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³owo redaktora

   Nestor  wydawany  jest
w niespe³na dwudziestoty-
siêcznym  mieœcie,  z  tej
te¿ przyczyny gros czytelników, to mieszkañcy 
owego regionu, a i przedstawiane materia³y, 
rzecz oczywista, w czêœci dotycz¹ lokalnej 
historii. Trudno wszak t¹ ostatni¹ oddzieliæ od 
historii powszechnej, wiêc Czasopismo w 
sposób naturalny czytane jest prawie 
wszêdzie, a uniwersalizm literatury i innych 
prezentowanych sztuk otwiera pozosta³e 
granice.
   Miniony rok zapisa³ siê szeregiem okr¹g³ych 
rocznic, jakie fetowano na ró¿ne sposoby. 
Ostatnia, wydawa³oby siê, jest przed nami - to 
œwiêto pó³wiecza Muzeum Regionalnego w 
Krasnymstawie. Przypomnijmy, ¿e jego 
siedzib¹ jest okaza³e kolegium pojezuickie 
odrestaurowane kilka miesiêcy temu dziêki 
Starostwu Powiatowemu.
  Drug¹ inwestycj¹ w sferze zabytków, któr¹ 
mo¿na zauwa¿yæ jest rewitalizacja przestrzeni 
rynku miejskiego. ¯al jedynie, ¿e zasypane 
zosta³y na wiele lat wielokondygnacyjne 
podziemia, które mog³y byæ wyj¹tkow¹ 
atrakcj¹ turystyczn¹ na skalê œwiata.
Literackim wydarzeniem roku 2008 by³a 
publikacja sonetów „polskiego Petrarki” 
Stanis³awa Bojarczuka pod redakcj¹ Józefa 
Ziêby, a za ostateczn¹ przyczyn¹ Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.
 Czarnym koniem w dziedzinie kultury 
teatralnej sta³a siê Siennica Ró¿ana, gdzie 
Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Siennickiej 
w sposób profesjonalny zrealizowa³o sztukê 
„Chata za wsi¹” wg. J. I Kraszewskiego. 
Premiera 27 grudnia 2008 roku.
    Zapraszam do lektury niniejszego wydania, 
¿ycz¹c w imieniu zespo³u redakcyjnego

  Szczerych przyjaŸni i bogatych dni
w zdrowiu i pomyœlnoœci
z okazji
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i nadchodz¹cego Nowego 2009 Roku

Andrzej David Misiura

    Ks. Janusz Koz³owski

    TU£ACZKA ŒWIÊTEJ RODZINY

     ich droga
jak migotliwa lampka
jak p³ochliwa osika
w ksiê¿ycowych haftach
wzgórza szykuj¹ natchnienia

palmy bezsenne
spocony firmament
do piersi tuli
maleñstwo
kagankiem oczu
na grzbiecie osio³ka
karmi strwo¿ona Madonna

ju¿ dnieje
optymistyczny seledyn
z rubinem

     W BLASKU NOCY

      tej nocy œwiat³oœæ b³yska i p³onie
niebo dla wszystkich otwarte
w miasteczku poza miastem
„made in Betlejem”
w dolinie koczuj¹cych pasterzy
w noc g³êbok¹
ten cz³owiek
wchodzi w bezsennoœæ
z mi³oœci
nie dzieli ¿adnego
albo u³askawia
siêga nieba

na zat³oczonej ulicy
dostrzega obojêtnoœæ

samotnoœæ tak pojemna
od dwóch tysiêcy lat

postawiê na nogi niebiosa
m siê zmaga
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Agnieszka Szyku³a

       Warszawy przez Lublin do Zamoœcia 

            - o stacji pocztowej w Krasnymstawie

   Przy ulicy Okrzei nr l w Krasnymstawie znajduje 
siê ustawiony kalenicowo parterowy budynek z 
mieszkalnym poddaszem. Jest on wzniesiony na 
rzucie  wyd³u¿onego  prostok¹ta,  posiada  dwu- 
i trzytraktowe wnêtrze oraz dwuspadowy dach z 
naczó³kami. Z przekazów Ÿród³owych i zapisów w 
literaturze publikowanej wynika, ¿e zosta³ 
wzniesiony w 1. po³. XIX wieku i przez co najmniej 
pó³ wieku pe³ni³ funkcjê poczty. Przypuszczenie to 
potwierdza usytuowany obok niego jeszcze jeden 
parterowy budynek, równie¿ na rzucie 
wyd³u¿onego prostok¹ta, w którym znajdowa³a siê 
przypuszczalnie stajnia pocztowa. Obecnie 
budynki s¹ zaadaptowane na obiekty u¿ytecz-

1noœci publicznej .

   Te dwa budynki przypominaj¹ o wa¿nej funkcji 
Krasnegostawu, usytuowanego od okresu 
œredniowiecza przy trakcie handlowym i komu-
nikacyjnym. W XVI stuleciu przez przebiegaj¹cy 
przez Krasnystaw szlak prowadz¹cy z Rusi w 
kierunku Be³za, Lublina, Kazimierza, Zwolenia do 
Radomia i dalej do Wielkopolski i Ma³opolski 

2korzystali m.in. kupcy z towarami oraz pos³añcy .   
   W 1764 r. dosz³o do utworzenia sta³ych stacji 
pocztowych, dziêki czemu utrwalono g³ówne 

3szlaki pocztowe i drogi ko³owe . Wœród kilkunastu 
krajowych szlaków z koñca XVIII w. wymieniany 
by³ szlak z Warszawy do Kamieñca, zwany poczt¹ 

4rusk¹ . Prowadzi³  on  przez  Jeziornê,  
Kozienice,Pu³awy, Lublin, Piaski, Fajs³awice, 
Krasnystaw, Zamoœæ, Krynice, drog¹ do Tomaszowa, 
przez Rawê Rusk¹, Lwów, Z³oczów, Trembowlê, 
Husiatyn do Kamieñca oraz dalej do Jassy i 

5Stambu³u . 

W wymienionych miejscowoœciach funkcjonowa³y 
stacje lub punkty pocztowe. Nie posiadamy 
dok³adnych informacji o lokalizacji poczty w 
Krasnymstawie, trudne do zrekonstruowania s¹ 
równie¿ nieistniej¹ce dziœ budynki, pe³ni¹ce 
wówczas funkcjê stacji pocztowej w tym mieœcie. Z 
przekazów Ÿród³owych wynika natomiast, ¿e pod 
koniec XVIII w. poczmistrzem w Krasnymstawie by³ 

6mê¿czyzna o nazwisku Koz³owski . 

   Po wybuchu insurekcji koœciuszkowskiej, poczta 
polska zosta³a wci¹gniêta w rytm dzia³añ wojennych 
zaprowadzono cenzurê listów, natomiast za 
Królestwa Kongresowego jej organizacja zosta³a 
umocniona i rozbudowana.  W stolicach woje-
wództw,wa¿niejszych miastach i miejscowoœciach 
pogranicznych zak³adano pocztamty, którym 
podlega³y stacje pocztowe.

Z

XIX-wieczny budynek poczty w Krasnymstawie,
                                           fot. A. Szyku³a, 2008.

Mapa trasy Poczty Polskiej w XIX stuleciu.
Reprod. L. Zimowski,Geneza i rozwój komunikacji…

Lokalizacja poczty w Krasnymstawie (obiekt zaznaczony
tr¹bk¹ pocztyliona) w 1. po³. XIX w. Topograficzna Karta
Królestwa Polskiego, 1:126000. Kol. VI. Sek. XI. 1839 r.



Historia Historia

6

Pocztamty lubelski i zamojski le¿a³y na g³ównym 
trakcie prowadz¹cym z Warszawy  do  Lwowa  
przez  Rawê  Rusk¹.
W Krasnymstawie wówczas znajdowa³a siê stacja 
pocztowa przynale¿¹ca do Urzêdu Pocztowego w 
Lublinie, poprzedza³y j¹ kolejno stacje pocztowe w 
P iaskach ,  Fa j s ³ aw i cach ,  nas têpn ie  w  

7Chomêciskach  i  Zamoœciu .   

 Dziêki zachowanym dokumentom Ÿród³owym 
mo¿emy okreœl iæ organizacjê poczty w 
Krasnymstawie. W latach 1825-1863 konna poczta 
lubelska odchodzi³a raz w tygodniu, w sobotê o 
godzinie 18.00 na Piaseczno, Górê, Mniszew, 
Ryczwó³, Kozienice, Granicê, Pu³awy, Markuszów, 
Lublin, Piaski, Krasnystaw, Stary Zamoœæ do 

8Zamoœcia . Z kolejnych dokumentów wynika, ¿e z 
Krasnegostawu do Uœcis³uga w Rosji obowi¹zywa³ 
kurs wózkowy i konny, a z Krasnegostawu do 

9Che³mna - wózkowy .

 Upadek powstania styczniowego po³o¿y³ kres 
odrêbnoœci poczty, wycofano z obiegu wydany w 
1858 r. znaczek przedstawiaj¹cy herb Królestwa 
Polskiego, na którym widnia³ bia³y orze³, a na jego 
miejsce wprowadzono znaczki rosyjskie.

  W 2. po³. XIX stulecia coraz rzadziej widywano w 
Krasnymstawie dyli¿anse i ekstrapoczty, powoli 
odchodzili w zapomnienie poczmagistrzy i sztafety 
oraz charakterystyczny dŸwiêk tr¹bki pocztyliona 
graj¹cego hejna³.

                                                   Agnieszka 

Leszek Janeczek

eszcze o konnej poczcie w Krasnymstawie,  

   czyli czy Chopin by³ krasnostawianinem

No, w pewnym bardzo specyficznym sensie. Ale 

po kolei.

Istniej¹cy jeszcze obiekt dawnej poczty konnej 

zosta³ zbudowany poza obrêbem miasta, który 

wyznacza³y do 1811 roku mury miejskie, w tym to 

roku rozebrane po wielkim po¿arze. Miêdzy poczt¹ 

a murami znajdowa³a siê fosa miejska. W 

pierwszych dziesiêcioleciach XIX wieku adres 

poczty brzmia³ - Nowe Miasto 1. Ta nazwa nowej 

czêœci Krasnegostawu pojawia siê w drugiej 

po³owie XVIII wieku i nale¿y do obecnie ju¿ 

zapomnianych, obok takich ówczeœnie istniej¹cych 

jak Przedmieœcie Lubelskie (dziœ u l ica 

Poniatowskiego), Gorajewszczyzna, Piasek, 

Zakoœciele czy Zadworze.

 Samo Nowe Miasto rozci¹ga³o siê w kierunku 

dzisiejszych ulic Okrzei i PCK. W budynku 

znajdowa³y siê prawdopodobnie te¿ mieszkania 

pracowników poczty. Pod rokiem 1810 znaj-dujemy 

zapis w ksiêdze zgonów parafii œw. Franciszka 

Ksawerego, mówi¹cy, ¿e w budynku poczty na 

Nowym Mieœcie pod numerem 1, umar³ pocztylion 

Altmajer pochodz¹cy z Sitañca. Znaczy³oby to, ¿e 

budynki poczty zbudowane zosta³y jeszcze przed 

wielkim po¿arem Krasnegostawu.

 Fakt z historii poczty, ci¹gle dosyæ sensacyjny, 

ma³o znany i pozwalaj¹cy spojrzeæ przychyl-

niejszym okiem na niszczej¹cy dziœ obiekt, jest 

zwi¹zany z osob¹ jednego z najwiêkszych naszych 

rodaków. Fryderyk Chopin, bo o nim tu mowa, 

wybra³ siê w podró¿ z Warszawy do Poturzyna 

konnym dyli¿ansem pocztowym. Fakt to bezsporny 

i znany w biografii wielkiego kompozytora. Mia³o to 

miejsce w dniach od 24 do 30 lipca 1830 roku. 

Celem wyprawy by³a wizyta u swojego przyjaciela 

Tytusa Wojciechowskiego, syna w³aœciciela 

miejscowych dóbr. Wiadomym jest, ¿e marszruta 

wyprawy wiod³a przez Krasnystaw. Znaj¹c rozk³ad 

jazdy dyli¿ansów albo ich dzienn¹ drogê, mo¿na by 

dok³adnie ustaliæ czas pobytu Chopina w 

Krasnymstawie. Mo¿e po drodze tu siê zatrzyma³? 

Stempel poczty
w Krasnymstawie
w okresie przedrozbio-
rowym, reprod. tam¿e,
s. 95, rys. 4-6.

J

1 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, Województwo Lubelskie, red. R. 
Brykowski, E. Smulikowska, Z. Winiarz, z. 8, Powiat Krasnostawski, opr. T. 
Sulerzyñska, F. Uniechowska, E. Rowiñska, Warszawa 1964, s. 29-30.
2  
 A. Szyku³a, J. ¯ygawski, 

 Referat wyg³oszony w paŸdzierniku 2008 r. 
podczas IV sesji popularnonaukowej „Ziemianie w podró¿y” w Muzeum 
Zamoyskich w Koz³ówce, s. 2-3; J. Turzañski, Poczt¹ przez tysi¹clecie, 
„Kalendarz Lubelski”, 1967.
3  T. Lijewski, Geografia transportu Polski, Warszawa 1986, s. 74.
4
  L. Zimowski, Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich, 

Warszawa 1972. s. 92.
5
  Tam¿e, s. 95, 393.

Trakt Lwów – Lublin. Geneza, zmiany przebiegu i 
funkcje do koñca XIX wieku,

7  
 A. Szyku³a, J. ̄ ygawski, 

8   L. Zimowski, Geneza i rozwój komunikacji pocztowej…, 314.
9   Tam¿e, s. 318.

Trakt Lwów – Lublin. Geneza, zmiany przebiegu..., 

s. 8-9.
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Podró¿ trwa³a 6 dni. W naszym mieœcie musia³ byæ 

pod koniec wyprawy - 27 lub 28 lipca 1830 roku. Tu 

znajdowa³a siê stacja, zmieniano konie ci¹gn¹ce 

powóz. Postój trwa³ krócej lub d³u¿ej, ale trudno 

siê spodziewaæ, by pasa¿erowie nie wyszli z 

powozu. Tak wiêc i Fryderyk Chopin postawi³ nogê 

na krasnostawskiej ziemi. Czy by³ ciekawy 

zobaczyæ nasze miasto, które by³o tu¿ obok? 

Budynek poczty sta³ niemal¿e w cieniu potê¿nej 

bry³y koœcio³a. A mo¿e przyjecha³ noc¹, która 

przykry³a miasto? Czy nocowa³ w Krasnymstawie, 

jak przypuszczaj¹ niektórzy? Tego nie mo¿na 

wykluczyæ. W tamtych czasach piechota 

wojskowa pokonywa³a dziennie 30 kilometrów. 

Wiadomo, ¿e konny dyli¿ans - wiêcej, mog³o to byæ 

50 kilometrów. A czy jechano noc¹? Raczej nie, bo 

nie by³o oœwietlenia, drogi by³y w du¿ej czêœci 

polne, noc¹ by³o niebezpiecznie, a o wypadek 

nietrudno. Telefonów przecie¿ jeszcze wtedy nie 

by³o. Poza tym, gdyby podró¿ kontynuowano w 

nocy, to trwa³aby ona krócej ni¿ owe 6 dni. 

Pasa¿erowie te¿ nie wytrzymaliby szeœciu dni w 

powozie, bez snu nale¿ytego. A wiêc gdzieœ 

nocowano. Poczta w Krasnymstawie, s¹dz¹c po 

wielkoœci budynku, by³a do tego przygotowana. 

Czy nocny postój móg³ wypaœæ w Krasnymstawie? 

Jeœli za³o¿yæ, ¿e oko³o 50 kilometrów dziennie 

pokonywa³y te pojazdy, to przejechanie trasy z 

Warszawy odleg³ej o 200 kilometrów, zajmowa³o 4 

dni. Dzieñ podró¿y móg³ siê wiêc zakoñczyæ w 

naszym mieœcie noclegiem. I w takim sensie 

Fryderyk Chopin móg³ byæ jedn¹ noc 

krasnostawianinem. Pewnie te¿ jak¹œ potrzebê 

zwi¹zan¹ z ludzk¹ natur¹ za³atwia³ w 

Krasnymstawie na postoju, bo by³ to czas po temu. 

Niech chocia¿ tyle - pó³ ¿artem, pó³ serio - wi¹¿e 

wielkiego Fryderyka z naszym karpim grodem. 

PóŸniej  by³  Oszczów  i  jego  gra  w  koœciele.

Z Poturzyna wyjecha³ do Wiednia, potem do 

Pary¿a. Wybuch³o powstanie listopadowe. 

Chopinowi nie dane by³o ju¿ wiêcej powróciæ do 

Ojczyzny.

                                                                                                              

                                    Leszek Janeczek
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Stanis³aw Bojarczuk

Do pochwista B

Wtem straszliwie wichr zawy³ w ca³ym Lechistanie.
Brutalnie z drzew postr¹ca³ puchy œnie¿nej kwieci.
Tuman py³ków k³uj¹cych gdzieœ w zaœwiaty leci.
Dooko³a szatañski chichot i œwistanie.

Szlaki piesze i jezdnie w op³akanym stanie,
dos³ownie pogr¹¿one w lawinach zamieci.
Pod strzech¹ nisk¹ trwo¿y siê zmys³ wierszokleci...
O pochwiœcie, zawiei rozka¿, niech ustanie.

Grzmi¹ dêby w swe organy – „miserere mei!”
Choje chwiej¹ g³owami szepcz¹c kl¹twê wiei.
Ca³y las w rozhoworu groŸnego suplikach.

A w s³upach telefonich, jak w taktach, w nut plikach,
elektro – przewodników rzê¿¹ struny cienkie,
na których wiatr wyharfia rzewliwie piosenkê.

II

B³ogoœci archanielskie rw¹ gzy lucyperze,
pogoda ustêpuje o³owianej chmurze.
„Libera me Domine”, zda siê brzmieæ w wichurze.
Atlasie „Oratorium” k Verdiego operze...

Baltazarzy hieroglif ruin w pustki murze.
Klepsydrê otulaj¹ p³etwy nietoperze.
Arachny archiwista w pergaminach szperze.
A wichr gra zesz³owiecze têsknie, z z³em rur, w chórze.

„Dnia gniewu, trwogi, grozy” – „Miserere mei!”
- Zdaje siê mkn¹æ w kierunku drzemi¹cych pigmei.
Ojciec Kunszt z relikwiarzem zwraca siê k kamei.

Pochwiœcie! Jam ministrant, ad altare Dei,
stojê dzier¿¹c etrusk¹ wazê orchidei,
nad krypt¹ ubieg³ego stulecia idei.

Roñsko, 1 XI 1869 – 1934
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W³adys³aw Fedorowicz

          iedziba Muzeum

  S iedz ib¹ Muzeum Regionalnego w 
Krasnymstawie jest zabytkowe kolegium 
pojezuickie wzniesione w latach 1695 - ok. 1740. 
Kolegium jest czêœci¹ zespo³u budowli 
sk³adaj¹cego siê z koœcio³a, kolegium oraz tzw. 
pa³acyku biskupiego, i tworzy czworobok 
usytuowany na po³udniowy zachód od Rynku. W 
czasie kasaty zakonu (1773 r.) gmachy jezuickie 
przejê³a Komisja Rozdawnicza, a nastêpnie 
Komisja Edukacji Narodowej. W latach 20. XIX w. 
prowadzono prace przystosowuj¹ce obiekt do 
funkcji szpitala wojskowego. Odt¹d mieœci³ siê tam 
lazaret (szpital wojskowy) i mieszkania dla 
lekarzy-oficerów. Powa¿niejsze prace remontowe 
i przeróbki prowadzono w latach 1843-1847. 
Dokonano wtedy obni¿enia dachów kolegium.

W okresie miêdzywojennym (1918-1939) w 
skrzydle zachodnim kolegium mieœci³o siê kino, 
resz tê  ob iek tu  zamieszk iwa³y  rodz iny  
wojskowych. Pod koniec lat 50. XX w. obiekt 
przejêto od wojska i umieszczono tu urzêdy, 
instytucje i lokatorów prywatnych.

W latach 1995-1999 przeprowadzono remont 
kapitalny i adaptacjê skrzyd³a zachodniego i 
czêœci skrzyd³a po³udniowego z pawilonem 
po³udniowo-zachodnim na potrzeby Muzeum. W 
pawilonie mieszcz¹ siê reprezentacyjne wnêtrza: 
dawna biblioteka i refektarz ozdobiony 
rokokowymi freskami powsta³ymi oko³o 1740 r.

W 2006 r. przyst¹piono do remontu skrzyde³ 
wschodniego i pozosta³ej czêœci skrzyd³a 
po³udniowego wraz z odtworzeniem pierwotnego 
kszta³tu dachów kolegium. W 2008 r. ukoñczono 
prace remontowe, a muzeum u¿ytkuje: skrzyd³o 
zachodnie, pawilon po³udniowo-zachodni, czêœæ 
skrzyd³a po³udniowego i rozleg³e podziemia pod 
ca³ym obiektem. Szczególnie interesuj¹co 
prezentuj¹ siê podziemia, w których przeœledziæ 
mo¿na poszczególne fazy rozwoju kolegium, a 
tak¿e relikty dawniejszej zabudowy. Kolegium 
powsta³o w miejscu stoj¹cych tutaj czterech 
kamienic mieszczañskich w pobli¿u obronnych 
murów miejskich i katedry.

Jednoczeœnie prowadzono prace archeolo-
giczne, które przynios³y nowe informacje o 
wczeœniejszych fazach u¿ytkowania tego terenu. 
Najstarsze osadnictwo z terenu kolegium i 
przyleg³ego datowane jest na okres wp³ywów 
rzymskich, wystêpuj¹ œlady osadnictwa z XI-XIII 
w., póŸnoœredniowieczne i wczesnonowo¿ytne. 
Zlokal izowano równie¿ dwie studnie -  
wczeœniejsz¹ z okresu XV-XVI w. i studniê 
zaopatruj¹c¹ w wodê kolegium, datowan¹ na 
XVII-XVIII w. 
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W podziemiach kolegium zachowa³y siê 
pozosta³oœci urz¹dzeñ kanalizacyjno-wentyla-
cyjnych wprowadzonych przez budowniczych 
kolegium.
   Odrestaurowane kolegium wraz z koœcio³em pw. 
œw. Franciszka Ksawerego stanowi dominantê w 
zabytkowym zespole budowli pojezuickich i silny 
akcent w panoramie miasta. W kolegium mieszcz¹ 
siê instytucje kultury powiatu krasnostawskiego: 
Muzeum Regionalne, Biblioteka Powiatowa i 
M³odzie¿owy Dom Kultury.

S

                    HISTORIA MUZEUM

 Muzeum Regionalne w Krasnymstawie obchodzi 
piêædziesi¹t¹ rocznicê istnienia. Inicjatorem 
utworzenia instytucji by³ Józef Nikodem K³osowski, 
który w 1930 r. na ³amach „Wsi Krasnostawskiej” 
rozpocz¹³ akcjê gromadzenia eksponatów. 
K³osowski, bêd¹cy redaktorem miejscowej gazety, 
powieœciopisarzem i nauczycielem, pisa³: Rzucaj¹c 
ludziom pracy i dobrej woli - zachêtê do 
gromadzenia i wyci¹gania z mroków strychów 
rzeczy piêknych a zwi¹zanych z ¿yciem 
krasnostawskiego ludu, rzucam myœl za³o¿enia w 
obszernym gmachu szko³y rolniczej pocz¹tków 
Muzeum Regionalnego powiatu krasnostawskiego, 
muzeum, mog¹cego odzwierciedliæ tak sztukê, 
obrzêdowoœæ, jak i ¿ycie naszej wsi - od 
najdawniejszych, a¿ do najnowszych czasów, wiem 
¿e okazów znalaz³oby siê bardzo wiele. Tylko trzeba 
chcieæ, a wyniki naprawdê bêd¹ zdumiewaj¹ce.

Zamiarem autora pomys³u by³o utworzenie 
muzeum etnograficznego, gromadz¹cego g³ównie 
obiekty sztuki ludowej. Zgromadzone przez niego 
zbiory rozproszone zosta³y w czasie II wojny 
œwiatowej, a tylko nieliczne trafi³y do zbiorów 
etnograficznych Muzeum Lubelskiego.
W 1945 r. ówczesny starosta Witalis ¯mudzki 
powróci³ do pomys³u Nikodema K³osowskiego, 
powierzaj¹c Zygmuntowi Tokarzewskiemu 
tworzenie muzeum.



Pomys³ niepoparty urzêdowym dzia³aniem, a 
tak¿e wyjazd Zygmunta Tokarzewskiego z 
Krasnegostawu zamrozi³y inicjatywê na kilka-
naœcie lat. W 1957 r. powsta³o „Ko³o Mi³oœników 
Historii Krasnegostawu i Okolic” skupiaj¹ce 
g³ównie miejscow¹ inteligencjê. W Powiatowym 
Domu Kultury zorganizowano wystawê o 
charakterze muzealnym, która przeniesiona do 
kolegium pojezuickiego sta³a siê zal¹¿kiem 
muzeum.
 Organizatorem i pierwszym kierownikiem 
Muzeum zosta³ Zygmunt Tokarzewski - nauczyciel 
plastyki, regionalista, ¿o³nierz AK. Siedzib¹ 
Muzeum sta³o siê kolegium pojezuickie. W latach 
1958-1962 by³a to jedna sala - dawna biblioteka, 
która pe³ni³a funkcje wystawowe, magazynowe, 
biurowe, a nawet w specjalnej skrzyni 
przechowywano opa³.
 W tym czasie pozyskiwano eksponaty wy³¹cznie 

drog¹ darowizn i przekazów. Zgromadzono oko³o 
1 000 eksponatów z ró¿nych dziedzin, które 
zapocz¹tkowa³y obecne dzia³y muzealne. By³o to 
mo¿liwe dziêki grupie zaanga¿owanych cz³onków 
towarzystwa regionalnego odbywaj¹cych równie¿ 
penetracje terenowe. Wymieniæ tu nale¿y Janusza 
Pankowskiego, Stefana ¯eliskê, Eugeniusza 
Bazylkê.

 W 1962 r. Miejska Rada Narodowa przydzieli³a 
dwa przylegaj¹ce do sali Muzeum pomieszczenia, 
Urz¹d Powiatowy - œrodki na remont, 
uzupe³niaj¹ce zakupy muzealiów i aran¿acjê 
nowych ekspozycji. Prace te przeprowadzi³ zespó³ 
pracowników naukowych Muzeum Okrêgowego w 
Lublinie przy osobistym wsparciu Ireny 
Iskrzyckiej, ówczesnej dyrektor muzeum 
lubelskiego. W efekcie tych dzia³añ powsta³y 
ekspozycje, których autorami byli kustosze 
muzeum lubelskiego: Krystyna Postawka, Teresa 
Libuchowa, Zygmunt Œlusarski i Janusz 
Opto³owicz.

Opieka merytoryczna ze strony Zamku 
Lubelskiego przejawia³a siê w ró¿nych formach i 
prowadzi³a do kszta³towania siê profilu zbiorów, a 
tak¿e sposobów ich prezentacji. Przybywa³y 
kolejne pomieszczenia. W 1964 r. Miejska Rada 
Narodowa przyjê³a uchwa³ê przeznaczaj¹c¹ ca³e I 
piêtro budynku na cele muzealne - mia³o to 
nast¹piæ do 1970 r. Sta³o siê tak w nieco 
póŸniejszym terminie, bo w 1976 r. 

 W 1976 r. rozpoczêto przygotowania do 
kapitalnego remontu - by³o to przygotowanie 
dokumentacji naukowej, przeprowadzenie badañ 
mykologicznych, architektonicznych i tynkarskich, 
które ujawni³y XVIII-wieczne freski w refektarzu 
przykryte warstwami tynków i pobia³ek. Prace 
konserwatorskie w refektarzu rozpoczête w 1978 r. 
trwa³y  z  przerwami  do  1986  r.   Jednoczeœnie
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wykonano dokumentacjê geodezyjno-architekto-
niczn¹ ca³ego obiektu. W 1990 r. przeprowadzono 
badania posadowienia i stanu fundamentów 
kolegium. By³y to etapy poprzedzaj¹ce remont 
kapitalny.

 W 1966 r., przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, przeprowadzono 
konkurs na kowalstwo artystyczne powiatu 
krasnostawskiego. Po konkursie zakupiono 128 
prac, które stanowi¹ podstawê kolekcji kowalstwa 
artystycznego w Muzeum.

Zacz¹tkiem kolekcji rzemios³a artystycznego 
sta³o siê kilkanaœcie zabytkowych mebli 
podworskich przekazanych przez dawny teatr 
amatorski im. St. Wyspiañskiego i inne urzêdy i 
instytucje. Zbiór ceramiki i szk³a zapocz¹tkowa³o 
znalezisko skrzyni z porcelan¹ w Pilaszkowicach. 

W latach 1962-1966 pracownicy Muzeum 
sprawowali opiekê nad pracami remontowymi na 
zamku w Krupem. Do zbiorów Muzeum trafi³y 
fragmenty ozdobnych detali architektonicznych, 
renesansowe i manierystyczne kafle, bardzo 
liczne fragmenty naczyñ ceramicznych.
  Kolekcja sztuki sakralnej, gromadzona od 
pocz¹tku, wzbogacona zosta³a w 1991 r. poprzez 
depozyt i przekaz parafii pw. œw. Franciszka 
Ksawerego. Wœród zdeponowanych obiektów 
znalaz³y siê szczególnie cenne dla historii miasta 
portrety fundatorów i dobrodziejów zakonu oo. 
Jezuitów, a tak¿e argentalia, szaty liturgiczne i 
starodruki z bibliotek augustianów i jezuitów z XVI-
XVIII w.  
    W Krasnymstawie urodzi³ siê jeden z najwybit-
niejszych grafików polskich XIX w. - Antoni 
Oleszczyñski. Ambicj¹ Muzeum by³o pozyskanie 
do zbiorów prac artysty. Zakup 15 jego rycin 
nast¹pi³ w 1969 r. 
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Obecnie Muzeum posiada kolekcjê stalorytów 
Antoniego Oleszczyñskiego licz¹c¹ ponad 200 
pozycji, w tym egzemplarze z w³asnorêcznym 
opisem autora.
  Obok darów, przekazów i przypadkowych 
znalezisk, gromadzono muzealia drog¹ zakupów, 
kszta³tuj¹c profil zbiorów.

Jedn¹ ze statutowych funkcji Muzeum jest 
eksponowanie zbiorów. Odbywa siê to przez 
organizowane wystawy sta³e oraz czasowe. 
Wystawy sta³e organizowane s¹ g³ównie w oparciu 
o w³asne zbiory i depozyty.
Pierwsz¹ wystaw¹ sta³¹ w Muzeum by³a 
ekspozycja przeniesiona z Powiatowego Domu 
Kultury. Wystawa ta prezentowa³a ró¿ne 
„staro¿ytnoœci”, jakie cz³onkom Towarzystwa 
Regionalnego uda³o siê pozyskaæ - by³y to liczne 
numizmaty, obiekty etnograficzne, eksponaty z 
zakresu sztuki.
    W 1962 r. zaprezentowano trzy wystawy sta³e: 
„Archeologia powiatu”, „Historia miasta i powiatu” 
oraz wystawa etnograficzna z rekonstrukcj¹ 
wnêtrza izby wiejskiej z prze³omu XIX/XX w.
   W nastêpnych latach, po uzyskaniu kolejnych 
sal, organizowano wystawy: „Zamek w Krupem”, 
„Okupacja w powiecie Krasnystaw 1939-1945”, 
„Wnêtrze kuŸni”, „Wnêtrze kuchni dworskiej z II 
po³. XIX w.”, „Rzemios³o artystyczne XVIII-pocz. 
XX w.”, „Sztuka sakralna XVIII/XIX w.”
  W okresie od 1958 r. pracownicy Muzeum 

zorganizowali ponad 250 wystaw czasowych. 
Wystawy czasowe organizowane s¹ w oparciu o 
w³asne zbiory, wypo¿yczenia miêdzymuzealne, od 
innych instytucji, a tak¿e wypo¿yczenia od osób 
prywatnych.
 Wœród wystaw czasowych, szczególnym 

uznaniem cieszy³y siê wystawy prezentuj¹ce 
dzie³a artystów polskich z II po³. XIX i pocz. XX w. - 
„Wieœ w grafice i malarstwie polskim XIX-pocz. XX 
w.”, „Mistrzowie pêdzla - malarstwo polskie XIX/XX 
w.”, „Od modernizmu do koloryzmu”. 
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Na wystawach tych zaprezentowano kilkaset prac 
najwybitniejszych artystów polskich, m.in. 
:Stanis³awa Wyspiañskiego, Jacka Malczewskiego, 
Józefa Che³moñskiego, Juliana Fa³ata, Juliusza i 
Wojciecha Kossaków, Alfreda Wierusza-
Kowalskiego, Leona Wyczó³kowskiego, Olgi 
Boznañskiej  i  wielu innych. 
  Wœród wa¿nych wystaw historycznych ilustro-
wanych dzie³ami sztuki, wymieniæ mo¿na: „W 110. 
rocznicê Powstania 1863 r.”, „Ku naprawie 
Rzeczypospolitej”, „Kozietulski i inni”.

W 1973 r. rozpoczêto gromadzenie ksiêgo-
zbioru fachowego, co doprowadzi³o do utworzenia 
biblioteki muzealnej, licz¹cej obecnie ponad 6 000 
woluminów.

W muzeum w okresie 50 lat zgromadzono ponad 
10 000 eksponatów w dzia³ach: archeologia, 
historia z numizmatyk¹, sztuka dawna i sakralna, 
chmielarstwo i piwowarstwo.

W okresie funkcjonowania instytucji, wystawy 
muzealne zwiedzi³o 321 618 osób.

