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Wstêp

Wstêp

Postanawiamy corocznie przyznawaæ tytu³ NESTORA i honorowaæ laureata Orderem Nestorii w uznaniu
wyj¹tkowych osi¹gniêæ w dziedzinach artystycznych, spo³ecznych lub naukowych. Nagradzaæ bêdziemy osoby,
których dzia³ania mia³y znacz¹cy wp³yw na rzecz rozwoju, umacniania œrodowiska i poznawania historii ziemi
krasnostawskiej.
Redakcja Czasopisma Artystycznego Nestor
Decyzj¹ Redakcji Czasopisma Artystycznego Nestor, tytu³
NESTOR 2008
oraz
Order Nestorii
otrzymuje
dr Józef Ziêba
za sukces odczytania z rêkopisów kilkuset sonetów Stanis³awa Bojarczuka, przygotowanie ich do druku oraz

S ³owo redaktora
Jako miasto, Krasnystaw ma ju¿ 615 lat. Jest to
oczywiœcie data umowna, poniewa¿ gród, zanim nadano
mu prawa miejskie, istnia³ ju¿ co najmniej 200 lat.
Miejscowoœæ, jak na XII-XIII wiek, by³a niebagatelna, a
zaœwiadcza o tym nie tylko kwitn¹ce wówczas rzemios³o i
handel, ale równie¿ obecnoœæ dwóch oœrodków
wyznaniowych: koœcio³a i cerkwi.
Interesuj¹cym tematem s¹ bogate miejskie
podziemia, o których wspomina³em w poprzednim
numerze. Informacja wywo³a³a sporo ostrych kontrowersji
w krasnostawskim ratuszu, ale mam nadziejê, ¿e
wszelkie w¹tpliwoœci rozwiane zostan¹ po lekturze
artyku³u Zbigniewa Atrasa, wielkiego pasjonata lokalnej
historii. Materia³ ten otwiera seriê opracowañ dotycz¹cych
np. dziejów ziemiañstwa (Aleksandra Borzêcka), postaci
Kajetana hr. Kickiego (Z. Atras), czy bohaterskiego
partyzanta Leona Majchrzaka (Daniel Piekaruœ).
Przeczytamy te¿ fragmenty wspomnieñ wiêŸnia obozu
koncentracyjnego, œwietnego pedagoga Kaliksta
Szymonowicza i opowieœæ z czasów II wojny œwiatowej ze
zbiorów regionalisty - Leszka Janeczka.
£amy Nestora, dziêki Henrykowi Radejowi,
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ Ernest Bryll. Znany polski
poeta, wyrozumia³y dla szczup³ego bud¿etu redakcji,
zrezygnowa³ z honorarium. Wielkie dziêki, Mistrzu!
Nie zapomnia³ o nas w nowym miejscu pracy i
zamieszkania, czyli we W³oszech Po³udniowych, ks. prof.
dr hab. Artur J. Katolo i przygotowa³ specjaln¹
korespondencjê o losach Albañczyków w Kalabrii. Ze
swoim reporta¿em o Bishop Hill do³¹czy³ te¿ Wojtek z
Illinois (USA), który z dum¹ mówi o sobie: ch³opak z
Krasnegostawu.
Interesuj¹cy i odwa¿ny wywiad z biologiem, filozofem,
etologiem etc. dr Zuzann¹ Stromenger przeprowadza
El¿bieta Szadura-Urbañska z Warszawy. Obok, w innej
rozmowie, przedstawiony zostaje najlepszy na œwiecie
trener koni arabskich Mariusz Liœkiewicz.
Dzia³ poezji i prozy to tradycyjnie najobszerniejszy pakiet, który rozpoczyna jak zawsze pe³en
zaskakuj¹cych spostrze¿eñ siódmy ju¿ esej, tym razem
na temat wody, autorstwa Alicji Wiech, z cyklu Pytania
retoryczne. Nieobojêtnym w¹tkiem, tak¿e dla
siennickiego Amatorskiego Teatru Pokoleñ stanie siê
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Rzeczpospolita Babiñska, której dzieje, za inspiracj¹
dziennikarza Franciszka Pi¹tkowskiego, pozwoli³em sobie
fragmentarycznie przedstawiæ. PóŸniej kolejny wywiad,
tym razem z literatk¹ Magdalen¹ Jankowsk¹
(Stowarzyszenie Pisarzy Polskich) prowadzi Jadwiga
Demczuk, po czym tomik wierszy tej ostatniej recenzuje
60-latek, poeta Jan Henryk Cichosz, a o tomiku Cichosza z
kolei pisze Urszula Gierszon - prezes Zwi¹zku Literatów
Polskich w Lublinie i Edward Franciszek Cimek (ZLP). Jak
zawsze, spora grupa autorów zamieszcza recenzje
ksi¹¿ek, wiersze i prozê (m.in. Agnieszka Szyku³a, Artur
Borzêcki, Tadeusz Polanowski, Piotr Kupczak, Zbigniew
Masternak, Maurycy Witkowiak).
Ofertê Nestora zamyka historia podboju kosmosu
i wyprawa na Ksiê¿yc dok³adnie sprzed 40 lat, której
komentatorem prasowym w Nestorze jest Wies³aw
Krajewski.
Ok³adki, jak widaæ, ilustruj¹ kraœniczyñsk¹ gminê,
a w galerii jednego obrazu tym razem króluj¹ ikony i ich
autorka Agnieszka Szyku³a - redaktor odpowiedzialny
Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego.
A¿ mi skóra cierpnie, ¿e mog³em nie wymieniæ
wszystkich autorów, a jeszcze bardziej, ¿e nie zdo³a³em
zamieœciæ wszystkich nades³anych artyku³ów. Kochani,
spotkamy siê w nastêpnym numerze!
Andrzej David Misiura
PS A listy? By³oby nieuczciwoœci¹ o nich nie
wspomnieæ. Artur Daniel Liskowacki - pisarz, poeta i
redaktor naczelny Kuriera Szczeciñskiego nie zapomina o
mieœcie swoich rodziców: Ka¿dy numer Nestora czytam z
ciekawoœci¹, bo interesuj¹co ods³aniacie Pañstwo
krasnostawsk¹ przesz³oœæ, a i nowinki œledzê. (...) Stawia
Pan sobie ambitne cele, jako autor i wydawca, a ¿e
Krasnystaw mam wci¹¿ w sercu, wiêc serdecznie Pana
dopingujê w tej mierze!
List trochê innej treœci, ale te¿ pe³en sympatii i
starej przyjaŸni podpisa³ Zbigniew Strza³kowski - artysta
plastyk, literat i zastêpca redaktora naczelnego pisma
Lublin. Kultura i Spo³eczeñstwo. Zaskoczy³ mnie,
wyra¿aj¹c obawê: Przesy³am Ci nasz ostatni numer
Lublina…, oby nie by³ ostatni. (…) Andrzeju, to co
tworzymy ma wielki sens, nie daj siê - twórz dzie³a
drukarskie!!! S³owa te dotar³y do mnie w pe³ni dopiero gdy
poszukiwa³em dobrodziejów niniejszego wydania.
Jestem przekonany, ¿e oprócz Redakcji,
Czytelnicy Nestora tak¿e pozdrawiaj¹ Was, Przyjaciele.
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Zbigniew Atras

K rasnostawskie podziemia - fakty i mity
Przekazywana z pokolenia na pokolenie
stara legenda g³osi, ¿e pod miastem Krasnystaw
rozci¹ga siê gêsta sieæ podziemnych lochów. Jest
ona tak rozleg³a, ¿e przebiega na kilku poziomach i,
przechodz¹c pod Wieprzem, prowadzi do zamku w
Krupem, a nawet do grobiska ariañskiego w
Krynicy. Najœmielsza, wrêcz fantastyczna wersja
legendy mówi o lochach ci¹gn¹cych siê a¿ do
zamojskiej twierdzy, i tak obszernych, ¿e miêdzy
Krupem, Krasnymstawem, a Zamoœciem mo¿na
by³o podró¿owaæ pod ziemi¹ konno, bez
wyje¿d¿ania na powierzchniê. Miejskie lochy
s³u¿y³y ochronie ludnoœci w czasie wrogich
najazdów i wojen. Niejednokrotnie ratowa³y
mieszkañców Krasnegostawu i okolic przed
pogromem. W okresach pokoju wykorzystywano je
jako sk³ady kupieckie i magazyny. Ich znaczenie
by³o ogromne i doceniane, tak ¿e stale
utrzymywano je w nale¿ytym porz¹dku i
powiêkszano. Przez stulecia takich prac powsta³a
rozleg³a sieæ korytarzy, która utworzy³a prawdziwy,
podziemny labirynt. W latach 1667-1672 nast¹pi³
kolejny okres rabunkowych najazdów tatarskich na
Polskê, w tym na tereny ziemi krasnostawskiej. W
ich wyniku w powiecie krasnostawskim zniszczono
od 80 do 95% wsi królewskich i 65-70% prywatnych. Grabiono i niszczono koœcio³y, dwory,
pa³ace i miasta. Ostatni najazd przyniós³ znaczne
straty ludnoœciowe, poniewa¿ Tatarzy masowo brali
jeñców w jasyr i uprowadzali na azjatyckie stepy.
Legenda z tego okresu mówi, ¿e w czasie walk o
Krasnystaw, którego za³oga dzielnie broni³a miasta
i zamku, miejscowa ludnoœæ schroni³a siê w
podziemnych korytarzach. Po zdobyciu miasta
Tatarzy bezskutecznie uganiali siê po domach w
poszukiwaniu mieszkañców grodu. Wœród
wojowników tatarskich wyró¿nia³ siê zw³aszcza
m³ody, ¿¹dny s³awy i bogactw Batu-bejowicz, daleki
potomek s³ynnego Batu-chana, w³adcy Z³otej Ordy.
To on odkry³ wejœcie do labiryntu podziemi, a
pragn¹c uznania i bogactwa tylko dla siebie, sam
zszed³ do lochów w poszukiwaniu jeñców. Jednak
sieæ korytarzy by³a tak gêsta, ¿e zab³¹dzi³ i nigdy z
labiryntu nie wyszed³. Umar³ w mêkach, z g³odu i
pragnienia. Jego potêpiona dusza do dzisiejszego
dnia b³¹ka siê po labiryncie krasnostawskich
podziemi. Szuka mieszkañców grodu. S³yszy
odg³osy ich ¿ycia. S¹ blisko, na wyci¹gniêcie rêki,
lecz nigdy nie znajduje w³aœciwego korytarza
prowadz¹cego do wyjœcia. Szuka wiêc dalej,
ci¹gn¹c za sob¹ wory pe³ne skarbów znalezionych
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w ci¹gu wieków w ró¿nych skrytkach i zakamarkach
lochów. Skarbów ukrytych lub porzuconych przez
dawnych mieszkañców miasta. Zgromadzone
bogactwa ci¹¿¹ mu bardzo, spowalniaj¹c jego
poszukiwania. Os³abiaj¹ i tak w¹t³e si³y. Jednak
¿¹dza bogactwa zaœlepia i zwyciê¿a. Czasami
póŸn¹ noc¹, w pobli¿u dawnej studni na dziedziñcu
Kolegium Jezuickiego, mo¿na us³yszeæ rozpaczliwe
zawodzenia w dziwnym, obcym jêzyku. S¹ to
prawdopodobnie g³osy rozpaczy zagubionego
Tatarzyna, wydobywaj¹ce siê gdzieœ z g³êbin
podziemnych korytarzy. Najstarsi mieszkañcy
miasta powiadaj¹, ¿e dopóki nie znajdzie i nie
weŸmie w jasyr piêknej krasnostawianki, potêpiona
dusza Tatarzyna nie zazna spokoju. Dlatego
prawdopodobnie krasnostawskie lochy s¹ tak
szczelnie zamkniête, a wejœcie do nich ukrywane w
g³êbokiej tajemnicy. Tyle mówi¹ legendy, a wracaj¹c
do wydarzeñ roku 1672 czyli tatarskiego najazdu na
nasze ziemie, to walki zakoñczy³y siê pomyœlnie.
W³aœnie z naszego miasta, z Krasnegostawu, 5
paŸdziernika 1672 roku Jan Sobieski podj¹³
wyprawê na czambu³y tatarskie, i na czele
trzytysiêcznej jazdy, w okolicach Lwowa odbi³ z
tatarskiego jasyru 44 tysi¹ce jeñców polskich.

A co z krasnostawskimi lochami? Czy
istniej¹ naprawdê? Oczywiœcie, ¿e istniej¹. Nie
wiadomo do koñca, czy s¹ tak rozleg³e i siêgaj¹ tak
daleko, jak mówi¹ legendy. Ale s¹ i faktem jest, ¿e
nastêpuj¹ce przed laty osuniêcia gruntu w okolicach
rynku, pêkniêcia murów krasnostawskich
kamieniczek spowodowane by³y zapadaniem siê
mas ziemi w istniej¹cych podziemnych tunelach.
Krasno-stawskie podziemia nale¿y podzieliæ na trzy
g³ówne obszary ich wystêpowania. Pierwszy, chyba
najstarszy, to obszar krasnostawskiego zamku,
koœcio³a i klasztoru Augustianów. Zamek nie istnieje,
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a jego teren nie zosta³ przebadany. Dalej czeka na
swego odkrywcê. Z ca³¹ pewnoœci¹ fundamenty
zamku i jego podziemne lochy istniej¹. Byæ mo¿e
po³¹czone s¹ z podziemiami zespo³u augustiañskiego, z którym zamek stanowi³ najprawdopodobniej jeden wspólny system fortyfikacji.
Klasztor augustiañski jest w ca³oœci podpiwniczony
i murowany z ceg³y. Uk³ad piwnic ma podobn¹
architekturê jak parter i piêtro budynku. Wnêtrze
jest trzytraktowe z korytarzem na osi pod³u¿nej, po
bokach którego znajduj¹ siê ci¹gi pomieszczeñ o
sklepieniach kolebkowo-krzy¿owych. Po³owa
piwnic od strony po³udniowej, pod g³ównym
skrzyd³em klasztoru i refektarzem jest niedostêpna, poniewa¿ wejœcie zosta³o zamurowane.
Znajduj¹ siê tam krypty grobowe zakonników
augustiañskich. Od pó³nocy korytarz zamyka
odga³êzienie poprzeczne, w którym z jednej strony
po stromych schodach mo¿na wyjœæ bezpoœrednio
na dawny dziedziniec klasztorny, a w drug¹ stronê
odchodzi korytarz (obecnie zamurowany) o
skoœnym nachyleniu, prowadz¹cy na wschód, w
kierunku Wieprza. Najprawdopodobniej ³¹czy siê
on z podziemiami dawnego, augustiañskiego
koœcio³a Œwiêtej Trójcy i prowadzi dalej do lochów
zamkowych, a byæ mo¿e tak¿e pod rzek¹, na drugi
brzeg Wieprza. Pod zachodni¹ czêœci¹ refektarza
znajduje siê oddzielna piwnica z osobnym
wejœciem z dawnego dziedziñca klasztornego.
Augustiañski koœció³ i klasztor oraz nieistniej¹cy
ju¿ zamek królewski to obiekty o du¿ym znaczeniu,
które z regu³y zawsze posiada³y podziemia i sieæ
lochów. Wymienione budowle by³y masywne w
murach, a ich podziemia tak¿e mia³y solidn¹,
murowan¹ konstrukcjê. Dlatego z ca³¹ pewnoœci¹
nale¿y przyj¹æ, ¿e nawet po rozbiórce zamku, jego
podziemia zachowa³y siê, przynajmniej czêœciowo.
Drugim obszarem, w którym zlokalizowane s¹
krasnostawskie podziemia jest teren koœcio³a œw.
Franciszka, Kolegium Jezuickiego i dawnego placu
Katedralnego z budynkiem seminarium i miejscem
po nieistniej¹cym ju¿ koœciele katedralnym
Wszystkich Œwiêtych. Najstarsze podziemia
zlokalizowane s¹ pod dawn¹ katedr¹. Na pewno
zawieraj¹ krypty grobowe biskupów che³mskich
i dobroczyñców koœcio³a. Podczas rozbiórki
starych murów zrujnowanej katedry w roku 1810,
podziemi z ca³¹ pewnoœci¹ nie zniszczono, choæby
ze wzglêdu na znajduj¹ce siê tam grobowce.
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Ten obszar w wiêkszej czêœci zajmuje obecna
plebania. Nigdy nie zosta³ zbadany i jest raczej
niedostêpny. Byæ mo¿e do katedralnych katakumb
prowadzi korytarz wychodz¹cy z podziemi
kolegium jezuickiego zlokalizowanych pod
po³udniowowschodni¹ czêœci¹ budynku. Jest to
najstarszy zespó³ lochów, jakie s¹ dostêpne do
zwiedzania w Krasnymstawie. Utworzy³y go
murowane z kamienia i ceg³y podziemia
œredniowiecznych kamienic miejskich, istniej¹cych
w tym miejscu przed 1690 rokiem. Na
fundamentach tych kamienic zosta³y posadowione
mury po³udniowowschodniego skrzyd³a kolegium
jezuickiego. W czasie restauracji kolegium, w
latach 2007-08, lochy zosta³y wyremontowane i
udostêpnione do zwiedzania. Wejœcie do nich
znajduje siê w piwnicach zachodniego skrzyd³a
kolegium, zajmowanych przez krasnostawskie
muzeum. Podziemia przebiegaj¹ na dwóch
poziomach pod po³udniowym skrzyd³em kolegium.
Posiadaj¹ wiele nisz, zakamarków i przewa¿nie
kolebkowe sklepienia. Przez jedno z pomieszczeñ
przebiega poprzecznie, murowany z ceg³y kana³
wentylacyjno-œciekowy odprowadzaj¹cy wody
opadowe z wirydarza kolegium, prowadz¹cy od
starej studni, przez dawne mury miasta, w kierunku
zachowanego muru po³udniowego bastionu, w
którym ma chyba swoje du¿e, owalnego kszta³tu
ujœcie. Wymieniony zespó³ podziemi sk³ada siê z
dwunastu po³¹czonych ze sob¹ piwnic, u³o¿onych
dwupoziomowo. W ich œcianach widaæ kilka
wyraŸnych ³uków œwiadcz¹cych o istnieniu przejœæ
(obecnie zamurowanych) do kolejnych pomieszczeñ, zarówno na pierwszym jak i drugim
poziomie podziemi. Od wschodniego skrzyd³a
kolegium, na drugim poziomie, odchodzi murowany
z ceg³y tunel prowadz¹cy pod budynek dawnego
seminarium. Ma on d³ugoœæ kilkunastu metrów i zosta³ udostêpniony tylko w czêœci dobrze zachowanych murów.
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Dalszy jego przebieg nie by³ sprawdzony i zosta³
zamurowany. Jednak wyraŸnie zmierza w kierunku
dawnej katedry. Podpiwniczona czêœæ zachodniego skrzyd³a kolegium jest dwutraktowa, z d³ugim
korytarzem i ci¹giem pomieszczeñ. Wygl¹d
koñcowej œciany korytarza od strony koœcio³a
œw. Franciszka œwiadczy o zamurowaniu jego
dalszej czêœci. Byæ mo¿e prowadzi³a ona do
podziemi koœcielnych, o których wiemy, ¿e istnia³y i
uleg³y zniszczeniu w dniu 21 maja 1849 roku, kiedy
runê³a kopu³a koœcio³a, ³ami¹c posadzkê i zagruzowuj¹c istniej¹ce podziemne krypty. W podziemiach œwi¹tyni pochowani byli jej fundatorzy i wielu
jezuickich zakonników, miêdzy innymi wybitny
heraldyk Kasper Niesiecki. Do zniszczonych krypt
prowadzi³y tak¿e wejœcia z wnêtrza koœcio³a,
znajduj¹ce siê przy bocznych o³tarzach (obecnie
zamurowane) oraz przy o³tarzu g³ównym. Jak du¿a
powierzchnia œwi¹tyni by³a podpiwniczona - nie
wiadomo. Schodz¹c do podziemi koœcio³a
wejœciem przy g³ównym o³tarzu, widzimy ich
pocz¹tek i dwie zniszczone krypty grobowe. Dalsza
czêœæ podziemi jest zagruzowana i niedostêpna.
Ciekawe piwnice istniej¹ pod budynkiem
wzniesionym przez jezuitów, zwanym Pa³acykiem
Biskupim. Ich wygl¹d mo¿e œwiadczyæ o
wczeœniejszym pochodzeniu. Byæ mo¿e stanowi³y
jak¹œ boczn¹ czêœæ piwnic dawnej Bramy
Krakowskiej. Czy podziemia koœcio³a, kolegium
oraz starej katedry by³y po³¹czone i czy ³¹czy³y siê z
podziemiami istniej¹cymi pod miastem - trudno
powiedzieæ.
Najciekawszym i najbardziej zagadkowym
obszarem wystêpowania systemu podziemi jest
rynek. Pocz¹tek jego zabudowy siêga koñca XIV
wieku. Wtedy powstawa³y gotyckie piwnice
miejskich kamienic. Obecna zabudowa rynku
pochodzi z XVII-XIX wieku i usadowiona jest na
œredniowiecznych piwnicach, które tworzy³y
system podziemnych lochów obejmuj¹cych teren
ca³ego rynku. W pocz¹tkach lat 80. XX wieku
(1982-84) prowadzono w Krasnymstawie na
terenie pó³nocnej pierzei rynku górnicze prace
ratownicze. Mia³y one na celu zabezpieczenie
starych lochów i kamienic miejskich przed
zawaleniem. Prace prowadzono pod naukowym
kierunkiem i nadzorem Specjalistycznego Zespo³u
Akademii Górniczo-Hutniczej i profesora
Zbigniewa Strzeleckiego. Brak wizji zagospodarowania krasnostawskich podziemi wœród
ówczesnych w³adz miasta i województwa
che³mskiego, a tak¿e nieuregulowane sprawy
w³asnoœciowe doprowadzi³y do tego, ¿e lochy
pó³nocnej pierzei rynku zosta³y bezpowrotnie
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stracone. Takie same prace prowadzono w tym
czasie w Sandomierzu, Bystrzycy K³odzkiej,
Jaros³awiu i Opatowie. Wszêdzie tam system
podziemi, po zabezpieczeniu, udostêpniono jako
podziemne trasy turystyczne. W Krasnymstawie
sta³o siê inaczej. Podziemne lochy pó³nocnej
pierzei rynku zosta³y przebadane i zasypane.
Szkoda, bo odkryto wiele piwnic ró¿nej wielkoœci,
najczêœciej po³¹czonych ze sob¹ systemem
korytarzy i schodów. Siêga³y one ponad 10 metrów
g³êbokoœci i tworzy³y system pomieszczeñ na
trzech, a nawet czterech poziomach. Piwnice i
podziemne korytarze by³y obiektami murowanymi z
kamienia i ceg³y, czyli posiada³y solidn¹ i trwa³¹
konstrukcjê, która mia³a s³u¿yæ na d³ugie czasy. O ile
pierwszy poziom piwnic stanowi³ elementy
przypisane do poszczególnych kamienic, to
pomieszczenia i chodniki drugiego, trzeciego, a
nawet czwartego poziomu stanowi³y wspólny ci¹g
komunikacyjny, do którego nale¿a³a wiêksza czêœæ
odkrytych lochów. W kilku miejscach istnia³y
korytarze prowadz¹ce w kierunku œrodkowej czêœci
rynku. Dwie piwnice odkopano przy budynku
starego s¹du. Prowadzi³y one w kierunku obecnego
budynku PSS. Wykonywano te¿ wiercenia do
g³êbokoœci 16 metrów na terenie rynku. W ten
sposób odkryto kilka nisz podziemnych, które tak¿e
zasypano. Przeprowadzone prace zabezpieczy³y
rynek, a zw³aszcza jego pó³nocn¹ pierzejê. Dziêki
temu uzyskano trwa³¹ stabilnoœæ gruntu i mo¿na
by³o przeprowadziæ remonty i odbudowê kamienic
mieszczañskich tej czêœci starego miasta. Ca³e
szczêœcie, prace te tylko w niewielkim stopniu
dotknê³y pierzei wschodniej, po³udniowej i
zachodniej. Tworz¹ce je kamienice znajdowa³y siê
w rêkach prywatnych. Wiadomo, ¿e tam tak¿e
istniej¹ podziemne lochy. Badania rozpoznawcze
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na tym terenie odkry³y istnienie podziemnego
korytarza w kamienicy Sobieskich (dawna
„trzynastka”) prowadz¹cego w kierunku œrodka
rynku. Taki sam tunel o d³ugoœci kilkunastu metrów
biegnie z kamienicy stoj¹cej po zachodniej stronie
ratusza. Du¿e nisze odkryto na skrzy¿owaniu ulic
Koœciuszki i Mostowej. Z wiadomych przyczyn, nie
prowadzono badañ w systemie piwnic i lochów
znajduj¹cych siê pod by³ym budynkiem UB.
Pozostawiono ten temat przysz³ym pokoleniom.
Dla œwiêtego spokoju zrezygnowano nawet z
budowy w tym miejscu hotelu, a istniej¹ce ju¿ plany
od³o¿ono na pó³kê. Wykonane odwierty nie
potwierdzi³y istnienia du¿ych lochów pod rynkiem,
które mia³y s³u¿yæ jako podziemne stajnie. Ich opis
z 1902 roku, autorstwa Wierzbowskiego,
krasnostawskiego regionalisty, znajduje siê w
Bibliotece £opaciñskiego. Mówi on o wejœciu do
lochów odkrytym w murowanym parkanie
podtrzymuj¹cym wzgórze, na którym stoi dom
proboszcza. Wejœcie prowadzi do czworok¹tnej
piwnicy, z której po lewej i prawej stronie odchodz¹
korytarze. Prawy korytarz prowadzi³ w kierunku
zamku i w dó³, schodami o oœmiu stopniach, a po
kilkuset krokach dochodzi³ do szerokiego lochu.
Tam mia³y znajdowaæ siê ¿³oby z drabinami,
kowad³a, m³oty, porozrzucane podkowy, broñ palna
o bardzo d³ugich lufach, pa³asze, piki oraz ³uk.
Dalsza czêœæ korytarza prowadzi³a jeszcze kilkaset
kroków, jak siê wydaje w kierunku Wieprza, do
miejsca, gdzie dzisiaj znajduje siê most. Lewy
korytarz odchodzi³ w kierunku kolegium jezuickiego
i po kilkunastu krokach zamkniêty by³ ¿elaznymi
drzwiami. Korytarz ten w czêœci przechodz¹cej pod
ulic¹ uleg³ zawaleniu i zosta³ zasypany. Czy pod
krasnostawskim rynkiem istnieje jeszcze nadal
podziemny labirynt korytarzy, oprócz tych
odkrytych i zasypanych pod kamienicami pó³nocnej
pierzei? Z ca³¹ pewnoœci¹. Przecie¿ najstarsze i
najbogatsze kamienice miasta sta³y w³aœnie na
rynku. Je¿eli domy zbudowane na peryferiach, przy
samym murze miejskim, na których fundamentach
wzniesiono Kolegium Jezuickie, mia³y tak
rozbudowane podziemia, to niby dlaczego
kamienice najbogatszych mieszczan krasnostawskich mia³yby byæ ich pozbawione? Przecie¿
w³aœnie najbogatsi kupcy i rzemieœlnicy tworzyli ten
system zabezpieczeñ, wykorzystywany w czasie
wojen, gdy ucieczka by³a jedynym sposobem
uratowania ¿ycia. Miasto otacza³y mury i tylko
podziemne korytarze dawa³y szansê ratunku.
Istnienie podziemi to nie przypuszczenie, ale
pewnoœæ. Dopóki jednak nie zostan¹ podjête prace
na wzór tych wykonanych w kolegium, nie bêdzie
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kolejnych dowodów. Kolejnych, bo przecie¿
koronnym dowodem na istnienie krasnostawskich
podziemi s¹ w³aœnie odrestaurowane lochy
Kolegium Jezuickiego. Lochy zbudowane nie przez
jezuitów, ale przez poprzednie pokolenia
krasnostawskich mieszczan.

Tak wiêc legenda o podziemiach nadal w
du¿ej czêœci pozostaje legend¹. Czy kiedyœ
zostanie potwierdzona i udostêpniona mieszkañcom w formie podziemnej trasy turystycznej?
Miejmy nadziejê, ¿e tak. Pocz¹tek ju¿ zosta³
zrobiony w Kolegium Jezuickim. Oby dalsze czêœci
krasnostawskich podziemi zosta³y jak najszybciej
odkryte, zabezpieczone oraz wyremontowane w
czasie kolejnych prac rewitalizacyjnych starego
miasta i tym sposobem zachowane dla potomnych.
Zbigniew Atras
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Aleksandra Borzêcka

powiatu krasnostawskiego
Ziemiañstwo
w okresie miêdzywojennym
Miêdzywojenny powiat krasnostawski mia³
charakter wybitnie rolniczy. Na naj¿yŸniejszych
glebach usytuowane by³y maj¹tki obszarnicze, a w
obrêbie w³asnoœci ziemskiej egzystowa³a
stosunkowo du¿a liczba proletariatu wiejskiego:
robotników rolnych oraz s³u¿by folwarcznej. We
wschodniej czêœci powiatu wielkie obszary
ziemskie nale¿a³y do hr. Potockiego (z maj¹tkiem
kluczowym w Boñczy), natomiast zachodnia czêœæ
by³a w³asnoœci¹ hr. Zamoyskiego (z oœrodkiem w
pobliskim Micha³owie, na terenie przyleg³ego
powiatu zamojskiego).
Na pocz¹tku XX w. liczba w³aœcicieli
ziemskich powiatu krasnostawskiego wynosi³a
oko³o 50 rodzin. W okresie tym najwiêcej maj¹tków
ziemskich znajdowa³o siê w miejscowoœciach
po³o¿onych w obrêbie urzêdu pocztowego
¯ó³kiewka (24), natomiast najmniej w Izbicy (2).
Przewa¿a³y wówczas pojedyncze maj¹tki (37),
choæ niektórzy w³aœciciele (11) mieli w posiadaniu
po 2 maj¹tki. Z analizy porównawczej danych z
pocz¹tku XX w. z danymi z koñca 1929 r. wynika, ¿e
9 w³aœcicieli ziemskich zachowa³o w posiadaniu ten
sam maj¹tek. Wœród tych w³aœcicieli, którzy
gospodarowali przesz³o 20 lat w jednym miejscu
byli: Józef Florkowski (Fajs³awice), Juliusz

Juliusz Florkowski

Florkowski (Wygnanowice), August Janis³awski
(Celinin, Wola ¯ó³kiewska), Wac³aw Kiwerski
(Wierzbica), Antoni Mazurek (Bzite), Hugon
Radziejowski (Wola Studziañska), W³adys³aw
Rzuchowski (P³onka), Feliks Smorczewski
(Stryjów) oraz Jan Smorczewski (¯d¿anne).

W 1929 r. liczba w³aœcicieli ziemskich
wzros³a w porównaniu z pocz¹tkiem XX w. i na
terenie powiatu mieszka³y 92 takie rodziny.
Najwiêksza liczba dóbr ziemskich znajdowa³a siê
na terenie gminy ¯ó³kiewka (11), w pozosta³ych
gminach: Rudnik i Siennica Ró¿ana (10),
Rybczewice (9), Czajki (8), Gorzków (7),
Fajs³awice, Wysokie i Turobin (6), Krasnystaw i
Izbica (5), £opiennik i Zakrzew (4). Najmniejsza
liczba maj¹tków znajdowa³a siê w najm³odszej,
ustanowionej w 1929 r. gminie Tarnogóra (1).
W³aœcicielami najwiêkszych obszarów
ziemskich byli: Antoni Potocki - Boñcza (2 059 ha),
Zygmunt Skolimowski - Surhów (1 660), Karol
Raczyñski - Kraœniczyn (1 403), August Janis³awski
- Wola ¯ó³kiewska (1 315), Icak Margules Tarzymiechy (1 067) oraz Karol Stokowski Oleœniki (1 021). Spoœród posiadaczy ziemskich,
najmniejszymi dobrami dysponowali: Józef
Ostrowski - Jaœlików (53), Antoni Mazurek - Bzite
(55) oraz Jan Wasilewicz - Olchowiec (58).
Niektórzy w³aœciciele ziemscy z terenu powiatu
krasnostawskiego posiadali maj¹tki równie¿ w
innych powiatach Lubelszczyzny, a nawet w innych
województwach. Spoœród takich posiadaczy
wymieniæ nale¿y m.in. Stanis³awa Huskowskiego,
który oprócz dóbr Czerniêcin G³ówny, dzier¿awionych od Ordynacji Zamojskiej, posiada³
równie¿ maj¹tek Su³owiec (gm. Su³ów) w powiecie
zamojskim. Dobra ziemskie w ró¿nych województwach posiadali m.in.: Jerzy Koszarski, który
oprócz dóbr Siennica Ró¿ana (odkupi³ je w 1928 r.
od Lubomirskich), mia³ tak¿e maj¹tek Wólka
Brodnicka, po³o¿ony na terenie województwa
poleskiego. G³ówn¹ siedzib¹ hr. Karola
Raczyñskiego, w³aœciciela dóbr Kraœniczyn, by³
maj¹tek Z³oty Potok w powiecie czêstochowskim, w
województwie kieleckim.
Rola ziemiañstwa krasnostawskiego w
latach 1918-1939 sprowadza³a siê przede
wszystkim do dzia³alnoœci spo³ecznej wœród
miejscowej ludnoœci. Na tym polu w³aœciciele
maj¹tków ziemskich powiatu wykazywali du¿e
zaanga¿owanie. Przede wszystkim ich dzia³alnoœæ
widoczna by³a w podnoszeniu poziomu intelektualnego, jak i gospodarczego ludnoœci wiejskiej,
zamieszkuj¹cej ziemiê krasnostawsk¹. Aktywnoœæ
ta wynika³a m.in. z posiadanego wykszta³cenia,
przewa¿nie w dziedzinie rolnictwa. Wielu ziemian
krasnostaw-skich kszta³ci³o siê na uniwersytetach
zagranicznych, jak choæby w Rydze, Belgii, Lipsku,
Wiedniu czy te¿ w Taborze (Czechy). Nabyta tam
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i pog³êbiana fachowa wiedza u³atwia³a prowadzenie nowoczesnych gospodarstw rolnych.
Ziemianie ci, jak m.in. Leon Joachim Epsztein,
Stanis³aw Huskowski, Kazimierz Janis³awski,
Tadeusz Kie³czewski (w³aœciciel Guzówki), Tomasz
Wattson (w³aœciciel Borowa), Henryk Radomyski
posiadali tytu³y in¿ynierów rolników. Dziêki
specjalistycznej wiedzy, byli dla okolicznych
ch³opów przyk³adem dobrych gospodarzy i s³u¿yli
miejscowej ludnoœci ch³opskiej fachow¹ porad¹ w
tej dziedzinie, jak choæby Tadeusz Fleszyñski

(w³aœciciel Maszowa), który w czasie jednodniowego kursu hodowlanego w P³once prowadzi³
wyk³ady dla okolicznych ch³opów. Zaanga¿owanie
w³aœcicieli ziemskich w dzia³alnoœæ spo³eczn¹
wynika³o z nakreœlonego przez nich programu,
przede wszystkim wynikaj¹cego z ideologii
ziemiañskiej. Ludnoœæ ch³opsk¹ ³atwo by³o do
siebie przyci¹gn¹æ, chocia¿by poprzez sk³adanie
przez posiadaczy obietnic wype³niania pewnych
obowi¹zków spo³ecznych. Niektórzy ziemianie
odgrywali rolê spo³eczników, dla których
dzia³alnoœæ obywatelska i gospodarcza stanowi³a
racjê bytu. Wielu w³aœcicieli ziemskich poczuwa³o
siê do obowi¹zku podnoszenia poziomu
wykszta³cenia ludnoœci wiejskiej czy te¿ poziomu
kultury rolnej, jak równie¿ stanu zdrowia i obyczajowoœci wsi. Poprzez w³¹czanie siê do ¿ycia
gmin wspólnie z zamo¿niejszym ch³opstwem, a
tak¿e inteligencj¹, d¹¿yli do niwelowania ró¿nic
spo³ecznych na wsi. Dzia³ania maj¹ce na celu
szerzenie oœwiaty we wsiach powiatu
krasnostawskiego umo¿liwia³a wspó³praca
obszarników z duchownymi, miejscowymi
nauczycielami czy te¿ przedstawicielami rad
gminnych. Dziêki po³¹czeniu tych si³ na terenach
wiejskich powstawa³y szko³y, pocz¹tkowo
jednoizbowe, ale wraz z nap³ywem dzieci w wieku
szkolnym, stopniowo uzyskiwa³y wiêcej pomieszczeñ dla celów edukacyjnych. Lokale takie,
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jak i place pod budowê przysz³ych szkó³
udostêpniali miejscowi ziemianie, jak: Leon
Epsztein, Kazimierz Chroœciechowski, Emilia
Bojarska i in. W celu kszta³cenia dzieci wiejskich w
powiecie krasnostawskim powstawa³y tak¿e
czytelnie i biblioteki ludowe, których inicjatorem by³
m.in. Juliusz Florkowski, w³aœciciel Wygnanowic.
Florkowski, by³y pose³ do dumy pañstwowej, znany
nie tylko w powiecie, ale na ca³ej LubelszczyŸnie,
dzia³a³ w ziemiañskich organizacjach rolniczych,
pe³ni³ te¿ funkcjê komisarza w wyborach do Rady
Stanu w 1918 r. W sk³adzie Powiatowej Komisji
Szkolnej zasiedli w 1925 r. wybrani przez sejmik
powiatowy w Krasnymstawie posiadacze ziemscy,
w osobach Tadeusza Fleszyñskiego oraz Henryka
Radomyskiego.
Czêsto z inicjatywy posiadaczy ziemskich
(jak na przyk³ad Tadeusza Fleszyñskiego) na ziemi
krasnostawskiej powstawa³y spó³dzielnie mleczarskie, które przyczyniæ siê mia³y do podniesienia
stanu gospodarczego wsi. Dziêki takim zabiegom w
1926 r. powiat znalaz³ siê na pierwszym miejscu w
województwie lubelskim pod wzglêdem wysokoœci
sum wyp³acanych miejscowym gospodarzom za
mleko.
Dwory ziemiañskie w powiecie krasnostawskim by³y nie tylko warsztatami produkcji
rolniczej, ale równie¿ stanowi³y one pewnego
rodzaju „instytucje opieki i pomocy”. Czêsto
w³aœcicielki maj¹tków ziemskich, b¹dŸ ¿ony
w³aœcicieli, posiada³y umiejêtnoœci pielêgniarskie,
dlatego te¿ s³u¿y³y pomoc¹ nie tylko mieszkañcom
dworu, ale równie¿ ludnoœci wiejskiej potrzebuj¹cej
pomocy. Sytuacja taka mia³a miejsce m.in. w
maj¹tku Orchowiec w gminie Gorzków, gdzie
ludnoœæ ch³opska przychodzi³a do „pani dziedziczki” przede wszystkim po pomoc lekarsk¹.
We wsiach powiatu krasnostawskiego
autorytetem by³ nie tylko dziedzic, ale równie¿
miejscowy proboszcz. Obie te grupy spo³eczne
(posiadacz ziemski i przedstawiciel duchowieñstwa) wspó³pracowa³y ze sob¹ poprzez
wspólny udzia³ chocia¿by w Akcji Katolickiej. Akcja
ta, która by³a jednym z elementów programu
spo³ecznego ziemiañstwa polskiego, mia³a na celu
„wspó³dzia³anie z Koœcio³em nad podniesieniem
kultury chrzeœcijañskiej narodu”. Œrodkami do
osi¹gniêcia tego celu by³ m.in. powszechny udzia³
ziemianek i ziemian oraz m³odzie¿y ziemiañskiej w
Oddzia³ach Stowarzyszeñ Mêskich, ¯eñskich
M³odzie¿y Katolickiej, jak równie¿ wspó³dzia³anie w
pracach zarz¹dów parafialnych, dekanalnych,
diecezjalnych, a tak¿e wykonywanie zaleceñ
powy¿szych zarz¹dów. Wa¿n¹ rolê stanowi³
stosunek rodzin ziemiañskich do wiary, jak i zwi¹zki
dworu z Koœcio³em. Spo³ecznoœæ wiejska
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odbiera³a to jako znak, ¿e dziedzic godny jest
szacunku, gdy¿ finansuje koœció³, a religia stanowi
dla niego istotn¹ sferê ¿ycia. Stosunki w³aœcicieli
ziemskich z duchowieñstwem na wsiach uk³ada³y
siê zazwyczaj dobrze. Ksiê¿a na ogó³ zgadzali siê z
ziemiañstwem w sprawach spo³ecznych i politycznych. Duchowni, jak i obszarnicy, bywali
zwolennikami przewa¿nie tych samych opcji
politycznych. Ziemianie anga¿owali siê w ¿ycie
spo³ecznoœci parafialnej. Przewa¿nie uczestniczyli
oni w Radach Koœcielnych. W zarz¹dzie Rady
Koœcielnej w Fajs³awicach w styczniu 1929 r.
oprócz ks. Floriana G¹siorowskiego, który by³ jej
prezesem z urzêdu, znalaz³ siê tak¿e Wojciech
Michalski, w³aœciciel maj¹tku Suchodo³y, którego
wybrano na zastêpcê prezesa rady. Obszarnicy byli
równie¿ kolatorami, dzia³ali w Akcji Katolickiej, nieœli
pomoc biednym, finansowali ochronki, które
prowadzi³y zakonnice, fundowali obrazy.
Dwór czy pa³ac posiada³ równie¿ istotne
znaczenie z innego powodu - by³ elementem
d yscyp l i n u j ¹ c y m o ko l i c ê p o d w zg l ê d e m
krajobrazowym, jak i estetycznym. Posiadacze
ziemscy zamieszkuj¹cy dwory w danej wsi czêsto
inicjowali wytyczanie dróg, obsadzanie dró¿ek i
alejek drzewami. Zewnêtrzne otoczenie siedzib
ziemiañskich by³o wzorem dla miejscowych
ch³opów w kwestiach urz¹dzania oraz dba³oœci o
w³asne gospodarstwa. Dwór ziemiañski utrzymywa³ w ten sposób rytm dobrej pracy.
W³aœciciele ziemscy posiadali swoj¹
odrêbn¹ kulturê i swój w³asny œwiat, co
automatycznie powodowa³o wzrost presti¿u
ziemiañstwa nieod³¹cznie wi¹¿¹cego siê z
d¹¿eniem do wyró¿niania siê. Najczêœciej wyra¿a³o
siê to w istnieniu okaza³ych i dobrze
zagospodarowanych posiad³oœciach, bogatych
bibliotekach, kolekcjach obrazów czy porcelany.
Presti¿ u³atwia³ obszarnikom penetrowanie przede
wszystkim dzia³alnoœci gospodarczej oraz
spo³ecznej, gdy¿ pozwala³ on, w razie koniecznoœci, na praktyczne wykorzystanie znaczenia
nazwiska posiadacza z zamiarem zrealizowania
w³asnych celów.
Ziemianie powiatu krasnostawskiego nie
tylko wspó³pracowali ze sob¹ na polu dzia³alnoœci w
œrodowisku lokalnym, ale równie¿ utrzymywali
kontakty nieformalne, przyjaŸnili siê i regularnie
odwiedzali siê w swych posiad³oœciach. Wœród
znajomych ziemian oraz dalszych krewnych, którzy
przebywali np. u Epszteinów w Pilaszkowicach
najczêœciej mo¿na by³o spotkaæ: Florkowskich z
Fajs³awic i Rybczewic, Hemplów z Nowin,
Janis³awskich ze Œredniej Wsi i Woli ¯ó³kiewskiej,
Ka³u¿yñskich z Olszanki, Koszarskich z Siennicy
Ró¿anej, Lipiñskich z Piask Szlacheckich,
Plewiñskich z Orchowca i Wielkopola, Potockich z
Boñczy, Rzewuskich z Borku, Starnawskich
(dzier¿awców z Guzówki), Suchodolskich z
Moœcisk, jak równie¿ Thonnesów z Ostrzycy.
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Warto zaznaczyæ, ¿e w³aœciciele ziemscy
powiatu krasnostawskiego odegrali istotn¹ rolê
podczas II wojny œwiatowej. Wielu z nich wziê³o
udzia³ w obronie ojczyzny zagro¿onej najazdami:
niemieckim i sowieckim. W kampanii wrzeœniowej
udzia³ wziêli m.in.: Teodor Suchodolski (z maj¹tku
Wielkopole), który prawdopodobnie zgin¹³ w
dawnych Prusach Wschodnich podczas walk z
Niemcami, Adam Radomyski (z maj¹tku Roñsko),
który by³ w tym czasie dowódc¹ baonu w Grupie
„¯ó³kiew”, a tak¿e Tomasz Suchodolski (syn
w³aœciciela Moœcisk), który nale¿a³ do szwadronu
ckm. Do Armii Krajowej w czasie II wojny œwiatowej
nale¿a³ m.in. w³aœciciel dóbr Piaski Szlacheckie,
Stefan Lipiñski, który by³ oficerem obwodu AK nr
633.
Dwory ziemiañskie powiatu krasnostawskiego podczas wojny stanowi³y miejsce
schronienia dla rodziny, krewnych, znajomych, a
tak¿e uciekinierów z Polski Centralnej i Zachodniej.
U w³aœcicieli Pilaszkowic schronienie znalaz³a
ziemiañska rodzina Hemplów z Nowin,
Koszarskich z Siennicy Ró¿anej, a tak¿e spora
czêœæ wojska polskiego. Dwór W³adys³awa
Smorczewskiego stanowi³ miejsce kryjówki dla
wielu cz³onków bli¿szej, jak i dalszej rodziny oraz
cz³onków ruchu oporu. Schronienie znaleŸli tu
m.in.: Zofia hr. Skarbek z synami, Zofia hr. £oœ z
synem, ciotka Smorczewskiego Ró¿a hr. Skarbek
oraz siostra ¿ony w³aœciciela Stefania Skupiñska
i Maria Obertyñska. Ponadto W³adys³aw
Smorczewski przez ca³y okres okupacji pomaga³
osobom przeœladowanym, bior¹c m.in. aktywny
udzia³ w akcji wywo¿enia ludnoœci polskiej z obozu
na Majdanku w 1942 r. Pozostawa³ w kontakcie z
„Marianem”, dowódc¹ AK na okrêg lubelski.
Wspiera³ równie¿ finansowo i ¿ywnoœciowo
partyzantów, a tak¿e pomaga³ ¯ydom (paczki oraz
fikcyjne zatrudnienie). W maj¹tku £opiennik,
w³asnoœci Jerzego i Ireny Kochanowskich,
ukrywa³o siê wielu ludzi zwi¹zanych z podziemiem.
Wœród nich znaleŸli siê m. in. Aleksander Wyroœlak
„¯egota”, który w zamian za kryjówkê pomaga³
w³aœcicielowi w gospodarstwie czy ¯yd ukrywany
na poddaszu obory. Maj¹tek £opiennik w latach
1943-1944 by³ baz¹ oddzia³ów partyzanckich Armii
Krajowej, które zaopatrywa³y siê w nim w zbo¿e,
podwody oraz inwentarz. Oprócz udzielania
schronienia potrzebuj¹cym, Jerzy Kochanowski
organizowa³ Wojskow¹ S³u¿bê Ochrony Powstania
jako inspektor powiatowy. Obecny by³ równie¿ w
paramilitarnej organizacji ziemian o nazwie
„Uprawa”, wspó³pracowa³ z innymi w³aœcicielami
ziemskimi, jak na przyk³ad z Wincentym
Jankowskim, który finansowa³ dzia³alnoœæ tej
organizacji. Ziemianie pomagali ludnoœci, ale i sami
ponosili najwy¿sz¹ ofiarê. W ramach szerszej
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akcji w Pilaszkowicach w dniu 4 czerwca 1940 r.
aresztowany zosta³ przez Niemców Leon Epsztein.
Tego samego dnia jego los podzielili trzej inni
w³aœciciele ziemscy: Kazimierz Janis³awski, Józef
Janis³awski oraz Stanis³aw Huskowski. Wy¿ej
wymienionych ziemian umieszczono w che³mskim
wiêzieniu i w nocy z 3 na 4 lipca 1940 r. rozstrzelano
w Kumowej Dolinie ko³o Che³ma. Podobny los
spotka³ Tomasza Kie³czewskiego z Guzówki,
którego ¿andarmeria niemiecka aresztowa³a w lipcu
1940 r. za udzia³ w partyzantce AK. Kie³czewski
zosta³ rozstrzelany bez wyroku s¹dowego w lasach
niedaleko Suœca pod Tomaszowem Lubelskim.
Jerzy Korczak z Baranicy, po aresztowaniu przez
Niemców, osadzony zosta³ na Majdanku, gdzie
zmar³ na tyfus w 1943 r. Prawdopodobnie w tym
samym roku w Oœwiêcimiu zgin¹³ Tomasz Wattson z
Sobieskiej Woli. W wiêzieniu na Zamku Lubelskim
w lutym 1942 r. osadzony zosta³ Henryk Radomyski
z dóbr Roñsko. Po dwóch miesi¹cach aresztu zosta³
zamordowany przez Niemców.
II wojna œwiatowa oraz reforma rolna w 1944 r.
przynios³a wiele strat ziemianom i ich dworkom.
Przyk³adowo maj¹tek Plewiñskich w Wielkopolu
przejê³a po wojnie szko³a podstawowa oraz
„Samopomoc Ch³opska”, natomiast dwór w
Orchowcu, pomimo ¿e zosta³ zaliczony do
zabytków klasycystycznych, zosta³ ca³kowicie
rozparcelowany w ramach powojennego ustroju
PRL. Parcelacji podda³ swój maj¹tek Stefan
Lipiñski, który, uciekaj¹c przed œcigaj¹cymi go
Rosjanami po 1945 r., podzieli³ dobra Piaski
Szlacheckie pomiêdzy mieszkañców wsi. Okres II
wojny œwiatowej przyniós³ ostateczn¹ likwidacjê
wielkiej w³asnoœci ziemskiej oraz warstwy
ziemiañskiej jako grupy spo³ecznej. Proces
degradacji ziemian, który rozpoczêli okupanci
niemieccy i radzieccy w 1939 r., zakoñczy³a ze
wzglêdów klasowych nowa w³adza pañstwa
polskiego.

