rozwój sektora nauki, brak perspektyw dla „młodych zdolnych” itp., itd. 
Nie są to jednak największe problemy, z którymi borykać się musi współczesny polski intelektualista. Najpoważniejszą 
dolegliwością człowieka myślącego i wykształconego jest bezsenność.

Na szczęście istnieje w Polsce siła, która już wiele lat temu dostrzegła niebezpieczeństwo i stara się je zażegnać. Siłą 
tą jest telewizja. Weźmy do ręki dowolną gazetę z programem telewizyjnym. Co widzimy? Godzina 22:20 „Kondycja 
ludzka” - serial dokumentalny produkcji francuskiej, 01:35 „Wieczór melomana”, 0:55 „Kabaret Starszych Panów”, o po-
dobnych porach są nadawane cykle „Kocham kino”, „Uczta kinomana” i „Kolekcja kinomana” oraz programy poświęcone 
literaturze czy innym dziedzinom kultury. 

Tak, tak – właśnie bezsenność. Jej negatywne skutki zarówno dla jednostki, jak i dla ogółu są nie do przecenienia. 
Wystarczy obejrzeć kilka fi lmów, żeby uzmysłowić sobie do czego bezsenność doprowadza mieszkańców państw wysoko 
rozwiniętych. Może ona poważnie zakłócić pracę wyższych ofi cerów organów ścigania i tym samym zagrozić bezpieczeństwu 
obywateli („Bezsenność” Christophera Nolana), może doprowadzić do całkowitej degrengolady, fi zycznej i psychicznej, 
spokojne gospodynie domowe („Requiem dla snu” Darrena Aronofsky’ego) oraz (o zgrozo!) stać się powodem zawarcia 
małżeństwa („Bezsenność w Seattle” Nory Ephron).

Dzięki telewizji groźne zjawisko bezsenności wśród polskich intelektualistów może zostać unieszkodliwione, a nawet 
wykorzystane do osiągnięcia pozytywnych dla społeczeństwa skutków. Taki niemogący spać mózgowiec pobudzony 
wartościową ofertą programową nie zejdzie na umysłowe (i nie tylko umysłowe) manowce, lecz dzięki stopniowi kon-
centracji możliwemu jedynie w ciszy i mrokach nocy będzie w stanie wznieść się na wyżyny intelektu: stworzyć wybitne 
dzieło, odkryć nowe prawo  rządzące wszechświatem lub wpaść na pomysł skonstruowania genialnego urządzenia, które 
uszczęśliwi ludzkość.

Dlatego wyraźmy tu głęboką wdzięczność redaktorom programowym stacji telewizyjnych i pamiętajmy, że osoby na-
rzekające na zbyt późne godziny emisji niektórych audycji to pseudointelektualiści! Pożegnajmy ich banalnym „dobranoc”. 
Prawdziwi intelektualiści cierpią na bezsenność i po 22-ej życzą sobie DOBREGO ODBIORU!  

Elżbieta Kuszelewska

i tak jeszcze obrzydliwsze i boleśniejsze.
Są sytuacje, których opisać się nie da – zdaje się mówić 

Dehnel. A może nie trzeba. Bo i po co to robić? Telewizja, 
naszpikowana sensacyjkami, przynosi takich obrazów zanadto 
dużo. Znamy je ze szklanego ekranu, z tygodników i dzienni-
ków prześcigających się w donoszeniu o przemocy i wypad-
kach, z sąsiedzkich awantur, z autopsji. Autor Balzakiany nie 
zgłębia problemu, pozostawia go do przemyślenia. Sygnali-
zuje pewne zjawiska, ale nie rozwodzi się niepotrzebnie i nie 
moralizuje. Współczesny czytelnik nie zniósłby tego. 

A zatem, co zafascynowało mnie w najnowszej powieści 
Dehnela? Z kolejnymi kartkami Balzakiany, od której trudno 
się oderwać, powracałam do dawno czytanych powieści nie 
tylko Balzaka, ale i Orzeszkowej czy Prusa: dyskretny, ale 
i błyskotliwy humor, wszechwiedzący narrator, podtrzymujący 
kontakt z czytelnikiem, szeroka panorama społeczna, no i ko-
biety w bliższym mi niż dalszym wieku balzakowskim. I choć 

tak wiele w tej powieści stylistyki dawnej, a sam tytuł wyraź-
nie wskazuje na głównego patrona, to przecież, jak stwierdził 
któryś z krytyków - za artyzm tekstu Dehnela odpowiedzialny 
jest Dehnel, nie zaś Balzak. Artyzm Dehnela naprawdę rzuca 
na kolana, zwłaszcza że młody autor (ur. 1980) nie waha się 
pokłonić przed wielką tradycją, tworząc doskonałą powieść 
psychologiczno – obyczajową. Z niecierpliwością czekam na 
kolejne książki utalentowanego poety, prozaika i tłumacza, 
w pełni przekonana, że taka LITERATURA nie musi się obawiać 
żadnej konkurencji.

Wydarzenia ostatnich dni potwierdzają, że  młody autor 
nie będzie musiał długo czekać na kolejne zaszczyty. Jego mi-
nipowieści z tomu Balzakiana zostały właśnie wyróżnione 
Nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej, otrzymując 
jednocześnie tytuł książki grudnia 2008. Może kolejny 
rok przyniesie laur w postaci Nagrody Nike? Życzę tego 
z całego serca.        Danuta Makaruk
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W 1994 roku we francuskim magazynie literackim 
„Lire” 13 procent czytelników (była to największa liczba 
głosów) uznało Jean-Marie Gustave Le Clezio za najwięk-
szego żyjącego pisarza Francji. Potwierdzeniem słuszności 
tego rankingu jest tegoroczna literacka Nagroda Nobla, 
przyznana właśnie Le Clezio. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że ostatnim pisarzem francuskim, który otrzymał 
tę prestiżową nagrodę był Claude Simon, co miało miejsce 
w 1985 roku.

U Le Clezio talent pisarski objawił się już w wieku sied-
miu lat. Nic więc dziwnego, że pierwszą swoją powieść Le 
Proces-Verbal (wyd. polskie: Protokół, 1965) opublikował 
w wieku 23 lat; książka ta, opisująca mroczne strony życia 
w społeczeństwie Zachodu, przyniosła mu sławę i pozycję 
na prestiżowej liście nagrody Goncourtów.

Le Clezio urodził się 13 kwietnia 1940 roku w Nicei. 
Ojciec pisarza był brytyjskim chirurgiem, matka pochodziła 
z francuskiego Mauritiusu. Przez pewien czas, jeszcze jako 
chłopiec, przebywał w Nigerii, gdzie pracował jego ojciec. 
Za sprawą obojga rodziców opanował ich języki ojczyste, 
co w wieku dojrzałym umożliwiło mu studiowanie zarówno 
literatury angielskiej, jak i francuskiej.

W 1950 roku rodzina Le Clezio powróciła do Nicei 
i Jean-Marie Gustave rozpoczął studia literatury angielskiej 
na Bristol University; nieco później studiował także litera-
turę francuską w nicejskim Instytucie d’Etudes Litteraires. 
Po opublikowaniu Le Proces-Verbal stał się entuzjastą nurtu 
francuskiej literatury awangardowej spod znaku George-
sa Pereca i Michela Butora. W tym czasie Le Clezio był 
zafascynowany formalnymi eksperymentami z językiem 
i narracją w nowej powieści. Fascynacje literaturą ekspery-
mentalną przyniosły kolejne powieści — Le livre des fuites 
(1965) i Terra amanta (1967).

W 1967 roku, znany już powieściopisarz, rozpoczął 
służbę wojskową w Tajlandii. Za ostrą krytykę dziecięcej 
prostytucji, jaka panowała w tym kraju, zmuszony był 
wyjechać do Meksyku, gdzie mógł dokończyć służbę 
wojskową. Kontynent południowoamerykański to dla tego 
pisarza zupełnie nowy etap w jego życiu. Le Clezio podjął 
studia na Uniwersytecie w Meksyku w dziedzinie języków 
Indian Ameryki Południowej i przyłączył się do tworzenia 
biblioteki Instytutu Francuskiego. Zafascynowany kulturą 
Indian, odbył kilka podróży w ustronne rejony Panamy, gdzie 

zamieszkał wśród Indian, pragnąc poznać lepiej ich język. 
Te nowe doświadczenia znalazły odbicie w jego kolejnych 
dziełach, szczególnie w przekładzie mitów Prophéties de 
Chilam Balam i Voyage de l’autre cote, książce zawierającej 
opis wrażeń pisarza z podróży po Ameryce Łacińskiej.

W 1975 roku Le Clezio powtórnie staje na ślubnym ko-
biercu, poślubiając Jémie, mieszkankę Sahary Zachodniej. 
W pięć lat później publikuje powieść Desert (wyd. polskie: 
Pustynia, PAX 1985), w której zarzuca eksperymenty 
formalne. W Pustyni przedstawiony zostaje na zasadzie 
kontrastu obraz dwóch kultur — ludów Afryki północnej 
i Europy Zachodniej, widzianych oczami Lalla, nielegalnego 
emigranta z Algierii. Powieść ta uważana jest w twórczości 
Le Clezio za przełomową, gdyż styl pisarza ulega w niej 
radykalnej zmianie.