Muzeum posiada st ronê internetow¹:  
www.muzeumkrasnystaw.webd.pl
  Czynne: wtorek - pi¹tek 10 - 16

  sobota          10 - 15
niedziela   10 - 16

Ceny biletów wstêpu:
Normalny - 4.00 z³
Ulgowy - 2.00 z³
Dzieñ wolny od op³at - czwartek
    

               ZBIORY MUZEUM

ARCHEOLOGIA

Najstarsze stanowiska archeologiczne z okolic 
miasta siêgaj¹ schy³kowego paleolitu (oko³o 12 000 
do 7 900 l. p.n.e.) z terenu samego miasta - 
wczesnego neolitu (oko³o 5 000 l. p.n.e. - zabytki 
kultury ceramiki wstêgowej rytej).
  Zbiory dzia³u licz¹ ponad 1 000 eksponatów i 

pochodz¹ w zdecydowanej wiêkszoœci ze znalezisk 
luŸnych. 
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Do niew¹tpliwie najciekawszych nale¿¹: figurka 
„uszebti” pochodzenia egipskiego znaleziona w 
okolicach Turobina, skarb krzemiennych no¿y 
k³oœni-ków, czy skrzynkowy grób kultury amfor 
kulistych (2 500-2 000 l. p.n.e.) z £opiennika 
Dolnego.
 Interesuj¹ce zabytki dotycz¹ okresu wp³ywów 

rzymskich (po³owa II w. p.n.e. - po³owa V w. n.e.). 
S¹ to  po jedyncze monety  rzymsk ie  i  
„barbaryzowane”, skarb denarów rzymskich z 
Romanowa i wyposa¿enie grobu wojownika ze 
¯d¿annego. Skarb denarów rzymskich z 
Romanowa w momencie odkrycia móg³ liczyæ kilka 
tysiêcy monet, z nieznanej liczby monet do zbiorów 
trafi³y 574 denary wraz z naczyniem, w którym 
skarb by³ zdeponowany. Wszystkie monety wybite 
zosta³y w mennicy rzymskiej w latach 112/113-
195/196 n.e., obejmuj¹ panowania od Trajana do 
Septimiusza Sewera. Wœród monet jest wiele 
rzadkoœci numizmatycznych.
  Rozwijaj¹ca siê archeologia nowo¿ytna 
dostarcza licznych obiektów z okresu XIV-XIX w. 
œwiad-cz¹cych o poziomie ¿ycia w mieœcie, 
uprawianych rzemios³ach czy urz¹dzeniach 
komunalnych.

                         HISTORIA

  Zbiory dzia³u licz¹ ponad 1 500 eksponatów. Do 
najbardziej interesuj¹cych nale¿¹ pami¹tki 
zwi¹zane z powstaniami narodowymi i ruchem 
oporu (1939-1944). Liczn¹ grupê eksponatów 
stanowi¹ archiwalia (w tym m.in. dokumenty 
starostów krasnostawskich i biskupów che³mskich 
rezyduj¹cych w mieœcie od 1490 r. do pocz. XIX 
w.). Cenny zbiór stanowi prasa konspiracyjna z lat 
1939-1945.

   W grupie starodruków znajduj¹ siê pozosta³oœci 
ksiêgozbiorów zakonnych: augustianów i jezuitów 
z XVI-XVIII w.
 Silny w dawnym powiecie ruch ludowy 
dokumentuj¹ okazjonalne wydawnictwa, fotografie 
i sztandary partii ch³opskich.
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  Kolekcja militariów zdominowana jest przez broñ 
bia³¹ I po³. XIX-I po³. XX w., w tym kosy bojowe z 
powstania styczniowego.
  

God³a wojskowe reprezentuje du¿y zbiór orze³ków 
z lat 1916-1946. Uzbrojenie ochronne i oporz¹-
dzenie ¿o³nierskie stanowi uzupe³nienie kolekcji.

                      NUMIZMATYKA
(odznaczenia, medale)

Zbiory numizmatyczne licz¹ ponad 3 000 
eksponatów. Obejmuj¹ one monety polskie i obce z 
X-XX w. oraz banknoty polskie i obce 1794 - I po³. 
XX w. Najlepiej w zbiorze reprezentowany jest 
okres dukatowo-talarowy, w tym liczne rzadkoœci, 
m.in. dukaty Stefana Batorego, Jana Kazimierza i 
Jana III Sobieskiego.

Równie ciekawie reprezentowany jest okres 
pieni¹dza papierowego i metalowego przez 
monety Królestwa Polskiego czy Rz¹du 
Narodowego z 1831 r. Wœród monet z okresu 
miêdzywojennego znajduj¹ siê pami¹tkowe 
monety z³ote z 1925 r. 
Zbiory uzupe³nia komplet monet próbnych i 
obiegowych z lat 1948-1998.

 W grupie odznak i odznaczeñ dominuj¹ odznaki 
pu³kowe z lat 1918-1939 oraz odznaczenia 
wojskowe i cywilne XIX-XX w.

                SZTUKA DAWNA

  W zbiorze licz¹cym ponad 1 000 eksponatów na 
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ portrety osobistoœci 
zwi¹zanych z miastem, m.in. fundatorów i 
dobrodziejów koœcio³a i kolegium jezuickiego, 
przedstawicieli rodu Potockich. Kilka egzemplarzy 
portretów trumiennych reprezentuje malarstwo 
„sarmackie”.
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 Zbiór kafli, ceramiki oraz detali architek-
tonicznych z XVI-XVIII w. pozyskany z zamku w 
Krupem, zamku krasnostawskiego i miasta daje 
bogaty przegl¹d sztuki u¿ytkowej tamtego okresu.
Znaczn¹ czêœæ kolekcji stanowi¹ obiekty z zakresu 
meblarstwa XVIII-pocz. XX w. Meble ukazuj¹ 
zmieniaj¹ce siê style, ró¿ne techniki i poziomy 
wykonania. W kolekcji mebli wymieniæ mo¿na: 
sekreterê „chiñsk¹” zdobion¹ lak¹ z I po³. XVIII w., 
czêœæ garnituru mebli w stylu Ludwika XV, 
zdobionego bogat¹ intarsj¹ o motywach 
kwiatowych oraz fortepian pionowy „¿yrafa” z 
niezwykle bogat¹ dekoracj¹ wykonan¹ technik¹ 
inkrustacji i intarsji.

  Bogato reprezentowane jest z³otnictwo polskie i 
obce XVIII-pocz. XX w. Wysoki poziom artystyczny 
prezentuj¹ wyroby znanych artystów i firm, m.in. J. 
Bandaua, J. Ró¿añskiego, K. Lilpopa, K. F. Malcza, 
J. Frageta.
   Wyroby z porcelany upowszechnione w XVIII i 
XIX w. daj¹ przegl¹d znanych wytwórni europej-
skich i polskich - Miœnia, Berlin, Wiedeñ, Korzec, 
Baranówka.
   Niezwykle wysoki poziom artystyczny, jaki osi¹-
gnê³y wyroby ze szk³a w okresie secesji, prezentuj¹ 
dzie³a wybitnych artystów francuskich E. Galle i R. 
Lalique'a.
    Zbiór grafiki ponad 400 pozycji obejmuje g³ównie 
prace Antoniego Oleszczyñskigo (1794-1879) - 
artysty urodzonego w Krasnymstawie, w tym 
egzemplarze autorskie z w³asnorêcznymi opisami 
artysty oraz innych wybitnych grafików dzia³aj¹-
cych w XVIII-XIX w. - J. P. Norblina, M. P³oñskiego, 
K. W. Kielesiñskiego, M. Fajansa, A. Grottgera.

                   SZTUKA SAKRALNA

    Zbiór opiera siê g³ównie na depozycie parafii pw. 
œw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. 
Pozyskane obiekty s¹ integralnie zwi¹zane z 
koœcio³em i kolegium budowlami dawniej jezuickimi.
Wœród obiektów znalaz³y siê naczynia i szaty 
liturgiczne, rzeŸby, wota i „sukienki” z obrazów. 
Obiekty pochodz¹ z II po³. XVII i XVIII w. Wœród 
wyrobów z³otniczych na szczególn¹ uwagê 
zas³uguje kielich mszalny z 1667 r. autorstwa 
Andrzeja Mackensena, z³otnika gdañskiego.

  Obok obiektów zwi¹zanych z koœcio³em 
pojezuickim, na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
póŸnogotycka rzeŸba Chrystusa Zmartwych-
wsta³ego z pocz. XVI w. oraz obraz szko³y w³oskiej 
„Mistyczne zaœlubiny œw. Katarzyny” z 1 pol. XVI w.

                         ETNOGRAFIA

   Zbiory dzia³u licz¹ ponad 1 500 eksponatów, w 
tym oko³o po³owê stanowi sztuka ludowa. W 
zakresie kultury materialnej znajduj¹ siê m.in. 
narzêdzia rolnicze, przedmioty s³u¿¹ce do 
przygotowywania i przechowywania po¿ywienia, 
utrzymania czystoœci, narzêdzia i wyroby 
bednarskie, narzêdzia tkackie, plecionkarstwo, 
meble i sprzêty domowe. Sztuka ludowa 
reprezentowana jest prawie we wszystkich jej 
dziedzinach: rzeŸba, malarstwo, kowalstwo 
artystyczne, plastyka obrzêdowa, zdobnictwo 
wnêtrz, ceramika, tkanina i strój ludowy.

      CHMIELARSTWO I PIWOWARSTWO

Niewielki zbiór licz¹cy oko³o 100 pozycji 
zgromadzono w zwi¹zku z „do¿ynkami” 
chmielowymi pn. „Krasnostawskie chmielaki”, jakie 
odbywaj¹ siê w mieœcie od 1971 r. Zbiory obejmuj¹ 
zarówno stare kufle i naczynia s³u¿¹ce do picia i 
przechowywania piwa, jak i wyroby pami¹tkarskie 
zwi¹zane z „chmielakami”.

                                W³adys³aw Fedorowicz
                     - Dyrektor Muzeumw Krasnymstawie
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H

Marek Szymaniak

       eraldyk znad Wieprza

       œcie¿ki krasnostawskiego heraldyka

 IdŸcie w pokoju Chrystusa - zabrzmia³ 

niewyraŸnie g³oœnik. Nieliczna grupka uklêk³a 

przed œwi¹tyni¹. Przy pieœni zaintonowanej przez 

organistê, zaczêli wychodziæ wierni. Rozleg³ siê 

potê¿ny dzwon, a plac zape³ni³ ludŸmi.  

Czeka³em. Têtni³o ¿yciem. Wychodzili bram¹, 

op³ywaj¹c mnie jak nurt wody samotn¹ wyspê. 

Pierwszy krok jest najtrudniejszy. Krok w now¹ 

przygodê. T³um napiera³ i nie sposób by³o 

przedostaæ siê do wnêtrza, z którego wszyscy 

chcieli wyjœæ za wszelk¹ cenê. W koñcu, 

przekraczam próg koœcio³a pod wezwaniem œw. 

Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. 

Przystajê na krótk¹ modlitwê. Twarda wys³u¿ona 

posadzka jest miejscami wytarta i lekko wklês³a, 

jakby od ciê¿aru b³agañ i próœb, sk³adanych tutaj 

przez wieki. Drewniane ³awki, s¹ jak milcz¹cy 

œwiadkowie wszystkich ³ez, zmartwieñ i radoœci, 

cierpieñ i chorób, wreszcie narodzin i œmierci. W 

takich miejscach prosimy Boga. On milczy, od 

zawsze i na zawsze, tak jakby s³ucha³, a mo¿e 

wstydzi³ siê tego œwiata, jaki stworzy³. Bo 

wiecznoœæ to za ma³o, by stworzyæ idea³, a biblijne 

siedem dni? Mo¿e przez to, ¿e stwórca tak siê 

œpieszy³ œwiat jest taki niedoskona³y, piêkny i 

zarazem okrutny. 

 Pytam o proboszcza. Tylko on (jak s¹dzê) ma 

dosyæ wiedzy, aby móg³ pomóc mi w poznaniu 

historii ¿ycia ksiêdza Kaspra Niesieckiego. 

Uœmiechniêty i wyraŸnie zadowolony duchowny 

wskazuje budynek naprzeciwko i dodaje, ¿e 

proboszcz w³aœnie uda³ siê na plebaniê.

 Ksiêdza dziekana Henryka Kapicê doganiam w 

progu. Zaprasza do œrodka. Wita mnie du¿y hol 

wyœcielony dywanem, fotele i drewniane schody, 

którymi na górê ju¿ wchodzi ksi¹dz proboszcz. Na 

moj¹ zdziwion¹ minê odpowiada, ¿e zaraz wróci i 

mi pomo¿e, przyniesie tak¿e wydruk wyg³aszanego 

niegdyœ kazania o ksiêdzu Niesieckim. Kapica 

mówi mi o jezuicie przez wspomniane wczeœniej 

kazanie, które by³o czci¹ z³o¿on¹ ku jego pamiêci w 

260. rocznicê œmierci wybitnego syna Ziemi 

Krasnostawskiej i poœwiêcenia pami¹tkowej tablicy 

w  muzeum.  Pytam  o  osobê,  która  mog³aby 

powiedzieæ wiêcej, która dysponuje obszer-

niejsz¹ wiedz¹ i przybli¿y mi ¿ycie jezuity. Pada 

jedno nazwisko - Marek Nowosadzki lokalny 

historyk i nauczyciel II LO w Krasnymstawie. 

 Dom Marka Nowosadzkiego znajduje siê przy 

jednej z wyjazdowych ulic miasta. Pocz¹tkowo nie 

mogê znaleŸæ miejsca do zaparkowania 

samochodu. Za  wysokim dwupiêtrowym domem, 

znajduj¹ siê ju¿ tylko b³onie i boiska pi³karskie.

Naciskam dzwonek, drzwi otwiera sam 

gospodarz. Po krêtych, stromych drewnianych 

schodach wchodzimy do pracowni. Zasiadamy w 

wygodnych fotelach. 
  Ksi¹dz Kasper Niesiecki - rozpocz¹³ historyk - 
urodzi³ siê 31 grudnia 1682 roku w Wielkopolsce, 
dok³adnej miejscowoœci badaczom nie uda³o siê 
nigdy ustaliæ, choæ pewne Ÿród³a wskazuj¹ na 
miejscowoœæ Niesiêcin w pobli¿u £odzi. Autor 
herbarza najprawdopodobniej pochodzi³ z rodziny 
mieszczañskiej, choæ i tu do koñca nie mam 
jasnoœci. Bowiem s¹ Ÿród³a podaj¹ce szlacheckie 
urodzenie jezuity. On sam jednak swoj¹ rodzinê w 
Koronie Polskiej pomin¹³. Byæ mo¿e ze wzglêdu na 
zakonn¹ skromnoœæ, a byæ mo¿e na szczególn¹ 
uwagê przywi¹zywan¹ do prawdy i rzetelnoœci 
swojego dzie³a, w którym umieszcza³, rzeczywiœcie 
tylko pewne i potwierdzone rody szlacheckie.
   Pewne jest, ¿e nie zachowa³ siê do dziœ absolutnie 
¿aden wizerunek autora herbarza, a znana z XIX-
wiecznej ryciny podobizna jest z ca³¹ pewnoœci¹ 
tylko imaginacj¹ jej autora. 

  Jako 17-letni m³odzieniec, we wrzeœniu 1699 roku, 

wst¹pi³ do zakonu oo. Jezuitów w Krakowie. Dwa 

lata póŸniej z³o¿y³ pierwsze œluby zakonne, a w 

1710 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W tym czasie 

uczy³ siê filozofii w Lublinie, gdzie zdoby³ stopieñ 

magistra i trudni³ siê prac¹ nauczyciela miêdzy 

innymi w Kroœnie. Studia teologiczne ukoñczone w 

Krakowie da³y mu tytu³ profesora retoryki i poetyki. 

W 1712 roku zakoñczy³ edukacjê i zaj¹³ siê prac¹ 

nauczyciela. Prowadzi³ Kolegium Bydgoskie, uczy³ 

matematyki i etyki w Kaliszu. Jak siê szybko 

okaza³o, Kasper Niesiecki nie by³ stworzony do 

pe³nienia funkcji nauczyciela. Jego prawdziw¹ 

pasj¹ sta³a siê historia, której poœwiêca³ siê bez 

reszty. Od 1715 roku jego g³ównym zajêciem by³o 

kaznodziejstwo, które by³o jego drugim talentem, 

specjalnoœci¹ wed³ug Towarzystwa Jezuickiego. 

Pe³ni¹c pos³ugê ksiêdza, Niesiecki bardzo czêsto 

zmienia³ miejsce pobytu.  Przez  blisko  dziesiêæ
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lat pe³ni³ kap³añsk¹ pos³ugê we Lwowie, Kaliszu, 

Lublinie, Krakowie, a¿ w koñcu w 1724 roku trafi³ do 

Krasnegostawu, gdzie pozosta³ do œmierci w 1744 

roku. Tu powierzono mu funkcjê regensa 

seminarium i prefekta koœcio³a, by³ tak¿e 

profesorem teologii moralnej. Od 1727 roku, ze 

wzglêdu na pracê nad herbarzem zosta³ tylko 

duszpasterzem i zarz¹dc¹ koœcio³a. Liczne 

podró¿e t³umaczone s¹ dziœ, jako forma organizacji 

Towarzystwa Jezusowego, które d³ugo szuka³o dla 

Niesieckiego dobrego miejsca, a tak¿e umo¿liwia³o 

gromadzenie materia³ów do pracy nad herbarzem 

Korony Polskiej. Ow¹ ksiêgê Jezuita spisa³ dopiero 

w Krasnymstawie. 

   Korona Polska by³a bez w¹tpienia dzie³em ¿ycia 

Niesieckiego. Poch³ania³o ono bez reszty 

zakonnika, który poœwiêca³ siê wy³¹cznie pracy 

pisarskiej. Wiadomoœci zawarte w jego obszernych 

ksiêgach by³y, jak na tamte czasy, czymœ 

niespotykanym i wyj¹tkowym. Materia³y, jak 

podejrzewaj¹ historycy, Kasper Niesiecki zbiera³ 

ju¿ podczas swoich „wêdrówek”, osiadaj¹c w 

Krasnymstawie musia³ byæ ju¿ perfekcyjnie 

przygotowany do spisania tego nietuzinkowego 

dzie³a. Korzysta³ z zasobów bibliotek Towarzystwa 

Jezuickiego, z Kronik Jana D³ugosza, Marcina 

Kromera czy Bart³omieja Paprockiego. Swoje 

ksiêgi wzbogaci³ te¿ o informacje pochodz¹ce z akt 

s¹dowych i dokumentów wielu rodów szlacheckich. 

Jego praca by³a bardzo wymagaj¹ca nie móg³, 

bowiem ulegaæ wp³ywom szlachty, opiera³ siê tylko 

na dokumentach i prawnych, potwierdzonych 

historycznie faktach.

  Jeœli chodzi zaœ o same ksiêgi, to charakte-

ryzowa³a je rzetelnoœæ na najwy¿szym europejskim 

poziomie. Dlatego miedzy innymi Kaspra 

Niesieckiego nale¿y traktowaæ na równi z 

najwiêkszymi twórcami zajmuj¹cymi siê histori¹ w 

ówczesnym oœwieconym œwiecie.

  Korona Polska to czterotomowe dzie³o, 

drukowane technik¹ drzeworytnicz¹ we Lwowie. 

Dotychczas nie uda³o siê ustaliæ wysokoœci 

pocz¹tkowego nak³adu, do dziœ zachowa³o siê 

jedynie niewiele ponad sto egzemplarzy. Dzie³o 

wzbogacone o niezwykle cenne listy dedykacyjne, 

aprobacjê w³adz koœcielnych, czy wstêp autora 

„Przestroga i Protestacje”, w których  zaznaczone  

s¹ cele powstania herbarza. Wiêkszoœæ 

istniej¹cych egzemplarzy ma skórzan¹ oprawê.

  Pierwszy tom wydany w 1728 roku zawiera³ 

wywody rodów genealogicznych rodzin szla-

checkich w uk³adzie alfabetycznym (litery A - C). 

Ksiêga zawiera³a tak¿e, wizerunki i opisy herbów 

pañstwowych i wojewódzkich, spisy królów, 

wielkich ksi¹¿¹t litewskich oraz marsza³ków sejmu i 

trybuna³ów.

  Dodaæ nale¿y, ¿e druk pierwszego tomu zosta³ 

opóŸniony przez zainteresowan¹ herbarzem 

Mariannê z Potockich Tar³ow¹, wojewodzinê. 

Zaoferowa³a ona bardzo powa¿n¹ sumê stu tysiêcy 

z³otych polskich za przet³umaczenie ksiêgi na jêzyk 

polski. Kasper Niesiecki gotowy do druku tom 

musia³ wiêc w pewnym sensie tworzyæ od nowa. 

Czy Jezuita zrobi³ dobrze, trudno dziœ rozs¹dziæ. Z 

jednej strony z tak du¿¹ materialn¹ pomoc¹ móg³ 

spokojnie pracowaæ nad reszt¹ Korony Polskiej, w 

ojczystym jêzyku by³a ona tak¿e bardziej dostêpna 

dla jego rodaków. Gdyby jednak dzie³o ukaza³o siê 

po ³acinie, byæ mo¿e wzbudzi³oby zachwyt tak¿e w 

ca³ej Europie, tak jak by³o to w Polsce.

  Drugi tom poprzedzony podziêkowaniami dla 

protektorki zostaje wydany w 10 lat po pierwszym. 

W ksiêdze tej da siê zauwa¿yæ lekko subiektywne 

ukazanie rodu Potockich, jednak kwestia ta nie 

zmienia faktu, ¿e praca Niesieckiego jest wzorem 

rzetelnoœci i uczciwoœci. 

   Tom trzeci herbarza ukaza³ siê w 1740 roku, a 

ostatni przed œmierci¹ tom czwarty - w 1743 roku. 

Ca³a Korona Polska mia³a zawieraæ piêæ tomów, 

jednak wczesna œmieræ jezuity uniemo¿liwi³a 

dokoñczenie ¿yciowego dzie³a. Planowana ostatnia 

ksiêga mia³a zawieraæ biografie królów Polskich, 

ksi¹¿¹t Litewskich, Ruskich, Pomorskich, 

Mazowieckich oraz wielkich mistrzów krzy¿ackich. 

Po œmierci zakonnika dzie³o dokoñczy³ inny jezuita 

Stanis³aw Czapliñski, jednak nie uda³o mu siê 

doprowadziæ do wydrukowania i tym samym 

dope³nienia dzie³a. Warto podkreœliæ charakter 

dzie³a i fakt, ¿e herbarz Niesieckiego traktuje z 

du¿ym krytycyzmem rodziny szlacheckie, maj¹ce w 

okresie sarmatyzmu bardzo wybuja³e opowieœci o 

swoich dokonaniach. Jezuita rezygnuje, unika 

legend i bajek, pisze prawdê opart¹ na twardych 

faktach i dokumentach.

14
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koœciele groby. Odbudowuj¹c zniszczenia, 
zamurowano wszystkie mogi³y razem, tworz¹c 
fundament pod koœció³. W ten sposób dzisiejsza 
budowla œwi¹tyni ma w swoich fundamentach 
metafizyczne podparcie swoich przodków. 
  Na uznanie prawdziwej wartoœci herbarza przy-
sz³o czekaæ do XIX wieku, w nowym wydaniu 1839-
45 roku Jana Bobrowicza pt. Herbarz Polski Kaspra 
Niesieckiego. Dziêki temu wydaniu dzie³o 
pozostaje w szerokim obiegu. Warto te¿ 
wspomnieæ o uznaniu herbarza przez zaborców, 
którzy tylko na podstawie wywodów z ksi¹g 
Niesieckiego oceniali, czy staraj¹ca siê o 
nobilitacjê rodzina ma szlacheckie korzenie.
   Pamiêæ i szacunek po tak wybitnym cz³owieku 
pozostanie. Zaznaczê, ¿e mieszkañcy miasta ju¿ 
wczeœniej uczcili swojego wybitnego mieszkañca 
przez nazwanie jego nazwiskiem jednej z ulic oraz 
poprzez wstawienie pami¹tkowej tablicy w 
bibliotece przy by³ym kolegium jezuickim.
   Po samym jezuicie nie zachowa³o siê nic - mówi 
dyrektor Fedorowicz - ¿y³ zbyt dawno, by cokolwiek 
mog³o pozostaæ i przetrwaæ wspomnian¹ 
katastrofê, okupacjê i dwie wojny œwiatowe. Dziœ 
pozostaje nam œwiadectwo w postaci ksi¹g i 
pamiêci cz³owieka, z którego Krasnystaw mo¿e byæ 
dumny.

                                 Marek Szymaniak

  Tajemnica ¿ycia i dzie³a Kaspra Niesieckiego 
wci¹gnê³a mnie bez reszty. Godzina mija 
nadspodziewanie szybko. Multum informacji 
rozpali³o apetyt na wiêcej.

 Krasnostawskie muzeum wita mnie rusztowa-
niami i ogromn¹ liczb¹ wszêdobylskich robotników. 
Na dziedziniec dawnego klasztoru jezuitów, dziœ 
budynku muzeum, dostajê siê pod rusztowaniem. 
W œrodku panuje cisza, wszystko pokryte jest 
kurzem. Wszechobecny jest remont. WoŸna kieruje 
mnie do gabinetu dyrektora. Za drzwiami zastajê 
przy wspania³ym, potê¿nym, drewnianym biurku 
W³adys³awa Fedorowicza. Z wyraŸnym zadowo-
leniem, sympati¹ i zaskoczeniem uzupe³ni³ moj¹ 
wiedzê dotycz¹c¹ Kaspra Niesieckiego.

 Tworz¹c swoje dzie³o, jezuita musia³ zdawaæ 
sobie sprawê, jak wra¿liw¹ kwestiê porusza. 
Publikacja opieraj¹ca siê na faktach, nie zaœ na 
legendach czy wymyœlonych bajkach, musia³a 
uderzyæ w dumê wielu rodów, które uwa¿a³y siê za 
szlacheckie, a w dziele Niesieckiego zosta³y 
pominiête. Po ukazaniu siê dzie³a w wielu grodach 
ca³ej Polski pojawi³y siê liczne protesty skierowane 
przeciw zakonnikowi i jego herbarzowi. Najbardziej 
protestowali ci, który zmyœlonymi dokonaniami 
starali siê ukryæ s³aboœæ i miernotê. Ta czêœæ rodów 
zosta³a uderzona w samo serce, choæ celem 
Kaspra Niesieckiego nie by³a z pewnoœci¹ niczyja 
krzywda. Niektóre rodziny szlacheckie pominiête w 
ksiêgach doszukiwa³y siê sprawiedliwoœci nawet w 
Watykanie, na szczêœcie nieskutecznie.
  Emocje szlachty siêgnê³y zenitu, gdy w 1743 roku 

grupa ubogiej szlachty wo³yñskiej, o dziwo wraz z 
wojewod¹ Potockim, starost¹ krasnostawskim i 
dobrodziejem klasztoru, obrzuci³a kamieniami 
budynek kolegium jezuickiego, wybijaj¹c w nim 
wszystkie szyby. Sam Niesiecki bardzo osobiœcie 
prze¿y³ te chuligañskie ekscesy. Wielu historyków 
uwa¿a, ¿e stres zwi¹zany z tymi wydarzeniami, 
pogr¹¿y³ go w chorobie i doprowadzi³ do 
przedwczesnej œmierci 9 maja 1744 roku w 
Krasnymstawie.
Krasnostawski heraldyk jest ofiar¹ swojego 

wybitnego dzie³a, które przeros³o jego otoczenie. 
Odda³ ¿ycie za prawdê i sprawê s³uszn¹, za któr¹ 
dziœ jest ceniony jako najwiêkszy z polskich 
kronikarzy.  Odnalezienie grobu Kaspra 
Niesieckiego jest dziœ, niestety, niemo¿liwe.
 Wiadomo, ¿e zosta³ on pochowany w 

Krasnymstawie w koœciele jezuitów. Niestety, 21 
maja 1849 roku wydarzy³a siê katastrofa 
budowlana, mianowicie rotunda wewn¹trz koœcio³a 
zapad³a siê, zawalaj¹c pod³ogê i znajduj¹ce siê w

Stanis³aw Bojarczuk

W pó³torawieczne urodzin Adama Mickiewicza

W epoce silnych krañcowoœci chwili,
gdy w strefach wy¿szych ch³ód i ciemnia brodzi,
gdy w humanizmie tkwi system herodzi,
gdy chór niewinnych sam nie wie, co kwili-

Szeœæ æwieræwieczy mija dziœ w Godów Wigilii,
jak przyszed³ na œwiat poezji czarodziej,
klasycznych epos niezwyk³y horodziej,
dantejskich prze¿yæ lechicki Wergili.

Prze¿ywszy ledwie dwa z czemeœ æwieræwiecza,
wracaj¹c z misji, na Adrii g³êbinie,
w okrêcie, z moru  przedwczeœnie ginie.

Lecz rymem, rymem – jego pienia wieszcze
Nad abstrakcyjn¹ poezjê najnowsz¹
Awionecimi skrzyd³y siê unosz¹.
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Katarzyna Iwañczyk-Fowler

  a³o pamiêtany, przez niektórych nieznany

  Zapewne ju¿ ma³o kto pamiêta, i¿ w 
Krasnymstawie w latach 1931-1941 mieszka³ i 
prowadzi³ kancelariê adwokack¹ Konrad Bielski - 
prawnik, poeta, gawêdziarz, bibliofil. Przyby³ z 
Lublina, gdzie na KUL-u ukoñczy³ studia prawnicze, 
a dyplom uzyska³ na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Aplikowa³ w Lubelskim 
S¹dzie Apelacyjnym, a praktykê adwokack¹ 
rozpocz¹³ w Krasnymstawie, gdzie zas³yn¹³ z 
efektownych mów obroñczych. Cieszy³ siê du¿¹ 
popularnoœci¹ i wziêciem wœród procesuj¹cego siê 
ziemiañstwa, dlatego bardzo dobrze mu siê 
powodzi³o. Czasem spotyka³ siê ze swoimi 
lubelskimi kolegami na zebraniach Lubelskiego 
Zwi¹zku Literatów oraz na biesiadach bibliofilskich 
u ksiêdza Ludwika Zalewskiego.

     By³ on wspó³twórc¹ grupy poetyckiej „Reflektor”, 
za³o¿onej w 1923 roku w Lublinie. PrzyjaŸni³ siê z 
poetami Józefem £obodowskim i Józefem 
Czechowiczem, a tak¿e z Wac³awem Gralewskim, 
redaktorem „Ekspresu Lubelskiego”. Konrad Bielski 
organizowa³ tak¿e w Krasnymstawie literackie 
spotkania przedstawicieli Lubelskiego Zwi¹zku 
Literatów, urozmaicone spacerami po powiatowym 
wówczas miasteczku, które pobudza³o wenê 
twórcz¹ wybitnego poety Józefa Czechowicza. 
Urzeczony piêknem naszego spokojnego grodu, 
napisa³ o nim wiersz:

Stanis³aw Bojarczuk

Chopin

Dotyka³ klawiatury czu³ego pianina,
niby piersi dziewczêcej jedwabiej miêkkoœci,
Grzêzn¹³ heban pó³tonów w alabastrze koœci,
³ka³y struny w minorze jak cnota niewinna.

I muzyka w wszechwspólnym jêzyku ludzkoœci
idyllicznej liryki obrazami p³ynna,
koi³a niby hausty omsza³ego wina,
sw¹ narkoz¹ ma³mazji, jagod¹ s³odkoœci.

Cedzi siê pianissimo w eolo skrzyde³ pszczó³ki,
w kielichach kwiecich py³ków nurzaj¹cych czu³ki,
grzmi forte, jak huragan sêki konarzymi.

Tam k³usuje rytmika staccatu w mazurze,
marsz galopem przebija otwory w lazurze,
by ust¹piæ symfonii z dŸwiêki komarzymi.

II

Wysz³y echa i zmilk³y strzeliwszy ku górze,
jak pêdy latoroœli na pochy³ej wierzbie.
Zap³aka³a fujarka pod oknem na przyzbie,
Dr¿y echo ponad strzech¹ w eterów lazurze.

Zmilk³y echa, lecz rytmy chopinowskiej wieszczbie
w¿³obi³y hieroglify nut w ruin strukturze,
po których chmiel rodzimy zwi³ festony laurze,
nimbi¹c tarcze herbowe kamei p³askorzeŸbie.

Wiek mija, gdy ech szermierz leg³ snem wiecznym w Galii.
Sarmaci prochy jego z Ujejskiego glos¹:
„Wziêli trumnê na barki... Gdzie oni Go nios¹?”

„Zygmunt” dzwoni! – Na Wawel! – Zew tonów regalii
œle têsknoty w nad sielskich pól szachownic tkanie
mkn¹ce ¿urawim kluczem na jego spotkanie.