Daniel Piekaruœ

Ps.

,,Dziêcio³” - konspiracyjne ¿ycie
Leona Majchrzaka

Okres w historii Polski przypadaj¹cy na lata
1939-1956, mimo ¿e stosunkowo nieodleg³y,
paradoksalnie nie jest dog³êbnie zbadany i
udokumentowany. Dzia³ania militarne w ramach
tzw. wojny obronnej we wrzeœniu 1939 r., niemiecka
okupacja, a nastêpnie d³ugi okres stalinowskiego
terroru, dokona³ niewyobra¿alnych zniszczeñ
zarówno w dokumentacji aktowej, a zw³aszcza w
psychice i pamiêci naocznych œwiadków. W³adza
komunistyczna skutecznie wymazywa³a pamiêæ o
d¹¿eniach niepodleg³oœciowych narodu polskiego,
o pañstwie podziemnym, o dzia³alnoœci partyzanckiej Armii Krajowej, Batalionów Ch³opskich czy
Narodowych Si³ Zbrojnych. Komuniœci masowo
aresztowali i skazywali cz³onków zbrojnego
podziemia, cz³onków opozycyjnych partii
politycznych (PSL, PPS-WRN), rekwirowali archiwa
tych¿e organizacji, a wszystko po to, aby zniszczyæ
wspomnienia o bohaterach, którzy w wiêkszoœci i
tak pozostali bezimienni. Ziemia krasnostawska te¿
mia³a swoich bojowników, o których powoli zaczyna
siê wspominaæ. Niestety, permanentny strach przed
mówieniem prawdy o autentycznej historii narodu
polskiego, który tylko teoretycznie ust¹pi³ wraz z
tzw. „obaleniem komuny” sprawi³, ¿e bardzo trudno
udokumentowaæ wiele wydarzeñ, które w formie
opowiadañ przekazywane by³y przez odchodz¹ce
ju¿ pokolenie.

Aleksandra Borzêcka
Piœmiennictwo (27 pozycji) do wgl¹du w redakcji
„Nestora”.

CZASOPISMA NADES£ANE

·
Egeria. Pismo Literacko-Artystyczne, nr 1(11)
2009, ss. 56;
·
Lublin. Kultura i spo³eczeñstwo, nr 1(24) 2009,
ss. 82;
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Jednym z mniej znanych cz³onków krasnostawskiego podziemia niepodleg³oœciowego by³
Leon Majchrzak ps. „Dziêcio³”, który urodzi³ siê
14.05.1914 r. w miejscowoœci W³ochy ko³o
Warszawy. Na teren powiatu krasnostawskiego
trafi³ w czasie okupacji hitlerowskiej, gdzie dzia³a³ w
strukturach Armii Krajowej (Kedyw) pod
konspiracyjnym ps. „Wierzba”. Prawdopodobnie
jego zadaniem by³o wykonywanie wyroków œmierci
z ramienia AK, zw³aszcza na wspó³pracownikach
gestapo. Po wojnie przeszed³ do konspiracji,
walcz¹c tym razem z re¿imem komunistycznym. W
grudniu 1944 roku zosta³ zatrzymany przez
Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w
Lublinie. Za dzia³alnoœæ w „nielegalnej organizacji”
AK, uchylanie siê od s³u¿by w Wojsku Polskim oraz
pos³ugiwanie siê fa³szywymi dokumentami na
nazwisko WoŸniak, zosta³ osadzony na Zamku w
Lublinie. Uda³o mu siê zbiec z wiêzienia dziêki
pomocy wartowników. Prawdopodobnie 13 lutego
1945 roku otrzyma³ od nich broñ i uwalniaj¹c ok. 20
wiêŸniów, uciek³ do Gorzkowa. (Zofia Leszczyñska
w swojej ksi¹¿ce pt. Ginê za to, co najg³êbiej
cz³owiek ukochaæ mo¿e, powo³uje siê na
dokumentacjê Centralnego Archiwum Wojskowego
(CAW, III - 436, 4, nr 90) i stwierdza, ¿e Leon
Majchrzak zosta³ skazany na karê œmierci, któr¹
Najwy¿szy S¹d Wojskowy zamieni³ na 10 lat
wiêzienia. Wed³ug Leszczyñskiej, Majchrzak uciek³
z Zamku w nocy z 18 na 19 lutego 1945 roku - dop.
D.P). Nastêpnie ca³y czas funkcjonowa³ w
konspiracji, po czym zwi¹za³ siê z lokalnymi
strukturami Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”.
Dowodzi³ niewielk¹ grup¹ zbrojn¹, jednak¿e po
potyczce z krasnostawsk¹ „bezpiek¹” (podczas
której postrzeli³ funkcjonariusza Albina Koz³a),
musia³ opuœciæ powiat krasnostawski. Nie
skorzysta³ te¿ z ustawy o amnestii i ukrywa³ siê na
terenach woj. rzeszowskiego, a nastêpnie osiad³ w
Szczecinie, gdzie w latach 1949-1950 pracowa³
jako majster w firmie „Mostostal” przy budowie
mostu na Odrze. Do Krasnegostawu powróci³
dopiero jesieni¹ 1951 roku. W tym czasie trwa³
konflikt zbrojny na terenie Pó³wyspu Koreañskiego
(1950-1953) pomiêdzy komunistycznymi si³ami
pó³nocnokoreañskimi wspieranymi przez wojska
ChRL a ONZ, który da³ mu z³udn¹ nadziejê na
wybuch III wojny œwiatowej, na któr¹ bardzo liczy³.
By³a to ostatnia szansa dla resztek dzia³aj¹cych
jeszcze oddzia³ów zbrojnego podziemia, którym
„komunistyczna ojczyzna” mog³a zaoferowaæ
jedynie wieloletni¹ katorgê lub œmieræ. W tym
okresie Majchrzak postanowi³ po raz kolejny
zorganizowaæ grupê zbrojn¹, przy pomocy której
chcia³ przeczekaæ ten trudny okres.

Historia

„Bezpieka” natychmiast podjê³a kroki w celu
likwidacji Majchrzaka, lecz oficjalnie sprawê
operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Gady”
za³o¿ono dopiero 21 lipca 1953 roku. Jednoczeœnie
powo³ano specjaln¹ grupê operacyjn¹ z³o¿on¹ z
pracowników UB i MO oraz powiêkszono stan
osobowy posterunków MO wszêdzie tam, gdzie
istnia³a mo¿liwoœæ realnej walki z grup¹ „Dziêcio³a”.
Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ dla „bezpieki” by³o
pozyskanie maksymalnie du¿ej liczby agentówinformatorów, którzy doprowadziliby do wspó³pracowników Majchrzaka. Wstêpnie ustalono, ¿e
cz³onkami grupy byli przewa¿nie starzy koledzy z
czasów okupacji: „Z analizy posiadanych
materia³ów wynika ¿e, w/w figuranci jest to element
w wiêkszoœci skompromitowany przynale¿noœci¹
do b. org. AK, wywodz¹cy siê z elementu
ku³ackiego, który jest zdecydowanie wrogo
ustosunkowany do obecnej rzeczywistoœci i z ide¹
t¹ walczy³ przez okres okupacji, po wyzwoleniu, a¿
do obecnej chwili” (AIPN Lu, sygn. 08/68, k. 19).
Funkcjonariusze UB przes³uchali gros osób, które
podejrzewano o wspó³pracê z „bandyt¹” (tym
niewyszukanym epitetem ówczesna propaganda
komunistyczna okreœla³a osoby, które czynnie
przeciwstawia³y siê nowej w³adzy). Szybko
ustalono, ¿e do grupy „Dziêcio³a” nale¿eli wówczas:
Czes³awa Antoniak - nieformalna narzeczona
„Dziêcio³a” i jej brat Stanis³aw, Henryk Bojarczuk,
Stanis³aw Bojarczuk, Stanis³aw Chwa³a, Stanis³aw
Miszczak, Kazimierz Parada, Jan Piêtal oraz
sporadycznie - Kazimierz Warêcki. Paradoksalnie,
w œrodowisku by³ych ¿o³nierzy AK i BCh uda³o siê
zwerbowaæ kilku cennych informatorów UB m.in.:
„Cichego”, „Czeka” czy „Raka”. Szczególnie „Rak”
(przedwojenny policjant, a nastêpnie cz³onek
Kedywu AK, bardzo dobry znajomy „Dziêcio³a”) by³
bardzo skory do wspó³pracy z „bezpiek¹”. To
w³aœnie on przestrzega³ funkcjonariuszy UB przed
„Dziêcio³em” stwierdzaj¹c, ¿e „[...] Leonek, ps.
„Dziêcio³” to jest straszny, bo on zawsze bije z
dwóch pistoletów i jest bardzo sprytnym [...]” (AIPN
Lu, sygn. 016/971, k. 16). Mieszkañcy Kolonii
Krakowskie Przedmieœcie, Krakowskiego
Przedmieœcia i Niemienic, gdzie najczêœciej
ukrywa³ siê Majchrzak, potwierdzali podczas
przes³uchañ s³owa „Raka”. Funkcjonariusze UB
próbowali odtworzyæ ¿yciorys „Dziêcio³a”,
jednoczeœnie szukali ewentualnych materia³ów,
które kompromitowa³yby jego osobê. Prowadzone
mozolnie œledztwo wykaza³o, ¿e podczas okupacji
hitlerowskiej Leon Majchrzak wraz z Józefem
Warêckim zlikwidowa³ m.in. dr. Szpryngera
[Szpringera], który odmówi³ pomocy materialnej na
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dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Doktora Szpryngera
opisa³ w swoich wspomnieniach Stanis³aw Lisik,
wed³ug którego Szprynger wywodzi³ siê z
zamojskich osadników niemieckich. Prowadzi³
gabinet lekarski w Krasnymstawie i cieszy³ siê
uznaniem lokalnej spo³ecznoœci. Podczas okupacji
rzekomo podj¹³ wspó³pracê z Niemcami. Jednak¿e
Lisik twierdzi, i¿ wyrok œmierci mia³ wykonaæ
cz³onek AK - Pude³ko (S. Lisik, Czerwone op³otki,
Warszawa 1971, s. 119). Wed³ug zeznañ cz³onka
grupy „Dziêcio³a” - J. Piêtala, Majchrzak i Warêcki
mieli w tym okresie jeszcze jedn¹ misjê do
wykonania. Prawdziwym celem ich wyjazdu do
Krasnegostawu by³o wykonanie wyroku œmierci na
jednym z cz³onków Policji Kryminalnej, którego
jednak¿e nie zastali. Prawdopodobnie w drodze
powrotnej natknêli siê na patrol niemiecki, z którym
dosz³o do wymiany ognia. W wyniku strzelaniny
dwóch Niemców zosta³o zabitych. „Leonek” z ran¹
postrza³ow¹ w okolicy piersi zosta³ przetransportowany do zabudowañ Józefa Perestaja w Kol.
Krakowskie Przedmieœcie, u którego powraca³ do
zdrowia.
Wed³ug ustaleñ „bezpieki”, powojenna
dzia³alnoœæ Majchrzaka skierowana zosta³a
g³ównie przeciwko funkcjonariuszom UB, MO,
cz³onkom PPR oraz pomocnikom do spraw reformy
rolnej. Majchrzak jawnie opowiedzia³ siê przeciwko
politycznej hegemonii komunistów jak i
powszechnej kolektywizacji rolnictwa. O jego
postawie antykomunistycznej dobitnie œwiadczy
likwidacja 5 marca 1945 roku, sekretarza GK PPR
w Gorzkowie - Franciszka Króla oraz cz³onka PPR i
Samopomocy Ch³opskiej - Piotra Bochniaka. Do
zabójstwa przyzna³ siê sam Majchrzak, twierdz¹c
¿e zrobi³ to w asyœcie Franciszka Jawora ps. „Sêp”.
Potwierdzaj¹c powy¿sze fakty, „Dziêcio³” publicznie
oznajmia³, ¿e „[...] ka¿dego PPR-owca bêd¹
strzelaæ” (AIPN Lu, sygn. 016/971, k. 99). „Leonek”
zastrzeli³ te¿ funkcjonariusza MO - Edwarda
Majkuta, który próbowa³ wylegitymowaæ go w
restauracji u Adolfa Klimka w Gorzkowie. Jednak¿e,
funkcjonariusze UB odst¹pili od dog³êbnej analizy
przesz³oœci „bandyty”, aby nie zdekonspirowaæ
obecnie prowadzonych czynnoœci operacyjnych.
Nowa grupa Leona Majchrzaka dzia³aj¹ca w
latach 1951-53, której sk³ad ju¿ przedstawiono,
mia³a nieco inne oblicze, o bardziej rabunkowym ni¿
politycznym charakterze. Praktycznie ca³y czas
dokonywali zbrojnych napadów na okoliczne
spó³dzielnie (GS), co umo¿liwi³o im dalsz¹
konspiracyjn¹ egzystencjê. Najbardziej zuchwa³e
rabunki mia³y miejsce w Latyczowie. Pierwszego
dokonano w dniu 26 marca 1953 roku, kiedy to
Majchrzak, Bojarczuk i Parada dostali siê do œrodka
budynku spó³dzielni przez wykuty w œcianie otwór.
Kolejny napad zosta³ dokonany osiem miesiêcy
póŸniej, bo dopiero 26 listopada 1953 roku.
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Po wejœciu do sklepu po³o¿ono wszystkich
na ziemiê, po czym ludzie „Leonka” zaczêli
pakowaæ towar do sienników i worków po uprzednio
wysypanej kaszy. Podczas napadu wszed³ do
sklepu Jan Sobstyl (cz³onek PZPR i przewodnicz¹cy GRN), który, myœl¹c ¿e to ¿art, chwyci³
za lufê wymierzonego w siebie automatu i zacz¹³
si³owaæ siê z jednym z ludzi Majchrzaka.
Momentalnie zosta³ wci¹gniêty do wnêtrza
budynku, uderzony odwa¿nikiem wagowym w
g³owê i ciê¿ko pobity. Po dokonaniu kradzie¿y
„Dziêcio³” rozda³ uwiêzionym w sklepie ludziom po
litrze alkoholu, dodatkowo rzucaj¹c na œrodek
sklepu papierosy i cukierki, rozkaza³ piæ i paliæ. Po
zamkniêciu sklepu z cywilami w œrodku, grupa
„Leonka” oddali³a siê w kierunku pobliskiego lasu.
Prawdopodobnie jeszcze w paŸdzierniku 1952
roku, S. Bojarczuk dokona³ napadu rabunkowego
na W³adys³awa Pacana (so³tysa w Majdanie
Krzywskim), za co zosta³ zatrzymany w dniu 11
maja 1953 roku. W obawie przed dekonspiracj¹,
grupa postanowi³a ukrywaæ siê w lesie.
Podejrzewano, ¿e Bojarczuk mo¿e za³amaæ siê w
trakcie œledztwa i wydaæ wspó³towarzyszy.
Jednak¿e po dwóch tygodniach, podczas
wykonywania rutynowych prac gospodarskich
uda³o mu siê zbiec z aresztu KPMO w
Krasnymstawie (27.05.1953 r.).
Po wspomnianych napadach „bezpieka”
podjê³a kroki maj¹ce pozbawiæ grupê „Dziêcio³a”
ideologicznego t³a. Spo³ecznoœci powiatu
krasnostawskiego próbowano przedstawiaæ
Majchrzaka i jego ludzi jako pospolit¹ bandê
rabunkow¹, która, nie mog¹c pogodziæ siê ze
zmianami ustrojowymi w kraju, zastrasza ludnoœæ
cywiln¹. Œwiadczyæ o tym mia³y dodatkowo
nastêpuj¹ce napady na Gminne Spó³dzielnie m.in.:
w Piaskach (13.10.1953 r.), w Niemienicach
(12.11.1953 r.), we wspomnianym ju¿ Latyczowie
(26.03. i 26.11.1953 r.), w Krasnem (16.12.1953 r.)
czy w Wólce Or³owskiej (17.12.1953 r.). Grupa
dokona³a te¿ licznych napadów na osoby prywatne
m.in.: na domostwo Olecha w Widniówce
(12.01.1953 r.) czy Apolinarego Rzepkê - m³ynarza
z Zastawia (15.06.1953 r.). Majchrzak, wiedz¹c ¿e
UB gromadzi informacje oraz wysy³a za nim patrole
ORMO, postanowi³ „unieszkodliwiæ” co aktywniejszych funkcjonariuszy „resortu”. W nocy
prawdopodobnie z 20 na 21 lipca 1953 roku napad³
w miejscowoœci Felicjan na dwóch cz³onków
ORMO: Franciszka Stefañczyka i Jana Ilczuka.
Funkcjonariusze zostali dotkliwie pobici oraz
zdemolowano mieszkanie jednego z nich. Sytuacja
zaostrzy³a siê do tego stopnia, ¿e najaktywniejszym
ormowcom planowano przydzieliæ broñ na sta³e.
Broni jednak nie wydano, poniewa¿ poszczególni
funkcjonariusze mieszkali w znacznych odleg³oœciach od siebie i zaistnia³a obawa pojedynczych
rozbrojeñ.
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Prze³om w rozpracowaniu „Dziêcio³a”
nast¹pi³ po udanym werbunku informatora o ps.
„Zenon”, który by³ szwagrem jednego ze
wspó³pracowników Majchrzaka. „Zenon” wskaza³
„bezpiece” g³ówne kryjówki grupy, zw³aszcza na
terenie Kol. Krakowskie Przedmieœcie. W dniu
21 sierpnia 1953 r. dosz³o do potyczki pomiêdzy
„Dziêcio³em” a patrolem MO pe³ni¹cym nocn¹
s³u¿bê w okolicach zabudowañ Stanis³awa
Antoniaka. Podczas wymiany ognia ranny zosta³
jeden z funkcjonariuszy MO - Mieczys³aw
Demczuk, który w swoim zeznaniu zrelacjonowa³
zajœcie nastêpuj¹co: „[...] zauwa¿y³em (...) jak od
strony stodo³y wyszed³ jakiœ osobnik. Osobnik ten
by³ doœæ wysoki. Ja, widz¹c go, ¿e odchodzi on w
stronê pola, krzykn¹³em „stój, milicja, rêce do
góry!”. Na moje wezwanie osobnik ten zrobi³
energiczny skok kab³¹kowy i odwróci³ siê do mnie,
krzycz¹c „ty s...synu”. Jednoczeœnie z tym krzykiem
zaj¹³ stanowisko le¿¹ce. Ja zrobi³em to samo (...) w
tym czasie zosta³em rany w kolano” (AIPN Lu, sygn.
72/52, t. 1, k. 20-20 v.). Natychmiastowy poœcig za
grup¹, zorganizowany przez UB, mimo wsparcia
KBW nie przyniós³ ¿adnych rezultatów. Po tej
nieudanej akcji „bezpieka” próbowa³a wykorzystywaæ sieæ agenturaln¹ w celu sk³ócenia
œrodowiska konspiratorów. Liczono, ¿e w sytuacji
ekstremalnego zagro¿enia, ludzie Majchrzaka sami
postanowi¹ dokonaæ likwidacji swojego dowódcy.
Gra psychologiczna i „szeptana propaganda” nie
przynios³y jednak wiêkszych rezultatów,
uœwiadomi³y jednak¿e funkcjonariuszom UB, jak
silna jest jeszcze pozycja „Dziêcio³a” wœród swoich
ludzi i lokalnej spo³ecznoœci. Co wiêcej - istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e grupa mia³a „swoich
ludzi” zarówno w UB jak i MO, którzy mogli
przekazywaæ informacje operacyjne. Kolejna
okazja do likwidacji Majchrzaka pojawi³a siê na
pocz¹tku grudnia 1953 roku. Szef PUBP ppor. Struœ
otrzyma³ 3 grudnia 1953 roku wiadomoœæ
(prawdopodobnie agenturalny donos), ¿e w
okolicach miasta znów pojawi³ siê „Dziêcio³”.
Podczas specjalnej narady powo³ano kilka grup
operacyjnych, które rozstawione wed³ug
okreœlonego planu, mia³y za zadanie namierzyæ i
zlikwidowaæ „bandê”. Po zakoñczonej naradzie,
wspomniane grupy operacyjne z³o¿one z
pracowników UB i MO uda³y siê na ustalone
pozycje. Nad jedn¹ ze wspomnianych grup obj¹³
dowodzenie Wac³aw Trochimiuk, zabezpieczaj¹c
odcinek na styku Za¿ó³kiew - Krakowskie
Przedmieœcie. By³a to ekipa najs³absza jakoœciowo,
ma³o zaprawiona w walkach z „reakcyjnym
podziemiem”, jednak¿e braki kadrowe zmusza³y
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szefa UB do wys³ania na akcjê niesprawdzonych,
bardzo m³odych pracowników. Jednym z nich by³
Zdzis³aw Szeremeta, który rozpocz¹³ pracê w
urzêdzie zaledwie kilka dni wczeœniej. Nikt nie
spodziewa³ siê, ¿e na odcinku zabezpieczanym
przez Trochimiuka pojawi siê „banda” Majchrzaka.
Dowódca „likwidatorów” by³ tak mocno o tym
przekonany, ¿e w ogóle nie zrobi³ przeszkolenia
podw³adnym. Nie pyta³ nawet czy znana jest im
obs³uga broni, któr¹ zabieraj¹ ze sob¹ na akcjê.
„Dziêcio³” w obstawie Bojarczuka i Chwa³y wraca³
wieczorem z Romanowa, gdzie dokonali najœcia na
dom Józefa Staszaka (cz³onka PZPR) w celu
zdobycia prowiantu. „Banda” pojawi³a siê w rejonie
wspomnianej grupy operacyjnej, wychodz¹c z
miejsca, które nie by³o obserwowane. Na wezwanie
Trochimiuka „stój! kto idzie?”, Majchrzak odrzek³,
¿e „milicja”, czym wywo³a³ ogóln¹ strzelaninê.
Podczas wymiany ognia, niedoœwiadczony
Szeremeta, nie oddawszy ¿adnego strza³u, zbieg³ z
pola walki.
Wspomniane niepowodzenia wywo³a³y
ogólny marazm w œrodowisku krasnostawskiej
„bezpieki”, której i tym razem z pomoc¹ przyszed³
„Zenon”. Informator zdecydowa³ siê „wystawiæ”
Majchrzaka w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Ostateczna likwidacja grupy odby³a siê w 27
grudnia 1953 roku, kiedy to „Dziêcio³” wraz z
garstk¹ swoich ludzi bawi³ na imieninach u Jana
Wrony, zamieszka³ego na Kol. Zakrêcie. Agent
„Zenon”, po uprzednim sprawdzeniu, ¿e Majchrzak
jest we wspomnianym domostwie, da³ sygna³
„bezpiece” do rozpoczêcia akcji. B³yskawicznie
funkcjonariusze UB œci¹gnêli posi³ki z Lublina. O
godzinie 21.30 grupa operacyjna UB i MO w sile
dwudziestu ludzi, wsparta przez ¿o³nierzy KBW
(j.w. 1702 Lublin) obstawi³a zabudowania.
Natychmiast oœwietlono œwiat³em samochodowym
i rakietami podwórze Wrony. Majchrzak, widz¹c ¿e
jest otoczony, postanowi³ przebiæ siê przez
pierœcieñ utworzony przez wojsko. W wyniku
wymiany ognia zginê³a na miejscu Czes³awa
Antoniak. Pozostali schronili siê w stodole. O
pó³nocy, za zgod¹ „Leonka” podda³ siê Stanis³aw
Chwa³a. W obliczu nadchodz¹cej klêski „Dziêcio³”
zakopa³ w stodole swoje rzeczy osobiste, po czym
ok. godz. 7 rano (po ca³onocnej walce) pope³ni³
samobójstwo. Zgon „Leonka” potwierdzi³ Stanis³aw
Bojarczuk, który towarzyszy³ swojemu dowódcy do
samego koñca.
Leon „Dziêcio³” Majchrzak pozosta³ do
koñca niez³omnym, nieid¹cym na kompromisy
bojownikiem o woln¹, niepodleg³¹ Polskê,
jednak¿e sytuacja polityczna zepchnê³a go na
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W

ielki patriota, czy jeszcze wiêkszy
marzyciel?

Leon Majchrzak, foto archiwum Lu 01 383.
Taki obraz to nie wyj¹tek. UB nie mia³o szacunku nawet
dla zmar³ych. Zw³oki czêstokroæ bezczeszczono.
Zdarza³o siê, ¿e w oczekiwaniu na oglêdziny lub sekcjê
nawet przez kilka dni tkwi³y pod go³ym niebem.

margines ¿ycia spo³ecznego i zmusi³a do
pope³niania czynów niegodnych ¿o³nierza. Po
likwidacji grupy Majchrzaka, „Zenon” sta³ siê wœród
lokalnej spo³ecznoœci g³ównym podejrzanym o
zdradê. Urz¹d Bezpieczeñstwa opracowa³ „plan
lojalnoœciowy” wzglêdem swojego informatora.
Postanowiono przeprowadziæ ukartowane
aresztowanie, które mia³o daæ alibi „Zenonowi”.
Obiecano tak¿e pomoc w znalezieniu pracy w
innych czêœciach województwa lubelskiego.
Natomiast gehenna wspó³pracowników „Dziêcio³a”
dopiero siê rozpoczyna³a. Wiêkszoœæ z nich zosta³a
skazana przez Wojskowy S¹d Rejonowy w Lublinie
na kary pozbawienia wolnoœci, czêsto z
przepadkiem mienia i utrat¹ praw publicznych na
kilka lat.
Daniel Piekaruœ
Powy¿szy materia³ jest streszczeniem
artyku³u (z wykorzystaniem oryginalnych
fragmentów tekstu), który ukaza³ siê w ksi¹¿ce pt.
„Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w
Krasnymstawie w latach 1944-1956” pod red. dr.
Jacka Romanka.

CZASOPISMA NADES£ANE
·
Panorama ¯ó³kiewska, nr 1(2) 2009, ss. 32;
·
Zamojski Kwartalnik Kulturalny, nr 2(99) 2009,
ss. 128.
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Kajetan hr. Kicki, a dok³adnie Kajetan Jan
Kanty Konstanty Kicki urodzi³ siê 19 paŸdziernika
1803 roku w hrabiowskim rodzie Kickich herbu
Gozdawa, którego przedstawiciele trwale zapisali
siê na kartach historii Polski, zajmuj¹c wysokie
urzêdy pañstwowe, wojskowe i koœcielne. Ród
Kickich da³ ojczyŸnie arcybiskupów, genera³ów,
pos³ów na sejm, bohaterskich ¿o³nierzy, kawalerów
Orderu Or³a Bia³ego. Jan Kicki, stryjeczny dziad
Kajetana, by³ koniuszym wielkim koronnym, tak
samo jak stryj Onufry Kicki. Ojciec Kajetana, August
Kicki, to ostatni królewski starosta krasnostawski,
pose³ na Sejm Czteroletni i sekretarz gabinetu króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. W takim
otoczeniu wzrasta³ m³ody Kajetan, który ca³e swoje
¿ycie zwi¹za³ z naszym regionem.
Jego biografia nie zosta³a opracowana, a
przecie¿ w pe³ni na to zas³uguje. Wychowany w
duchu patriotyzmu i oddania ojczyŸnie, wielkiej
tolerancji oraz g³êbokiej wierze koœcio³a
katolickiego, kszta³towa³ swoj¹ wyj¹tkow¹ i
niepowtarzaln¹ osobowoœæ. Bliskoœæ dworu
królewskiego, wielkie idea³y Konstytucji 3 maja,
Komisji Edukacji Narodowej, kolejne rozbiory
Rzeczypospolitej, utrata niepodleg³oœci, wielkie
powstania narodowe, ich klêski i nastêpuj¹ce po
nich przeœladowania, podzia³ ojczyzny, rusyfikacja i
germanizacja narodu, wojny zaborców, w których
Polacy zmuszeni byli walczyæ po obu stronach
frontu, a przede wszystkim pamiêæ wielkiej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dynastii
Piastów i Jagiellonów, oraz chwa³y orê¿a polskiego,
ukszta³towa³y œwiatopogl¹d m³odego Kajetana. Nie
wiemy, czy zbrojne zrywy powstañcze i ich klêski
mia³y jakiœ ujemny wp³yw na jego osobowoœæ. W
dokumentach nie znajdziemy informacji, które
potwierdza³yby, ¿e Kajetan Kicki popiera³
bezpoœrednio walkê zbrojn¹ o niepodleg³oœæ
ojczyzny. Ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ pracy i tylko
pracy dla dobra kraju i narodu polskiego. Nie wybra³
kariery dyplomatycznej. Nie dba³ i nie stara³ siê o
zaszczyty, urzêdy i tytu³y.
By³ w³aœcicielem du¿ych maj¹tków ziemskich w Sobieszynie i w Or³owie. Na ich rozwoju
skoncentrowa³ swoje dzia³ania. Jego tytu³ to
dziedzic, ziemianin - i dla tej ziemi poœwiêci³ swoje
¿ycie. Pragn¹³ podnieœæ rolnictwo polskie na
najwy¿szy poziom. W tym celu rozwija³ ró¿ne jego
kierunki w swoim maj¹tku w Or³owie Murowanym,
gdzie mieszka³ i prowadzi³ wzorcowe gospodarstwo
ziemskie. Mia³o ono stanowiæ przyk³ad dla ca³ego
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Pa³ac Kajetana hr. Kickiego w Or³owie Murownym.

ziemiañstwa polskiego, jako wzór gospodarowania
i cywilizacyjnego piêkna. Gospodarowa³ nowoczeœnie, przyk³adaj¹c wielk¹ wagê do nawo¿enia
mineralnego, hodowli i upraw roœlin oleistych.
Sprowadzi³ nowe rasy owiec i krów. £¹czy³
inwestycje gospodarcze z dba³oœci¹ o pracowników. Budowa³ du¿e i nowoczesne obory,
stajnie, wo³ownie, stawy rybne, systemy
nawadniaj¹ce, gospodarstwa szkó³karskie i leœne,
nie zapominaj¹c o przyzwoitych czworakach
mieszkalnych dla pracowników, domu modlitwy,
czy szkole. Docenia³ znaczenie przemys³u rolnego,
w który inwestowa³, wznosz¹c m³yny, wiatraki,
gorzelnie i browary. Oddany ca³kowicie pracy nie
znajdowa³ czasu na ¿ycie prywatne. Wzniós³ w
Or³owie, wed³ug projektu Henryka Marconiego,
zespó³ pa³acowy sk³adaj¹cy siê z budynku
g³ównego i dwóch bocznych oficyn. Mimo du¿ego
maj¹tku prowadzi bardzo oszczêdne ¿ycie. Jego
wrodzona skromnoœæ nie pozwala mu na
zamieszkanie w pa³acu, który s³u¿y³ jedynie do
celów reprezentacyjnych dla licznie odwiedzaj¹cego go zamo¿nego ziemiañstwa. Sam
hrabia mieszka³ w jednej z bocznych oficyn. Tu
kreœli³ plany rozwoju swojego wzorcowego
maj¹tku. Kajetan Kicki by³ prekursorem gospodarki
spó³dzielczej. Najlepsze pomys³y i wiedzê rolnicz¹
przedstawia³ na ³amach „Tygodnika RolniczoTechnologicznego”. W wieku 75 lat zdecydowa³ siê
na o¿enek z Mari¹ Franciszk¹ Maszkowsk¹. 22
czerwca 1878 roku, miesi¹c po œlubie, Kajetan hr.
Kicki umiera bezpotomnie. Ca³e swoje ¿ycie
poœwiêci³ pracy nad podniesieniem polskiego
rolnictwa na najwy¿szy poziom, widz¹c tylko w
wysokim rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym
jedyn¹ szansê na odzyskanie niepodleg³oœci
ojczyzny. Niestety, nie zdo³a³ zrealizowaæ
wszystkich swoich planów, jak na przyk³ad budowy
koœcio³a œw. Kajetana, czy te¿ piêknego
architektonicznie budynku na potrzeby kultury i oœ-
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wiaty. Jednak folwarki wchodz¹ce w sk³ad dóbr
Or³owskich, w Or³owie Murowanym, Or³owie
Drewnianym, Bartoszowie i Dworzyskach
cechowa³ postêp, wiedza rolnicza, nowoczesnoœæ
gospodarowania. Maj¹tek ziemski hrabiego
obejmowa³ 5 300 hektarów ziemi, której wartoœæ
szacowano na 5 mln z³otych, 100 tysiêcy rubli w
papierach wartoœciowych, oraz kamienice w
Warszawie.
Kajetan hr. Kicki pozostawi³ testament, którego
otwarcie nast¹pi³o 7 lipca 1878 roku, wzbudzaj¹c
ogóln¹ sensacjê. Nie maj¹c ¿adnych obowi¹zków… - pisa³ w testamencie - nie posiadam bowiem
potomstwa, rodzeñstwo moje jest starsze wiekiem
ode mnie (…), dalsi moi krewni s¹ to ludzie
zamo¿ni, u¿yliby go nieomylnie na cele czysto
œwiatowe, zapisujê ca³y mój maj¹tek po mnie
pozosta³y z zastrze¿eniami poni¿ej wymienionymi instytucji przez rz¹d zatwierdzonej tzw.
„Towarzystwu Osad Rolnych i Przytu³ków
Rzemieœlniczych” w Królestwie Polskim. W
zastrze¿eniach zabezpieczy³ do¿ywotnie œrodki dla
swojej ¿ony i siostry, a tak¿e zapisa³ ró¿ne kwoty
pieniê¿ne pracownikom, stangretom, fornalom i
s³u¿¹cym pracuj¹cym w jego maj¹tkach. Testament
Kajetana Kickiego wskazywa³ wiele konkretnych
dzia³añ, które maj¹ byæ wykonane, jak budowa
koœcio³a, szko³y elementarnej, „oœrodka kultury”,
za³o¿enie szko³y rolniczej, podnoszenie oœwiaty na
wsi, nauki rzemios³a, prowadzenie ochronki dla
dzieci, budowa domów dla robotników folwarcznych i wiele innych. Zastrzeg³ jednoczeœnie, ¿e
wznoszone budowle nie mog¹ naruszaæ piêkna
krajobrazu. Myœla³ o odkrywaniu talentów wœród
m³odzie¿y wiejskiej, o szkole matek, zak³adzie
resocjalizacyjnym. Marzy³ o bezp³atnej pomocy
lekarskiej, aptece, szpitalu. Ca³oœci¹ dzia³añ
prowadzonych na podstawie œcis³ej rachunkowoœci
powinni kierowaæ wybrani ludzie z prawdziwym
powo³aniem i oddaniem. Testament zawiera³
szczegó³owe opisy wygl¹du koœcio³a (przeprowadzenie konkursu na projekt, czystoœæ stylu
architektonicznego), szko³y rolniczej, budynku
kulturalno-oœwiatowego, wyposa¿enia pa³acu.
Wymienia³ te¿ przysz³e dzia³ania w zakresie
inwestycji rolnych jak za³o¿enie gospodarstwa na
1 000 sztuk owiec, budowê owczarni i obory na 100
sztuk byd³a, a tak¿e gospodarstwa szkó³karskiego.
Kajetan Kicki wierzy³, ¿e taka redakcja testamentu
zabezpieczy maj¹tek przed rozproszeniem i
wygeneruje dodatkowe œrodki dla Towarzystwa
Osad Rolnych na prowadzenie dzia³añ zgodnych z
jego wol¹. Wierzy³, ¿e ta filantropijna instytucja
pod¹¿a do szlachetnego celu i pragn¹³ siê doñ
przyczyniæ. Idea³ ten mia³ sfinansowaæ
pozostawiony maj¹tek, który obok dóbr Or³owskich
sk³ada³ siê z gospodarstw ziemskich w Sobieszynie
i Rzyczkach. Ca³y projekt nie mia³ mieæ charakteru
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dochodowego. Jedynym celem niniejszego legatu pisa³ Kicki - jest, obok utworzyæ siê maj¹cego
wzoru, bezwzglêdne dobro… Rozumia³ je w duchu
ewangelicznej mi³oœci bliŸniego i tolerancji. W
ufundowanym koœciele - pisa³ - ka¿dy przeto
cz³owiek bez wzglêdu pod jak¹ form¹ Boga
wyznaje ma byæ uznany za brata. Testament
Kajetana hr. Kickiego zosta³ opublikowany w
prasie. By³ to czas, kiedy Polski nie by³o na mapie
œwiata. Kolejne zrywy powstañcze koñczy³y siê
klêskami, po których nastêpowa³y okresy
wzmo¿onych przeœladowañ. W takich warunkach
Towarzystwo Osad Rolnych prowadzi³o swoj¹
dzia³alnoœæ i realizowa³o ostatni¹ wolê hrabiego. W
1886 roku, mimo sprzeciwu w³adz carskich,
za³o¿ono w Sobieszynie Rolnicz¹ Stacjê
Doœwiadczaln¹, a w 1894 roku, w tej samej
miejscowoœci powsta³a (istniej¹ca do dzisiaj)
Szko³a Rolnicza Ni¿szego Rzêdu. W tym czasie w
Or³owie utrzymywano na dobrym poziomie maj¹tek
ziemski.
Dzia³ania wojenne w latach 1914-1918
przynios³y ogromne straty w dobrach or³owskich. W
1915 roku wycofuj¹ca siê armia rosyjska swoim
starym i barbarzyñskim zwyczajem pali³a wszystko
na opuszczanych terenach. Dzia³ania wojenne i
armia austriacka, która nie chcia³a byæ gorsza od
Rosjan dope³ni³y dzie³a zniszczenia. Po kilku
wsiach zosta³y tylko stercz¹ce z ziemi, osmalone
kominy spalonych domów. Wiêkszoœæ budynków
gospodarczych w dobrach or³owskich zosta³o
zniszczonych. Cudem ocala³ pa³ac w Or³owie
Murowanym. Du¿a liczba miejscowej ludnoœci
zginê³a lub uciek³a przed dzia³aniami wojennymi.
Œrodki finansowe z zapisu Kajetana Kickiego, w
wyniku wojny i kryzysu znacznie spad³y na
wartoœci. 1 stycznia 1918 roku przyby³ do Or³owa
Murowanego Adam Ubysz, nowy administrator
dóbr „Zapisu Kajetana hr. Kickiego”. Jak siê szybko
okaza³o, by³ to odpowiedni cz³owiek na w³aœciwym
miejscu. Oddany rolnictwu, wykszta³cony,
zachwycony ide¹ hrabiego Kickiego, prawdziwy
filantrop. Odbudowa³ zniszczone czworaki i
spalon¹ gorzelniê, któr¹ adaptowa³ na mieszkania
dla pracowników maj¹tkowych. W 1919 roku w
Wólce Or³owskiej zbudowa³ tartak parowy, a w
Lipniku uruchomi³ nieczynn¹ cegielniê. Staraj¹c siê
pozyskaæ nowych pracowników, przydziela³ na
w³asnoœæ ka¿dej rodzinie podejmuj¹cej pracê w
maj¹tku krowê, a sp³atê za ni¹ rozk³ada³ na raty. W
folwarku w Or³owie Drewnianym budowa³ dworek
dla rz¹dcy, a w 1922 roku szko³ê z mieszkaniem dla
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nauczycieli. W 1923 roku w Or³owie Murowanym
zbudowa³ jednopiêtrowy budynek z mieszkaniami
dla pracowników, a w 1925 odbudowano spalon¹ w
czasie wojny stajniê fornalsk¹ i kuŸniê. Star¹
owczarniê przebudowano na stodo³ê. Wszystkie
budynki gospodarcze i mieszkalne utrzymywane
by³y w jednym stylu. Murowane z ceg³y z bia³ymi
tynkami i naro¿nikami, oraz framugami okien i drzwi
wyk³adanymi czerwon¹ ceg³¹. W tym okresie
powstaj¹ z funduszy „Zapisu” dwa mosty: na
Wieprzu i Wolicy. Przeprowadzono te¿ remont
oficyn pa³acowych. W prawej mieœci³a siê kuchnia i
przedszkole, a w lewej biuro i ksiêgowoœæ dóbr
or³owskich. Rozwiniêto hodowlê krów, uprawê
pszenicy i buraków cukrowych. Na trasie z Or³owa
Murowanego, przez Bartoszów, Or³ów Drewniany
do Wólki Or³owskiej zbudowano konn¹ kolejkê
w¹skotorow¹, s³u¿¹c¹ do transportu buraków
cukrowych. W 1923 roku w Or³owie Murowanym, w
miejscu dok³adnie opisanym przez Kajetana
Kickiego, ruszy³a budowa koœcio³a œw. Kajetana,
wed³ug projektu Czes³awa Przybylskiego.

Koœció³ w Or³owie Murowanym.