Kolejną fascynacją autora Hasard staje się kultura 
wyspiarzy Oceanu Indyjskiego. Temu zagadnieniu poświę-
ca powieść Le cercheur d’or (1985). W kilka lat później 
w jego powieściach zaczynają pojawiać się wątki osobiste, 
uwypuklone szczególnie w takich dziełach, jak Onitsha 
(1991, wyd. polskie: PIW 1995), La quarantine (1995), 
Revolutions (2003), L’African (2004).

Twórczość literacka Jean-Marie Gustave Le Clezio to 
około 30 książek: powieści, zbiorów opowiadań, esejów, 
a nawet książek dla dzieci i młodzieży Lullaby (1980), Bala-
abilou (1985). Jest również laureatem wielu nagród, między 
innymi nagrody ufundowanej przez Akademię Francuską 
— Paul-Morand, za powieść Pustynia. Tegoroczny nobli-
sta to także wykładowca na uniwersytetach w Bangkoku, 
Bostonie, Austin, Meksyku i Albuquergue, gdzie obecnie 
mieszka (Nowy Meksyk, USA). Miejscami jego pobytu są 
również — Paryż i rodzinna Nicea.

Le Clezio uważany jest dziś za pisarza, który wprowa-
dził do literatury światowej nowe kierunki, zwłaszcza jako 
eksplorator człowieczeństwa i przeciwnik współczesnej, 
zautomatyzowanej cywilizacji. Bo właśnie przeciwstawienie 
ludziom, żyjącym w zgodzie i harmonii z naturą, cywiliza-
cji technokratycznej wytycza nowy kierunek w literaturze 
światowej XXI wieku, kierunek, którego prekursorem jest 
właśnie Jean-Marie Gustave Le Clezio, laureat tegorocznej 
literackiej Nagrody Nobla. 

Arkadiusz Sann

Arkadiusz Sann

JEAN - MARIE GUSTAVE LE CLEZIO 
- LITERACKI NOBEL 2008
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Robert Gałan

Pierwszomajówka Unijna
obrazek

Kiedy kładłem się spać, byłem jeszcze typowym przedstawicielem afrykańskiego (i powiedzmy sobie bez ogródek) 
mało cywilizowanego państewka, przypadkowo tylko położonego w centrum Europy i zamieszkałego przez białych.

Utwierdzały mnie w tym przekonaniu nie tylko migawki z rzadko oglądanych obrad sejmu (nawiasem mówiąc polscy 
politycy naturalniej wyglądaliby w buszu niż na sali obrad i w telewizyjnych wiadomościach), ale także codzienne zma-
gania z wielobarwną rzeczywistością. 

Nie mówię o tym dlatego, że jest mi z tym wszystkim źle, lecz dlatego, że jak już wspomniałem, jestem typowym 
okazem obywatela społeczności, w której narzekanie na dzień dobry jest bon ton lub jak kto woli cool. 

Osobiście nie mam powodów do narzekań, no bo dlaczego miałby narzekać ktoś, kto jest w czepku, a nawet w Cheł-
mie urodzony? Przyzwyczaiłem się do życia w polskich realiach i nic, co dziwne, nie jest mi obce. Ba, przeżyłem już tyle 
anomalii społecznych i dewiacji politycznych, że obywatel N O R M A L N E G O państwa dawno już sam założyłby 
sobie kaftan bezpieczeństwa i poszedł na oddział psychiatryczny pobawić się grzechotką.

Z takimi mniej więcej myślami zasypiałem niemal co dzień, więc 30 kwietnia 2004 roku nie był dla mnie wyjątkiem. 
To, co nowe miało dopiero nadejść....

***
Powoli otworzyłem lewe oko, ot tak, żeby upewnić się, że już się zbudziłem. Wciągnąłem w nozdrza solidną dawkę 

unijnego powietrza. Albo mi się zdawało, albo nie wyczułem już tak wyraźnie zapachu nonsensu. Będę to musiał spraw-
dzić następnego dnia. 

Szybko ubrałem się i bez śniadania wybiegłem na parking. Kiedy zajmowałem miejsce za kółkiem wysłużonego już 
volkswagena czułem radość i lekkie podniecenie. Czym mnie przywitasz nowa Europo?

Widok wskaźnika stanu paliwa sprowadził mnie na ziemię, a auto na stację benzynową. I tu poczułem, jak by mnie 
Unia uderzyła w twarz. No – pomyślałem – nie jest dobrze, kiedy współżycie zaczyna się od bicia. Już miałem zadzwonić 
na niebieską linię i zgłosić przemoc, ale coś mnie powstrzymało. Przecież jestem obywatelem Europy, a to już do czegoś 
zobowiązuje. Puściłem szyję sprzedawcy, przeprosiłem go i nawet zapłaciłem żądaną za paliwo cenę.

Uruchomiłem silnik i ruszyłem za miasto. Spokojnie, kulturalnie, powolutku, unijnie. Oglądałem mijające mnie samo-
chody i myślałem: dokąd ci ludzie tak spieszą? Przecież dzisiaj święto. Co prawda pierwszy maja, ale zawsze. Dopiero, gdy 
zobaczyłem we wstecznym lusterku, że koń ciągnący furmankę wypełnioną węglem, daje kopytem znak, że będzie mnie 
wyprzedzał, zrozumiałem, że coś jest nie tak. Nadepnąłem na manetkę gazu i w kilka sekund straciłem konia z oczu.

Musiałem na własne oczy zobaczyć, jak teraz wygląda granica Unii Europejskiej, a że Dorohusk oddalony jest od 
Chełma na wyciągnięcie ręki, nie zastanawiałem się ani chwili. Pojechałem. 

Mówię wam... nic ciekawego! Granica jak granica. Rozczarowany wracałem do domu, zręcznie manewrując między 
dziurami w jezdni „Made in Europa”.

Zatrzymałem się na rogatkach miasta, zmieszany, że w całym tym zamieszaniu zapomniałem załatwić TĘ sprawę 
w domu. To nie po europejsku. A swoją drogą wstyd, żeby przy drodze międzynarodowej, wiodącej ze wschodu w głąb 
świeżo rozszerzonej Unii, nie było ustawionych toalet. Zapinając rozporek, mimochodem spojrzałem na stojącą przy dro-
dze tablicę informującą, że w tym miejscu zaczyna się już teren zabudowany Chełma i przemknęła mi przez głowę pewna 
myśl. Wróciłem do samochodu i wziąłem czarny fl amaster. Po chwili, w dużo już lepszym nastroju, mknąłem w kierunku 
centrum pozostawiając za sobą chmurkę spalin, wsiąkającą w trawnik kałużę i tablicę z wielkim napisem CHEŁM, pod 
którym koślawo szczerzył się mój dopisek: „Pierwsze miasto w Unii”.

Robert Gałan
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Jerzy Dziekan

Kolorowe rękawiczki
(bajka nie tylko dla dorosłych)

Zostały wrzucone do ogromnego kartonowego pudła. Jęk prze-
rażenia, jaki wydały został przygłuszony kolejnymi egzemplarzami, 
które spadały im „na głowę”. Po chwili nawet nie mogły krzyczeć. 
Ucichły zupełnie.

Przyglądały się sobie z niedowierzaniem. Były tak podobne, że 
wydawało się – są takie same. Ona z dużym palcem po lewej stronie 
– piękna jak kobieta. On z dużym palcem po prawej stronie – dumny 
jak mężczyzna. Przyglądali się sobie nawzajem, ale nie odważyli 
zbliżyć się.

- Jestem piękniejsza – myślała, spoglądając w jego stronę.
- Jestem silniejszy – myślał, patrząc na nią, nie okazując otwarcie 

zainteresowania.
Byli obok siebie, ale jakby rozdzieleni. Dominowała nieufność 

i chęć rywalizacji. Trwało to dość długo, aż któregoś dnia wylądowali 
w dużym, jasnym sklepie.

- Mamo! Jakie piękne rękawiczki – krzyknęło jakieś dziecko. Nie 
czekając na pozwolenie wzięło opakowanie do ręki. 

- Idzie zima,  trzeba kupić rękawiczki – pomyślała mama.
- Przymierz je – powiedziała do Kasi. Dziewczynce nie trzeba było 

dwa razy powtarzać. Kolorowe rękawiczki już były na jej rękach.
- Mamusiu, jakie śliczne! - Mama była zadowolona. Rękawiczki 

pasowały idealnie i były dobrym zakupem przed świętami.
Zaraz za kasą, rękawiczki przeszły chrzest. 
- Ty jesteś Lewa – powiedziała Kasia, nakładając jedną. 
- Jestem lepsza – myślała o sobie Lewa. - Najpierw mnie nałożyła 

na dłoń.
- Ty jesteś Prawy – powiedziała do drugiej, podkreślając jej „in-

ność”.
- Nareszcie coś będzie się działo – myślał Prawy. - Marzę o przy-

godach.
Po przymiarce obie wylądowały w kieszeni. Nadal nie przepadały 

za sobą. Milczały.
Następnego dnia już przy śniadaniu Kasia zauważyła, że spadł 

świeży śnieg.
- Idę lepić bałwana – krzyknęła radośnie. 
- Dobrze, ale z Mateuszem – odpowiedziała mama.
Szast – prast kurtka na plecy, szalik, czapka … i piękne, kolorowe 

rękawiczki. Twarz Kasi, aż pokraśniała na widok nowych rękawiczek. 
Ochoczo zabrała  się z Mateuszem za lepienie bałwana. Ciężko, ale 
radośnie pracowali.