22 I 1933
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Konrad Bielski 
- adwokat i poeta.

Miasto jab³onkowe dobranoc
py³ w dolinach opada
most u rzeki przystan¹³
gada
w zapachu owsów i pszenic
po dachach niskich kamienic
weso³o
po œcie¿kach po niwach
toczy siê ko³o
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Edward Krzysztof Rogalski

Czterowiersz krasnostawski

1
niebiesko-zielona jest trawa nad Wieprzem
a wierzby i jab³onie przepe³niaj¹ pobliskie 
ogrody
i zegar na wie¿y ratusza wyraŸny

tam pani domu w rozpiêtej sukience swych lat
o smag³ej twarzy waha siê 
podchodzi
do okna

giêtka ukazuje giêtk¹ d³oñ
a by³a kiedyœ tancerk¹
i wysz³a za  opoja
który teraz czêsto wychodzi do pubu
i ci¹gle zostawia j¹ sam¹

2
przechodzê obok tego domu czêsto
w leniwym szaro-ró¿owym brzasku
zaci¹gniête zas³ony a okna otwarte
delikatny wiatr od rzeki
jest jak jej oddech na moim policzku

ca³y dzieñ wêdrujê w przelotnym deszczu

zrywam czerwon¹ ró¿ê w pustym parku
obok niemego pomnika historii 
jedynie krople przywar³y do p³atków
widzê j¹ niewyraŸnie w  ruchu
miêdzy oœwietlonymi œcianami
a pragnieniem moich warg

3
ile teraz masz lat smag³a  przesz³oœci
która tkasz brzegi tej rzeki
b³êkitnym lnem deszczu 
pyzatymi brzozami w zielonej zamieci

œwiêci na starych wie¿ach koœcio³a
woda kana³ów niepomna granic morza 
stare melodie – koronkowe strzêpy pamiêci
ko³ysz¹ senne ptaki rozsypane po niebie

i pewno moje serce kiedy zachód  jest cichy
wi¹¿e w obfity bukiet jakieœ dawne mi³oœci
leciutkie dotkniêcie lilii  i dziwny nadmiar
sierpniowej rosy

4
miasto z b³êkitem i dwiema rybami  nad g³ow¹
jakieœ kroki  prowadz¹ ciê w pokój
pradawnymi s³owami

one strzeg¹ poza czasem królewskich
znu¿onych twarzy
cisz co milcz¹ niepokojem
tysi¹cletnich horyzontów

17

A tak Józef Czechowicz wita³ Konrada 
Bielskiego w Lublinie:

A witaj¿e nam, witaj, mi³y Konradzie, a ¿egluj 
do kompanów po tym KRASNYM wina stawie.

Równie¿ Józef £obodowski, który te¿ bywa³ w 
goœcinie u Konrada Bielskiego widzia³ 
Krasnystaw inaczej, bardziej groŸnie:

B³yskaj¹c iskrami okien, do snu siê k³adzie 
Krasnystaw,

mocniej dusz¹ce jaœminy, za mostem 
zawodz¹ psy.

Dudni¹ wyschniête deski, rzeka jest blada i 
szklista,

Znad dachu bia³ej katedry ksiê¿yc wybucha 
jak po¿ar.

   Tak wiêc kolegom Konrada Bielskiego - Józefowi 
Czechowiczowi i Józefowi £obodowskiemu 
zawdziêczamy, i¿ Krasnystaw na sta³e wszed³ do 
literatury polskiej.

   A mecenas Konrad Bielski w czasie 10-letniego 
pobytu w naszym mieœcie wy³adowywa³ swoj¹ 
twórcz¹ pasjê podczas procesów s¹dowych, 
zawsze odnosz¹c sukcesy. Znany te¿ by³ z 
b³yskotliwej inteligencji, ironii i ciêtego dowcipu. W 
1941 roku okupanci wyrzucili go z w³asnego domu, 
a wiêc ukrywa³ siê wraz z ¿on¹ Krystyn¹ u rodziny w 
Kraœniku. W 1944 roku wróci³ do Lublina, gdzie 
stawa³ jako obroñca wiêŸniów politycznych.

  Wyda³ szeœæ ksi¹¿ek. Jedn¹ z nich jest „Tajemnica 
kawiarni „U aktorów” poœwiêcona wspomnieniom 
adwokackim. Zmar³ 25 czerwca 1970 roku.

                                    Katarzyna Iwañczyk-Fowler

pe³nia szczêœcia
za jab³onkowym wieñcem
koœció³ podnosi wie¿yce
wspina siê bia³ym Ÿrebiêcie
w niepokoju
¿e nie mo¿e siê srebrem nasyciæ
ksiê¿ycowego wodopoju
to nic
ciemnoœæ ciê muœnie
rzês¹ malowan¹
w kolory pawie
i uœniesz dobranoc Krasnymstawie
dobranoc
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Alicja Wiech

        to wymyœli³ dŸwiêk dzwonu?

  Kto wymyœli³ dŸwiêk dzwonu? Ten zupe³nie 
niesamowity dŸwiêk. Ma³e dzwonki to jeszcze nic - 
one nie robi¹ du¿ego wra¿enia, ale g³os wielkiego, 
majestatycznego dzwonu jest czymœ nie do 
opisania. DŸwiêk ten oznajmia, ¿e oto dzieje siê coœ 
absolutnie niezwyk³ego. Dzwon nigdy nie odzywa 
siê ot, tak sobie. To musi byæ coœ szczególnego, 
niepospolitego, ewenement, wyj¹tkowa okazja, 
niecodzienne wydarzenie. W³aœnie do tego 
stworzono dzwon - oznajmiaæ œwiatu, ¿e coœ 
wielkiego siê sta³o. Komu jednak przyszed³ na myœl 
ten dziwny sposób og³aszania wieœci, kto wpad³ na 
pomys³, ¿eby u¿yæ do tego dzwonu, czyjej intuicji 
zawdziêczamy powstanie tego dŸwiêku? Nie³atwo 
odpowiedzieæ.

DŸwiêki milkn¹,
Kwiaty pachn¹,
Dzwon zadzwoni³ wieczorem.

(M. Basho, DŸwiêki milkn¹)

    Dzwony pochodz¹ z Azji. Najstarszy znany okaz, 
pochodz¹cy z IX wieku p.n.e. odkopano w pobli¿u 
Babilonu. Znane by³y ju¿ od 5 000 lat w Egipcie, 
Chinach, Indiach. Dzwonki opisane s¹ w Biblii jako 
element szat kap³añskich: Zrobili tak¿e dzwonki ze 
szczerego z³ota i przyszyli je miêdzy jab³kami 
granatu woko³o (Ex. 39, 25). Dzwony znane by³y te¿ 
Aztekom i Inkom w Ameryce Œrodkowej i 
Po³udniowej. W Europie o dzwonach pisali ju¿ w 
staro¿ytnoœci Plutarch i Pliniusz. Istnieje legenda, 
wed³ug której wynalezienie dzwonu przypisuje siê 
œw. Paulinowi z Noli w koñcu IV lub na pocz¹tku V 
w. Mówi o tym kilka opowieœci. Wed³ug jednej z nich 
œw. Paulin zobaczy³ we œnie polne kwiaty - 
dzwoneczki, które wydawa³y przyjemny dŸwiêk. Po 
tym œnie biskup kaza³ odlaæ dzwon maj¹cy formê 
tych kwiatów. Oko³o V wieku dzwony pojawi³y siê 
we W³oszech i Francji, a papie¿ Sabinian na pocz. 
VII wieku wprowadzi³ je do u¿ytku koœcielnego. W 
czasie pontyfikatu papie¿a Jana XIII - ok. roku 968 - 
wprowadzono zwyczaj nadawania dzwonom imion 
(ten pierwszy to w³aœnie Jan). Dzwon jest jedynym 
przedmiotem, który - tak jak cz³owiek - podlega 
obrzêdowi chrztu. Do Polski dzwony przysz³y wraz 
z chrzeœcijañstwem. Czeski kronikarz Kosmas z 
Pragi pisze o najeŸdzie Brzetys³awa I na Polskê w 
1039 r.: Na koñcu wiêcej ni¿ na stu wozach - wieŸli 
olbrzymie dzwony i wszystek skarb Polski, za nimi 
postêpowa³ niezliczony t³um znakomitych mê¿ów, z 
rêkami skrêpowanymi ¿elaznymi pêtami. To 
najstarsza wzmianka o dzwonach na ziemiach 
polskich.

   Dzwony i dzwonki pe³ni³y od zawsze wa¿ne 
funkcje. Tak jest do dziœ. Chrzeœcijan wzywaj¹ 
na nabo¿eñstwa i do modlitwy. Dzwon do 
koœcio³a ludzi zwo³ywa, a sam w koœciele nigdy 
nie bywa (przys³.). Ich dŸwiêk towarzyszy 
uroczystoœciom i œwiêtom religijnym, u¿ywane 
s¹ w czasie liturgii koœcielnej. Dzwony 
wyznacza³y rytm ¿ycia ludzkiego. Towarzy-
szy³y cz³owiekowi od narodzin do œmierci. 
Wszystko z dŸwiêkiem dzwonowym przemija 
(przys³.).
 Tak to na œwiecie wszystko los zwyk³ koñczyæ dzwonem.
  Rachunki myœli wielkiej, plany wyobraŸni,  
  Zbawki niewinnoœci, uciechy przyjaŸni,  
  Wylania siê serc czu³ych! - gdy spi¿ z dala ryknie,
  Wszystko miesza siê, zrywa, m¹ci siê i niknie!

(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz)
G³osy specjalnych dzwonów miejskich 
oznajmia³y wschód s³oñca, godziny pracy i 
odpoczynku. Bicie dzwonu wieczorem 
obwieszcza³o ciszê nocn¹. W œredniowieczu 
bito w dzwony w czasie egzekucji, a 
skazañcom zawieszano na szyi ma³e dzwonki. 
Dzwony ostrzega³y przed najazdem wroga, 
bi³y na trwogê podczas po¿arów, g³osi³y œmieræ 
i narodziny w³adców, obwieszcza³y czas wojny 
i zawarcie pokoju. Ma³e dzwonki pojawia³y siê 
na czapkach b³aznów. Kto nie chce s³uchaæ 
dzwonków b³azeñskich, musi s³uchaæ 
dzwonów na alarm (St. J. Lec). Spoœród innych 
funkcji, u¿ywa³o siê, b¹dŸ u¿ywa nadal dzwonków 
do sygnalizacji i odmierzania czasu. S¹ w 
tramwajach i przy rowerach. W s¹dach s³u¿¹ do 
uciszania sali, w szko³ach - do og³aszania przerwy, 
na przejazdach kolejowych - ostrzegania o 
nadje¿d¿aj¹cym poci¹gu, w bogatych domach - 
wzywania  s³u¿by,  w  zegarach - wybijaj¹ godziny,

K

Biskup b³ogos³awi¹cy dzwon (XIV w.).
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 w teatrze - og³aszaj¹ koniec antraktu - st¹d wziê³o 
siê okreœlenie ostatni dzwonek, jako najwy¿szy 
czas coœ zrobiæ. 

Spoœród innych funkcji, u¿ywa³o siê, b¹dŸ u¿ywa 
nadal dzwonków do sygnalizacji i odmierzania 
czasu. S¹ w tramwajach i przy rowerach. W s¹dach 
s³u¿¹ do uciszania sali, w szko³ach - do og³aszania 
przerwy, na przejazdach kolejowych - ostrzegania 
o nadje¿d¿aj¹cym poci¹gu, w bogatych domach - 
wzywania s³u¿by, w zegarach - wybijaj¹ godziny, w 
teatrze - og³aszaj¹ koniec antraktu - st¹d wziê³o siê 
okreœlenie ostatni dzwonek, jako najwy¿szy czas 
coœ zrobiæ. Umieszczane nieco nad drzwiami 
sygnalizuj¹ przybycie goœci. Zak³ada siê je 
zwierzêtom na szyjê (dzwonki pasterskie) lub do 
uprzê¿y konnych (janczary). Uderzenie w dzwon 
rozpoczyna i koñczy sesje Gie³dy Papierów 
Wartoœciowych. Dzwony pe³ni¹ rolê wyszukanych 
instrumentów muzycznych, stosowane s¹ jako 
ozdoba w domach, lub przejê³y funkcjê pomników. 
Takim jest Dzwon Pokoju w Hiroszimie, dzwon na 
terenie by³ego obozu zag³ady w Buchenwaldzie lub 
Dzwon Pokoju i PrzyjaŸni Miêdzy Narodami w 
Poznaniu. Dzisiejsze brzêcz¹ce elektryczne 
dzwonki u drzwi, przeraŸliwe budziki lub dzwonki 
telefoniczne s¹ ju¿ tylko atrap¹, a nawet profanacj¹ 
dŸwiêku prawdziwych dzwonów. Dzwonek 
budzika: czas do ciebie telefonuje (R. G. de la 
Serna). Od XIII wieku a¿ po dzieñ dzisiejszy 
dzwony u¿ywane s¹ na statkach. G³os dzwonu by³ 
sygna³em alarmowym, wzywa³ marynarzy na 
pok³ad, u³atwia³ ¿eglugê w nocy i we mgle, 
odstrasza³ potwory morskie, odpêdza³ burze i 
pioruny. Dzwon to dusza okrêtu, dzwoni³ sam, gdy 
statkowi grozi³o niebezpieczeñstwo. Uderzeniami 
w dzwon przekazywano sygna³y w czasie ró¿nych 
manewrów statkiem, a tak¿e sygnalizowano up³yw 
czasu. Czynnoœæ wydzwaniania godzin nazywa siê 
w gwarze marynarskiej wybijaniem szklanek. 

Zwyczaj ten powsta³, gdy czas na statkach 
odmierzano jeszcze piaskowymi klepsydrami. 
Oficer wachtowy by³ odpowiedzialny za odwrócenie 
klepsydry i uderzenie w dzwon. Dziœ dzwony 
umieszcza siê na okrêtach wojennych w okolicy 
trapu zejœciowego, a na ¿aglowcach - na rufie, obok 
stanowiska sternika. Zdjêcie bandery oraz dzwonu 
to tradycyjnie ostatnie czynnoœci, które koñcz¹ 
¿ycie statku.

     Nieco innym urz¹dzeniem zwi¹zanym z morzem 
jest dzwon nurkowy. Jego zadaniem nie jest jednak 
wydawanie dŸwiêku. S³u¿y on jako rezerwuar 
powietrza podczas opuszczania ludzi na ró¿ne 
g³êbokoœci, umo¿liwia ewakuacjê za³ogi statku 
podwodnego. Legenda mówi, ¿e w takim dzwonie 
opuœci³ siê na dno morza Aleksander Wielki.
   Dzwony s¹ instrumentami muzycznymi. Ka¿dy 
ma swoj¹ tonacjê i barwê g³osu. G³os dzwonu nie 
jest pojedynczym, czystym dŸwiêkiem, lecz sk³ada 
siê z wielu tonów sk³adowych. Najni¿szy ton 
nazywany jest podstawowym, obok niego 
wystêpuj¹ jeszcze tony harmoniczne - tzw. alikwoty.

J. Matejko, Stañczyk (fragm.).

Dzwon okrêtowy.

Dzwon Pokoju w Hiroszimie.
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.Nieruchomy dzwon brzmi inaczej, ni¿ gdy ten sam 
dzwon jest ko³ysany. Znaczenie ma te¿ miejsce i 
si³a uderzenia oraz materia³, z którego jest 
wykonany. Jaki dzwon, taki dŸwiêk. To w³aœnie 
dzwony wygrywaj¹ kuranty - czêsto spotykane 
melodyjki towarzysz¹ce wybijaniu godzin. 
Najs³ynniejsze s¹ chyba te z moskiewskiego 
Kremla. Ca³y zespó³ wielu dzwonów stanowi 
swoisty, ogromny i na pewno najciê¿szy 
koncertowy instrument - carillon. W Polsce 
najwiêkszy z nich, sk³adaj¹cy siê z 49 dzwonów, 
znajduje siê na wie¿y koœcio³a œw. Katarzyny w 
Gdañsku. Carillony s¹ bardziej rozpowszechnione 
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. 
Mo¿na na nich graæ, pos³uguj¹c siê klawiatur¹ 
podobn¹ do tej u organów.

   Mniejsze instrumenty, maj¹ce zastosowanie w 
orkiestrach, maj¹ nieco inny kszta³t i nosz¹ nazwê 
dzwonów rurowych. Wykorzystuje siê je w ró¿nych 
dzie³ach muzyczno-scenicznych. Richard Wagner 
w Parsifalu jako instrumenty zastosowa³ cztery 
dzwony, a aria Stefana Cisza doko³a ze Strasznego 
dworu Stanis³awa Moniuszki jest ari¹ z kurantem. 
D z w o n y  r u r o w e  w  m u z y c e  r o c k o w e j  
spopularyzowa³ w latach 70. XX w. Mike Oldfield 
swym najs³ynniejszym dzie³em Tubular Bells.
   Dziœ dzwony, szczególnie te wielkie, u¿ywane s¹ 
o wiele rzadziej ni¿ kiedyœ. Towarzysz¹ tylko 
wielkim wydarzeniom, oznajmiaj¹ najwa¿niejsze 
momenty w historii pañstwa i koœcio³a: Bo¿e 
Narodzenie i pocz¹tek Nowego Roku, Œwiêta 
Wielkanocne, Bo¿e Cia³o, ingres biskupa, niektóre 
œwiêta i uroczystoœci pañstwowe, pochówki 
wybitnych osób. 

Obecnie najwiêksze dzwony odzywaj¹ siê zaledwie 
kilka-, kilkanaœcie razy w roku. Zwi¹zane jest z tym 
powiedzenie od wielkiego dzwonu, oznaczaj¹ce 
rzadkie wydarzenie, wielkie œwiêto. Dobrze jest, gdy 
cymba³ odzywa siê tylko od wielkiego dzwonu 
(przys³.).
   Czêstokroæ samochwalcy przykroœci doznaj¹.
   Mówi³ dzwon: „Gdy ja wo³am, wszyscy mnie 
   s³uchaj¹”.
   Prawda - rzek³ mu ktoœ z boku - ale przydaj i to:
„   Nigdy byœ nie zadzwoni³, gdyby ciê nie bito”.

(I. Krasicki, Dzwon)
  Z zachowanych do dziœ polskich dzwonów, 
najbardziej sêdziwe to Nowak z Katedry na Wawelu 
(I po³owa XIV w.), uszkodzony Urban z Biecza 
odlany w 1382 r. oraz dzwon œw. Wawrzyñca z 
koœcio³a NMP w Toruniu z 1386 r. Najwiêksze - 
Maryja Bogurodzica z Bazyliki Matki Boskiej 
Licheñskiej, Zygmunt w Krakowie oraz Tuba Dei z 
Torunia. Ich waga mo¿e przekraczaæ 10 ton. Aby je 
rozbujaæ, potrzeba pracy kilkunastu dzwonników. 
Czasem dzwony ko³ysz¹ dzwonnikiem (S. J. Lec). 
Nie ka¿dy mo¿e dost¹piæ przywileju i zaszczytu 
bycia dzwonnikiem. Dzwonnicy zrzeszaj¹ siê w 
elitarne bractwa. Dzwonom nie grozi zawa³ serc, 
raczej dzwonnikom (M. Wojtasik). Najs³ynniejszym 
bodaj dzwonnikiem jest garbaty, kulawy, jednooki, 
ale o dobrym sercu Quasimodo z powieœci Wiktora 
Hugo Katedra Marii Panny w Pary¿u.

Pyszni³ siê dzwon, ¿e g³oœny
A¿ w dziesi¹tym siole
„Dzwonisz wtedy” - rzek³ dzwonnik -
„Kiedy ja pozwolê”.

(J. Lemañski, Dzwon)
Najczêœciej dzwony nie s¹ widoczne. Umieszcza 

siê je gdzieœ wysoko na wie¿ach koœcielnych. 
Koœció³ bez dzwonu jak rola bez plonu (przys³.). 
Niekiedy buduje siê dla nich osobne dzwonnice - 
najs³ynniejsz¹ z nich jest krzywa wie¿a w Pizie.

Ponad miastem koœcielne wystrzelaj¹ wie¿e,
a ka¿da siê modlitw¹ dzwonów w niebo wzbija 

(R. Bergel)
Bywaj¹ te¿ dzwonnice w formie œciany z otworami 
do zawieszania dzwonów. Te spotyka siê 
najczêœciej przy ma³ych koœció³kach. Z regu³y 
jednak dzwony pozostaj¹ zamkniête poza 
zasiêgiem naszych oczu, s³yszymy jedynie ich 
dŸwiêk. DŸwiêk ten przykuwa uwagê. Ka¿dy, kto go 
us³yszy, nie pozostaje obojêtny. Ten dŸwiêk 
wyró¿nia siê spoœród wszystkich innych 
docieraj¹cych do naszych uszu. Dominuje nad 
ca³ym zgie³kiem codziennoœci. Donoœnoœæ dzwonu 
mówi o wielkoœci jego pustki (J. S. Lipiñski). S³ychaæ 
go z odleg³oœci nawet kilku kilometrów. Wiesz, 
dlaczego dzwon g³oœny? Bo wewn¹trz pró¿ny (I. 
Krasicki). 

Ma³y carillon na œcianie budynku.
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Kszta³t dzwonu jest z grubsza ogólnie 
znany. Ma³o kto jednak potrafi nazwaæ czêœci 
sk³adowe dzwonu: korona, he³m (g³owa), p³aszcz, 
wieniec, krawêdŸ dolna (warga), usta. Jak¿e 
podobne to do opisu cz³owieka!? No i serce. Serce 
jak dzwon. Serce, dziêki któremu energia ruchu 
zamienia siê w falê dŸwiêkow¹. W ten niesamowity 
dŸwiêk. Najpraktyczniejsze jest serce dzwonu, bije 
tylko w uroczystych momentach. Bywaj¹ jednak i 
dzwony bez serca - te uderza siê z zewn¹trz 
poziom¹ belk¹. Takie dzwony czêste s¹ w Azji. 
Niejeden dzwon chcia³by biæ g³oœno na trwogê, ale 
dawno ju¿ nie ma serca (W³. Scis³owski).

Pocz¹tkowo dzwony by³y odlewane 
przez mnichów. Wed³ug tradycji, odlewaniem 
pierwszych dzwonów w Europie zajmowa³ siê 
œwiêty Fornerkus, biskup z Trim - obecny patron 
ludwisarzy. Sztuk¹ t¹ parali siê g³ównie 
benedyktyni. Jeden z nich, Teofil Prezbiter napisa³ 
w 1110 roku dzie³o Diversarum Artium Schedula, w 
którym w ksiêdze III zawar³ zasady wytwarzania 
dzwonów. Na prze³omie XIII/XIV w. zaczynaj¹ 
dzia³aæ rzemieœlnicy œwieccy. Ludwisarstwo by³o 
wówczas zawodem wêdrownym, dzwonolejnicy 
wêdrowali, by na miejscu realizowaæ zamówienia. 
W XV w.  powsta³y pierwsze sta³e warsztaty. 
Najbardziej znane ludwisarnie w Polsce dzia³a³y w 
Przemyœlu, Gdañsku, Krakowie, Warszawie, 
Toruniu oraz na Œl¹sku. Zawód ludwisarza 
przetrwa³ do dzisiaj. Jest przepojony tradycj¹ i 
przechodzi z pokolenia na pokolenie. Do 
najstarszych i najs³ynniejszych nale¿¹ ludwisarnie 
Felczyñskich dzia³aj¹ce ju¿ od 200 lat. W 
Przemyœlu znajduje siê Muzeum Dzwonów (i 
Fajek). Wspó³czesne dzwony odlewa siê z br¹zu 
czyl i stopu  miedzi  i  cyny.  Czasami  stosuje  siê

inne metale: glin, stal, z³oto. O³owiany dzwon ma 
kszta³t dzwonu, lecz nie dzwoni (przys³.). Niekiedy 
u¿ywa siê spi¿u. Spi¿ zalicza siê do br¹zów. To stop 
miedzi z cyn¹, cynkiem i o³owiem. Jest odporny na 
korozjê i œcieranie. Spi¿ by³ uznawany za materia³ 
niezwykle trwa³y i twardszy ni¿ ¿elazo. 
Wybudowa³em pomnik trwalszy ni¿ ze spi¿u 
(Horacy).
   Spi¿owi przypisywano moc niezwyk³¹, a nawet 
magiczn¹. Wierzono, ¿e dŸwiêk spi¿u jest g³osem 
bogów. Dzwony s³u¿y³y jako amulety, a nawet 
narzêdzia egzorcystów, mia³y tak¿e znaczenie 
wró¿ebne - uderzanie w dzwon bez okreœlonej 
przyczyny uwa¿ano za z³y omen. Asyryjczycy za 
pomoc¹ dzwonów wypêdzali demony, ma³e 
dzwonki zawieszone na szyi i szatach mia³y 
odpêdzaæ z³o i przynosiæ szczêœcie. Rzymianie 
umieszczali na okrêtach po dwa dzwony - na 
dziobie i rufie - dla odstraszania morskich 
potworów. Wierzono, ¿e niezwyk³y dŸwiêk dzwonu 
zapewnia ¿yj¹cym ³¹cznoœæ ze œwiatem zmar³ych - 
u¿ywano ich w trakcie ceremonii pogrzebowych. 
Etruskowie wieszali je na grobach królów. Wed³ug 
senników: jeœli we œnie s³yszy siê g³os dzwonów - to 
dobre wiadomoœci i pomyœlna przysz³oœæ, jeœli s¹ to 
dzwony wieczorne - dbaj o swoje zdrowie i 
pieni¹dze, jeœli dzwony pogrzebowe - wró¿y to 
chorobê w³asn¹ lub kogoœ z  rodz iny,  
niepowodzenia i k³opoty, a nawet stratê kogoœ 
bliskiego.
   DŸwiêk dzwonu wywo³uje podnios³y nastrój, ma 
g³êbokie znaczenie symboliczne. Wyznacza 
granice w sensie czasoprzestrzennym, ze wzglêdu 
na czas i zasiêg rozbrzmiewania g³osu. Dzwony, 
oznajmiaj¹c rozpoczêcie uroczystoœci koœcielnej, 
przypominaj¹ o rozgraniczeniu tego, co boskie i 
œwiête od tego, co ziemskie i œwieckie. Wyznaczaj¹ 
czas pracy i czas modlitwy. Cierpienie jest jak 
dŸwiêk dzwonka, który wzywa do modlitwy (Ch. 
Lubich). DŸwiêk dzwonu chroni przed wszelkiego 
rodzaju kataklizmami. Poœwiêconymi dzwonkami 
loretañskimi dzwoniono w czasie burzy dla 
o d w r ó c e n i a  p i o r u n ó w .  W y j ¹ t k o w e  
niebezpieczeñstwa pozwalaj¹ u¿yæ dzwonu jako 
si³y odwracaj¹cej z³o, poniewa¿ g³os dzwonu 
odstrasza demony, z³e duchy, zarazy. I nie ma w 
tym przesady - wed³ug badañ naukowych - 
ultradŸwiêki emitowane podczas uderzania w 
dzwon uœmiercaj¹ wirusa wœcieklizny i zapalenia 
opon mózgowych. Dzwon to dŸwiêk, muzyka, 
harmonia, wolnoœæ ale równie¿ wezwanie, alarm, 
trwoga. Œw. Antoni Wielki dzwonieniem wygania³ 
diab³y przebywaj¹ce w ruinach œwi¹tyñ 
pogañskich.

Krzywa wie¿a
w Pizie.
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   Chrzeœcijañstwo w g³osie dzwonów zawie-
szonych wysoko miêdzy niebem, a ziemi¹ upatruje 
g³os samego Boga wyra¿aj¹cy radoœæ lub smutek, 
dziêkczynienie albo proœbê, napominaj¹cy 
grzesznych, wzywaj¹cy do jednoœci i g³osz¹cy 
tajemnicê Chrystusa. Nawet Pan Bóg na niebie 
potrzebuje, aby dla Niego uderzano w dzwony 
(przys³.). Dzwony maj¹ znaczenie mistyczne. Ich 
dŸwiêk udziela pewnego rodzaju b³ogos³a-
wieñstwa, staje siê symbolem Bo¿ej Opatrznoœci. 
Dzwony sta³y siê w ten sposób poœrednikiem 
miêdzy cz³owiekiem, a Bogiem. Vivos voco, 
mortuos plango, fulgura frango - ¿ywych zwo³ujê, 
zmar³ych op³akujê, pioruny kruszê, to inskrypcja, 
któr¹ mo¿na odnaleŸæ na dzwonie katedry w 
Szafuzie w pó³nocnej Szwajcarii. Jest to te¿ motto 
Pieœni o dzwonie Fryderyka Schillera:

Wmurowana mocno w ziemi 
   Ju¿ stanê³a forma z gliny.
   Dzwon dziœ razem odlejemy. 
   ̄ wawo, ¿wawo, czeladnicy! 
      Czo³o rozpalone
      Niech siê zrosi potem, 
   Gdy ma dzie³o mistrza chwaliæ, 
   Niebo zaœ je b³ogos³awiæ. 

Juliusz S³owacki w swoim proroczym wierszu 
pisze:

Poœród niesnasek - Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, 
Dla S³owiañskiego oto Papie¿a 
Otwarty tron.

   Najs³ynniejszym polskim dzwonem jest 

Zygmunt znajduj¹cy siê w katedrze wawelskiej. Do 

niedawna by³ to te¿ najwiêkszy dzwon. Ufundowany 

przez Zygmunta I Starego, na jego czeœæ zosta³ tak 

nazwany.
Onego czasu król dzwon kaza³ ulaæ
I wybudowa³ mu wie¿ê wysok¹;
A król potê¿ny mia³ s³awê szerok¹,
Chcia³, by swobodnie i dzwon móg³ pohulaæ.

(E. Wasilewski, Dzwon wawelski)

Wed³ug legendy, odlano go ze zdobytych armat, a 
po raz pierwszy wyda³ g³os 13 lipca 1521 roku. Jest 
ozdobiony p³askorzeŸbami œw. Zygmunta i œw. 
Stanis³awa oraz herbami Polski i Litwy, a ³aciñski 
napis na nim g³osi: Bogu Najlepszemu, 
Najwiêkszemu i Dziewicy Bogurodzicy, œwiêtym 
patronom swoim, znakomity Zygmunt, król Polski, 
ten dzwon godny wielkoœci umys³u i czynów swoich 
kaza³ sporz¹dziæ Roku Pañskiego 1520. Proces 
zawieszania Zygmunta na wie¿y utrwali³ Jan 
Matejko w obrazie znajduj¹cym siê obecnie w 
Muzeum Narodowym w Warszawie.

Œw. Antoni
Wielki.

Dzwon Zygmunt.

J. Matejko, Zawieszenie Dzwonu Zygmunta.



Pytania retoryczne Esej

23

W swojej d³ugiej historii Zygmunt obwieszcza³ 
zwyciêstwo Sobieskiego pod Wiedniem, a tak¿e 
napaœæ Niemiec hitlerowskich na Polskê, oznajmia³ 
1 000-lecie Pañstwa Polskiego, ¿egna³ królów, 
kardyna³ów, biskupów oraz prochy wielkich 
Polaków sk³adane w kryptach wawelskich, g³osi³ 
œmieræ papie¿a Jana Paw³a II, wczeœniej - wybór 
Karola Wojty³y na papie¿a i jego pielgrzymki do 
Ojczyzny, bi³ w wigiliê wejœcia Polski do Unii 
Europejskiej. Jego serce pêk³o ju¿ trzykrotnie: w 
roku 1860, na Wielkanoc 1939 i w Wigiliê 2000. Za 
ka¿dym razem niezw³ocznie odlewano nowe. 
Kr¹¿y legenda, ¿e pêkniêcie serca dzwonu 
Zygmunta zwiastuje z³e czasy dla Polski. W 1860 
roku - mia³a byæ to klêska Powstania Styczniowego, 
w 1939 - wybuch II wojny œwiatowej, a w 2000 - ... 
Znana jest wszystkim pieœñ:

            Jak d³ugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon,
Tak d³ugo nasza Wis³a
Do Gdañska p³ynie wci¹¿.
Zwyciê¿y Orze³ Bia³y,
Zwyciê¿y polski lud,
Wiwat, niech ¿yje Kraków
Nasz podwawelski gród!

Na kanwie s³ów tej pieœni powsta³ nawet hymn 
kibiców klubu pi³karskiego Wis³a Kraków.
   Najwiêkszym dzwonem na œwiecie jest Car - 
olbrzym o wadze ok. 200 ton i ponadszeœcio-
metrowej œrednicy, który stoi na kamiennym 
postumencie u podnó¿a dzwonnicy Iwana 
Wielkiego na Kremlu w Moskwie. Ten dzwon jednak 
nigdy nie zadzwoni³. W maju 1737 w czasie po¿aru 
Kremla ju¿ ukoñczony, ale jeszcze niewydobyty z 
formy odlewniczej pêk³ wskutek zalania wod¹ 
rozgrzanego metalu przez gasz¹cych po¿ar.

Spoœród innych wa¿nych dzwonów wymieniæ 
mo¿na Big Ben - najwiêkszy dzwon zegarowy 
zawieszony na wie¿y zegarowej parlamentu 
brytyjskiego. Odlany zosta³ w 1859 r. Innym 
dzwonem by³ Dzwon Wolnoœci, którego 4 uderzenia 
rozbrzmiewa³y pod koniec ka¿dej audycji Radia 
Wolna Europa. Jego imiennik - amerykañski Dzwon 
Wolnoœci (Liberty Bell) sta³ siê symbolem 
amerykañskiej niepodleg³oœci. Jego dŸwiêk 
towarzyszy³ pierwszemu publicznemu odczytaniu 
Deklaracji Niepodleg³oœci 5 lipca 1776 roku.
  Czar i urok dzwonów s¹ niezwykle silne. Dzia³aj¹ 

na wyobraŸniê pisarzy i poetów, budz¹c zarówno 
uczucia estetyczne jak i patriotyczne, zmuszaj¹c do 
refleksji nad istot¹ ¿ycia. 

     Uderzmy w ton,
Silny jak dzwon:
Polska niech ¿yje! niech ¿yje!

(W³. Be³za, Marsz skautów)

   Szczêœliwy dzwon, co mimo lata up³ynnione
Zdrowy i zawsze rzeœki swoim sercem z³otem,
Religijne swe tony rzuca nie zmienione,
Jak stary, czuwaj¹cy ¿o³nierz pod namiotem!

(Ch. Baudelaire, Pêkniêty dzwon)

     Hej, na trwogê dzwoni¹ dzwony,
Spi¿owe dzwony!
Jaki¿ dziki œwiat alarmu wró¿y nam ich jêk 
wzburzony,
Œród groŸnego nocy cienia,
Jak¿e wyj¹ z przera¿enia!