Koœció³ wzniesiono z kamienia w stylu neoromañskim, a jego budowê ukoñczono w 1929 roku.
Adam Ubysz okaza³ siê godnym kontynuatorem idei
Kajetana hr. Kickiego. Jego praca zosta³a dobrze
oceniona i w 1924 roku zosta³ mianowany
plenipotentem ogólnym „Zapisu”. By³ za³o¿ycielem
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Or³owie
Murowanym, a tak¿e pe³ni³ funkcjê prezesa
Zwi¹zku Ziemian Powiatu Krasnostawskiego. W
maj¹tku kwit³o ¿ycie kulturalne. Organizowano
odczyty i plenery malarskie. Za³o¿ono orkiestrê
dêt¹. Do Or³owa przyje¿d¿ali studenci warszawskiej
SGGW i Szko³y Ogrodniczo-Rolniczej z Lublina w
celu odbywania praktyk. Or³owskie gospodarstwo
wywiera³o wielki i pozytywny wp³yw na maj¹tki
ziemskie powiatu krasnostawskiego. W 1930 roku
Adam Ubysz zrezygnowa³ z pracy i przeniós³ siê do
w³asnego maj¹tku w Nowej Wsi w powiecie
krotoszyñskim.
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W 1939 roku wybuch³a II wojna œwiatowa.
Dzia³ania wojenne i okres okupacji zniszczy³y
or³owskie gospodarstwo. Reszty dokona³a reforma
rolna, socjalizm i czas. Po zabudowaniach
folwarcznych nie pozosta³ ¿aden œlad. Na
or³owskim wzgórzu majestatycznie wznosi siê
koœció³ œw. Kajetana, i w swej romañskiej, g³êbokiej
zadumie spogl¹da w kierunku nieistniej¹cego
maj¹tku ziemskiego, z którego tak jak po 1918 roku
szczêœliwie ocala³ tylko pa³ac, bêd¹cy jedynym
dowodem istnienia wielkiego dzie³a Kajetana hr.
Kickiego - cz³owieka niezwyk³ej ofiarnoœci i
g³êbokiej wiedzy, z umys³em otwartym na œwiat,
pozbawionego wszelkich uprzedzeñ, cz³owieka
wyznaj¹cego zasadê, ¿e bogactwo nie jest czymœ,
co trzeba skonsumowaæ samodzielnie lub w gronie
najbli¿szych, ale czymœ, czym nale¿y siê roztropnie
dzieliæ. W 2005 roku wystawiono do licytacji i sprzedano pa³ac w Or³owie Murowanym, za kwotê 460
tysiêcy z³otych. Jeden z najpiêkniejszych pa³aców
na ziemi krasnostawskiej zmieni³ w³aœciciela i od
trzech lat stoi zamkniêty i niszczeje dalej. Kajetan
hr. Kicki w swojej ostatniej woli wyrazi³ ¿yczenie,
aby jego szcz¹tki spoczê³y w koœciele œw. Kajetana
w Or³owie Murowanym. Ten zapis testamentu nigdy
nie zosta³ wykonany i cia³o hrabiego nadal
spoczywa w koœciele w Sobieszynie. I tu ju¿ chyba
pozostanie na zawsze, bo my wszyscy, mieszkañcy
Or³owa i ca³ego powiatu krasnostawskiego nie
zrobiliœmy nic, by naprawdê poszukaæ ratunku dla
jedynej pami¹tki po wielkim cz³owieku - or³owskiego
pa³acu. Prawdziwego ratunku w postaci dobrego
pomys³u na zagospodarowanie (jak wy¿sza szko³a
rolnicza, uniwersytet ludowy, czy dom pracy
twórczej), a nie „genialnych” posuniêæ w stylu sprzedaæ i mieæ œwiêty spokój. Panie hrabio, proszê
pozostaæ w Sobieszynie, gdzie Pana ceni¹, szanuj¹
i wspominaj¹ z wdziêcznoœci¹. Ziemia krasnostawska ju¿ o Panu zapomnia³a.
Zbigniew Atras
1. Zapiski Krasnostawskie tom I, pod redakcj¹ Piotra
Kardeli, str. 73-81 Edward Romañczuk Or³ów Murowany.
Kartki z historii mojej miejscowoœci.
2. Zapiski Krasnostawskie tom III, pod redakcj¹ Marka
Nowosadzkiego, W³adys³awa Fedorowicza, Piotra
Kardeli, str. 171-213 El¿bieta Ubysz-Kêdzierska Adam
Ubysz - plenipotent dóbr „Zapisu Kajetana hr. Kickiego”
w latach 1918-1930.
3. Micha³ F. Soko³owski, Testament Marzyciela.

Stanis³aw Bojarczuk

Do wieku Dziewiêtnastego
I
O wieku z Myœl¹ wielk¹ w pergamin przelan¹,
piórem, pêdzlem i d³utem, eol¹ i krtani¹
artystów, mistrzów, twórców i wieszczy litani¹,
piastuj¹cych kult piêkna z skrzêtnoœci¹ pszczelan¹.
Wznosi³aœ Wiosnê Ludów poddañczym sielanom,
zmuszonym pêdziæ prace syzyfo - tytani¹,
sprawê niezmiernej wagi z dawna przemyœlan¹.
Dzieciê i wychowanek twojego re¿imu,
w kulturze zaliczam siê do wyznawców Rzymu.
Prawda, ¿e liczne zbrodnie wa¿y³eœ na szali,
Lecz ciê czêsto zbrodniarze do tego zmuszali.
Mimo to Wieku Wielki, Wieku Dziewiêtnasty,
nie brak³o za ciê ubrañ, chleba, ni omasty.
II
Jak Kopernik z lunety w kosmosu zaœwiaty,
z ¿alem - ku ró¿nym wyspom, oazom i l¹dom,
ich mieszkañców, ró¿nych ras i szczepów - spogl¹dam,
nie znaj¹cych nadobnych lektur i oœwiaty.
A tu kres ¿ycia zbli¿a przedezgonny wiatyk,
/z rachuby mych lat chwili owej ju¿ wygl¹dam/,
i jeœli czcicieli klasycyzmu ¿¹dam
czego, to by uczcili "przeze myœli uczuæ kwiaty".
Wieku Zesz³y! Niby sêp kr¹¿¹cy w przestrzeni
spada nagle na zdobycz upatrzon¹ przedtem,
tak myœl ma - ¿al, ¿e by³a wyg³aszana szeptem.
Przeto mo¿e ju¿ zbêdn¹ dla przymierza skrzyni?
wkrótce runie do Lety, gdy œmieræ ¿ycie przerwie,
jak dzwon str¹cony z wie¿y, gdy ulegnie szczerbie.
Roñsko, 2 II 1869 - 1952
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Leszek Janeczek
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Drewniana noga i ¯elazny Krzy¿
W czasie niemieckiej okupacji, wœród
ró¿nych urzêdników przyby³ych do Krasnegostawu, by³ starszy ju¿ pan Braun. By³ to weteran
I wojny œwiatowej, maj¹cy z niej dwie widoczne
pami¹tki. Jedn¹ z nich by³ przyznany za mêstwo,
¯elazny Krzy¿ przypiêty dumnie na piersi, z którym
chodzi³ po mieœcie, i drewniana noga jako proteza,
na której chodzi³, zapewne stanowi¹ca cenê za
odznaczenie. Braun pracowa³ na poczcie w
Krasnymstawie i mieszka³ na strychu pocztowego
budynku, stoj¹cego w centrum miasta, przy rynku,
w pierzei razem z domem sejmikowym. Poczta jest
tu do dzisiaj. Mieszkanie urzêdnika ulokowane
by³o, jako siê rzek³o, na samej górze budynku, w
ma³ym pomieszczeniu, gdzie planowano urz¹dziæ
windê. Budynek by³ najnowoczeœniejszy w
miasteczku, pierwszy i jedyny mia³ kanalizacjê.
Starszy pan chyba nie podziela³ faszystowskiej
filozofii i jej sposobu zdobywania œwiata za wszelk¹
cenê, a zw³aszcza kosztem ludzkiego ¿ycia,
choæby by³o ono ¿yciem obcych, wrogów.
Szef gestapo na powiat krasnostawski, Kurt
Engels, rezyduj¹cy w Izbicy, czêsto bywa³ w
Krasnymstawie. Ba³ siê go nawet starosta
niemiecki. Engels aresztowa³ osobiœcie kwiat
polskiej m³odzie¿y i inteligencji w mieœcie,
wysy³aj¹c ich na œmieræ do obozów. Niektórych sam
zabi³. Wraz ze swoim zastêpc¹, Ludwikiem
Klemmem, jeŸdzili zarekwirowanym motocyklem,
siej¹c postrach w Izbicy, Gorzkowie, Turobinie,
Krasnymstawie zarówno wœród Polaków, jak i
¯ydów. Ofiar¹ gestapowców by³o wielu Polaków
pracuj¹cych jako urzêdnicy podlegli niemieckim
w³adzom. Drogomistrz powiatowy, Edward
Rogowski, któremu zabrali motocykl z bocznym
koszem, by³ niemieckim oficerem walcz¹cym w
pierwszej wojnie, odznaczonym Eisernes Kreuz
der Zweite Klasse, czyli Krzy¿em ¯elaznym Drugiej
Klasy. Engels i Klemm chodzili do krasnostawskich
restauracji, nie tylko zreszt¹ na obiady. Pewnego
razu w knajpie pani Wilewskiej, czy ju¿ wtedy
Tomasiowej, dosz³o do spotkania Engelsa z
Braunem. Do pij¹cego wódkê gestapowca
podszed³ inwalida wojenny z ¯elaznym Krzy¿em.
Braun rzek³ dobitnie i g³oœno do Kurta Engelsa:
- Pan swoim postêpowaniem przynosi wstyd
narodowi niemieckiemu!
Zdumiony Engels, pan ¿ycia i œmierci, w tej
samej chwili dosta³ piêœci¹ w twarz od spokojnego
urzêdnika-inwalidy. Braun odwróci³ siê i pokuœtyka³.
Engels nic nie móg³ zrobiæ. Cz³owiek z ¯elaznym
Krzy¿em by³ traktowany w swoim narodzie z
najwy¿szym szacunkiem, by³ nietykalny.
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W jakiœ czas potem na strychu pocztowego
budynku wybuch³ ma³y po¿ar. Krasnostawscy
stra¿acy ochotnicy dostali siê do pomieszczenia,
które niemal ca³kowicie sp³onê³o. W zgliszczach
znaleŸli ludzkie zwêglone cia³o, niemo¿liwe do
rozpoznania. Zdziwienie stra¿aków wzbudzi³ widok
nóg - jedna by³a ca³kowicie spalona, ale nadal
widoczna, drugiej jakby nie by³o wcale. Jeszcze
bardziej zainteresowani tym faktem m³odzi stra¿acy
zaczêli wnikliwie przygl¹daæ siê pogorzelisku.
Zamiast drugiej nogi znaleŸli ma³¹, ledwie
zauwa¿aln¹ smugê na pod³odze - œlad po zwêglonej
drewnianej kuli. ¯elaznego Krzy¿a nie by³o.
Leszek Janeczek

Stanis³aw Bojarczuk
Petrarka
Na zew tonu têczowych œnieñ w przymierza arce,
rozchylaj¹c kotary mgie³ szeœciusetletnie,
I ja nastrajam kmiec¹ m¹ wierzbow¹ fletniê,
by z³o¿yæ zas³u¿ony ho³d godnie Petrarce.
Czyst¹ treœci¹ cz³owieka, celuj¹c szlachetnie,
³ka³a mu pierœ mi³oœci¹ niby dŸwiêk w janczarce,
haftowa³ w kanwie krosien filigrany Parce,
póki ta w¹tku ¿ycia pasma mu nie przetnie.
Promieniuj¹c przyk³adem cnót w kap³añskim stanie,
zasadom liberalnym wierny przy sutannie,
wa¿y siê na zarzuty tiarze i koronie.
Za to, i cykl sonetów wyœpiewanych Laurze,
niech siê feston wawrzynu w³o¿ony na skronie,
klamr¹ mego sonetu nad czo³em mu zawrze.

Historia

Kalikst Szymonowicz

Wolnoœæ i Chleb
Na wolnoœci stara³em siê nie myœleæ o
Oœwiêcimiu, ale w g³êbi nurtowa³o mnie przeczucie,
¿e tam trafiê.
I trafi³em.
Nie mia³em ¿adnego doœwiadczenia
wiêziennego czy obozowego. Moje myœli i
wyobra¿enia ukszta³towa³a literatura i malarstwo
polskie doby romantycznej czy postromantycznej.
Nie przypuszcza³em, ¿e ka¿de nasze pokolenie
musi byæ pasowane na dziedziców tych, co ongiœ
ginêli na szubienicach, pod kulami karnych
plutonów, w wiêzieniach, kazamatach, na zes³aniu.
Nie rozmyœla³em teraz nad swoim
po³o¿eniem, nie ¿a³owa³em tego, co pozosta³o za
mn¹, nie têskni³em do przesz³oœci. Wielu
towarzyszom instynkt podsun¹³ podobn¹
postawê, i zyskiwali wzglêdny spokój. To nie by³a
rezygnacja z nadziei. By³em jeszcze doœæ silny jako
cz¹stka wielotysiêcznego t³umu.
Czy myœla³em o wolnoœci? Tak, ale tylko w
nocy, gdy czu³em siê bezpieczny, wiedz¹c, ¿e nikt
nie wykradnie moich myœli, ¿aden szpieg nie
wyczyta ich z moich oczu. Raz jeden nie mog³em
oprzeæ siê marzeniom. Chwila wyj¹tkowa, gdy nie
tylko zwierzêta, ale i ludzie mówi¹ ludzkim
jêzykiem.
By³ wieczór wigilijny.
Cia³o rozpalone, pod powiekami gor¹cy
popió³. Rano sztubowy zaprowadzi³ mnie do
szpitala. Zapalenie p³uc. Œni³o mi siê wszystko, co
pocz¹tkuj¹cemu wiêŸniowi œniæ siê powinno:
rozwa³ki, kaplice, nawet buty i dym, co starzy
kajdaniarze uwa¿ali za nieomyln¹ zapowiedŸ
wyjœcia na wolnoœæ. Sceptycy pytali czy œni³y mi siê
koœcio³y. - Kaplica? Otó¿ to - oznacza pogrzeb.
Wyjœæ wyjdziesz, ale niekoniecznie przez bramê.
Jest jeszcze komin.
O wolnoœci rozmawiali wiêŸniowie po
wieczornym apelu na Birkenalee. Na dwu czy
trzech ³awkach siadywali parami pochyleni ku
sobie, jakby siê zwierzali z osobistych tajemnic. To
spowiednicy i penitenci. Na rogach bloków
wystawali muzu³mani, prowadz¹cy detaliczny
handel zamienny: chleb, zupa, margaryna,
marmolada, p³atek koñskiej kie³basy - za papierosy
„zorki”. Tych samych spotyka³o siê w kilka czy
kilkanaœcie dni póŸniej siedz¹cych pod murem
bloku w czasie apelu. Byli na wykoñczeniu.
Najwiêcej muzu³manów dawa³o Banhofkomando.
Stare numery rozpêdza³y tê zgrajê samobójców i hien.
Wiêzieñ otrzymywa³ w obozie oko³o 20 dag
chleba dziennie, a ciê¿ko pracuj¹cy - raz w tygodniu
podwójn¹ racjê jako dodatek (Brotzulage).
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Racje chleba pozostawa³y w stosunku odwrotnie
proporcjonalnym do dzia³añ na frontach i w
powietrzu. Stopniowo te racje zmniejsza³y siê do 10
dag, a wreszcie chleb stawa³ siê wspomnieniem. Im
bli¿szy siê wydawa³ dzieñ wyzwolenia, tym
groŸniejsze by³o widmo g³odowej œmierci.
Wymyœli³em sobie sposób skracania czasu
oczekiwaniem wolnoœci. Miar¹ by³y najpierw
miesi¹ce, tygodnie, potem dni, dziel¹ce nas od
armii radzieckiej. A zbli¿a³a siê ju¿ do granic dawnej
Rzeczypospolitej. Byle siê nie za³amaæ teraz,
w³aœnie teraz.
Pierwsza ewakuacja oœwiêcimska nast¹pi³a
17 sierpnia 1944 roku po zbombardowaniu budowy
„Faulgas”. Pozna³em Mauthausen i kamienio³omy.
Pierwsza od dwu lat silna depresja psychiczna.
A koledzy w Oœwiêcimiu byli tu¿ przy progu
wolnoœci. Tu, w Mauthausen chleb sta³ siê
bezcenny, a noce i dnie - straszliw¹ mêk¹. Kamienie
na ramieniu, sto kilkadziesi¹t schodów w g³¹b i do
góry, kês chleba i pó³ litra niby-zupy. A w nocy ludzie
le¿eli na posadzce baraku prawie warstwami.
Dno.
I znowu transport. Dok¹d?
Noc, g³êbokie koryta ulic, po obu brzegach
wyburzone od wewn¹trz bloki.
Wiedeñ. Codzienne naloty, zapowiadane o dzieñ
wczeœniej ulotkami. Ludnoœæ bieg³a rano do
schronów, gdy tylko rozleg³ siê „kukukalarm”. Nam
wyznaczono ustronne k¹ty w schronie.
Oto jestem w Wiedniu. Kahlenberg,
Sobieski, odsiecz, Maria Teresa, Józef II, rozbiory,
kongres wiedeñski, Metternich, zbrodnicza
prowokacja w r. 1846. Kufstein… Pamiêtam,
pamiêtam z ksi¹¿ek. Wszystko w tê pierwsz¹ noc
marszu ulicami austriackiej stolicy od¿y³o w
pamiêci. By³em wiêŸniem, a kroczy³em jak Irydion z
wielowiekowego snu obudzony, by nasyciæ oczy
ruin¹ potêgi wroga.
Dzie³o to Masynissy czy Nemezis? Ma³o
mnie obchodzi, imiê mœciciela nie gra tutaj roli.
Warto daæ duszê za widok tych ruin.
W zamczysku któregoœ Habsburga na Simmeringu
depta³em rekwizyty germañskiej potêgi i nikt mi tego
nie zabroni³. Transparenty, kolumny, or³y, flagi i
wawrzynowe wieñce, wielkie V (viktoria)
wznosz¹ce tylko kikuty ramion. Nie by³o tam
marmuru, spi¿u, z³ota. Papier, juta, drewno,
zardzewia³a blacha - oto wielkoœæ od kulis
ogl¹dana. Zosta³a pusta buda cyrku, w której
powiesi³ siê bankrutuj¹cy dyrektor.
Tu uderzy³ we mnie potê¿ny wicher
wolnoœci.
Ostatnie œwiêta wiêŸnia.
Na placu apelowym oœwietlona choinka,
pokrajane chleby, beczka piwa, pierniczki w pudle
i zorki. Komendant przemawia: sk³ada wiêŸniom
¿yczenia. Nawi¹zuje do zimowego przesilenia,

19

Historia

wierzy w zwyciêstwo œwiat³a nad ciemnoœciami
nocy. Nawet mówi coœ o sobie: …mój dom w
gruzach, mój syn zosta³ pod Stalingradem…
Dlaczego on do nas mówi po ludzku?
Tego wieczoru ³amaliœmy siê œwiêtym
chlebem. Mo¿e to ostatni? Mówiliœmy g³oœno o
wolnoœci, sk³adaliœmy sobie przysiêgi braterstwa na
to, co dla nas najdro¿sze: Jak pragnê wolnoœci!
Takiej przysiêgi nikt nie odwa¿y³by siê z³amaæ.
Któryœ z g³odnych palcami dzioba³
rozsypane po stole drobniutkie okruchy chleba,
ktoœ inny zdawa³ siê ca³owaæ kêsy zanim je spo¿y³.
Potem starym zwyczajem chodziliœmy pod okna
baraków z kolêd¹. Dyrygowa³ Staszek R. Ten sam,
co to w parê miesiêcy póŸniej w podwiedeñskim
schronie oczarowa³ pieœni¹ austriack¹
szynkareczkê (Wien, Wien, nur du allein). A epilog
tajemniczych kontaktów by³ taki, ¿e dosta³
czerwone kó³ko i zapowiedŸ egzekucji w czasie
apelu. Wytrzyma³ - on i jego m³odszy wspólnik ojcowski wymiar kary, ale srodze siê zemœci³, tak z
fantazj¹. W czasie ewakuacji obozu z Wiednia
uprowadzi³ jednego z eskorty; wprawdzie by³ to ju¿
landszturmista, ale zawsze w mundurze i z
karabinem. Musia³ go dolecieæ dym z komina
rodzinnego domu, skoro nie tylko da³ siê porwaæ,
ale poszed³ z porywaczem w kierunku, sk¹d
najostrzej dochodzi³y odg³osy radzieckich armat.
Wolnoœæ armatami dobija³a siê do nas.
W Wielkanoc rozjaœnion¹ s³oñcem i przepojon¹ zapachem fio³ków, których w takiej
mnogoœci nigdy w ¿yciu nie widzia³em, tylko tu na
zboczach rowów i podwiedeñskich wzgórz,
wkraczaliœmy w podgórze alpejskie. A by³o nas
„oko³o tysi¹ca osób ró¿nego stanu” nienormalnie
wyd³u¿onych, w drewnianych chodakach i cuchn¹cych kwaœnym potem. W pierwszej pi¹tce szed³
mecenas ze zmasakrowan¹ twarz¹ i zastyg³¹ w
k¹tach ust krwi¹. Wysoki, zamkniêty w sobie,
zdeterminowany. W d³oni - nadgni³y kostur. Jak¿e
ma³o podobny do romantycznego pielgrzyma w
udrapowanym p³aszczu, ale cel tu³aczki ten sam.
Kluczy³ nasz pochód, wchodz¹c w lasy lub
na boczne drogi. Jedliœmy co wpad³o pod rêkê:
m³odziutki mniszek lekarski, wy³a¿¹ce spod liœci
¿aby, œlimaki, kiszonkê pastewn¹, ³uski z jaglanej
kaszy zalane gor¹c¹ wod¹ w korycie, suszone
wyt³oczyny z buraków. Ludzie coraz czêœciej padali
z g³odu. Dobijano ich i grzebano na miejscu.
W czasie postoju w jakimœ gospodarstwie umiera³
mój towarzysz, gajowy (na wolnoœci). Le¿eliœmy
obok siebie pod rozkwit³¹ grusz¹.
- Powiedz mi, co tam jest?
- Nie ma bicia, zabijania, nie ma g³odu, ni strachu…
- A co jest?
- Wolnoœæ.
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Umiera³ cicho, spokojnie. G³owê przykry³
kawa³kiem koca jakby siê oddziela³ od œwiata, na
którym siê zawiód³.
Drugi, który stale mnie siê trzyma³, to
fotograf z Niska czy Rudnika nad Sanem. Zatru³ siê
nikotyn¹. Chodzi³ miêdzy towarzyszami i ¿ebra³ o
odrobinê tytoniu. Ktoœ zapewne da³ mu prymkê.
Wolnoœæ przysz³a w Gusen II. A zaczê³o siê
od wywieszenia na dachach baraków flag
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a. Byliœmy
wiêc ju¿ pod jego opiek¹. On jeden w czasie wojny
nie zawiód³. W nocy wymknêli siê z obozu ci, którym
zaczê³a siê ziemia paliæ pod stopami. Komendê
i odpowiedzialnoœæ przej¹³ oficer Schutzpolizei.
W dniu 5 maja 1945 roku o godzinie 17.00,
gdy szykowa³ siê apel, na balkonie kamiennej
bramy zjawi³ siê amerykañski oficer. Stoj¹cy obok
komendant obozu poda³ mu swój pas i pistolet.
Kalikst Szymonowicz

Kalikst Szymonowicz (1903-1982), absolwent
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie,
wyj¹tkowy pedagog i polonista. Bohaterski
nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. W³adys³awa
Jagie³³y w Krasnymstawie.
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Alicja Wiech

Jak wygl¹da woda?

Jak wygl¹da woda? No, nie, to pytanie jest
dziecinnie proste. Przecie¿ ka¿dy wie, jak wygl¹da
woda. Stykamy siê z ni¹ codziennie, wiele razy
dziennie. Jest bardzo rozpowszechniona: rzeki,
stawy, jeziora, morza, oceany. Woda w kranie,
woda w czajniku, woda w wannie. Pijemy j¹,
myjemy siê w niej, podlewamy ni¹ roœliny.
Józio oœwiadczy³: „Woda mi zbrzyd³a,
Doœæ ju¿ mam szczotki, wstrêt mam do
myd³a!”
(J. Brzechwa, Brudas)
Gdzie nie ma wody!? Chyba tylko na pustyni
o ni¹ trudno. Nie ma, nie ma wody na pustyni
(Bajm). Poza tym wszêdzie w³aœciwie mo¿emy j¹
napotkaæ. Najwiêcej w stanie wolnym - w postaci
p³ynnej, sta³ej (lód) oraz gazowej (para wodna).
Para - woda w natchnieniu (J. Tuwim). Tyle samo
jako sk³adnik wszystkich organizmów ¿ywych zwierz¹t i roœlin. Stanowi a¿ 70% masy cia³a
doros³ego cz³owieka; nawet w koœciach jest jej
20%, a w liœciach i owocach - a¿ 90%. Ludzie s¹ jak
morze, czasem ³agodni i przyjaŸni, czasem burzliwi
i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda
(A. Einstein). Bez wody nie istnia³oby ¿ycie. Chcesz
byæ zdrowy, m³ody, nie stroñ nigdy od wody
(A. Klimuszko). Wreszcie, niektóre zwi¹zki
chemiczne (hydraty) zawieraj¹ cz¹steczki wody w
swoim sk³adzie. Ponad 71% powierzchni naszej
planety stanowi woda. Wystêpuje na ziemi (wody
powierzchniowe), pod ziemi¹ (wody podskórne,
gruntowe, g³êbinowe) i nad ni¹ - w powietrzu (para,
chmury). Ta, któr¹ pijemy to woda s³odka, choæ tak
naprawdê woda (czysta, rzecz jasna) nie ma
smaku, jest te¿ bezbarwna (chocia¿ w wiêkszych
iloœciach sprawia wra¿enie niebieskawej) i
bezwonna. Woda w naczyniu b³yszczy, woda w
morzu jest ciemna (R. Tagore). W dziele Antoine'a
Saint-Exupéry'ego Ziemia, planeta ludzi (opowieœæ
W sercu pustyni), do umieraj¹cego z pragnienia na
pustyni podchodzi Beduin z naczyniem pe³nym
wody: Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani
zapachu, nie mo¿na ciebie opisaæ, pije siê ciebie
nie znaj¹c ciebie. Nie jesteœ niezbêdna do ¿ycia:
jesteœ samym ¿yciem. Zasady goœcinnoœci
Bliskiego Wschodu wymaga³y poczêstowania
wêdrowca œwie¿¹ wod¹ do picia i do umycia
zmêczonych stóp. Temu, kto ofiarowa³ ci kroplê
wody, zap³aæ niewysychaj¹cym nigdy Ÿróde³kiem
(D. Diderot). Najm¹drzejsze s³owa nie napoj¹
spragnionego, tak jak kubek wody (Sofokles).
Nawet w ciê¿kich wiêzieniach dawano do jedzenia
chleb i wodê. Przys³owia: Gdzie chleb i woda, tam
nie ma g³oda. Chleb i woda - ludzka wygoda. Chleb
z wod¹ ¿ycie utwierdzaj¹.

Powierzchnia Ziemi.

Wod¹ nazywamy tlenek wodoru - H2O.
Cz¹steczka wody sk³ada siê z dwóch atomów
wodoru i jednego atomu tlenu. Mo¿na to
przedstawiæ schematycznie w postaci po³¹czenia
trzech sferycznych atomów. Pod wzglêdem
chemicznym istnieje te¿ ciê¿ka woda - to tlenek
deuteru D2O czyli izotopu wodoru 2. Organoleptycznie nie ró¿ni siê ona od zwyk³ej wody. Mo¿na
by rzec: „woda, jaka jest, ka¿dy widzi”. Ale fakt, ¿e
wystêpuje ona w trzech stanach skupienia, z
których ka¿dy wygl¹da zupe³nie inaczej, a mimo
tego mo¿na nazywaæ go wod¹ sprawia, ¿e pytanie
o jej wygl¹d nie jest takie banalne.

Cz¹steczka wody.
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Ogromna wiêkszoœæ wody (ponad 97%) jest
s³ona. Zawiera du¿o rozpuszczonych soli, g³ównie
chlorku sodu. W wodzie rozpuszczonych jest te¿
wiele gazów, przede wszystkim dwutlenek wêgla.
S³ona woda nie nadaje siê do picia. Ale s³odka - z
dwutlenkiem wêgla czy bez - jak najbardziej. Tej jest
jednak znacznie mniej - zaledwie ok. 3%. Gdy
ludzie s¹ sobie przyjacielscy, nawet woda staje siê
s³odka (przys³.). Wystêpuj¹ te¿ wody mineralne - s¹
to przewa¿nie lecznicze wody zawieraj¹ce ró¿ne
sole lub inne sk³adniki w postaci jonów; wody
gazowane (sodowe) sztucznie nasycone
dwutlenkiem wêgla; woda destylowana - pozbawiona soli mineralnych. U¿ytkownicy pralek,
czajników zwracaj¹ uwagê na wodê tward¹, i raczej
preferuj¹ wodê miêkk¹. W medycynie stosowane
s¹ (lub by³y) woda utleniona (3% wodny roztwór
nadtlenku wodoru H2O2), woda Burowa (roztwór
zasadowego octanu glinu), woda gulardowa
(roztwór octanu o³owiu), woda karbolowa
(zawieraj¹ca fenol). Jest te¿ szereg zwi¹zków
okreœlanych jako woda, ale s¹ to zupe³nie inne
p³yny: woda amoniakalna (roztwór wodny
amoniaku), woda wapienna (roztwór wodorotlenku
wapnia), woda królewska (mieszanina stê¿onego
kwasu solnego i azotowego) czy coœ bardziej
przyjemnego - woda koloñska (eau de Cologne)
stosowany jako perfumy roztwór olejków
eterycznych i innych substancji zapachowych,
którego produkcjê rozpoczêto w XVIII w. w Kolonii.
Pochlebstwa s¹ jak woda koloñska: do w¹chania,
nie do po³ykania (J. Billings).

Oryginalna woda koloñska.
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Nie sposób nie wspomnieæ o wodzie, z
³aciny nazywanej aqua vitae (woda ¿ycia), po
staropolsku - okowita, a wspó³czeœnie, konkretnie i
nieco ¿artobliwie - o wodzie ognistej. Trochê
pijackie przys³owie mówi: Od wody ¿aby siê w
brzuchu lêgn¹. A inne - Od wódki czêste smutki, a od
wody cz³ek zdrowy i m³ody. Drogi psuje woda; ludzi
psuje wódka. Ró¿ne s¹ pogl¹dy na rolê alkoholu w
twórczoœci. Poeta Kratinos (V w. p.n.e.): Z picia
wody nigdy nie powstaje sztuka; podobnie Horacy (I
w. p.n.e.): Nie przetrwaj¹ pieœni powsta³e przy
wodzie. Ale pisarz amerykañski H. D. Thoreau (XIX w.)
mówi³: Woda to jedyny napój m¹drego cz³owieka. Z
drugiej jednak strony: Wszyscy Ÿli ludzie pij¹ wodê,
czego niezbitym dowodem by³ potop (przys³.). Od
staro¿ytnoœci pozostaje aktualne: In vino veritas, in
aqua sanitas - w winie prawda, w wodzie zdrowie.
W tradycji wielu narodów i kultur, woda
pojmowana by³a jako pramateria, pocz¹tek
przyrody. Takim by³ egipski ocean pierwotny Nun.
Wed³ug Babiloñczyków, u zarania dziejów byli tylko:
Apsu - pierwotna s³odkowodna otch³añ i Tiamat ocean wody s³onej. Tales z Miletu uwa¿a³, ¿e woda
jest podstaw¹ wszelkiej rzeczy; z wody jest
wszystko i wszystko do wody powróci. Uzasadnia³
ten pogl¹d obserwacj¹: wszystko, co ¿ywe, ¿yje
wilgoci¹, a co martwe usycha, zarodki wszystkiego
s¹ mokre, a pokarm - soczysty; woda zatem jest
¿yciodajna. W Ksiêdze Rodzaju: ciemnoœæ by³a nad
powierzchni¹ bezmiaru wód, a Duch Bo¿y unosi³ siê
nad wodami[...] A potem Bóg rzek³: „Niechaj
powstanie sklepienie w œrodku wód i niechaj ono
oddzieli jedne wody od drugich!”. Wed³ug
prastarych wyobra¿eñ, Ziemia - jako p³aski dysk unoszona by³a na bezkresnym oceanie.
Woda jest jednym z czterech ¿ywio³ów
(pozosta³e to ogieñ, powietrze i ziemia). Cztery
korzenie wszystkich rzeczy: ogieñ, powietrze, woda
i ziemia (Empedokles). Uchodzi³a za ¿ywio³
szlachetny. Woda najszlachetniejszym z ¿ywio³ów
(Pindar). O dwóch przeciwieñstwach mówimy
tradycyjnie: ogieñ i woda. Woda to ¿ywio³ p³ynny, nie
pozwoli siê tak ³atwo zdominowaæ (P. Coelho,
Pielgrzym). I w naszym wspó³czesnym pojêciu
woda mo¿e byæ ¿ywio³em. Si³a wody objawia siê w
sztormach, wodospadach, fontannach, powodziach, falach tsunami (A. Regulski: Fale - woda z
grzyw¹). Im woda fontanny wy¿ej w górê bije, z tym
wiêksz¹ si³¹ spada (przys³.).
Wodospady hucz¹ce, gwa³towne
i jeziora ciche, spokojne,
i zielone, stoj¹ce stawy,
i górskie spienione siklawy,
i rzeki bez przerwy w podró¿y,
i morze, które nigdy nie znu¿y,
i najczystsze wody Ÿródlane
s¹ wiecznoœci Wielkim Oceanem.
(L. Marjañska, Nad wodami)
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Woda siê burzy i wzdyma.
Burzy siê, wzdyma, pêkaj¹ tonie,
O nies³ychane zjawiska!
(A. Mickiewicz, Œwitezianka)
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W chrzeœcijañstwie motyw wody wystêpuje
wielokrotnie - od starotestamentowego potopu,
rozst¹pienia wód Morza Czerwonego, wody
wyp³ywaj¹cej ze ska³y, gdy Moj¿esz uderzy³ w ni¹
lask¹, przejœcia przez rzekê Jordan u progu Ziemi
Obiecanej, po cud przemiany wody w wino w Kanie
Galilejskiej, umycie nóg aposto³om przez
Chrystusa w Wielki Czwartek, rozmowê Jezusa z
Samarytank¹ przy studni Jakuba: Ka¿dy, kto pije tê
wodê, znów bêdzie pragn¹³. Kto zaœ bêdzie pi³
wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na
wieki, lecz woda, któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim
Ÿród³em wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu
(Jn., 4, 13-14), obmycie niewidomego w sadzawce
Siloe, chodzenie Chrystusa po wodzie jeziora,
umywanie r¹k Poncjusza Pi³ata czy wodê
wyciekaj¹c¹ z przebitego boku Chrystusa.

Wodospad Iguasu.

Ogromna si³a i energia, jak¹ niesie ze sob¹
woda wykorzystywana jest w elektrowniach. Ale
nawet z pozoru spokojny strumyk ma swoj¹
niewiarygodn¹ moc. Przys³owia: Nawet w twardej
skale woda wydr¹¿y drogê. Woda dr¹¿y kamieñ nie
si³¹, lecz czêstym padaniem. Tam, gdzie woda
rz¹dzi, ziemia siê poddaje. Jeœli woda spokojna, nie
s¹dŸ, ¿e nie ma w niej krokodyli. Najg³êbsze rzeki
p³yn¹ cicho; cicha woda brzegi rwie. Strze¿ siê
cichego psa i cichej wody. Cicha woda m³ynarza nie
wzbogaci. Woda bywa cicha, ale wydaje te¿
dŸwiêki. Mo¿e szumieæ (szumy na Tanwi),
bulgotaæ, huczeæ, chlupaæ, pluskaæ. Bóg lubi, kiedy
szumi¹ Jego Ÿród³a. Ale nikt nie wie, jakie m³yny
napêdza ta woda (K. H. Waggerl).
Huczy woda po kamieniach,
A na g³êbi cicho p³ynie
(A. Asnyk, Huczy woda po kamieniach)
Szklanym ³ukiem dr¿¹ fontanny, Ÿród³a skalne
dŸwiêcz¹,
pluszcz¹ krople: jedna, druga, trzecia, czwarta,
pi¹ta, szósta...
(M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Woda)
Woda symbolizuje ¿ycie. Woda zmywa brud
i grzech. W wielu religiach zanurzenie w wodzie
stanowi oczyszczenie i odrodzenie. Obrzêd chrztu
w Koœciele katolickim odbywa siê przez polanie
g³owy wod¹, bywa te¿ ¿e przez zanurzenie ca³ego
cia³a w wodzie. Dokonuje siê tego wod¹ œwiêcon¹.
Mo¿na baæ siê czegoœ jak diabe³ œwiêconej wody.
Szatan jest cz³owiekiem
chrzeœcijaninem
Woda chrztu go obmywa
i szczypta soli utwierdza
(A. Kamieñska, Biografia szatana)

Chrzest Chrystusa w rzece Jordan - ikona.

Popularne s¹ tak¿e kulty patronów ró¿nych
Ÿróde³. Woda z nich uchodzi za uzdrawiaj¹c¹.
Niektóre s¹ odm³adzaj¹ce, inne wzmacniaj¹ce si³y,
przywracaj¹ce zdrowie. Od wody cz³ek m³ody. W
wielu miejscowoœciach uzdrowiskowych rozmieszczone s¹ naturalne zasoby wód mineralnych.
Dawne okreœlenie pobytu w uzdrowisku - pojechaæ
do wód. Ca³y dzia³ medycyny poœwiêcony
k¹pielom, masa¿om, ³aŸniom, natryskom itp. nosi
nazwê wodolecznictwa (hydroterapii). - Szkoda, ¿e
nie jest grzechem piæ wodê - powiedzia³
pewien W³och. - Tak œwietnie by smakowa³a
(G. Ch. Lichtenberg).
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W naszej kulturze patronem tego, co ³¹czy
siê z wod¹ jest œw. Jan Nepomucen. Jako opiekun
chroni¹cy przed powodziami i ratuj¹cy ton¹cych,
pilnuje on przejœæ rzecznych, wysychaj¹cych studni
i Ÿróde³. ¯y³ w drugiej po³owie XIV w. By³ kanonikiem
w Pradze. Wskutek zatargu z czeskim królem
Wac³awem IV zosta³ torturowany, a potem zrzucony
z mostu Karola do We³tawy i utopiony. Wed³ug
legendy, gdy zw³oki Jana p³ynê³y We³taw¹, wokó³
jego g³owy pojawi³o siê piêæ gwiazd, tworz¹cych
œwietlist¹ aureolê. Figurki œw. Jana Nepomucena
s¹ dziœ czêste przy mostach, k³adkach, rzekach,
Ÿróde³kach.

Figura œw. Jana Nepomucena w Pradze

Woda mo¿e byæ narzêdziem kary lub s¹du.
W potopie gin¹ wszyscy niegodziwi ludzie, w Morzu
Czerwonym tonie wojsko faraona, niepos³uszny
Panu Jonasz zostaje wrzucony do morza. Ksiêga
Liczb wspomina o próbie wody wobec podejrzanej
o cudzo³óstwo. Specjalnie spreparowan¹ wodê
goryczy dawano piæ kobiecie. Jeœli jest winna ³ono
jej spuchnie, a biodra zwiotczej¹ (Lb., 5, 27).
Stosowana w œredniowieczu próba gor¹cej wody
polega³a na zanurzeniu rêki oskar¿onego we
wrz¹tku; jeœli nie by³o œladów poparzenia - by³
niewinny. Wobec domniemanych czarownic
stosowano próbê zimnej wody (p³awienie).
Wierzono bowiem, ¿e czarownica nie mo¿e uton¹æ.
Skrêpowan¹ oskar¿on¹ wrzucano do wody. Jeœli
utonê³a - by³a niewinna. Jeœli nie - by³a czarownic¹ i
czeka³ j¹ stos. Ale jest te¿ w wodzie nadzieja: Gdy
ciê maj¹ wieszaæ, poproœ o szklankê wody. Nigdy
nie wiadomo, co siê wydarzy, zanim przynios¹
(A. Sapkowski).
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Z wod¹ powi¹zane jest ca³e nasze ¿ycie:
Chrzest przyjmuj wod¹, œlub polewaj wódk¹, a
œmieræ p³akaniem. Przejœcie ze œwiata ¿ywych do
œwiata umar³ych w mitologii greckiej stanowi³a
rzeka Styks, a dusza zmar³ego, pij¹c wodê ze
Ÿróde³ka Lete zapomina³a o swoim przesz³ym
¿ywocie. W mitologii greckiej najwa¿niejsze bóstwa
wodne to: Posejdon - w³adca mórz i oceanów,
Eurybia - bogini morskiej si³y, Nereus - opiekun
¿eglarzy, Pontos - bóg g³êbin, Okeanos - ojciec
wszystkich rzek. Mitologiê rzymsk¹ reprezentuj¹:
Neptun - bóg wód, chmur i deszczu, Juturna - bogini
Ÿróde³, Salacja - uosobienie s³onej wody.
Ulubionym napojem bogini Artemidy by³a woda
Ÿródlana, któr¹ przedk³ada³a nawet nad ambrozjê.
W tradycji istnieje wiele œwi¹t i obrzêdów
zwi¹zanych z wod¹. Takimi s¹: topienie marzanny,
œmigus-dyngus, sobótka, noc kupa³y, rzucanie
wianków na wodê. W œwiecie baœni obecne s¹
liczne duchy bagien i mokrade³, nimfy wodne,
rusa³ki i syreny. Najœwiêtsz¹ rzek¹ Indii jest
Ganges. Jej Ÿród³a wyp³ywaj¹ u stóp Brahmy i
sp³ywaj¹ po w³osach Sziwy. Rzeka Nil wymieniana
jest w Biblii m.in. w opisach ocalenia Moj¿esza, plag
egipskich, snów faraona. Symboliczne znaczenie
mia³y rzeki Jamuna, Tybr, Jordan, Eufrat,
Skamander czy Rubikon.
Cech¹ wody jest zmiennoœæ. Woda jest
¿ywa. Znajduje siê w ci¹g³ym ruchu - p³yn¹ca rzeka,
padaj¹cy deszcz, wzburzone morze (albo choæby
burza w szklance wody). Nie mo¿na wejœæ dwa razy
do tej samej wody (nic dwa razy siê nie zdarza).
Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej,
która przesz³a, i pocz¹tkiem tej, która przyjdzie; tak
samo teraŸniejszoœæ (L. da Vinci). Woda przybiera
kszta³t naczynia, do którego siê j¹ wlewa. Woda
pasuje i do kwadratowego, i do okr¹g³ego naczynia
(przys³.). Póty dzban wodê nosi, póki siê ucho nie
urwie (przys³.). Jesteœ niesta³y jak woda (Biblia,
Gen. 49, 4). Z t¹ cech¹ wody wi¹¿¹ siê wyra¿enia:
coœ na wodzie pisane, w gor¹cej wodzie k¹pany,
idzie jak woda. Z³e obyczaje cz³owieka wykuwa siê
w br¹zie, cnoty zapisuje siê na wodzie
(W. Shakespeare). Zmiennoœæ wody kojarzy siê z
up³ywem czasu: Rok za rokiem, jak woda potokiem.
Ani siê woda wróci, która up³ynê³a, tak¿e ani
godzina, która ju¿ minê³a. Wylewanie wody jest
zwyk³¹ czynnoœci¹ jej pozbywania siê, ale lanie
wody to ju¿ zupe³nie co innego. Wed³ug dawnego
rytua³u laæ wodê na szable znaczy³o tyle, co
zawrzeæ zgodê, przymierze, braterstwo. Laæ wodê
na czyj m³yn jest niczym innym jak dzia³aniem na
czyj¹œ korzyœæ. A w slangu m³odzie¿owym woda w
piwnicy okreœla zbyt krótkie spodnie, podobnie jak
lanie wody jest po prostu mówieniem pozbawionym
treœci lub nie na temat. Nowi poeci zbyt wiele wody
wlewaj¹ do atramentu (J. W. Goethe).
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Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹
Przebieg³y czarne ob³oki,
I woda toni¹ przejrzyst¹
Odbi³a kszta³ty ich marne
(A. Mickiewicz, Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹...)
W astrologii ³¹czy siê wodê z czterema
znakami zodiaku: Rakiem, Skorpionem,
Wodnikiem i Rybami. Wodnik (Aquarius) jest
gwiazdozbiorem widocznym u nas najlepiej
wieczorem jesieni¹. Wyobra¿any jest jako
mê¿czyzna wylewaj¹cy wodê z dzbana. Na niebie
s¹ zreszt¹ inne gwiazdozbiory zwi¹zane z wod¹
(Rzeka Erydan) lub innymi zwierzêtami wodnymi:
Delfin, W¹¿ Wodny, Ryba Lataj¹ca, Z³ota Ryba,
Ryba Po³udniowa. W kosmosie te¿ wystêpuje
woda. Odkryto j¹ na Marsie, najprawdopodobniej
jest w g³êbi ksiê¿ycowych kraterów, na niektórych
ksiê¿ycach Jowisza, a tak¿e w dalekich obszarach
naszej Galaktyki.

duszy: Duszo ludzka, jak¿eœ podobna do wody!
Leniwie p³yn¹ca woda w rzece, fale uderzaj¹ce o
brzeg jeziora lub rozbijaj¹ce siê o falochron, nocny
spacer nadmorskim bulwarem sprzyjaj¹
rozmyœlaniom, oderwaniu od rzeczywistoœci,
kontemplacji: Bo woda i rozmyœlania kojarz¹ siê z
sob¹ (G. Swift, Kraina wód).

Krople wody na pajêczynie.