- Jaki jestem pracowity – myślał o sobie z dumą Prawy.
- Jak tu zimno – myślała Lewa. - Chętnie schowałabym się 

w kieszeni.
Ręce Kasi sprawnie lepiły śnieżne kule, zmuszając obie rękawiczki 

do ciężkiej pracy. 
- Ona się obija – przytykał w myślach Prawy Lewej.
- O!, to boli – krzyczała Lewa, kiedy poczuła gwałtowny uścisk 

partnera. 

Robert Dariusz Gałan

Bajka na wskroś

sto kłamstw od mównicy 
dwieście obietnic od wyborów
za trzecim rzędem immunitetów 
pośród wielości przeinaczeń
i gąszczy pustosłowia
trwał polityk

kiedyś przewodniczący partii
kazał mu szukać prawd ostatecznych 
ukrytych między orłem 
a blachą korony

polityk długo ślęczał nad godłem
i kiedy już w sejmie zamykano bufet
doznał olśnienia
 
teraz przekuwa
złotą polską jesień 
na stertę partyjnych sygnetów
   
i będą żyć długo i szczęśliwie
   

 Chełm, 01.12.2008 r.

proza
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Tak spierały się rękawiczki. Bałwan był już prawie gotów. Jeszcze 
tylko guziki z węgla, wiadro na głowę ...

- Fuj! Toż to brudne – krzyknął Prawy po wzięciu kilku węgielków.
- Weź je sobie – podał węgielki Lewej.
Lewa omal nie zemdlała na widok czarnych śladów, jakie zostały na 

jej krasnym licu. Ze wstydu zapomniała, że jest jej mokro i zimno. Obie 
patrzyły z niechęcią na siebie, ale z dumą na swoje dzieło. Wielki, biały 
bałwan uśmiechał się do nich iskrząc marchewkowym nosem.

Spory trwały krótko. Po powrocie do domu wylądowały w pralce. 
Porwał je wir bębnów.

Obudziły się schnąc na sznurze. 
- Jestem znowu czysta i śliczna – powiedziała jakby do siebie Lewa. 
Prawy nie odpowiadał. Nie cierpiał jej przechwałek. Odsunął się od 

niej. Myślał o bałwanie, zabawie i dzieciach.

Ferie skończyły się. Dzieci poszły do szkoły. 
- Tylko weźcie rękawiczki – przypominała mama.
Lewa i Prawy znaleźli się w szkole. Nie spodobało im się tam. Szum, 

tłok, ścisk, bałagan w szatni. Omal nie pogubiły się. Potem siedziały kilka 
godzin, ściśnięte w niewygodnej pozycji. Prawy wyraźnie pchał się na 
nią, więc odsunęła się. Nie przepadała za jego dotykiem i obecnością.

Po szkole znowu rejwach. Śmiechy, żarty młodych nie miały końca. 
Lewa upadła boleśnie na podłogę. Czyjś but przygwoździł ją, zdeptał i 
pobrudził. Ale najgorsze dopiero miało nadejść.

Przed szkołą była bitwa na śnieżki. Rękawiczki poszły w ruch. Lewa 
i Prawy pracowali jak żołnierze. Lewa pomagała lepić kule. Potem ini-
cjatywę przejmował Prawy i… traaach, ktoś obrywał śnieżką. Tak się 
zmęczyły, że aż były mokre. Kasia zdjęła je z rąk. Przy wkładaniu do 
kieszeni Lewa wypadła niezauważona. Prawy przesiedział do wieczora 
samotny, jak nigdy dotąd. Dopiero wieczorem zauważono brak jego 
towarzyszki. Ze złością został ciśnięty w kąt. Przeleżał tam wiele dni. 
Nikomu nie był już potrzebny. Nie lepił już bałwanów. Nie uczestniczył 
w śnieżnych bitwach.

Lewą spotkał jeszcze gorszy los. Upadła do mokrego śniegu. Zdep-
tano ją. Nikt nie słyszał jej krzyku. W nocy było bardzo zimno. W dzień 
śnieg topniał i zamieniał się w brudną kałużę. Przechodzący uczniowie 
deptali ją, nie zważając na jej krzyk i ból. Ktoś z dorosłych wypatrzył ją 
mokrą płaczącą w śnieżnej kałuży. Podniósł i powiesił na płocie. Lewa 
otarła łzy. Pochlipując, odwróciła się ku zimowemu słońcu. Wróciły 
jej kolory, ale nadal była brudna i zmarznięta. Z utęsknieniem patrzyła 
za wesoło przechodzącymi grupkami uczniów. Nikt nie zwracał na 
nią uwagi. Była samotna i opuszczona. Nikomu niepotrzebna, smutno 
zwiesiła głowę na płocie. 

Któregoś razu zobaczyła ją Kasia idąca ze szkoły. Takie piękne 
kolory miały tylko jej rękawiczki. Od razu przypomniał się jej prezent 
świąteczny od mamy. Uradowana wzięła rękawiczkę do kieszeni. W 
domu wielka radość przy spotkaniu Lewej z Prawym. Rzucili się sobie 
w objęcia, jakby czekali na to spotkanie cały rok. Po kolejnej kąpieli 
w pralce, wisząc już na sznurze Prawy przysunął się do towarzyszki i 
szepnął jej do ucha 

- Nie opuszczaj mnie na tak długo. Tęskniłem za tobą. 
- Nigdy cię już nie opuszczę - usłyszał w odpowiedzi. 

Chełm, grudzień 2006
Jerzy Dziekan

proza

Stanisław Koszewski

Moje miejsce na ziemi

Jest miejsce osobliwe
namiętnie niewolone

zapachem chleba 
odcina kupony
a pierwszy klaps 
otwiera barwy fi rmamentu

wtopiony w obłok marzeń
płynący z kąta cień
otwiera pierwszy orzech 
jantarowego snu

melodia barwnych cykad 
pobudza jaźń i wolę

skupiony nad dziejami
ojców upiornych dat 
pośród szumów i szczęku
gniewu żalu i trwogi
Zań przelanych potoków
dziejowy toczę znój 

tutaj bez wątpienia
rodak o tym wie
pod bielą i czerwienią 
czekają matki dwie
przy stole wielosłowym
przyjazna czeka dłoń
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Stanisław Rogala należy do wybitnych i bardzo pracowi-
tych pisarzy. Jest profesorem Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach, człon-
kiem Związku Literatów Polskich i licznych organizacji spo-
łecznych, współpracuje z „Egerią”. W listopadzie 2008 roku 
obchodził 60. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy twórczej. 
Uczelnia i Wojewódzka Biblioteka Publiczna opublikowała 
wielką księgę pt. Otarłem się o życie, otarłem się o słowo 
(521 str.), w której wybitni znawcy współczesnej literatury 
omówili osiągnięcia artystyczne i naukowe Jubilata. Ponadto 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie wydała 
Poezje wybrane w serii Biblioteki Poetów, a Wydawnictwo 
Gens w Kielcach – Tylko miłość, ze znamienną dedykacją: 
Żonie Wandzie Teresie za miłość i trzydziestosiedmioletni 
wspólny trud oraz scenariusze przedstawień inspirowanych 
twórczością S. Rogali pt. Szkolne adaptacje literackie, 
z bogatą dokumentacją fotografi czną.

Pisarz wydał: 8 powieści, 7 tomów opowiadań, 10 zbio-
rów wierszy (w tym jeden w przekładzie na język francuski), 
9 książek omawiających twórczość literacką wybitnych 
pisarzy, m.in. Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego, Twór-
czość literacka Kornela Filipowicza, Tadeusza Konwickiego 
powroty do Doliny. Trzeba do tego dodać przygotowane 
do druku i opatrzone posłowiem lub wstępem ponad 150 
książek, udzielenie czasopismom 40 wywiadów, napisanie 
około 100 recenzji, wygłoszenie na antenie Radia w Kielcach 
148 felietonów na tematy literackie, kulturalne, społeczne 
i historyczne. Wydał  też 4 książeczki - malowanki z myślą 
o kształtowaniu u małych dzieci wrażliwości na barwę, 
kształt, dźwięk słowa i rozwijaniu manualnych zdolności 
w posługiwaniu się kredkami, akwarelą, ołówkiem. Jeżeli 
doliczymy liczne publikacje prasowe, udział w antologiach 
i książkach zbiorowych, to Stanisław Rogala jawi się jako 
tytan pracy.

Trzy powieści, jeden tom opowiadań i zbiór wierszy 
zostały w ogólnopolskich konkursach nagrodzone: Modlitwa 
o grzech – III nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej 
(1977), Zreczaki – III nagroda Wydawnictwa Łódzkiego 
(1977), Piotrowe Pole – I nagroda (1984), Ktoś taki jak ty 
- wyróżnienie Agencji Wydawniczej (1994), Kolory duszy 
– Świętokrzyska Nagroda Literacka (1995).