(E. A. Poe, Dzwony)
Nie pragnê wci¹¿
królewn¹ z bajki byæ,
lecz serca dzwon
niech nie przestaje biæ.

(A. Osiecka, Nowa mi³oœæ)

Dzwony trafi³y te¿ do muzyki - i tej ³atwej, i trochê 
powa¿niejszej. Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie 
srebrne dzwony jest tytu³em oratorium Katarzyny 
Gärtner i Ernesta Brylla. Ich g³os bim, bam, bom jest 
szczególnie melodyczny. 
        Panie Janie,

niech pan wstanie,
tylko lenie jeszcze œpi¹
kiedy dzwony bij¹
bim bam bom.

(s³. L. Starski, z filmu Zapomniana melodia)

Bim-bom, bam-bim-bom
Sk¹d wiedzieæ wszystko, komu bije dzwon

   (Kult, Komu bije dzwon)Dzwon Car.
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Dzwony to tytu³ symfonii chóralnej Sergiusza 
Rachmaninowa na tenor, sopran, baryton, chór i 
orkiestrê. Inspiracj¹ do napisania utworu, 
uwa¿anego przez kompozytora za najlepsze swe 
dzie³o, by³ poemat Dzwony Edgara Allana Poe. I tak 
jak poemat, symfonia sk³ada siê z czterech czêœci: 
I - Allegro ma non tanto - dŸwiêk srebrnych 
dzwoneczków przy saniach metafor¹ m³odoœci, II - 
Lento - dŸwiêk z³otych dzwonów weselnych 
metafor¹ mi³oœci, III - Presto - dŸwiêk mosiê¿nych 
dzwonów alarmowych metafor¹ strachu i 
zagro¿enia, IV - Lento lugubre - dŸwiêk ¿elaznych 
dzwonów pogrzebowych metafor¹ œmierci. 
W³adys³aw ¯eleñski, polski kompozytor prze³omu 
XIX i XX w. komponowa³ utwory oparte na dŸwiêku 
dzwonów, a 11 listopada 2000 r. wykonano w 
Krakowie Symfoniê Dzwonów Miasta, w której 
zabrzmia³o w sumie kilkadziesi¹t dzwonów z 22 
koœcio³ów. S³ysza³, ¿e dzwoni¹, tylko nie wie, w 
którym koœciele (przys³.).

Wed³ug wielu podañ i legend, niekiedy mo¿na 
us³yszeæ dŸwiêki dzwonów z koœcio³ów zatopionych 
miast, dobywaj¹ce siê z dna jeziora. Najs³ynniejsza 
i najbardziej ambitna artystycznie powieœæ Ernesta 
Hemingwaya - Komu bije dzwon, uznana zosta³a za 
jedno z najdojrzalszych dzie³ batalistycznych i za 
jedn¹ z najœwietniejszych powieœci mi³osnych XX 
wieku. Nie pytaj nigdy, komu bije dzwon; on bije 
tobie (J. Donne).

Dzwony. Niezwyk³e dzie³o cz³owieka. 
Arcydzie³o. Co jest w nich takiego, ¿e choæ s¹ 
przedmiotami nieco archaicznymi, nie pasuj¹cymi 
mo¿e do wspó³czesnego œwiata, a ci¹gle poruszaj¹ 
ludzi, nawet tych z XXI wieku? Nieodparcie 
przywodz¹ na myœl sprawy ostateczne - up³ywaj¹cy 
czas, nieuchronnoœæ przemijania, majestat Boga, 
poczucie marnoœci ¿ycia. DŸwiêk dzwonu to g³os 
Historii, g³os Nieba. g³os Przeznaczenia. Ju¿ sam 
ten dŸwiêk to dzie³o sztuki. W czyjej g³owie 
sp³odzony zosta³ ten kszta³t, w jaki sposób zrodzi³ 
siê protoplasta wszystkich dzwonów, kiedy wyda³ 
swój pierwszy krzyk, kiedy zaczê³o biæ jego serce, 
czyjej wyobraŸni to wytwór,

kto wymyœli³ dŸwiêk dzwonu?

                                Alicja Wiech

Maria Kieres-Kramek

        ***
Niewiele naszych wspólnych
krajobrazów
nas przypomina

ma³o miejsc razem szeptem
omijanych
pamiêtaæ ka¿e

tylko mój dom kiedy jesteœ
oddycha inaczej spokojem
Twoje myœli obok pieca
¯ar nagle rozbawiony
przestrzeñ ujmuje
Czas wstêpuje ciep³em
choæ nie ogniem

w ciszy rozmów twoich i moich
pêkaj¹ s³owa by byæ
Przebrane w znaczenia
       w kwiaty
       w ¿ycie
Smarujê mas³em chleb
Karmimy godziny

Miêdzy tob¹ a mn¹
wszechœwiat usn¹³ na stole
Atomy mo¿na
gwiazdy przegl¹daæ i liœcie
Czarne dziury ob³askawiaæ
      To taka chwila
      w której wszystko
      œpi znaczy jest

Ma³gorzata Radzik

        ***
chcê uciec z tob¹ na ³¹ki dzieciñstwa
dogoniæ œmiech prawdziwy
i tamten wiatr obudziæ w trawach
i b³oto nogami ugniataæ
pijawkê str¹ciæ
i spóŸniæ siê do domu
nawet zb³¹dziæ

byæ twoim ksiêciem
skarby darowaæ
kolorowe szkie³k
kamyk poblad³
i niemy zachwyt têczy
kolorowej niewiedzy
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brama Isztar oraz ruiny pa³acu króla asyryjskiego 
Sargona II w Dur-Szarukin, który liczy³ 210 sal i 30 
dziedziñców asymetrycznie rozmieszczonych. 
Sama sala tronowa, której wymiary wynosz¹ 60x20 
metrów, daje pojêcie o wielkoœci gmachów 
pa³acowych w tamtych czasach. Sumerowie i 
Babiloñczycy byli te¿ pierwszymi budowniczymi 
kopu³ i sklepieñ ³ukowych, przyczyniaj¹c siê do 
postêpu techniki budowlanej. Rozwija³o siê równie¿ 
na olbrzymi¹ skalê budownictwo sakralne.

   W Egipcie wznoszono dla w³adców potê¿ne 
grobowce, tzw. piramidy, które ewoluowa³y z p³yt 
nagrobnych, zwanych mastabami. Pierwsz¹ by³a 
piramida schodkowa faraona D¿osera w Sakkarze 
(ok. 60 m wysokoœci), zaprojektowana przez 
s³ynnego architekta Imhotepa. Najwiêksz¹ jest 
piramida Cheopsa w Gizie o wysokoœci a¿ 150 m. 
Budowano je z obrobionych bloków wapiennych i 
pokrywano granitowymi p³ytami. Kwit³o te¿ 
budownictwo œwi¹tynne. Przyk³adem jest tutaj 
zachowana prawie w ca³oœci  œwi¹tynia 
soko³og³owego Chonsu (przemierzaj¹cy niebo), 
która znajduje siê w Karnaku. Do œwi¹tyni prowadzi 
aleja sfinksów, za któr¹ stoi gigantyczna brama 
wejœciowa z wysokimi na kilkanaœcie piêter 
pylonami. Wewn¹trz znajduje siê dziedziniec, 
westybul oraz kilka sal otoczonych kaplicami.

Miros³aw Iwañczyk

          taro¿ytny Bliski Wschód - kolebka cywilizacji  

                             europejskiej

    Europejczycy stworzyli podwaliny wspó³czesnej 
cywilizacji. Jej kulturê, naukê, gospodarkê i sztukê, 
czyli ca³e jej dziedzictwo, przejê³y narody z innych 
kontynentów. Z kolei Europa sta³a siê spadko-
bierczyni¹ staro¿ytnej Grecji i Rzymu. Ich zaœ 
korzenie wyros³y na gruncie cywil izacj i  
staro¿ytnego Bliskiego Wschodu, który jest kolebk¹ 
cywilizacji europejskiej. Warto przy tym nadmieniæ, 
i¿ staro¿ytny œwiat Bliskiego Wschodu obejmowa³ 
obszary pó³nocno-wschodniej Afryki (Egiptu) i Azji 
Przedniej (Palestyny, Syrii, Mezopotamii, Azji 
Mniejszej i Wy¿yny Iranu). Na wy¿ej wymienionych 
terenach ukszta³towa³y siê ok. 4 000 lat p.n.e. 
pierwsze wysoko rozwiniête pañstwowoœci. By³y to 
niewolnicze monarchie despotyczne Egiptu, 
Sumeru, Akadu, Babilonu, Hetytów i Asyrii. To 
w³aœnie w tych krajach, rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿ 
Nilu, Eufratu i Tygrysu, wznoszono pierwsze 
monumentalne budowle z kolumnadami, pylonami i 
obeliskami.
   Dziœ, gdy coœ obliczamy, pos³uguj¹c siê sys-
temem dziesiêtnym, nie zdajemy sobie sprawy, ¿e 
system ten wprowadzili Sumerowie ok. 3 500 lat 
p.n.e. Podobnie z pierwiastkowaniem, potêgo-
waniem czy obliczaniem objêtoœci, powierzchni np. 
kwadratu, trapezu itp. To samo dotyczy takich 
wynalazków sumeryjsko-akadyjskich jak: ko³o, 
szk³o, wypalana ceg³a, kalendarz. Sumerowie byli 
równie¿ twórcami podstaw handlu i bankowoœci. 
Jako pierwsi zak³adali konta, pos³uguj¹c siê 
wekslami, rachunkami i pokwitowaniami. Zaœ 
Asyryjczycy skonstruowali pierwszy most 
pontonowy. Z kolei Hetyci, twórcy potê¿nego 
pañstwa po³o¿onego w Azji Mniejszej na terenie 
dzisiejszej Turcji i Armenii, dokonali ok. 2 000 lat 
p.n.e. pierwszego wytopu ¿elaza, które wykorzysty-
wali do celów militarnych i gospodarczych. Ludy 
staro¿ytnego Bliskiego Wschodu mia³y te¿ wielkie 
osi¹gniêcia w zakresie architektury. Wznoszono 
wspania³e pa³ace ceglane z ogromnymi 
dziedziñcami, salami i bramami, po³¹czonymi z 
monumentalnymi rzeŸbami skrzydlatych byków o 
ludzkich twarzach. Zaœ œciany ozdabiano niezwykle 
realistycznymi p³askorzeŸbami, przedstawiaj¹cymi 
wizerunki zwierz¹t w scenach myœliwskich. 
Natomiast elewacje budowli  pokrywano 
glazurowan¹ mozaik¹ ze szk³a kolorowego oraz 
emaliowanymi kaflami o bogatej ornamentyce. 
Przyk³adem  tego  typu  budowli  jest  babiloñska 

S

Replika bramy Isztar, Babilon.

Piramida D¿osera w Sakkarze.
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Natomiast w Mezopotamii architektura œwi¹tynna 
by³a nieco odmienna. Stawiano tak zwane 
zigguraty, wznosi³y siê one ku górze ze stale 
zmniejszaj¹cymi siê tarasami. Budowano je z 
suszonych cegie³ w formie prostok¹tnych lub 
kwadratowych tarasów. Ka¿dy nastêpny stopieñ by³ 
mniejszy od poprzedniego, ni¿szego. Œwi¹tynia 
taka znajdowa³a siê w sumeryjskim mieœcie Ur, jej 
d³ugoœæ wynosi³a ok. 60 m, szerokoœæ - 50 m, a 
wysokoœæ - 20 m. Pos³u¿y³a ona prawdopodobnie 
za wzór dla biblijnej „wie¿y Babel”. Miasto Babilon 
otacza³ wysoki ceglany mur d³ugoœci 21 km, o 
gruboœci 26 m. Ulice by³y wspaniale rozplanowane i 
przecina³y siê pod k¹tem prostym. Ludnoœæ 
Babilonu liczy³a pó³ miliona mieszkañców.

Egipcjanie i Sumerowie okazali siê te¿ dobrymi 
rolnikami. Ich kultura agrarna sta³a na wysokim 
poziomie ju¿ 3 000 lat p.n.e. Potrafili wykorzystaæ 
urodzajn¹ ziemiê, stosuj¹c system kana³ów 
nawadniaj¹cych. Pos³ugiwali siê przy uprawie roli 
narzêdziami z br¹zu i ¿elaza, takimi jak: ³opata, 
motyka, sierp, rad³o i p³ug. Sadzili drzewa owocowe, 
uprawiali zbo¿e, len i jarzyny. Hodowali na du¿¹ 
skalê byd³o, owce i kozy. P³ody rolne przechowywali 
w olbrzymich spichrzach i magazynach królewskich 
i œwi¹tynnych, a nadwy¿ki produkcyjne przeznaczali 
na handel wymienny z krajami oœciennymi. 

Na terenie Egiptu i Mezopotamii ukszta³towa³y 
siê ok. 5 000 lat p.n.e. dwa pierwsze pisma: 
hieroglificzne i klinowe (wyrazowo-sylabiczne). 
Dziêki temu rozwinê³a siê przy œwi¹tyniach nauka 
(rachunkowoœæ, astronomia, astrologia, medycyna) 
i szkolnictwo, gdzie nauczycielami byli kap³ani. 
Wielkim osi¹gniêciem cywilizacyjnym ludów 
staro¿ytnego Bliskiego Wschodu by³ Kodeks 
Hammurabiego - króla Babilonu z 1 700 r. p.n.e., 
zachowany na bazaltowej steli. Jest to pierwszy 
zbiór praw zawieraj¹cy 282 artyku³y. Poszczególne 
artyku³y podaj¹ przepisy w zakresie prawa karnego, 
rzeczowego, ma³¿eñskiego i procesowego. Prawo 
to by³o surowe, oparte na zasadzie „oko za oko, z¹b 
za z¹b”, niemniej by³ to i tak du¿y postêp. Dziêki 
kodeksowi sprawniej ni¿ dotychczas rozs¹dzano 
spory miêdzyludzkie, a poza tym zapewnia³ on 
ludziom bezpieczeñstwo i tworzy³ namiastkê 
sprawiedliwoœci.

  Wa¿n¹ rolê w ¿yciu ludów staro¿ytnego 
Bliskiego Wschodu odgrywa³a religia. Zarówno 
Egipcjanie, jak i Babiloñczycy byli politeistami. 
Bogów swych uwa¿ali za nadludzi uosabiaj¹cych 
zjawiska kosmiczne, astralne oraz si³y przyrody. 
Pewne bóstwa ³¹czyli w triady An - niebo, Enlil - 
powietrze i Enki - wody podziemne, zaœ w Egipcie 
tak¹ triadê stanowili Ozyrys, Izyda i Horus. 
Charakterystyczny by³ synkretyzm, tzn. ³¹czenie 
kilku bóstw w jedno. Istnia³y te¿ okresy monolatrii, 
czyli oddawania czci jednemu bogu obok 
uznawania innych. Podjêto te¿ w Egipcie pierwsz¹ 
próbê wprowadzenia religii monoteistycznej, 
oddaj¹cej czeœæ jednemu bóstwu, jakim by³ Aton. 
Niestety, kult ten trwa³ krótko, bo od 1 378 r. p.n.e. do 
œmierci jego twórcy, faraona Amenhotepa IV w 1 
362 r. p.n.e. Aby zjednaæ sobie przychylnoœæ bóstw, 
wznoszono œwi¹ tyn ie ,  sk ³adano o f ia ry,  
uczestniczono w procesjach ku ich czci. Wierzono 
te¿ w ¿ycie pozagrobowe, a w szczególnoœci 
dotyczy³o to Egipcjan, dla których œmieræ by³a tylko 
przejœciem istoty ludzkiej do drugiego œwiata, a 
zmartwychwstanie ich boga Ozyrysa, uwa¿ano za 
rêkojmiê zmartwychwstania cz³owieka do nowego 
¿ycia. Na u¿ytek liturgii w kultach religijnych zosta³y 
zapocz¹tkowane pierwsze teksty literackie. By³y to 
poetyckie hymny ku czci bóstw solarnych: Amona - 
Re, Atona czy Marduka.

       Pisano  równie¿  poezjê  liryczno-refleksyjn¹. 
W egipskim dialogu poetyckim „Rozmowa 
cz³owieka rozczarowanego ze sw¹ dusz¹” 
dŸwiêczy g³êboki pesymizm cz³owieka, który widzi 
w ¿yciu tylko cierpienie i marzy o œmierci jako 
wybawicielce. Z³amany ¿yciem, rzuca wyzwanie 
bogom, traci wiarê w ¿ycie pozagrobowe. Poddaje 
w w¹tpliwoœæ system wierzeñ religijnych i nauk 
moralnych. Podobn¹ tematykê podejmuje 
sumeryjski poemat „O cierpi¹cym sprawiedliwym 
cz³owieku”, w którym autor skar¿y siê na swój ciê¿ki 
los. Staraj¹c siê poj¹æ przyczynê tych cierpieñ, 
analizuje swoje postêpowanie. Nie mo¿e jednak 
uwa¿aæ siê za winnego w stosunku do bogów, czy 
króla, czuj¹c siê ca³kowicie niewinnym, zaczyna 
w¹tpiæ w ich sprawiedliwoœæ. Jeszcze wiêkszym 
pesymizmem przenikniêty jest poemat „Rozmowa 
pana z niewolnikiem”. Na wszystkie niezliczone i 
sprzeczne ¿¹dania swego pana niewolnik 
odpowiada s³u¿alczym: „Tak, o mój panie, tak”. Pan 
zniechêcony do ¿ycia wo³a wreszcie: „I có¿ jest 
teraz dobre?” Zuchwalczo i szyderczo brzmi 
odpowiedŸ niewolnika: „Skrêciæ mnie i tobie szyjê i 
rzuciæ cia³a do rzeki - oto co jest dobre”.
Analizuj¹c wy¿ej wymienione staro¿ytne teksty, 
odnoszê wra¿enie, ¿e wyprzedzi³y one wiele epok, 
poniewa¿ podjê³y tematykê ca³kowicie zbie¿n¹ z 
dekadentyzmem, literatur¹ fin de sieclu (koñca XIX 
wieku) i z egzystencjaln¹ filozofi¹ Schopenhauera. 

Stela z Kodeksem
Hammurabiego.
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Utwory te przenikniête s¹ takim samym skrajnym 
pesymizmem, negacj¹ rzeczywistoœci, niewiar¹ i 
po¿¹daniem œmierci, jak „Kwiaty z³a” Baudelaire`a, 
poezje Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy powieœæ 
Oscara Wilde`a „Portret Doriana Graya”, a przecie¿ 
ju¿ samo to, i¿ przytaczane teksty staro¿ytne 
zosta³y napisane ok. 4 000 lat temu i mimo up³ywu 
tysi¹cleci s¹ nadal aktualne, œwiadczy o ich 
ponadczasowoœci.
   Wysokimi walorami literackimi odznacza siê 
najwiêkszy epos babiloñski - „Pieœñ o Gilgameszu”, 
w którym ujêto odwieczny i uniwersalny problem 
sensu ¿ycia i œmierci. Gilgamesz by³ królem miasta 
Uruk, bohaterem przewy¿szaj¹cym zwyk³ych ludzi. 
Wraz ze swym przyjacielem Enkidu dokona³ cudów 
mêstwa, pokonuj¹c i zabijaj¹c potwora Huwawê i 
Niebiañskiego Byka bogini Isztar. Obra¿eni 
bogowie zsy³aj¹ na Enkidu chorobê, zabijaj¹c go. 
Gilgamesz pogr¹¿y³ siê w rozpaczy po stracie 
ukochanego przyjaciela. Postanowi³ przywróciæ mu 
¿ycie i zdobyæ nieœmiertelnoœæ. W tym celu 
wyruszy³ w zaœwiaty do podziemnej krainy 
zmar³ych (Kur). Po przekroczeniu „wód œmierci” 
dotar³ do Utnapisztima (pierwowzór Noego), który 
opowiedzia³ mu o potopie zes³anym przez bogów i 
doradzi³, by odnalaz³ cudown¹ roœlinê, której 
spo¿ycie zapewnia nieœmiertelnoœæ. Po 
wielokrotnym nurkowaniu w morzu, Gilgamesz 
odnajduje ziele, niestety ubiega go w¹¿, który 
po¿era roœlinê. Pró¿ne wiêc by³y jego wysi³ki, gdy¿ 
bogowie zachowali nieœmiertelnoœæ dla siebie, a 
cz³owiekowi wyznaczyli œmieræ i smutne bytowanie 
w podziemiach. Przegrany bohater powraca do 
Uruku. Dopiero widok wspania³ych murów miasta 
uœwiadamia mu, ¿e s¹ ró¿ne rodzaje nieœmier-
telnoœci. Pozostawienie po sobie wspania³ych 
wiekopomnych dzie³ jest jedynym sposobem, w jaki 
mo¿na pokonaæ œmieræ, a pamiêæ o budowniczym 
murów Uruku nie przeminie. Czytaj¹c ten 
przepiêkny epos, nie mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu, 
¿e zagadka nieœmiertelnoœci zawsze bêdzie nas 
intrygowaæ i budziæ ambiwalentne uczucia.

 Osobne miejsce wœród utworów lirycznych 
zajmuj¹ sumeryjskie „Psalmy pokutne”, których 
autorzy sugeruj¹, i¿ cz³owiek religijny widzi 
przyczynê nieszczêœæ w swych w³asnych b³êdach i 
grzechach. Podobn¹ problematykê zawieraj¹ 
równie¿ babiloñskie „Pieœni ¿a³osne dla ukojenia 
serca”, w których poeta odtwarza g³êboki smutek 
cz³owieka, który - doznawszy wielkich nieszczêœæ - 
uœwiadamia sobie swe winy i osamotnienie. Jak 
wiêc widaæ, ówczeœni ludzie - podobnie jak my 
dzisiaj - czuli siê nieszczêœliwi i g³êboko prze¿ywali 
swoj¹ samotnoœæ. Temat ten jest stary jak œwiat, a 
myœli filozoficzno-egzystencjalne zawarte w tych 
staro¿ytnych tekstach, zawsze bêd¹ nas nurtowaæ.

  Prze³omem w literaturze staro¿ytnego Egiptu by³ 
okres Œredniego Pañstwa (2050-1776 r. p.n.e.). 
Ukszta³towa³ siê wówczas nowy gatunek literacki, a 
mianowicie proza epicko-podró¿nicza, zbli¿ona w 
swej formie do romansów przygodowo-
podró¿niczych z XVIII i XIX w. By³y to utwory 
niezwykle oryginalne i nad wyraz realistyczne. 
Przyk³adem tego gatunku literackiego s¹ „Przygody 
rozbitka”, w których bohater opowieœci, 
przedstawiciel œredniego stanu, opowiada o swej 
podró¿y do „kopalni monarchy”. Straszna burza 
rozbija okrêt i wyrzuca œmia³ka na tajemnicz¹ 
„Wyspê ducha”. Rozbitek znajduje tam wspania³¹ 
roœlinnoœæ, owoce, obfitoœæ zwierzyny. Jednak z 
trudem udaje mu siê zdobyæ po¿ywienie, prze¿ywa 
ciê¿kie chwile do momentu spotkania z w³adc¹ 
wyspy, który pociesza go i obdarza hojnie wszelkimi 
bogactwami. Uwa¿ny i w miarê oczytany czytelnik 
zapewne odnajdzie tutaj analogie i podobieñstwa 
do pierwszej powieœci przygodowo-podró¿niczej 
„Przypadki Robinsona Crusoe”. Jeszcze bardziej 
realistyczne s¹ „Przygody Sinuhego”- mo¿nego 
pana, który przechwyciwszy tajemnicê pañstwow¹ 
zwi¹zan¹ ze œmierci¹ faraona Amenemesa I, z 
obawy przed gniewem Sezostrisa I, schroni³ siê w 
Syrii. Autor ¿ywo opisuje trudy i cierpienia Sinuhego 
podczas podró¿y, któremu udaje siê w koñcu 
pozyskaæ przyjaŸñ miejscowego wodza Beduinów. 
Wkrótce poœlubi³ jego córkê i sta³ siê w³aœcicielem 
ogromnych dóbr. Na czele Beduinów ksiêcia 
Retenu dokonywa³ napadów na s¹siednie kraje, 
uprowadzaj¹c zwierzêta i ludzi. Sta³ siê tak s³awny, 
i¿ pewien „mocarz z Retenu” wyzwa³ go na 
pojedynek. Podj¹wszy wyzwanie, Sinuhe pokona³ 
go strza³ami z ³uku i walcz¹c toporem. 
Charakterystyczn¹ cech¹ tej opowieœci s¹ wierne 
opisy egzystencji Beduinów i ¿ycia dostojnika 
egipskiego.

Arcydzie³em liryki filozoficzno-refleksyjnej staro-
¿ytnego Egiptu w okresie Œredniego Pañstwa jest 
„Pieœñ Harfiarza”. Ta epikurejska pieœñ, pe³na wdziê-

Tablica z fragmentem
eposu o Gilgameszu
w jêzyku akadyjskim.
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ku i melancholii, pojawi³a siê jako nowy aspekt w 
dekadenckim nurcie ca³kowicie pozbawionego 
z³udzeñ pesymizmu, który dominowa³ w okresie 
Œredniego Pañstwa. W tym przeœlicznym liryku 
Harfiarz, jak natchniony mêdrzec, snuje gdzieœ 
miêdzy niebem a ziemi¹, pe³n¹ odwiecznych prawd 
przypowieœæ. Œpiewa o tym jak jedne istoty gin¹, a 
inne zajmuj¹ ich miejsca. I tak siê dzieje od 
zamierzch³ych czasów, ¿e dostojnicy, a nawet 
boscy faraonowie przemijaj¹, a z ich pa³aców nie 
ma nawet œladu, jakby nigdy nie istnieli i nikt nie wie 
gdzie teraz s¹, bo nikt nie powróci³ stamt¹d, by 
opowiedzieæ swe poœmiertne dzieje. W drugiej 
czêœci pieœni poeta radzi, abyœmy porzucili wszelkie 
troski dotycz¹ce odejœcia z tego œwiata i poszli za 
g³osem swoich pragnieñ: „(...) A wiêc pachnid³em 
wonnym g³owê namaœæ i w³ó¿ na siebie muœlinowe 
szaty. I tak na ziemi u³ó¿ sprawy swoje, byœ nie 
odmówi³ ¿adnemu pragnieniu. A wiêc radosnym 
czyñ swój dzieñ i niech ciê to nie znu¿y, bo tam siê 
skarbów nie zabiera, bo stamt¹d siê nie wraca”. 
Jaka¿ g³êboka jest wymowa tego wiersza!? Ile¿ 
niezniszczalnych prawd, ile¿ nieœmiertelnych myœli 
zawiera!?
  Analizuj¹c ró¿norodnoœæ form i tematów z 
przytoczonych przeze mnie utworów, nale¿y 
wysnuæ oczywisty wniosek, ¿e gatunki literackie, 
takie jak liryka refleksyjno-filozoficzna, epos i 
poemat epicki, a nawet proza przygodowa, zosta³y 
zapocz¹tkowane ju¿ kilka tysiêcy lat temu. W 
Egipcie ukszta³towa³ siê równie¿ najstarszy 
poetycki dramat religijny, a mianowicie misterium 
„¯ale Izydy i Neftydy nad zw³okami Ozyrysa”. Utwór 
opisuje jak Izyda i Neftyda znajduj¹ zw³oki Ozyrysa 
zabitego przez Seta, jak go op³akuj¹, jak Ozyrys 
cudownie zmartwychwstaje, staj¹c siê w³adc¹ 
œwiata zmar³ych. Przegl¹daj¹c nawet pobie¿nie 
treœæ tego dramatu, nietrudno jest zauwa¿yæ, i¿ 
tematycznie zbli¿ony jest do babiloñskiego eposu 
„Pieœñ o Gilgameszu”, gdy¿ dotyczy zagadki 
nieœmiertelnoœci.
Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e teksty 
staroegipskie, sumeryjskie i babiloñskie funkcjo-
nowa³y ju¿ kilka tysiêcy lat przed narodzeniem 
Chrystusa, staj¹c siê inspiracj¹ dla twórców 
Starego Testamentu. Niektóre fragmenty z eposu o 
Gilgameszu, jak np. opis potopu i pierwowzór 
Noego zwany Utnapisztimem, czy sumeryjska 
przypowieœæ o Hiobie, zosta³y zapo¿yczone przez 
twórców biblijnych. Studiuj¹c literaturê staro-
¿ytnego Bliskiego Wschodu, dochodzê do wniosku, 
i¿ wywar³a ona niebagatelny wp³yw na judaizm i 
chrzeœcijañstwo, które przecie¿ mia³y swój 
pocz¹tek w Izraelu i Judei, a wiêc na ziemiach 
pañstw ¿ydowskich, podbitych i okupowanych 
przez Egipt i Babilon.

Przyk³adem tych wp³ywów jest egipski hymn do 
boga s³oñca Atona, jako przyjaznego twórcy 
podtrzymuj¹cego wszelkie ¿ycie na ziemi. Hymn 
wykazuje a¿ do szczegó³ów bliskie pokrewieñstwo z 
biblijnym psalmem pochwalnym 104 (103), który 
opisuje nieskoñczone wspania³oœci tworzenia Boga 
Jahwe. Innym przyk³adem oddzia³ywañ kultów 
wschodnich, tym razem bezpoœrednio na 
chrzeœcijañstwo, by³a egipska bogini macie-
rzyñstwa Izyda ze swoim synkiem Horusem, czêsto 
uto¿samiana przez pierwszych chrzeœcijan z Matk¹ 
Bosk¹ trzymaj¹c¹ na rêku dzieci¹tko Jezus.
     A teraz poprzez poezjê odkryjmy na nowo magiê i 
piêkno staro¿ytnych kultur Bliskiego Wschodu, z 
których wyros³y nasze korzenie. Wiêc wejdŸmy na 
pok³ad s³onecznej barki Amona, aby pop³yn¹æ 
szlakiem Cheopsa i zapomnianej Niniwy.

Miros³aw Iwañczyk

Tak by³o

Cykl bóstwem,
kamieñ bóstwem,
orê¿em i kar¹.
Tak by³o.
Izydy dzieci¹tko
Horus zakwili³o. 
Tak by³o.
Zmartwychwsta³ Ozyrys,
zmartwychwsta³ Baal,
by ziemiê opasa³ zieleni szal. 
Tak by³o.
Utna-pisztim na œwiêty od Marduka znak,
uratowa³ od potopu œwiat.
Tak by³o.
I zab³ys³a s³oneczna tarcza Atona,
promienna potêg¹ s³owa.
Tak by³o.
Hebrajscy prorocy
od obcych bóstw nabrali mocy
Tak by³o.
Z mitów Kanaanu, Sumeru,
wy³oni³ siê Jahwe u steru.
Tak by³o.
I wyszed³ z chaosu Pantokrator zwyciêzca,
w chwale siê objawi³,
na platformie œwiat³a wzniós³ s³oneczny dom.
Tak by³o.
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Miros³aw Iwañczyk

Staro¿ytny sen

Ujrza³em we œnie relief swego cia³a,
wytatuowany klinowym pismem.
Sta³em siê tabliczk¹ z Niniwy,
legend¹ asyryjsk¹ o babiloñskim œwiecie,
Hieratycznym hieroglifem z piramidy Cheopsa,
inskrypcj¹ w kartuszu Ramzesa,
opowieœci¹ o teokratycznych w³adcach, 
magicznym znakiem w sumeryjskim hymnie,
niemym pos¹giem w barce Amona,
piktogramem szepcz¹cym o zaraniu pieœñ.

Pierwsze wersy

Gdzie siê narodzi³y pierwsze wersy?
Kto spi¹³ s³owa w kanon?
Skomponowa³ tonów brzmienie.
Lamentacje na równinie
zaœpiewali Sumerowie,
poœród delty ¿yznych rzek
i spo¿yli pierwsi owoc,
Ziemi hymn. 
Wy³onili wzór herosa,
co wyruszy³ przed potopem
na wieczn¹ tu³aczkê.
Z jego lêdŸwi zakwit³ kszta³t dziewicy,
a prorocy u³o¿yli s³owa z gwiazd.

Legenda przesz³oœci

P³odna œwiêta Kemet
szepcze zaklêcia ksiêgi umar³ych
z kartuszów magicznego papirusu.
Opowiada legendê przesz³oœci,
nuc¹c ¿arliwie hymn radoœci ¿ycia.
Kamienne Ÿrenice
tebañskich kolosów
nadaremnie wypatruj¹
s³onecznej barki Amona.
Dolina Królów milczy, 
grzebi¹c sarkofagi tych, 
którzy oby ¿yli wiecznie.
Nekropolie œmierci wyci¹gaj¹
potê¿ne ramiona kolumn 
do b³ogos³awionej, b³êkitnej Nut,
prosz¹c o wskrzeszenie tego
czego ju¿ nie ma
i nigdy nie bêdzie.