Ryby i woda czêsto kojarz¹ siê z...
doskona³ym samopoczuciem (czuæ siê jak ryba w
wodzie) lub wrêcz przeciwnie - jak ryba wyjêta z
wody, prowadzeniem „brudnych” interesów (³owiæ
ryby w mêtnej wodzie), dum¹ i zarozumia³oœci¹
(woda sodowa uderza do g³owy), milczeniem
(nabraæ wody w usta), zaginiêciem (jak kamieñ w
wodê), samodzielnoœci¹ i ryzykiem (rzuciæ siê na
g³êbok¹ wodê, puszczaæ na szerokie wody),
dalekim pokrewieñstwem (dziesi¹ta woda po
kisielu). On Horeszkom dziesi¹ta woda po kisielu
(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz). Rzuæ szczêœciarza
do wody, a wyp³ynie z ryb¹ w zêbach. Woda ma
swoje œwiêto - 22 marca.
Czysta woda jest symbolem prawdy,
uzdrowienia i porz¹dku. Czysta woda zdrowia
doda. Mo¿na wyp³yn¹æ na czyste wody (wyjœæ z
tarapatów), wed³ug przys³owia: Kto chce mieæ
czyst¹ wodê, niech idzie do Ÿród³a. Blask drogich
kamieni najlepiej oddaje porównanie: diament
czystej wody. U Goethego woda jest zwierciad³em

Woda na pierwszy rzut oka wydaje nam siê
zawsze taka sama. Powiedzenie mówi nawet:
podobni jak dwie krople wody. Ale to nie zawsze jest
prawda.
Nie starczy ust do wymówienia
przelotnych imion twoich, wodo.
(W. Szymborska, Woda)
To zwyczajne H2O mo¿e wygl¹daæ bardzo
ró¿nie. Przecie¿ œnieg to te¿ H2O. Jak wygl¹daj¹
p³atki œniegu? Przecie¿ ka¿dy z nich jest inny!
Eskimosi maj¹ kilkanaœcie wyrazów na okreœlenie
œniegu. My - kilka: zamieæ, œnie¿yca, kurzawa,
zadymka, a tak¿e szreñ. A deszcz? - H2O. Ile my
mamy postaci deszczu? M¿awka, kapuœniaczek,
si¹panina, ulewa, nawa³nica, oberwanie chmury,
deszcz majowy, deszcz jesienny, jest te¿ coœ, co
nazywa siê virga (deszcz niedocieraj¹cy do ziemi).
Lód tak¿e nie jest taki jednorodny. Inaczej wygl¹da
na jeziorze, inaczej na szybie w oknie. Grad to te¿
lód. Szron - lód. SzadŸ i go³oledŸ - osady z lodu. To
wszystko H2O. Coœ poœredniego miêdzy œniegiem a
lodem to firn. Bywaj¹ te¿ krupy œnie¿ne lub lodowe to takie samo H 2O. Mg³a jest z H 2O i chmury te¿,
i rosa... A wszystko to wygl¹da inaczej!
Wo d a . T l e n e k w o d o r u . O k s y d a n .
Monotlenek diwodoru. Na tym œwiecie nie znam nic
bardziej tajemniczego od wody (E. Cioran).
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Pytanie retoryczne

Andrzej David Misiura

Z

P³atki œniegu.

Mg³a

Lód na szybie.

Jest tak powszechna i tak ró¿norodna, tak
niezbêdna i tak niezauwa¿ana, tak czczona i tak
trwoniona. Gdzieœ jest poszukiwana na wagê z³ota,
gdzie indziej stanowi klêskê obfitoœci. Nigdy nie
pojmiemy wartoœci wody, dopóki studnia nie
wyschnie (T. Fuller). Nie mo¿na jednoznacznie
i autorytatywnie, jasno i konkretnie, krótko i zwiêŸle,
bez zastrze¿eñ i w¹tpliwoœci odpowiedzieæ na
pytanie:
jak wygl¹da woda?
Alicja Wiech
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Wspó³czeœnie Rzeczpospolita Babiñska
okreœlana by³aby mianem stowarzyszenia, a w XVIwiecznej rzeczywistoœci, w Polsce Z³otego Wieku,
objawia³a siê jako elitarne towarzystwo w
dos³ownym tego s³owa znaczeniu. Tworzy³y j¹ rody i
przedstawiciele szlachty polskiej. Sama nazwa
potwierdza jej satyryczny charakter. Na spotkania
nazywane gie³d¹ (pomys³ zaczerpniêty od
gdañszczan), zje¿d¿ali nie tylko zaprzyjaŸnieni
s¹siedzi, ale i znakomitoœci w osobach takich jak
Jan Andrzej Morsztyn, Walerian Otwinowski,
Andrzej Trzecieski, Miko³aj Sêp-Sarzyñski,
Stanis³aw Sarnicki, Miko³aj Rej, a tak¿e Jan
Kochanowski ze swoim bratem Andrzejem i ziêciem
Filipem £obodowskim. Listê da³aby siê jeszcze
uzupe³niæ, ale i ta w zupe³noœci wystarcza, aby
udowodniæ rangê i popularnoœæ zjawiska, które
sta³o siê lubelskim ewenementem na skalê Europy.
Towarzystwo Rzeczpospolita Babiñska by³o
niczym innym jak parodi¹ pañstwa. W ¿artobliwej
twórczoœci literackiej wyœmiewano przywary,
wymyœlano œmieszne, k³amliwe opowieœci i anegdoty na przeró¿ne tematy. Za najbardziej trafne lub
niewiarygodne nadawano ich autorom tytu³y na
wzór urzêdów pañstwowych. Je¿eli wiêc ¿o³nierz
chwalipiêta rozprawia³ o swoim wydumanym
mêstwie, nadawano mu godnoœæ rycerza, a nawet
hetmana. Takiej samej miary przechwa³ki o
sukcesach na polowaniach pretendowa³y do tytu³u
wielkiego ³owczego. Podobnie rzecz siê mia³a co do
receptur medycznych lub wymyœlnych sposobów
leczenia, za co mo¿na by³o zostaæ nadwornym
lekarzem. Przekorny tytu³ oratora przypada³ na
przyk³ad j¹kale, a opojowi nadawano urz¹d
stra¿nika piwnicy. Mo¿na by³o te¿ zyskaæ godnoœæ
biskupa, senatora, a nawet kanclerza. Wszystko
odbywa³o siê zgodnie z maksym¹ omnis homo
mendax, czyli ka¿dy cz³owiek jest k³amc¹. Urzêdy
zazwyczaj nadawano od rêki podczas zabawy,
zakrapianej (podobnie jak dzisiaj) winem albo
okowit¹, a póŸniej potwierdzane by³y i przesy³ane
na piœmie opatrzonym woskow¹ pieczêci¹.
Inicjatorami tej weso³ej spo³ecznoœci,
powsta³ej w latach 1550-1560 byli sêdziowie
lubelscy: Stanis³aw Pszonka (ok.1511-1580) z
Babina i m¹¿ jego bratanicy Anny, Piotr Kaszowski
(zm. ok. 1594) dziedzic Wysokiego w Krasnostawskiem, który po œmierci Pszonki jeszcze 12 lat
patronowa³ babiñskiemu towarzystwu. Po pó³wieku,
bo od 1601 roku ród Pszonków, rozpoznaj¹c zapewne historyczne znaczenie babiñskich spotkañ,
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zdecydowa³ siê regularnie zapisywaæ bezcenne
historie i anegdoty. Kronikê Dla pamiêci urzêdników
babiñskich regestr rozpocz¹³ Jakub Pszonka,
potem jego ziêæ Wac³aw Zamojski, a jako ostatni
skoñczy³ sk³adaæ zapisy, z chwil¹ swojej œmierci w
1677 roku, Adam Pszonka. W rejestrze znalaz³o siê
413 opowieœci. Bywa, ¿e niektóre powtarzaj¹ siê,
czêœæ zaczerpniêta jest z twórczoœci ludowej, a
nawet z Boccaccia, niemniej jednak przedstawiaj¹
dowód na twórcze ambicje tego swoistego
literackiego bractwa.
Nie nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e Babin by³
jedyn¹ miejscowoœci¹, w której odbywa³y siê
literackie zjazdy. Takie towarzystwa istnia³y ju¿ we
Francji, W³oszech i w Polsce. Dla przyk³adu - sto lat
wczeœniej (1450) w £añcucie podobnie zabawia³a
siê Fraternitas Sacerdotum, co siê t³umaczy
„Bractwo Kap³añskie”. Na dworze Zygmunta
Starego dzia³a³o te¿ Towarzystwo Hulaszcze
Obojga P³ci Sodalitium, Rzeczpospolita Waœniowska, czy Rzeczpospolita Kleczewska.
Panowa³a wiêc swego rodzaju moda i sposób na ciekawsze i po¿yteczniejsze spêdzanie
czasu. By³o to jednoczeœnie æwiczenie umys³u,
rozwijanie dowcipu, formy i trafnoœci wypowiedzi,
spostrzegawczoœci, a wreszcie dystansu do œwiata
i, wydaje siê, najcenniejszej zalety - samokrytycyzmu. Humor ten by³ czêstokroæ przaœny i podkasany, ale zawsze prezentowany z klas¹, jakiej
dzisiaj szukaæ ze œwiec¹, nawet wœród
wspó³czesnej inteligencji. Dlaczego tylko Babin w
takim wymiarze przeszed³ do historii? Zastanawiaj¹
siê i chwal¹ go za wyj¹tkowoœæ jedni historycy, a inni
próbuj¹ oceniaæ, ¿e w przeliczeniu na rok zbyt ma³o
wymyœlano dowcipów, ¿e nie by³y b³yskotliwe, ¿e
trudno w nich znaleŸæ satyrê itd. Twierdz¹c dalej, ¿e
dotychczasowe has³o Babiñczyków: Ridendo
castigo mores (œmiechem naprawiam obyczaje),
powinno byæ zamienione na: Scribimus et bibimus
(piszemy i pijemy). Jedyn¹ zaœ niepodwa¿aln¹
wartoœci¹ dostrzegan¹ w Rzeczpospolitej
Babiñskiej by³ program wyszydzania absurdów
¿ycia publicznego w Polsce m.in. kpina z
tytu³omanii. W niektórych wspó³czesnych opracowaniach Rzeczpospolit¹ Babiñsk¹ porównuje siê
nawet do kabaretu.
Na obronê Babina mam kilka argumentów,
mianowicie po pierwsze: dowcipy, z perspektywy
czasu nie zawsze przemawiaj¹ do nas tak, jak
zas³yszane po raz pierwszy. Coœ innego œmieszy³o
sto lat temu, a co innego dzisiaj. Trudno wiêc po
latach wydawaæ sprawiedliwy os¹d. Po drugie: z
czego innego mog¹ siê œmiaæ w Lublinie, czy
Poznaniu, a ju¿ na pewno w Londynie. Nawet mój
s¹siad ma inne poczucie humoru, có¿ wiêc dopiero
badacz-historyk. Po trzecie: satyra, czy humor
sytuacyjny s¹ trudne do opisania. Tego siê s³ucha
i ogl¹da, a przeniesienie na papier wymaga

mistrzostwa i wcale nie znaczy, ¿e stworzony
zostanie wierny, jednakowo rozœmieszaj¹cy obraz.
Po czwarte: nie wszystkie historie na gie³dach
babiñskich zosta³y zapamiêtane i zapisane.
Niektóre mog³y byæ przecie¿ za ma³o rubaszne i
odpad³y w pierwszej selekcji. Mo¿liwe, ¿e nastêpne
utracone to te, opowiedziane zbyt cicho i bez
przekonania itd. Wreszcie nie wiadomo, czy
kronikarz mia³ motywacjê, aby wszystko zapisaæ,
st¹d mo¿e siê badaczom braæ tak niska statystyka,
chocia¿ i tak powinni byæ wdziêczni za
pozostawienie jedynej dokumentacji. Inne
stowarzyszenia nie prowadzi³y jej, czy¿by zajête
zabaw¹, a mo¿e nie mia³y o czym pisaæ? I sprawa
zarzutu koronnego: „piszemy i pijemy”. Zapytam, a
gdzie siê nie pije (nie myliæ z nadu¿ywaniem)?
Dzisiaj to nawet ten zestaw dla literatury jest
bardziej niebezpieczny, poniewa¿ bywa
realizowany w odwrotnej kolejnoœci: „pijemy i
piszemy”! Nie chcia³bym te¿ g³oœno mówiæ, ¿e
abstynentem jest tylko chory, albo alkoholik po
skutecznym odwyku. Wytykanie wiêc pijañstwa w
Babinie to chyba nie najtrafniejszy argument.
Prawdopodobnie wy¿szoœæ Rzeczpospolitej
Babiñskiej (nad innymi stowarzyszeniami) bra³a siê
z konsekwentnej wieloletniej aktywnoœci i
cz³onkostwa znanych literatów. A ju¿ na pewno
przys³u¿y³ siê do tego jej wspó³za³o¿yciel,
b³yskotliwy Piotr Kaszowski, kieruj¹c j¹ na twórcze
tory, chocia¿ nie mia³ najznamienitszych korzeni.
Fakt ten by³by potwierdzeniem regu³y, ¿e kultura
owocnie rozwija siê tylko wokó³ wybitnych
jednostek, i je¿eli takowych brakuje to najœwietniejszy rodowód i najlepiej wyposa¿one
oœrodki kultury i tak nie s¹ w stanie jej namno¿yæ. O
niezwyk³oœci tego miejsca zaœwiadcza literatura,
dowodem s¹ opisy Rzeczpospolitej Babiñskiej w
Annales przez Sarnickiego w 1582 roku. Temat
podejm¹ te¿ poeci Bart³omiej Wrzeœnianin i Jan
Achacy Kmita w 1617 roku. Po Sarnickim powtórz¹
Hartknoch (1694) i Chwia³kowski (1696). Na
nastêpne dok³adniejsze opracowanie trzeba
bêdzie d³ugo czekaæ na ksiêdza Szaniawskiego do
1818 roku, który pos³uguj¹c siê cudem odzyskanym z r¹k szwedzkich rejestrem znacznie
uzupe³ni³ wiedzê. S³awa o Babinie dotar³a do
Niemiec i Francji, o czym œwiadczy tytu³ paryskiego
wydawnictwa satyryczno-humorystycznego
Pszonki (1832) i liczne artyku³y prasowe. Obrazu
literackiego dope³ni³a trzyaktowa komedia
autorstwa Franciszka Wê¿yka (1786-1862) pt. I ja
te¿, czyli Rzeczpospolita Babiñska. Ten sam temat
podj¹³ tak¿e Adolf Nowaczyñski (1876-1944)
uk³adaj¹c œwieck¹ krotochwilê w trzech sprawach
(aktach) pt. Jegomoœæ pan Rej w Babinie.
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Towarzystwo znalaz³o swoje miejsce tak¿e
w malarstwie, a uwieczni³ je nie byle kto, bo sam Jan
Matejko. W 1881 roku namalowa³ wielofigurow¹
kompozycjê, któr¹ nastêpnie skopiowano w
warszawskiej drzeworytni Bronis³awa Puca
i W. Ciechomskiego, a nastêpnie wydrukowano w
nr. 37(1883) Tygodnika Powszechnego. Oryginalnoœci Rzeczpospolitej Babiñskiej nie opar³ siê
znany w Pary¿u krasnostawski grafik Antoni
Oleszczyñski (1794-1879). Wykona³ staloryt, który
przedstawia dwóch satyrów gestykuluj¹cych nad
rozpostartym rulonem papieru z postaciami Pszonki
i Kaszowskiego. W g³êbi znajduje siê sarkofag z
inskrypcj¹ STANISLAO PSZONKA ET PETRO
KASZOWSKI POSTERITAS POLONA DICAVIT, na
tle typowo polskich sosen i wierzb p³acz¹cych.
Grafika opublikowana zosta³a w Varietes polonais
(Rozmaitoœci polskie) wydawanych w Pary¿u w
latach 1832-1833. Oleszczyñski dedykowa³ j¹
rodakowi na emigracji Ferdynandowi Dienheim
Chotomskiemu (1797-1880), który by³ lekarzem,
pisarzem, malarzem i tak¿e grafikiem.

Poezja

podejrzanie poœwiêca jej najwiêcej uwagi. Trwaj¹
wiêc kolejne rozwa¿ania, ale sympatycy i tak
wiedz¹, i¿ Sarnicki pisa³, co uwa¿a³ za s³uszne, bo
wolno by³o mu to robiæ. A historii i tak nikt i nic nie
nak³oni do spamiêtania dziejów, je¿eli same na to
nie zas³u¿¹.
W ostatnich latach fenomenem Babina na
nowo zajê³a siê znawczyni staropolskiej kultury, a
zw³aszcza starych druków Paulina BuchwaldPelcowa, profesor zwyczajny na Uniwersytecie
Warszawskim i w Bibliotece Narodowej, autorka
monografii Satyra czasów saskich. Interesuj¹ce
studium jej autorstwa w omawianym temacie
znalaz³o siê w pozycji Literatura i pamiêæ kultury
(UMCS, Lublin 2004, ss. 398).
W najbli¿szych miesi¹cach natomiast,
sarmack¹ niespodziankê szykuje mieszkañcom
Krasnegostawu i okolic Siennica Ró¿ana. Jak
mo¿na siê domyœleæ macza w tym palce Amatorski
Teatr Pokoleñ, który rozpocz¹³ ju¿ próby widowiska
opartego na historii Rzeczpospolitej Babiñskiej.
Andrzej David Misiura

„Rzeczpospolita Babiñska i jej twórcy”, grafika ze zbiorów
Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Wspó³czeœni historycy literatury sk³anialiby
siê za twierdzeniem, ¿e wieœ Babin znad Bychawki
w okolicach Lublina przesz³a do historii wy³¹cznie
dziêki spokrewnionemu z jej w³aœcicielami
Sarnickiemu. I maj¹ wiele racji. Chocia¿ wskazuj¹
na przyk³ad na zmienn¹ kolejnoœæ zapisów w
Annales, co œwiadczy³oby mo¿e o naci¹ganiu
tematów, oraz na to, ¿e z jakiejœ racji Sarnicki
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·
Roku Pañskiego 1614, 9 lutego. Jegomoœæ
pan Jan Karucki zosta³ wró¿bit¹ babiñskim,
opowiadaj¹c jak to ksi¹dz Woronecki radzi³
swojej zguby dochodziæ. Proponowa³, aby w
doniczkê sadzy nasypaæ i na niej kokos
zasadziæ, a wiadomo, ¿e ka¿dy z³odziej rêce tam
w³o¿y. Wtedy po czarnych d³oniach ³atwo
sprawcê rozpoznaæ. (87)
·
Pewnego razu (27 stycznia 1625) w domu
Wac³awa Zamojskiego, w tym czasie marsza³ka
babiñskiego, Starosta Krasnostawski Jakub
Sobieski opowiada³, jak to nie schodz¹c z konia,
zjad³ niedŸwiedzia. (162)
·
Tego samego dnia pan Jan WydŸga (ojciec
arcybiskupa) pose³ woj. ruskiego na sejm walny
warszawski, bêd¹c w ekspedycji chocimskiej na
wojnie z cesarzem tureckim Osmanem,
opowiada³, jak z obozu tureckiego wystrzelono z
wielkiego dzia³a. Kucharz, widz¹c jak kula leci
wprost na nasz obóz chwyci³ j¹ obur¹cz i czym
prêdzej odrzuci³ z powrotem. Kula zniszczy³a
trzy tureckie namioty. Urz¹d - starszy nad
cekhauzem babiñskim. (163)
·
W Stryjnie, dziedzicznej wsi pana Jana
Zaporskiego, piêæ klaczy, chadzaj¹c stadem,
niby utonê³y w miejscowym stawie. Po kilku
dniach te same klacze wyp³ynê³y w stawie, ale
krasnostawskim. Za tê opowieœæ nadaje siê
urz¹d koniuszego babiñskiego, z pobo¿nym
¿yczeniem, aby ten na przysz³oœæ takie stada
ca³ymi pi¹tkami do Babina przyprowadza³. (184)
·
16 lutego 1637 roku pan Marek Zwiartowski
twierdzi³, ¿e w Tarnogórze jest taki staw, w
którym karpie s¹ w rozmiarze najwiêkszego
ch³opa. Podobno ten be³k nie ma dna, a za ryby
w nim wy³owione mo¿na by³oby kupiæ nawet
dwie Tarnogóry. Nadano urz¹d rybacki. (194)
· 27 grudnia 1621 roku pan Stefan
Œladkowski przy stole Biskupa Che³mskiego
Macieja £ubieñskiego (póŸniejszego prymasa)
wspomina³, jak w Moskwie jego koñ z g³odu
œcianê przegryz³ i gdyby nie uprz¹¿ uciek³by
przez wygryzion¹ dziurê. Za opowieœæ
mianowano Œladowskiego podkoniuszym
nadwornym. (158)
·
12 listopada 1622 roku w Babinie pan Starosta
Tyszowiecki Aleksander Myszkowski opowiada³, ¿e w jego majêtnoœci w Dubie rosn¹ dêby,
na których rodz¹ siê tak olbrzymie ¿o³êdzie, ¿e
jednym mo¿na nakarmiæ trzy wieprze. Ekonom
babiñski bardzo po¿yteczny. (159)

·
Innym razem Aleksander Myszkowski, ziêæ
babiñski, by³ w Naystadzie, mieœcie niemieckim,
i pi³ wino z olbrzymiej beczki, goszcz¹c u
mnichów. Tam wys³ucha³ opowieœci, jak jeden
mnich klucznik zagin¹³ bez wieœci. A kiedy
wreszcie po latach beczka zaczê³a siê
opró¿niaæ, znaleziono na jej dnie tylko klucze po
mnichu. Zrozumiano czemu napój smakowa³
niemile. Piwniczny babiñski. (173)
· Pan Hiacynt Konstanty Micha³owski z
Micha³owa widzia³ karocê, która po nakrêceniu
milê jecha³a. Pan, godzina za godzin¹ biega³ za
ni¹ i z ka¿d¹ mil¹ na nowo nakrêca³ 24 razy.
Przypad³ mu za to urz¹d karocjera babiñskiego.
(200)
·
Ten sam pan Micha³owski widzia³ takiego
charta u pana Stanis³awa Grodeckiego, którym
poszczuto na polowaniu zaj¹ca. Dziwny zaj¹c
mia³ osiem nóg. Pocz¹tkowo ucieka³ na jednych
czterech nogach, a jak siê zmêczy³ na
nastêpnych czterech. I czyni³ to tak na
przemian, ale r¹czy chart i tak go dogoni³, bo nie
darmo nazywano go Soko³em. Za to
szczwanym babiñskim jegomoœæ zosta³. (209)
·
Pan Stanis³aw Wronowski, królewicz (bo od
wsi pisa³ siê Ksiêski), pisarz grodzki krakowski,
zosta³ medykiem babiñskim z tej przyczyny, i¿
na gor¹czkê i febrê proponowa³ dobrze piec
wypaliæ i tam¿e chorego ulokowaæ. Czego sam
wielokrotnie doœwiadcza³. (219)
·
3 grudnia1638 roku pan Szymon Stawski
opowiada³, jak ksi¹dz z Wielkopolski, którego
K³onic¹ zwano, chc¹c udowodniæ swoj¹ si³ê,
przeci¹gn¹³ przez koœció³ wóz na kutych ko³ach.
Za to Rzeczpospolita Babiñska uczyni³a go
procmistrzem babiñskim, chocia¿ tak jak Dawid
kamieniami nie ciska³, ale te¿ jest bardzo
s³awny. Ten sam ksi¹dz pewnego razu, gdy mu
wojsko konie puœci³o w szkodê, porwa³ jednego
z nich i przez p³ot przerzuci³, a¿ zwierzak pêk³
jak d³ugi. ¯o³nierze, dowiedziawszy siê, szybko
pozosta³e konie wyprowadzili, ku uciesze
kap³ana, który mia³ zamiar wszystkie
powyrzucaæ. (223)
·18 lipca 1646 roku pan Krzysztof Plecki,
bêd¹c w Babinie chwali³ siê, i¿ posiada tak r¹cze
charty, ¿e poszczute zaj¹ce same ze strachu siê
zabijaj¹. Plecki zosta³ szczwaczem babiñskim.
(276)
· 19 sierpnia 1646 roku hrabia Teodor z
Tranowa, starosta krzesicki, k³obucki etc. (by³
wielkim dewot¹, jak mówi Niesiecki) opowiada³,
bêd¹c na Litwie u szwagra swojego Kazimierza
Sapiehy (podkanclerza litewskiego), nastêpuj¹ca historiê. Pijany ¯yd, wracaj¹c z
miasteczka z chrzcin przyjaciela swojego,
zasn¹³ na wozie. Tymczasem niedŸwiedŸ
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konia zadusi³ i krew z niego wyssa³. Nagle ¯yd
ockn¹³ siê, s¹dz¹c ¿e koñ przystan¹³ i a nu¿ go
ok³adaæ batem, ale nie domyœla³ siê, ¿e
niedŸwiedzia zacina. NiedŸwiedŸ, dojadaj¹c
koñsk¹ g³owê szarpn¹³ siê i wpad³ prosto w
chom¹t. ¯yd, nic nie podejrzewaj¹c, nadal ci¹³
batem, aby ponagliæ konia, na co niedŸwiedŸ ze
strachu zawróci³ do lasu i na sosnê razem z
wozem i ¯ydem wskoczy³. Ten zrozumia³ co siê
dzieje jak by³ ju¿ wysoko na soœnie, wtedy
zsun¹³ siê szybko i pobieg³ do wsi na ratunek.
Ch³opi zabili niedŸwiedzia, a skórê, jak by ktoœ
nie wierzy³, mo¿e zobaczyæ, jad¹c za Wilno w
kierunku ¯mudzi. (285)
·
Stary Noe mocnego wina siê napi³, zasn¹³ i potem nie wiedzia³ ilu mia³ synów. (295)
·
8 maja 1661 roku pan Jan Myszkowski z Mirowa, starosta tyszowiecki opowiada³ jak
strzelec jego upatrzy³ odyñca wielkiego i
œlepego, którego niewielkie prosiê, podawszy
mu ogon w zêby oprowadza³o po lesie. Myœliwy
ustrzeli³ ogon przy pysku i szybko podbieg³ do
œlepego dzika. Chwyci³ za resztkê ogona i
naœladuj¹c chrz¹kanie, zaprowadzi³ powoli do
dworu. Myszkowskiemu przypad³ tytu³
rotmistrza jego królewskiej moœci. (352)
·
19 wrzeœnia 1669 roku pan Adam Trzemeski
(„m¹¿ wojenny” wg. Niesieckiego), wœród
ró¿nych historii opowiada³ o pijanym
m³ynarczyku, który zasn¹³ na pniu drzewa. W
tym czasie pieñ ów, przy m³ynie tar³a pi³a.
M³ynarczyk spa³ tak twardo, ¿e nie poczu³ nawet
jak zosta³ na pó³ przeciêty. (396)
·
W domu ojca pana Stanis³awa Kotarbskiego w
Kozarzowie zgin¹³ jedwabny czepiec zdobiony
per³ami. Nakazano wówczas domownikom na
nabit¹ rusznicê przysiêgaæ. Kiedy kolejno
wszyscy ten obrz¹dek spe³niali, zdarzy³o siê, ¿e
krowa przechodzi³a przez podwórze i wtedy
rusznica wypali³a znienacka. Gdy póŸniej
rozprawiano zabit¹ krowê w ¿o³¹dku
znaleziono zaginiony czepiec. Œwiadkowie
zdarzenia uznali, ¿e jest to dobry sposób
odnajdywania zagubionych rzeczy. W Babinie
dnia 18 paŸdziernika 1677 (miesi¹c po
pogrzebie ostatniego Pszonki). (412)
Opracowa³: Andrzej D. Misiura
PS Takie i wiele podobnych historii opowiadano na
dworze Stanis³awa Pszonki w Babinie.
Zachowa³o siê ich 413 (414) w ksiêdze pt. Dla
pamiêci urzêdników babiñskich regestr. W
niniejszym opracowaniu znalaz³y siê tak¿e
niecytowane do tej pory.
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Na kolejny tomik poezji Jadwiga Demczuk
kaza³a czekaæ swym fanom d³ugo, niektórzy
twierdz¹, ¿e nawet bardzo d³ugo. Trud oczekiwania
siê jednak op³aci³. „Spod stopy, kamyk” opuœci³
drukarniê na pocz¹tku br., a 30 kwietnia mia³o
miejsce spotkanie autorskie poetki w sali
kawiarnianej Krasnostawskiego Domu Kultury. Ci,
którzy tam wtedy byli, do dzisiaj nosz¹ w sobie
cz¹stkê aury lewituj¹cej nad g³owami publicznoœci
(i nic tutaj nie ma do rzeczy brak wentylacji).
Pani Jadzia - w chwilach dobrego humoru
pozwala mi tak siê do siebie zwracaæ - emanowa³a
tamtego popo³udnia prawdziwym blaskiem i poetyckim skupieniem. Stanowi³a rzadk¹ dzisiaj do
zobaczenia w naturze triadê: Piêkna, Rozumu
i Ducha. Kiedy m³ode dziewczê czyta³o jej wiersze
dawne i nowe, sterana dusza cz³owiecza odrywa³a
siê od marnej pow³oki cielesnej i szybowa³a w
niedostêpnych na co dzieñ przestworzach
wykwintu, elegancji, smaku.
Wystrój sali, bêd¹cy zas³ug¹ nieocenionego
w takich przypadkach instruktora KDK Stanis³awa
Kliszcza, i podk³ad muzyczny przygotowany przez
tego pasjonata, porwa³y s³uchaczy do swoistego
kontredansa artystycznego. Doprawdy, trudno jest
sobie wyobraziæ organizacjê spotkania autorskiego
stoj¹c¹ na wy¿szym poziomie. Sama Jadwiga
Demczuk nie doœæ, ¿e sprawdzi³a siê w roli g³ównej
bohaterki spotkania, to jeszcze znakomicie
wypad³a jako jego gospodyni, zapraszaj¹c co
chêtniejszych do udzia³u w dyskusji.
Odwag¹ tak¹ wykaza³ siê m.in. znany
zamojski satyryk i poeta Krzysztof Konopa.
Specjalnie na tê okazjê stêpi³ na chwilê dojmuj¹ce
ostrze swojej satyry, a wyj¹³ lirê, na której wys³owi³
frazy nios¹ce otuchê zarówno dla szacownej
autorki, jak i nas tam zgromadzonych. Miód sp³yn¹³
w serca uczestników spotkania. Ten, kto siê jeszcze
waha³, komu zostawa³ choæby cieñ w¹tpliwoœci,
zaraz po powrocie do domu, otwiera³ szuflady i
wyjmowa³ na œwiat³o dzienne owoce ciê¿kich
literackich znojów, aby je pokazaæ innym i jak
najszybciej wydaæ.
Jedynym dysonansem tej jak¿e zacnej
uczty wierszopisów, przepêdzanej w murach
równie szacownego przybytku kultury, by³o
wyst¹pienie znanego wszystkim lokalnym
patriotom, prowodyra i birbanta w osobie Mariusza
Kargula. Ten¿e osobnik, nie zwa¿aj¹c na liczn¹
reprezentacjê p³ci niewieœciej i osób m³odocianych
na sali, wyg³osi³ „pean” na czeœæ poetki.
No, krótko mówi¹c: wstyd i ¿enada. Nale¿y
tylko przypuszczaæ, ¿e ten „twór” nie przeszed³
wczeœniej ¿adnej obróbki jakiegoœ zaprzyjaŸnionego polonisty, st¹d ca³a masa b³êdów,
potkniêæ i pomy³ek. A ju¿ ustêp: „Jeszcze jedna w
Norbertinum edycja / A do patologii przyje¿d¿aæ
bêdzie Policja!”, stanowi kompletne nieporozumienie

i brak poprawnoœci dziejowej. Temu krasnostawskiemu m¹ciwodzie zalecam solenn¹ naukê u
jednego z seniorów naszej piêknej rodzimej
literatury.
Poza tym ca³y wieczorek autorski przebiega³
w spokojnej i mi³ej atmosferze. Wszyscy otwierali
przed sob¹ serca, z ust p³ynê³y same pochwa³y i
zachêty do dalszej wytê¿onej pracy na niwie
twórczoœci literackiej, nikt nikomu niczego nie
zazdroœci³ i nie marnowa³ fili¿anek na próby
utopienia w nich s¹siadów przy stoliku. Pani Jadzi
nale¿¹ siê zatem wyrazy wdziêcznoœci za tych kilka
ciep³ych chwil darowanych skromnym mieszkañcom zacnego krasnostawskiego partykularza.
Adalbert Wojciszyn-Skowyrski
Mariusz Kargul
Pean na czeœæ Jadzi
W Krasnymstawie poetek by³o wiele
Jedna w trasie, druga w trumnie, trzy w koœciele
Zazdroœci³y Jadzi talentu, klasy, no i Demczuka
Marna dla innych z tego nauka
Co w duszy Jadzinej siedzi
Nie wie spowiednik, nie wiedz¹ s¹siedzi
Z mê¿em drze koty, z kotem toczy boje
I tak ¿yj¹ w Kasjanie, we troje
Do dzisiaj Kraœniczyn ³zy roni,
¯e j¹ los stamt¹d przegoni³
Za to ziemia Cichosza i Szczeka
Zyska³a sobie wielkiego Cz³owieka
Gdy Jadziê dopada przyp³yw weny
Nagle m¹¿ i kot maj¹ wielkie problemy
Jeden zd¹¿a do sadu drwa trzebiæ
Choæ kwitn¹ dopiero
Drugi pêcherz chce przebiæ
I wzdycha - wena, o ty cholero…
Jadzia dla siebie nie zna litoœci
Wiersz musi byæ, kuŸwa, do rzeczy!
Z drzew lec¹ liœcie, ³ami¹ siê koœci
I wtedy nikt temu nie przeczy
T³uczone serwisy, w niebo te¿ g³osy
Kot ci¹gle g³odny, m¹¿ - bosy
Tylko twórca pod sercem tomik nosz¹cy
Wie jaki to przymus i ból gniot¹cy Dlatego po nocy, kiedy ranne piej¹ zorze
M¹¿ mówi do Jadzi - moje ty niebo¿ê…
Jeszcze jedna taka ksi¹¿eczka
A nie bêdzie kaszki dla dziecka
Jeszcze jedna w „Norbertinum” edycja
A do patologii przyje¿d¿aæ bêdzie Policja!
£anirej GL A4, Krasnystaw: 30.04.09.
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We mnie zapach lata
Od debiutu poetyckiego, który mia³ miejsce
w almanachu „S³owo w milczeniu dojrzewa” (Lublin
1999) mija dok³adnie dziesiêæ lat. Natomiast od
debiutu ksi¹¿kowego, tomik „Spojrzenia drugie”,
który mia³ miejsce w roku dwutysiêcznym - niewiele
mniej. Po drodze by³y nagrody i wyró¿nienia w
konkursach poetyckich, a tak¿e druk w
almanachach i antologiach oraz w prasie („Egeria”,
„Akant”, „Nestor”). Poetka od kilku lat bierze czynny
udzia³ w pracach jury Ogólnopolskiego Konkursu
Poezji Wiêziennej, który jest organizowany przez
Areszt Œledczy w Krasnymstawie. W notce
informacyjnej zamieszczonej na ostatniej stronie
ok³adki, lapidarnie napisano, ¿e poetka stara siê w
prostej, oszczêdnej, niemal reporta¿owej formie,
oddaæ œwiat uczuæ. Jakby na przekór temu
stwierdzeniu uda³em siê na spacer przez
trzydzieœci piêæ wierszy zamieszczonych w
estetycznie i z gustem wydanej ksi¹¿ce, chocia¿
strona tytu³owa, na której zamieszczono zdjêcie
ukazuj¹ce kadr jeziora z dwoma kêpkami trzciny,
nijak ma siê do tytu³u „Spod stopy kamyk”. Byæ
mo¿e autorce tego projektu zabrak³o poetyckiej
wyobraŸni. Lecz nie to jest wa¿ne. Wa¿ne s¹
wiersze.
szybko zapina guziki
poprawia makija¿
aby œwiat nie domyœli³ siê
co zosta³o z nocy
w tramwaju
obgryza paznokcie
s³ucha jak pêka serce
wysiada w deszcz
w ch³ód
w rytm dnia
(*** s. 26)
Do takiego poetyckiego zapisu nale¿y: po
pierwsze - dorosn¹æ, a po drugie i dziesi¹te - umieæ
wydobyæ z siebie jêzyk cia³a. Ponadto - ta urokliwa
plastycznoœæ, zahaczaj¹ca o granice kiczu, a
jednoczeœnie nie daj¹ca siê zamkn¹æ w sztywne
ramy ekshibicjonizmu, jest prób¹ podzielenia siê
swoim œwiatem.
Jadwiga Demczuk w sposób ciekawy
oprowadza czytelnika po galerii swoich wierszy...
Czytelnik, chc¹c nie chc¹c, na d³u¿ej lub krócej,
zatrzymuje siê przed ka¿dym z tych trzydziestu
piêciu poetyckich obrazów, niezale¿nie od ich
wielkoœci, czy te¿ gamy poetyckich kolorów.
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z szaro¿ó³tych s³oneczników
zosta³o tylko s³oñce
lipcowy gar miodu
ukrad³ barwê starego z³ota
bezwstydna
nie ubrana nawet w s³owa
zapomnia³am zamkn¹æ oczy
we mnie zapach lata
(*** s. 17)
Zawsze jest tak, ¿e za ka¿dym z wierszy stoi
cz³owiek. Z tym, ¿e jeœli jest to wiersz pisany samym
sob¹, to stoi jakby w podwójnej roli: sprawcy i
sprawozdawcy.
do walizki
spakowa³a niewiele
a mo¿e jeszcze mniej
kilka wspomnieñ
trochê g³upoty
krótkie pytanie
milcz¹c¹ odpowiedŸ
zostawi³a obrazy
wziê³a puste ramy
(*** s. 25)
Pozostaje jeszcze okreœlenie roli odbiorcy i próby
oceny tych wierszy. Lecz to nie jest takie proste,
poniewa¿ Jadwiga Demczuk w jednym z tych
wierszy napisa³a:
wysy³am ci wiersz
ty go ogl¹dasz
i odk³adasz
(*** s. 36)
Ta jak¿e dobrze zaplanowana lakonicznoœæ,
ma w sobie, mówi¹c kolokwialnie, pewien rodzaj
kobiecej przewrotnoœci. Mo¿e jakiegoœ haczyka.
Mo¿e has³a. Wiem jedno, ¿e te wiersze, pisane z
perspektywy kobiecoœci, ukazuj¹ i odkrywaj¹
kawa³ek innego œwiata. I wiem, ¿e warto pochyliæ
siê nad tymi wierszami.
Jan Henryk Cichosz

Poezja

XL rozmowa z ojcem
bêdê powoli „zabiera³ siê”
bo prawie nikogo ju¿ nie ma
medal za wojnê
oddam do muzeum
tobie w spadku
zapiszê wszystkie moje opowieœci
i drewnian¹ szablê…
mówiê to tak na wszelki wypadek
gdybym jutro zapomnia³ obudziæ siê

***
moim wspó³czesnym
tak czêsto gramy
znaczonymi kartami
by wygraæ co nasze
by przegraæ cz³owieka
za ma³y grosik
sprzedajemy ostatni¹
koszulê sumienia
a przy sto³ach modlitwy
wybieramy Judasza
pewni
w muzeach zamkniêtych
budujemy koœcio³y
sprawdzaj¹c
na wszelki wypadek
uczciwoœæ kluczy
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Wieczór autorski
pani mi mówi
¿e to nie poezja
¿e brak tu piêkna: metafor, czaru,
przenoœni etc.
a mój znajomy
droga pani
wczoraj w sklepie
przy butelce piwa:
„te wszystkie ³achy
z magistratu,
takie owakie
kurcze blade,
a my tu tyle za browar”
a przecie¿ droga pani
móg³bym inaczej, na przyk³ad:
pachnie jak w dalekim sadzie
chmielem i œliwkami
i wonnie i s³odko dooko³a
a nad butelk¹ Bachus socjalistyczny
psioczy na komunizm
ot tak sobie
tak wiêc droga pani
trudno powiedzieæ
co to jest poezja

***
z tej pamiêci
trudno jest wyjœæ
jak z krajobrazu
snów kolorowych
w którym chory ojciec
w sanatorium bia³ych drzew
szuka wyostrzonej siekiery
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Mimo wszystko

***
To nie takie proste
otworzyæ przestrzeñ
tak aby gliniany dzban
pachnia³ pszczo³¹
powracaj¹c¹ do ula
a œcie¿ka prowadzi³a
do spotkania z kimœ
kto dawno têdy przechodzi³
To nie takie proste
pog³askaæ frun¹cego motyla
i dotkn¹æ jastrzêbia
wisz¹cego nad lasem
a z piaszczystej drogi
odczytaæ drewniane ko³o
To nie takie proste
tak zwyczajnie
zamkn¹æ na amen
przestrzeñ bez bólu
przytrzaœniêtych palców…

Mimo wszystko œwiat jest dobry
jak bu³eczki dro¿d¿owe z pieca chlebowego
upieczone przez ciociê Gieniê,
jak cukrowa wata w miasteczku
w którym jedyn¹ rozrywk¹ jest
doroczny odpust i zb³¹kany cyrk
z pijanym klownem.
Mimo wszystko œwiat jest dobry
z sikork¹ bogatk¹
za przedwiosennym oknem, która
przed chwil¹ sfrunê³a z nieba
wraz z kropelkami s³oñca.
Mimo wszystko œwiat jest dobry
jak ka¿dy list przed otwarciem.
Mimo wszystko…

Czas pokory
Przyszli z koszami na owoce
a drzewa jeszcze w strachu
przed porodem.
Wiêc usiedli pokornie
w ich cieniu i pal¹c skrêty
s³uchali jak czas szeleœci.
I zmêczeni zasnêli…
I przyœni³ im siê Raj
pe³en z³otych jab³oni
i stary pochylony Bóg
z kosturkiem.
I narodzi³ siê
Nowy Dzieñ
z rumianym jab³kiem
w d³oni.
Jan Henryk Cichosz
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J

an Henryk Cichosz - szkic biograficzny

Jan Henryk Cichosz urodzi³ siê 1 lipca
1949 r. w Wielobyczy, niedaleko Krasnegostawu, w
centralnej czêœci Wy¿yny Lubelskiej na tzw.
Wynios³oœci Gie³czewskiej - malowniczej okolicy
poœród wzgórz i w¹wozów. Pochodzi z rodziny
ch³opskiej. Jego ¿yj¹cy do dziœ ojciec by³ u³anem
12. Pu³ku. Mieszka i tworzy w Krasnymstawie.
Od 1956 do 1963 r. uczêszcza³ do Szko³y
Podstawowej w Wielkopolu. Nastêpnie uczy³ siê w
Zasadniczej Szkole Zawodowej (1964-1967) i
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. W³adys³awa
Jagie³³y w Krasnymstawie. Zawodowo zwi¹zany by³
z Krasnymstawem. Pracowa³ w Zak³adach
Wyrobów Sanitarnych (1975-1979), a nastêpnie - w
Oddziale PKS.
Swój pierwszy wiersz napisa³ w 1968 r. By³
to wiersz o Wyœcigu Pokoju. Debiutowa³ w 1972 r. w
„Zielonym Sztandarze” wierszem pt. Wiejski
cmentarz, ale za swój w³aœciwy debiut uwa¿a druk
w „Kamenie” w 1975 r.
Na pocz¹tku lat 70. wokó³ osoby Cichosza
zaczêli gromadziæ siê mi³oœnicy poezji. Pierwsz¹
osob¹, która do niego do³¹czy³a by³ Leonard
Górski. W 1977 r., wraz z Edwardem Franciszkiem
Cimkiem, Andrzejem Davidem Misiur¹ i dyrektorem
Tadeuszem Kiciñskim pod dachem Krasnostawskiego Domu Kultury wspólnie za³o¿yli grupê
literack¹. Pocz¹tkowo nazywa³a siê „Krasnystaw”
póŸniej „S³owa”, a ostatecznie „S³owo” (patrz has³o
na Wikipedii: grupa literacka „S³owo”).
Po rozpadzie „S³owa” Cichosz nie zaprzesta³
dzia³alnoœci kulturalnej. Do dziœ wspó³pracuje z
ró¿nymi instytucjami (m.in. z KDK, krasnostawskimi bibliotekami, Zak³adem Karnym), bêd¹c
autorem wielu cennych pomys³ów. Od 1992 r. jest
cz³onkiem lubelskiego oddzia³u ZLP.
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Kamena
Kresy Literackie
Morze i Ziemia
Nowy Wyraz
Okolice
Przekrój
Radar
S³owo Powszechne
Tygodnik Kulturalny
Wiadomoœci Kulturalne
Wiêzi
Za i przeciw
Zarzewie
¯ycie Literackie
Nagrody w konkursach:
Lubelszczyzna wspó³czesna (Lublin 1980, III
nagroda)
Konkurs im. W.S. Reymonta (P³ock 1983, II
nagroda)
Pod jednym s³oñcem ¿yjemy (Tarnów 1989, I
nagroda)
Konkurs poezji metafizycznej (Zamoœæ 1989, I
nagroda)
Konkurs im. Anny Kamieñskiej (Krasnystaw
1994, I nagroda)
XXXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana
Pocka (Lublin 2007, II nagroda)
Pomys³odawca inicjatyw literackich:
grupa literacka „S³owo” (1976-1987) nazwanie
krasnostawskiej ulicy imieniem Anny
Kamieñskiej
kwartalnik kulturalny „Hereditas” (1994-1995)
konkursy poetyckie: im. Stanis³awa
Bojarczuka, im. Anny Kamieñskiej, im. Marka
Swatowskiego, „O chmielakowy anta³ek”
„Zadumki poetyckie” corocznie organizowane
przez Krasnostawski Dom Kultury
Ogólnopolski Konkurs Poezji Wiêziennej
organizowany w Krasnymstawie
Nagrody i odznaczenia:

Wybrane fakty z ¿ycia poety:
Publikowa³ w periodykach:
Autograf
Akant
Egeria
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Dyplom honorowy Ministra Kultury i Sztuki
(1981)
Odznaka „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury” (1987)
Odznaka „Za zas³ugi dla województwa
zamojskiego” (1989)
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„Z³ote Karpie” (2001)
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (2003)
Br¹zowa odznaka Ministra Sprawiedliwoœci
„za zas³ugi w penitencjarnej pracy
oœwiatowo-kulturalnej” (2004)
Dyplom Prezydenta Lublina i SPP w Lublinie
„Niestrudzony dla literatury” (2007)
Indywidualne zbiory poezji:
Pielgrzymka (1983)
Przez otwarte ogrody (1988)
Wieczór autorski (1990) - prezentowany w
ca³oœci w I programie Polskiego Radia w cyklu:
„Wieczór z poezj¹”
Malowanie czasu (1993) - I nagroda w
konkursie im. Anny Kamieñskiej
Krajobrazy pamiêci (1995)
Przestrzenie (1997) - I nagroda w konkursie im.
Anny Kamieñskiej
Czas fotografii (2000) - nominacja do nagrody
im. Józefa Czechowicza, prezentowany w II
programie Polskiego Radia
Œmieræ motyla (2002)
Zegar s³oneczny (2005)
Codzieñ (2007)
¯yciowe pasje:

Edward Franciszek Cimek
***
Gdy b³yskiem myœli
wiersz rozniecasz
J.H. Cichoszowi
jak ziarno jesteœ
pod brzemieniem grudy
wzrastaj¹c z wolna
w pól szelest podnios³y
przez mg³y oœliz³e
bêdziesz pi¹æ siê z trudem
i krzepn¹æ w ch³oœcie
wiatrów bezlitosnych
a gdy dojrzeje
kwiatostanu grono
jak z³ota struna
zachrzêœcisz pod kos¹
wtenczas uderz¹
skwapliwe ramiona
¿eby okrutnie
wydobyæ ciê z k³osa
i zawirujesz
w muzyce kamienia
a¿ siê twe wnêtrze
do bia³oœci skruszy
z gêstej pomroki
wzejdziesz chleba tchnieniem
bo niby ziarno
jesteœ ziemi dusz¹

poezja
reporta¿
historia
fotografia
piesze i rowerowe wêdrówki

Opracowa³ Dariusz W³odarczyk

Agnieszka Szyku³a - Droga II

rozmowy z napotkanymi ludŸmi.
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Edward Franciszek Cimek

I

an Henryk Cichosz
- niezwyk³e ¿ycie poety

Poznaliœmy siê u schy³ku zimy w 1975 roku.
Po moim poetyckim debiucie w „Zielonym
Sztandarze”, w którym Henryk ju¿ wczeœniej swe
wiersze drukowa³, spotkaliœmy siê po raz pierwszy.
Ciekawie mija³y nam biesiadne chwile w moim
izbickim mieszkaniu, gdzie z moj¹ ¿on¹ Bogumi³¹
¿yczliwie przyjêliœmy goœcia. I tak to siê zaczê³o. A
potem by³y krocie spotkañ i rozmów, i literackich
posiadów. Coraz bardziej zacieœnia³y siê wiêzi
naszej znajomoœci i trwa³ej przyjaŸni.
Henryk, urodzony 1 lipca 1949 roku w
malowniczo po³o¿onej wsi Wielobycz opodal
Krasnegostawu, od wczesnych lat wyró¿nia³ siê w
swym œrodowisku subteln¹ wra¿liwoœci¹. A bogat¹
wyobraŸni¹ coraz bardziej zg³êbia³ otaczaj¹ce
zasz³oœci, stany i doznania. W³aœnie dlatego w
po³owie lat siedemdziesi¹tych, ju¿ jako wojskowy
rezerwista i robotnik krasnostawskiej Ceramiki,
znalaz³ siê w nurcie poetyckiego ¿ycia. Wtedy
zwi¹za³ siê z Lubelskim Oœrodkiem Korespondencyjnego Klubu M³odych Pisarzy. Równoczeœnie
nale¿a³ do krêgu m³odych literatów zamojskiej
Grupy „Zamoœcie”.
Jednak niespokojne zamys³y Henryka
sk³oni³y go do przedsiêwziêæ szczególnych. Wiêc
odszuka³ i zwo³a³ do Krasnostawskiego Domu
Kultury wierszopisów z miasta i okolic. Tak dziêki
niemu powsta³a w 1976 roku „Grupa Krasnystaw”.
Henryk pozosta³ jej liderem. Splot zdarzeñ oraz
dokonania literackich przyjació³ doprowadzi³y do
zmiany nazwy ich twórczego krêgu. W roku 1981
utrwali³a siê nowa nazwa: Grupa Literacka „S³owo”.
Odt¹d „s³owiarze” wystêpowali i dzia³ali coraz
œmielej.
Henryk, otoczony gronem spolegliwych
przyjació³ i wspierany przez dyrektora krasnostawskiego przybytku kultury Tadeusza Kiciñskiego,
zg³asza³ pomys³y coraz œmielsze. Zatem
podejmowano imprezy i zadania literackie w KDK-u
i w terenie. By³y czwartkowe spotkania
wierszopisów w gabinecie metodycznym w domu
kultury. Zapraszano na nie znanych poetów. Dziêki
Henrykowi, Radio Lublin nagra³o kilka cennych
audycji o autorach wierszy napisanych w
krasnostawskiej grupie. Drukowano je tak¿e w
prasie regionalnej i ogólnopolskiej. I wyje¿d¿ano z
poezj¹ do ludzi. Ponadto urz¹dzano na podkrasnostawskich leœnych polanach „koczowiska
literackie”. Bywali na nich przyjezdni literaci. I
zaczêto wydawaæ w³asne pismo „Jesteœmy”.
Wkrótce zmieniono mu tytu³ na „Pos³owie”. W edycji
tego¿ periodyku, znacz¹co przys³u¿yli siê: Andrzej
David Misiura i Henryk Radej. Winietê pisma
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zaprojektowa³ Edward Krzysztof Rogalski. W tych
literackich czynach „S³owa” przez kilka lat aktywnie
i skutecznie uczestniczy³a tak¿e instruktor KDK-u
Bo¿ena Fornek.
Henryk, jako lider grupy, zadba³ o publikacje
zbiorowe. Najpierw drukowano wiersze „s³owiarzy”
w prasie che³mskiej, lubelskiej, a nawet
szczeciñskiej. W 1982 roku ukaza³ siê almanach
„S³owa”. Rok póŸniej Krasnostawski Dom Kultury
wyda³ pierwsze trzy tomiki indywidualne
uczestników grupy, w tym „Pielgrzymkê” Henryka.
Równoczeœnie m³odzi literaci Zamoœcia pomieœcili
w swej antologii „Modlitwa urojeñ szczêœliwych”,
tudzie¿ w almanachu „Pojmowane s³oñcem”
ówczeœnie napisane przez Henryka wiersze.
Pamiêta³ nasz niestrudzony w literackich
przedsiêwziêciach poeta i dzia³acz z kulturalnej
niwy Henryk, o miejscowych zmar³ych twórcach.
Wspania³omyœlnie przywo³a³ dla wspó³czesnych
dzie³o wybitnego autora sonetów - Stanis³awa
Bojarczuka z Roñska i m³odego, zdolnego liryka i
rzeŸbiarza, Marka Swatowskiego z Wielobyczy,
organizuj¹c przez kilka lat konkursy poetyckie
imienia ka¿dego z nich oddzielnie. Ponadto sk³oni³
Krasnostawski Dom Kultury do organizacji
corocznych Zadumek Poetyckich z og³aszaniem na
tê okolicznoœæ konkursu na tomik poetycki im. Anny
Kamieñskiej, poetki rodem z Krasnegostawu. I wreszcie z okazji „Chmielaków Krasnostawskich” doprowadzi³ do og³aszania ka¿dego
roku literackiego turnieju „O chmielakowy anta³ek”.
Rok 1987 okaza³ siê schy³kowy dla Grupy
Literackiej „S³owo”. Wydano jeszcze almanach
uczestników tego twórczego krêgu „£amanie
s³owem” i og³oszono dlañ podzwonne. Wtedy to
literackie œrodowiska Che³ma, Zamoœcia i Lublina
u³atwi³y Henrykowi twórcze i edytorskie
poczynania. Ukaza³y siê jego kolejne tomiki: Przez
otwarte ogrody (1988), Wieczór autorski (1990),
Malowanie czasu (1993).
Henryk ci¹gle, niestrudzenie, w ramach
dzia³alnoœci „S³owa” i poza nim, inicjowa³ w
Krasnymstawie oraz w okolicznych szko³ach,
oœrodkach kultury, a nawet w wiêzieniach spotkania
autorskie. Odby³ ich mnóstwo. Zwykle w
towarzystwie literackich przyjació³. Uczestniczy³
tak¿e w spotkaniach z pisarzami i poetami w
Lubelskim Oddziale Zwi¹zku Literatów Polskich.
Niebawem zosta³ przyjêty przez Zarz¹d G³ówny
ZLP na cz³onka tej organizacji.
Pe³en pomys³ów i chêci podejmowa³ coraz
to nowe przedsiêwziêcia. Wspó³pracowa³ z Radiem
Lublin, prezentuj¹c co rano ciekawostki z miasta i
terenu. W „Tygodniku Zamojskim” prowadzi³ sta³¹
kolumnê „Przedsionek poetycki”. Tak przez lata
s³u¿y³ wierszopisom w regionie. A nadto, ju¿ w
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III Rzeczypospolitej, wspó³redagowa³ „Ziemiê
Krasnostawsk¹” oraz „Gazetê Krasnostawsk¹”.
I w³asnym staraniem wydawa³ czasopismo
kwartalne „Hereditas” (wczeœniej „Logos”).
Natomiast w prasie lokalnej i krajowej opublikowa³
niepoliczon¹ iloœæ swoich wierszy, perlistych
zamyœleñ i cennych artyku³ów.
Jednoczeœnie ukazywa³y siê kolejne ksi¹¿ki
poetyckie Henryka. Bowiem wyda³ jeszcze:
Krajobrazy pamiêci (1995), Przestrzenie (1997),
Czas fotografii (2000), Œmieræ motyla (2002),
Zegar s³oneczny (2005), Codzieñ (2007). W
miêdzyczasie bywa³ jurorem wielu konkursów
poetyckich. A tak¿e sam zdobywa³ cenne literackie
nagrody. Otrzyma³ ich wiele. W obliczu
spo³ecznych zas³ug Henryka, wszak przez szereg
lat pe³ni³ zaszczytn¹ funkcjê radnego
„królewskiego” miasta, prezydent Polski odznaczy³
go Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Za dzia³alnoœæ
kulturaln¹ minister kultury i sztuki nada³ mu
odznakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”. Henryk jest
bardzo ceniony przez wspó³mieszkañców ulicy
Stokowej, gdzie mieszka. Podobnie, szanowali go
wspó³pracownicy, gdy - jeszcze przed odejœciem
na emeryturê - pracowa³ w miejscowym oddziale
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej jako
biuralista. Wiêc lokalna spo³ecznoœæ uhonorowa³a
Henryka zaszczytn¹ statuetk¹ „Z³ote Karpie”.
Z tej barwnej mozaiki zdarzeñ wy³ania siê
skromna, m¹dra, niepowtarzalna osobowoœæ
Henryka. Mia³em szczêœcie przez lata bywaæ przy
nim, gdy kreowa³ literackie dzieje krasnostawskich
stron. I nadal pozostajemy w przyjacielskiej wiêzi,
w krêgu ci¹gle mi³ych wspomnieñ.
Edward Franciszek Cimek

Mariusz Kargul

Andrzej David Misiura
Stopklatka
Na okolicznoœæ 35-lecia twórczoœci literackiej
Jana Henryka Cichosza w maju 2005 roku.
Poprawiono i uzupe³niono w maju 2009 roku.
Gros s³ów zaczerpniêto z wierszy jubilata.
Na Zastawiu za torami
Henryk sad zasadzi³ bia³y
Jeœli chcesz owocu skubn¹æ
Przemknij chy¿o za pszczo³ami
Kiedy zg³êbiasz dziesiêæ tomów
Zwa¿ wszak na ten zakazany
Tam¿e Stasia, muza, ¿ona
I siekiera wyostrzona
A wiêc rych³o dajesz dyla
Za jaskó³kê za motyla
Szczêœciem s¹ otwarte okna
Nic ju¿ z³ego ciê nie spotka
Mo¿e bucik znajdziesz ró¿owy
Nie bêdzie to ¿ó³ta ci¿emka
Ni pantofelek kopciuszkowy
A kamasz poezji milowy!
Henryk „Pielgrzymkê” w nim przebywa³
Drepta³ „Przez otwarte ogrody”
Niós³ „Wieczór autorski” m³odym
Odby³ te¿ „Malowanie czasu”

***
w³aœciwie za bardzo nie wiadomo
z myœl¹ o kim lub o czym oddaje siê ducha
historycy, pisarze, politycy i apologeci
sil¹ siê póŸniej na domys³y, teorie, dogmaty
czerwonym odpowiada, aby umieraæ za lud
czarnym z imieniem Boga na ustach
tym co broni¹ - z przekleñstwem wroga
tym co ¿ywi¹ - z grud¹ gliny w prze³yku
mordercy s¹dowi jeszcze wyrok
na siebie ka¿¹ podpisaæ
a tym, co to ju¿ bli¿ej ni¿ dalej
klepsydra powoln¹ niech bêdzie

Mknê³y „Krajobrazy pamiêci”
W „Przestrzenie”, a jego znów krêci
„Czas fotografii” - jedna chwila
Stop! Ktoœ nadepta³… „Œmieræ motyla”
Wierszotwórco Janie Henryku
To nie browar spod magistratu
Ani samogon ksiê¿ycowy
S³owa krótkie - spirytus mowy
Wnet „Zegar s³oneczny” podpêdz¹
Rower podszykuj¹ poczciwy
Lecz machniesz spracowan¹ rêk¹:
Chcê byæ na „Codzieñ” ptakiem siwym!
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Urszula Gierszon

Zaklinanie czasu
Jan Henryk Cichosz urodzi³ siê 1 lipca 1949
roku w Wielobyczy. Poeta, publicysta, recenzent,
kronikarz, pomys³odawca i organizator wielu
inicjatyw literackich m.in. wspó³twórca grupy S³owo
(1977-1985), konkursu O chmielakowy anta³ek,
Zadumek poetyckich, wspó³organizator Konkursu
Poetyckiego im. Anny Kamieñskiej - cz³owiek o
niepospolitych cechach charakteru i szerokiej
duszy poetyckiej.
Redagowa³ kolumnê literack¹ w Tygodniku
Zamojskim i Przegl¹dzie Kresowym, by³ redaktorem naczelnym i wydawc¹ kwartalnika
kulturalnego Hereditas (1994-1995) i sta³ym
wspó³pracownikiem regionalnych czasopism m.in.
Kroniki Zamojskiej. Jest laureatem wielu
ogólnopolskich i regionalnych konkursów
poetyckich, by³ aktywnym cz³onkiem grupy
literackiej „Zamoœcie”, od 1992 roku nale¿y do ZLP.
Krasnystaw nie jest dla niego zwyczajnym
miejscem zamieszkania, to ukochana ziemia
krasnostawska, której pagóry siêgaj¹ 300 metrów,
a g³êbokie jary i w¹wozy s¹ urokliwej natury, lasy
bogate w zwierzynê i dary leœnego runa, zaœ rzeki i
stawy pe³ne pluskaj¹cych ryb. I te przepiêkne
przestrzenie - niczym zatrzymanie czasu… (…)
gdzie obok domu po³o¿onego na stoku doliny rzeki
Wieprz, wykopuje gliniane skorupy, ogl¹da
wschody i zachody s³oñca, spadanie jab³ek i
gwiazd, lot ptaków i motyli… - czytamy na ok³adce
zbioru wierszy Czas fotografii (2000). W wywiadzie
udzielonym Zbigniewowi Dmitrocy w Tygodniku
Wspó³czesnym (nr 5) w 1991 roku na pytanie: Jak
siê czuje poeta na prowincji? Odpowiada: (…) w
twórczoœci prowincja pomaga. Jest czymœ w
rodzaju ambony literackiej, z której wiêcej widaæ.
Tego dobrego i z³ego. £atwiej tu zrozumieæ i ciszê,
i drzewa, i têsknotê.
Opublikowa³ nastêpuj¹ce tomiki poetyckie:
Pielgrzymka (1983), Przez otwarte ogrody (1988),
Wieczór autorski (1990), Malowanie czasu (1993),
Krajobrazy pamiêci (1995), Przestrzenie (1997),
Czas fotografii (2000), Œmieræ motyla (2002), Zegar
s³oneczny (2005). Najnowszy, dziesi¹ty zbiorek,
wydany - tak jak wiêkszoœæ tomików poety - przez
Wydawnictwo Norbertinum w Lublinie w 2007 roku
nosi tytu³ Codzieñ - pisane ³¹cznie. Zwyk³e
rozumienie „co dzieñ”, czyli ka¿dego dnia,
wskazuje na cyklicznoœæ rzeczy i zjawisk.
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Potraktowane jako rzeczownik „codzieñ”- oprócz
skojarzeñ z codziennoœci¹, ze zwyczajnym
powszednim ¿yciem, rzeczami, zajêciami
nieustannie powtarzanymi - nabiera znaczenia
wa¿niejszego, dominuj¹cego. Jest jakby
narzuconym nam w ¿yciu wycinkiem czasu,
ograniczaj¹cym nas do istnienia w teraŸniejszoœci,
w okreœlonych ramach i normach, determinuj¹cych
nasze codzienne czynnoœci. Jednoczeœnie tym
ograniczeniom nie poddaj¹ siê: wyobraŸnia, myœli,
odczucia, wspomnienia. One, stoj¹c niejako w
opozycji do fizycznego czasu, pozwalaj¹ bardzo
g³êboko wnikn¹æ w rzeczywistoœæ, poznaæ j¹,
zaakceptowaæ, ujrzeæ w niej duchowe wartoœci i
…odszukaæ œwiêtoœæ ludzkiego ¿ycia.
Dla J. H. Cichosza w³aœnie ¿ycie jest
najwa¿niejsze, jego kruchoœæ, piêkno i przemijalnoœæ próbuje zatrzymaæ w s³owach, jak na
fotografii:
Koniec dnia. Za otwartym oknem
Kwitn¹ca lipa pachnie wierszami Kochanowskiego
I miodem z pasieki s¹siada, który przed momentem
Œpiewa³ im do snu ko³ysankê
(…)
(Wiersz wydumany)
W wielu utworach, w³aœciwie we
wszystkich, motywem przewodnim jest przemijanie.
Czas dzia³aj¹cy destrukcyjnie na cz³owieka:
(…) A tymczasem w lustrze
zmarszczki i siwiej¹ce w³osy.
I za oknem ptak,
Siwy od fruwania.
(Omin¹æ czas)
J. H. Cichosz wzbogaca o metafizyczny
wymiar np. w wierszach Motyl na macewie, Co
dzieñ
Œwiat jest jednoœci¹, ma tylko jeden czas wydaje siê mówiæ poeta. Obecnoœæ, teraŸniejszoœæ
s¹ zakorzenione w czasie minionym, a przesz³oœæ i
przysz³oœæ tworz¹ wspólny obraz. Linie tych
czasów, za³amuj¹c siê, przecinaj¹ w wielu
punktach, tworz¹c bezczasowoœæ, idealne miejsce
na poezjê i g³êbok¹ wielop³aszczyznow¹ refleksjê o
ludzkiej egzystencji:
(…)Bo¿e jeszcze tylu rzeczy
które tu s¹ od zawsze i na zawsze…
(Kresy)
lub:
(…) ktoœ nastêpny
z bia³ego jak œmieræ przeœcierad³a
wyci¹gnie nitkê przeznaczenia
(xxx przytul siê)
i jeszcze jeden cytat:
I przyszed³em odnaleŸæ to wszystko
Czego ju¿ nie ma, co ju¿ nie powróci.
Naiwny jak dziecko i ufny jak dziecko
Szuka³em poœród kramów straconego czasu.
(…)
(Jarmark)
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W misternie i precyzyjnie skomponowanych
wierszach Cichosza jest próba po³¹czenia
pocz¹tku i koñca ¿ycia cz³owieka, jako wêdrówki do
Ÿróde³ czasu; jest tak¿e zgoda na bycie tu i teraz.
Los cz³owieka jest koniecznoœci¹, ale tak¿e prób¹
pogodzenia swego mikrokosmosu z natur¹, z
makrokosmosem wszechœwiata. Cz³owiek
œwiadomy siebie akceptuje wszystkie swoje
u³omnoœci, w¹tpliwoœci, rozterki, przyjmuje z
pokor¹ paradoksy rzeczywistoœci.
A jaka jest ta rzeczywistoœæ? Poeta zawiera
w niej wszystko, co dotyczy ¿ycia: skrawki historii,
przepiêknie malowane krajobrazy, pamiêæ o
ludziach.
Kim jest cz³owiek uwik³any w czasoprzestrzeñ, pe³en sprzecznoœci, wobec czasu, wobec
nieuniknionego? Cz³owiek J. H. Cichosza jest pe³en
wewnêtrznego ciep³a, szczypty humoru, autoironii:
(…)
W tym wieku wypada tylko, i na przekór
wszechw³adnym modom, milczeæ i wci¹¿
przegl¹daæ siê wszystkiemu co dooko³a
(…)
(Ju¿ nic)
Owo przygl¹danie siê u Cichosza to
wnikliwa obserwacja i g³êboka, wielopoziomowa
kontemplacja rzeczywistoœci i wrêcz symbioza z
natur¹. Nie ¿yjemy w idealnym œwiecie, ale
potrzeba wielkiej wra¿liwoœci i wielkiego serca, aby
z tych obserwacji powsta³y takie wiersze. Chyba nie
czyta³am dot¹d piêkniejszego wiersza o
wzruszeniu, jak Spacer z ojcem. Warto zwróciæ
uwagê tak¿e na wiersz Ojczyzna i kilka
sk³adaj¹cych siê zaledwie z kilku s³ów, ³¹cznie z
Autoportretem. Czytaj¹c te wiersze, mia³am
wra¿enie, ¿e Cichosz i natura stanowi¹ œwiadom¹,
wzajemnie odczuwaln¹ jednoœæ, a ten twór, mo¿na
powiedzieæ - „androgyn”, jest czyst¹ poezj¹.
Zgadzam siê z ks. Wac³awem Oszajc¹,
który napisa³: (…) dla Cichosza wszystko, czyli ca³a
rzeczywistoœæ, jest dobroci¹, owszem - zranion¹,
cierpi¹c¹, mo¿e nawet odra¿aj¹c¹, ale dobroci¹.
Co oznacza, ¿e na dnie, u podstaw wszechrzeczy
i wszech czasów, równie¿ i naszych Ÿróde³,
naszego jednostkowego ¿ycia, jest dobroæ. (…)
To dobroæ, niepospolita wra¿liwoœæ, ale i odpowiedzialnoœæ za s³owo, powoduje ¿e poeta
próbuje je mierzyæ:
(…)
Zanim zmierzysz s³owo, to najpierw go przytul
jak siê tuli dziecko przed podró¿¹ wielk¹.
Albo opowiedz o tym co boli najbardziej w ciszy
progu czasu i przestrzeni
(…)
(Mierzenie s³owa)

Wywiad

Czas i przestrzeñ pojawiaj¹ce siê tak czêsto
w wierszach, J. H. Cichosz wype³nia doskonale
odmierzonym s³owem, w nim szeleszcz¹ s³oñcem
skrzyd³a motyla, kwitn¹ jab³onie, fruwaj¹ posiwia³e
ptaki, a sam Poeta o pó³nocy szuka s³oñca, puka do
otwartych drzwi i pakuje do plecaka dzieciñstwo,
kawa³ek ogrodu i …wielk¹ kromkê serca. A nas
wszystkich swoj¹ poezj¹ uczy na nowo poznawania
œwiata.
Urszula Gierszon

Jadwiga Demczuk
Co jestem w stanie zrozumieæ
z innych ludzi…
agdalena Jankowska: poetka, pisarka
i krytyk teatralny

M

Spotkanie w Krasnostawskim Domu Kultury
14 lutego 2009 roku.
Kim jest Magdalena Jankowska?
- Pytanie o to¿samoœæ jest jednym z najtrudniejszych pytañ i nie³atwo na nie odpowiedzieæ.
Jestem z tych, co strzeg¹ swojej prywatnoœci i uznajê, ¿e to¿samoœæ poetycka winna objawiaæ siê w
tomiku i ma j¹ budowaæ czytelnik. Z jednej strony - ja
dajê wiersz, a z drugiej strony czytelnik - odbiera ten
wiersz. Ale rozumiem, ¿e zwyk³¹ ciekawoœæ
powinnam zaspokoiæ. Nie wiem co powiedzieæ…
jestem mê¿atk¹, mam córkê, pracowa³am na
UMCS w Zak³adzie Metodyki, teraz pracujê w
Kolegium Nauczycielskim, jestem recenzentem
teatralnym, stale pisujê w kwartalniku literackim
Kresy i wspó³pracujê z Akcentem. To tyle, co
chcia³abym o sobie powiedzieæ.
Pierwsz¹ ksi¹¿kê wyda³am w 1990 roku,
du¿o wczeœniej publikowa³am w ogólnopolskiej
prasie, zanim zdecydowa³am siê na wydanie
tomiku. To by³y takie pod³e czasy - stan wojenny,
potem pe³no zawirowañ i niepewnoœci gdzie siê
udaæ, z kim trzymaæ, gdzie wydawaæ, wypada czy
jeszcze nie wypada… D³ugo nie mog³am siê
zdecydowaæ i w³aœciwie uzna³am, ¿e lepiej trzymaæ
to w szufladzie i publikowaæ pojedynczo. Wreszcie
siê ukaza³a ksi¹¿ka.
Dzisiaj zdecydowanie ³atwiej wydaæ
ksi¹¿kê, a obyczaj wydawania wszed³ na sta³e do
spo³eczeñstwa polskiego. W tamtych czasach
istnia³ patronat pañstwowy, zdawa³ siê taki
nieodzowny, a z drugiej strony, zaczê³y siê pojawiaæ
podziemne nurty i ka¿da decyzja wi¹za³a siê z
jakimœ zaszufladkowaniem, a tego siê zawsze
potwornie ba³am, w rezultacie ten spóŸniony
ksi¹¿kowy debiut.
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Debiut I co dalej? zawiera trzydzieœci dwa
wiersze. Œwietne recenzje, bo œwietne teksty…
POKOLENIE
my wcale nie jesteœmy
straconym pokoleniem
nas nie ca³kiem oœlepili
myœmy widzieli œwiat³o
oni nam nie zabronili
dali nam poznaæ jego jasny kr¹g
w perspektywie tunelu
WERNISA¯
przyszli
stali twarzami do œciany
która widzia³a ich ociemnia³oœæ
i s³ysza³a
kwestie przebrzmia³e wiele wystaw temu
wódka by³a czysta
jasnoœæ sz³a od wódki
BIA£OSZEWSKI
a jakieœ kobiety mówi³y
po szeptanej naradzie
¿e takie ¿ycie szkodzi
¿e trzeba by obiady…
a on im odpowiada³: mam wszystko
co nieodzowne patrzcie tu przy tapczanie
le¿¹ ser i jab³ka
mam p³yty
p³yty krêc¹ siê jak planety
w czterech œcianach
mojego wszechœwiata
KOCHANKA
jaka¿ ja jestem trwa³a
jaka wieczna
wobec tych wszystkich
jednorazowych chusteczek
jednorazowych igie³
zapa³ek ¿yletek gazet
jednoprzejazdowych biletów
jaka¿ wielokrotnego u¿ytku
W tomiku Kula i Skrzyd³o utwory s¹ jakby z
dramatycznej tkanki. Sk¹d tyle w nich bólu,
milczenia, samotnoœci i pytañ - dlaczego? Sam
tytu³ jest intryguj¹cy…
- Zacznijmy od tytu³u - Kula i Skrzyd³o. Kula nie jako wyobra¿enie figury geometrycznej, ale
takiej kuli, która s³u¿y inwalidzie, sztucznej nogi,
podpory. Kula i Skrzyd³o… jakoœ wtedy czu³am
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bardzo dramatycznie losy cz³owieka, to rozdarcie,
takie kulenie, tak¹ trudnoœæ poruszania siê po
œwiecie, a z drugiej strony - jakiœ ogromny potencja³,
który kryje siê pod tym skrzyd³em, a wiêc coœ, co
cz³owieka porywa - zapa³, mo¿liwoœci, a wiêc…
niemo¿noœæ i pragnienie.
Czemu tyle w nich smutku? Nie wiem. Mo¿e po
prostu coœ w moim ¿yciu siê dzia³o? Bywaj¹ takie
momenty, kiedy cz³owiek jest wyczulony na
krzywdê… obiektywnie nie musi siê dziaæ nic wiêcej
z³ego ni¿ zazwyczaj. Tu jest taki wiersz, który
pokazuje to wyczulenie…
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU
dla mnie bardziej istniej¹ ci
których tu nie wywo³ano
to w³aœnie ciszê ich struchla³ych serc
s³yszê wœród kroków wyczytanych
Który z wierszy najbardziej przypad³ Ci do
serca?
GUZIK
przypomnij sobie
pierwszy bastion mi³oœci
z trudem zdobywany
jedn¹ rêk¹
bo druga zabiega o zgodê
zak³opotanie
¿e to a¿ tyle trwa
¿e widaæ trud debiutu
nadziejê szybkiej wprawy
z wewnêtrzn¹ obietnic¹
i tamt¹ naiwnoœci¹
wzruszenie po latach
gdy rutyn¹ jest zgoda
na niedoskona³oœæ
ten guzik wart
¿ycia
O ksi¹¿ce Zbiór otwarty W³adys³aw Kêpski
napisa³: wiersze jej s¹ jak uchylone okna, przez
które mo¿emy sobie dopowiadaæ ci¹g dalszy…,
¿e ten tomik jest: ciep³y, delikatny, zmys³owy i
otwarty. Ile jest Ciebie w tych wierszach?
- We wszystkich wierszach jestem, choæ
takie proste uto¿samienie podmiotu lirycznego ze
mn¹ by³oby nieodpowiednie. Ja sama bym tego nie
chcia³a. Wstydzi³abym siê przeczytaæ Kochankê,
bo wszyscy by wiedzieli, ¿e by³am w niedwuznacznej sytuacji.
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Z jednej strony - ja, a z drugiej strony konstruuj¹ce wiersz okolicznoœci, w których jest
opowiedziana historia, s¹ czêsto zapo¿yczone.
Natomiast w nich, za ka¿dym razem, jest moja
wra¿liwoœæ.
Tak siê kiedyœ zdarzy³o, ¿e napisa³am
wiersz o kobiecie nieposiadaj¹cej dziecka, o
pragnieniu dziecka - chocia¿ ja ju¿ wówczas
dziecko mia³am. W³aœnie to pokazuje, ¿e ja
potrafi³am zrozumieæ to pragnienie, potrafi³am byæ
w tym cudzym pragnieniu, i to ono mnie poruszy³o,
przejê³o i spowodowa³o, ¿e coœ chcia³am napisaæ.
Jestem w tym, bo emocjonalnie i empatycznie
potrafiê w nie wnikn¹æ i w³aœciwie chcê pisaæ tylko
te rzeczy, które s¹ dla mnie samej przejmuj¹ce.
2001 rok to debiut prozatorski, wychodzi
Billing.
- Billing to ksi¹¿ka wymyœlona bardzo
starannie, ale potem nie zosta³a tak zrealizowana.
Otó¿ mia³a ona sk³adaæ siê z takich zapisków.
Pocz¹tek ka¿dego zapisu by³ tak jak biling - podany
jaki numer siê ³¹czy³ z jakim numerem, ile to trwa³o,
jaka pora dnia itd. Potem zrezygnowa³am z tego, bo
ka¿dy, kto otwiera³, mówi³: o tu jest pamiêtnik. Bo to
rzeczywiœcie przypomina pamiêtnik.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to ksi¹¿ka
afabularna, w³aœciwie poœwiêcona tylko studium
takiej psychotycznej osobowoœci kobiety, która ma
nierozegrane sprawy psychologiczne na swoim
koncie w relacji ze swoj¹ matk¹ i w ogóle jest
nieu³o¿ona z ca³ym œwiatem, choæ pozornie
znajduje jakieœ miejsce i stara siê w ¿yciu spe³niaæ
jakieœ role. Celem tej ksi¹¿ki mia³o byæ pokazanie,
jak to wszystko jest pozorne, jak ona sama ginie w
tej pozornoœci, jak dramatycznie, chc¹c rozwik³aæ i
wyjaœniæ problemy, w gruncie rzeczy, zastawia na
sam¹ siebie pu³apkê. Sama dla siebie te¿ jest
niezrozumia³a i w pewnym momencie nazywa
siebie psychologiczn¹ szaradzistk¹. Tak mówi, z
lekk¹ nut¹ pretensji, mo¿e trochê z kpin¹, bo
zaczyna siê orientowaæ, ¿e wpad³a w matniê. Ta
potrzeba analizowania, w³aœciwie ju¿ jej nie
wyzwala. GrzêŸnie w nastêpnych próbach u³adzenia rzeczywistoœci i zdaje sobie sprawê, ¿e to nie
jest ¿ycie, tylko rodzaj sztucznej egzystencji.
Nastêpny tomik to Ju¿. Do jakiego odbiorcy
adresowane s¹ te wiersze?
- Do takiego odbiorcy, na którym s³owo ju¿
robi wra¿enie. To s¹ dwa typy odbiorców, czy takie
dwa przedzia³y wiekowe. Ju¿ ma w sobie tak¹
fascynuj¹c¹ moc, tak¹ dwuznacznoœæ: ju¿ coœ mi
wolno i ju¿ czegoœ mi nie wolno - punkt graniczny.
Ju¿ jako punkt inicjalny i ju¿, jako punkt wyjœciowy,
koñcowy, schy³kowy. Myœlê, ¿e czytelnik dojrza³y ma za sob¹ to ju¿, ale znajd¹ siê i tacy, którzy
odbior¹ to ju¿ jako pocz¹tek czegoœ.
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Salon Mebli Kuchennych… kto i co potrafi
uraziæ cz³owieka do g³êbi, tak aby powsta³y
wiersze, które brzmi¹ jak opowieœæ biograficzna…
SERCE
dali jej
Amicisa
albo taki tekst:
NIGDY MNIE NIE STRASZYLI DIAB£EM
bo kto by siê go tam ba³
w piekle
- Salon Mebli Kuchennych, jak tytu³
wskazuje, ma byæ po³¹czeniem, z jednej strony
takiej salonowej dyskrecji, a z drugiej - czegoœ, co
jest meblem kuchennym, a wiêc najbardziej
intymnym, czymœ konstytuuj¹cym poczucie domu.
Jest to taka dosyæ smutna ksi¹¿ka o dzieciñstwie i
jest w niej wiele biografizmu. O dzieciñstwie na ogó³
mówi siê wspania³ymi s³owami, prawda? Wszyscy
mówi¹, ¿e dzieciñstwo jest takie piêkne, s³odkie… a
ja opowiedzia³am trochê inn¹ prawdê, nie tak
przyjemn¹, ale myœlê, ¿e iluœ tam czytelników,
znajdzie to rozpoznanie w sobie.
To by³o zaprzeczenie toposu dzieciñstwa
jako mitu szczêœliwoœci i w³aœnie wszystkie urazy,
bóle wyniesione z domu tu umieœci³am. Oprócz tych
wierszy, jest tam jeszcze coœ innego.
Krytyka teatralna to jeszcze jedna dziedzina,
któr¹ siê zajmujesz. Jak¹ rolê pe³ni teatr w
Twoim ¿yciu?
- Teatrem zafascynowa³am siê bardzo
dawno temu, jeszcze jako dziecko w szkole
podstawowej. Przy czym rodzaj fascynacji by³
bardzo przyziemny i nie by³y to jakieœ wznios³e
pobudki. Otó¿ w Pu³awach, gdzie mieszka³am,
mieszkali te¿ aktorzy, m.in. Jankowska-Cieœlak.
Oni wtedy tworzyli teatr przy Zak³adach Azotowych.
Tam istnia³o Towarzystwo Teatralne, i oni mieszkali
w pobli¿u nas. Ja przez to zainteresowanie
aktorem, dotar³am do teatru, bo przecie¿ w
Pu³awach niezbyt czêsto widywa³am prawdziwego
aktora. To by³a epoka nie tak medialna. Zobaczenie
aktora na w³asne oczy, to by³o g³êbokie prze¿ycie.
Za Jankowsk¹-Cieœlak posz³am do ich teatru.
Niewiele z tego rozumia³am, sztuki by³y nie dla
mnie, ale magia teatru zachwyci³a, i wszystko
cokolwiek tam jest. Z jednej strony, ma siê
œwiadomoœæ, ¿e to wszystko zosta³o spreparowane, a z drugiej strony, jest coœ takiego, co ma
wy¿sz¹ wartoœci ni¿ owa preparacja, jest
emocjonalne. W teatrze nie ma nic z oszustwa
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i hochsztaplerstwa, chocia¿ istnieje tam magia
oszukiwania, ale równowa¿y to namiêtnoœæ
prawdy. To chyba mnie w teatrze najbardziej
porywa i czuje to ka¿dy widz, nawet niedoœwiadczony. Nie trzeba mieæ zreszt¹ ¿adnego
doœwiadczenia ani wiedzy teatralnej, to po prostu
siê wyczuwa, jakiœ rodzaj prawdy. Doœwiadczenie
pomaga formu³owaæ wnioski, natomiast nie jest
niezbêdne w teatrze. Zachwycaj¹ca jest iluzja.
Wiemy, ¿e jest to wczeœniej skonstruowane, ¿e to
oszukañstwo i… przestajemy o tym myœleæ,
reagujemy jak na coœ istniej¹cego. Jest to dla mnie
namiastka stwarzania œwiata i noszê w sobie
pokorê wobec takiego codziennego cudu.
Krzysztof Stankiewicz o Twojej twórczoœci
napisa³: ma doskona³y s³uch poetycki, ³atwoœæ
kierowania s³owem wed³ug swoich fantazji,
smak literacki. Jest nieufna, napiêta, krytyczna,
pozbawiona z³udzeñ i tak bezlitoœnie
spostrzegawcza. Twoja poezja to trudny towar i
wymaga od czytelnika wnikliwej analizy. Czy
istniej¹ takie tematy, wobec których jesteœ
bezradna?
- Ka¿dy nowy temat. Ka¿dy tom jest efektem
pokonania jakiejœ bezradnoœci. W tej chwili te¿
zmagam siê z tak¹ bezradnoœci¹. Czujê ogromn¹
potrzebê odmiany g³osu. Osi¹gnê³am ju¿
syntetycznoœæ w tym stopniu, ¿e nie chcê jej
powielaæ. Mam jeden z najkrótszych wierszy:
„V”
jej ud
Teraz potrzebujê czegoœ innego, dla
nazwania moich odczuæ, uczuæ, ale nie tylko
opowieœci o mnie a opowieœci o mojej psychice, o
tym, co jestem w stanie zrozumieæ z innych ludzi.
Ka¿dy etap w ¿yciu, ka¿dy okres ma inne cechy,
inne w³aœciwoœci. Zwi¹zane jest to równie¿ z
biografi¹. Na przyk³ad w tej chwili, przyznam siê,
bardzo chcia³abym napisaæ ksi¹¿kê o takim
przecinaniu pêpowiny wi¹¿¹cej mnie z w³asn¹
córk¹, która musi siê usamodzielniæ. Bardzo bym
chcia³a napisaæ tom macierzyñski. W³aœciwie nie
napisa³am nic takiego do tej pory. Niewiele jest w
mojej poezji tego tematu. Bardzo jestem zwi¹zana
z córk¹ i zdajê sobie sprawê, ¿e to trudne
wyzwanie. Z czym nie mogê sobie poradziæ? Jak
znaleŸæ formu³ê, jak opisaæ, ¿eby to nie by³o
banalne i nie by³o tak zaszyfrowane, bo przecinanie
pêpowiny, to pewien slogan, stereotyp. Chcia³abym
znaleŸæ nowe s³owa i na razie jestem wobec tego
bezradna.
Robiê sobie jakieœ zapiski, ale bardzo bym
chcia³a w³aœnie zawrzeæ te wszystkie uczucia, na
przyk³ad smutku, bo przecie¿ ³¹czy siê z tym
smutek, i ra-doœci uczestnictwa w ¿yciu tej m³odej
osoby, uœwiadomienie sobie przemijania… ca³e
spektrum zagadnieñ.
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Poeta jest panem w³asnego wiersza. Wis³awa
Szymborska napisa³a, ¿e okamgnienie trwaæ
bêdzie tak d³ugo jak zechcê(…) jeœli ka¿ê nic siê
tu nie stanie bez mojej woli…
Chcia³abym zapytaæ, jak powstaj¹ Twoje
wiersze?
- Natchnienie to jest takie zbanalizowane,
niemodne s³owo, ale ja bym go broni³a. Mo¿na by je
nazwaæ jakoœ inaczej, jak¹œ iskr¹, pomys³em czy
partytur¹. W poezji pomys³ musi byæ. Cz³owiek jest
jego niewolnikiem. O ile do prozy mo¿na si¹œæ i
pisaæ, o tyle w poezji nie da siê tego tak robiæ,
przynajmniej ja nie umiem. Muszê poczekaæ na
moment takiego zap³odnienia. Czasem przychodzi
to jako struktura melodyczna i wiem, ¿e powinno to
„coœ” mieæ tak¹ w³aœnie melodiê i rytm.
Bywaj¹ te¿ pomys³y oparte na obrazie.
Pierwszym momentem jest zderzenie jakichœ
obrazów, a nastêpnym - opracowanie tego projektu,
szlifowanie i odrzucanie. Zachowujemy siê jak
rzeŸbiarz, który bierze d³uto i odrzuca niepotrzebne
kawa³ki materia³u, a¿ wreszcie zostanie ten kszta³t,
który on sobie zamierzy³.
Przy czym nie mam tej pewnoœci
Szymborskiej… zaklinanie rzeczywistoœci… No
có¿, ja niekiedy muszê uznaæ, ¿e ta rzeczywistoœæ
stworzona przeze mnie nie ma takiej mocy, ¿e ona
jakoœ wymyka siê przez niedoskona³oœci, wiêc nie
mogê tak po niej powtórzyæ. Ale czasem zdarzy siê
moment, ¿e rzeczywiœcie czujê, ¿e potrafiê jak¹œ
rzeczywistoœæ stworzyæ.
WYJŒCIE
gdyby siê spotkali wczeœniej
mo¿e by chodzili razem do szko³y
rodzenia
a tak osobno bywaj¹ w szpitalach
gdzie ich czekaj¹ kolejne
odejœcia
znaleŸli siê jak dwa ziarnka
piasku
w klepsydrze
Jadwiga Demczuk
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Henryk Radej

Bryll s³owieszczy
Nikt nie zaprzeczy, ¿e Ernest Bryll to ju¿
klasyk polskiej literatury. Urodzony w 1935 roku,
absolwent polonistyki, debiutowa³ wierszami w
1956, dlatego sytuowany jest w tym roczniku
zwanym inaczej „pokoleniem Wspó³czesnoœci” (od
nazwy ówczesnego pisma literackiego - Bryll
nale¿a³ do pierwszego zespo³u redakcyjnego). Jest
autorem 40 tomików poezji, szeœciu ksi¹¿ek
prozatorskich, 21 form scenicznych (musicale,
dramaty, oratoria, sztuki telewizyjne), napisa³ teksty
wielu znanych piosenek lansowanych na
festiwalach opolskich, jego twórczoœæ t³umaczono
na wiele jêzyków - zw³aszcza na irlandzki,
angielski, czeski; sam t³umaczy tak¿e z jidisz By³
pierwszym ambasadorem RP w Irlandii,
powo³anym przez prezydenta Wa³êsê. Aktualnie
wspó³pracuje z telewizj¹, doradza przy produkcji
filmów, prowadzi swój portal internetowy i dom z
ogrodem. Jak twierdzi, jest poet¹ okazjonalnym,
który uprawia ró¿ne gatunki literackie, ale i tak
najwiêcej uzbiera³o siê wierszy, poniewa¿ „poezja
jest w nas, gdy¿ opiera siê na s³owie i jego dziwnym
znaczeniu”.
Trudno by³oby pisaæ o tym, co w ¿yciu
fascynuje tego poetê. Z ³atwoœci¹ i czytelnym
przes³aniem do wspó³czesnych potrafi napisaæ
œpiewogrê („Na szkle malowane”), tekst piosenki
(„Za czym kolejka ta stoi?”), cykl wierszy, czy
nowelê - „Gorzko, gorzko” (wyd.1965 r.), o której
sam mistrz J. Iwaszkiewicz powiedzia³, ¿e jest to
najpiêkniejsza opowieœæ mi³osna w literaturze
polskiej. Ernest Bryll wyj¹tkowo „czuje jêzyk” z jego
Ÿród³os³owem, etymologi¹, wieloznacznoœci¹ i
ludowymi odmianami, czêsto siêga po archaizmy.
Wychowany na prowincji zaistnia³ poprzez to, ¿e
umia³ j¹ „opowiedzieæ”, u¿ywaj¹c do tego jêzyka
swojej babki, która mówi³a gwar¹ warmiñsk¹. Poeta
twierdzi, ¿e najlepsi poeci polscy zawsze wywodzili
siê z prowincji, bo tworzyli z ¿ywego jêzyka. Bli¿szy
mu jest Józef Czechowicz, który - jego zdaniem osi¹gn¹³ stopieñ najwy¿szego zanurzenia siê w
prowincjonalnoœæ, ni¿ akademicki noblista Czes³aw
Mi³osz.
Ernest Bryll pisze najczêœciej o nas i za nas,
jako ¿e szuka i ukazuje (nie tylko w wierszach)
wartoœci prowincjonalno-narodowe w tym dobrym
znaczeniu. Niektórych mo¿e to denerwowaæ, ¿e
niby jakim prawem poeta przemawia w jego
imieniu, stosuj¹c formê „my”? Jak twierdzi, na
pewno nie u¿ywa w tekstach formy „wy”, bo ta
wyklucza³aby go ze spo³ecznoœci, z któr¹ ca³e ¿ycie
siê uto¿samia. Sytuacja prawie podobna do tej, jak
z wiersza S³owackiego: „¯y³em z wami, cierpia³em i
p³aka³em z wami...” („Testament mój”), ale Bryll
nigdy nie nazwa³by siê wieszczem narodowym,
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choæ niektórzy go za takiego uwa¿aj¹. W rozmowie
ze mn¹ powiedzia³: „Ja siê zdecydowanie
identyfikujê z tym Mazowszem, z t¹ „kartoflanoœci¹”, z tym ca³ym dziwnym krajem - ja jestem
st¹d, ja biorê to na siebie. Ale nie jestem tu tylko
jeden, ale taki jak wy wszyscy, czyli „my”.