Utwory S. Rogali cieszą się poczytnością i wysokim 
uznaniem krytyki. Pisarz, jako syn wsi, podjął bliską mu 
tematykę nurtu chłopskiego. Ukazał wieś polską w okresie 
międzywojennym, w tragicznym wrześniu 1939, podczas 

okupacji niemieckiej i niełatwych lat realnego socjalizmu. 
Fabułę powieści i opowiadań przepuścił przez osobiste 
doświadczenia i obserwacje. To postawiło go w rzędzie 
wybitnych autorów tego gatunku, między innymi obok 
Edwarda Redlińskiego, Józefa Łozińskiego, Tadeusza 
Nowaka Zygmunta Wójcika, Wiesława Myśliwskiego. 
W utwory powplatał epizody historii Polski, wiążąc je ze 
współczesnością. W Marcowym śniegu sugestywnie odmalo-
wał rozruchy polityczno-społeczne w marcu 1968, w których 
jako student UMCS w Lublinie brał czynny udział.

Na szczególną uwagę zasługuje powieść Strzelcy i So-
koły o dziejach Legionów Piłsudskiego, o udziale Polaków 
w I wojnie światowej i wybijaniu się na niepodległość. 
Przez karty powieści przewijają się barwne postaci histo-
ryczne: Józef Piłsudski, Władysław Belina-Prażmowski, 
Gustaw Orlicz-Dreszer, Kazimierz Sosnkowski i inni. Akcja 
wkomponowana w topografi ę terenu przebiega wartko, a 
opisy scen batalistycznych są tak plastyczne, że odnosi się 
wrażenie, iż tkwi się w samym środku bitwy.

Trzeba w tym miejscu odnotować tytuły adresowane do 
młodych czytelników: Opowieść o zbóju Kakusie (1996), 
Kakus  świętokrzyski zbój (1997) i W krainie świętego jele-
nia (2001). Książki te oparte o folklor i historię są świetną 
lekturą kształtującą etykę i miłość do „najbliższej ojczyzny”.
We wszystkich powieściach i opowiadaniach zachwycają 
obrazy przyrody, żywe postaci bohaterów i soczysta, piękna 
polszczyzna.

Stanisław Rogala jest autorem 10 książek poetyckich. 
Do najważniejszych należą: Kolory duszy (1995), Obła-
skawianie nieba (1999), Wołanie za matką (2000), Kręgi na 
wodzie (2005), Tylko miłość (2008), Poezje wybrane (2008). 
O tych zbiorach poetyckich napisano dużo ciepłych recenzji, 
ukazując artyzm i wartości humanistyczne.

Jeśli ogarnie się całość dorobku literacko-naukowego 
Rogali, to jawi się on jako pisarz wszechstronny. Uroczy-
stości jubileuszowe odbyły się 23 listopada 2008 roku. Pi-
sarz otrzymał ogólnopolskie odznaczenie - Złoty Wawrzyn 
Literacki, liczne nagrody, gratulacje, i dyplomy uznania. 
Jerzy Grosman, chełmski artysta malarz i grafi k, stworzył 
ekslibris pełen symboli, charakteryzujących twórczość 
i działalność pisarza.

Redakcja „Egerii”, z którą Stanisław Rogala systema-
tycznie współpracuje, życzy Mu zdrowia i dalszych osią-
gnięć naukowych i literackich.

Longin Jan Okoń

Longin Jan Okoń

STANISŁAW  ROGALA  
- PISARZ  WSZECHSTRONNY
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Stanisław Rogala

* * *
Życie nadal się zdarza
choć tyle w nim wygaszono gwiazd
tyle drzew odarto z marzeń
zadeptano śladów

życie ponad życie
albo wbrew

nad horyzontem jastrząb kołuje
zapominając że kiedyś był słońcem
i że równie dobrze może potknąć się 
o nadzieję 

Stanisław Rogala

Nasze wędrowanie

Wspinamy się na góry
spadamy w niziny
przepaście tracą grozę głębi
wąwozy chłód strumyków
białe szczyty stają się ludzkie
drżenie skory jest podziwem
dla natury dalekim od strachu

Po tysiąckroć wnikamy
w głąb ziemi
doświadczając tartaru
radośnie wyskakujemy na światło
podziwiając człowieka
uczepionego w gnieździe skał

Nasze zapatrzenie w krajobraz
do senności oczu
nasze zasłuchanie w ciszę
do utraty gwaru sąsiadów
nasze zanurzenie w jeziorach
w błękicie powietrza
nasze tu i tam wędrowanie  

Exlibris Stanisława Rogali w wykonaniu Jerzego Grosmana

Agnieszka Smaga, Portret Stanisława Rogali
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Przynajmniej raz w roku mam 
okazję spotkać się i porozmawiać ze 
znanym polskim pisarzem i poetą, 
Ernestem Bryllem, który chętnie 
przyjeżdża do Chełma na Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Ostatnio opowiedział 
mi pewną historię, jaka spotkała go w 
Cleveland (USA) w 1989 roku, kiedy 
wreszcie dostał paszport i pojechał 
z wykładami na tamtejszy uniwer-
sytet. Nie miał jeszcze pieniędzy 
i z bagażami wprost z lotniska trafi ł do 
hotelu. Wtedy podbiegł do niego boy, 
co nosi walizki. Poeta zażenowany 
wzbraniał się, że są lekkie i że zaniesie 
je sam. A on na to: – Nie przejmuj się. 
Ja wiem, że ty jesteś z Polski, ale ja 
ci te walizki będę nosił za darmo. – 
Dlaczego? - zapytał Bryll kompletnie 
zaskoczony. – Bo wy wymyśliliście coś 
fantastycznego – solidarność. Jedni 
będą bogatsi, drudzy biedniejsi, bo 
tak w życiu bywa, ale jeden o drugim 
nie zapomni. I on mu te walizki nosił 
przy każdej okazji. Pewnie słyszał 
coś o zmianach w Polsce, a może znał 
słowa, które nam papież przypomniał: 
„Jeden drugiego brzemiona noście” 
(Gal. 6,2). Teraz poeta z daleka omija 
ten hotel w Cleveland, bo nie wie, co 
powiedziałby temu boyowi? Pewnie 
musiałby sam taszczyć swoje bagaże 
lub dawać solidne napiwki.

Co się stało z naszą polską soli-
darnością? Co się stało z naszą chrze-
ścijańską solidarnością? Co się stało 
z naszą ludzką solidarnością?

Po prawie 20 latach suwerenno-
ści narodowej, niewielu jest takich, 
co chcieliby bezinteresownie ulżyć 
drugiemu, li tylko w imię - solidarno-
ści. Wszystko się zekonomizowało, 
zatomizowało, każdy siedzi na wła-
snym koncie i przelicza swoje twarde 
złotówki, wiedząc, że liczyć może 
tylko na siebie, a nie na innych. Na-
wet w rodzinach zaistniały wyraźne 
podziały ekonomiczne. Przecież nikt 
za nikogo nie będzie płacił rachunków! 
Na co dzień udajemy, że kochamy się 
wzajemnie, bo tak wypada, tak trzeba, 
ale tak naprawdę nie przepadamy za 
sobą, bo tak jest łatwiej, tak dyktuje 
nam życie. W szerszej skali wyraźnie 

widać, że nie próbujemy się porozu-
mieć w kraju, wyjaśnić i uszanować 
odmiennych poglądów, tylko udajemy, 
że wszyscy jesteśmy fantastyczni, 
wszyscy się kochamy, a podskórnie 
jesteśmy dla siebie wrogami. Co się z 
nami stało, że ludzie nie chcą dysku-
tować, tylko od razu chcą się kłócić? 
Odnoszę wrażenie, że także w relacjach 
osobowych młodszego pokolenia 
górę biorą interesy i chęć wygodnego 
ustawienia się w życiu. Nie ma mowy 
o zakochaniu, bezinteresownym dzie-
leniu się, wspólnym byciu, wspólnym 
życiu. Pojawia się pierwotna walka o 
dominację w... stadzie – aż się prosi to 
słowo. Ale przecież ludzie nie powinni 
być stadem! 

Obecnie Polska w dużej mierze 
pełna jest ludzi samotnych. Nawet w 
tłumie można być samotnym! Ktoś 
ostatnio ogłosił, że w Polsce ponad 
pół miliona ludzi pisze wiersze. I to 
jest wielce prawdopodobne. Autorzy 
piszą je z powodu samotności, z po-
wodu braku solidarności społecznej, 
a niektórzy dla pieniędzy, startując w 
konkursach poetyckich o nagrodę w 
wysokości 100-200 złotych. Czasami 
mam okazje czytać takie wiersze i je 
oceniać. Jednak uważam, że to głów-
nie politycy powinni je czytać! Dużo 
więcej dowiedzieliby się z nich, co tak 
naprawdę ludzi boli, niż na wiecach 
przedwyborczych. Oczywiście, inne 
problemy są na Śląsku, inne na Podla-
siu, a jeszcze inne na Podkarpaciu. Ale 
z tych wierszy wyziera jedno pytanie: 
Co się stało z Polską! Gdzie jest ta 

Polska? Czemu się od nas odwróciła? 
Oczywiście, te wiersze często ocierają 
się o kicz i grafomaństwo, ale są szcze-
re i pełne autentycznego bólu. 