Mistyczna wêdrówka

Pamiêtam, muska³em spojrzeniem
jej owal twarzy, cichy i blady.
Patrzy³a nie mówi¹c, d³oñ wyci¹gnê³a
i szliœmy w milczeniu, po³¹czeni uczuciem,
zjednoczeni myœl¹, spragnieni wiedzy.
Ujrzeliœmy mroczny pocz¹tek,
martwy Eden roztoczy³ siê przed nami,
skrzydlate bóstwa unios³y lament Gilgamesza
i senny powiew przeniós³ nas
nad brzeg wielkiej rzeki.
Tam faraon w sarkofagu,
a inspiracje hymn œpiewaj¹,
¿e Ozyrys zmartwychwstanie
i znów obraz znikn¹³.
Pieœñ Izydy zabrzmia³a w s³oñcu,
rozœwietli³a szereg mrocznych komnat.
Wyszliœmy na sakralny szczyt,
gdzie Maryja za Jezusem rozpacza³a
i wybuch³ horyzont,
to koniec wêdrówki,
to idea zajaœnia³a na wzgórzu Golgoty.
Czy te¿ zniknie?

graf. Robert Znajomski
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Artur Borzêcki

       azimierz Paradowski - ¿o³nierz, rolnik,   
                              poeta.
          Wspomnienie w 10. rocznicê œmierci

   Kazimierz Paradowski ur. 12 lipca 1911 r. w 
Piaskach Szlacheckich, w domu W³adys³awa i 
Katarzyny (z d. Winnickiej) Paradowskich. Rodzina 
Paradowskich nale¿a³a do bardziej zas³u¿onych 
familii w okolicy. Ojciec Kazimierza, W³adys³aw 
Paradowski (1887-1967), przez 10 lat sprawowa³ 
funkcjê wójta gminy Gorzków. By³ te¿ prezesem 
Kó³ka Rolniczego w Piaskach Szlacheckich, to 
g³ównie dziêki jego zabiegom powsta³a we wsi w 
1923 r. spó³dzielnia mleczarska, stanowi¹ca 
poniek¹d kontynuacjê wczeœniejszej œmietankarni i 
sk³adnicy jaj. Z jego inicjatywy, jeszcze przed 
wojn¹, podjêto próbê utwardzenia drogi biegn¹cej 
przez Piaski. W 1930 r. W³adys³aw zosta³ 
odznaczony br¹zowym krzy¿em zas³ugi za owocn¹ 
dzia³alnoœæ na polu gospodarczo-spo³ecznym. 
Bratem W³adys³awa by³ lekarz - dr Jan Paradowski 
(1903-1941) zamieszka³y w Lublinie, który zosta³ 
stracony przez hitlerowców na Zamku Lubelskim 
za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.
  Edukacjê Kazimierz Paradowski rozpocz¹³ 
jeszcze „za Austriaków” w czteroklasowej szkole w 
rodzinnej miejscowoœci. W 1930 r. ukoñczy³ Mêsk¹ 
Sejmikow¹ Szko³ê Rolnicz¹ im. Józefa 
Pi³sudskiego w Zamoœciu (obecnie ZSP nr 5). 
Paradowski, pomimo ¿e sympatyzowa³ z BBWR, 
sta³ na czele ko³a ZMW „Wici” za³o¿onego w 
Piaskach Szlacheckich w 1931 r. Ko³o kierowane 
przez Kazimierza liczy³o 20 cz³onków, z czego 75 % 
sk³ania³o siê ku BBWR, a reszta optowa³a za 
Stronnictwem Ludowym. 26 listopada 1935 r. 
Kazimierz zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mariann¹ 
Wand¹ Piaseck¹ (1915-1988). Wspólnie pisali 
scenariusze do amatorskich przedstawieñ 
teatralnych, jakie odgrywano w domu ludowym. W 
czasie II wojny œwiatowej w Piaskach Szlacheckich 
by³y zarówno komórki organizacyjne AK/BCh 
(Henryk Grabek, Stefan Lipiñski, W³adys³aw 
Jaœlikowski), jak i AL/GL (Leon Radecki, Jan 
B³a¿ejczyk, Stanis³aw Wo¿akowski). Paradowski, 
prawicowiec z dziada pradziada, nale¿a³ do 
piaseckiej placówki AK (BCh). Bra³ udzia³ w wielu 
akcjach  zbrojnych,  w  tym  tak¿e  pomimo  ró¿nic 

ideologicznych, przeprowadzanych niekiedy 
wspólnie z miejscowym oddzia³em AL. Po 
wyzwoleniu zosta³ aresztowany, gdy 5 stycznia 
1945 r. milicja i NKWD zatrzyma³y w Piaskach 45 
mê¿czyzn. 21 stycznia 1945 r. zosta³ wywieziony 
transportem z Lublina do obozu w Nagornej 
(pó³nocny Ural), gdzie pracowa³ w kopalni wêgla. 
Nostalgia szybko da³a o sobie znaæ, mo¿e nawet 
bardziej ni¿ ciê¿kie warunki bytowe.

W lutym 1945 r., myœl¹c o najbli¿szych, pisa³:

Tam za Kam¹, tam za rzek¹,
gdzie siê mg³y po górach wlek¹,
tam gdzie s³oñce krótko œwieci
patrzê, gdzie zosta³a ¿ona, dzieci...

   Po niespe³na roku zsy³ki, powróci³ do domu, ale 
wolnoœæ by³a pozorna, bo ograniczona wezwaniami 
do krasnostawskiej bezpieki. Utraci³ te¿ czêœæ praw 
obywatelskich, np. nie móg³ g³osowaæ w wyborach 
do sejmu ustawodawczego w 1947 r. (nota bene 
sfa³szowanych przez PPR). Na domiar z³ego, du¿e 
gospodarstwo Paradowskiego zakwalifikowane 
zosta³o do „rozku³aczenia”. W orbicie zaintere-
sowañ krasnostawskiego Powiatowego Urzêdu 
Bezpieczeñstwa Publicznego znalaz³ siê nie tylko 
Kazimierz, ale równie¿ jego ojciec W³adys³aw 
(zatrzymany za posiadanie broni) oraz bracia - 
Czes³aw (przynale¿noœæ do AK) i Edward (agitacja 
przeciwko rz¹dowi).
  Paradowski by³ zawsze bardzo aktywny i 
niezale¿ny, nie szed³ ³atwo na kompromis. Jeœli w 
coœ wierzy³ to do koñca, zdarza³o siê, ¿e w imiê 
jakiejœ sprawy stawa³ sam przeciwko wszystkim i 
nie ba³ siê tego. Tak by³o, gdy w³adze chcia³y 
zburzyæ dom ludowy w Piaskach, obiecuj¹c w 
zamian now¹ szko³ê.

 (...) piszê wiersze proste, jak pierwsza skiba na polu,
szczere jak pierwsza mi³oœæ dziewczêcia,
twarde jak pajda razowego chleba,
tkliwe jak poranny œpiew s³owika,

? *sentymentalne jak Œlimakowa mi³oœæ do ziemi.

K

Od lewej Marianna Paradowska, Zbigniew Gêca
(ziêæ K. Paradowskiego) i Kazimierz Paradowski,
lata 80. XX w./Fot. Archiwum rodziny Paradowskich.
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  Mieszkañcy uwierzyli w nieszczere zapewnienia 
aparatczyków, ale Kazimierz sprzeciwi³ siê 
rozbiórce i ostatecznie uratowa³ dom ludowy 
wybudowany jeszcze przed wojn¹ przez piaseck¹ 
spo³ecznoœæ. Broni³ równie¿ interesów rolników na 
zjeŸdzie Zarz¹du G³ównego Plantatorów Roœlin 
Oleistych w Warszawie. Wiosn¹ 1989 r. do Piask 
wkroczy³a wielka polityka, w krajowym wydaniu. Na 
wieœæ o podniesieniu podatków, zwo³ano we wsi 
zebranie, i na znak protestu uchwalono bojkot 
sprzeda¿y p³odów rolnych. O Piaskach zrobi³o siê 
g³oœno, szybko sta³y siê centrum dowodzenia 
ch³opskim protestom. Zawi¹za³ siê Miêdzy-
wojewódzki Komitet Protestacyjny, który powo³a³ 
Komitet Strajkowy Regionu Œrodkowo-Wschod-
niego z siedzib¹ w Piaskach Szlacheckich. 
Kazimierz Paradowski udziela³ siê na zebraniach, 
zabiera³ g³os, przemawia³ i recytowa³ wiersze. To do 
niego przychodzili dziennikarze, nie tylko z 
regionalnych gazet, a jednym z pierwszych, 
któremu Paradowski udzieli³ wywiadu by³ Krzysztof 
Bobiñski - korespondent angielskiego dziennika 
„Financial Times”. Paradowski nie by³by sob¹, 
gdyby nie skomentowa³ na papierze tego, czego by³ 
œwiadkiem. I tak wkrótce napisa³ „protest”:
S³uchaj, mamo, co siê sta³o, ¿e tak do Piask ch³opy 
wal¹?
Strajk rozrasta³ siê. Na organizowane co czwartek 
zebrania przyje¿d¿a³o do Piask coraz wiêcej ludzi, 
pojawiali siê mniejsi i wiêksi politycy, ale 
Paradowski wycofa³ siê z czynnego udzia³u w 
zebraniach, bo jak mówi³: „...ró¿ni zaczêli przy-
je¿d¿aæ, szumowina wziê³a górê”.

   Pisa³ nie tylko wiersze, ale te¿ zapisywa³ 
ró¿nego rodzaju ciekawe wydarzenia, w tym tak¿e 
dotycz¹ce w³asnej osoby. Notatki czyni³ z myœl¹ o 
napisaniu kiedyœ historii rodzinnej miejscowoœci. 
Swoje opinie lubi³ wyra¿aæ w formie literackiej, jeœli 
chcia³ coœ przekazaæ pisa³ wierszyk, a upublicznia³ 
go w sposób niezwykle oryginalny, wywieszaj¹c np. 
na przystanku autobusowym. Pomimo tego, ¿e nie 
podpisywa³ tych ujêtych w zgrabn¹ formê myœli, i 
tak wszyscy miejscowi wiedzieli, kto jest ich 
autorem.

 Zmar³ 17 paŸdziernika 1998 r. w szpitalu w 
Krasnymstawie, a 19 paŸdziernika pochowany 
zosta³ na cmentarzu parafialnym w Tarnogórze.

   Dziêkujê córce Kazimierza Paradowskiego, pani 
El¿biecie Gêcy, za ciekawe fakty z ¿ycia Ojca oraz 
za fotografiê wykorzystan¹ w powy¿szym artykule.

Artur Borzêcki

* Wszystkie utwory Kazimierza Paradowskiego wyko-
rzystane w niniejszym tekœcie cytujê za: J. Górny,
Zamiast oraæ wiersze piszê?! „Kamena” 1990, nr 4, s. 45.

Danuta Czubacka

   ***
Bez okazji

rumianki w bukiecie
zastyg³e dotykiem
z sentymentalnym podtekstem
w chmurne popo³udnie
sama w œrodku lata
a myœli na piechotê
daleko
dale
da

Anna £adak

Wszechmog¹cy

w XXI wieku
oddycha siê lekko
z zaœpiewem
nie usycha siê z têsknoty
za wczorajszym chlebem
za mikserem

wszystko ju¿ wymyœlon
 nawet Boga

tyle starañ i proszê
wyszed³ bez zakalca
z³ota raczka
papierowy cherubinek
wszêdzie go pe³no

dobrze siê sk³ada
w portfelu

Stanis³aw Skibiñski

    ***

Ksiê¿yc obna¿a kochanków
Schowanych w gêstwinie myœli
Obna¿a ich nadzieje
Na teraz, na jutro, na zawsze.
Dzieñ zawstydzi nas znowu.



Waldemar Michalski

          blasku s³owa

Z ks. Januszem Koz³owskim - poet¹, 
redaktorem, organizatorem ogólnopolskich 
konkursów poetycko-plastycznych, aktualnie 
duszpasterzem w Œwidniku - rozmawia 
Waldemar Michalski - literat, redaktor 
kwartalnika literackiego „Akcent”.

  - Ksiê¿e Januszu, od wielu lat mówi siê o 
Januszu Koz³owskim jako o instytucji i 
cz³owieku wielu b³ogos³awieñstw. Wszêdzie, 
gdzie w duszpasterskiej s³u¿bie pojawia siê 
Ksi¹dz zaczyna siê dziaæ wiele piêknych i 
ciekawych rzeczy. Przede wszystkim „œwiat³o 
s³owa” jednoczy ludzi, dodaje wiary, jest 
Ÿród³em dobra i  p iêkna.  Czy praca 
duszpasterska, pisanie wierszy, wydawanie 
czasopism parafialnych, organizowanie 
konkursów literackich da siê sprowadziæ do 
wspólnego mianownika?

- Nieustannie, ka¿dego dnia, ka¿dej chwili 
trzeba dostrzegaæ drugiego cz³owieka, patrzeæ 
na niego i go zauwa¿aæ. W ka¿dej twarzy, 
nawet tej najbardziej oszpeconej, nale¿y 
dostrzegaæ cz³owieczeñstwo. Nie wolno 
cz³owieka krêpowaæ, nale¿y go rozumieæ, 
nadawaæ na tych samych falach.

 - Niedawno opublikowa³ Ksi¹dz kolejny tom 
wierszy pt. „W blasku nocy”. Licz¹c dotychczas 
opublikowane ksi¹¿ki poetyckie, rozwa¿ania, 
misteria i pasje, a nawet utwory sceniczne, to 
ju¿ chyba dwunasta z kolei publikacja Ksiêdza? 
Sk¹d ta potrzeba pisania, wyj¹tkowa autorska 
aktywnoœæ, czy to nie przypadkiem jakieœ 
rodzinne „obci¹¿enie”?

- Potrzeba, zobowi¹zanie, zapotrzebowanie i 
przede wszystkim intencja serca. To ju¿ drugie 
wydanie „W blasku nocy”. Pierwsze z 2000 r. 
mia³o pó³tora tysi¹ca egzemplarzy i rozesz³o 
siê w ca³oœci. Kolejny nak³ad, z ma³ymi 
poprawkami, ukaza³ siê w lutym bie¿¹cego 
roku i znowu cieszy siê powodzeniem

  - We wszystkich tekstach pojawia siê 
niemal franciszkañska kontemplacja 
natury. Wiele wierszy pisanych jest w 
„ b l a s k u  s ³ o w a ”  k s i ê d z a  J a n a  
Twardowskiego. Czy poeta-ksi¹dz Janusz 
Koz³owski postrzega siebie jako aktywnego
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 czytelnika wierszy ksiêdza Jana?

  Przed laty by³em pod przemo¿nym 
wp³ywem ksiêdza Jana, czytaj¹c i 
s³uchaj¹c wielu jego utworów. W tym 
czasie postrzegano mnie jako naœla-
dowcê, chocia¿ nie chcia³em tego robiæ. W 
mojej twórczoœci panuje jednak bliski mi 
klimat i odcieñ poezji mistrza od rumianku, 
mrówki, wa¿ki, stokrotki, maciejki. Jest w 
niej wiele zadziwieñ i zauroczeñ

- „Pajdka razowego chleba”, „Dwie korony”, 
„Klucze œwiêtego Piotra”, inne konkursy - to 
has³a, które kojarz¹ mi siê z licznymi 
ogólnopolskimi konkursami poetycko-
plastycznymi organizowanymi przez Ksiêdza 
w ró¿nych parafiach i œrodowiskach. Czy by³a 
to tylko chêæ zaistnienia medialnego, zdobycia 
rozg³osu, czy raczej jedna z form apostolskiej 
misji poprzez sztukê?

- Jeœli by³aby to chêæ zaistnienia i pokazania 
siê, iloœæ zorganizowanych konkursów by³aby 
o wiele mniejsza. W paŸdzierniku 2005 r. 
odby³o siê rozstrzygniêcie 16. konkursu 
og³oszonego tym razem przez parafiê NMP 
Matki Koœcio³a w Œwidniku. Konkurs 
nawi¹zywa³ do rocznicy wyboru Jana Paw³a II 
i mia³ znamienny tytu³ „Klucze Œwiêtego 
Piotra”. Istnieje potrzeba nieustannej 
ewangelizacji wspó³czesnego cz³owieka, 
szczególnie dzieci i m³odzie¿y. Odbywa siê to 
poprzez m.in. konkursy poetyckie, plastyczne 
i pieœni. Nap³ywa na nie wiele utworów, 
przepiêknych pami¹tek i pomników naszej 
wiary i kultury chrzeœcijañskiej.

 -  N iewie lu  ludz i ,  w idz¹c  Janusza  
Koz³owskiego w liturgicznych szatach, ma 
œwiadomoœæ, ¿e równie¿ z pe³nym zaanga-
¿owaniem uczestniczy Ksi¹dz w ¿yciu 
sportowym. Do legendy przesz³y ju¿ opowieœci 
o organizowanych przez Ksiêdza rowerowych 
pielgrzymkach do Rzymu. Kr¹¿¹ wieœci, ¿e 
zbiera Ksi¹dz „dru¿ynê” na pielgrzymkê do 
Lourdes i Fatimy. Co to ma wspólnego z poezj¹ 
i s³u¿b¹ bo¿¹?

- Ma bardzo wiele wspólnego. Sport i rekreacja 
ma tyle wspólnego z poezj¹, co cz³owiek z 
przyrod¹, uœmiechem dziecka, dotykiem 
przyjaznej d³oni. Jest to symbioza, wzajemne 
uzupe³nianie, dope³nianie, dostrzeganie i 
akceptacja cz³owieka takiego, jakim jest. 

Wywiad Wywiad

W
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Wywiad Poezja

- Wróæmy jednak do poezji, o której siê mówi, 
¿e jest tak¿e modlitw¹. Napisa³ Ksi¹dz wiele 
wierszy poœwiêconych ró¿nym œwiêtym, tak¿e 
miejscom, gdzie szczególnie postrzegane jest 
„œwiat³o boskiej obecnoœci”. Czy swoje wiersze 
traktuje Ksi¹dz jako rodzaj „podania rêki” 
bliŸniemu, szczególnie potrzebuj¹cemu s³owa?

- Jak najbardziej. S³owo pisane, poezja to 
pierwszy dzieñ ¿ycia, to œwiêto, sakrum, 
biesiada. S¹ miejsca g³êbokiej kontemplacji, 
gdzie mo¿na i trzeba uklêkn¹æ i trwaæ w ufnym 
zamyœleniu - Asy¿ ze œw. Franciszkiem i 
s³oneczn¹ Umbri¹, albertyñskie Kalatówki, czy 
³agiewnickie sanktuar ium bogate w 
mi³osierdzie. Tam rozmodlony cz³owiek za 
darmo jest opromieniony œwiat³em bo¿ej 
mi³oœci.

- Proponuje Ksi¹dz wêdrówkê „W blasku 
nocy”, to tak jakby za „przewodni¹ gwiazd¹”? 
Czy rzeczywiœcie wspó³czesnemu cz³owiekowi 
potrzebna jest przewodnia gwiazda? Nie 
wystarczy komputer?

- Gwiazda - przewodniczk¹. Ka¿dy ma swoj¹ 
przewodni¹ gwiazdê, ale nie ka¿dy za ni¹ 
pod¹¿a. Istotne jest, by œwieci³a, wyznacza³a 
kierunek, by³a kompasem, azymutem w 
wêdrówce ku dobru i piêknu - do drugiego 
cz³owieka.

 
  - Pozwoli Ksi¹dz, ¿e to wszystko zapiszê i 

wrócê jeszcze raz do wierszy, które bardzo mi 
pomagaj¹ odnaleŸæ swoje miejsce na ziemi. Z 
niedawno wydanego tomu wierszy Ksiêdza pt. 
„Krajobrazy zwiewne” pozwolê sobie 
zacytowaæ krótki tekst pt. „Zapamiêtaj”:

PrzyjaŸñ  jest  darem
Drzwi  nie  zamyka
Pielêgnuje  stokrotki
Bratki  ocala
- pos³añców  mi³oœci

 - Dziêkujê za piêknych „pos³añców 
mi³oœci” i rozmowê.

                                                                                         
                                    Waldemar Michalski

Poeta, prozaik, krytyk literacki. Debiutowa³ w 

1979 roku. Wyda³ kilkanaœcie ksi¹¿ek. W 2002 r. 

zdoby³ „Z³ot¹” Kropkê”, któr¹ zosta³ 

obdarowany przez czytelników lubelszczyzny – 

zostaj¹c Cz³owiekiem Roku.  Laureat  

konkursów ogólnopolskich. W roku 1990 

uhonorowany presti¿ow¹ Nagrod¹ M³odych im. 

W³odzimierza Pietrzaka. Twórczoœæ jego 

oscyluje wokó³ albertyñskiej i franciszkañskiej 

prostoty oraz ich wra¿liwoœci.

 Ks. Janusz Koz³owski 
(1952). Brat Kazimierza 
Koz³owskiego Francisz-
kanina, poety. Kap³an 
Archidiecezji Lubelskiej, 
obecnie pos³uguje w 
parafii pw. Matki Koœcio³a 
w Œwidniku. Organizator i 
animator ogólnopolskich 
konkursów poetyckich i 
plastycznych. Inicjator 
prasy parafialnej pu³aw-
s k i e j  –  „ K r o m k a ” ,  
lubelskiej – „Korona” i 
ludwiñskiej – „Promieñ”.

Ks. Janusz Koz³owski
i Waldemar Michalski
(z lewej)

Ks. Janusz Koz³owski

GÓRA 

chcia³em udŸwign¹æ górê
w bruzdach lêku
zieleñ i linia ³amana
wokó³ zaros³e œcie¿ki

kruchemu s³owu
ze œwiat³em w tunelu
nie daj siê b³¹kaæ
po suficie polan

w g³êbokim œnie
dzikiego wina
w kolejce do swego anio³a
który uprawia cierniowy sad

wszystko ma jeszcze mnie do zdobycia
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Jan Henryk Cichosz

         ieznani krasnostawcy poeci
                  Awot Jeszurun 

  Zazwyczaj wiemy kto to by³ Stanis³aw 
Bojarczuk, Anna Kamieñska, Józef Nikodem 
K³osowski, Konrad Bielski, Zofia Nowacka-Wilczek 
i jeszcze kilku poetów zwi¹zanych z Krasnym-
stawem. Trudniej rozpoznaæ inne nazwiska, takie 
jak Pinchas Oksenberg, Awot Jeszurun, Teresa 
Ferenc, Henryk Jakubiec, Cezary Listowski, 
siostry Konczewskie, Krystyna Baliñska-Wuttke, 
Józef Wereszczyñski, Stanis³aw Pi³at, Józef 
Grudziñski… Nale¿y do nich tak¿e Wac³aw 
Bachut, szkolny poeta z LO im. W³adys³awa 
Jagie³³y, a we wrzeœniu 1939 r. oficer Brygady 
Strze lców Podhalañskich,  k tóry zosta ³  
zamordowany w Katyniu. Nazwiska te niewiele, lub 
nic nie mówi¹ przeciêtnemu mieszkañcowi grodu 
nad Wieprzem, a tak¿e (obym siê myli³) 
nauczycielom historii i jêzyka polskiego. Nawet 
August Grychowski w  ksi¹¿ce „Lublin i 
Lubelszczyzna w ¿yciu i twórczoœci pisarzy 
polskich” (Wyd. Lubelskie, Lublin 1974) o nich nie 
wspomina. 

Szukaj¹c w Internecie osób zwi¹zanych z 
Krasnymstawem, trafi³em na artyku³ Moniki 
Adamczyk-Garbowskiej („Akcent” Nr 3/2006) 
„Awot Jeszurun - poeta z Krasnegostawu”. Tak 
naprawdê nazywa³ siê Jechiel Permutter. 
Nazwisko Awot Jeszurun przyj¹³ dopiero w roku 
1950, które w jêzyku  hebrajskim znaczy tyle co 
„Ojcowie Patrz¹” lub „Ojcowie Izraela”. Permutter 
urodzi³ siê 19 paŸdziernika 1903 roku w 
Krasnymstawie, prawdopodobnie na Zakrêciu, 
albo Przedmieœciu Zastawie. Jego dziadek, 
Pinkwas, by³ w³aœcicielem m³ynów, m.in. m³yna na 
Zakrêciu, który dotychczas znajduje siê przy ul. 
Szkolnej.

 Awot Jeszurun, jeszcze jako Jechiel Permutter, 
wyjecha³ do Palestyny w roku 1925. Wówczas jego 
rodzinny dom znajdowa³ siê, jak pisze w jednym z 
wierszy, przy ulicy Rynek 1 w Krasnymstawie. 
Regionalista Leszek Janeczek twierdzi, ¿e sta³ w 
miejscu, w którym obecnie jest tzw. pole æwiczeñ 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (opodal jatek). Poeta, 
od tamtej pory, nigdy do swojego rodzinnego 
Krasnegostawu nie przyjecha³. Ba, on nawet 
niechêtnie odpowiada³ na listy. Nawet po wojnie, 
jak pisze Monika Adamczyk-Garbowska, 
spotykaj¹c w Izraelu krasnostawskich ¯ydów 
ocala³ych z zag³ady, nie przejawia³ specjalnego 
zainteresowania ich losem i nie próbowa³ nawi¹zaæ 
z nimi bli¿szych kontaktów. Dopiero wiele lat 
póŸniej,  bo  na  pocz¹tku  lat  szeœædziesi¹tych, 

Ks. Janusz Koz³owski

RADOŒÆ

wiem ¿e morze umiera
kiedy coraz bli¿ej
schylaæ g³owê
a¿ do paznokci

twarz Mistrza
rysuje przebaczenie
na w³asne oczy
w piasku wiary

wiele umi³owa³aœ…

MÓJ TESTAMENT

napiszê krótko
umieram ka¿dego dnia
w po³udnie ocieram czo³o
gorzkie spojrzenie wieczorem
zamieniam w blask
a s³owo niech bêdzie
zastyg³e w pacierzu
pêkatych winogron

Janusz Koz³owski, „W blasku nocy”
Wyd. „Polihymnia”, Lublin 2006, ss. 104

N
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dotar³ do jego œwiadomoœci ogrom tragedii, jaka 
dokona³a siê na ̄ ydach podczas wojny.
   Od tej chwili Awot (urodzony w Jom Kipur tj. 10 
paŸdziernika, w Dniu Pojednania) w swoim ¿yciu i 
twórczoœci wyraŸnie sygnalizuje swoj¹ winê za 
opuszczenie domu i rodziny oraz brak 
zainteresowania jej losem. W tym miejscu nale¿y 
dodaæ, ¿e jego matka, ojciec, brat i siostra nie 
ocaleli. Zginêli prawdopodobnie na Majdanku.

   Wsta³em, zabra³em siê, ruszy³em siê i odszed³em...
      Zmia¿d¿y³em Krasnystaw

Zmia¿d¿y³em miasteczko, zmia¿d¿y³em ojca
I zmia¿d¿y³em braci
I siostrê.

To fragment wiersza, pod którym widnieje data 
28 listopada 1983 roku, jak¿e tragicznego, a 
zarazem pe³nego wewnêtrznych oskar¿eñ.

Awot Jeszurun, jako poeta zadebiutowa³ w 1934 
roku kilkoma wierszami w  piœmie „Turim”. Jego 
debiut ksi¹¿kowy mia³ miejsce w roku 1942, a by³ 
to tomik „M¹droœæ dróg”. Pozosta³e szeœæ tomów 
wierszy opublikowa³ dopiero po roku 1960. 
Zaledwie na kilka miesiêcy przed œmierci¹ 
otrzyma³ najwy¿sz¹ Nagrodê Pañstwow¹ Izraela. 
Zmar³ w Tel Awiwie w roku 1992.

                                Jan Henryk Cichosz

Zbigniew Uchnast

AFORYZMY

***
Do wody, w której niejeden umywa rêce,
przyda³oby siê myd³o.

***
Niedobrze jest, je¿eli kobiecie przynosi
dziecko bocian, bêd¹cy niebieskim ptakiem.

***
Prawdziwych przyjació³ poznajemy wtedy,
kiedy potrzebujemy ¿yrantów.

***
Myœlenie to doskona³a rzecz.
Zw³aszcza gdy myœl¹ za nas.

***
Nie rzucaj pochopnie rêkawicy,
bo przeciwnik mo¿e j¹ podnieœæ.

***
Tworzenie jest mêk¹ artysty, zw³aszcza,
gdy widzi, jak tworz¹ inni.

***
Ka¿dy cz³owiek pnie siê w górê jak roœlina,
z tym, ¿e roœlina wspina siê zawsze po œwiat³o.

***
Cz³owiek nieczêsto mówi prawdê,
a zaczyna j¹ od s³ów: Nareszcie powiem
panu prawdê w oczy.

***
Dziwnie siê plecie na tym bo¿ym œwiecie 
– westchn¹³ etatowy mówca,
skoñczywszy przemówienie.

***
Gdyby nie to, ¿e papier wszystko przyjmie,
mielibyœmy o po³owê mniej utworów literackich.

***
Aby byæ szczêœliwym 
– niejeden robi wszystko, inny nic.

***
Kobieta nie powinna mówiæ id¹cemu
na po³ów mê¿owi: Pamiêtaj, abyœ bez ryb nie
wraca³ – bo mo¿e zostaæ samotn¹.

***
Je¿eli wchodzisz, na ogó³ pamiêtaj,
i¿ mo¿e kiedyœ bêdziesz musia³ zejœæ.

***
Dziwne, ¿e nawet kobiety, które znaj¹
powiedzenie, i¿ „ rozum przychodzi z wiekiem” 
– ujmuj¹ sobie lat.

***
Ró¿nica miêdzy po¿yczon¹ ksi¹¿k¹,
a bumerangiem  jest taka, ¿e bumerang wraca.

***
O niejednej dziewczynie mówi siê,
¿e to niewinna dziewczyna.
I s³usznie, bo czy to jej wina?

***
Cz³owiek milcz¹cy wzi¹³ sobie do serca
chyba tê zasadê,
¿e o nikim nie nale¿y mówiæ Ÿle.
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  Jestem jak dziecko, które nie umie odró¿niæ ¿ó³tego mlecza 

   od gwiazdy,
Nauczy³em siê nie tej, której czeka³em, m¹droœci.
Panie Bo¿e, rzuæ mi ma³e piórko twej litoœci.

(Pieœni A. Zieliñskiego 1943/44)

 Mickiewicz, wchodz¹c w wiek XIX, przeciwstawia 
siê z gwa³townoœci¹ m³odzieñca oœwieconemu 
racjonalizmowi, który zna³ martwe prawdy, by³ 
nieczu³y na g³os serca i na wierzenia ludu. W imiê 
prawdy, jak¹ niesie codzienne ¿ycie, poeta odrzuci³ 
obraz œwiata ujêtego w naukowe schematy. W 
tomie Ballady i romanse mówi³ o prawdach, o 
których milcza³ oœwieceniowy twórca. W Liliach 
odda³ niepokój sumienia ¿ony po zabiciu mê¿a, w 
balladzie Pani Twardowska opisa³ kontakty szatana 
z ludŸmi, w Powrocie taty wskaza³ na potrzebê 
modlitwy, w Œwitezi wreszcie, ukaza³ baœniow¹ 
przesz³oœæ jeziora. W Romantycznoœci poeta 
wyzna³ ju¿ wprost: 

Czucie i wiara silniej mówi¹ do mnie,
Ni¿ mêdrca szkie³ko i oko

Mickiewicz u pocz¹tków swojej twórczoœci staje 
w obronie uduchowionego œwiata, opowiada siê za 
cz³owiekiem indywiduum. W wierszu ¯eglarz 
ukazuje obraz samotnego zmagania siê jednostki z 
morskim ¿ywio³em - ¿yciem. Wiersz ten koñczy 
stwierdzeniem:

Co czujê, inni uczuæ chcieliby daremnie!
St¹d nasz, prócz Boga, nie dany nikomu.
Chc¹c mnie s¹dziæ, nie ze mn¹ trzeba byæ, lecz  
 we mnie.

Mimo zajêcia postawy skrajnego indywidu-
alizmu etycznego i przyznania jednostce wielkiej 
swobody w podejmowaniu decyzji, poeta daleki jest 
od relatywizmu w sferze wartoœci. One nadal 
zachowuj¹ moc, a samotny cz³owiek tym bardziej - 
zobowi¹zany do ich przestrzegania. Mickiewicz w 
¯eglarzu zdecydowanie odrzuca jawi¹c¹ siê 
alternatywê samobójstwa. Opowiada siê po stronie 
¿ycia i za Cnot¹ oraz Piêknoœci¹: Szczêœliwy, czyjej 
przewodnicz¹ ³odzi/ Cnota i Piêknoœæ, niebieskie 
siostrzyce!. One nadaj¹ potrzebn¹ w ¿yciu s³odycz, 
a ta dopomaga przetrwaæ trudne chwile zw¹tpienia i 
rozpaczy. 

Mickiewicz we wczesnej fazie twórczoœci, 
przeciwstawiaj¹c siê klasycyzmowi, ca³kowicie nie 
odcina siê od niego. Wykorzystuje XVIII-wieczne 
widzenie œwiata.  Z dziewiêtnastowiecznych pr¹dów 
myœlowych wybiera te,  które ukazuj¹ cz³owieka 

Tadeusz Polanowski

         ickiewicz - Mi³osz

                    Czucie i wiara silniej mówi¹ do mnie,
                    Ni¿ mêdrca szkie³ko i oko.

                    Lawina bieg od tego zmienia,
                    po jakich toczy siê kamieniach.