Ernest Bryll i Henryk Radej

Od kilku lat Ernest Bryll jest goœciem i
uczestnikiem corocznego Tygodnia Kultury
Chrzeœcijañskiej w Che³mie. Spotkania z nim to
uczta duchowa dla s³uchaczy. Poeta sypie
anegdotami ze swego bogatego ¿ycia, w którym
przewijaj¹ siê postacie znane nam z literatury
wspó³czesnej, z polityki i œwiata artystycznego,
czyta swoje wiersze i komentuje polsk¹
rzeczywistoœæ. Po spotkaniu autorskim, wieczorem
wêdrujemy razem przez miasto, w którym pachn¹
bzy i miodne kasztanowce. Od bazyliki dolatuj¹ do
nas g³osy maryjnej litanii. Poeta ws³uchuje siê w
melodiê i opowiada, jak to w dzieciñstwie biega³ „na
majowe” i z pamiêci powtarza kolejne zawo³ania
wraz z odleg³ym chórem. Potem tak dobrze nam siê
„rozmawia” w milczeniu. Mogê powiedzieæ, ¿e
znamy siê od moich czasów licealnych. Tomik
„Pio³unie pio³unowy” kupiony w lubelskiej ksiêgarni
w grudniu 1973 roku zaczyta³em wówczas prawie
na strzêpy. To wtedy nast¹pi³o moje „zara¿enie siê”
Bryllem i p³ynie ró¿nymi meandrami do dziœ.
Henryk Radej

Ernest Bryll
foto H. Radej
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Andrzej David Misiura

Mój przyczynek do Brylla
Pamiêtam, gdy w 1976 roku wœród
uczestników Lubelskiej Biesiady Literackiej w
Gardzienicach zorganizowano miniplebiscyt na
najlepszego polskiego poetê. Wprawdzie nie ¿y³ ju¿
Stanis³aw Grochowiak, ale regulamin pozwala³ go
jeszcze typowaæ. W tajnym g³osowaniu
wymieni³em trzy nazwiska: Grochowiak, Bryll,
Herbert. Zliczono g³osy i okaza³o siê, ¿e by³em
jedynym, który wymieni³ nazwisko Ernesta Brylla.
Plebiscyt wygra³ Stanis³aw Grochowiak, przed
Edwardem Stachur¹, Zbigniewem Herbertem i
Romanem Œliwonikiem, którego w tym czasie
podejmowano jako goœcia honorowego naszej
biesiady w gardzienickim pa³acu. Jako ¿e by³em
wówczas œwie¿o upieczonym kandydatem na
m³odego literata, koledzy spogl¹dali na mnie
podejrzliwie, jakby rozpoznawali, ¿e to tylko ja
mog³em mieæ taki pomys³. A ja ucieka³em wzrokiem,
nie chc¹c siê przyznaæ do absolutnie w³asnego i
niczym nie inspirowanego wyboru.
Od tamtej chwili minê³y 33 lata. Naraz mój
przyjaciel Henryk Radej zacz¹³ rozpisywaæ siê w
swoim blogu (Po drugiej stronie ksiê¿yca) o…
Erneœcie Bryllu! Rych³o przyszed³ pomys³ na artyku³
do Nestora. Gdy do tego, mistrz Ernest zdecydowa³
jeszcze do³¹czyæ swoje wiersze, a przy tym
zrezygnowa³ z honorarium - w³aœnie wywo³a³ moje
odleg³e wspomnienia. Wdziêczny te¿ by³em za jego
wiele mówi¹ce s³owa: …drukuj, Nestorze!
Pomyœla³em, wtedy nieskromnie, ¿e wobec faktów
sprzed lat, dzisiaj, jako redaktor naczelny
darmowego pisma, mam w pe³ni prawo skorzystaæ
z takiej ulgi i mo¿liwoœci zaprezentowania
naprawdê dobrego poety.
Andrzej David Misiura

Ernest Bryll
A to czemu…
A to czemu? Kiedyœmy wyszli
Jak siê godzi z feretronem, psalmami
To anieli z nieba nie przyszli
Sobie - jesteœmy sami
Cichym œwiat³em pulsuje ziemia
I pieœñ wysoko idzie
Ale si³y tam wróciæ nie masz
Bo jakoœ jesteœmy bez skrzyde³
Chcemy lecieæ do serca przestrzeni?
Ale to by raczej nie wysz³o
Bo jesteœmy strasznie obci¹¿eni
Dekoracj¹ z³ocist¹
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Ernest Bryll
Za sto³em w gospodzie w E.
Zostañ z nami
Dopiero teraz
Nie jesteœmy sami
Wino siê otwiera
Do smaku zapomnianego
I chleb do tego
W³aœnie si³y nabiera
Zostañ z nami
Bo jesteœmy sp³akani
I ty zmêczony - przyznaj
Resztka opuchlizny
Na twojej twarzy sklês³a
Opijemy zwyciêstwa
Skoñczy³ siê krwawy zamêt
Zostañ z nami
Bo sami
Nie umiemy ju¿ byæ ze sob¹
Próbujemy - ale siê nie sk³ada
K³amiemy sobie co dzieñ
Daj nam wiarê Panie
Aby zdrada
Nie zatru³a wina w gospodzie
Tacy
Tacy m³odzi, radoœci pe³ni bo widzieli
Przyjació³ najbli¿szych bardzo szczegó³owo
Ach, Internety maj¹ miliony pikseli
Tacy m³odzi, odwa¿ni mog¹ ka¿dym s³owem
Z bliskimi siê podzieliæ
Có¿ mo¿e byæ bli¿sze
Ni¿ ciep³y ekran tu¿ przy twojej twarzy?
Od blasku œwiat³a co mo¿e byæ czystsze?
Co siê mo¿e wydarzyæ co siê tu nie zdarzy?
Starzy
Tego nie znaj¹
Tylko
Przeszkadzaj¹
Ale to niewa¿ne
Niewiele ju¿ znaczy
¯ycie nieuwa¿ne
Gdzie wszystko za daleko…
A tutaj tak blisko
Tylko trzeba zaklêcie klikn¹æ i przycisn¹æ…
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Maurycy Witkowiak
Ernest Bryll
List do poezji
(fragment)
Co ja mam dla tych ludzi. Dlaczego w tym kraju
Wêdrówki - ludzie poezji czekaj¹?
Ja wiem, wiersz jest porêczny, kiedy rymowany.
Mo¿na go niby kamyk z dzieciñstwa zabrany
Obracaæ pod jêzykiem i w ci¹g³ym pochodzie
Nie myœleæ tyle o g³odzie i ch³odzie...
Wiêc mam podnieœæ ten kamyk? A sam nie wiem tego
Czy to ob³amek prawdy, czy te¿ zapomnienia
Jakbym chcia³ byæ jak dawniej poet¹ plemienia
Albo ukryty w kurzu uniwersytetów
Wytwarzaæ z œmiecia ciastka dla innych poetów
Jakbym chcia³...
Krzyczeæ: - Mój naród wybrany
Albo ca³kiem zapomnieæ jak ¿yj¹ narody
I p³yn¹æ miêkkim morzem jak statek pijany
Jakbym chcia³...
Ale buty sznurujê powoli
I zaklêcie uk³adam - by siê sznurowa³o
Œciœle, dok³adnie, ale niech nie boli
Kiedy nogi opuchn¹. By siê lepiej sta³o
W d³ugich ogonkach nie wiadomo po co
By siê œwieczka pali³a jaœniej ciemn¹ noc¹
By dom nasz posta³ jeszcze o sekundê d³u¿ej
¯eby ten, kto ju¿ tonie, z lêku siê wynurzy³
¯eby tak nie bola³o kiedy nie umiemy
Wyt³umaczyæ ,,co u was”
Choæ jêzyki znamy
Choæ jak Pawe³ w Atenach wielce siê staramy
To nie wiadomo o czym be³koczemy
Kartoflani, nieznani na œwiat wynurzeni
Z jakiejœ dziury...
Zaklinam wiêc s³owa i zaklinam
I nic nie umiem wiêcej
I to moja wina.....
/ 6 III 87 /

Dionizos przechodzi
A przecie¿ m³ode, wypieszczone i pachn¹ce
marsylskim myd³em cia³o hrabianki Czerniawskiej
by³o takie realne, takie swoiste. Przeniknê³a jego
skórê i czu³ jej woñ, nawet teraz, swoim dotykiem
otworzy³a w nim Ÿród³a, które w tej chwili krwawi³y,
ga³êzie drzew przypomina³y mu jej roz³o¿one rêce,
a sk³êbione chmury, na które spogl¹da³ - falbanki i
koronki, w których nurza³ siê zapamiêtale, a¿ do
spe³nienia.
Jego twarz zab³ys³a na chwilê w nik³ym
œwietle ma³ego ognika, gdy zapala³ papierosa.
Spojrza³ na wzgórza, za którymi zachodzi³o
czerwone, jakby nabrzmia³e s³oñce. Gdzieœ za nimi
musia³y byæ Ro¿ki. A teraz odciêli ich i nie mog¹ siê
tam przebiæ. Cholera.
Podchor¹¿y otrzepa³ mundur i wszed³ w g³¹b
lasu, gdzie sta³ jego szwadron. Wachmistrz
Bogdziewicz, m³ody ch³opak o twarzy urzêdnika
bankowego czy subiekta, natychmiast wyczu³
niepewnoœæ w jego oczach i postanowi³ to
skwapliwie wykorzystaæ.
- Panie podchor¹¿y Karwowski (tak siê do
niego zwraca³, z rang¹ i z nazwiskiem, co jednak w
ich wzajemnych stosunkach nie wyklucza³o pewnej
poufa³oœci), ¿ywnoœæ siê koñczy. Jak Andrószowski
wróci z Czarnych, bêdziemy wiedzieli, czy mo¿emy
siê przebiæ. Na razie wiemy, ¿e przy Ro¿kach czo³gi,
z drugiej strony szkopscy grenadierzy œcigaj¹
naszych od kapitana Stawowego. Wczoraj znowu
wyparli ich ze wsi - dokoñczy³, nerwowo przyg³adzaj¹c czarne, sztywne w³osy i wlepiaj¹c oczy w
Karwowskiego.
- Ja te¿ to wiem - odburkn¹³ podchor¹¿y,
marszcz¹c czo³o, a s³owa „czo³gi w Ro¿kach” jak
¿elazna, œwiszcz¹ca kula b³¹dzi³y wewn¹trz jego
g³owy. Zapomnia³ o wszystkim i zacz¹³ zastanawiaæ
siê jak wygl¹da³aby scena, w której niemieccy
¿o³nierze, potê¿ni blondyni, jeden po drugim gwa³c¹
hrabiankê Czerniawsk¹ na dziedziñcu dworku.
Mimo nienawiœci do wroga, widzia³ w tym coœ
malowniczego, gdy wyobrazi³ sobie biel jej ud, a
pomiêdzy nimi poruszaj¹cy siê szmaragdowy
mundur oficera, wokó³ œmiechy i wyzwiska.
Otrz¹sn¹³ siê. Czy¿by a¿ tak gardzi³ ni¹, za tê krótk¹
niewolê, która teraz istnieje tylko w jego wnêtrzu?
Czy ma do tego prawo? Przecie¿ nie kocha jej, tylko
Teresê, która na szczêœcie jest tam, daleko, w
Krasnymstawie i nawet nigdy siê nie dowie co siê
dzia³o w sypialni znudzonej i miêkkiej hrabianki.
Hrabianka... Te¿ by³ z dobrej szlachty,
móg³by przecie¿ mówiæ do niej Ma³gorzata, a sam
do siebie powtarza³ ci¹gle „hrabianka Czerniawska”.
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Podnieca³o go to. Ta kobieta czu³a, ¿e front siê
zbli¿a i postanowi³a nie traciæ ani chwili. To by³
chyba siedemnasty wrzeœnia. Gdy Karwowski
dokona³ wieczornego przegl¹du oddzia³u i odes³a³
go na le¿e, ona pospiesznie wziê³a go do dworku i
podjê³a befsztykami, winem i plackami ze
œmietan¹. Gdy posili³ siê przy blasku srebrnych
lichtarzy, patrz¹c ³akomymi oczyma to na jedzenie,
to na jej œliczne nó¿ki, ogarnê³a go dziwna sennoœæ.
Po trzeszcz¹cych schodach wszed³ do swego
pokoju. Ogoli³ siê i umy³. Gdy sta³ przed owalnym
lustrem, us³ysza³, ¿e otwieraj¹ siê drzwi. I zobaczy³
w tym lustrze, ¿e wchodzi tam ona, absolutna pani
tego miejsca. Wesz³a i spojrza³a na niego jak na
swoj¹ w³asnoœæ, a potem przywróci³a do ¿ycia
dziêki umiejêtnoœciom, których nie powstydzi³aby
siê pospolita dziwka.
Pamiêta, ¿e gdy by³o ju¿ po wszystkim i le¿a³
spokojnie, maj¹c jej g³owê na swojej piersi, patrzy³
za okno, na korony drzew spokojnie ko³ysz¹ce siê
na lekkim wietrze. W oddali s³ychaæ by³o wystrza³y
niczym odg³osy nadci¹gaj¹cej burzy. Potem
jeszcze warkot samolotów, od którego czu³ ch³ód w
brzuchu. W Ro¿kach spêdzili jeszcze tylko jedn¹
noc, podczas której hrabianka Czerniawska
zachowywa³a siê jak dzika i niezmordowana klacz.
Karwowski ba³ siê potem, ¿e ktoœ z oddzia³u móg³
us³yszeæ jej spazmatyczne krzyki.
„Kiedy ja zabawia³em siê z hrabiank¹, oni na
pewno chêdo¿yli jej s³u¿bê” - pomyœla³ potem, jakby
usprawiedliwiaj¹c siê. Teresa przeb³yskiwa³a
czasem jako to „jedyne” i „prawdziwe” uczucie,
niedzielny obiad i spacer po parku. Karwowskiego
interesowa³ jednak ka¿dy przejaw duszy, obojêtnie
czy z³y, czy dobry, ka¿dy poryw. Chcia³ to poznaæ. A
mia³ tê umiejêtnoœæ, ¿e wszystko umia³ sobie
wyt³umaczyæ i wszystko wyobraziæ. Czu³ siê jakby
wewn¹trz wyœcie³any wat¹.
Nieprzytomnymi oczyma spojrza³ na
Bogdziewicza, który ze zgaszonym wzrokiem i blad¹ twarz¹ odchodzi³ w kierunku r¿¹cych koni.
„Syrokomla... biedny ch³opcze...” pomyœla³, spogl¹daj¹c na m³odego mê¿czyznê
graj¹cego z kolegami w karty pod jab³oni¹. - Dzisiaj
siê o¿eni³eœ, jutro zginiesz. Karwowski zezwoli³ na
œlub, który odby³ siê dwa dni temu w koœciele w
Czarnych. Syrokomla i Kaœka poznali siê niewiele
wczeœniej, bêdzie jakieœ trzy-cztery dni. Wesele
wygl¹da³o biednie, panna m³oda mia³a welon
zrobiony ze zdobycznej firany, nie by³o prawie nic
prócz wódki, kie³basy, chleba i s³oniny. Jedyne, co
mogli im zapewniæ, to szpaler z szabli
po³yskuj¹cych w s³oñcu, a¿ razi³o oczy. Zreszt¹ lubi³
tê ma³¹, zwinn¹ dziewczynê, która dokonywa³a
cudów, aby wydostaæ dla nich ze wsi jajka i mleko, i
do której teraz mówili „pani Syrokomlowa”.
...i znowu wystrza³, przerywaj¹cy rozmyœlania...
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Papieros pomaga, ale tylko na chwilê. Oni
nie mog¹ widzieæ, ¿e on siê boi. Na cholerê to
wszystko. Rotmistrz Chwalba przyg³adza³ te swoje
w¹sy, przyg³adza³, zobaczy³ na skraju lasu
niemieck¹ piechotê, za¿y³ tabaki. Potem podniós³
tylko szablê i zanim zd¹¿y³ poprowadziæ szar¿ê,
pad³ na wznak przeszyty seri¹ z ckm-u, razem ze
swoj¹ Aspazj¹. Groteskowo wygl¹da³a ta ca³a jego
elegancja, flegma, b³ysk w oczach i zapach wody
koloñskiej w porównaniu z krwaw¹ pian¹ i
wywróconymi bia³kami oczu, gdy dosta³. I on
jeszcze myœla³, ¿e zaskoczy ich szybk¹ szar¿¹?
Wiadomo - ten romantyzm go zgubi³. Mówili mu Panie rotmistrzu, upraszamy siê, aby zaatakowaæ
wroga, gdy ten bêdzie odpoczywa³ na skraju lasu.
Jest uzbrojony po zêby, w pobli¿u broñ pancerna i
pluton motorowy. A on im na to: - Gówniarze...
Jesteœcie za m³odzi, aby mi doradzaæ. Gdy ja
walczy³em z Ruskimi pod Zamoœciem, wy jeszcze
nosiliœcie koszule w zêbach! I tak dalej i apiat'. I
teraz on, dwudziestodwuletni szczeniak, musi
ci¹gn¹æ za sob¹ tê czeredê kawaleryjsk¹ z dwiema
wiecznie psuj¹cymi siê tankietkami (skryli je teraz w
g³êbi lasu), szwadron, który jeszcze nic siê nie
nauczy³ i nadal pragnie bohaterskiej szar¿y.
Karwowski wiedzia³, ¿e drogê odwrotu maj¹ odciêt¹
z trzech stron. Powinni przebijaæ siê na po³udnie, ku
rozproszonym ju¿ oddzia³om Armii Karpaty, ale to
grozi³o zetkniêciem siê z niemieck¹ brygad¹
piechoty górskiej, która swoimi haubicami
roznios³aby ich w py³. A on chce wype³niæ rozkaz
i iœæ potem, gdzie oczy ponios¹, choæby i do
Rumunii, gdy bêdzie trzeba. A niech to szlag trafi!
Ro¿ki go tak k³u³y, bo kocha³ ten dworek i
wszystkie dworki pachn¹ce chlebem, miodem,
kwiatami lipy i œwie¿o wykrochmalonym obrusem, w
takim dworku siê wychowa³, a teraz - i wiedzia³ to,
wiedzia³ wyraŸnie - koniec z nimi. Idzie nowe.
Dionizos przechodzi po polskiej ziemi - jak to mu
mówi³ kapitan Smreczyñski, w cywilu - doktor
filozofii ze Lwowa.
Cholerna jesieñ, ciep³a i pachn¹ca, droga
g³adka jak stó³... Przejd¹ i zgniot¹. Jeszcze kwiaty
zerw¹ po drodze!
Andrószowski, który niepostrze¿enie wysuwaj¹c siê zza drzew, przerwa³ na chwilê zadumê
Karwowskiego, przyniós³ jednak dobre wiadomoœci,
tote¿ na jego przystojnej twarzy malowa³o siê
nieskrywane zadowolenie. Po³udnie by³o czyste,
bowiem brygada artylerii górskiej zosta³a nie tylko
przetrzebiona przez nalot bombowców (och, gdyby
wiêcej tych £osi!), ale jeszcze zwi¹zana walk¹ przez
jakiœ batalion strzelców, który nie wiadomo sk¹d siê
wzi¹³.
- Mo¿e to Rumuni? - spyta³ Bogdziewicz,
podnosz¹c rozczochran¹ g³owê znad mena¿ki.
- A nie karpatki Kolskiego? - wtr¹ci³ nieœmia³o
Syrokomla.
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- Po pierwsze: dla ciebie - pana rotmistrza
Kolskiego. Po drugie: powiedz mi, Syrokomla, w
jaki sposób mieliby oni przejœæ do nas z po³udnia
taki kawa³? Na skrzyd³ach mieli przelecieæ? - uci¹³
Karwowski.
Zapad³o niezrêczne milczenie. Ptaki œpiewa³y wysoko, wij¹c gniazda. Pachnia³y liœcie i las.
Wilgotna trawa przyjemnie ch³odzi³a rozpalone
d³onie.
Roz³o¿yli mapê na zwalonym pniu.
- Tu s¹ Huciska, tu s¹ Ro¿ki, tu jesteœmy
my... - pokazywa³ Bogdziewicz, szukaj¹c w oczach
podchor¹¿ego akceptacji. Ale Karwowski odwróci³
siê i zapali³ papierosa.
„...a tu i tu, i tu, i z lewej, i z prawej, od
pó³nocy i od po³udnia s¹ Szkopy” - doda³ w myœlach.
„£atwiej ci bêdzie pokazaæ, gdzie ich nie ma,
cholera jasna”.
Oddali³ siê i usiad³ na ³¹ce. Próbowa³ sobie
wyobraziæ, uzmys³owiæ ca³y ten mechanizm, o
którym do tej pory nie mia³ pojêcia. Co sprawi³o, ¿e
te setki tysiêcy opuœci³o domy, pola, fabryki,
dorwa³o siê do granicznych or³ów, zgniot³o i
przesz³o? I wyobrazi³ sobie ideê zrodzon¹ w
spoconej g³owie Führera. A potem na myœl przyszed³ mu Nietzsche, wreszcie Dionizos, o którym
mówi³ Smreczyñski. I tu siê zatrzyma³.
II
Jego podw³adni siedzieli na pniu, b¹dŸ stali
obok niego i przygl¹dali mu siê z trwog¹. W oddali
jeszcze jeden wystrza³, koszula przykleja siê do
spoconej skóry, kolejny papieros nie smakuje ani
trochê.
I jeszcze hrabianka Czerniawska, i tam,
dymy nad Ro¿kami, tutaj i tam, dalej, gdzie mieszka
albo mieszka³o wujostwo majora Rubena (tego, co
zgin¹³ pod O¿arowem).
Bêdzie szar¿a. Ale taka rozpoznawcza.
Chce widzieæ hrabiankê pohañbion¹ i le¿¹c¹ na
dziedziñcu. A potem zawróciæ, byle w dzik¹
przepaœæ wpaœæ i zapomnieæ, o wszystkim
zapomnieæ. I z pe³n¹ pomp¹ panowie! Lampasy
maj¹ byæ lœni¹ce, ogolimy siê wczeœniej, twarze
obmyjemy w stawie, poprêgi i puœliska trzeba
poprawiæ. I z tr¹bk¹! Z fanfarami, które byæ mo¿e
ostatni raz (znów wystrza³, chyba haubica)
zabrzmi¹ nad t¹ ziemi¹.
Nagle Karwowskiemu zda³o siê, ¿e natura
przyspieszy³a i z jednym zimniejszym podmuchem
wiatru przysz³a jesieñ. Ale po chwili znów wysz³o
czerwone, z³oœliwe s³oñce. Oœwietla³o kryjówki,
pewnie delikatnie opalizowa³o na twarzach
hitlerowców, którzy odpoczywali pomiêdzy
Ro¿kami a Ro¿kami-Koloni¹. Gdyby ta koñcówka
lata by³a d¿d¿ysta, tak jak rok temu, to ich zagony
pancerne ugrzêz³yby w b³ocie, a nasi ju¿
dokoñczyliby dzie³a. Karwowskiego dziwi³o jaka
natura mo¿e byæ nieczu³a.

„Myœla³em, ¿e Bóg jest po naszej stronie, ¿e,
tak jak œmierci Jezusa towarzyszy³y ciemnoœci,
wiatr i gromy, tak samo przy konaniu tego kraju
rozpêta siê burza i zakryje w morzu czerni tych
¿a³osnych niedobitków z orze³kami na czapkach” zastanawia³ siê.
Teraz popatrzy na tych, których za chwilê
wyœle na œmieræ. Ma do tego prawo, sam ich
poprowadzi. A tak liczy³, jeszcze pierwszego,
jeszcze drugiego i trzeciego wrzeœnia œni³o mu siê,
jak prowadzi ca³y pu³k, calutki w br¹zie, bieli i czerwieni, przystojne ch³opaki, palce lizaæ, na jego
piersiach virtuti. S³yszy odg³os szabli wysuwanej z
pochwy, widzi swoj¹ w³asn¹ twarz. I uœmiecha³ siê
do tego obrazu, tak jak uœmiechamy siê do
nieznajomego, choæ mi³ego oblicza.
A potem przysz³y okropnoœci wojny:
porzucone zw³oki, spalone domy, porozrzucany
dobytek, p³acz¹ce dzieci. W Krakowie, do którego
przebili siê po ciê¿kich walkach, zastali ludzi w
podnieceniu biegaj¹cych po ulicach. Koœcio³y i synagogi sta³y puste. Zdumiewaj¹cy brak myœli
przewodniej, chaos i kakofonia, po drogach
wœciekle pêdz¹ce furmanki, jêki koni ciêtych
biczem, a w górze wiecznie z³owrogi szum.
- Niebo o nas zapomnia³o. Niebo nie nale¿y
do Boga, ono jest Szatana! - gdzieœ pod
Sandomierzem wycharcza³ do niego ksi¹dz z
czerwon¹ twarz¹ i rozwianym siwym w³osem.
Ciekawe, co dzieje siê z tym ksiêdzem teraz, czy
¿yje jeszcze? Tak ba³ siê œmierci ów wielebny, tak
kurczowo chwyta³ siê ¿ycia, przycupniêty w leju po
bombie przeczekiwa³ ataki, gdy konaj¹cy w pobli¿u
b³agali go o rozgrzeszenie.
Czasem jeszcze w g³owie, gdzieœ g³êboko
wyp³ywa jedna, idiotyczna myœl: przebiæ siê na
pó³noc, do Warszawy, tam, gdzie zmierzaj¹
niedobitki z Wo³ynia, znad Bzury, z Pomorza i Prus
Wschodnich, do tej mekki g³upich i maj¹cych
nadziejê, tych, co uwielbiaj¹ krew przelewaæ i nawet
zgin¹æ chc¹ stadnie.
Wyrzuca³ sobie, ¿e by³ z³ym dowódc¹.
Pogr¹¿ony we w³asnych rozmyœlaniach,
przygarbiony pod ciê¿arem decyzji, któr¹ mia³
podj¹æ, zapomnia³ o nich. Rozmawiali teraz w
grupkach, ¿uli stary, twardy chleb, spogl¹dali na
niego ukradkiem.
Wszed³ na niewielkie, zalesione wzgórze
i przy³o¿y³ do oczu zakurzon¹ lornetkê. „A gdyby tak
na po³udnie?” - pomyœla³ jakby niedbale. Zaraz
zmrozi³o go. „Czy wolno mi tak sobie o tym myœleæ?
Pó³noc czy po³udnie? A przecie¿ to wybór miêdzy
¿yciem a œmierci¹...” I natychmiast Warszawa
wyda³a mu siê czarna, dymi¹ca zgliszczami,
pulsuj¹ca morderczym strachem, a Rumunia - oaz¹
pe³n¹ wina i bujnej roœlinnoœci. Nie chcia³
podejmowaæ nowej walki, wiedzia³ o tym, ¿e
Bogdziewicz czy Syrokomla te¿ tego nie chc¹.
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Oni byli ju¿ wypaleni i prze³amani na
wstêpie, to wszystko, co zobaczyli przez te trzy
tygodnie wojny, jak gryz¹cy, ostry py³ zosta³o pod
ich obrzêk³ymi powiekami. Nie znali ¿adnego
innego œwiata prócz tego, który na ich oczach zosta³
zrównany z ziemi¹. Wyszli, ¿egnaj¹c siê z
dziewczynami, ostatniej nocy poœpiesznie sk³adali
w nich nasienie jak znak rozpaczy wobec
niepewnej przysz³oœci, przypinali do munduru
niezapominajki i szli.
Mo¿e gdzieœ byli inni - silniejsi, tamci...
Tu nie ma ju¿ nikogo.
Dla takich jak oni, chyba nie ma miejsca.
Po godzinie wytê¿onego oczekiwania
wydawa³o siê, ¿e strza³y ucich³y. Karwowski
pozwoli³ rozpaliæ ognisko. Piekli ziemniaki,
wychud³e twarze b³yszcza³y w ogniu niczym w
krwawej gor¹czce. Pod stopy spada³y im pierwsze
rude liœcie.
Karwowskiego pali³ ko³nierz munduru
przyklejaj¹cy siê do spoconej szyi. Papieros, który
oderwa³ siê od zeschniêtych warg mia³ lekko
krwisty smak. Karwowski dopiero teraz zauwa¿y³
zaró¿owiony ustnik.
- Zrani³em siê w wargê, to tylko...
To drobne skaleczenie uœwiadomi³o mu, jak
bardzo ba³ siê, ¿e zostanie ranny. Widzia³ ich
przecie¿ tylu - wyj¹cych, czo³gaj¹cych siê w piachu,
z twarzami jakby przedartymi nieprzytomnym
bólem. S³ysza³, ¿e hitlerowcy takich rannych
dobijaj¹ strza³em w ty³ g³owy... A on sam przejmuje
siê t¹ lekko zakrwawion¹ bibu³k¹...
Wtem us³ysza³ za sob¹ kroki.
- Panie podchor¹¿y, co bêdziemy robiæ? spyta³ siê Bogdziewicz, który us³u¿nie przybieg³ na
wzgórze. - Front mo¿e tu byæ jutro wieczorem, a
mo¿e nawet wczeœniej. A wachmistrz Gêbura
mówi, ¿e...
- Stul pysk! - Karwowski nie wytrzyma³, ale
sam czu³, ¿e nadrabia min¹. Do jutra jest jeszcze
du¿o czasu. S³yszysz? Du¿o. A dowodzê tu ja, a nie
twój wachmistrz. Popraw sobie karabin, bo nosisz
go jak damulka parasolkê!
Spojrzenie Bogdziewicza zaniepokoi³o go.
Nie wiedzia³, ¿e wachmistrz odt¹d bêdzie próbowa³
go zabiæ.
III
Nastêpnego ranka zebra³ wszystkich na
apel. Patrzy³ na ich czarne, zaroœniête twarze,
bezmyœlnie patrz¹ce przed siebie, podchodzi³ do
nich i poprawia³ im mundury.
Nie stali jednak na bacznoœæ, a jeœli nawet
stali to bardzo niedbale, niektórzy mieli rêce
za³o¿one na piersiach. Ka¿dy patrzy³ w inn¹ stronê.
Podchor¹¿y musia³ udaæ, ¿e tego nie widzi, bo
ostatecznie co mia³ zrobiæ?
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Bogdziewicz zachowa³ siê bezmyœlnie,
zdradzaj¹c Andrószowskiemu swoje plany
zabójstwa Karwowskiego i przejêcia kontroli nad
oddzia³em. Na rozmowê Bogdziewicz wywabi³ go
poza obóz, gdzie ju¿ nie wolno im siê by³o
zapuszczaæ. Ca³y czas mia³ przygotowanego w
pogotowiu visa, gdyby Andrószowski nie zgodzi³ siê
przy³¹czyæ do spisku. Nerwowo zaciska³ d³onie na
rewolwerze, gdy z pozornym spokojem, rytmicznie
wyznawa³ mu swój plan.
- Wtedy przebijemy siê ku lasom, na pó³noc.
Ruski i Niemcy nie zdo³ali siê jeszcze zeœrodkowaæ.
To jest jedyna szansa, aby...
Nie dokoñczy³, gdy Andrószowski skoczy³
mu do gard³a. Wywi¹za³a siê szamotanina, w której
Bogdziewicz odda³ strza³ w powietrze. Stoj¹cy w
pobli¿u na warcie kapral Jañski, bêd¹c pewien, ¿e
to jakiœ patrol niemiecki odda³ trzy strza³y. A by³
dobrym strzelcem. Bogdziewicz pad³ trafiony w
brzuch i udo. Gdy przera¿ony Jañski dobieg³ do
konaj¹cego, ten wywróci³ tylko oczyma, szarpn¹³
siê jak ryba wyrzucona na brzeg i wyszepta³ sinymi
wargami:
- Niszcz.
Andrószowski, który sta³ obok, podniós³
pistolet Bogdziewicza, którym sam mia³ zostaæ
zabity. W milczeniu przy³o¿y³ mu go do g³owy.
Jañski nie okaza³ sprzeciwu.
- By³ zdrajc¹! - zacz¹³ krzyczeæ Andrószowski,
wymachuj¹c rêkoma. - Ciebie i ten las zielony biorê
na œwiadka, ¿e wachmistrz Józef Bogdziewicz z 15.
Szwadronu Ma³opolskiej Brygady Kawalerii winny
by³ zdrady zorganizowania spisku na ¿ycie naszego
dowódcy podchor¹¿ego...
- Przecie¿ ty chcia³eœ zabiæ wachmistrza powiedzia³ spokojnie Jañski - i cieszy³eœ siê, ¿e
przysz³a okazja. A czujesz siê teraz lepiej?
Uroczyœcie brzmi¹ca tr¹bka wezwa³a ich na
kolejny apel. Gdy przeszli w stronê obozu, zobaczyli
Karwowskiego stoj¹cego na ma³ym kopcu. Mia³
bardzo uroczyst¹ minê.
Andrószowski nawet nie zastanawia³ siê,
czy ktoœ zauwa¿y znikniêcie wachmistrza. Przecie¿
musieli s³yszeæ strza³y, a teraz widz¹ puste miejsce
po lewej stronie.
Zamieszanie jednak by³o wielkie, wszyscy
biegali, krz¹tali siê. Andrószowski zauwa¿y³, ¿e nikt
nie zajmuje siê koñmi, a wielu kawalerzystów ma
niekompletne umundurowanie.
- ¯o³nierze! - g³os Karwowskiego próbowa³
przebiæ siê przez gwar. - Rozkazem, który dotar³ do
nas dzisiaj rano jesteœmy zobowi¹zani do
opuszczenia dotychczasowej linii obrony i przemieszczenia siê na przedmieœcie rumuñskie, aby
tam, na tym ostatnim skraju polskiej ziemi walczyæ
przeciwko hitlerowskiemu najeŸdŸcy.
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Karwowskiego przywita³y gwizdy i pomruki,
on jednak niewzruszenie ci¹gn¹³ dalej.
- Dziêkujê wam - powiód³ woko³o
zaniepokojonym wzrokiem - ¿o³nierze za te dni
krwawych walk w obronie Ojczyzny, za wasz trud
¿o³nierski. Jeszcze Polska nie zginê³a! - krzykn¹³ z
fa³szywym zapa³em, po czym z wyraŸn¹ ulg¹
zeskoczy³ z górki.
¯o³nierze rozeszli siê na le¿e, a Syrokomla
zosta³ wys³any na zwiady nieco na pó³noc, w
kierunku Ro¿ków. Karwowski po prostu chcia³ siê
przekonaæ, jakie by³y dalsze losy hrabianki
Czerniawskiej, nikomu jednak siê z tym nie
zdradzi³. - Syrokomla, wiesz, musisz popatrzeæ, czy
tam nie ma kompanii grenadierów gdzieœ w pobli¿u,
panimajesz? - mówi³, nie patrz¹c mu w oczy.
Decyzja podchor¹¿ego by³a w smak
wachmistrzowi Gêburze i Kodymowiczowi. Zastali
Kaœkê, gdy obiera³a ziemniaki na skraju lasu. By³a
w prostej, bia³ej sukni, przy podmuchach
delikatnego wiatru raz po raz ukazywa³y siê jej bia³e
³ydki i kolana. Gêbura zaszed³ j¹ od ty³u, zatka³ usta,
t³umi¹c krzyk przera¿enia (mo¿e myœla³a, ¿e to
Niemcy?) i zadar³ jej spódnicê. Kodymowicz stan¹³
przed ni¹, spuœci³ spodnie, po czym wymierzy³ Kasi
siarczysty policzek.
Przylgn¹³ do niej, wykonuj¹c miarowe,
poœpieszne ruchy, a po jej udach pop³ynê³a jasna
krew.
- Patrzcie, ten szczeniak Syrokomla nawet
do baby nie umia³ siê zabraæ jak trzeba! - Gêbura
wyszczerzy³ zêby.
Gdy Kodymowicz dokoñczy³ i zasapa³ siê,
zmieni³ go Gêbura. Przechodz¹cy w pobli¿u
Marczak przygryz³ w¹sa i krzykn¹³ do nich.
- Jak skoñczycie, zostawcie coœ dla mnie!
Po chwili ciemnej rozkoszy Gêbura us³ysza³
znajomy warkot. Zmartwia³ z przera¿enia i myœla³,
¿e œni, gdy zobaczy³ niemiecki samochód
pancerny. Zacz¹³ uciekaæ, jednoczeœnie próbuj¹c
za³o¿yæ spodnie. Seria z dzia³ka jednak rozerwa³a
go na strzêpy, a od³amki zabi³y Kasiê, koñcz¹c
piek³o, którego zazna³a w ostatnich minutach ¿ycia.
Tak to przewrotnie siê z³o¿y³o - obawia³a siê
hitlerowców, a zgwa³cili j¹ towarzysze jej mê¿a polscy ¿o³nierze. Konaj¹c, nie wiedzia³a jeszcze
jednej rzeczy. Otó¿, z tego samego dzia³ka
kilkanaœcie minut wczeœnie pad³ strza³, który zabi³
jej m³odego mê¿a.
Tyraliery grenadierów niemieckich, które
otoczy³y ich z trzech stron, zadawa³y dotkliwe
straty. Nie ¿yli ju¿ M¹drochowski i Kupcewicz,
ciê¿ko ranny by³ m³ody Ruben. Nie by³o siê nawet
gdzie ukryæ - wszêdzie g³adko, las rzadki. Ostatnich
kilku podda³o siê, z Karwowskim na czele. Stali
teraz w rzêdzie, a dowódca niemiecki, przystojny
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brunet, z wyrazem znudzenia na twarzy odrywa³ im
pagony, i na kolanie z³ama³ szablê Karwowskiego.
„Ona zosta³a z³amana ju¿ wczeœniej, ty to
tylko potwierdzasz, Szkopie” - pomyœla³ podchor¹¿y.
Czu³ tak wielk¹ obojêtnoœæ, jakby to ju¿ nie
by³o jego ¿ycie, jakby umar³ ju¿ wczeœniej, gdzieœ
miêdzy Bzur¹ a Modlinem.
Sta³ on, Kodymowicz, Wirski, Ostapienko
i ¯yd Wiesenstein, najni¿szy rang¹. W³aœnie jego
od³¹czyli od nich, podumali chwilê, pal¹c papierosy,
po czym wybuchnêli œmiechem. Jeden z Niemców
wyci¹gn¹³ pistolet i strzeli³ Wiesensteinowi prosto w
piersi, wysuwaj¹c koniuszek jêzyka zupe³nie jak
dziecko, które na loterii rzuc¹ strza³¹, próbuj¹c
wycelowaæ w œrodek tarczy.
Teraz wziêli na bok Kodymowicza. Ten
upad³ na kolana i zacz¹³ tarzaæ siê w piasku.
Parska³ i wrzeszcza³:
- Nicht, nicht verloren! Nie zabijajcie!!! Heil
Hitler! ¯yæ! Ja chcê! Nic nie machen! Ich unsere
Freunde! Nie zabijajcie! - rycza³.
Dowódca Niemców wymierzy³ w niego, po
czym nieznacznie uœmiechn¹³ siê i opuœci³ rêkê.
Jeden z hitlerowców wymierzy³ Kodymowiczowi
soczystego kopniaka w brzuch. Dwóch innych
¿o³nierzy z³apa³o Karwowskiego i postawi³o przed
le¿¹cym na ziemi. Dali Kodymowiczowi rewolwer, a
jeden z Niemców z³apa³ go za kark i powiedzia³
³aman¹ polszczyzn¹:
- Zabij go, a my darowaæ ¿ycie tobie!
- Nie zabijajcie, darujcie mi ¿ycie, Heil Hitler!
Heil Dojczland! - wykrzykiwa³ Kodymowicz, który
nadal niewiele rozumia³.
Krew uciek³a z twarzy Karwowskiego, ale
jednoczeœnie uczu³ w sobie dziwne ciep³o,
rozrastaj¹ce siê jak œlad atramentu na chusteczce.
Nie trzymali go, wiêc wyci¹gn¹³ papierosa i zapali³,
spogl¹daj¹c na wachmistrza z odraz¹, jak na glistê
czy paj¹ka. Mia³ minê, jakby sam mia³ decydowaæ o
jego losie, a nie na odwrót. Strzykn¹³ œlin¹ przez
zêby, wprost pod nogi Kodymowicza.
- Jeœli mnie chcecie zabiæ, pozwólcie tym
odejœæ - powiedzia³ bez namys³u, jakby próbuj¹c siê
usprawiedliwiæ.
Kodymowicz dysza³ ciê¿ko i p³aka³ na
przemian, powoli podnosz¹c broñ. Niemcy œmiali
siê i ¿artowali. Wysoko, w drzewach œpiewa³y ptaki,
a po niebie przep³ywa³y chmury o fantazyjnych
kszta³tach. Niemcy rozpalali ognisko i pogryzali
suchary, niektórzy œpiewali jak¹œ piosenkê
Schillera. Wreszcie Kodymowicz nacisn¹³ spust.
Chybi³.
- Cholera, jakie on wystawia œwiadectwo
naszej sztuce strzelania? - pomyœla³ Karwowski
niemal¿e z uœmiechem.
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Wachmistrz, ³kaj¹c strzeli³ jeszcze raz.
Karwowski zachwia³ siê i poczu³ jak ciep³a, lekka
krew sp³ywa mu po g³owie. Us³ysza³ jeszcze r¿enie
konia i przysi¹g³by, ¿e to Hera ¿egna siê z nim na
zawsze. Pad³ twarz¹ przy swej z³amanej szabli.
Widzia³, jakby coœ otwiera³o siê nad nim, rêkoma
szarpa³ trawê. Zobaczy³ jeszcze s³oñce i dym. I
nagle powsta³o w nim rozpaczliwe pytanie, które od
tak dawna chcia³ zadaæ. „- To ty?” - wyszepta³
bielej¹cymi wargami. I ju¿ mia³ us³yszeæ
odpowiedŸ, gdy kolejny strza³, widaæ oddany z
bardzo bliska, pogr¹¿y³ go w mroku, ale
niekoniecznie pustce.
Maurycy Witkowiak
(Poznañ, kwiecieñ 2009)

Piotr Kupczak (25.11.1975) - poeta, teolog,
aktor. Pochodzi z Ró¿añca na ZamojszczyŸnie.
Doktorant Wydzia³u Teologii w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw³a II. Od 2002 r.
zwi¹zany ze studenckim teatrem „Enigmatic”, w
którym wspó³tworzy³ Piwnicê Artystyczn¹.
Adaptowa³ i nagra³ w Katolickim Radiu Zamoœæ
fragmenty powieœci Jana Dobraczyñskiego pt. Cieñ
Ojca, któr¹ emitowano w dwudziestu piêciu
odcinkach w grudniu 2002 r.
Autor dwóch tomów poezji: Nieba otwarte
(Lublin 2003) i Uko³ysz przeœnieniem (Tarnogród
2005). Jego wiersze znalaz³y siê tak¿e w
almanachu bi³gorajskich literatów Wci¹¿ s³yszê
s³owa (Bi³goraj 2003) oraz Kwartalniku
Tarnogrodzkim, Aspektach i Zamojskim Kwartalniku
Kulturalnym.
W latach 2004 - 2008 dzia³a³ w zarz¹dzie
Bi³gorajskiego Towarzystwa Literackiego.
Jako pierwszy objêty zosta³ w 2007 r.
impresariatem twórców Stowarzyszenia Konotacje
Sztuki „Sztukon”. Wspó³pracuje i koncertuje z
parczewskim zespo³em Dedli Swim, który tworzy
muzykê do jego wierszy. Jest laureatem
poetyckiego konkursu dla lubelskich studentów
„Kulminacja uczuæ 2003”.
Dorobek poetycki Piotra Kupczaka uhonorowany zosta³ przez bi³gorajskie œrodowisko
literackie nagrod¹ „£abêdzie Pióro 2007”.
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Piotr Kupczak
W krainie ³agodnoœci
W krainie ³agodnoœci
jest czas
i stó³
i nó¿
w krainie ³agodnoœci
jest tron
i krew
i brud
w krainie bezbo¿noœci
by³ œwit
spad³
i ju¿
***
Jeszcze nie teraz
blednê w pó³mroku
mrok zmierzchu nagle
na ziemiê opad³
dzieñ po kryjomu
ze mnie ucieka
a tylko chwila
a bym go dopad³
Teraz me serce
œwieci pustkami
b³yska z³owroga ³za
w moim oku
i spada w otch³añ ziemi
w pop³ochu
Siedzê odarty
przez siebie z cz³owieka
w pe³nym anio³ów
domu bez okien
przez piêtra zgliszczy
wdziera siê spokój
***
Wtargn¹³em
za niesiebie
wpuœci³em
za nikogo
przeœcierade³
przedarte tajemnice
za g³ow¹
krêpuj¹ce wstêgi
pobie¿ne wota
banda¿e dni wolnych
przes¹czymy
zdrojem adoracji
otuleni sob¹
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Mariusz Kargul
Piotr Kupczak
***
Niezapominajki semaforów
odprowadzaj¹
za welon lasu
z kolei
drabiny deszczu
d³u¿¹
nadspodziewanie
przedzia³ czasu
min¹³ poci¹g
zat³oczony tob¹
zostawa³ dworzec
bardzo widmo

T

ryptyk polanicki

W miasteczku, w którym nikt nie kicha³ po
pieprzu… Przepraszam, to nie tak mia³o siê
zaczynaæ. Jeszcze nigdy nie by³em w Polanicy.
Mam nadziejê, ¿e to siê niebawem zmieni.
Mieszkañcy wybacz¹ mi wiêc tych kilka impresji
poczynionych pod wp³ywem przypuszczeñ,
niejasnych skojarzeñ i snów.
Wiosna w Polanicy

powróciæ tam
wypijam zimn¹...