Dlaczego dzisiejsza Polska tak 
odbiega od naszych marzeń? Czego 
nam brakuje do ich spełnienia? Tutaj 
zapewne każdy mógłby dopisać własną 
litanię pragnień. Ale na pewno brakuje 
nam jasnych, jednoznacznych norm, w 
tym normy honoru i poczucia wartości. 
Inaczej nie będziemy skuteczni w tym, 
co robimy. Powie ktoś, że przecież 
mamy Konstytucję, tomy kodeksów, 
ustaw.. – wszystkie one powinny nor-
mować nasze życie. Jednak do końca 
nie normują! Polacy mają poczucie, że 
żyją w kraju silnego bezprawia. Może 
nie mają racji, ale tak czują. Polskie 
prawo jest niejednoznaczne i stwarza 
okazje do relatywizmu i nadużyć. 
Kolejne ekipy polityków wciąż przy 
nim coś kombinują, ale dla zwykłego 
człowieka niewiele z tego wynika. 
Młodzi wolą wyjechać z kraju, bo czują 
się niepewnie i są zagubieni. Wiemy, 
skąd i jaki jest nasz ród, ale nie wiemy, 
gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? 
Oficjalnie niby wiemy, ale okazuje 
się, że gdy do czegoś dochodzimy, to 
czujemy się oszukani, przez tych, co 
nam to wmawiali. Tak ofi cjalnie to 
niby wszystko gra. Polska jest naszym 
domem, ale kto w nim mieszka, jakie 
ma prawa i obowiązki, jakie są zasady 
współżycia? – tego ja sam nawet nie 
wiem. Mnóstwo Polaków nie wie.

Nie my jedni na świecie borykamy 
się z takimi problemami. Jednak nasze 
sprawy zawsze były bardziej skom-
plikowane i dramatyczne od innych, 
choćby z racji położenia w Europie. 
Unia Europejska i NATO niczego za 
nas nie załatwią i nic nam nie dadzą. 
W polityce nie ma sentymentów, 
a tym bardziej nie ma - solidarności. 
Polacy wciąż dużo wytrzymują jako 
obywatele. Wciąż mają przeświadcze-
nie, że Polska to kraj, który może być 
prawdziwie wolny, może być bardziej 
sprawiedliwy. 

Złośliwcy twierdzą, że z Polską 
zawsze były i są kłopoty. Pisał o tym 
mistrz Gałczyński w roku 1936, w rok 

Henryk Radej

Chcieliście 
Polski, 
no to ją 
macie!
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po śmierci J. Piłsudskiego: „Chcieli-
ście Polski, no to ją macie!/ Skumbrie 
w tomacie pstrąg!” Jednak dzisiejsi 
Polacy wcale nie marzą o „drugiej 
Japonii” ani o „cudzie irlandzkim”, bo 
takiego w istocie nie było. Cudem była 
największa bezkrwawa rewolucja na 
świecie, jakiej Polacy dokonali w 1980 
roku. Teraz chcieliby wreszcie trochę 
normalności, spokoju i wpisanej w to 

ludzkiej solidarności. Jak tu o czymś 
takim marzyć w obliczu kryzysu fi nan-
sowego nadciągającego z Zachodu? 

Ale jedno, co na pewno jeszcze 
możemy, to odkurzyć naszą biało-
czerwoną, niech dumnie załopoce na 
domu w kolejną rocznicę Narodowego 
Święta Niepodległości. Bądźmy soli-
darni choćby z tej okazji w poczuciu 
narodowej godności. Bo Polska to nie 

jest byle jaki kraj, ale duży i całkiem 
nieźle urządzony, choć kiepsko rzą-
dzony. Wystarczy się rozejrzeć, by 
stwierdzić, że ludzie umieją właściwie 
korzystać z wolności. A przecież odzy-
skaliśmy ją nie z jakiejś amerykańskiej, 
czy europejskiej łaski. Ta wolność nam 
się należała – zarówno w 1918 jak i w 
1989 roku. 

Henryk Radej

Waldemar Michalski

Polski krzyż

Boże mój, co jest polski krzyż – Krzyż Norwida
słowo i światłość spod żebraczego surduta
piołunem karmi z serca i ducha
rękę uściska i ręka w dłoni zostaje.

Boże mój, co jest polski krzyż – Krzyż Waleriana
Łukasińskiego – jak ostatnie z więzienia
posłanie: jestem z wami nie traćcie ducha
łańcuch przypięty do skały i szyi.

Boże mój, co jest polski krzyż – Krzyż Księdza
Jerzego – nad asfaltem drogi biała brzoza
sądzony lekko opluty bez winy
złamany jak drewno – rzucony jak kamień.

Boże mój, co jest polski krzyż – Krzyż Wiary
o ziemię uwiera i swojską trucizną karmiony
za jaki próg przed chłostą umyka
słów naszych pogubionych Ojczyzna?

  

Józef Zięba

Jak biały anioł przepłynął nad Ojczyzną

Pocałunek ziemi
kruchym kwiatom
uwiędłym łodygom
i braciom swoim
rosę niósł
krzepiące słowo

Na rany
na bojaźń
na małość
na serca płochliwość
otworzona jasność

Łańcuchy z rąk
i kleszcze opadały myślom

Radość

Ptaki
gołębie 
otwartym źrenicom

I tak się wszystko u nas odmieniło
jakbyś zakręty wyprostował drogom
a usta-pochodnie wypełnił śpiewem i modlitwą

I tak się wszystko naraz odmieniło
jakbyś rytm czasu innym oddano zegarom

Rąk podanie stało się jednością

Jak biały anioł przepłynął nad swoją Ojczyzną.

                       
„Dziękuję Bogu za to,  że dane mi było ujrzeć znowu Polskę, ziemię błogo-

sławioną i żyzną”

/Z przemówienia Ojca Świętego na lotnisku Ciampino 10 VI 1979 r./
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Ekloga zimowa
Mróz Północy gnie metal, lecz oszczędza szkło. W kącie jest ciepło — zima, wiadomo. Co się zaś gwiazd 

tyczy, to lepiej jest podbijać kosmos, siedząc w fotelu na pustej werandzie. A ty się mnie pytasz o cichotwo-
rzenie moje, o świt granatowy spoza oszronionych okien, gdzie las łysiejący, przymrozek, październik...

Pamiętasz ten stos rzeczy na metalowym krzesełku? Czas rachowania kurcząt przez jastrzębia? To 
był czas końca pięknej epoki — jesienny wieczór w miasteczku niedużym. Zawsze twierdziłem, że los to 
zły kawał, że po co ryba, jeżeli jest kawior? Posnęło wszystko, posnęły łuki, ściany, brukowce, klomby i 
kraty... Tylko liście wilgotne, tylko one, jak dom na odludziu bronią się przed wiatrem.

Myśli o zimie z każdym mżącym błyskiem w jakiś dziwaczny sposób powracają, jak poezja T. S. Eliota, 
jak liry dźwięk. Świetnie pamiętam, jak burzono kościoły. Przeminął styczeń za oknem więzienia, znów na 
kolację makaron z wody i telewizor słyszę zza ściany: „Spójrz no, Gorbunow — zupełnie jak ogon!”

Ach ta przeklęta profesja poety! Widzę już świat nasz w glorii, pokrywający się siecią laboratoriów 
i te pocztówki z miasta K., gdzie przez starych żarówek żarzenie się blade, świat błyszczał obfi ciej. A ja 
pod batem namiestnika, którego twarz niby spuchnięte od ropy wymię, gnój na rogatkach rozrzucam. 
Drab - legionista, cały w lśniącej zbroi, pełniący wartę obok białych drzwi, dłoń chowa w kieszeń, parę 
monet brzęczy...

Kaganek gaśnie i knot kopci jeszcze. Herbata wypita. Bezsenność śliska — kłąb wściekłych gadów        
w słoiku, pnących się ku górze. Rzeczy i ludzie wokół osaczają nas. Styczeń. Zima. Już mogę zaczynać...

W wigilię każdy do żłobu się pchałby, w delikatesach ścisk, błoto i zaduch; wszędzie woń dorsza, cyna-
monu, wódki, świec, mandarynek, igliwia i jabłek. Co wam powiedzieć, wrogowie i bracia? — nie w imię 
sławy, lecz słowa. W te dni, w tym kraju, w miasteczku niedużym jest kino, saloon, apteka, kawiarnia; tu 
rejwach świerszczy przez ciszę się niesie, tu, w czterech ścianach, można żyć latami.

Aż wreszcie po tylu celach, sądach, białych kitlach — klangor żurawi z Guadalajarą i płonącym 
znakiem coca-coli. Cykady nikną w trawie gazonów, a klawisze Ray’a Charlesa brzdąkają z błyszczącego 
pudełka wozu z napisem „Policja”. Duszno, jak to w Ameryce, gdzie wadliwy akcent i czasu nie staje. 
Domy, połyskujące pstrokatą łuską dachówek i tynków, zastygają w ciemności śniętymi ławicami, zagar-
nięte w sieć kontynentu.

Leżąc i marząc, rozwijam Platona. Rząd butelek wygląda jak Manhattanu zarys. Czym jest zbawienie, 
gdy łza jak szkło powiększa w nutach chóru krzyż konania? To tak, jakby w podziemiu bez zapałek się 
zamknąć, każdym słowem po ciemku klamki szukając.

Śnieg zawiewa morze. Podnoszę kołnierz. Wiesz... kiedy Mróz-Czerwony-Nos bory oszrania, bywa, 
że orzeczenie, rządzone przez podmiot, traci praesens i zmienia się w czas przeszły. Rozumiem: można 
kochać pełniej, mocniej, nieskazitelniej. Można tak jak syn Kybele wtopić się w mrok i pod postacią nocy 
wkraść się     w twe obszary.