   Przywo³ane cytaty z wierszy dwóch polskich 
poetów (urodzeniem zwi¹zanych z  Litw¹) dobrze 
oddaj¹, charakterystyczne dla romantycznego 
spojrzenia na œwiat dowartoœciowanie jednostki. 
Mickiewicz, nie bêd¹c pos³uszny klasycy-
stycznemu racjonalizmowi, wy¿ej od naukowego 
obiektywizmu stawia subiektywne poznanie. 
Pozwala zobaczyæ rzeczywistoœæ w nowym i 
szerszym wymiarze, tak¿e duchowym. Mi³osz 
równie¿ neguje „naukowe”,  tym razem 
dwudziestowieczne - marksistowskie przeœwiad-
czenie o koniecznoœci dziejowej, historycznej 
s³usznoœci. Jednostka - zdaniem Poetów - mo¿e 
samodzielnie poznawaæ œwiat, mo¿e te¿ w miarê 
skutecznie przeciwstawiaæ siê biegowi wydarzeñ. I 
to spojrzenie napawa optymizmem, sk³ania do 
dzia³ania, jest podparte wiar¹…
   M³odzieñcze widzenie rzeczywistoœci Mi³osza 
uleg³o przemianie. Kulturê tego czasu symbolizuj¹ 
tzw. trzy M: Miasto, Masa, Maszyna. Obraz œwiata, 
sprowadzony do mechanizmu maszyny, odarty 
zosta³ z wartoœci sakralnych, wielkich idei i daje - wg 
okreœlenia W. Maci¹ga - trywialn¹ prawdê o ¿yciu.
  Mi³osz swoj¹ twórczoœci¹ wchodzi w 
dwudziestowieczny œwiat, w którym sfera wartoœci 
sta³a siê wzglêdna, zast¹piona zosta³a przez 
ideologiczno-naukowe prawdy. W wierszu Ptaki 
(1935) pyta: Czym jestem, czym ja jestem i czym 
oni s¹?. Razem z innymi twórcami lat trzydziestych, 
przekazuje obraz œwiata naznaczony rozpadem i 
coraz bardziej widocznym zagro¿eniem ze strony 
faszyzmu. W czasie wojny, próbuj¹c reagowaæ na 
œwiat zdominowany postawami przemocy i zemsty, 
boleje nad poezj¹, która nie ocala:

      Czym jest poezja, która nie ocala
Narodów ani ludzi
Wspólnictwem urzêdowych k³amstw,
Piosenk¹ pijaków, którym za chwilê ktoœ poder¿nie gard³a
Czytank¹ z panieñskiego pokoju

W wierszu zamykaj¹cym tom Ocalenie, w 
zakoñczeniu dobitnie powtarza: Dwa ocalone 
wyrazy: / Prawda i sprawiedliwoœæ. Mi³osz z 
wojennej po¿ogi wychodzi z utwierdzonym 
systemem wartoœci, gdy¿ w czasie okupacji 
zastanawia siê nad nimi i p³acze: 

M
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w jego wyjœciu ku drugiemu, ku narodowi… Autor 
Pana Tadeusza kieruje sw¹ uwagê, podobnie jak 
póŸniej Mi³osz, ku tym sferom ¿ycia, które ocalaj¹. 
Ocalaj¹ jednostkê i naród (Norwid powiedzia³by - 
ludzkoœæ) od duchowego zniewolenia.
Co robi Mi³osz w czasie wojny i tu¿ po jej 
zakoñczeniu? Twórcze zainteresowanie kieruje w 
stronê ¿ywych. Nie chce op³akiwaæ i opisywaæ 
dziejów tych, którzy zginêli. Nie widzi siebie w roli 
p³aczki ¿a³obnej. W nadmiernym roztkliwianiu siê 
nad tym, co boli, dostrzeg³ niebezpieczeñstwo 
sakralizowania w³asnych ran i ran narodu. 
   Tu sprzeciwi³ siê Mi³osz polskiej, romantycznej, 
mickiewiczowskiej tradycji wynoszenia narodu na 
miejsce zarezerwowane dla Przedwiecznego. Nie 
popar³, tworz¹cej siê tu¿ po okupacji, religii 
umêczonego narodu. 
   Twórczoœæ dwudziestowiecznego poety (urodzo-
nego w Szetejniach k. Kiejdan w r. 1911) ulega 
tematycznej i stylowej przemianie. Napisany w 
Waszyngtonie Traktat moralny (1947) cechuje 
œwiadomoœæ problemów wa¿nych dla jednostki i 
¿ycia spo³ecznego. 
   Pytaj¹c: Gdzie¿ jest, poeto, ocalenie? odpowia-
da, ¿e w potrzebnej dyscyplinie eliminacji, w nie 
siêganiu grzecznym i pokornym  po przeciwstawne 
sobie teorie, konwencje, style i metody. Mimo 
nacisku, cz³owiek nie mo¿e zrezygnowaæ z 
przeciwstawienia siê im, gdy¿ choæby by³ tylko jak 
kamieñ polny, to - Lawina bieg od tego zmienia,/ Po 
jakich toczy siê kamieniach. Powinien ³agodziæ tej 
lawiny dzikoœæ i okrucieñstwo, nie wyrêczaæ siê w 
szerzeniu dobra istnieniem samarytañskich 
pañstw. 
   Poemat Traktat moralny, drukowany w wydanym 
w Pary¿u tomie Œwiat³o dzienne (1953), nadaje 
temu tomikowi du¿¹ wagê. Wspó³brzmi z innym, 
d³u¿szym, porz¹dkuj¹cym obraz wspó³czesnego 
œwiata poematem Toast. W nim poeta notuje: A 
poezja jest prawda.
  Z tego, ¿e poezja s³u¿y prawdzie, wynikaj¹ dla 
poety wygórowane wymagania. Ma on pamiêtaæ 
(Który skrzywdzi³eœ), ma te¿ towarzyszyæ narodowi 
(Do Tadeusza Ró¿ewicza, poety) i ma Do 
ostatniego tchnienia/K¹saæ satyr¹ po¿egnaln¹ 
(Poeta). Dla siebie autor, aby sprostaæ swemu 
powo³aniu w wierszu Grób matki, prosi o dar 
niezbêdnej w tym wzglêdzie mi³oœci: Pomó¿ mi 
stworzyæ mi³oœæ wiecznie ¿yw¹ z mojej wytrwa³ej ze 
œwiatem niezgody. 
 Twórca Zniewolonego umys³u  pragnie 
wypracowaæ tak¹ odmianê mowy poetyckiej, która 
by opar³a siê zniewalaj¹cej jednostkê sile 
okreœlonej koniecznoœci. Chce mowie daæ czu³oœæ, 
która ocali osobê przed nieludzkim prawem - Chcê 
nie poezji, ale dykcji nowej (Traktat poetycki).

  Mickiewicz w ca³ej swej twórczoœci usi³owa³ 
odchodziæ od mi³oœci w³asnej, wyzwala³ siê tak¿e od 
uroku mi³oœci erotycznej ku drugiej osobie. Ponad tê 
wynosi³ mi³oœæ do ojczyzny. O tym mówi³ w 
Konradzie Wallenrodzie i Gra¿ynie, ten proces 
ukazywa³ w przemianie nieszczêœliwego kochanka 
Gustawa w czuj¹cego moc, cierpi¹cego za naród 
Konrada. Podobnie potraktowa³ w¹tek mi³osny w 
Sonetach odeskich. 

Droga do tematycznego rozwoju l iryki 
Mickiewicza rozpoczê³a siê wprowadzeniem do 
literatury œwiata ludowych podañ i wyobra¿eñ. Autor 
wspomnianych ju¿ Ballad i romansów, broni¹c 
romantycznej prawdy o œwiecie, wskaza³ na 
i s t n i e n i e  n i e z n a n e j  w ³ a d z o m  r o z u m u  
rzeczywistoœci, któr¹ mo¿na poznaæ intuicj¹ i wiar¹:

Dziewczyna czuje - odpowiadam skromnie - 
A gawiedŸ wierzy g³êboko;

(Romantycznoœæ)
 Na emigracji Mickiewicz - kontynuuj¹c jeszcze 

w¹tek baœniowych i mi³osnych opowieœci lirycznych 
- rozbudowuje motyw têsknoty pielgrzyma do kraju, 
mówi o walce i cierpieniach swego narodu, pisze 
wiersze-rozmowy z Bogiem. Powracaj¹c do tak 
istotnego kiedyœ dylematu - rozum czy wiara - 
odpowiada:

A promieñ Wiary, któr¹ Niebo wznieca,
Topi twe krople, zapala twe gromy
I twe pogodne zwierciad³a oœwieca;
Ach! ty bez wiary by³byœ niewidomy. 
                                      (Rozum i wiara)

  W napisanym w tym czasie wierszu Mêdrcy 
(1832), autor odchodzi od rozpatrywania tego 
problemu na gruncie wierzeñ ludowo-zabobonnych 
(religijnoœci nasyconej pogañstwem). Pog³êbia j¹ i 
widzi zagadnienie wiary w kategoriach bli¿szych 
Biblii i Koœcio³a. Na emigracji rozbudowuje w 
wiêkszych utworach w¹tki mesjañskie, umêczon¹ 
Polskê przyrównuje do cierpi¹cego Chrystusa i 
zapowiada jej zmartwychwstanie. W wierszach 
lirycznych natomiast oddaje siê egzystencjalnej i 
religijnej medytacji.

 Mi³osz w póŸniejszej twórczoœci, chc¹c podo³aæ 
zadaniom wynikaj¹cym z maksymy poematu Toast  
- A poezja jest prawda, zaczyna pos³ugiwaæ siê w 
poetyckich wypowiedziach ironi¹ i satyr¹, pisze 
m.in. wiersz Dzieciê Europy, w którym daje np. takie 
pouczenia: Z ma³ego nasienia prawdy wyprowadzaj 
roœlinê k³amstwa, G³os namiêtnoœci lepszy jest ni¿ 
g³os rozumu, Nie miej czu³oœci dla ludzi: ludzie ³atwo 
gin¹.



Mickiewicz u pocz¹tku twórczoœci opowiedzia³ 
siê za uczuciem i wiar¹. Mi³osz ju¿ w czasie okupacji 
i póŸniej zacz¹³ broniæ moraln¹ wra¿liwoœæ 
cz³owieka. Wi¹za³ j¹ z rozumian¹ niemal w 
potoczny sposób prawd¹, sprawiedliwoœci¹, 
mi³oœci¹. 

 Mo¿na tak¿e z du¿ym uproszczeniem powie-
dzieæ, ¿e gdy dominant¹ Mickiewicza na emigracji 
by³a troska o naród i sprawy zniewolonej ojczyzny, 
to Mi³osz - te¿ przebywaj¹c na obczyŸnie, myœla³ i 
mówi³ (w sytuacji gdy naród „mia³ swoje” pañstwo) o 
zagro¿eniach dla cz³owieka i spo³ecznoœci ludzkiej. 
Mickiewiczowi bliskie by³y pogl¹dy Mochnackiego, 
Lelewela, tak¿e Hegla. Mi³osz siêgn¹³ do myœlicieli 
akcentuj¹cych wartoœci zwi¹zane z osob¹. 
Autorowi Zniewolonego umys³u bliski sta³ siê 
œwiatopogl¹d poety Eliota, personalisty Mouniera, 
myœlicielki Simone Weil. G³êbiej zainteresowa³ siê 
religijnymi wizjami W. Blake'a - osiemnasto-
wiecznego angielskiego poety i mistyka.

                                                Tadeusz Polanowski
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Marzena Mariola Podkoœcielna

         ***
Dzieci biegaj¹ za pi³k¹  
Œmiechem
Rozbi³y ciszê

         ***
Wiosna
Matka zak³ada skarpety  
Coraz ch³odniejsza

         ***
Dzwony w oddali         
Wo³a cisza
Z pustego koœcio³a

         ***
Taka cisza w sadzie
Nawet robaki                           
Œpi¹ w jab³kach

         ***
Jesieñ w parku
Nadal gor¹ce piersi
Pod jej p³aszczem

         ***
Traw potê¿ne drzewa
Ile¿ dalej mrówce   
Do krañca ziemi 

         ***
S³oñce ginie
Mewa na porêczy molo
Ciemnieje

         ***
Ku nocy idzie
Skóra wody       
Asfaltowa

         ***
Œliwy nieruchome pod ciê¿arem
Spad³ 
Liœæ pierwszy

graf. Robert Znajomski
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Bo¿ena Fornek

. . .by b³êdy przesz³oœci nigdy nie 
powtórzy³y siê w przysz³oœci

Pamiêæ wymyka siê czasowi, wydarzenia 
rozgrywaj¹ siê od nowa w myœlach i relacjach 
ocalonych, ci¹gle od nowa. Emocje przenikaj¹ 
papier, s³owa wiêzn¹ w gard³ach po obu stronach 
ksi¹¿ki Leszka Wójtowicza  PóŸniej szatan wst¹pi³ 
w ludzi. Zapiski nie tylko z Wo³ynia. Autor wyprawi³ 
siê na tereny dzisiejszej Ukrainy, a dawnych 
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, z ca³ym 
baga¿em, który pozostawi³a historia czasu wojny i 
lat powojennych.

Pisze wiêc Leszek Wójtowicz o oszukañczej 
wymianie terenów przygranicznych z ZSRR w 1951 
roku, o ludzkich losach przedzielonych kolczastym 
drutem nowej granicy (Jak Stalin granicê 
prostowa³). Opisuje sprzedajne uk³adanie siê 
ZSRR z III Rzesz¹ Niemieck¹ (pakt Ribbentrop-
Mo³otow, 1939 r.), którego materialnym œladem s¹ 
bunkry na Linii Mo³otowa, ci¹gn¹ce siê od Horyñca 
po Lubyczê Królewsk¹ (Betonowa linia). Dramat 
zag³ady Polaków dokonanej przez nacjonalistów 
ukraiñskich (OUN - UPA) jest tematem wstrz¹-
saj¹cych relacji œwiadków cudem ocala³ych z rzezi 
na Wo³yniu (To moja ostatnia misja, Z map¹ w 
sercu, PóŸniej szatan wst¹pi³ w ludzi).

Bohaterami reporta¿y s¹ ludzie, którzy 
przeminêli w czasie, s¹ miejsca dziœ nieistniej¹ce, 
s¹ starsi ju¿ wiekiem œwiadkowie, usi³uj¹cy nieœæ 
pamiêæ tamtych wydarzeñ.

Te miejsca istniej¹ tylko w naszych g³owach
P o r y c k ,  H e l e n ó w k a ,  A l e k s a n d r ó w k a ,  
Sewerynówka, Kolonie: Fudum, Zofijówka, 
Muntówka… 1700 miejscowoœci, które zniknê³y z 
mapy œwiata spalone i zburzone.

OdnaleŸæ miejsce mordu, postawiæ tam krzy¿, to 
moje ca³e ¿ycie

 Z ponad 60 tysiêcy zamordowanych na Wo³yniu 
Polaków, tylko nieliczni - 1 procent -doczekali 
mogi³. Ci, którzy prze¿yli, od kilkunastu lat je¿d¿¹ 
na Wo³yñ, stawiaj¹ krzy¿e - to ich ostatnia misja.

 Wstrz¹saj¹ce relacje œwiadków ka¿¹ pytaæ: w 
imiê czego to wszystko siê sta³o?

 W imiê Ukrainy czystej jak szklanka wody - 
bestialskie mordy, zg³adzenie wszelkich œladów 
obcej cywilizacji, brak sprzeciwu wobec tej 
przera¿aj¹cej fali eksterminacji, choæby ze strony 
koœcio³a  grekokatolickiego?

 

 Wiele pozostaje do wyjaœnienia. Nie tylko z 
przesz³oœci. Dzisiejsza Ukraina stawia pomniki SS 
Galicji, UPA. Wo³yñ domaga siê prawdy. Rz¹d 
polski zachowuje polityczn¹ poprawnoœæ.

Pisze Leszek Wójtowicz tak¿e o próbach 
trudnego pojednania (Papie¿ przywióz³ s³oñce i 
pojednanie, A prezydenci niech siê ca³uj¹, 
Opowieœæ o dobrym cz³owieku, Budujemy mosty). 
Ujawniaj¹ siê emocje: ¿al, wzajemne uprzedzenia, 
nik³a nadzieja na dogadanie siê.

 Leszek Wójtowicz (rocznik 1970) jest 
dziennikarzem, poet¹ - reporta¿e otwiera wierszem 
Wo³yñ  - gorzkim wierszem powracaj¹ obrazy 
tragedii Wo³ynia, od nowa, jak w g³owach 
ocalonych. Z bohaterami Leszkowych reporta¿y, 
jak z wierszem nie³atwo siê rozstaæ, bo serce 
jeszcze za szybko bije i gdzieœ czai siê niepokój.

                                                      Bo¿ena Fornek

Leszek Wójtowicz, 
PóŸniej szatan wst¹pi³
w ludzi. Zapiski nie tylko
z Wo³ynia,
Wydawnictwo Norbertinum,
Lublin 2008

Daria Regec

Jesienna II

mokre parapety myœli poodwracanych

prostopadle

morze liœci na drodze

odblaski s³oñca w czekoladowym smaku

moich oczu

drobiny kurzu wiruj¹ce w przedziwnym tañcu

na wietrze i s³oñcu

paj¹k na mojej d³oni maszeruje spokojnie

do domu

utkanego wœród moich niesfornych

w³osów
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Stanis³aw Rogala

          imeryki Stanis³awy Wiœniewskiej

Krytyka literacka s³usznie zauwa¿a w 
twórczoœci poetyckiej Stanis³awy Wiœniewskiej 
(autorki zbiorów wierszy: Odcienie prawdy - 2005, 
Krople uczuæ - 2006 i Pod kopu³¹ b³êkitu - 2007) trzy 
g³ówne tematy. S¹ to: problemy moralne dotycz¹ce 
wspó³czesnego œwiata wywiedzione z szarej 
codziennoœci, wiara w Boga i jego ziemskie s³ugi, 
wreszcie g³êboka troska o przysz³oœæ ojczyzny - jej 
to¿samoœæ i przyrodê. Powtarzalnoœæ tej proble-
matyki, w po³¹czeniu z konsekwencj¹ jêzykow¹ 
powoduj¹ du¿¹ „zwartoœæ” tej poezji, jej 
jednorodnoœæ.

Da siê to zaobserwowaæ tak¿e w najnowszym 
tomie poetki Prosto i z ukosa. Choæ s¹ to limeryki, 
czyli gatunek trudny i rzadko uprawiany w polskiej 
poezji (o czym ciekawie pisze Longin Jan Okoñ we 
wstêpie do tomu), wydaje siê, ¿e Stanis³awa 
Wiœniewska nie zmieni³a upodobañ: dr¹¿y te same 
problemy, pog³êbia œcie¿ki moralnego niepokoju, 
którymi krzycza³a dotychczas, dokonuje coraz 
trafniejszej oceny szarej rzeczywistoœci. Natomiast 
sztywny gorset gatunkowy limeryku, który autorka 
przyjê³a dobrowolnie, stawia przed ni¹ dodatkowe 
wymogi treœciowe i formalne (elementy fabulacji z 
czêsto satyrycznym przes³aniem i epigramatycz-
noœci¹, ró¿norodnoœæ figur stylistycznych, 
wyszukane rymy, okreœlona d³ugoœæ wersów, 
specyficzny uk³ad strofy itd.). Powiedzmy od razu - 
poetka z próby tej wychodzi obronn¹ rêk¹.

Tom Prosto i z ukosa podzielony jest na cztery 
czêœci ró¿ni¹ce siê przede wszystkim tematycznie.            

Czêœæ pierwsza, zatytu³owana Krotochwilne, 
jest zbiorem prawdziwie uciesznych pere³ek 
iskrz¹cych realizmem podgl¹danych ludzkich 
zachowañ, z du¿ym ³adunkiem dowcipu, 
uciesznoœci i …satyry. Nie przekraczaj¹ one granicy 
plotki, naigrywania siê z cudzych s³aboœci, czy 
niezdrowych podniet, choæ g³ównie opieraj¹ siê na 
erotycznych motywach. Zacytujmy jedn¹ z takich 
pere³ek (jest ich wiele):

       Pewna pani w Krasnymstawie
K¹pa³a siê nago w stawie.
Dwaj panowie znienacka
Ujrzeli jej zwiêd³e cacka.
Ze œmiechu tarzali siê w trawie.

Podstarza³a Wenus

   W czêœci drugiej - Serdeczne - zebrane zosta³y 
utwory towarzyskie, kole¿eñskie, odwo³uj¹ce siê 
(nale¿y podejrzewaæ) do konkretnych anegdot 
sytuacyjnych. 

Ewa Klajman–Gomoliñska

KOBIETA I MÊ¯CZYZNA (3)

kobieta i mê¿czyzna

odwrócone spojrzenia

rzêsy faluj¹ mocniej i szybciej

odwrócone ich plecy

odwrócone w nie ciosy

ciosy nie przepraszane poca³unkami

wyci¹gniête ramiona

w pust¹ noc g³odnych serc

ona zdejmuje firany do prania

on nie myœli o praniu w tym tygodniu

tygodnie przelatuj¹ po jej zmarszczkach

lawinowo

dzwoni¹ do niego telefony

kiedy ona podnosi s³uchawkê

a on zak³ada kurtkê

Matka Bo¿a uczy ma³ego Jezuska modlitwy

owoc po³¹czenia nieba z ziemi¹

jego ¿ebro i jej dusza

Ewa Klajman-Gomoliñska
„ELOI”
Wyd. NORBERTINUM
Lublin - 2008 r
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By³yby one czytelne tylko dla wtajemniczonych, 
gdyby nie uniwersalnoœæ zachowañ, postaw, 
wreszcie przypadków. A tak nie szukamy Staszka - 
poety che³mskiego tryskaj¹cego w towarzystwie 
humorem, gdy¿ takich weso³ych Staszków, 
obdarzonych umiejêtnoœci¹ rymowania,  
spotykamy wszêdzie. Podobnie jest z Feliksem z 
Krasnegostawu, Kluskiem z Warszawy, Adasiem z 
Piñczowa, czy „Panem Longinem O. z 
Wojs³awickiej ulicy” (choæ ³atwo ich rozszyfrowaæ) - 
wystarcza nam, ¿e s¹ dusz¹ ka¿dego towarzystwa, 
a autorka subtelnie podpatrzy³a ich charaktery i 
lekko dowcipnie przedstawi³a. Typowoœæ sytuacji i 
postaci nadaje im wymiar ogólnoœci, uniwersal-
noœci. I znowu zacytujmy:

Pan Klusek z Warszawy,
Cz³ek m¹dry i prawy,
Nikomu nie wadzi,
Sw¹ firmê prowadzi
Dla oj-czystej sprawy.

Pan Klusek

Elementy biograficzne, które pojawia³y siê w 
ka¿dym z dotychczasowych tomów Stanis³awy 
Wiœniewskiej, w najnowszym skutkuj¹ familijnymi 
utworami w jego czêœci trzeciej. Poznajemy (w 
sposób lekki, nieraz k¹œliwy) ca³¹ familiê poetki, 
która w swych przypadkach i „charakterystyce” nie 
ró¿ni siê od bohaterów czêœci wczeœniejszych. 
Wystarczy wskazaæ utwór Mê¿owi (dodatkowo 
nale¿y podkreœliæ jego wielk¹ lirycznoœæ):

S³oñce i b³êkit na niebie,
A mnie bieda kolebie,
Drzewa szeleszcz¹ i dysz¹,
A Ty otulony cisz¹…
Usycham z têsknoty do Ciebie…

Mê¿owi

   Czy wolno oczekiwaæ piêkniejszego wyznania 
têsknoty za odesz³ym?
  Te pierwsze trzy czêœci zbioru wskazuj¹ na 
p³ycizny naszej codziennoœci, w której czêsto 
najbardziej zabawna jest rubaszna przyœpiewka, 
nieraz ¿art o podtekœcie erotycznym, ob¿arstwo, 
czy opilstwo. Niepokój moralny, mocno 
akcentowany w tomach wczeœniejszych, tu 
przybiera formê ¿artu,  i roni i ,  wreszcie 
bezpoœredniej satyry, któr¹ ³agodz¹ wyznaczniki 
gatunkowe utworów.
  W czêœci Na serio pojawia siê ojczyzna 
uto¿samiana z Lubelszczyzn¹, Che³mem, 
Krasnymstawem, czyli bli¿sz¹ i dalsz¹ okolic¹ stron 
rodzinnych  poetki.  S¹ one  prezentowane

 przede wszystkim w postaci urokliwego krajobrazu, 

o którym mówi bardzo plastycznie, z pogod¹, nieraz 

zachwytem nad jego urokami, ale tak¿e strony 

ojczyŸniane s¹ obecne w postaci aluzji 

historycznych o odcieniu dydaktycznym. I wtedy 

bywa, ¿e autorka nie ¿a³uje gorzkich s³ów:

By³aœ piêkna, m¹dra, bogata,
Dziœ splamiona twa godna szata,
Obdar³y Ciê kruki i wrony
I roznosz¹ na œwiata strony.
Proszê, podnieœ na wrogów bata!

Moja ojczyzna 

Limeryki s¹ form¹ krótk¹, piêciowersow¹. 
Badacze literatury wskazuj¹ na ich pokrewieñstwo 
z fraszk¹, z charakterystyczn¹ dla niej puent¹ w 
zakoñczeniu i moralistycznym (dydaktycznym) 
nastawieniem. W utworach autorki Kropli uczuæ 
widaæ to szczególnie wyraŸnie. Rygorystycznie 
przerzuca ona tzw. mora³ (w wykonaniu poetki 
czêsto sprowadzaj¹cy siê do ironii, sarkazmu i 
tworz¹cy dystans wypowiadaj¹cego podmiotu 
wobec treœci wypowiedzi lub jej adresata) do 
ostatniego wersu. Komentarz (odnosz¹cy siê nawet 
do przywar czy cech satyrycznych postaci) jest 
bardzo oszczêdny. Lapidarnoœæ wyra¿a siê równie¿ 
w oszczêdnoœci s³owa i skromnoœci metafory. 
Zyskuje na tym fabulacja utworu, która sprowadza 
go czêsto do zdarzenia, niemal satyryczno-
rodzajowej scenki. Liczne czasowniki, niezbêdne 
przy zdarzeniowym opisie, przydaj¹ im dynamizmu. 
Wartoœci te powoduj¹, ¿e limeryki Stanis³awy 
Wiœniewskiej czyta siê z du¿¹ przyjemnoœci¹.

Nawiasem mówi¹c - w najnowszym tomie 
Stanis³awy Wiœniewskiej wielokrotnie pojawia siê 
postaæ Longina Jana Okonia (w bezpoœrednim 
wskazaniu lub aluzyjnie), którego poetka by³a 
niegdyœ uczennic¹. To pisarz szczególnie 
zas³u¿ony dla kultury Lubelszczyzny i Polski, co jest 
czêsto dostrzegane przez kolegów po piórze - w 
2007 roku poœwiêcili mu zbiór wierszy Jubilatowi - 
przyjaciele, wydany z okazji 80-lecia jego urodzin.

 
                                                   Stanis³aw Rogala

Proj. Jerzy Grosman - Che³m
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GALERIA POETÓW
zwi¹zanych z Krasnymstawem
w limerykach Stanis³awy Wiœniewskiej
( z tomu: Prosto i z ukosa) 

Stanis³awa Wiœniewska
 

„BEZ RETUSZU”

Poecie z miasta Che³ma
teczka zrobi³a siê pe³na.
Wytykaj¹c z³e przywary
wypuœci³ fraszek ogary,
by ludziom zedrzeæ bielma.

NASZ TATA

Nasz tata rzadko u¿ywa³ paska,
aby niegrzeczne dzieci „pog³askaæ”,
nie tolerowa³ ¿adnej g³upoty –
od maleñkiego uczy³ roboty,
wiêc du¿o umie nie tylko Staœka.

Z£OTA BROSZA 

Poezja Henryka Cichosza
wniesiona pod niebiosa,
po kraju goni
pieœni¹ dzwoni
i b³yszczy jak z³ota brosza.

PACHN¥CA POEZJA

Pachn¹ca poezja Edwarda Cimka
nawet z zaimka
piêknem tryska
jak iskra
i pachnie jak miodu bry³ka.

W NASZYM MIEŒCIE

Dziœ uwierzcie w to nareszcie,
w naszym mieœcie ¿yj¹ wieszcze;
pan Saturnin Naliwajko
kropi s³ono sw¹ nahajk¹,
mo¿na popaœæ w jego kleszcze.

PAN ANDRZEJ D. MISIURA

Osoba pana Misiury
skromna, ³agodna z natury,
ma doskona³e zalety,
duszê i g³owê poety,
Wspania³y dzia³acz kultury.

JÓZEFA MAZUREK

Wiersze Józi piêkno ch³on¹,
czystym rytmem dzwoni¹,
w ich g³êbokiej treœci
wszystko siê zmieœci;
bezsilnych ³ez nie roni¹.

POETA

U ksiêdza Paw³a Kamoli
rodz¹ siê wiersze jak chleb na roli,
nie proste, nie ludowe,
lecz dŸwiêczne, kolorowe.
Bêdzie chodzi³ w aureoli.

DOWÓD NIEODPARTY

Che³mska uczennica dziœ paroma s³owy
wbija pegazowi hufnal do podkowy,
daj¹c dowód niezbity i nieodparty,
¿e Longin Jan Okoñ du¿ych pochwa³ warty
za niezwyk³y przekaz poetyckiej mowy.

PAN STASZEK KOSZEWSKI

Poeta che³mski, pan Staszek
jest twórc¹ s³ownych igraszek:
bawi humorem, ironi¹
i sw¹ czerwon¹ harmoni¹.
Wyda³ wspania³y tomik fraszek.

PAN DARIUSZ SU£KOWSKI

Pewien pan z Siedliszcza,
maj¹c talent mistrza,
wiersze pisa³, sk³ada³,
w skryciu wartoœæ bada³, 
a¿ poezja wysz³a.
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Edward Franciszek Cimek

        a  krasnostawskim  bruku

             Z radoœci¹ wysiad³em z ojcowskiego wozu 
w nadwieprzañskim mieœcie. Mia³em tu rozpocz¹æ 
naukê w gimnazjum. Na „kocich ³bach” uliczek 
s³ychaæ by³o turkot furmanek. Czasem przetoczy³ 
siê beczkowóz miejscowego woziwody. To znów 
klinkierowym traktem przejecha³ samochód. Tylko 
na skwerze, za a¿urowym parkanem poœród drzew, 
lgn¹³ do ³awek spokój. W dwu naro¿nych kioskach 
pachnia³y ró¿ne rarytasy, zaœ w budce z gazetami 
czeka³y nowiny.
     Przy g³ównej ulicy czerwieni³ siê okaza³y gmach 
z ceg³y. Z nim na kilka lat zwi¹za³em swoj¹ m³odoœæ. 
Po za³atwieniu wstêpnych formalnoœci zosta³em 
uczniem Gimnazjum i Liceum im. W³adys³awa 
Jagie³³y w Krasnymstawie. Wkrótce usiad³em 
poœród innych ch³opców w ogólnokszta³c¹cej klasie 
„wyrównawczej b”. W trzynastym roku ¿yciu 
mog³em siê szczyciæ sztubackim stanem. Nosi³em 
granatowy mundurek z lœni¹cymi guzikami, na 
g³owie gimnazjaln¹ maciejówkê z przypiêtym 
b³yszcz¹cym znaczkiem ksi¹¿ki i kaganka, a lewy 
rêkaw zdobi³a niebieska tarcza z wygrawerowanym 
numerem szko³y: 491. 
    Zadomowi³em siê w tym królewskim grodzie, 
który przed wiekami zosta³ siedzib¹ starostów.  
I nadal pozostawa³ miastem powiatowym. 
   Najpierw krótko mieszka³em u krewnych na 
Zawieprzu, potem w szkolnym internacie, który 
mieœci³ siê z pojezuickich wnêtrzach. Dawny 
zakonny refektarz s³u¿y³ za jadalniê, a po obiedzie, 
pod okiem seniora, by³ miejscem nauki w³asnej. W 
niedziele chodziliœmy do kina, na mecze pi³karskie 
b¹dŸ w podmiejskie, ciekawe zak¹tki. A w 
œwi¹teczne wieczory, nasz szkolny kolega – Józek, 
przygrywa³ na harmonii w sto³ówce do tañca. Wtedy 
w³aœnie nauczy³em siê tañczyæ. 
    Jednak¿e najwa¿niejsza by³a nauka. Du¿o czasu 
zajmowa³y lekcje, odrabianie zadañ i czytanie 
ksi¹¿ek. A licealni profesorowie wymagali wiele. 
Niektórzy wrêcz po mistrzowsku nauczali garn¹c¹ 
siê do szkó³, w pierwszych latach po wojnie, 
m³odzie¿. 
  Wyk³ady i opowieœci, których s³uchaliœmy, 
fascynowa³y kolorytem i bogactwem dziejów, 
piêknem przyrody, maestri¹ sztuki i wielkoœci¹ 
ludzkich czynów.
  Jednak wokó³ osacza³a nas rzeczywistoœæ 
polityczna. By³a natrêtna propaganda, czyny, wiece 
i pochody. Zw³aszcza m³odzie¿ osnuwa³y opary 
zak³amania, lecz wielu pozosta³o przy ideale Polaka 
wiernego Bogu i OjczyŸnie.

                                       Edward Franciszek Cimek 

Stanis³awa Wiœniewska 

CZ£OWIEK

Cz³owiek to dziwna istota,
czasami chodz¹ca cnota,
kiedy idzie o zaszczyty
to pêkaj¹ barwne mity –
drugiemu nie szczêdzi b³ota. 

SZEWC KOTARSKI

Pan Kotarski po raz drugi
wpad³ przypadkiem w d³ugi,
sp³uka³ pieni¹dz przy kielichu
i nadrabia go po cichu…
Podniós³ cennik za us³ugi.

SZYBKA DECYZJA

Pewnego Antka z Lublina
oczarowa³a dziewczyna,
straci³ dla niej g³owê,
szybko wzi¹³ za ¿onê
i cuda wyczynia.
  

KAŒKA Z BUSKA

Wielkim sprytem Kaœka z Buska
nie jednego zwiedzie Józka,
kulturalnie umiejêtnie
ogo³oci w mig doszczêtnie,
zanim prawda siê wy³uska.