Miejscowoœæ, z racji swego po³o¿enia
geograficznego, ma bli¿ej do Grecji i W³och ni¿ taka
na przyk³ad Jurata albo inne Rozewie. Czuæ to za
ka¿dym razem, gdy zima schodzi na kilka miesiêcy
do meteorologicznego lamusa. Wiatr pêdz¹cy od
strony Po³udnia smaga filuternie niewiasty
krocz¹ce ulicami miasta, mieszaj¹c im we w³osach i
g³owach. Na ich skórze osiada mikroskopijna
warstwa py³ków wznieconych gdzieœ tam na
pla¿ach Morza Œródziemnego przez kohorty
niesfornych „bambini”. Nadaje to im ponêtnego
uroku i generuje zapach burz¹cy krew w ¿y³ach u co
bardziej romantycznie usposobionych obywateli.
Tylko gburowaci dusigrosze, na widok (i woñ)
wchodz¹cej do domu kobiety, potrafi¹ rzuciæ
sponad tabloida: i znowu by³aœ w solarium!
Starsze wiekiem i sta¿em pary z rosn¹cym
niepokojem œledz¹ we wszelkich dostêpnych
stacjach kolejne wydania prognozy pogody i
czujnym okiem bacz¹ na poziom rtêci w
termometrze za oknem. W³aœciwie nie obawiaj¹ siê
jakiejœ specjalnej katastrofy klimatycznej, bo
niejedno ju¿ w swoim ¿yciu widzieli, ale to tak
zawsze raŸniej chocia¿ poudawaæ we dwoje, ¿e siê
martwimy, czy nas nie zawieje, zamiecie, zaleje.

budzik dr¿y

Poranek infantki

***
Piêkniejesz tañcz¹c
zapl¹tana
we w³osy lniane
obracaj¹ca los
ku s³onkom nocnym
przywdziewana
w œwietliki têskne
jednych chwil
ukojona
rozstañ jutrzenn¹ ros¹
w niedotknionoœci p³onna
stanowczo
nad tratw¹
uniesiona

Infantka Izabela nie mia³a dzisiaj specjalnie
udanego dnia. Ju¿ od momentu porannej toalety
wszystko zaczê³o iœæ nie tak, jak trzeba. Jej mops
Fifi zapl¹ta³ siê w kotarê, wzbijaj¹c ob³oki kurzu i
budz¹c myszy w gniazdach. Nie spodoba³o siê to
ani kotom cesarzowej matki, ani tym bardziej
nadwornemu ³owczemu. B³yskawicznie urz¹dzono
polowanie z nagonk¹. Efekty: skrócone o po³owê
lewe ucho mopsa, trzy koty ranne (jeden
beznadziejnie), zerwana kotara, podziurawione
œciany, drzwi ruszone z framug¹.
Na domiar z³ego, zaraz potem wpad³
wzburzony pretendent do rêki i tronu - Don Juan de
Castellon, z licznymi pretensjami i ca³ym
wachlarzem ¿¹dañ. Wrzeszcza³ i tupa³, ¿e on sobie

£yk
Nastrój oliwnych lamp
aromat dobroczynnej kawy
siedzieliœmy tak dzieñ w dzieñ
sielankowi
rozbudzeni
dla zabawy
opuszczam fili¿ankê
pe³n¹ metanoi
w noc
pó³senny
vis a vis
ukrzy¿owany
pragnie…
podam mu
kubek czarnej
za srebrnika
z automatu
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nie pozwoli, by Izabela traktowa³a go gorzej ni¿
swego psa i w dodatku jeszcze publicznie
kokietowa³a tego francuskiego maminsynka i bawidamka; mowa o markizie Henri de la Gorgogne.
Pretendent ciska³ siê po k¹tach. Fifi,
skowycz¹c, g³adzi³ ³apk¹ kikut ucha, koty rzêzi³y
pod kotar¹, a myszy urz¹dza³y przeprowadzkê do
kuchni. Infantka mia³a ju¿ serdecznie tego doœæ.
Chocia¿ kobiety jej stanu nigdy do czegoœ
podobnego siê nie ucieka³y, ona postanowi³a byæ
pierwsza.
Don Juan dosta³ „z liœcia” raz, ale dobrze,
co pozwoli³o spacyfikowaæ nastroje reszty
mena¿erii. Nastêpnie Izabela ruszy³a zdecydowanym krokiem w stronê jednego ze 125
pa³acowych wyjœæ, wo³aj¹c po drodze sw¹ oddan¹
s³u¿kê Pola Nicê: - ChodŸ, stara, jedziemy na
manifê!
Polanica widziana z kosmosu
Mówi¹, ¿e z kosmosu mo¿na zobaczyæ na
ziemi tylko Wielki Chiñski Mur i ewentualnie Kolej
Transsyberyjsk¹. Guzik prawda. Z Marsa widaæ
dajmy na to, jak na Warszawskiej gasn¹ i zapalaj¹
siê uliczne latarnie, a z Wenus, w przerwach
miêdzy burzami piaskowymi, s³ychaæ nawet tupot
kuracjuszy przemieszczaj¹cych siê ochoczo
miêdzy jednym a drugim sanatorium. Astronauci,
poupychani w swych statkach jak ostrygi pod œluz¹,
z zazdroœci¹ spogl¹daj¹ w wolnych chwilach na dó³,
a czasem jakby trochê z boku, na to, co ludek
polanicki wyprawia sobie o ró¿nych porach dnia
i nocy.
O tam, na przyk³ad pani Pelagia Ruszcz
³aje swego ma³¿onka za oko puszczone do
licealistki mijanej pod blokiem. Starszy pan na
³awce w parku czyta najnowsze wydanie „Bramy
K³odzkiej” i zastanawia siê, kiedy wreszcie
zamieszcz¹ jego og³oszenie matrymonialne. Nie
zamieszcz¹, bo go nie wys³a³, ale myœli, ¿e to zrobi³ i
teraz siê dziwi. W innym miejscu babcia ociera
wnukowi ³zy z policzków, gdy¿ malec po raz
pierwszy przekona³ siê, ¿e w telewizji nie zawsze
mówi¹ prawdê i go³¹b trafiony z procy nie dostanie
drugiego ¿ycia. Przynajmniej tu, na ziemi.
Na drugim koñcu miasta para przejrzewaj¹cych podlotków oczekuje niecierpliwie w jej
domu, kiedy rodzice wreszcie pojad¹ na dzia³kê.
W³aœnie na dzisiaj, w koñcu, zaplanowali swój
pierwszy raz, a tu jak na z³oœæ starzy siedz¹ w
du¿ym pokoju i ogl¹daj¹ na DVD wszystkie odcinki
„Familiady” od 2004 roku. Na dzia³ce ponoæ jeszcze
œnieg, b³oto i zero zawilców. A tutaj cz³owiek nie
cyborg, natura siê domaga, wiosna za progiem.
Nic, tylko wlewaæ w siebie tê wodê, szklanka za
szklank¹, t³umacz¹c zdumionym seniorom: ale¿ piæ
siê chce, taki dziœ upa³.
Mariusz Kargul
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Zbigniew Masternak
garœæ euro
Za(fragmenty)
2. Zielona Wró¿ka
- Zielona Wró¿ka - powiedzia³em, gdy
wreszcie wsiedliœmy do w³aœciwej linii RER.
- W³aœnie tak niektórzy nazywali absynt. Kto go pi³,
czu³ siê magicznie.
- A co to znaczy Montmartre? - zapyta³a
Renia.
- Wzgórze Mêczenników - odrzek³em
oszo³omiony wielkoœci¹ miasta.
- A zobaczymy jutro wie¿ê Eiffla? - dopytywa³a
siê Renata, na której stolica Francji równie¿
wywar³a imponuj¹ce wra¿enie. Kiedy potakn¹³em
ruchem g³owy, ucieszy³a siê. - Zawsze chcia³am na
ni¹ wejœæ. W mojej okolicy, niedaleko stacji
kolejowej stoi wysoka wie¿a - przekaŸnik telefonii
komórkowej. Kiedyœ uda³o mi siê wdrapaæ prawie
na jej wierzcho³ek.
- Takie wchodzenie na wie¿ê jest symbolem
rozwijania siê. Gdybym by³ na twoim miejscu,
napisa³bym opowiadanie zatytu³owane „Dwie
wie¿e"... Pobuszujemy trochê po Pary¿u i okolicy,
mam na myœli Wersal, i ruszamy szukaæ pracy.
Mo¿e gdzieœ nad morzem, albo na wsi... Taki mam
plan... - po³o¿y³em g³owê na jej ramieniu. Lubi³em
mieæ blisko ust skórê jej szyi. Wpija³em siê w ni¹
delikatnie, jak m³ody wampir.
Przypomnia³em sobie nasz¹ podró¿ z Kielc
do Pary¿a. Autobus strasznie siê wlók³, co parê
godzin zatrzymywa³ siê na d³ugie postoje. Ca³¹
drogê rozmawialiœmy o tym, ¿e jedziemy podbiæ
stolicê œwiata. ¯e kiedyœ wydam swoj¹ ksi¹¿kê po
francusku i stanie siê ona wydarzeniem na skalê
europejsk¹. S³uchali nas jad¹cy do pracy we Francji
Polacy. Do pracy na budowie, na fermach, jako
sprz¹taczki - s³uchali naszych s³ów z niedowierzaniem. Przecie¿ stereotyp Polaka za granic¹ to
kloszard œpi¹cy na budowie, zawiniêty w worek po
cemencie.
- Pamiêtasz ostatni przystanek przed
wjazdem do Pary¿a? - Renia zachichota³a.
- Tak, to by³o coœ przekomicznego! - te¿ siê
rozeœmia³em. Autokar zatrzyma³ siê na parkingu
pod Pary¿em. Pasa¿erowie rzucili siê na toalety, bo
ta w autobusie siê zapcha³a. Tyle, ¿e toi-toi, do
którego ustawi³a siê kolejka, by³ p³atny - dwa euro.
Postanowiono zaoszczêdziæ - kiedy ktoœ siê
za³atwi³, nie zamykano drzwi, bo wtedy toaleta
zosta³aby w ca³oœci zdezynfekowana. Kiedy do
kibla wesz³a pewna babcia spod Hrubieszowa,
nagle rozleg³ siê okrzyk przera¿enia. Wyskoczy³a z
toalety z opuszczon¹ spódnic¹, z majtkami w
rêkach. Ca³a mokra. Okaza³o siê, ¿e zamkniêcie
drzwi uruchomi³o ca³kowit¹ dezynfekcjê.
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- Jak by³am ma³a, jeŸdzi³am czêsto z
rodzicami po Polsce. Mama pracowa³a w PKP
i mieliœmy darmowe bilety. ZjeŸdziliœmy ca³y kraj,
bardzo to lubi³am... - przygl¹da³a siê jad¹cym w
metrze ciemnoskórym dziewczynom. Mia³y d³ugie,
kolorowe spódnice, wygl¹da³y jak Cyganki z Pu³aw.
- Podobno na wzgórzu Montmartre, na które
siê udajemy, obciêto kiedyœ g³owy trzem
mêczennikom - ci¹gn¹³em. - Przez d³ugi czas ludzie
omijali to miejsce. Jeszcze na pocz¹tku XIX wieku
na wzgórzu ³opota³y skrzyd³a wielu wiatraków i
rozwija³a siê hodowla winoroœli. I w³aœnie to ostatnie
sprawi³o, ¿e wzgórze sta³o siê atrakcyjne...
- Dlaczego? - Renia s³ucha³a mnie z uwag¹.
Nie odpowiedzia³em od razu - zauwa¿y³em,
¿e spodoba³a siê dwóm Murzynom, siedz¹cym
naprzeciw nas. Pos³a³em czarnym groŸne
spojrzenia, bo poczu³em siê zazdrosny. Odwrócili
wzrok, zaczêli rozmawiaæ o meczu, jaki niedawno
rozegra³o miejscowe PSG z Olympique Lyon.
- Siostry zakonne uprawiaj¹ce winoroœl,
wytwarza³y z niej wino. Poniewa¿ w Pary¿u alkohol
by³ ob³o¿ony podatkiem, Montmartre sta³o siê
miejscem, gdzie mo¿na by³o siê tanio napiæ... Na
przyk³ad absyntu…
- Obserwuj - wskaza³em wzrokiem artystów
na placu du Tertre. - Mo¿e w t³umie kiepskich
pacykarzy wypatrzysz nowego Picassa? Tacy jak
on bawili siê tutaj, g³odowali i zastawiali swoje
dzie³a w lombardach - mówi³em, gdy
przeciskaliœmy siê wœród turystów. By³o tutaj tak
uroczo, ¿e nie czuliœmy zmêczenia d³ug¹ podró¿¹,
ani rozczarowaniem, jakie sprawi³ mi ten dupek,
Georges. Napisa³, ¿e znalaz³ wydawnictwo, które
chcia³oby przet³umaczyæ i wydaæ we Francji moj¹
ksi¹¿kê. Dostaæ zaliczkê w euro - to by³oby coœ! W
wyobraŸni widzia³em, jak moja ksi¹¿ka podbija
europejski rynek, jest hitem wydawniczym jak „Kod
Leonarda da Vinci". Mia³ za³atwiæ wystawienie
„Stacji Mirsk" w jednym z francuskich teatrów.
„Mo¿e nawet uda siê dotrzeæ do przedstawicieli
francuskiej kinematografii…" - tak pisa³ w liœcie.
Mo¿e nawet do Romana Polañskiego, który od
afery z t¹ nieletni¹ prostytutk¹ mieszka w stolicy
Francji. Przyjechaliœmy do Pary¿a i okaza³o siê, ¿e
jesteœmy zdani tylko na w³asne si³y. Najgorsze, ¿e
kasy mieliœmy tylko na kilka dni. Po chwilowym
przygnêbieniu stwierdziliœmy, ¿e potraktujemy ca³¹
aferê jako ciekaw¹ przygodê, wakacyjny wypad.
Potrafi³em sobie radziæ w ka¿dych okolicznoœciach
- mia³em ju¿ dwadzieœcia siedem lat, a do tej pory
pracowa³em ³¹cznie z tydzieñ. Mimo tego mia³em
ci¹gle sporo pieniêdzy - wierzy³em, ¿e teraz tak¿e
coœ wymyœlê. Wynajêliœmy hotel na Saint-Michele.
Doba kosztowa³a czterdzieœci euro od osoby. To
by³o du¿o, jak na nasze mo¿liwoœci. Ale musieliœmy
zostawiæ gdzieœ baga¿e, ¿eby móc jak najszybciej
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ruszyæ na zwiedzanie Pary¿a. Tylko od czego tu
zacz¹æ ogl¹danie miasta, w którym jest tak wiele
atrakcji? Na razie postanowiliœmy jechaæ na
Montmartre, odwiedziæ miejsce, gdzie ¿yli i tworzyli
podziwiani przeze mnie Boudlaire i wielu innych.
Nad okolic¹ górowa³a bia³a bazylika nazywa siê Sacre-Coeur. Wiedzia³em z
informatora, ¿e biel budowli to efekt zastosowania
kamienia z Chateau-Landon, który pod wp³ywem
deszczu wydziela³ kalcyt, biel¹c mury.
- Kiedyœ weŸmiemy tam œlub - wskaza³em
g³ow¹ w kierunku bazyliki, kiedy przystanêliœmy w
jednym z licznych zau³ków. Przycisn¹³em Reniê do
œciany i zacz¹³em ca³owaæ.
- A³a... - jêknê³a. - Coœ mnie uk³u³o w ty³ek...
- Coœ ciê uk³u³o w ty³ek i nie by³em to ja? za¿artowa³em. Wzi¹³em j¹ za rêkê i poprowadzi³em
do Cafe Tabac des 2 Moulins. - To tutaj krêcili
„Ameliê".
Weszliœmy do baru, który mia³ wystrój jakby
z lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku.
- Zobacz, ten sam musztardowy sufit, co w
filmie... - wskaza³em wzrokiem. - ChodŸmy do
toalety - szepn¹³em Reni do ucha. - Jest
koedukacyjna...
Absynt kupiliœmy od sprzedawcy na targu.
Spod lady.
- To prawdziwy absynt? - dopytywa³em siê.
- Prawdziwy! - zapewni³. - Sporz¹dzony
wed³ug starych regu³. Mo¿e kupi pan tak¿e
aparaturê? - wskaza³ na a¿urowe ³y¿eczki i inne
akcesoria.
Wydawa³ siê na tyle przekonuj¹cy, ¿e
kupi³em dwie butelki i potrzebne do rytua³u
przyrz¹dy.
- Z czego robi siê absynt? - zapyta³a Renia,
kiedy skierowaliœmy siê do ma³ego parku.
- Przede wszystkim z kwiatów i liœci pio³unu
oraz any¿u, z dodatkiem kopru w³oskiego i
hyzopu… - odrzek³em. Kiedyœ bardzo interesowali
mnie moderniœci, wiedzia³em wiele na temat ich
sztuki, a tak¿e codziennych obrzêdów.
- A dlaczego jest zielony? - dopytywa³a siê
Renia.
- To kwestia barwnika…
- A to prawda, ¿e ma w³aœciwoœci… jak to siê
nazywa… no, psychoaktywne?
- Przekonamy siê…
Rozsiedliœmy siê na ³aweczce w parku. Do
jednej czêœci alkoholu doda³em trzy czêœci
lodowatej wody, co spowodowa³o jego zmêtnienie.
Dosypa³em a¿urow¹ ³y¿eczk¹ cukier.
- Woda go rozpuœci - wyjaœni³em. - Doda³em
cukier celem zmniejszenia goryczy.
Zaczêliœmy siê raczyæ trunkiem. Coraz
bardziej zaczyna³o siê nam podobaæ takie ¿ycie.
Wbrew schematom, codziennej pogoni za
pieniêdzmi, w¹tpliwej karierze. Piliœmy, a wtedy
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zacz¹³em widzieæ tych, których podziwia³em.
Zjawili siê w czwórkê: Boudlaire z kobiet¹ i Stasio
Przybyszewski z Dagny Jeul. Przybyszewski,
chocia¿ najs³abszy artystycznie z nich wszystkich,
rz¹dzi³ t¹ gromadk¹.
- S³ysza³em, ¿e teraz w Polsce nie ma
dobrych pisarzy… - Przybyszewski wyd¹³
pogardliwie swoje w¹skie jak u kobiety usta.
- Nie ma … - potwierdzi³em.
- Bo nie pij¹ absyntu! - wtr¹ci³ Boudlaire i
wszyscy wybuchnêliœmy gromkim œmiechem.
Rozmawialiœmy do póŸnej nocy. W koñcu
zauwa¿y³em, ¿e ludzie, z którymi siedzimy, to wcale
nie Przybyszewski i Boudlaire z kobietami, a
Murzyni i Murzynki z poci¹gu. Renia chyba
wczeœniej to zauwa¿y³a, bo nic nie mówi³a, tylko
spa³a, opar³szy g³owê na moim udzie.
- Mieszkacie tutaj? - zapyta³em, jakby
dopiero pierwszy raz ich ujrzawszy. A osuszyliœmy
ju¿ obie butelki zielonego trunku.
- Tak - odpar³ Murzyn, którego uwa¿a³em za
Przybyszewskiego - tutaj s¹ tañsze mieszkania ni¿
w centrum Pary¿a - b³ysn¹³ bia³ymi zêbami, w
których odbi³y siê refleksy pobliskiej latarni.
- Jesteœcie artystami? - zada³em drugie
pytanie, jeszcze g³upsze od pierwszego. Popatrzyli
po sobie i wybuchli gromkim œmiechem.
- Mo¿na tak powiedzieæ - odrzek³ ten,
którego uwa¿a³em za Boudleair'a. - Artystami
¿ycia…
- Co tworzycie? - nie bardzo rozumia³em, o
czym do mnie mówi. - Jakiœ performance?
- Pilnujemy naszych kobiet, ¿eby dobrze
pracowa³y - wyjaœni³ Przybyszewski. - Na Polach
Elizejskich. - Wskaza³ wzrokiem na dwie doœæ
³adne, ale bardzo szerokie w biodrach Murzynki. Jak siê ich nie pilnuje, to strasznie oszukuj¹. I s¹
leniwe…
- A ty te¿ jesteœ alfonsem? - zapyta³
rzeczowo Boudlaire. - Twoja kobieta jest
blondynk¹. - przyjrza³ siê œpi¹cej Reni z
zainteresowaniem. - Blondynki we Francji s¹ w
cenie…
- Nie, to moja dziewczyna… - wyjaœni³em,
trzeŸwiej¹c. - Renia, obudŸ siê, czas na nas zerkn¹³em na zegarek - w³aœnie minê³a pó³noc. - Za
kwadrans mamy ostatni poci¹g do Pary¿a wyjaœni³em Murzynom, chocia¿ wcale nie by³em
pewien, czy w ogóle jeszcze jest jakiœ poci¹g tego
dnia.
Renia zbudzi³a siê i patrzy³a nieprzytomnym
wzrokiem na towarzyszy naszej libacji.
- Musimy wracaæ do hotelu - podnios³em siê i
pomog³em jej wstaæ.
- Zostañcie jeszcze - nalega³ czarny
Przybyszewski. - Na pocz¹tku by³a chuæ… - chwyci³
moj¹ ¿onê za rêkê.
Zdzieli³em czarnucha butelk¹ po absyncie w
³eb, a¿ siê szk³a posypa³y. Straci³ przytomnoœæ.

56

Proza

Drugi chcia³ mnie dusiæ, ale w rêku mia³em ju¿
drug¹ butelkê - podzieli³ los kolegi, tyle ¿e butelka
siê nie rozbi³a. Poprawi³em mu kopniakiem w nos. I
zostawiliœmy tych mêczenników na wzgórzu, przy
lamencie ich kobiet.
3. Tylko koni ¿al...
- Czujê siê trochê jak w pierwszym wagoniku
roller-coastera… - uœmiechnê³a siê Renia, gdy
przeje¿d¿aliœmy przez Pary¿ „14-stk¹" - wed³ug
informacji - najnowsz¹, najnowoczeœniejsz¹ i
najszybsz¹ lini¹ metra. - Pamiêtasz, jak do
Na³êczowa przyjecha³o weso³e miasteczko? wybuchnê³a œmiechem.
Jak¿e móg³bym zapomnieæ - namówi³a
mnie na przeja¿d¿kê na roller-coasterze.
Nienawidzê karuzeli i tym podobnych - wsiad³em
tylko dlatego, ¿e nie chcia³em wyjœæ na miêczaka.
Niestety, zwymiotowa³em na innych pasa¿erów.
- To pierwszy i na razie jedyny w Pary¿u
poci¹g, który nie ma motorniczego… powiedzia³em, gdy przesunêliœmy siê na pocz¹tek
wagonu. Staliœmy tu¿ przy szybie, z której rozci¹ga³
siê niesamowity widok na tunel…
- Mia³am sen - powiedzia³a Renia. - Sz³am
przez Pu³awy w moim nowym ko¿uchu, który mi
kupi³eœ. By³a ze mn¹ Futrzak, moja przyjació³ka.
Obie mia³yœmy w³osy ufarbowane na czarno,
zaplecione w d³ugie, grube warkocze. Nosi³yœmy
spódnice - kolorowe, d³ugie po kostki. By³yœmy
Cygankami… - urwa³a, bo poci¹g zatrzyma³ siê na
kolejnej stacyjce - na ca³ej linii wszystkie drzwi
otwiera³y siê automatycznie. Wysiedliœmy, ¿eby siê
przesi¹œæ do linii numer „1".
- Zobacz, jak œwietnie to wszystko jest
urz¹dzone - odezwa³em siê z podziwem. W³aœciwie
z ka¿dego miejsca by³o blisko do jakiejœ stacji i mo¿na by³o wzglêdnie szybko przemieszczaæ siê po
mieœcie. Na ka¿dej stacji widnia³y strza³ki, które
kierowa³y na odpowiedni peron. Trzeba by³o tylko
znaæ docelowy kierunek - nazwa ostatniej stacji
by³a przypisana strza³kom. Na peronie znajdowa³a
siê te¿ elektroniczna tablica, która pokazywa³a czas
przyjazdu najbli¿szych poci¹gów.
- A ile osób czyta ksi¹zki?! W Warszawie jest
ich zdecydowanie mniej… - nie przestawa³em siê
zachwycaæ. W metrze by³y zamontowane
automaty, do których wrzuca³o siê po kilka euro i
wypada³a ksi¹¿ka - mo¿na by³o kupiæ nawet dzie³a
klasyków, choæby jednego z najbardziej przez mnie
cenionych - Balzaka.
- Mo¿e dlatego, ¿e tamtejsze linie s¹ za
krótkie - wtr¹ci³a cierpko Renia - nie lubi³a, kiedy
przestawa³em jej s³uchaæ.
Z g³oœników lecia³y kawa³ki z musicalu
Notre-Dame de Paris z Garou w roli Quasimodo.
Powiedzia³em o tym Renacie, która kompletnie nie
zna³a francuskiego.
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- Aha, pamiêtam - powiedzia³a Renia. Chocia¿ bardziej wolê ksi¹¿kê Hugo.
- Chyba chodzi ci o w¹tek mi³osny
archidiakona Frollo do piêknej Cyganki Esmeraldy…
- za¿artowa³em. A gdy wzruszy³a ramionami,
powiedzia³em:
- Quasi-mondo - oto jak mo¿na nazwaæ
Pary¿.
- Dlaczego w³aœnie tak? - zapyta³a.
- Ten dzwonnik to pokraka, ktoœ, kto wzbudza odrazê, a jednoczeœnie szacunek. Jak Pary¿
w³aœnie - wyjaœni³em.
- Je¿eli chodzi o Quasimodo, to ceniê sobie
tylko tego w³oskiego poetê, laureata nagrody
Nobla… - Renia znów siê ze mn¹ przekomarza³a. Zobacz, w metrze jest ca³a masa ma³ych
sklepików… - zmieni³a temat. - Drogich bo drogich,
ale w oczekiwaniu na poci¹g mo¿na sobie
przynajmniej poogl¹daæ wystawy…
- Metro to tak¿e pokaz mody paryskiej… zauwa¿y³em uszczypliwie. - Opowiadaj o tych
Cygankach - myœla³em o tym, ¿e metro to
wspó³czesny labirynt Minotaura. Raczej Metrotaura. Rozgl¹da³em siê za kimœ, kto
spe³nia³by tak¹ rolê.
- Wróci³yœmy do Pu³aw z Kazimierza
Dolnego, gdzie ¿ebra³yœmy na rynku. Sz³yœmy,
zaœmiewaj¹c siê, bo naci¹gnê³yœmy turystów na
mnóstwo kasy. Nagle podbieg³ jakiœ ch³opak i
wyrwa³ mi torebkê. By³am przera¿ona - ba³am siê,
¿e ukrad³ mi telefon, pieni¹dze, dokumenty.
Sprawdzi³am kieszenie. Znalaz³am telefon i
pieni¹dze. Mimo tego zadzwoni³am na policjê.
Zanim przyjechali, okaza³o siê, ¿e ukradziono mi
stary dowód i star¹ legitymacjê szkoln¹. Nie by³y mi
ju¿ potrzebne - nosi³am twoje nazwisko.
Zniknê³yœmy stamt¹d przed przyjazdem policji - oni
nie znosz¹ Cyganów. Posz³yœmy na targ. Futrzak
kupi³a sobie czerwon¹ bluzkê za trzy z³ote
szeœædziesi¹t groszy.
„Te¿ sobie kup - namawia³a mnie - zobaczysz, bêdzie ci pasowaæ". Nie chcia³am, bo nie
lubiê rzeczy z targu. Poza tym ba³am siê wyci¹gn¹æ
portfel - wydawa³o mi siê, ¿e œledzi mnie ch³opak,
który ukrad³ mi torebkê.
„ChodŸmy st¹d!" - powiedzia³am do
Futrzaka i wróci³yœmy do naszego taboru. - Ty by³eœ
królem naszej grupy. Siedzia³eœ przy ognisku i patrzy³eœ na mnie... - uœmiechnê³a siê.
- To znaczy, ¿e nadchodzi w naszym ¿yciu
czas ¿ebrania - taka by³a moja interpretacja jej snu.
- „Czas Cyganów". Byliœmy w Pary¿u ju¿ kilka
dni i zaczyna³y siê nam koñczyæ pieni¹dze.
Metro istnieje tutaj ju¿ ponad wiek - liczba
jego linii bardzo siê rozros³a i teraz, o ile ktoœ
znajdowa³ siê w obrêbie dwóch pierwszych zon, nie
musia³ szukaæ autobusów, ¿eby gdzieœ dojechaæ.
Ponadto linie metra wzbogacone by³y o linie tzw. RER,
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czyli poci¹gów, które swoim zasiêgiem obejmowa³y
o wiele wiêkszy obszar, ale do których dostêp mia³
ka¿dy, kto wykupi³ zwyk³y bilet na metro. My
udawaliœmy siê na la Defense - by³a to trzecia zona,
ale pani w kasie wyjaœni³a nam, ¿e mo¿na wysi¹œæ
jedn¹ stacjê wczeœniej i przespacerowaæ siê do
Grande Arche de la Defense. Przez tych kilka dni
pobytu w Pary¿u buszowaliœmy po ca³ym mieœcie i
okolicy.
Zauwa¿y³em, ¿e przypatruje mi siê starszy
facet, który wygl¹da³ na Cygana z Pu³aw albo Opola
Lubelskiego, ale równie dobrze móg³ byæ Arabem
albo Mulatem - nie nauczy³em siê jeszcze odró¿niaæ
na pierwszy rzut oka przedstawicieli licznych tutaj
nacji. Mê¿czyzna chyba zauwa¿y³ mój wzrok, bo
podszed³ do nas i powiedzia³:
- Twoja dziewczyna ma z³ote w³osy… uœmiechn¹³ siê. - My, Romowie, zawsze kochaliœmy
z³oto. W dawnych czasach nasze kobiety
przyozdabia³y siê wielk¹ iloœci¹ naszyjników ze
z³otych monet, nawleka³y je na z³ote ³añcuchy i
pozwala³y im dyndaæ na swych piêknych cia³ach jak
warkoczom czosnku. Trzeba by³o nie lada wysi³ków,
¿eby dobraæ siê do ich cycuszków ko³ysz¹cych siê
pod t¹ mas¹ ¿ó³tego metalu... - zarechota³
rubasznie. Ledwie go rozumia³em - mówi³ jakimœ
dziwnym dialektem jêzyka francuskiego - mo¿e to
by³a jakaœ cygañska nalecia³oœæ?
- A mê¿czyŸni! - ci¹gn¹³ facet. - Jakie¿ to
sztuczki wyprawialiœmy z naszym z³otem niegdyœ
na Wêgrzech czy w Rumunii! Kilkanaœcie z³otych
monet owiniêtych w materia³ i zaszytych w
eleganckiego wê¿a, w³o¿one do spodni,
sugerowa³o, ¿e ma siê tam organ godny s³onia!
WyobraŸcie sobie - stary Cygan zerkn¹³ lubie¿nie
na moj¹ Reniê - jak zdumiona by³a cygañska
laseczka, kiedy zdjê³a te spodnie... - ponownie
zarechota³. - Inna sprawa, ¿e ciê¿ko czymœ
zaskoczyæ cygañsk¹ laseczkê, bo ona widzia³a ju¿
wszystko, a poza tym to nie rozmiar imponuje
rozs¹dnym kobietom, raczej technika, wyczucie i
wigor... – kontynuowa³ swoje przemyœlenia niby
jakiœ Lew-Starowicz. - Gdzie siê udajecie?
- Do Grande Arche de la Defense. - Odrzek³em, bo mimo rubasznego zachowania jakoœ nie
budzi³ mojej nieufnoœci. - Szukamy jakiegoœ taniego
noclegu.
- Zapraszam was do naszego obozu... - zaoferowa³ starzec.
- Jak to do obozu? - oczami wyobraŸni
zobaczy³em cygañski tabor znany z jakichœ starych
obrazów i fotografii.
- Zobaczycie - powiedzia³ tajemniczo.
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Podczas drogi opowiada³ nam o zwyczajach swego narodu:
- Nie lubimy dzisiejszych czasów. Dawniej
wszystko by³o prostsze. My zreszt¹ tak¿e byliœmy
kiedyœ prostszymi ludŸmi. WeŸmy na przyk³ad
znaki, którymi siê pos³ugiwaliœmy. By³y rysowane
patykiem na ziemi albo kawa³kiem wêgla na œcianie
i to wystarcza³o. Kiedy zdarzy³o ci siê przebywaæ z
dala od taboru twojego szczepu, pozostawia³eœ za
sob¹ œlady, ¿e têdy szed³eœ lub ¿eby udzielaæ
istotnych wskazówek tym, którzy szli po tobie...
- O czym mówi³y te znaki? - wtr¹ci³em, gdy
wysiedliœmy na dworcu pod Wielkim £ukiem. Pod
tym monumentem-biurowcem znajdowa³ siê wa¿ny
wêze³ komunikacyjny z koñcow¹ stacj¹ metra nr
„1", stacj¹ RER, dworcem kolejowym i autobusowym. Wielki £uk sta³ na linii bêd¹cej
przed³u¿eniem Paryskiej Osi Historycznej,
zaczynaj¹cej siê od Luwru, a koñcz¹cej siê na £uku
Triumfalnym. W Wielkim £uku mieœci³y siê galerie
wystawiennicze, biura i instytucje pañstwowe, jak
równie¿ tarasy widokowe.
- Na przyk³ad „tutaj s¹ hojni ludzie,
przyjaŸnie nastawieni do Cyganów", albo „tutaj nie
dadz¹ ci nic", albo „ju¿ okradliœmy to miejsce". mówi³ stary Cygan, gdy wyszliœmy na powierzchniê
i przemierzaliœmy dzielnicê la Defense. Stanowi³a
ona centrum biznesu we Francji, ale by³a tak¿e
centrum handlowym, wystawienniczym, rozrywkowym i transportowym. Na jej terenie znajdowa³o siê
tak¿e kilkanaœcie ekskluzywnych apartamentowców i hoteli. - By³y te¿ znaki informuj¹ce, ¿e tu
jest woda dla koni, ¿e s¹ tu œwinie i kurczaki do
ukradniêcia, albo ¿e w tym mieœcie mieszka wielu
g³upców, którzy wierz¹ w przepowiadanie
przysz³oœci. Mo¿na te¿ by³o zostawiæ informacje
po¿yteczne dla wró¿biarzy, którzy przybyli tu po
tobie: „ta kobieta chce mieæ syna" albo „ten
staruszek wkrótce umrze".
- Dlaczego tutaj nie je¿d¿¹ samochody? zapyta³em uderzony kosmicznym spokojem tego
miejsca.
- To jeden z nielicznych w Europie
przyk³adów niemal ca³kowitej izolacji ruchu
pieszego od ko³owego… - wyjaœni³ rzeczowo nasz
przewodnik. - Do niemal wszystkich wie¿owców
mo¿na jednak dotrzeæ drogami wewnêtrznymi
znajduj¹cymi siê w podziemiach.
Popatrzyliœmy z Reni¹ po sobie, jakbyœmy
s³uchali Cygana z Pu³aw. Znaliœmy ich z Kazimierza
Dolnego - pilnowali swoich ¿on wró¿¹cych na
rynku.
- W¹tpicie w moje s³owa? - obruszy³ siê. Dlaczego? Wiem, co mówiê, wierzcie mi. Jak
mog³oby byæ inaczej? Kiedy coœ wam mówiê,
mówiê wam dlatego, ¿e wiem, i¿ to prawda. Jestem
ju¿ zbyt stary, ¿eby k³amaæ. A to, co tutaj mówiê,
mówiê przede wszystkim do siebie, a dopiero
potem do was. Ok³ama³bym was bez wahania,
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gdyby mog³o mi to przynieœæ jak¹œ korzyœæ. Ale
teraz? Teraz mogê mówiæ tylko absolutn¹ prawdê.
O, tutaj mieszka mój tabor - wskaza³ wysoki
nowoczesny budynek, który wygl¹da³ jak dekoracja
do „Gwiezdnych wojen”.
- Niemo¿liwe... - powiedzia³a Renia, gdy jej
to powiedzia³em. - Ten staruch tutaj mieszka?
- Twoja z³otow³osa dziewczyna mi nie
wierzy? - domyœli³ siê. - Patrzy na starego Perhana i
nie wierzy, ¿e jest bogaty. A czy wy wiecie, ¿e ja
by³em kiedyœ Królem Wszystkich Cyganów?
Wjechaliœmy wind¹ na ostatnie piêtro
budynku. Weszliœmy do urz¹dzonego z niesamowitym przepychem wnêtrza. Stary Cygan klasn¹³
w d³onie i zjawi³y siê dwie kobiety w œrednim wieku.
- To moje s³u¿¹ce - wyjaœni³. Powiedzia³ do
nich coœ po cygañsku. - Zaraz przygotuj¹ obiad bêdziecie moimi goœæmi - powiedzia³ do nas.
- Rozgoœæcie siê, a ja pójdê siê przebraæ.
Nie mieliœmy nic przeciwko - od rana
jedliœmy tylko bagietki - staraliœmy siê oszczêdzaæ
pieni¹dze.
Nie wiedzieæ czemu, po g³owie zaczê³a mi
siê b³¹kaæ piosenka Maryli Rodowicz. Zacz¹³em j¹
pogwizdywaæ:
- Dawne ¿ycie posz³o w dal, dziœ na zimê
ciep³y szal…
- Co ty tam œpiewasz? - dopytywa³a siê
Renia.
- E, taka tam stara piosenka… - machn¹³em
rêk¹. Rozgl¹da³em siê po mieszkaniu. By³o bardzo
nowoczesne, a jednak znajdowa³o siê w nim wiele
wykonanych starymi technikami wyrobów
kowalskich, ludwisarskich, rusznikarskich i p³atnerskich, a tak¿e œlusarskich. By³y tak¿e dzie³a sztuki
z³otniczej, metalowe naczynia. Meble by³y
drewniane - wykonane w nieznanym dla mnie stylu.
Wszêdzie by³o pe³no drewnianych mis, ³y¿ek, sit,
koszy, by³ nawet ¿³ób dla konia i œwiñskie koryto.
I wiele wyrobów stolarskich. Mia³em wra¿enie,
jakbym siê znajdowa³ w muzeum kultury i sztuki
cygañskiej.
- Widzê, ¿e podziwiasz moje zbiory - wróci³
nasz gospodarz Perhan. W tradycyjnym cygañskim
stroju - zwiewnym i niezwykle barwnym wygl¹da³
imponuj¹co. - Staramy siê ocaliæ od zapomnienia
¿ycie naszych przodków. Zapraszam na taras.
Rozsiedliœmy siê w wiklinowych fotelach. Z
tarasu rozci¹ga³ siê wspania³y widok na ca³y Pary¿.
Rozmawialiœmy.
- Wszystko siê zmienia. Cyganie tak¿e
musieli siê zmieniæ. Mój szczep mieszka w ca³ym
tym wie¿owcu. Wszyscy pracuj¹ w banku, który
za³o¿yliœmy dwadzieœcia lat temu.
To, co mówi³, by³o niesamowite. Zupe³nie nie
przystawa³o do romantycznego stereotypu Cygana
- wiecznego w³óczêgi i z³odzieja.
Po jakiejœ godzinie kobiety przynios³y
jedzenie na drewnianych misach i poda³y
drewniane no¿e, widelce i ³y¿ki.
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- Ludzie nazywaj¹ te potrawê „cygañski
kocio³ek" - wyjaœni³ Perhan. - Kiedyœ gotowaliœmy
potrawy tylko z tego, co znaleŸliœmy na polach, co
uda³o siê nam ukraœæ. Kabaczek, str¹ki papryki
czerwonej, zielonej i ¿ó³tej, ziemniaki, pieczarki,
cebula, pomidory, ³y¿ka cukru, gotowane miêso,
dwie ³y¿ki oleju, ziele angielskie, listek laurowy,
cz¹ber, sól, pieprz, natka pietruszki, szklanka
roso³u.. - wymienia³. - To bardzo proste sk³adniki, a
jakie smaczne! - zachwala³.
Rzeczywiœcie, to by³a prawda - w ¿yciu nie
jedliœmy nic smaczniejszego. Trochê kojarzy³o mi
siê z kuchni¹ wêgiersk¹ czy rumuñsk¹, ale mo¿e to
dlatego, ¿e przecie¿ wiele szczepów romskich
zamieszkiwa³o dawniej tamte tereny.
Gdy koñczyliœmy jeœæ, zjawili siê niespodziewani goœcie - stary i m³ody. Perhan przedstawi³
nas jako swych przyjació³, a o tamtych powiedzia³,
¿e to przedstawiciele Rady Cyganów z
Amsterdamu. Byli w³aœcicielami du¿ego kasyna na
po³udniu Holandii.
- Perhan, musisz znowu zostaæ naszym
królem - poprosi³ po francusku m³ody cz³owiek, typ
znany mi z Pu³aw i Opatowa, gdzie chodzi³em do
liceum.
- Ch³opcze, mam ju¿ po dziurki w nosie tego
wszystkiego. W³adza po prostu mnie wypali³a.
Nadszed³ czas, bym odszed³ na dobre. Chcê do¿yæ
tutaj reszty swoich dni.
- Perhanie, nie poradzimy sobie bez króla.
Radziliœmy sobie przez piêæ lat, ale teraz sprawy za
bardzo siê komplikuj¹. Wielcy spoœród Romów
chc¹ wybraæ nowego króla. Nie bêd¹ ju¿ d³u¿ej
czekaæ. Je¿eli naprawdê nie chcesz wróciæ,
jesteœmy gotowi wybraæ kogoœ innego na twoje
miejsce.
- W dawnych latach na ziemi nigdy nie istnia³
ktoœ taki jak Król Wszystkich Cyganów… - wyjaœni³
mi Perhan, gdy siê przys³uchiwa³em ich rozmowie. To by³ tylko mit. Wymys³ Romów, aby mydliæ oczy
gaje, albo mo¿e wymys³ samych gaje, którzy chcieli
sobie mydliæ oczy, bo czêsto tak w³aœnie robi¹.
Mieliœmy królów - zgoda - ca³e ich mnóstwo: w
ka¿dym szczepie, w ka¿dej wêdruj¹cej grupie.
Musia³ byæ przecie¿ ktoœ w rodzaju przywódcy, ktoœ
inteligentny, silny, z wyczuciem sprawiedliwoœci,
ktoœ, kto mia³ autorytet w grupie, i potrafi³ j¹ skupiæ
wokó³ siebie, ¿eby mog³a stawiæ czo³o
przeciwnoœciom losu, zw³aszcza ¿e wêdrowaliœmy
przez wrogie kraje z ich dziwnymi prawami. Ale
król? Jeden potê¿ny Król Cyganów, który
sprawowa³by w³adzê nad milionami wêdruj¹cych
Romów, rozproszonych po wszystkich zak¹tkach
ziemi? Taki ktoœ nigdy nie istnia³…
Znów pogwizdywa³em swoj¹ piosenkê,
któr¹ tak bardzo lubi³a moja matka:
- Cztery k¹ty i okna ze szk³a…
- Bardzo ³adna melodia - Perhan przerwa³ na
chwilê swoj¹ opowieœæ. - Nie nudzê pana? - A gdy
zaprzeczy³em ruchem g³owy, kontynuowa³: Byliœmy wtedy biednymi ludŸmi. Œmieciami ziemi,
brudnymi, niechlujnymi w³óczêgami, którym nikt nie
ufa³, a poniewa¿ gaje obawiali siê nas, zawsze nas