Cyfry na cyferblatach krzyżują się przeciwlotniczo, jak refl ektory na niebie, po którym przeleciał serafi n. 
Czerepy kopuł, dzwonnic kręgosłupy jasne; błogi spokój kolumnad, których zbudzić się nie da...

Nachyl się, chcę ci szepnąć coś na ucho: dzięki za wszystko, od najmniejszej kurzej chrząstki aż do 
tych nożyc, które kroją już ze szczękiem pustkę dla mnie. Przeciągnęło się to życie moje — zimno podobne 
do zimna, kiedy chodnik powleka się szklistym karmelem; czas spogląda we wszystkie możliwe lusterka, 
jak sopran, który nie wie, czy „Toska” to, czy „Trawiata”. Zimno wysoko ceni sobie przestrzeń, spływa 
z nieba jak brygady spadochroniarzy. Tylko wrony nie wchodzą ze śniegiem w układy i w ich krakaniu 
słychać wielomówne grasejowanie retorów-patriotów.

Pada śnieg, resztę świata pomniejszając doszczętnie; duszę zawiał, tylko wydech zostawia kłęby pary, 
jak profi l chimery... Lepiej pomódl się głośno, tak jak ten z Nazaretu za schodzących się zewsząd koliście 
samozwańców z darami z wszystkich krain planety...

oprac. Arkadiusz Sann 
Wykorzystano tytuły i fragmenty utworów J. Brodskiego
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Arkadiusz Sann

OD SOWCHOZU 
DO NAGRODY NOBLA
Leningrad, rok 1964. W budynku sądowym odbywa 

się proces, jakich w tamtych czasach było wiele w Związ-
ku Radzieckim. Przed sędzią Sawieliewą stoi młody, bo 
dwudziestoczteroletni mężczyzna o twarzy intelektualisty. 
Saweliewa pyta pozwanego:

—  Jaki jest w ogóle wasz zawód?
—  Poeta. Poeta tłumacz — pada odpowiedź.
—  Kto uznał was za poetę? Kto zaliczył was do rzędu  
poetów?
—  Nikt. A kto zaliczył mnie do rzędu ludzi?
—  Czy uczyliście się tego?
—  Czego?
—  Żeby być poetą. Czy nie próbowaliście chodzić na 
uniwersytet, gdzie dają wykształcenie?... Gdzie uczą?
—  Nie myślałem… Nie myślałem, że można to zdobyć 
wykształceniem.
—  A czymże?
—  Myślę, że to… od Boga (…)1

Związek Sowiecki w II połowie XX wieku, z racji swego 
totalitaryzmu, nie znosił jakichkolwiek przejawów samo-
dzielnego myślenia, indywidualizmu, nonkonformizmu; 
wszyscy obywatele obowiązani byli w myśl idei kolekty-
wizmu mówić jednym głosem, który z kolei miał być gło-
sem wszechobecnej Partii. Wszelkie instancje, zrzeszenia, 
wykonywane zawody — były poddawane ścisłej kontroli. 
Każdy, kto wyłamywał się z tych żelaznych reguł, oskarżany 
był o pasożytnictwo. Takim oportunistom urządzano procesy 
sądowe, nierzadko pokazowe, skazując ich na, tzw. obozy 
pracy. Dla niektórych kończyło się to długoletnim (bywało 
że i dożywotnim) pobytem w szpitalu psychiatrycznym. 
Oskarżonych o „pasożytnictwo” dysydentów przydzielano 
do najgorszych i najcięższych prac, pragnąc tym sposobem 
złamać opór „przeciwników władzy ludowej”. Piętnowano 
ich i szkalowano na różne sposoby, wskazywano innym — 
„praworządnym obywatelom” jako „szkodników”, którzy 
niczego już dobrego ani pożytecznego Państwu Radziec-
kiemu nie przyniosą.

Wszystkim tym twierdzeniom został zadany kłam, jak 
uczy historia; co więcej, ci, o których mówiono, że nic 
dobrego już z nich nie będzie, którymi pomiatano i których 
upokarzano za to, że mieli odwagę mieć swoje zdanie — ci 
właśnie podbili serca wielu i zdobyli uznanie na światową 
skalę, że wspomnę tu niektóre nazwiska, takie jak Mendelsz-
1 Z Przedmowy Cz. Mi łosza, Josif Brodski 82 wiersze i poematy, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 1989.

tam, Achmatowa, Wysocki czy Sołżenicyn. Na oddzielną 
uwagę zasługuje w tym miejscu poeta niezwykły, zarówno 
pod względem swych poetyckich utworów, określanych 
nierzadko jako przypowieści moralne, jak również i niezwy-
kłych kolei losu, bo nie każdy oportunista, który skazany 
był na pracę przy załadunku gnoju w sowchozie, gdzieś 
pod Archangielskiem, mógł odebrać po dwudziestu latach 
literacką nagrodę Nobla.

Mowa oczywiście o Josifi e Aleksandrowiczu Brod-
skim. Urodził się 24 maja 1940 roku w Leningradzie. Tam 
uczęszczał do szkoły, ale już w wieku lat piętnastu wstał 
pewnego dnia podczas jednej z lekcji, wyszedł ze szkoły 
i nigdy już do niej nie powrócił. Potem było już tylko gorzej, 
z fi nałowym wyrokiem pięciu lat robót przymusowych2. 
W tamtych latach3 J. Brodski znany był ówczesnym kręgom 
intelektualnym Rosji Sowieckiej jako autor krążących tu 
i ówdzie poezji, przepisywanych skrzętnie przez jej miło-
śników na maszynie. Im bardziej gnębiono Brodskiego, im 
więcej rzucano kalumnii pod jego adresem, tym bardziej 
rosła jego legenda. 

W 1972 w roku nastąpił w życiu autora Wielkiej elegii 
dla Johna Donne’a punkt zwrotny. Pobyt w kraju, w którym 
przyszło mu żyć, stał się nie do zniesienia; pozostawała mu 
tylko emigracja. Prawdę powiedziawszy, został wydalony z 
ZSRR, ostatecznie osiadł w USA. Tam w 1977 r. otrzymał 
obywatelstwo tego kraju. Na początku imał się różnych 
zajęć, pracując w prosektorium, to znowuż jako palacz na 
statku. Prędko jednak doceniono jego twórczość, tak iż 
w niedługim czasie Brodski mógł wykładać literaturę na 
jednym z uniwersytetów amerykańskich. W latach 1991-92 
był laureatem Biblioteki Kongresu USA, a w 1987 roku od-
bierał już w Sztokholmie nagrodę Nobla. Od tego momentu 
minęło 20 lat z okładem. Autora Postoju w pustyni nie ma 
już pośród nas4, ale jego „fi lozofi czna” poezja, bo tak okre-
śliła ją krytyka, nadal święci triumfy i, co ciekawe, wciąż 
jest na czasie. Prawda bowiem nigdy nie traci na wartości, 
a Brodski niewątpliwie był jej miłośnikiem i do niej dążył, 
do niej zmierzał z całych swych sił. Dziś jest klasycznym 
przykładem człowieka wartościowego, skazanego przez 
system totalitarny na „przemiał”, który mimo to osiągnął 
gdzie indziej to, o co usilnie walczył i na co sobie w pełni 
zasłużył.

Chełm, luty 2008

Arkadiusz Sann

2 W wyniku nacisków ludzi wpływowych za granicą, którzy znali twórczość 
J. Brodskiego, zwolniono go po półtorarocznym odbyciu kary. 
3 tj. w latach 60-tych ub. wieku. 
4 Josif Brodski zmarł 28 stycznia 1996 roku. Pochowany został w Wenecji, 
co było ostatnią wolą poety.
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Chełm jesienią, foto Grzegorz Zabłocki
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Niedawno, po sześcioletniej prze-
rwie, ukazał się czwarty tomik poezji 
Romana Honeta zatytułowany baw się. 
Książka została wydana nakładem Biura 
Literackiego we Wrocławiu przy pomocy 
Biblioteki Publicznej Miasta Wrocław, 
na co warto zwrócić uwagę, gdyż nie 
zdarza się to zbyt często, by instytucja 
publiczna wspierała takie poczynania, 
a zwłaszcza twórcę niezwiązanego 
z miejscem zamieszkania. Tomik do-
świadczonego poety to niezwykle świa-
dome i szczegółowo dopracowane 
dzieło. 77–stronicowy zbiór wierszy 
został podzielony na sześć części tema-
tycznych, uzupełnionych zdjęciami z lat 
(czyjegoś, własnego?) dzieciństwa.

Wiersze Honeta, autora tomików 
alicja i baw się, są pewną składową 
podróżą do wyobraźni, z której czytelnik 
próbuje wydobyć sensowną trafność 
tematu, ogólny szkic pejzażu wiersza, 
istotę jego niepowtarzalności i surreali-
stycznej nieuchwytności świata, który 
albo przeminął i nie powróci, albo jest za 
bardzo oddalony, a przez to czasowo nie-
dostępny, tj. taki, którego brakuje. Teksty 
Honeta są wielowarstwową łamigłówką 
znaczeniową, która broni się przed po-
wierzchownym „rozkładaniem i składa-
niem” wiersza na nowo. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że są one stworzone nie 
od początku, ale od pewnego momentu, 
od środka, jakby wyrwane z większej 
całości. Jednak drobiazgowość opisu 
i dbałość o formę są widoczne w każdym 
wersie, dzięki czemu znika początkowy 
dyskomfort czytelniczy.