Stanis³awa Wiœniewska
Prosto i z ukosa
Che³m - 2008
ss 48
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Edward Franciszek Cimek

          agia wiosny

    W m³odoœci, jako alumn lubelskiego seminarium 
czêsto przesiadywa³em w czytelni biblioteki. 
Czasem przychodzili tak¿e studiuj¹cy z klerykami 
bracia kapucyni. Odziani w br¹zowe sukienne 
habity i szerokie peleryny wygl¹dali siermiê¿nie. 
Nosili sanda³y, a gdy przysz³y ch³ody, os³aniali stopy 
ciep³ymi skarpetami. Wygolon¹ na g³owie tonsurê 
przykrywa³a im piuska. 
    Wiosna zbli¿a³a siê niepostrze¿enie. Wprawdzie 
s³oñce coraz obficiej wylewa³o na œwiat ciep³e strugi 
blasku, ale wci¹¿ nowych jej zwiastunów 
oczekiwano. I pojawia³a siê; to listkami na 
drzewach, które stroi³a koronkow¹ zieleni¹, to 
nagle w ogrodach, poœród ³¹k i pól, to w leœnych 
uroczyskach unosi³a siê szmaragdowo wœród 
drzew i opada³a b³êkitem sasanek i biel¹ zawilców. 
Moc wiosennego czaru jest nieposkromiona. 
  Pewnego dnia na wiosnê, podczas popo-
³udniowego silentium studiorum, jeden z braci 
zakonnych siedz¹cy w czytelni, znalaz³ w ksi¹¿ce 
kolorow¹ kartkê. Pod obrazkiem czernia³ ozdobny 
napis: Têsknota za œwiatem. Barwny kartonik 
przedstawia³ surowe wnêtrze klasztornej celi. Za 
szeroko otwartym oknem o gotyckim zarysie, 
widnia³ sad kwitn¹cy biel¹ i ró¿em jab³oni. W celi, 
sêdziwy mnich siedz¹cy na brzegu ³o¿a, trzyma³ w 
rêku gitarê. Zdawa³o siê, ¿e starzec tr¹ca struny, a 
subtelna muzyka wibruje w murach uwiêziona. Tu¿ 
obok sta³ m³ody zakonnik zapatrzony w wiosnê za 
oknem, niejako zas³uchany w ton liryczny 
dŸwiêków, które zdawa³y siê rozbudzaæ klasztorn¹ 
ciszê. 
  Ledwie parê tygodni minê³o od zdarzenia w 
seminaryjnej ksi¹¿nicy, gdy bracia kapucyni, 
spotkani na wyk³adzie w auli solemnis oznajmili 
klerykom nowinê: brat zakonny, który pocztówkê w 
ksi¹¿ce znalaz³, zrzuci³ habit i odszed³ przez furtê 
klauzury…
                                                                                                 
                                       Edward Franciszek Cimek

Proza Nagrody

El¿bieta Szadura-Urbañska

        agroda literacka im. Józefa Mackiewicza

              Jedynie prawda jest ciekawa

Dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê odzyskania niepo-
dleg³oœci w Warszawie mo¿na by³o œwiêtowaæ na 
wiele sposobów: militarny (udzia³ w paradzie 
wojskowej), ludyczny (stoj¹c w kolejce po 
grochówkê), sentymentalno-szopkowy (ucze-
stnicz¹c w powitaniu Pi³sudskiego na Dworcu 
Centralnym) itp. Ja wybra³am wersjê czytelnicz¹ i 
posz³am do Domu Literatury przy Krakowskim 
Przedmieœciu na uroczystoœæ wrêczenia nagrody 
literackiej im. Józef Mackiewicza.

Patron po raz siódmy przyznawanego 
wyró¿nienia to postaæ, która nadal wzbudza skrajne 
emocje. Jego ¿ycie stanowi gotowy scenariusz 
dramatu: patriota z wydanym przez wileñski oddzia³ 
AK wyrokiem œmierci, uczestnik (za przyzwoleniem 
emigracyjnego rz¹du) ekshumacji grobów 
katyñskich w 1943r., samotny pisarz emigracyjny, 
autor m.in. „Kontry”- opowieœci o tragicznych losach 
doñskich kozaków podczas II Wojny Œwiatowej. Dla 
niektórych „zoologiczny antykomunista” (Adam 
Michnik), dla innych - jeden z najwybitniejszych 
pisarzy XX wieku (Czes³aw Mi³osz). Sam dla siebie - 
cz³owiek niez³omnego charakteru, wierz¹cy w si³ê 
prawdy, bezkompromisowy. Los jego poœmiertnych 
publikacji i rola w tym wszystkim Niny Karsov s¹ tak 
samo ciekawe i zagadkowe, jak jego doczesne 
¿ycie. Zainteresowanych zachêcam do pochylenia 
siê nad losem i dzie³em Mackiewicza.

Tymczasem wróæmy do Domu Literatury. 
Oczekiwanie na prezentacjê nagrodzonych i - jak 
zwykle osi¹gaj¹cych szczyty erudycji i finezji 
laudacji - wype³nia obserwacja zgromadzonej 
publicznoœci. Oto pojawia siê, w nieod³¹cznej 
muszce, Korwin-Mikke, dyskretne uœmiechy 
genera³owej Andersowej posy³a Antoni Dudek z 
IPN-u. - Nie widzia³em jeszcze Olszewskiego - 
szepcze mi do ucha starszy jegomoœæ siedz¹cy 
obok. Atmosfera wtajemniczenia, celebry i jakiejœ 
wyj¹tkowoœci. S¹dz¹c po wieku zgromadzonych, 
mo¿na by powiedzieæ: odchodz¹cy œwiat, 
odchodz¹ca formacja duchowo-intelektualna. Ale 
nie chce siê tak powiedzieæ, ¿al tego œwiata. Na 
szczêœcie przedstawienie nominowanych do 
nagrody autorów przywraca wiarê, ¿e ta formacja 
ma jeszcze solidne umocowanie w m³odszym 
pokoleniu. Wprawdzie ich dokonañ nie nag³aœniaj¹ 
wielkie wydawnictwa, nie  promuj¹ wielonak³adowe 
pisma, pomijaj¹ postmodernistyczni krytycy. 

Opowiadania z najnowszego
tomu: „Listki moich wspomnieñ“
E. F. Cimek,
Izbica-Krasnystaw 2008
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest to prawda istnienia, 
prawda istnieniowa, mo¿e nawet prawda bo¿a, taka 
która patrzy na istnienie i mówi: jest tak, a nie 
inaczej - i nic wiêcej mówiæ nie zamierza, pewnie te¿ 
nie mo¿e.

Wraca³am do domu z przekonaniem, ¿e 
uczestniczy³am w wyj¹tkowym wydarzeniu, co na 
pewno zaowocuje uzupe³nieniem mojej listy lektur 
obowi¹zkowych. I mimo, ¿e - jak narzekaliœmy 
sobie z redaktorem naczelnym Nestora - coraz 
mniej czasu na czytanie, chyba trzeba zastanowiæ 
siê nad tym, co czytamy. Mo¿e rozreklamowane 
nagrodami w wielkich konkursach pozycje warto 
zast¹piæ tymi z tej listy?

El¿bieta Szadura-Urbañska

Wyró¿niony za tomik poetycki „Gorce Pana” 
Wojciech Kudyba powiedzia³ – „chodzi³em od 
wydawnictwa do wydawnictwa i s³ysza³em – dobre - 
ale nie wydrukujemy”. ̄ e warto by³o wydrukowaæ tê 
pozycjê, przekonywa³ w laudacji Tomasz Burek. 
Poezja, która jest afirmacj¹ codziennoœci, piêknego 
¿ycia, która dla wielu nieuwa¿nych, nastawionych 
na konsumpcjê czytelników mog³aby wydawaæ siê 
infantylna. Ja ju¿ pozna³am niezwyk³y urok tego 
pisarstwa.
   Rafa³ Ziemkiewcz  przekonywa³, ¿e warto te¿ 
mieæ w biblioteczce drug¹ wyró¿nion¹ pozycjê. 
Opracowanie Piotra Kowalskiego „Genera³ 
brygady W³odzimierz Ostoja Zawadzki” ma, poza 
rygorystycznym przestrzeganiem zasad  pracy 
naukowej, równie¿ du¿e walory literackie. Zgodnie 
z ide¹ Mackiewicza, ¿e jedynie prawda jest 
ciekawa, bezstronnie pokazuje kontrowersyjny 
epizod z okresu rozkwitu II Rzeczypospolitej - 
niewyjaœnione okolicznoœci œmierci genera³a, który 
w pewnym okresie by³ niewygodny dla 
Pi³sudskiego.
  Wyró¿nienie Andrzeja Biernackiego za 
„Abeandry” - zbiór felietonów publikowanych przez 
ponad czterdzieœci lat - chyba nikogo nie 
zaskoczy³o. Solidne rzemios³o literackie, 
finezyjnoœæ tekstów przybli¿aj¹cych postaci 
wybitnych humanistów znane jest czytelnikom 
„Twórczoœci”.
   I wreszcie to, na co wszyscy czekali od pocz¹tku. 
Przewodnicz¹cy jury Marek Nowakowski 
wyczytuje nazwisko g³ównego laureata. Jaros³aw 
Marek Rymkiewicz nagrodzonym „Wieszaniem”, 
tak jak i ostatni¹ swoj¹ ksi¹¿k¹ „Kinderszenen”, 
wywo³a³ spore zamieszanie nie tylko w œwiecie 
literackim. Zapomniane fakty z czasów insurekcji 
koœciuszkowskiej, owo wieszanie zdrajców - tak jak 
przedstawi³ to w laudacji Marek Nowakowski - 
zmusza do refleksji nad mechanizmami historii, 
ka¿e zastanowiæ siê nad znaczeniem przelewanej 
za ojczyznê krwi.

 Rymkiewicz w swoim wyst¹pieniu broni³ siê 
przed narzucaniem mu roli podgrzewacza 
spo³ecznych nastrojów. Swoj¹ rolê okreœli³ jako 
opowiadacza historii, historii, która musi siê 
opowiedzieæ. Natomiast, przywo³uj¹c motto 
patrona, podkreœli³ rolê prawdy w ka¿dym 
opowiadaniu. Prawdy, która rejestruje - miejsce 
ka¿dego kamyka na dnie potoku, miejsce ka¿dego 
ob³oku na niebie, brzêczenie i œmieræ ka¿dej 
muchy. Jest to prawda, która nie ma na nic wp³ywu i 
nie chce mieæ na nic wp³ywu. Nie ma w niej „ani 
mi³oœci, ani nienawiœci". Mackiewicz nazywa j¹ 
idealnie  obojêtn¹,  obiektywn¹,  przyrodzon¹. 

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza 

  Przyznawana od 2002 roku, presti¿owa polska 
nagroda literacka, upamiêtnia postaæ pisarza i 
dzia³acza politycznego Józefa Mackiewicza. 
Fundatorami jej s¹ przedsiêbiorcy Jan Micha³ Ma³ek 
i Zbigniew Zarywski. Og³oszenie wyników i 
uroczystoœæ wrêczenia laurów odbywa siê 
dorocznie 11 listopada. Nagrodê przyznaje kapitu³a 
pod przewodnictwem Marka Nowakowskiego, w 
której sk³adzie: Jacek Bartyzel (od jesieni 2007), 
Ryszard Legutko (do lata 2005), Halina Mackiewicz 
(od sierpnia 2006), Jan Micha³ Ma³ek, Stanis³aw 
Michalkiewicz (sekretarz), El¿bieta Morawiec (od 
lata 2005), Andrzej Nowak (historyk) (do maja 
2007), W³odzimierz Odojewski, Kazimierz Or³oœ (do 
czerwca 2006),Jacek Trznadel, Maciej Urbanowski  
(od sierpnia 2006), Zbigniew Zarywski i Rafa³ A. 
Ziemkiewicz.

   Kapitu³a rozpatruje ka¿dorazowo, utwory lite-
rackie (powieœci, eseje, poezjê) i publicystyczne (w 
tym polityczne), a tak¿e naukowe rozprawy 
historyczne i krytycznoliterackie, napisane w jêzyku 
polskim przez autorów ¿yj¹cych, wydane w formie 
ksi¹¿kowej w poprzednim roku i zg³oszone przez 
wydawców do konkursu.

    Latem og³aszane s¹ nominacje do Nagrody i 
zwykle obejmuj¹ one ok. 10 ksi¹¿ek. Spoœród ich 
autorów wy³aniany jest nastêpnie laureat, który 
otrzymuje 7 tys. dolarów i z³oty medal z portretem 
patrona Nagrody oraz jego literackim credo: 

“Jedynie prawda jest  c iekawa” .  Dwóm 
wyró¿nionym Kapitu³a przyznaje po 1 tys. dolarów. 
Laureat i wyró¿nieni otrzymuj¹ statuetki z br¹zu z 
popiersiem patrona Nagrody.
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Iwona Niewczas

        wieræ wieku Centralnego Sejmiku 
                   w Tarnogrodzie

    Po raz 25 deski sceny Tarnogrodzkiego Oœrodka 
Kultury goœci³y w dniach 17-19 paŸdziernika 2008 r. 
najlepsze teatry wiejskie podczas Ogólnopolskiego 
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. By³o radoœnie i 
kolorowo, a jednoczeœnie podnioœle i uroczyœcie. 
Zawita³o do Tarnogrodu 12 zespo³ów, by wspólnie 
prezentowaæ swoje widowiska, braæ udzia³ w 
barwnym korowodzie i spotkaniach warsztatowych 
z Rad¹ Artystyczn¹, a tak¿e wieczorze towarzysko-
integracyjnym przy dŸwiêkach kapel ludowych, 
gdzie by³a okazja poœpiewaæ i wymieniæ 
doœwiadczenia, a przede wszystkim weseliæ siê 
œpiewem i tañcem.
    W czasie Sejmiku wspominaliœmy postaæ œp. 
Ireny Potockiej - dyrektora Gminnego Oœrodka 
Kultury w Bi³goraju i animatorki kultury ludowej, 
autorki i re¿yserki wielu widowisk obrzêdowych, 
wspó³pracuj¹cej z wieloma teatrami wiejskimi 
(wiêkszoœæ z nich sama za³o¿y³a). By³a cz³owiekiem 
¿yczliwym, pogodnym, kreatywnym, pe³nym 
energii, ci¹gle mia³a nowe pomys³y i plany. Zawsze 
otwarta na wspó³pracê z innymi. Kiedy s³ysza³a w 
s³uchawce „...potrzebna mi Twoja pomoc...”, 
odpowiada³a bez wahania - „nie ma problemu”. 
Ostatnim jej re¿yserskim przedsiêwziêciem by³ 
spektakl pt. „Nasze dzienne sprawy” (mogliœmy go 
ogl¹daæ podczas Sejmiku), w którym zaanga¿owa³a 
wszystkie swoje zespo³y wiejskie z gminy Bi³goraj. 
Odesz³a od nas tak cicho jak ¿y³a, nie robi¹c wokó³ 
siebie szumu i rozg³osu, bo zawsze wa¿niejsi byli 
ludzie wokó³, a nie ona sama. Irenko, pamiêtamy...
Inn¹ uroczyst¹ okazj¹ by³o odejœcie na emeryturê 
pierwszego dyrektora i za³o¿yciela Tarno-
grodzkiego Oœrodka Kultury p. W³adys³awa Dubaja, 
który kierowa³ placówk¹ od 1965 r. To w³aœnie jego 
umi³owanie teatru i folkloru sprawi³o, ¿e w 1975 r. 
zawita³ do Tarnogrodu Sejmik Wiejskich Zespo³ów 
Teatralnych, pocz¹tkowo o randze miêdzywo-
jewódzkiej, aby w 1984 r. staæ siê niepodzielnie 
stolic¹ Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi 
Polskiej. Ten niestrudzony organizator i animator 
¿ycia kulturalnego sta³ siê postaci¹ szanowan¹ i 
rozpoznawaln¹ w ca³ym kraju, a jego zas³ugi zosta³y 
dostrze¿one przez w³adze pañstwowe i woje-
wódzkie, przyznaj¹c mu m.in. Srebrny i Z³oty Krzy¿ 
Zas³ugi oraz Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, natomiast w³adze rodzime nada³y mu tytu³ 
Honorowego Obywatela Tarnogrodu. Panie 
W³adys³awie, dziêkujemy.

C
Oto ksi¹¿ki i autorzy - laureaci Nagrody Literackiej 

im. Józefa Mackiewicza 

·  2002 - Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraiñskich na ludnoœci polskiej 
Wo³ynia 1939-1945 Warszawa 2000, ISBN 83-
87689-34-3 Ewy i W³adys³awa Siemaszków

·   2003 - Ejszyszki .  Kul isy zajœæ w 
Ejszyszkach, epilog stosunków polsko-
¿ydowskich na Kresach, 1944-45, Warszawa 
2000, ISBN 83-911063-3-0 opracowa³ i 
wstêpem poprzedzi³ Marek Jan Chodakiewicz

·      2004 - Kalahari Warszawa 2003 ISBN 83-7163-
291-6 Wojciecha Albiñskiego

·     2005 - Cz³owiek w cieniu Warszawa 2004 ISBN 
83-7391-478-1 Eustachego Rylskiego

·    2006 - Przed Agoni¹ Warszawa 2005 ISBN 83-
89243-13-X Janusza Krasiñskiego

·  2007 - Ksiê¿a wobec bezpieki na przyk³adzie 
diecezji krakowskiej, Kraków 2007 ISBN 978-
83-240-0803-2 Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego

·     2008 - Wieszanie, Warszawa 2007 ISBN 
8360457174 Jaros³awa Marka Rymkiewicza

graf. Robert Znajomski
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  Ka¿dy jubileusz sk³ania do podsumowañ. Przez 
25 lat sejmikowania na 5 Sejmikach miêdzywo-
jewódzkich mogliœmy obejrzeæ 1241 spektakli. To 
ca³y zapa³ i trud setki osób: aktorów, muzyków, 
re¿yserów, dyrektorów i pracowników placówek 
kultury, organizacji i instytucji wspieraj¹cych. To 
historia i prze¿ycia ca³ego pokolenia spo³eczników 
- „zapaleñców” gotowych poœwiêciæ swój wolny 
czas, chêci i zdolnoœci, aby ocaliæ od zapomnienia 
przemijaj¹ce wartoœci, obrzêdy i zwyczaje, 
spotykaj¹c siê niejednokrotnie z drwin¹ i 
niezrozumieniem w³asnego œrodowiska lokalnego 
czy rodzinnego. Trudna to praca, godna podziwu i 
najwy¿szych laurów, dlatego przed wszystkimi 
twórcami i organizatorami chylimy nisko g³owê.

                                       Iwona Niewczas

                          Kilka s³ów

  Kiedy w niedzielne po³udnie 19 paŸdziernika 

odwozi³em Tarasa Prochaœkê na dworzec 

autobusowy w Lublinie, i ¿egna³em siê tam z nim 

wsiadaj¹cym do autobusu do Lwowa, poprosi³em 

go o kilka s³ów skierowanych do Czytelników 

„Nestora”. Pisarz przysta³ na to z wielk¹ 

przyjemnoœci¹ i poprosi³ o zanotowanie tego, co ma 

do powiedzenia. Pod rêk¹ mia³em wtedy tylko 

przewodnik po Bieszczadach, który wo¿ê ze sob¹ 

stale w samochodzie. Proszê mi wierzyæ (lub nie), 

ale autor „Niezwyk³ych” podyktowa³ mi, co 

nastêpuje:

   Drogim Czytelnikom krasnostawskiego „Nestora” 

– Wszystkiego dobrego ¿yczy Taras Prochaœko, 

który pozna³ w tym miejscu du¿o fajnych ludzi – 

Lublin, dn. 19.10.08.   

  Jeszcze wczeœniej Taras stwierdzi³, ¿e w 

Krasnymstawie mieszka wielu poetów potrzebu-

j¹cych mi³oœci i wsparcia. Wyczu³ to po prostu w 

rozmowach z nimi. Ta kwestia o braku mi³oœci tak mi 

przypad³a do gustu, ¿e noszê siê z propozycj¹ 

wprowadzenia nowego œwieckiego obyczaju w 

ramach spotkañ naszej Grupy Literackiej A4 – ¿eby 

witaæ i ¿egnaæ siê „na misia”! Zbli¿aj¹ siê Œwiêta, 

wyobraŸmy wiêc sobie taki sposób kontaktowania 

siê niewerbalnego urzêdników z petentami                   

i w³adz ró¿nych szczebli z mieszkañcami… 

   Wracaj¹c do „realu” – Taras Prochaœko zezwoli³ 

(Bóg i Naczelny œwiadkami) na przedruk fragmentu 

swej niezwykle interesuj¹cej i inspiruj¹cej 

twórczoœci. 

Oto  i on – Dzieñ pierwszy:

   Coœ siê zmieni³o. Wszystko jest inne ni¿ wczoraj. 

Lato nagle zmieni³o siê w koniec lata. Deszcz, 

wcale ju¿ nie letni, a drobno-wietrzny, skoñczy siê 

chyba dopiero jesieni¹. A nierównoœci w korze 

kasztanowców s¹ jak chimeryczne koryta 

deszczowych rzeczu³ek.

   Stawiaj¹c na kasztanowym korycie tamê z palca, 

nie zatrzyma³em wody znalaz³a inne ujœcie.

   Ja jednak uchwycê tê jesieñ. Nie wy³ga mi siê.

  Wyczu³em j¹ ju¿ na pocz¹tku lata. By³o to lato 

suszy.

Przecie¿ w lecie jest wiele lat. Teraz trudno 

powiedzieæ, co wtedy czu³em. Mówi³em jednak – 

jesieñ ju¿ wkrótce, ju¿ gdzieœ tu jest, choæ jej tak 

niewiele.

         Prochaœko w Krasnymstawie

Taras Prochaœko jest jednym z czo³owych 
wspó³czesnych pisarzy ukraiñskich. Odwiedzi³ nas 
na zaproszenie Grupy Literackiej A4. Goœci³ 11 
paŸdziernika na odnowionym krasnostawskim 
Rynku. Spotkanie prowadzi³ Mariusz Kargul. 
Prochaœko, mimo paŸdziernikowych ch³odów, nie 
mia³ ¿adnej kurtki, czy p³aszcza, a jedynie koszulê. 
Zahartowany, jak mnisi w Himalajach, „dla sportu” 
susz¹cy na plecach mokre przeœcierad³a!

Zebrani szczelnie wype³nili jeden z przeszklo-
nych pawilonów, który w promieniach zachodz¹-
cego s³oñca sta³ siê literack¹ wysp¹ na morzu 
miejskiego zamêtu.

Od lewej stoj¹: A. Misiura, M. Kargul, T. Prochaœko
foto St. Kliszcz
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Andrzej David Misiura

          ienniczanie i Cyganie
          czyli powrót „Chaty za wsi¹”

Z uwag¹ i usilnym zrozumieniem, ca³y w piachu 
ba³tyckiej pla¿y, brn¹³em w³aœnie przez ostatni 
rozdzia³ „Chaty za wsi¹”, gdy wyrwa³ mnie z 
„cygañskiego obozu” telefon:

- Mam ju¿ scenariusz! - radoœnie oznajmi³a Irena 
Zarazowa - wydanie chicagowskie z 1908 roku.

- To wspaniale! Za kilka dni przyje¿d¿am i 
zaczynamy!

Nasza radoœæ okaza³a siê jednak przedwczesna. 
Okaza³o siê, ¿e scenariusz pisany jest jêzykiem 
sprzed dwóch wojen œwiatowych, a wiêc dawno ju¿ 
nieu¿ywanym. Potrzebna jest gruntowna adap-
tacja. Akcja koñczy siê na œmierci g³ównego 
bohatera, czyli na drugim tomie powieœci. Tak¹ 
wersjê wystawia³y do tej pory wszystkie teatry. 
Zapada stanowcza decyzja: losy Marysi - dziecka 
g³ównych bohaterów opisane w ostatnim tomie - 
znajd¹ siê równie¿ w scenariuszu. Kilka 
telefonicznych konsultacji ze wspó³realizatorem 
Tadeuszem Kiciñskim, i zabieram siê do 
konstruowania VI aktu. Bêdzie happy end! Tak 
trochê po amerykañsku, ale przecie¿ Józef Ignacy 
Kraszewski ju¿ w 1854 roku na tym w³aœnie 
zakoñczy³ swoj¹ znakomit¹ powieœæ. Szósty akt 
powinien byæ napisany w du¿ym skrócie, tak jak i 
poprzednie, aby spektakl trwa³ krócej ni¿ trzy 
godziny. Nie mo¿na rezygnowaæ z faktów, musi 
wiêc byæ tylko oszczêdniej w s³owach.

W tym samym czasie Tadeusz pracuje nad 
projektem scenografii. Do dzia³añ w³¹cza 
choreografa - ¿onê Jolantê, która przygotowuje siê, 
bior¹c udzia³ w warsztatach tañców cygañskich. 
Oprócz naszej trójki nikt jeszcze nie wie, ¿e 
wokalistka jazzowa Bogna Kiciñska, tak¿e 
rozpoczê³a komponowaæ muzykê do tej insce-
nizacji. Szybko zdaliœmy sobie sprawê, ¿e podjête 
wyzwanie jest na miarê zawodowego teatru, w 
którym i wiêcej doœwiadczenia, i w dodatku jeszcze, 
do pomocy kilkudziesiêciu etatowych pracowników. 
A my…?. 

Ci¹gle stara³ siê byæ z nami koordynator projektu 
Irena Zarazowa, której przypad³o zajmowaæ siê 
tak¿e kostiumami. Teatr odwiedza³, tak¿e wójt, 
przewodnicz¹cy Rady Gminy i grupa zatroskanych 
cz³onków Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi 
Siennnickiej.

W sk³ad scenografii wesz³y dwa wielkie 
wymienne plenery. Z wymalowaniem kilkudzie-
siêciu metrów kwadratowych znakomicie poradzi³y 
sobie Sylwia Kie³basówna i Mariola Niewiadomska. 

S
Mówiono mi: jasne, wkrótce jesieñ, ale niech 

najpierw lato minie, bêdziesz mia³ tê swoj¹ jesieñ. A 

ja swoje – jesieñ mo¿na mieæ iw lecie.

   Najbardziej mêcz¹ce – ten fragment lata, w 

którym rano nie wiesz, czy ju¿ zaczê³o siê coœ 

innego.

     Dziœ chyba siê zaczê³o.

(T. Prochaœko. Spalone lato. T³um. R. Rusnak. 

„Nemrod”. Kraków 2007, s. 125) 

                     „Powiewy wzruszeñ”

  Takie motto przyœwieca³o spotkaniu z poezj¹ 
rodziny Iwañczyków. 25 paŸdziernika odby³a siê 
promocja nowych tomików poezji Ireny Iwañczyk, 
Katarzyny Iwañczyk-Fowler i Mariusza Iwañczyka. 
Jak przysta³o na familiê od lat dzia³aj¹ wspólnie, 
organizuj¹ wspólne wieczory autorskie, razem 
pisz¹ i wydaj¹ rok w rok kolejne ksi¹¿ki.

Foto St. Kliszcz
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 Plenery zawieszone zosta³y na specjalnym (to 
patent samego Tadeusza) mechanizmie, który 
pozwala na szybk¹ ich zmianê. Budowa chaty, 
elementów wnêtrza, wszelkich konstrukcji itd. to 
zas³uga Piotra Ko³tuna i S³awomira Trykszy. 
Natomiast na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
zaanga¿owanie Henryka Mochnieja, który okaza³ 
siê nie tylko odtwórc¹ jednej z pierwszoplanowych 
ról, ale i autorem wiêkszoœci rekwizytów, takich jak 
wóz cygañski, ³awki, narzêdzia kowalskie i wiele 
innych. 

Pewnego razu zrobi³ on sporo zamieszania, 
przynosz¹c na próbê dwie siekiery, drewniane 
oczywiœcie, ale ³udz¹co podobne do prawdziwych.
Z realizacj¹ i adaptacj¹ dŸwiêku oraz niekoñ-
cz¹cymi siê nagraniami, upora³ siê nasz kolega 
muzyk - Zbigniew Wolanin. Obs³ug¹ sceny, œwiat³a i 
dŸwiêku, po s¹siedzku zaj¹³ siê Jacek ¯elisko. 
Gwoli sprawiedliwoœci dodam, ¿e wprowadzaj¹ce 
zajêcia warsztatowe z przysz³ymi aktorami 
przeprowadzili Iwona Niewczas (z wykszta³cenia 
re¿yser) i Andrzej WoŸniak (instruktor teatralny). 

Prawie wszyscy – TEATR POKOLEÑ w Siennicy Ró¿anej

Ewa Dziedzic (Korducha), Henryk Mochniej (Lepiuk)
 i inni.

Stefan Zaj¹c (Janko) i Paulina Stalmach (Motruna)
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Po czym przysz³a kolej na nas. Próby sytuacyjne i 
interpretacyjne, ze wzglêdu na szybko zbli¿aj¹c¹ 
siê premierê, prowadziliœmy równoczeœnie w 
ró¿nych salach dla ró¿nych aktów i postaci. 
Wczeœniej oczywiœcie nale¿a³o zapoznaæ 
wszystkich ze scenariuszem. Na domiar wypada³o 
opowiedzieæ o samej powieœci, poniewa¿ „Chata za 
wsi¹” ju¿ dawno wypad³a z obiegu i nie jest nawet 
lektur¹ szkoln¹. Ludzie zachwycaj¹ siê dzisiaj 
czymœ innym… chyba, ¿e w Siennicy Ró¿anej. Tutaj 
przynajmniej piêædziesiêciolatkowie pamiêtaj¹ 
ostatni¹ inscenizacjê w³aœnie tej samej sztuki 
wystawianej przez amatorów. Amatorów z tradycj¹ 
siêgaj¹c¹ 1913 roku, gdy w re¿yserii miejscowego 
ch³opa Franciszka Zarazy powstawa³y pierwsze 
przedstawienia. Wœród nich „Na przekór” i 
„£obzowanie”, a póŸniej wiele innych, a¿ do lat 
szeœæ-dziesi¹tych, gdy teatr przesta³ istnieæ.

Ale wróæmy do naszej „Chaty…”, przez któr¹ 
przewinê³o siê ponad sto osób w czasie trwaj¹cych 
trzy miesi¹ce intensywnych prób. W sukcesie 
zapewne mia³a swój udzia³ i tradycja, której nie 
brakuje tej gminie. Przy realizacji, wœród 
wykonawców, mo¿na by³o spotkaæ ca³e rodziny, 
je¿eli w ogóle ca³ego zespo³u nie nazwaæ jedn¹ 
wielk¹ rodzin¹, której uda³o siê sprostaæ temu 
niezwyk³emu zjawisku, jakim jest teatr i jego 
tworzenie.

                                             Andrzej David Misiura
                                              foto Bogus³aw Mochniej

PS. Premiera sztuki „Chata za wsi¹” odbêdzie 
siê 27 grudnia 2008 roku o godz. 15.00 w 
Siennicy Ró¿anej.

     Do zobaczenia na przedstawieniu!

Paulina KaluŸniak (Jurysia), Wies³aw Szyd³owski (Kajtuœ)
i Renata Tywoniuk (Ulina)

Gra¿yna Zaworska (So³oducha)
i Joanna Furman (Marysia)

Agnieszka Soczyñska (Aza) i Anna Ku³aga (Marysia)

Jolanta Kiciñska – choreograf, w g³êbi Aleksandra
Mochniej (Aza)
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ks. Ryszard K. Winiarski

         eligia i kultura

Religia i kultura to dwie autonomiczne 
rzeczywistoœci, które siê wzajemnie potrzebuj¹ i 
przenikaj¹. Ka¿da z nich sama w sobie jest 
wartoœci¹. Nale¿¹ jednak do dwóch ró¿nych 
porz¹dków. Maj¹ te¿ ró¿ne Ÿród³a swojego 
pochodzenia. O ile religia swoje Ÿród³o i identyfikacjê 
czerpie z Objawienia, o tyle kultura swój pocz¹tek 
znajduje w cz³owieku. Ta radykalna ró¿nica 
odniesieñ sprawia, ¿e cele religii i kultury s¹ ró¿ne. 
Ka¿da z nich ma ukazywaæ prawdê, dobro i piêkno, 
ale tylko religia ma wystarczaj¹cy potencja³, by 
zbawiaæ cz³owieka. By dawaæ mu ostateczne, 
eschatologiczne spe³nienie, czyli odpowiedŸ na 
pytanie o sens ¿ycia.

Religia potrzebuje kultury, poniewa¿ cz³owiek 
jest twórc¹ i adresatem kultury. Kultura stanowi nie 
tylko najszerszy kontekst ¿ycia cz³owieka, ale 
œwiadczy o samym cz³owieczeñstwie, o 
mo¿liwoœciach ludzkiego geniuszu. Kultur¹ jest 
wszystko to, co czyni cz³owieka bardziej ludzkim, 
pe³niejszym, zdolnym do poœwiêceñ i ¿ycia w 
prawdzie. Cz³owiek nie tylko tworzy kulturê, ale jest 
te¿ przez ni¹ tworzony. Prze³omowe odkrycia w 
œwiecie nauki, wielkie idee, media, szko³y 
filozoficzne czy kanony piêkna tworz¹ okreœlony typ 
cz³owieka i relacji spo³ecznych. 

R
Mówi¹c trywialnie, „dzieci Gutenberga” maj¹ du¿e 
problemy ze zrozumieniem „dzieci Microsoftu”, 
spo³eczeñstwo totalitarne nie umie poradziæ sobie z 
demokracja, a kultura masowa karmi¹ca siê papk¹ 
intelektualn¹ sprawia, ¿e ca³e pokolenia wyrastaj¹ 
w estetycznej g³ucho-œlepocie.

Religia wiêc spotyka cz³owieka takim, jakim 
uczyni³a go kultura. Jakim siê sta³, tworz¹c j¹ i 
stykaj¹c siê z wielorakimi jej przejawami. Kultura nie 
mo¿e zatem pe³niæ wzglêdem religii roli jedynie 
dekoracji czy wehiku³u. Nie mo¿e byæ tylko 
narzêdziem, gdy¿ to degraduje kulturê. Œwiat 
kultury jest wyzwaniem dla religii. Religia ma j¹ 
oczyszczaæ z przes¹dów, zabobonów, magii, 
krwawych rytua³ów, ideologii itp. Ma j¹ inspirowaæ i 
uwznioœlaæ poprzez œwiat³o prawdy Bo¿ej, czyli 
obiektywnej, objawionej. Religia ma byæ (i jest) 
Ÿród³em twórczej inspiracji. Ma nie tyle dostarczaæ 
motywów i tematów, ile ukazywaæ horyzonty, 
których nie wska¿e cz³owiekowi ani estetyczna 
intuicja, ani uczucia, ani nawet rozum. Religia ma 
prowadziæ cz³owieka do spotkania z Absolutem, z 
Kimœ, kto stanowi obiektywne �ród³o wszystkiego. 
Inaczej pozostaje nam t³umaczyæ wszystko na 
zasadzie przypadku lub fatum.

Religia i kultura istniej¹ nie tylko obok siebie, ale i 
dla siebie. Jeœli siê przyjaŸnie nie spotykaj¹, 
szkodz¹ sobie wzajemnie. Pozbawiaj¹ siebie 
nawzajem dobra, którym s¹. Wtedy najwiêcej traci 
cz³owiek.
                                         ks. Ryszard K. Winiarski

             „Poetyckie £any” nr 3

Ukaza³ siê kolejny numer „Poetyckich 
£anów” poœwiêcony niemal w ca³oœci 
rozmowie, któr¹ Mariusz Kargul 
przeprowadzi³ z Andrzejem Stasiukiem 14 
lutego w Krasnostawskim Domu Kultury. W 
„£anach” znajdziemy m.in. esej Macieja 
Topolskiego o A. Stasiuku i jego twórczoœci, 
obszern¹ rozmowê z A. Stasiukiem, wiersz 
R. Schulza.

Numer ten mo¿e byæ przywo³any na 
œwiadka kulturalnego o¿ywienia na polu 
spotkañ z autorami uznanymi w Polsce i za 
granic¹. Jest to ewenement, jak na tak ma³y 
oœrodek, jakim jest Krasnystaw. To zas³uga 
(w znakomitej wiêkszoœci przypadków) 
Mariusza Kargula z Grupy Literackiej A4, a 
pomaga mu dzielnie Krasnostawski Dom 
Kultury oraz miejscowe biblioteki.

red.
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Marta Kujawska-Gilowska

         OROZMAWIAJMY…

  Polacy to najszlachetniejsza, najbardziej 

bohaterska rasa, jak¹ wyda³a ziemia. To naród, 

który nie umiera, naród, którego kolejne 

zmartwychwstania sta³y siê podziwem œwiata, i 

który z najbardziej niesprawiedliwego grobu 

czerpie nieœmiertelne ¿ycie.

            Maurice Maeterlinck (1862-1949)

S³owa belgijskiego pisarza-noblisty niech bêd¹ 

mottem rozmowy, na kanwie której da siê logicznie 

udowodniæ ich s³usznoœæ.

Listopad… Miesi¹c dla Polaków wa¿ny, wiele na 

przestrzeni wieków dzia³o siê w tym lub w pobli¿u 

tego miesi¹ca. Nawet œwiêto 2 listopada jest na 

pami¹tkê dziadów, zmar³ych przodków. Œwiêto to 

przez wieki nie da³o siê wykorzeniæ, pozosta³o (z 

czasów jeszcze przedchrzeœcijañskich) jako 

Zaduszki. Dawne dziady uwiecznione zosta³y 

przez Adama Mickiewicza jako poemat pod tym 

samym tytu³em - II i IV czêœæ Dziadów, tzw. 

kowieñsko-wileñskich.

Bo przesz³oœæ to dziœ, tylko trochê wczeœniej. Z 

tego najlepiej zdaj¹ sobie sprawê poeci, pisarze. I 

oni powinni o tym nieustannie przypominaæ.

Juliusz S³owacki w Kordianie przedstawia 

cierpienia, pragnienie wolnoœci, porywy i pora¿ki, 

zespolone w ca³oœæ dzieje narodu polskiego. 

Zygmunt Krasiñski w Psalmach przysz³oœci do 

Polaków zwraca siê tak:

Bo na ziemi byæ Polakiem,

To ¿yæ bosko i szlachetnie…

 Norwid… Nieustêpliwy w prawdzie, to on 

uœwiadamia Polakom, ¿e Ojczyzna to wielki 

zbiorowy obowi¹zek. To Norwid upomina³ siê 

nieustannie o rozgrabian¹ przez mocarstwa 

oœcienne Polskê.

Do postawy moralnej wieszczów dodajmy 

nieprzeciêtny talent, ³atwoœæ przekazywania spraw 

zasadniczych piêknym, polskim jêzykiem. Jêzyk 

polski stale przez wieki by³ zagro¿ony, rozbiory 

t rwaj¹ce 123 la ta  ( ! ) ,  k ró tka przerwa 

dwudziestolecia, II wojna œwiatowa, a po niej 

nastêpna obca dominacja - w sumie znowu 50 lat 

zagro¿eñ, zreszt¹ nie tylko dla jêzyka polskiego…

Jesteœmy Europejczykami „od zawsze”, a jako 

Polacy doœwiadczaliœmy przez wieki celowego 

niszczenia polskich elit - tak¿e po wojnie… 

Niszczono rodziny o rodowodzie szlachecko-

inteligenckim, pozbawiono te œrodowiska ziemi, 

domów, wiêziono, ³amano moralnie lub po prostu 

zabijano. A jednak… mimo wielu lat eksterminacji, w 

niektórych domach przetrwa³a pamiêæ o 

przesz³oœci, przetrwa³ szacunek i czu³oœæ (mo¿e 

genetyczna?) do polskiego jêzyka. Niestety, mo¿na 

mówiæ o domach, o rodzinach, ale œrodowisk, z 

których promieniowa³a kultura, ich roli spo³ecznej 

dzisiaj w Polsce ju¿ nie ma. Wspó³czeœni Polacy, 

przecie¿ m¹drzy i wartoœciowi (!), lekcewa¿¹ jêzyk 

ojczysty, mówi¹ zatrwa¿aj¹co niepoprawnie, 

plugawi¹ jêzyk (bez istotnej potrzeby), dzieje Polski 

ich nie obchodz¹. Brak im klasy - ale kto mia³ im to 

przekazaæ!? Elit ju¿ nie ma…

Ale s¹ poeci, pisarze i ich obowi¹zkiem powinno 

byæ przekazywanie wspó³czesnym (tak by³o 

zawsze), ¿e BEZWARUNKOWO jesteœmy 

Europejczykami, a przede wszystkim Polakami i z 

tego powinniœmy byæ dumni!

                        Marta Kujawska-Gilowska

                                                   24.11.2008 r.

P

                      Kargul nagrodzony

Mariusz Kargul zosta³ nagrodzony w konkursie 
literackim „O Pióro Internetowej Republiki Bemowo” 
pod has³em „Tabu trzeciego tysi¹clecia - cywilizacja 
otwarta”. Zaj¹³ trzecie miejsce za utwór pod tytu³em 
Cywilizacja ci¹g³ego przyœpieszenia. Jury w 
s k ³ a d z i e :  M a c i e j  Wy s i a d e c k i - B a n a œ  -  
przewodnicz¹cy, Jurata Bogna Serafiñska i Andrzej 
Rodys - cz³onkowie, podziel i ³o nagrody 
nastêpuj¹co: I nagroda - Krzysztof Deja z Australii, II 
nagroda - Jan Siwmir z Warszawy, III nagroda ex 
aequo -  Janina No¿ownik z Piotrkowa 
Trybunalskiego i Mariusz Kargul z Krasnegostawu. 
Gratulujemy!
                                                                         red.
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Henryk Radej

        a  wolnoœæ  nam  siê  nale¿a³a!

Przynajmniej raz w roku mam okazjê spotkaæ 
siê i porozmawiaæ ze znanym polskim pisarzem i 
poet¹, Ernestem Bryllem, który chêtnie przyje¿d¿a 
do Che³ma na Dni Kultury Chrzeœcijañskiej. 
Ostatnio opowiedzia³ mi pewn¹ historiê, jaka 
spotka³a go w Cleveland (USA) w 1989 roku, kiedy 
wreszcie dosta³ paszport i pojecha³ z wyk³adami na 
tamtejszy uniwersytet. Nie mia³ jeszcze pieniêdzy i 
z baga¿ami wprost z lotniska trafi³ do hotelu. Wtedy 
podbieg³ do niego boy, co nosi walizki. Poeta 
za¿enowany wzbrania³ siê, mówi¹c ¿e s¹ lekkie i ¿e 
zaniesie je sam. A on na to: - Nie przejmuj siê. Ja 
wiem, ¿e ty jesteœ z Polski, ale ja ci te walizki bêdê 
nosi³ za darmo. - Dlaczego? - zapyta³ Bryll 
kompletnie zaskoczony. - Bo wy wymyœliliœcie coœ 
fantastycznego - solidarnoœæ. Jedni bêd¹ bogatsi, 
drudzy biedniejsi, bo tak w ¿yciu bywa, ale jeden o 
drugim nie zapomni. I on mu te walizki nosi³ przy 
ka¿dej okazji. Pewnie s³ysza³ coœ o zmianach w 
Polsce, a mo¿e zna³ s³owa œw. Paw³a, które nam 
papie¿ przypomnia³: „Jeden drugiego brzemiona 
noœcie” (Gal. 6, 2). Teraz poeta z daleka omija ten 
hotel w Cleveland, bo nie wie, co powiedzia³by 
temu boyowi? Pewnie musia³by sam taszczyæ 
swoje baga¿e lub dawaæ solidne napiwki.

Co siê sta³o z nasz¹ polsk¹ solidarnoœci¹? Co 
siê sta³o z nasz¹ chrzeœcijañsk¹ solidarnoœci¹? Co 
siê sta³o z nasz¹ ludzk¹ solidarnoœci¹?
     Po prawie 20 latach suwerennoœci narodowej, 
niewielu jest takich, którzy chcieliby bezinte-
resownie ul¿yæ drugiemu, li tylko w imiê 
solidarnoœci. Wszystko siê zekonomizowa³o, 
zatomizowa³o, ka¿dy siedzi na w³asnym koncie i 
przelicza swoje twarde z³otówki, wiedz¹c ¿e liczyæ 
mo¿e tylko na siebie, a nie na innych. Nawet w 
rodz inach za is tn ia ³y  wyraŸne podz ia ³y  
ekonomiczne. Przecie¿ nikt za nikogo nie bêdzie 
p³aci³ rachunków! Na co dzieñ udajemy, ¿e 
kochamy siê wzajemnie, bo tak wypada, tak trzeba, 
ale tak naprawdê nie przepadamy za sob¹, bo tak 
jest ³atwiej, tak dyktuje nam ¿ycie. W szerszej skali 
wyraŸnie widaæ, ¿e nie próbujemy siê porozumieæ 
w kraju, wyjaœniaæ i szanowaæ odmiennych 
pogl¹dów, tylko udajemy, ¿e wszyscy jesteœmy 
fantastyczni, wszyscy siê kochamy, a podskórnie 
jesteœmy dla siebie wrogami. Co siê z nami sta³o, 
¿e ludzie nie chc¹ dyskutowaæ, tylko od razu chc¹ 
siê k³óciæ? Odnoszê wra¿enie, ¿e tak¿e w relacjach 
osobowych m³odszego pokolenia górê bior¹ interesy

i chêæ wygodnego ustawienia siê w ¿yciu. Nie ma 
mowy o zakochaniu, bezinteresownym dzieleniu 
siê, wspólnym byciu, wspólnym ¿yciu. Pojawia siê 
pierwotna walka o dominacjê w... stadzie - a¿ siê 
prosi to s³owo. Ale przecie¿ ludzie nie powinni byæ 
stadem! 
   Obecnie Polska w du¿ej mierze pe³na jest ludzi 
samotnych. Nawet w t³umie mo¿na byæ samotnym! 
Ktoœ ostatnio og³osi³, ¿e w Polsce ponad pó³ miliona 
ludzi pisze wiersze. I to jest wielce prawdopodobne. 
Autorzy pisz¹ je z powodu samotnoœci, z powodu 
braku solidarnoœci spo³ecznej, a niektórzy - dla 
pieniêdzy, startuj¹c w konkursach poetyckich o 
nagrodê w wysokoœci 100-200 z³otych. Czasami 
mam okazje czytaæ takie wiersze i je oceniaæ. 
Jednak uwa¿am, ¿e to g³ównie politycy powinni je 
czytaæ! Du¿o wiêcej dowiedzieliby siê z nich, co tak 
nap rawdê  l udz i  bo l i ,  n i ¿  na  w iecach  
przedwyborczych. Oczywiœcie, inne problemy s¹ na 
Œl¹sku, inne na Podlasiu, a jeszcze inne na 
Podkarpaciu. Ale z tych wierszy wyziera jedno 
pytanie: Co siê sta³o z Polsk¹! Czemu siê od nas 
odwróci³a? Gdzie jest nasza wolnoœæ? Te wiersze 
czêsto ocieraj¹ siê o kicz i grafomañstwo, ale s¹ 
szczere i pe³ne autentycznego bólu. 

Dlaczego dzisiejsza Polska tak odbiega od 
naszych marzeñ? Czego nam brakuje do ich 
spe³nienia? Tutaj zapewne ka¿dy móg³by dopisaæ 
w³asn¹ litaniê pragnieñ. Ale na pewno brakuje nam 
jasnych, jednoznacznych norm, w tym normy 
honoru i poczucia wartoœci. Inaczej nie bêdziemy 
skuteczni w tym, co robimy. Powie ktoœ, ¿e przecie¿ 
mamy konstytucjê, tomy kodeksów, ustaw... - 
wszystkie one powinny normowaæ nasze ¿ycie. 
Jednak do koñca nie normuj¹! Polacy maj¹ 
poczucie, ¿e ¿yj¹ w kraju silnego bezprawia. Mo¿e 
nie maj¹ racji, ale tak to czuj¹. Polskie prawo jest 
niejednoznaczne i stwarza okazje do relatywizmu i 
nadu¿yæ. Kolejne ekipy polityków wci¹¿ przy nim 
coœ kombinuj¹, ale dla zwyk³ego cz³owieka niewiele 
z tego wynika. M³odzi wol¹ wyjechaæ z kraju, bo 
czuj¹ siê niepewnie i s¹ zagubieni. Wiemy, sk¹d i 
jaki jest nasz ród, ale nie wiemy, gdzie jesteœmy i 
dok¹d zmierzamy? Oficjalnie niby wiemy, ale 
okazuje siê, ¿e gdy do czegoœ dochodzimy, to 
czujemy siê oszukani przez tych, co nam to 
wmawiali. Tak oficjalnie, to niby wszystko gra. 
Polska jest naszym domem, ale kto w nim mieszka, 
jakie ma prawa i obowi¹zki, jakie s¹ zasady 
wspó³¿ycia? - tego ja sam nawet nie wiem. Mnóstwo 
Polaków nie wie.
  Nie my jedni na œwiecie borykamy siê z takimi 
problemami. Jednak nasze sprawy zawsze by³y 
bardziej skomplikowane i dramatyczne od innych, 
choæby z racji po³o¿enia w Europie. Unia 
Europejska i NATO niczego za nas nie za³atwi¹ i nic 
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nam nie dadz¹. W polityce nie ma sentymentów, 
a tym bardziej nie ma solidarnoœci. Polacy wci¹¿ 
du¿o wytrzymuj¹ jako obywatele. Wci¹¿ maj¹ 
przeœwiadczenie, ¿e Polska to kraj, który mo¿e byæ 
prawdziwie wolny, mo¿e byæ bardziej sprawiedliwy.  

Z³oœliwcy twierdz¹, ¿e z Polsk¹ zawsze by³y i s¹ 
k³opoty. Pisa³ o tym mistrz Ga³czyñski w roku 1936, 
w rok po œmierci J. Pi³sudskiego: „Chcieliœcie 
Polski, no to j¹ macie!/ Skumbrie w tomacie pstr¹g!” 
Jednak dzisiejsi Polacy wcale nie marz¹ o „drugiej 
Japonii” ani o „cudzie irlandzkim”, bo takiego w 
istocie nie by³o. Cudem by³a najwiêksza 
bezkrwawa rewolucja na œwiecie, jakiej Polacy 
dokonali w 1980 roku. Teraz chcieliby wreszcie 
trochê normalnoœci, spokoju i wpisanej w to ludzkiej 
solidarnoœci. Jak tu o czymœ takim marzyæ w obliczu 
kryzysu finansowego nadci¹gaj¹cego z Zachodu?   

Ale jedno, co na pewno jeszcze mo¿emy, to 
odkurzyæ nasz¹ bia³o-czerwon¹, niech dumnie 
za³opoce na domu w kolejn¹ rocznicê Narodowego 
Œwiêta Niepodleg³oœci. B¹dŸmy solidarni choæby z 
tej okazji w poczuciu narodowej godnoœci. Bo 
Polska to nie jest byle jaki kraj, ale du¿y i ca³kiem 
nieŸle urz¹dzony, choæ kiepsko rz¹dzony. 
Wystarczy siê rozejrzeæ, by stwierdziæ, ¿e ludzie 
umiej¹ w³aœciwie korzystaæ z wolnoœci. A przecie¿ 
odzyskaliœmy j¹ nie z jakiejœ amerykañskiej, czy 
europejskiej ³aski. Ta wolnoœæ nam siê nale¿a³a - 
zarówno w 1918, jak i w 1989 roku. 

                                                         Henryk Radej

Mariusz Kargul

           agia Œwi¹t w trybach strategii marketingowej

Pewien znajomy poeta (Henryk Radej z 
Che³ma) zakomunikowa³ niedawno na swoim 
blogu, ¿e zamierza w tym roku nie kapitulowaæ 
przed sztucznie rozdmuchiwanym od pocz¹tku 
listopada „sza³em przedœwi¹tecznym”. 
Zapowiedzia³ solennie, ¿e choinkê ubierze w 
sam¹ Wigiliê, pierwsz¹ kolêdê zaœpiewa po 
ukazaniu siê pierwszej gwiazdy na niebie, a 
wszelkie ¿yczenia œwi¹teczne, które dotr¹ do 
niego grubo przed czasem, po prostu odeœle 
nadawcom. W takim podejœciu tkwi spora doza 
racji i przywi¹zanie do gin¹cych - nierzadko 
bezpowrotnie - tradycji i obyczajów.

Nie trzeba byæ specjalnie spostrzegawczym i 
bystrym obserwatorem, by zaraz po Wszystkich 
Œwiêtych nie zauwa¿yæ zmiany wystroju witryn 
sklepowych i dekoracji naszych ulic i placów. Wielu 
ludzi tkwi¹cych mentalnie nadal w atmosferze 
zadumy i nostalgii, zaraz po Zaduszkach, zostaje 
nagle zaskoczonych sztucznie „generowan¹” 
atmosfer¹ poprzedzaj¹c¹ œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia. Jesteœmy po prostu bombardowani 
wszelkiego typu reklamami we wszelkich 
dostêpnych mediach, które sugeruj¹ nam, ¿e 
Œwiêta s¹ tu¿, tu¿, a ten kto nie zrobi przed nimi 
astronomicznych zakupów i zapasów, co najmniej 
jak przed epok¹ lodowcow¹, zostanie wyrzucony 
poza nawias cywilizowanego spo³eczeñstwa. 
Pres ja  spo ³eczna nakrêca s iê  n ie jako 
samoczynnie. Nie wypada przecie¿ zaprezentowaæ 
siê gorzej od s¹siada. W najlepsze sprawdza siê 
staropolska zasada: „zastaw siê a postaw siê”. 
Œwiat byæ mo¿e prze¿ywa teraz kryzys 
gospodarczo-finansowy, ale instytucje zajmuj¹ce 
siê udzielaniem „tanich” kredytów i „szybkich” 
po¿yczek, zaczynaj¹ przygotowania do „sezon 
¿niwnego”.

W epoce, w której wszystko mo¿na kupiæ i 
sprzedaæ, Œwiêta sta³y siê jeszcze jednym 
okresem, na który przygotowuje siê specjalne 
strategie marketingowe. Sytuacja zaczyna 
przypominaæ rynek mody, gdzie kolekcje na 
poszczególne czêœci roku planowane s¹ ju¿ z 
kilkuletnim wyprzedzeniem. Mo¿na te¿ dokonaæ 
ca³kiem uzasadnionego porównania do wielkiej 
sceny teatralnej, z której poszczególne dekoracje 
znikaj¹ zaraz po zakoñczeniu jednego show, aby 
b³yskawicznie ust¹piæ miejsca kolejnemu. Nie ma 
wiêc ¿adnego p³ynnego przejœcia, okresu 
przygotowañ i prób, czasu zmuszaj¹cego do 
refleksji  i „przystopowania”.

KSI¥¯KI  NADES£ANE - POEZJA

Irena Iwañczyk, W kosmicznym pyle,  

„Polihymnia”, Lublin 2007, ss. 79

Irena Iwañczyk, Wêdrowe s³owa, „Polihymnia”, 

Lublin 2008, ss. 85

Katarzyna Iwañczyk-Fowler, Pod przymkniêtymi 

powiekami, „Polihymnia”, Lublin 2007, ss. 76

Katarzyna Iwañczyk-Fowler, Zapomniane 

wspomnienia, „Polihymnia”, Lublin 2008, ss. 66

Miros³aw Leszek Iwañczyk, Miniatura 

wszechœwiata, „Polihymnia”, Lublin 2007, ss. 68

Miros³aw Leszek Iwañczyk, Kosmiczny ogród, 

„Polihymnia”, Lublin 2008, ss. 74

Ewa Klajman-Gomoliñska, Eloi, „Norbertinum”, 

Lublin 2008, ss. 48
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Dawniej na Œwiêta, i to nie tylko Bo¿ego 
Narodzenia, oczekiwa³o siê w atmosferze 
narastaj¹cej nadziei i radoœci. Oczekiwano po nich, 
a co rozumniejsi po sobie, istotnych zmian 
maj¹cych nadejœæ w ¿yciu. Ka¿dy œwiêtowa³, tak jak 
pozwala³y mu na to panuj¹ce warunki. Nawet jeœli 
ktoœ by³ bardzo zapracowany, wiedzia³ ¿e kiedy jak 
kiedy, ale w Œwiêta oddaje siê ca³ego siebie Bogu i 
rodzinie. Relatywizm moralny sta³ siê prawdziwym 
przekleñstwem wolnego cz³owieka. Nie chodzi 
wcale o to, by œlepo poddawaæ siê jakiejœ ideologii 
lub wierze, ale przynajmniej mieæ swoje 
wewnêtrzne granice, których w pewnych okresach 
przekraczaæ po prostu nie wolno.

Dzisiaj niemal wszystko mamy gotowe i 
podawane jak na tacy. Jeœli czegoœ nie wiemy, 
zasiadamy przed komputerem i sprawdzamy w 
Internecie. Dobrze, ¿e nie da siê - przynajmniej na 
razie - odczuæ w ten sposób niepowtarzalnego 
klimatu wytwarzaj¹cego siê na przyk³ad podczas 
Pasterki. Wyprawy do lasu, rzecz jasna legalnej, po 
„zielone drzewko” te¿ nie mo¿na zast¹piæ wyjazdem 
do centrum handlowego. Trzymamy siê kurczowo 
naszego stanu posiadania. Z dr¿eniem serca 
uchylamy drzwi przed nocnym pukaniem. Ciekawe 
w ilu jeszcze rodzinach k³adzie siê dodatkowe 
nakrycie dla niespodziewanego goœcia, a w ilu tak 
naprawdê zaprosi³oby siê go do wigilijnego sto³u? 
Przedœwi¹teczny t³ok na ulicach miast i œcisk w 
super- czy hipermarketach nie sk³aniaj¹ zbytnio do 
intymnoœci i wzajemnego zbli¿enia. Biegamy 
zziajani od jednej promocji do drugiej, by potem 
szybko dopaœæ kasy i ulotniæ siê objuczeni 
dziesi¹tkami pakunków z tego handlowego 
piekie³ka.

W takich momentach, zamiast æwiczeñ zen, 
wolê wyobra¿aæ sobie dni poprzedzaj¹ce Bo¿e 
Narodzenie kilkadziesi¹t lub kilkaset lat temu, kiedy 
cz³owiek jeszcze w jakiœ sposób zale¿a³ od przyrody 
i praktycznie wszystko musia³ wykonywaæ 
w³asnorêcznie. Nie by³o mowy o tym, ¿e coœ da siê 
zrobiæ szybko i „taœmowo”. Taœma, podobnie jak nie 
tak znowu dawno sznurek do snopowi¹za³ek, by³y 
towarem deficytowym i ci¹gle poszukiwanym. 

¯aden kaloryfer i ¿adna klimatyzacja nie 
zast¹pi¹ ciep³a wytwarzanego przez prawdziwy 
kominek i kochaj¹c¹ siê rodzinê. Je¿eli dodatkowo 
pojawi siê problem z aur¹, bo zamiast chocia¿ 
namiastki zimy ze œniegiem i lodem, mamy jakiœ 
wietrzno-deszczowy surogat, najlepiej nastawiæ 
sobie p³ytê z „dŸwiêkami bieguna pó³nocnego” i 
oddaæ siê lekturze poni¿szego fragmentu „Na 
wysokiej po³oninie” Stanis³awa Vincenza (z tomu 
„Prawda starowieku”):

A co siê dzieje potem? Œwiêta rzecz jasna 
nadchodz¹ i to tak szybko, ¿e ledwie jesteœmy w 
stanie to dostrzec. Wigilia up³ywa jak zawsze, Bo¿e 
Narodzenie i dzieñ œw. Szczepana mijaj¹ poœród 
zdawkowych komentarzy i mêcz¹cych odwiedzin, 
kto ma si³y wychodzi na krótki spacer, a kto nie daje 
rady, prze¿uwa bezmyœlnie dawkê corocznej 
„papki” telewizyjnej, serwowanej przez stacje 
pañstwowe i komercyjne. Myœli biegn¹ ju¿ ku 
imprezie sylwestrowej. Mno¿¹ siê znaki zapytania, 
czy uda siê w tym roku w pozycji wzglêdnie 
spionizowanej doczekaæ do pó³nocy, czy te¿ nie 
pozwól gastryko, po raz kolejny przyjdzie zasn¹æ z 
twarz¹ w œledziku albo jeszcze gorzej - w objêciach 
muszli klozetowej. Nowy Rok witamy starym jak 
œwiat bólem g³owy i ¿o³¹dka, w³¹czamy telewizor, a 
tam… raŸno buszuj¹ce w zielonej trawce zaj¹ce i 
zadziorne kurcz¹tka daj¹ nam jasno do 
zrozumienia, ¿e lada chwila Wielkanoc i czas 
szykowaæ œwiêconkê.

Ca³y problem rozbija siê chyba o to, ¿e w tym 
naszym godnym po¿a³owania postindustrialnym 
œwiecie wszystkiego jest za du¿o i wszystko mo¿na 
zbyt ³atwo osi¹gn¹æ. Za odpowiedni¹ cenê 
dostaniemy ca³e gotowe zestawy œwi¹teczne, 
³¹cznie z humanitarnie ubitym karpiem i Œwiêtym 
Miko³ajem respektuj¹cym wszelkie dewiacje i 
zachcianki obdarowywanej osoby. Prezenty 
czekaj¹ ju¿ zapakowane na swych nowych 
w³aœcicieli, kurierzy uwijaj¹ siê w pocie czó³, by tylko 
na czas dostarczyæ je do odbiorców, aromat 
prawdziwej choinki zastêpuje œwierkowy 
odœwie¿acz powietrza, a blask œwiec imituj¹ 
energooszczêdne ¿arówki w lampkach i ¿yran-
dolach.

Z jednej strony to mo¿e i dobrze, ¿e s¹ ca³e 
zastêpy ludzi, którzy zawodowo zajmuj¹ siê 
„nakrêcaniem” Œwi¹t. My tacy przecie¿ zaganiani i 
zapêdzeni w œlepy cywilizacyjny zau³ek, gdzie nie 
ma ju¿ miejsca na bezruch i produkcjê 
przypominaj¹c¹ staroœwieck¹ manufakturê. Teraz 
seryjnie da siê produkowaæ „oryginaln¹” sztukê 
ludow¹ b¹dŸ naœladowaæ folklor w cyfrowej lub 
jeszcze bardziej HD jakoœci. Gdzieœ tam w mroki 
niebytu odchodz¹ dawne wierzenia i wartoœci, które 
nakazywa³y nam choæby tylko próbowaæ zmieniaæ 
swoje ¿ycie w³aœnie w tym jednym wyj¹tkowym 
czasie w roku. Kto godnie i szczerze chcia³ braæ 
udzia³ w œwiêtowaniu Bo¿ego Narodzenia, musia³ 
najpierw oczyœciæ siê z moralnego brudu, który 
oblepi³ go tward¹ skorup¹ przez ostatnie miesi¹ce. 
Po coœ jednak ustanowiono Adwent, nie tylko w celu 
zadawania pytañ, co mo¿na i ile mo¿na w jego 
okresie spo¿ywaæ, ale tak¿e dlaczego nie mo¿na?
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„[trembita] Odzywa siê na uroczystoœci œwi¹teczne: 
na Bo¿e Narodzenie, na Œwiêty Wieczór i podczas 
Pasterki przez ca³¹ noc rozbrzmiewa rozg³oœnie po 
górach z chaty do chaty, a g³os przelatuje przez 
niedostêpne i zaœnie¿one puszcze. Chadza za 
kolêdnikami, którzy ze œwiat³em i muzyk¹ wspinaj¹ 
siê po w¹skich i stromych œcie¿ynach. Góry i 
puszcze drzemi¹ zacisznie uœpione w œniegu, a 
g³os skrzypeczek wnikliwie wije siê wœród nocy. (…)

  Kolêda potêguje ten spokój snu zimowego i 
wzmaga poczucie b³ogiego bezpieczeñstwa. 

  W Œwiêty Wieczór jest tak, jakby siê le¿a³o na 
³onie Bo¿ym. Czas siê zatrzyma³. Œwiat i Bóg jest 
tak dobry, ¿e nawet Archijudê, wodza czortów, 
Archanio³ spuszcza z ³añcucha, aby siê poprawi³. I 
ludzie nie boj¹ siê go wtedy, zw³aszcza ¿e kolêda 
broni wsi przed jego moc¹”. 

  Tyle Stanis³aw Vincenz. Ka¿dy ma w ¿yciu swoje 
Betlejem, swoj¹ Drogê Krzy¿ow¹ i Wzgórze 
Czaszki. Misterium narodzin, ¿ywota i œmierci 
przebiega nieodmiennie od pocz¹tku œwiata. 
Zmieniaj¹ siê tylko dekoracje i wzglêdne poczucie 
jego wartoœci w oczach moderatorów poda¿y i 
popytu. 

                                         Mariusz Kargul

KSI¥¯KI  NADES£ANE - POEZJA

Andrzej David Misiura, Mandala klucznika, 

„Polihymnia”, Lublin 2008, ss. 67

Stanis³awa Wiœniewska, Prosto i z ukosa, 

„Drukarnia Kresowa”, Che³m 2008, ss. 48

£êczyñskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i 

Sztuki PLAMA, Synteza uczuæ, almanach, CPH 

„M-M”, Lublin – £êczna 2008, ss. 47

                          PROZA

Edward Franciszek Cimek, Listki moich 

wspomnieñ, „Polianna”, Krasnystaw – 

Izbica 2008, ss. 134

Ryszard Krzysztof Winiarski, Echo 

Ewangelii, „Norbertinum”, Lublin 2008, ss. 

150

Leszek Wójtowicz, PóŸniej szatan wst¹pi³ w 

ludzi, „Norbertinum”, Lublin 2008, ss. 67

Czasopismo, £any Poetyckie Nr 3, 

Krasnystaw 2008, 

Henryk Radej

niemy film

æwieræ wieku temu
w zimnej salce
przeciêtej sztyletem œwiat³a
Simon Signoret i Jean Gabin
rzucali ku sobie 
nad przepaœci¹ pokoju
liœciki

oboje o smutnych oczach
œmieszni jak dzieci
niemi
³¹czy³ ich tylko czarny kot

uko³ysani melodi¹ projektora
nie wierzyliœmy w bajki

æwieræ wieku póŸniej
ona i on 
w uœcisku socjalistycznego bloku
nie pisz¹ do siebie
nic
pêkniêta cukiernica 
tapety li¿¹ rany 
niema projekcja œwiata
nad kolorow¹ gazet¹

a przecie¿ nadal jesteœmy
tu i teraz
z miêsa i krwi
zmuszeni wierzyæ 
w bajki codziennoœci
bez czarnego kota

Che³m - Radom, luty 2002 r.

       Bojarczuk i Kamieñska w „Wikipedii”

W internetowej encyklopedii „Wikipedia” 
mo¿na znaleŸæ rzetelnie opracowane informacje o 
Stanis³awie Bojarczuku i Annie Kamieñskiej. 
Zachêcamy czytelników do ich uzupe³niania oraz do 
tworzenia hase³ zwi¹zanych z Krasnymstawem i 
powiatem krasnostawskim (osoby, zabytki, grupy 
twórcze itp.). Zasady tworzenia i edycji hase³ s¹ 
szczegó³owo omówione na stronie „Wikipedii” 
(www.wikipedia.pl).
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STAROSTWO
POWIATOWE

Karczma

22-300 Krasnystaw Tuligłowy 2 tel. 082 576 47 55, ,

poleca:
~ śniadania
~ obiady

~ kolacje
~ bankiety

~ przyjęcia okolicznościowe

22-300 Krasnystaw, Graniczna 7
tel.: (082) 576-67-80  fax: (082) 576-28-25,

www.energo.com.pl

ZAKŁAD

tel. 082 576 66 04

MECHANICZNO-WULKANIZACYJNY
w Krasnymstawie  ul. Lwowska 7

Zapraszamy:
pon. - pt. 7 - 18
sobota  7 - 15

00 00

00 00

RESTAUR ACJA
S

T
A R O M I E J S K A

Krasnystaw, ul. Matysiaka 6
tel. 082 576 35 22

~ bankiety
~ wesela
~ imprezy okolicznościowe
~ catering
~ parking

czynne:
9 - 24

pt. - sob.    9 - 01

00 00

00 00