Wiersze Honeta są dowodem nie-
zwykłej precyzji słowa, odznaczają się 

wysokimi walorami estetycznymi oraz 
bardzo malowniczym i plastycznym 
opisywaniem przestrzeni: wirowanie 
błękitu, słońce czerwone jak kula, 
w której odbywa się poród lub biczowa-
nie. Charakterystyczną cechą utworów 
Honeta jest to, iż jest w nich dużo wolnej 
przestrzeni stworzonej niejako na rzecz 
wielowarstwowej interpretacji jego 
wierszy, popartej przy tym oryginalnymi 
współczesnym porównaniami, zresztą 
co najważniejsze niezwykle trafnymi. 
Autor nie prowadzi czytelnika linearnie 
za rękę do końcowej puenty wiersza, 
choćby miałaby być ona zaskakująca, 
lecz wskazuje, że trzeba być stale czuj-
nym, czytając tekst, bo każdy następny 
wers może okazać się kluczowym. Autor 
tomiku baw się stosuje pewne nakładają-
ce się na siebie światy metafi zyki, chce 
niejako zgubić czytelnika, bądź ukryć 
przed nim to coś, co nakazuje wrócić raz 
jeszcze do jego wiersza:

  […] był grudzień – rok
  pod mikroskopem. śnieg prószył 
  na przeszklone dachy kamienic,
  lampy stygnące na mrozie jak
   głowy dzieci 
  ułożone do snu na lodowcu.
  drgnąłem
  i zobaczyłem, że w ustach
  trzymam strunę – mosiężny bicz
  i blask nade mną układa się w
     napis: ruszaj,
  już pora. wieszaj albo graj 
 (R. Honet, buma square)

Poetyckie wersy przepełnione są 
tematami powrotu, podróży, tęsknoty 
za utraconym dzieciństwem, ludźmi, 
których już nie ma z różnych przyczyn, 
i miejsc jednego sezonu - wakacyjnego. 
Jak sam poeta twierdzi, są to wiersze 
ważne dla niego samego na pewno, ale 
czy też i nie dla nas? kogo bowiem nie 
dotykają tematy czegoś utraconego, za 
czym się nie tęskni? Autor przy opisie 
świata przedstawionego posługuje się 
zręcznie ironią i sarkazmem, na co 
wskazuje już sam tytuł tomiku baw się 
i adekwatna do tego okładka ( ty baw, 
się… czytelniku, możemy odczytać 
w domyśle).

Jest to poezja głębokiej selekcji dla 
najwytrwalszych, to poezja mieszająca 
zabawę odkrywanych sensów wierszy 
z wysiłkiem ich zrozumienia. Poezja 
niedająca nam żadnych gwarancji 
powodzenia. Może właśnie dzięki 
temu jest taka ciekawa, nieujarzmiona, 
niekiedy zbyt trudna, niczym zagadka 
detektywistyczna, którą jeśli chcemy 
rozwiązać, musimy stać się na chwilę 
Sherlockiem Holmesem lub porucz-
nikiem Columbo poetyckiego świata 
szyfru.

Sławomir Stalbowski

Roman Honet, baw się,Wyd. Biuro 
Literackie, Wrocław 2008.

Współcześni globtroterzy

W 2005 roku ukazała się powieść 
O. Tokarczuk Dom dzienny, dom noc-
ny, w której autorka próbuje określić 
literacko ramy ludzkiej stabilizacji i za-
korzenienia. Ostatnia powieść tej pisar-
ki – Bieguni to z kolei swoisty traktat 
literacki o podróżach. Jest to właściwie 
„powieść konstelacyjna”, złożona 
z różnorodnych zapisów dzienniko-
wych, krótkich not, dociekań fi lozofi cz-
nych, opowiadań, jak gdyby wyrwanych 
z kontekstu, a wszystko to połączone 
spójnymi literacko węzłami.

Bieguni to traktat współczesnego 
globtrotera, gdzie próbuje się odpo-
wiedzieć na pytanie, czym jest sama 
potrzeba podróżowania i w ogóle 
ruchu. Wszak jesteśmy nieustannie 
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w podróży, począwszy od dnia swoich 
narodzin, jako pielgrzymi, niestru-
dzenie i mozolnie zdążający do bliżej 
nieokreślonego celu. Wehikułem w tej 
podróży jest ludzkie ciało. Tu świat 
wewnętrzny dopełnia zewnętrzny, co 
przywodzi na myśl starożytną ideę 
makro- i mikrokosmosu.

Istotę psychiki ludzkiej stanowi 
wieczny ruch. To właśnie ruch jest 
warunkiem ciągłego odradzania się, 
gdyż nieruchomość oznacza śmierć. 
To ważne i zarazem kardynalne prze-
słanie biegunów, XVII-wiecznych 
prawosławnych członków sekty, świę-
cie przekonanych, że ze szponów 
diabła, władcy tego świata, można 
ujść tylko poprzez nieustanne wędro-
wanie, pozbywając się pierwej domu 
i pragnień dóbr doczesnych. Tylko 
tak mu umkniesz – wyłuszcza jedna 
z nielicznych członkiń współczesnych 
biegunów Annuszce. - Ten, kto rządzi 
światem, nie ma władzy nad ruchem 
i wie, że nasze ciało w ruchu jest świę-
te, tylko wtedy mu uciekasz, kiedy się 
poruszasz. On zaś sprawuje rządy nad 
tym, co nieruchome i zmartwiałe, nad 
tym, co bezwolne i bezwładne.

Więc ruszaj się, kiwaj, kołysz, idź, 
biegnij, uciekaj, gdy tylko się zapo-
mnisz i staniesz, pochwycą cię jego 
wielkie ręce, zamienią cię w kukiełkę, 
owieje cię jego oddech, cuchnący 
dymem i spalinami, i wielkimi śmiet-
niskami za miastem. On zamieni twoją 
barwną duszę w małą płaską duszycz-
kę, wyciętą z papieru, gazety, i będzie 
ci groził ogniem, chorobą i wojną, 
będzie cię straszy, aż stracisz spokój i 
przestaniesz spać. Oznaczy cię i wpisze 
w swoje rejestry, da ci dokument tego 
upadku. Zajmie ci myśli nieważnymi 
rzeczami, co kupić, a co sprzedać, 
gdzie taniej, a gdzie drożej. Będziesz 
się odtąd martwić drobiazgami – cena 
benzyny i jak ona wpłynie na spłatę 
kredytu. Będziesz przeżywać każdy 
dzień boleśnie, jakbyś żyła za karę, lecz 
kto popełnił zbrodnię i jaką, i kiedy, nie 
dowiesz się nigdy. 

Kloszardzi, wagabundy czy choć-
by turyści to współczesna odmiana 
nomadów, których gna jakaś nie do 

końca zrozumiała potrzeba; do nich 
zaliczają się również Cyganie, Abo-
rygeni, Indianie obu Ameryk i wiele 
afrykańskich plemion. W powieści tej 
zarysowują się jak gdyby dwie strefy 
– teologiczna i fi zjologiczna, a to, co 
znajduje się pomiędzy nimi, traci na 
znaczeniu. Nieustanne i wytrwałe pró-
by idealnej konserwacji ciała ludzkiego 
przez XVII-wiecznego holenderskiego 
anatoma, Filipa Verheyena, to zara-
zem odwieczne dążenie człowieka 
do nieśmiertelności, co – upraszcza-
jąc – równa się doskonałości; to fi lar 
fizjologiczny. Osnową teologiczną 
jest wątek spinozjański. Bo i Spinoza 
szuka doskonałości, ale szuka jej poza 
ciałem. 

Znajdujemy tu nieoczekiwanie 
kilka ważnych współczesnych prawd, 
bo w rzeczy samej z powieści tej nie-
jasno wynika, że wszystkie odkrycia 
i wynalazki związane są z podróżo-
waniem – począwszy od Kolumba, 
a na locie na Księżyc skończywszy. 
Autorka przypomina nam również, że 
dzisiejszy świat to globalna wioska; 
Berlin, Amsterdam, Irkuck to miasta, 
które dziś można osiągnąć w kilka 
zaledwie godzin.

Powieść Bieguni to ósma z kolei 
pozycja Olgi Tokarczuk, dodam – 
bardzo cenna, zważywszy zarówno na 
treść, jak i formę. Tegoroczna Nagroda 
Nike dla tego dzieła jest, jak sądzę, 
ukoronowaniem twórczości tej znako-
mitej polskiej pisarki współczesnej.

Arkadiusz Sann

Olga Tokarczuk, Bieguni, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 2007.

Różnorodność wielości, bogactwo 
artyzmu, a jednocześnie tajemniczość 
to główne cechy książki pt. Bieguni au-
torstwa Olgi Tokarczuk. Powieść buduje 
wiele wątków, rozpisanych w rozdzia-
łach książki, które mogłyby istnieć rów-
nież samodzielnie, jako odrębne utwory. 
Są to: list, pamiętnik, dziennik, powieść 
naukowa, podróżnicza, fi lozofi czna, wy-
kład i wiele innych. Elementem łączącym 
te odrębne utwory jest stałe nawiązanie 
do podróży oraz nieco skomplikowany 

typ bohatera: samotnego, podróżnika, 
fi lozofa, wykształconego, kobietę lub 
mężczyznę. W książce występuje kilku 
narratorów, którzy także są podróżnika-
mi, ciekawymi świata i życia. 

Głównym zagadnieniem powieści 
O. Tokarczuk jest pragnienie wszystkich 
bohaterów, aby podróżować i poznawać. 
O tym, że jest to niezmienne od wielu 
stuleci, świadczy akcja, która płynnie 
przenosi się z teraźniejszości w prze-
szłość i z powrotem. Zawsze dotyczy 
podróżowania, czy to w głąb fi lozofi i, czy 
ciała człowieka albo pięknej przyrody 
i krajobrazów. Człowiek zawsze przeja-
wiał zainteresowanie życiem i do dzisiaj 
nie zostało wszystko odkryte. Stopniowe 
poznawanie świata pozwala jedynie 
stwierdzić, że jeszcze wiele obszarów 
życia zostało nieodkrytych. Poznawanie 
odbywa się warstwami; każda warstwa 
tylko z grubsza przypomina następną czy 
poprzednią; zwykle jest wariacją, zmo-
dyfi kowaną wersją, każda dokłada się do 
porządku całości, choć nie można tego 
dostrzec, gdy rozpatruje się je osobno, 
bez odniesienia do całości. Poznawaniu 
tego świata towarzyszą zabiegi naturali-
styczne, intuicjonizm, teologia oraz fi lo-
zofi a. W ten sposób autorka umiejętnie 
przedstawia prawa rządzące światem i 
możliwościami poznania człowieka. 

Tytułowi Bieguni, to odłam staro-
wierców, dla których jedynym sposobem 
ratunku przed złem jest podróż, ruch. W 
oparciu o ich fi lozofi ę powstała książka, 
w której wszyscy i wszystko podlega 
zjawisku ruchu. Bohaterowie zmieniają 
miejsce pobytu, podróżują, a nawet ucie-
kają, bo ustabilizowane życie nakłada 
na nich obowiązek odpowiedzialności. 
Zmienności ulega też artyzm powieści, 
której  treść przybiera rozmaite formy, 
odbiega od tematu, przechodzi do inne-
go, by za jakiś czas wrócić do poprzed-
niego wątku, jak w wieloodcinkowym 
serialu. 

Nowej książki Olgi Tokarczuk nie 
sposób ogarnąć jednym spojrzeniem. 
Jest ona wybitnie zmienna, wielorodna, 
ale też zrównoważona emocjonalnie, 
zawsze pozostawia czytelnikowi coś 
do przemyślenia w obrębie własnego 
rozumowania. Można ją czytać wielo-
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krotnie i za każdym razem odkrywa się 
ją na nowo, odnajduje w niej to, czego 
poprzednim razem nie zauważono. Dla-
tego polecam ją nie tylko do jednego 
spotkania, bo warto zaprzyjaźnić się z 
nią na dłużej.

Ewa Darowska

Olga Tokarczuk, Bieguni, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 2007.

Pejzaże tożsamości to pierw-
szy tomik Roberta Gałana. Zebrał 
w nim utwory różnorodne treściowo 
i artystycznie. Podmiot liryczny sięga 
do tradycji, kultury i religii dawnych 
stuleci, które, choć przeminęły, po-
zostawiły po sobie ślad w literaturze. 
Poeta pielęgnuje swoją twórczość 
i choć skromnie mówi:

od wielkości
ambicją rojonej
[...]
wybaw mnie
moja naiwności
(Antyfona)

to jednak chce, aby i jego poezja 
pozostawiła ślad po jego życiu:

wysyłam w eter miliony słów
[...]
większość uleci
lecz te co przetrwają
wykiełkują jak ziarna traw
z których wyrosnę po raz drugi
i będę nowy
nikomu nieznany
i nie będę wielki.
(Credo)

Poeta wielokrotnie wraca do wspo-
mnień z dzieciństwa (np. Transplanta-
cja) lub do pięknych chwil spędzonych 
z bliską sercu kobietą (Diariusz, Me-
mento), która w kilku utworach staje 
się motywem przewodnim. Podmiot 
liryczny przemawia do niej i wyznaje 
miłość, szacunek i uwielbienie.

Poeta pisze o tym, co bliskie co-
dzienności: o przyrodzie, o ludziach, 
którzy żyją obo. Kreuje ich na pierw-
szoplanowych bohaterów, do których 
kieruje czułe słowa, szczere uczucia, 
by dzięki temu zaznaczyć ich rolę we 
własnym życiu.

Tomik pełen osobistych doznań, 
przeżyć rozpala w sercu odbiorcy 
sentyment i romantyzm. Niezwykle 
skromnym i szczerym wyrażaniem 
uczuć pobudza do podobnego zacho-
wania, do wspomnień i, co najważniej-
sze, do starań, by ukochana osoba czuła 
się choć w połowie tak uwielbiona, jak 
bohaterka wierszy Poety.

Poezja Roberta Gałana łączy 
w sobie skromną i pokorną postawę 
podmiotu lirycznego, który jednak 
potrafi  zaskoczyć odbiorcę siłą wyra-
żanych uczuć. Treść utworów kryje się 
w poetyckich epitetach: 

wieczny tułacz,
cudne manowce
            Stachuriada)

personifi kacjach:

dróżka prowadzi
(tylko ona zna drogę)
na szczyt
 (Takie miejsce)

i porównaniach: 

Chełmska cisza
spękana kanionami zmarszczek - 
ulic,
płonie latarniami
jak mądrość kagankiem wiedzy.
        (Różaniec chełmski. 
                Część IV – chwalebna)
Poeta z wdziękiem, wykorzystując 

wiedzę humanistyczną, swobodnie 
porusza się po terenach poezji i w pełni 

zaspokaja podniebienia spragnionych 
poezji odbiorców.

Ewa Darowska

Robert Gałan, Pejzaże tożsamości-
,Wydawnictwo TAWA,Chełm 2008.

Dariusz Włodarczyk, 
Podróże życia, 

Zbiór wierszy Dariusza Włodarczyka 
– Na progu świata, składa się z trzech cy-
kli: W gabinecie luster, Sen o wędrówce, 
Na progu świata. Każdy z nich uwydat-
nia kreację podmiotu lirycznego, który 
znajduje się na rozdrożu swej egzystencji 
i odkrywa coraz to nowe prawidłowości i 
aspekty rzeczywistości. Osoba mówiąca 
w wierszach zastanawia się nad sensem 
bytu. Zauważa prawa, rządzące mecha-
nizmem społecznych relacji. Uważa, iż 
jest robotem:

wadliwym robotem 
w przebłyskach
zawieszam się
i buntuję
co powoduje
niemechaniczne
pomruki w systemie
(robot)

W karawanie luster odbija się cała 
prawda o ziemskiej faktyczności. Nie-
ustanna pogoń za pieniądzem sprawia, 
iż człowiek nie dostrzega tego, co 
najważniejsze - wartości oraz zasad 
moralno - etycznych, stanowiących 
swoistą równowagę pomiędzy dobrem, 
a złem.  Zamiast docenić i zauważyć 

recenzje
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szczęście, które rozkwita koło jego 
serca, wciąż szuka i biegnie, biegnie 
i… zatraca się. 

pod ręką
skarby trzymamy

głusi i ślepi
ciągle szukamy
(***)

Jednostka ludzka musi dokony-
wać trafnych wyborów, dotyczących 
nieustannego pielgrzymowania przez 
życie. W przeciwnym wypadku nie 
będzie egzystować, lecz jedynie 
wegetować, wypełniając posłusznie 
rozkazy, narzucone przez zewnętrzny 
aparat szarej masy, która każdego 
poranka przywdziewa różnorodne 
maski. Podmiot liryczny wyraźnie 
zaznacza:

świat tuż
a my ciągle w drodze
z mapami myśli
pojęć i słów

świat tuż
a niewidzialny 
(***)

W labiryncie rzeczywistości osoba 
mówiąca w wierszach szuka: spokoju, 
bezpieczeństwa, spełnienia. Pod kaska-
dą myśli ukrywa nie tylko siebie, lecz 
także własne, osobiste przemyślenia, 
które nie do końca gwarantują pełne 
wyciszenie. Za wszelką cenę pragnie 
odnaleźć swoje miejsce w zwiercia-
dłach emocji. Poeta porównuje ludzi 
do ptaków, unaoczniając kwintesencję 
osobowości jednostki. Z jednej strony 
jest ikoną: wolności, mądrości, za-
gadkowości  bytu, marzeń; z  drugiej 
zaś ptak jest zwiastunem: próżności, 

pychy, ślepego naśladownictwa, dra-
pieżnictwa.

ludzie jak ptaki
szukają drzew
aby spocząć
nim nadejdzie zmrok
nim zasną w locie

i ja szukam ostoi 
(ptaki powietrzne)

Oazą  zrozumienia w dobie Interne-
tu  jest Chrystus, który stoi na rozstaju 
/ jak otwarta brama / na progu świata 
(***). Mimo, że tłum ciągle krzyczy 
(***), On jedyny trwa i głosi przesłanie 
miłosierdzia oraz braterskiej miłości, 
scalającej na wieki pokolenia  wątpią-
cych i  zagubionych w gąszczu luster 
(***) jednostek.

Monika Jesionczak

Chełm jesienią, foto. Zabłocki

Chełm fotografi a artystyczna
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