zaczepiali, przygl¹dali siê nam uwa¿nie i zadawali
mnóstwo g³upich pytañ. To by³ ich sposób, aby
dopasowaæ nas jakoœ do schematów swego
w³asnego nudnego ¿ycia. Kiedy przybywaliœmy w
nowe miejsce, musieliœmy siê staraæ o pozwolenia
na osiedlenie siê, jakieœ dokumenty potwierdzaj¹ce
obywatelstwo, paszporty i inne bzdurne papiery.
Nie mieliœmy szacunku dla tych wszystkich ¿¹dañ,
bo niby dlaczego mia³oby nas obowi¹zywaæ prawo
gaje, skoro mieliœmy swoje, du¿o lepsze? Ale
jednak ziemia stanowi³a ich terytorium, ich by³o
wielu, a my nieliczni, oni byli bogaci, a my biedni, oni
mieli w³adzê, a my nie mieliœmy nic. Zatem
musieliœmy graæ w te ich g³upie gry i odpowiadaæ na
te ich bzdurne pytania. Mówiliœmy im po prostu to,
co chcieli us³yszeæ, bo by³ to najprostszy i
najbardziej skuteczny sposób radzenia sobie z tymi
ich wszystkimi idiotyzmami. A gdy jeden z naszych
taborów przybywa³ do ich miasta, chcieli przede
wszystkim wiedzieæ, czy jest wœród nas jakiœ
przywódca, ktoœ z odpowiednim autorytetem, który
móg³by nas kontrolowaæ i powstrzymaæ przed
szerzeniem chaosu w mieœcie. Jeœliby ktoœ taki
istnia³, mieliby kogoœ, z kim mogliby rozmawiaæ i
tym samym nas kontrolowaæ. Tak to sobie
przynajmniej wyobra¿ali.
„Kto tu rz¹dzi?" - pytali. „Nasz król,
oczywiœcie” - odpowiadaliœmy - albo ksi¹¿ê, hrabia,
markiz, jaki tam tytu³ najbardziej im pasowa³. „To ten
mê¿czyzna” - wskazywaliœmy cz³owieka, który
wcale nie by³ prawdziwym wodzem szczepu.
Prawdziwy wódz trzyma³ siê raczej z ty³u, aby gaje
nie mogli go wzi¹æ jako zak³adnika albo zaszkodziæ
mu w inny sposób. Wysy³aliœmy kogoœ, kto
wygl¹da³ na króla - wysokiego, barczystego Roma z
b³yszcz¹cymi oczami i d³ugimi w¹sami, który móg³
byæ nikim w szczepie, ale za to dobrze wypada³,
rozkazuj¹c donoœnym g³osem i graj¹c rolê bardzo
wa¿nego cz³owieka. On w³aœnie mówi³ gaje
wszystko, co chcieli us³yszeæ. „Tak, - mówi³ jesteœmy praworz¹dnymi chrzeœcijanami i nie
bêdziemy wam sprawiaæ ¿adnych k³opotów.
Zostaniemy tutaj tylko na chwilê, naprawimy wasze
garnki, naostrzymy wasze no¿e i odjedziemy w
dalsz¹ drogê”.
I tak rozchodzi³y siê wieœci, ¿e najlepszym
sposobem radzenia sobie z Cyganami to
porozmawiaæ z ich królem. Inaczej równie dobrze
mo¿na porozmawiaæ z wiatrem, falami i piaskiem
na pla¿y. Oczywiœcie, wczeœniej czy póŸniej
musia³o paœæ pytanie, czy istnieje Król Królów,
w³adca wszystkich szczepów. Tak, naprawdê
mamy wielkiego króla - mówiliœmy im. Dlaczego
nie? Skoro sprawia³o im to przyjemnoœæ, a oni
chcieli wierzyæ w takie bzdury: ¿e jesteœmy jednym
narodem rozproszonym, po œwiecie, ¿e mamy
swojego króla, tak jak oni maj¹ swojego, i ¿e jego
s³owo jest prawem dla naszych szczepów. Bardzo
ich podnieca³y i trwo¿y³y nasze tajemnice. Bo te¿
byliœmy obcy, dziwni i tajemniczy. Mieliœmy swoje
w³asne zwyczaje, swój jêzyk. Przychodziliœmy i odchodziliœmy noc¹. Przepowiadaliœmy przysz³oœæ.
Byliœmy kieszonkowcami, kradliœmy kurczaki i, jeœli
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tylko nadarzy³a siê okazja, porywaliœmy te¿ ma³e
dzieci i wychowywaliœmy je na Cyganów. No i mieliœmy króla, który kierowa³ nami w tej sekretnej
wojnie, jak¹ wiedliœmy przeciw ca³ej cywilizowanej
ludzkoœci. Wierzyli w te wszystkie brednie. Mieli
siln¹ potrzebê, ¿eby w to wierzyæ. Powiedz gajo
jak¹œ g³upotê, a on bêdzie to przerabia³, upiêksza³,
powtarza³, a¿ stanie siê ona dla niego najprawdziwsz¹ z prawd.
Kiedy gdzieœ w jakimœ miejscu piêæ czy
szeœæ szczepów schodzi³o siê razem na festiwal,
gaje wyobra¿ali sobie zaraz, ze wybieramy nowego
króla. Czy to w³aœnie robicie? Czy wybieracie
nowego króla? A my robiliœmy bardzo powa¿ne
miny - tak, tak, nasz stary król umar³, a my
wybieramy najsilniejszego, najm¹drzejszego i
najlepszego z nas na nastêpcê. Czasami nawet
faktycznie przeprowadzaliœmy parodiê elekcji, jeœli
mo¿na by³o coœ na tym zyskaæ. A potem mówiliœmy
gaje: oto nasz nowy król. Nadawaliœmy im dziwne
imiona, które w naszym jêzyku brzmia³y obraŸliwie,
Im bardziej sproœne s³owa wymyœliliœmy, tym
lepsza by³a zabawa. Znajdowaliœmy jakiegoœ
przystojnego Roma, zazwyczaj z pró¿ni¹ zamiast
mózgu, nosiliœmy go na rêkach jako króla Cyganów,
a on uœmiecha³ siê ³askawie. Gaje byli pod
wra¿eniem - p³acili spore pieni¹dze, ¿eby byæ
œwiadkami koronacji, p³acili za robienie zdjêæ, za
przygl¹danie siê naszym œpiewom i tañcom w
tradycyjnych strojach, a my kr¹¿yliœmy miedzy nimi
i opró¿nialiœmy im kieszenie. Nie dlatego, ¿e
byliœmy kryminalistami, ale dlatego, ¿e chcieliœmy
ukaraæ ich za ich g³upotê.
I gaje odchodzili potem wielce zadowoleni,
bo widzieli koronacjê cygañskiego króla.
W koñcu jednak przyszed³ czas, ¿e
naprawdê wybraliœmy króla. To by³o dziesiêæ lat
temu. To ja nim zosta³em. Pod moimi rz¹dami
Cyganie wkroczyli w now¹ epokê. - Dlaczego
zrezygnowa³eœ? - zapyta³em, ch³on¹c jego s³owa.
- Nie wszyscy chcieli realizowaæ mój plan. popija³ herbatê.
- A jaki to by³ plan? - dopytywa³em siê.
- Chcia³em, ¿ebyœmy siê zajêli organizacj¹
lotów kosmicznych. Stworzyli gwiezdn¹ flotê, która
zagwarantowa³aby ruch miêdzyplanetarny. I co pan
na to?
- Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni
¿al - zanuci³em.
4. Zawê¿anie pola walki
Zapuœciliœmy siê w dzielnicê Clichy-sousBois. Tutejsze bloki znajdowa³y siê w ¿a³osnym
stanie. Wiele mieszkañ by³o ju¿ tak zniszczonych,
¿e je zamurowano. W bloku naprzeciwko widaæ
by³o ca³e rzêdy zamurowanych okien. Wszêdzie
poniewiera³y siê ha³dy œmieci. W pobli¿u nie by³o
¿adnej apteki, a do sklepów trzeba jechaæ z kilka
kilometrów. Patrzyliœmy, jak jakiœ barczysty facet w
czarnej skórzanej kurtce - skojarzy³ mi siê z jakimœ
ukraiñskim gangsterem - pomiata m³odym Arabem.
W pierwszej chwili pomyœla³em, ¿e to jakieœ
bandyckie porachunki.
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- Przecie¿ ju¿ mnie kontrolowa³eœ! - oburzy³
siê ch³opak. - Kontrolujesz mnie po kilka razy
dziennie, chocia¿ wiesz, ¿e jestem niewinny.
Chcesz mnie sprowokowaæ? Tak? O to ci chodzi?
¯eby mieæ pretekst do aresztowania? Nie dam ci w
twarz, chocia¿ mam na to ochotê.
Mê¿czyzna sta³ siê agresywny. Zacz¹³
krzyczeæ i wyzywaæ ch³opaka. Popchn¹³ kontrolowanego i grozi³ mu pa³k¹. W koñcu rzuci³ go na
ziemiê i sku³ kajdankami.
- Ten facet to gliniarz… jest z BAC-u… - poci¹gn¹³em Reniê za rêkê i weszliœmy do jednego ze
zrujnowanych bloków. Nie chcieliœmy przyci¹gn¹æ
uwagi policjanta - niedawno siedliœmy sobie na
trawie w jednym z parków, ¿eby coœ przek¹siæ zaraz pojawi³a siê ¿andarmeria, ¿eby nas
wylegitymowaæ. Francja sta³a siê krajem
policyjnym. Przypomina³ mi siê film „Nienawiœæ"
Mathieu Kassovitza.
- Z BAC-u? Ale nie z Armenii? - Renia
próbowa³a jak zwykle obróciæ ca³¹ sprawê w ¿art,
chocia¿ by³o widaæ, ¿e brutalnoœæ policji j¹
zaniepokoi³a.
- To taka brygada antykryminalna - wyjaœni³em. - Ubrani po cywilnemu policjanci, którzy
rz¹dz¹ biednymi przedmieœciami francuskich miast
niczym armia okupantów. Zobacz, jacy s¹ pe³ni
nienawiœci do tutejszej m³odzie¿y. Przechadzaj¹ siê
w pobli¿u wejœæ do du¿ych bloków i zaczepiaj¹
ka¿dego m³odego, jakiego zobacz¹. S³ysza³em o
tym od Georgesa, ale nie wierzy³em. ¯¹daj¹
dokumentów, a gdy kontrolowany siê przeciwstawi,
jest bity i koñczy w areszcie. Jakoœ nie wspominaj¹
o tym mass media z prorz¹dowego nurtu - powiedzia³em do Renaty, gdy obserwowaliœmy z
ukrycia, jak m³ody Arab zosta³ wepchniêty do
samochodu z zaciemnionymi szybami. Po chwili
auto odjecha³o z piskiem opon.
W klatce schodowej, w której siê skryliœmy,
nie by³o nawet œwiate³. Winda zdawa³a siê nie
dzia³aæ od lat.
- Zobaczysz, kiedyœ tutaj wybuchn¹ zamieszki przeciwko niesprawiedliwoœci, a przede
wszystkim przeciwko brutalnoœci policji.
- I bêdzie to usprawiedliwiony bunt… wtr¹ci³a Renia.
Przypomnia³em sobie, jak sam mia³em
k³opoty z policj¹ - z powodu wydania mojej
debiutanckiej powieœci.
„Tak, kochanie. Jutro siê pakujê i jadê
szukaæ stancji w Lublinie - mówi³em do Reni, kiedy
do mnie zadzwoni³a. - Ju¿ bardzo siê za tob¹
stêskni³em. Siedzê w domu i piszê.
- Dziœ w nocy mia³am dziwny sen. Sz³am do
chatki ¯eromskiego. Trafi³am do marketu, w którym
mój nauczyciel historii - Muciek - przekonywa³, ¿e
powinni go zamieniæ w now¹ szko³ê. Posz³am dalej,
przez pola. Po zbo¿u jecha³a karetka na sygnale, za

Proza

ni¹ radiowóz policyjny. Zbo¿e by³o ju¿ wysokie,
dojrza³e. Zaraz za karetk¹ jecha³a stra¿ po¿arna.
Gna³y w kierunku lasu. Sz³am poln¹ drog¹.
Tymczasem maluchem nadjecha³a Futrzak.
Zabra³a mnie do œrodka, mia³a mnie zawieŸæ
pod chatkê ¯eromskiego. Drug¹ rêk¹ malowa³a
plakat, który mia³ byæ reklam¹ nowej szko³y. Na
plakacie by³a przedstawiona uœmiechniêta kropka.
„Skup siê na drodze, przecie¿ dopiero niedawno
dosta³aœ prawo jazdy!" - mówiê do Futrzaka. - Daj,
ja narysujê ten plakat". „Nie, muszê sama - zaprotestowa³a - Muciek mi kaza³, bo nie chcia³am mu
wyrywaæ w³osów z nosa!" „W takim razie - zatrzymaj
siê!" Jedn¹ rêk¹ zatrzyma³a malucha, a drug¹ nie
przesta³a rysowaæ. Przesz³am przez jakieœ tory w
lesie i znalaz³am siê przy chatce. Sk³ada³a siê z
odwróconych ty³em kart. Zastanawia³am siê, jak do
niej wejœæ, kiedy nagle zaczê³a siê paliæ. Karty
sparzy³y mi d³oñ. I nagle nadjecha³y karetka
pogotowia, stra¿ po¿arna i policja. Stra¿acy gasili
po¿ar, weterynarz opatrzy³ mi rêkê, a policja
przeprowadza³a dochodzenie...
- Rzeczywiœcie, dziwny sen... Kocham ciê!
To przyjadê jutro! - roz³¹czy³em siê, bo na podwórko
zajecha³ radiowóz. W pierwszej chwili pomyœla³em,
¿e to policjanci ze snu Reni - przyjechali w sprawie
dochodzenia. Zbieg³em po schodkach i wyjrza³em
przez judasza. Za drzwiami stali kaptur Pikuœ
i prawdziwy Judasz - mój kolega z licealnej klasy Kolia.
- O, jest - ucieszy³ siê kaptur Pikuœ. Z osiem
lat temu by³ œwie¿o upieczonym kapturkiem i przyjecha³ w sprawie spalonego go³êbnika mojego ojca.
W naszej okolicy nie dzia³o siê zbyt wiele, wiêc na
parê lat zlikwidowano posterunek w Baækowicach.
Przywrócono go w zesz³ym roku. Widokiem Kolii
by³em zaskoczony. Zatem to tak wygl¹da³a jego
kariera po studiach prawniczych. Zosta³ wiejsk¹
pa³¹, stójkowym.
- O co chodzi? - zniecierpliwi³em siê. Goni³a
mnie literacka robota - chyba mog³em u¿yæ tego
okreœlenia - ostatecznie siê z niej utrzymywa³em.
- Narozrabia³eœ w „wielkim œwiecie" - w
g³osie Kolii sycza³a zawiœæ. Z pewnoœci¹ czyta³
wywiady, których udzieli³em prasie - tam czêsto
pisano, ¿e wyrwa³em siê z œwiêtokrzyskiej wsi w
wielki œwiat. A Kolia? Zamiast mecenasem zosta³
wsiowym gliniarzem. To by³o znacznie poni¿ej jego
chorobliwych ambicji.
- Niby jak narozrabia³em? - zdenerwowa³em
siê. Dot¹d ¿aden s¹d nie postawi³ mi zarzutów w
sprawie handlu lewymi kartami telefonicznymi,
wiedzia³em, ¿e bêd¹ mi chcieli zrobiæ proces
poszlakowy. Ale mo¿e wytropili coœ jeszcze? Mimo,
¿e stara³em siê byæ uczciwym obywatelem, polskie
pañstwo nie stwarza³o mi zbyt wielu mo¿liwoœci do
godziwego ¿ycia. To by³a przyczyna wszystkich

Proza

moich kombinacji. Ich efekt? Mia³em prawie
dwadzieœcia siedem lat, a dot¹d jeszcze nigdzie nie
przepracowa³em uczciwie nawet jednego dnia.
- Chodzi o PKP - wtr¹ci³ Pikuœ, posapuj¹c z
emocji. Na jego œwiñskiej, poroœniêtej jasn¹
szczecin¹, niby na dupie prosiaka gêbie,
odmalowa³o siê uroczyste napiêcie.
„Ocho - przemknê³o mi przez myœl - wielki
detektyw Pikuœ wpad³ na trop gigantycznej afery,
której rozwik³anie przyniesie mu awans na jeszcze
wiêkszego Pikusia".
- Jak to, o PKP? - pomyœla³em, ¿e dopatrzyli
siê jakichœ przekrêtów w wykorzystaniu dwóch
opuszczonych stacji kolejowych podczas krêcenia
„Stacji Mirsk".
- JeŸdzi³eœ na gapê! - wycedzi³ z satysfakcj¹
Kolia.
Rozbawi³o mnie to. Ci kretyni przyjechali,
¿eby mi zawracaæ g³owê paroma niezap³aconymi
biletami kredytowymi? I to ma byæ ten wielki œwiat, w
którym narozrabia³em? Kto móg³ staæ za t¹ spraw¹?
Jezusek - wójt mojej gminy. Mœci³ siê, ¿e opisa³em
go w swojej ksi¹¿ce. Oœmieszy³em go - z tego
powodu nie kandydowa³ do sejmu. A teraz jego
kundelki - posterunek policji mieœci³ siê w urzêdzie
gminy - przybieg³y mnie podgryzaæ.
- A co was to obchodzi? - zdenerwowa³em
siê.
- Jecha³eœ trzy razy... - cedzi³ Pikuœ. - Trzeci
niezap³acony przejazd traktowany jest jak próba
wy³udzenia. Musimy ciê przes³uchaæ w tej sprawie.
- Nie mam czasu. Dajcie mi kwity, to od razu
zap³acê i wypier... - nie dokoñczy³em tego, co
chcia³em powiedzieæ. Ze stójkowymi lepiej nie
zadzieraæ - wykoñczyli ju¿ niejednego Janka
Muzykanta. A potem szczerzyli bezmyœlnie k³y.
- A co robisz? - warkn¹³ Kolia.
- Piszê ksi¹¿kê...
- I znów bêd¹ to takie brednie, jak ostatnim
razem? - okaza³o siê, ¿e starszy kaptur Pikuœ w
chwilach wolnych od tropienia z³odziejów drobiu
zajmuje siê tak¿e krytyk¹ literack¹.
Wzruszy³em ramionami: mia³em gdzieœ ich
opiniê.
- Zostawcie wezwanie na jutro, to przyjadê...
- sytuacja wydawa³a mi siê coraz bardziej
groteskowa. - Zgodnie z prawem mo¿ecie do mnie
przyjechaæ, jakbym siê nie zjawi³ na trzecie
wezwanie.
- Przyje¿d¿aliœmy do ciebie przez pó³ roku,
ale ciê nie by³o... - odrzek³ Kolia. W jego têpawych
oczach widnia³a niechêæ. Nie móg³ siê pogodziæ z
tym, ¿e o mnie robi siê coraz g³oœniej, a on jeŸdzi
zdezelowanym polonezem.
- Teraz musisz z nami jechaæ... - pikn¹³
Pikuœ.
Rozeœmia³em mu siê w twarz.
- Zamkniemy ciê na czterdzieœci osiem
godzin w areszcie... - grozi³ Kolia. - Za stawianie
oporu podczas aresztowania! - pieni³ siê jak
wœciek³y kundel.
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- Jakie stawianie oporu - œmia³em siê. Jakiego aresztowania?
- Tak? - zaperzy³ siê Kolia. - Walnê g³ow¹ w
œcianê. Zeznamy, ¿e to ty mnie uderzy³eœ... I co
wtedy bêdzie? Nas jest dwóch, a ty sam...
To rzeczywiœcie by³o mo¿liwe. Nie
zamierza³em jednak spuszczaæ z tonu.
- Nie pojadê, bo... spójrz tam - wskaza³em
na susz¹ce siê na sznurze rozwieszonym w sadzie
pranie. - Wszystko upra³em...
- JedŸ w tym, co masz... - upiera³ siê Kolia i
wskaza³ wzrokiem na pi³karski dres, który mia³em
na sobie. By³ ju¿ bardzo poplamiony, poprzecierany
i po³atany. Nie spali³em go jeszcze tylko ze wzglêdu
na sentyment do m³odych lat.
- Zadzwoniê do dziennikarzy... - Wœciek³em
siê i siêgn¹³em po komórkê. Ich postêpowanie nie
by³o zgodne z prawem.
- Nigdzie nie bedzies dzwoni³! Jus my cie
zaro tak usadzimy, ze ani piœnies! - wyrwa³o siê po
wiejsku Pikusiowi, w koñcu pochodzi³ z
Nieskórzowa.
- W³o¿ê mokry sweter i spodnie, na wasz¹
odpowiedzialnoœæ... - zdj¹³em ciuchy ze sznura
przed domem i zacz¹³em siê przebieraæ. Wszystko
by³o mokre, bo lato by³o deszczowe. Ubra³em siê i
wsiad³em do auta.
- Nie wojuj, bo niczego nie zwojujes! - popikiwa³ Pikuœ, a Kolia gna³ policyjnym rzêchem po
wyboistej drodze przez Nieskórzów do Baækowic.
Dobrze, ¿e nie w³¹czy³ koguta. - Myœlis, ze jesteœ
³od nos lepsy?
- Mam w dupie was i ca³¹ tê zasran¹ okolicê...
- wycedzi³em. Chodzi³o o obronê swojego sposobu
na ¿ycie, miejsca w œwiecie.
- To sie stond wyprowodŸ! - doradzi³ mi
Pikuœ, a Kolia pokiwa³ g³ow¹ z aprobat¹.
- Z pewnoœci¹ zniknê na jakiœ czas. Ale
kiedyœ wrócê. Bez w¹tpienia - siedz¹c na tylnym
siedzeniu patrzy³em w lusterko. Spuœci³em wzrok,
bo minêliœmy id¹cych pod sklep Suchego i Ajmsorrego. Zagl¹dali do œrodka, ¿eby zobaczyæ, kogo
dorwali Pikuœ i Kolia.
- To jak jeŸdzi³eœ? - zapyta³ Pikuœ, gdy
siedzia³em w obskurnym pokoiku, szumnie
nazywanym posterunkiem policji. Sam zasiad³ przy
biurku. Wali³ grubymi paluchami, nawyk³ymi do
roboty w oborze i w polu, w klawisze maszyny. To
jeszcze bardziej mnie wnerwi³o - powinienem
pracowaæ nad now¹ ksi¹¿k¹.
- Nie wiesz, jak siê jedzie poci¹giem? zadrwi³em. - Wsiada siê do przedzia³u i siê jedzie...
- A dok¹d jeŸdzi³eœ? - zapyta³ podchwytliwie.
- Do matki... - odrzek³em i posmutnia³em. Przyje¿d¿a³em do niej na gapê, bo nie mia³em
pieniêdzy, ratowanie jej zdrowia poch³onê³o
wszystkie moje dochody.
- A gdzie jest twoja matka? - detektyw Pikuœ
tropi³ wielk¹ aferê.
- Na cmentarzu... - odci¹³em. - Pokazaæ ci
grób?
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Zamilk³. Upisa³ siê ze dwie strony. Myœla³em
o tym, ¿e jednak moje dzia³ania przynios³y jakiœ
efekt. Zosta³y dostrze¿one przez wójta i ca³¹ resztê.
A te ich oceny by³y dla mnie wa¿niejsze od opinii
recenzentów najpoczytniejszych gazet.
- Podpisz protokó³... - za¿¹da³ Pikuœ.
Podpisawszy, odrzek³em:
- Pamiêtaj, ja kiedyœ te¿ spiszê swój protokó³
z tej sprawy... - obieca³em i niniejszym rozdzia³em
s³owa dotrzyma³em.
Zbigniew Masternak

El¿bieta Szadura-Urbañska

Stare dziwki z mojej ulicy

Niech bêdzie, ¿e nazywaj¹ siê Carmen,
Bella i Ramona. Pewnie dzisiaj ¿adna prostytutka
tak siê nie nazwie, zreszt¹ one mo¿e te¿ nie
zaakceptowa³yby tych imion. To ja nazywam je tak
na swój w³asny u¿ytek. Na u¿ytek odkurzania
czasów ich œwietnoœci, kiedy Carmen, Bella i
Ramona królowa³y w nocnych lokalach. No w³aœnie,
nie „klubach” tylko „lokalach”, i pewnie nie
„dyskotekach” tylko „dancingach”. Zreszt¹ nie
wiem, czy królowa³y. W moich wyobra¿eniach chcê
im dodaæ œwietnoœci. Chcê im wynagrodziæ
dzisiejszy upadek, bezrobocie i z³oœliwoœæ czasu,
który zakpi³ z ich planów. Mia³y przecie¿ kupiæ te
swoje kawiarnie, restauracje, gotowaæ obiady dla
bogatych mê¿ów, lub w najgorszym razie prowadziæ
w³asne domy publiczne. Mo¿e w tamtych czasach
los im sprzyja³ trochê bardziej ni¿ teraz? Mo¿e by³y
naj³adniejszymi dziewczynami? A dzisiaj? Pozosta³
im tylko prostok¹t czterech ulic.
Stoj¹ tak na rogu, obok koœcio³a, za plecami
maj¹ ruchliwe ulice miasta. Obna¿one przez
promienie s³oñca, niedoinwestowane, nieudolnie
ukrywaj¹ce up³yw czasu i biedê - wyzwalaj¹ we
mnie d³awi¹ce uczucie wzruszenia. S¹ jak
upadaj¹ce imperia nieodparcie skazane na zag³adê
przez nowych barbarzyñców. Komety, odleg³e o lata
œwietlne od call girls, internetowych us³ug i ca³ego
nowoczesnego, kurewskiego blichtru. Myœlê o nich
z czu³oœci¹, kiedy wyobra¿am sobie jak na
wyrwanych z zeszytu karteczkach z namaszczeniem cyzeluj¹ numery swoich domowych
telefonów i dopisuj¹ - „us³ugi ca³odobowe”. Ju¿ sam
wyraz „ca³odobowe” jest okr¹glutki od tych „o”
kreœlonych jak w zeszycie do kaligrafii. Wyobra¿am
sobie jak Carmen, Bella czy Ramona pisz¹ przy
œniadaniu te karteczki - troskliwie, z uwag¹, ¿eby nie
zrobiæ b³êdu, nie poplamiæ.
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Najczêœciej spotykam Bellê. To chodz¹ca, a
raczej stoj¹ca w tym samym miejscu cierpliwoœæ.
Upatrzy³a sobie skwerek obok przedszkolnego
ogródka, naprzeciw koœcio³a. Wracaj¹cy z
niedzielnej mszy parafianie omijaj¹ j¹ szerokim
³ukiem, przechodz¹ na druga stronê ulicy z niemym
wyrzutem: „Jak mo¿na, w takim miejscu?!” Ale
mogê przysi¹c, ¿e Bella nie jest ¿adn¹
prowokatork¹. Gdyby stanê³a naprzeciwko, nic by
nie wskóra³a - to przecie¿ ulica jednokierunkowa.
Wiêc musi staæ z tej strony i ju¿. Stoi czasami ca³¹
niedzielê. Okr¹glutka, niewielka, w we³nianym
p³aszczyku, z apaszk¹ pod szyj¹. Ubrana jak wiele
przechodz¹cych obok kobiet: skromna urzêdniczka, dbaj¹ca o wra¿enie schludnoœci. Zak³ada
wygodne buty, trochê rozdeptane, ale zawsze
wypastowane trzewiki, a w rêku trzyma ksi¹¿kê.
Czyta. Korci mnie, ¿eby podpatrzeæ tytu³, ale ona jak pilna uczennica z zamierzch³ych czasów ksi¹¿ki ok³ada w gazetê.
Co innego Carmen: bizantyjski przepych
i wieczorowy makija¿. Pe³na gotowoœæ ju¿ od rana.
Jej garderoba jak nic pochodzi z czasów, gdy
œwiec¹ce bluzki, cekinowe spódniczki kupiæ mo¿na
by³o jedynie w Peweksie. Otó¿ Carmen ma kilka
takich zestawów. Zak³ada je tylko do pracy.
Wprawdzie z³ote nitki gdzieniegdzie siê ju¿
przetar³y, niektóre cekiny poodpada³y, ale strój
nadal robi wra¿enie. Do tego zawsze pod kolor
dobrane rajstopy, je¿eli nawet z puszczonym
oczkiem, to stosown¹ nitk¹ za³apanym na okrêtkê.
Rano, u rzeŸnika, ze znawstwem dobrej
gospodyni, Carmen wybiera miêso, doradza te¿
innym klientom. Wtedy jest ubrana normalnie, w
rzeczy z pobliskiego „ciuchlandu”. Ekspedientki
uœmiechaj¹ siê do siebie pod nosem, robi¹
znacz¹ce miny, jakby chcia³y zdyskredytowaæ jej
kulinarne umiejêtnoœci, jakby tymi uœmiechami
chcia³y j¹ raz na zawsze przyszpiliæ do jednego
rogu ulic i do tej jednej ¿yciowej roli.
Carmen ustawia siê w przeciwleg³ym do
Belli rogu ulicy. Ale rzadko pracuj¹ w tych samych
godzinach. Carmen, mimo wyraŸnych oznak
klimakterium, zachowa³a zgrabn¹ sylwetkê. W³osy
farbowane na rudo podpina wsuwkami, zwyk³ymi
czarnymi wsuwkami do w³osów, które mo¿na kupiæ
w pobliskim kiosku. Czasami rano koñczy makija¿,
siedz¹c na schodach prowadz¹cych do przychodni
zdrowia. To dobre miejsce do œwiadczenia takich
„prozdrowotnych” us³ug. Tylko kto chce z tych us³ug
skorzystaæ? Kto siê jeszcze zatrzymuje przed
Carmen, Bell¹ czy Ramon¹? ¯aden z tych
„wypasionych” samochodów, które bezg³oœnie
przesuwaj¹ siê obok czytaj¹cej Belli i maluj¹cej siê
Carmen. Przed nimi zatrzymuje siê - rzadko, bo
rzadko, ale jednak - rozgruchotany polonez, stara
skoda z odpadaj¹cym b³otnikiem. Bella wówczas
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zamyka ksi¹¿kê, a Carmen pospiesznie koñczy
makija¿. Znikaj¹ w samochodzie i, z piskiem, a
raczej charczeniem opon, odje¿d¿aj¹ do - nie
zawsze z góry op³aconych - rajów rozkoszy. Oni, ci
kierowcy, nie zawsze p³ac¹. Kiedyœ Bella
przeklina³a jednego takiego. Opowiada³a Ramonie,
czego ju¿ mu nigdy nie zrobi, ¿eby nawet pa³ace jej
darowa³. Nie daruj¹ pa³aców, rzadko te¿ chc¹, aby
one darowa³y im cokolwiek ze swojej przebrzmia³ej
urody. Stare skody i rozgruchotane polonezy
zatrzymuj¹ siê przed Bell¹ coraz rzadziej.
Przed Ramon¹ ostatnio prawie wcale.
Ramona ma problem z piciem. Coraz póŸniej
wychodzi na ulicê, a zdarza siê, ¿e nie wychodzi
wcale. Obrzmia³e od alkoholu powieki przys³ania
ciemnymi okularami.
- Sku³am siê wczoraj jak jasna cholera mówi nie wiadomo do kogo.
Rano, na wyrównanie elektrolitów, przyjmuje butelkê piwa, i po tym zabiegu mo¿e postaæ
jeszcze parê godzin. Czêsto ma przy sobie torbê
okruchów, którymi karmi go³êbie i jakieœ bezpañskie
psy i koty. Otoczona tak gromadk¹ zwierz¹t, niczym
œwiêty Franciszek, zdaje siê nie zauwa¿aæ nikogo,
nawet swoich potencjalnych klientów.
- Po ile dzisiaj? - zaczepiaj¹ j¹ ch³opcy z
pobliskiego technikum. Ona jednak nie s³yszy albo
udaje, ¿e nie s³yszy i dalej rzuca ptakom kawa³ki
suchej bu³ki. Ale oko³o trzeciej ju¿ jej nie ma,
chocia¿ zdarza³o siê, ¿e wiosn¹ sta³a nawet do
wieczora. Pamiêtam taki dzieñ z pocz¹tku kwietnia.
Dzieñ po œmierci papie¿a. O ka¿dej pe³nej godzinie
zamiera³ ruch na ulicy - przechodnie i kierowcy
zatrzymywali siê. O pi¹tej Ramona akurat siedzia³a
na schodach, ale na dŸwiêk wycia syren wyprê¿y³a
siê jak struna. Nie wszyscy jednak poszli jej œladem.
- Chamy, palanty, gnoje, wieprze! Dla nikogo
nie maj¹ szacunku! - l¿y³a ich, wyprowadzona z
chrzeœcijañskiej równowagi Ramona.
Kiedy Ramona idzie do domu, na jej miejscu
znów zjawia siê Carmen. Teraz ma now¹
kole¿ankê. Trochê m³odsz¹ od siebie. Siadaj¹ na
murku przy parkanie, rozmawiaj¹. M³odsza
czêstuje papierosem, starsza wyci¹ga z torebki
lusterko. Takiego ju¿ nigdzie nie uœwiadczysz,
mo¿e gdzieœ jeszcze na pchlich targach. Lusterko
jest okr¹g³e, ma³e, z ³atwoœci¹ mieœci siê w kobiecej
d³oni. Poza sprawdzeniem w³asnego wygl¹du,
mo¿na odwróciæ je i podziwiaæ filmow¹ piêknoœæ.
Carmen ma lusterko z Sophi¹ Loren. Gdyby siê tak
przyjrzeæ, chyba jest nawet trochê do tej w³oskiej
aktorki podobna. A na pewno by³a. Du¿e oczy,
wydatne usta. Carmen chowa lusterko, zaci¹ga siê
papierosem, którego ogarek wsuwa w lukê po
brakuj¹cej jedynce. Przymyka oczy i trwa tak w
stanie b³ogiej nieobecnoœci. Obok dziewczyn z
przeraŸliwym wyciem klaksonu przeje¿d¿a samo-
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chód. Carmen jak wyrwana z letargu podrywa siê,
szybko rozpoznaje kierowcê i demonstruje mu gest
z uniesionym w górê œrodkowym palcem.
Spotykam je codziennie. Po latach przechodzenia obok nie zamieni³yœmy ze sob¹ ani
s³owa. Ostatniej jesieni, przez wiele dni nie
widzia³am Belli. Zdziwi³a mnie, a potem
zaniepokoi³a jej nieobecnoœæ, w koñcu zwróci³am
siê do Ramony:
- A gdzie jest ta pani… ta tutaj? - zrobi³am
nieokreœlony ruch rêk¹.
- A co, z urzêdu skarbowego? odpowiedzia³a, taksuj¹c mnie uwa¿nie, jakby
pierwszy raz w ¿yciu mnie widzia³a.
- Nie, tylko tyle czasu jej nie ma… Mam
nadziejê, ¿e nic jej siê nie sta³o.
- Ciekawa pani, czy nie umar³a, co? A co to
za ró¿nica umar³a czy ¿yje, takie ¿ycie to myœli pani,
¿e coœ wielkiego. Ja tobym chêtnie zamieni³a siê z
tym nawet wróbelkiem, bo co on niby ma za k³opoty,
jedzenia du¿o nie potrzebuje, woda mu wystarcza
do picia, nie to co mnie. Taka ptaszyna ka¿demu
mi³a, nikomu nie zawadza… - Ramona z pasj¹
odda³a siê afirmacji wróbelkowego ¿ywota.
- No nie, ja tylko… przepraszam - odesz³am
pospiesznie.
Ale widaæ Ramona rozwa¿y³a wszystkie za i
przeciw, rozpozna³a w moich oczach autentyczny
niepokój, i kiedy ju¿ by³am daleko us³ysza³am
wo³anie: - Ej, ej, proszê pani! Pani zaczeka! Renia
jest w szpitalu, ma raka, bêd¹ j¹ chlastaæ.
Pozdrowiê j¹ od pani. Ucieszy siê, ze ktoœ siê o ni¹
martwi.
El¿bieta Szadura-Urbañska
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Apokryf znaleziony w jajeczku
A by³o to w pi¹t¹ niedzielê Wielkiej Posuchy
Literackiej. Przed grot¹ nauczyciela i mistrza Grafa
Omana, zebrali siê strwo¿eni uczniowie, pragn¹cy
przelaæ w swe serca choæ odrobinê nadziei i otuchy.
Najstarszy wiekiem i doœwiadczeniem - Kosza³ko
Opa³ko - rzek³:
- Master, a powiedz ty nam, kiedy wreszcie
pisanie wierszy stanie siê dochodowym zajêciem, a
z tomików poetyckich bêdzie mo¿na utrzymaæ
samego siebie, rodzinê, wielb³¹dy, os³a i mu³a?
Na dŸwiêk tych s³ów z gór poczê³y osypywaæ
siê kamienie, spad³ œnieg nienotowany w tych
stronach od czasów Noego, a krzaki jê³y pa³aæ
¿ywym ogniem. Mistrz wyszed³ przed grotê,
podniós³ do góry prawicê i, patrz¹c wysoko w niebo,
ozwa³ siê w te s³owa:
- Tato, nie teraz…
Po chwili, gdy wszystko usta³o, kontynuowa³:
- Zaprawdê, powiadam wam, ¿e prêdzej
„Norbertinum” wyda Kamasutrê, ni¿ poeta przejdzie
przez ucho igielne kapitalizmu.
„O, kurcz¹tko!” - da³o siê s³yszeæ tu i tam
poœród uczniów. Kosza³ko chcia³ natychmiast
pacyfikowaæ bluŸniercze nastroje w gronie
zebranych, na co Graf Oman zareagowa³:
- A ostaw ty ich, mój ma³y, wszak nie wiedz¹,
co czyni¹. Zaprawdê, za darmo i w promocji powiem wam, ¿e coœcie sami sobie w tomikach
uczynili, uczyniliœcie te¿ i mnie. Kiedyœ któryœ z was
obejmie po mnie schedê i wyjdzie na jaw, kogo w
chwale po „empikach” nosiæ bêd¹, a komu samemu
w pocie czo³a znój swych m¹k twórczych po
zieleniakach osiedlowych kolportowaæ przyjdzie.
Tymczasem chodŸcie dziatki pod me
ramiona i zaœpiewajmy wspólnie odwieczn¹ pieœñ
skrybów:
Alleluja, alleluja!
Nie ma ³otra ani zbója.
Jeden jest tylko Twórca w powiecie,
Ale wy i tak o nim nie wiecie! Yo, jamen.
Mariusz Kargul
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Tadeusz Polanowski

Norwid - nowator sztuki

„Poeta i sztukmistrz” jest trzecim
zbiorowym opracowaniem poœwiêconym
Norwidowi w ramach serii „Studia i Monografie”.
Poprzedzi³y go pozycje: „Norwid i chrzeœcijañstwo”
(2002) oraz „Liryka Cypriana Norwida” (2003).
Ksi¹¿ka jest pok³osiem konferencji „VII Colloquia
Norwidiana” zorganizowanej w 2003 roku w
Kazimierzu Dolnym przez Zak³ad Badañ nad
Twórczoœci¹ Cypriana Norwida KUL wraz z
Fundacj¹ Norwidowsk¹ i Towarzystwem
Naukowym KUL. Zawiera piêtnaœcie referatów
wyg³oszonych przez polonistów ró¿nych oœrodków
naukowych, szeœæ innych ukaza³o siê wczeœniej w
roczniku „Studia Norwidiana”. Wszystkie,
dowartoœciowuj¹c plastyczny dorobek Norwida,
poszukuj¹ zwi¹zków i zale¿noœci, jakie ³¹cz¹ jego
sztukê s³owa ze sztuk¹ obrazu (s. 7).
Studia zawarte w „Poecie i sztukmistrzu”
nawi¹zuj¹ tytu³em i swoj¹ zawartoœci¹ do wydanej
przed szeœædziesiêciu laty pracy Kazimierza Wyki.
Badaj¹ relacje miêdzy poetyck¹ i plastyczn¹
twórczoœci¹ Norwida. Mówi¹ o malarskorzeŸbiarskiej, religijnej, intelektualnej i symboliczno-alegorycznej wra¿liwoœci poety. Wskazuj¹
na nowy, w stosunku do romantycznego, rodzaj
intelektualno-zmys³owego obrazowania Norwida,
które przeciwstawia³o siê malarskiemu widzeniu
rzeczywistoœci „wielkich poprzedników”. Poeta pisze E. Kasperski w szkicu „S³owne obrazy
Norwida” - pragn¹³ okie³znaæ romantyczn¹ bujnoœæ
i barwnoœæ obrazów, ale bynajmniej nie wyrzek³ siê
obrazowania, które konkretyzowa³o, uplastycznia³o
i unaocznia³o treœci intelektualne (s. 89).
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Ks. A. Dunajski w rozprawie „Ikonografia
religijna w literackich aluzjach Norwida” wskazuje
na istotny dla tego póŸnoromantycznego poety
problem wiary. Czytaj¹c jego utwory w porz¹dku
chronologicznym - pisze A. Dunajski - odnosimy
wra¿enie, ¿e m³ody Norwid „tak wierzy, jak widzi”, a
Norwid dojrza³y […] coraz bardziej widzi tak, jak
wierzy. Dzieje siê w ten sposób, bo: Bardzo czêsto
Norwid bêdzie „widzia³” na obrazie to, czego tam w
sensie materialnym i dos³ownym nie ma, ale jest
jakby ukryte w g³êbszym planie symboli i sensów
mo¿liwych do odczytania jedynie przez odniesienie
do tekstów biblijnych lub wprost do chrzeœcijañskiego systemu prawd i wartoœci (s. 55).
Takie spojrzenie na dzie³o „wielkiego
nowatora”, nierozumianego i odrzucanego przez
wspó³czesnych, staje siê mo¿liwe w œwietle
póŸniejszego rozwoju sztuki (skrótowoœæ,
metaforycznoœæ obrazu) i wyakcentowania
p³yn¹cego z wiary systemu religijnych odniesieñ.
S. Rzepczyñski w artykule „Plastycznoœæ przedstawienia postaci w Czarnych kwiatach”, mówi¹c o
myœleniu alegorycznym i symbolicznym Norwida,
wskazuje na religijne pojmowanie sztuki przez
poetê, który s¹dzi³, ¿e: Sztuka przesta³a odgrywaæ
istotn¹ rolê, nast¹pi³a jej degeneracja, oddzieli³a siê
od tego, co j¹ zrodzi³o, od religii, i sta³a siê czymœ w
rodzaju ozdobnika, dodatku do ¿ycia, zwi¹za³a siê z
trendami unifikuj¹cymi œwiat, depersonalizuj¹cymi
go (s. 106). (Warto notabene zaznaczyæ, ¿e przed
kilkunastu laty Jan Pawe³ II, wychodz¹c ze
zbli¿onego za³o¿enia, „List do artystów” napisa³ w
celu przywrócenia sztuce w³aœciwej roli,
zaproponowa³ zbli¿enie jej do religii, powo³a³ siê tam
te¿ na jeden z utworów C. K. Norwida).
Podobnym do S. Rzepczyñskiego spostrze¿eniem dzieli siê tak¿e D. Kalinowski - autor szkicu
„Fotografy epistolarne Norwida” - i m.in. pisze: W
rozumieniu Norwida podstawowym zadaniem
sztukmistrza winno byæ takie uprawianie piêkna, w
którym dochodzi do eksponowania pierwiastka
duchowego, zawartego w kszta³tach cia³a,
postrzeganego zmys³ami. […] W³aœnie od tak
rozumianej sztuki zale¿y „pewne uczucie wy¿szego - porz¹dku - rzeczy” (s. 333).
Problemem sztuki twórcy „Fortepianu
Szopena” szerzej zajmuje siê J. Rudnicka w
rozprawie „Wieloaspektowoœæ zainteresowania
Norwida sztuk¹”. W niej autorka zwraca uwagê
m.in. na przypisywan¹ sztuce religijn¹ funkcjê, która
- wed³ug poety - podnosi cz³owieka z pierwszego
upadku Adama, wymaga zupe³nego, jakby
benedyktyñskiego, poœwiêcenia siê dla niej (s. 31).
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Norwid stawia przed sztuk¹ na sposób
romantyczny podwy¿szone zadanie, ma ona
bowiem, oprócz w³asnej estetyczno-poznawczej
funkcji, pe³niæ te¿ funkcjê religijn¹ i w³aœciw¹ dla
filozofii. W tym wzglêdzie bardziej pojemne staje siê
dla poety nie malarskie lecz rzeŸbiarskie jej
skrzyd³o. W wielu szkicach „Poety i sztukmistrza”
autorzy zbli¿aj¹ siê do zauwa¿onej przez K. Wykê
prawid³owoœci, ¿e Norwid odchodzi od ujêæ
malarskich, a wprowadza rzeŸbiarskie, ¿e w
rzeŸbiarski i pos¹gowy sposób widzi postaæ ludzk¹
(T. Skubalanka „Kategoria ruchu…”, M. Kaziuk
„Motyw plastyczny w Vade-mecum Norwida”).
Dzieje siê tak w twórczoœci s³ownej i
plastycznej zapewne dlatego, ¿e Poeta przeczuæ jak zapisa³ w dwadzieœcia lat po œmierci Norwida
Stanis³aw Witkiewicz na marginesie „Promethidiona”
- ³ama³ i drêczy³ jêzyk dla wynalezienia wyrazu na
pewne stany duszy, na pewne pojêcia dotychczas
nieprzeczuwane i nieprzemyœlane.
Tadeusz Polanowski
Poeta i sztukmistrz. O twórczoœci poetyckiej i artystycznej Norwida. red.: Piotr Chlebowski,
Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Badañ nad
Twórczoœci¹ Cypriana Norwida KUL, Lublin 2007,
ss. 376.

Najady - rysunek Cypriana Kamila Norwida z 1846 r.
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Pejza¿ pogranicza
Kilkanaœcie tygodni temu ukaza³a siê nowa
publikacja Muzeum Zamojskiego, zatytu³owana
„Kapliczki, figury i krzy¿e przydro¿ne w pejza¿u
pogranicza”. Zawarty w ksi¹¿ce materia³ jest
efektem prac terenowych i badawczych Muzeum
Zamojskiego, tym razem obejmuj¹cych swym
zakresem krajobraz œwi¹tków i figur z obszaru
œrodkowowschodniej Polski. Wydawnictwo ma
charakter albumowy, ale nie brakuje w nim
rzetelnych opisów, a tak¿e analizy zilustrowanych
obiektów. Na koñcu publikacji znajduje siê mapa
obszaru badañ, z zaznaczeniem miejscowoœci, w
których wystêpuj¹ zabytki.
Jak czytamy w s³owie wstêpnym dyrektora
Muzeum Zamojskiego, Andrzeja Urbañskiego, nie
spotyka siê nigdzie indziej takiej iloœci przydro¿nych
kapliczek i krzy¿y ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. S¹ to […] elementy dziedzictwa
kulturowego bardzo silnie wroœniête w krajobraz
wiosek, miasteczek, pól, ³¹k i rozstajnych dróg.
Obszar ten pod wzglêdem zró¿nicowania
kulturowego jest szczególnie interesuj¹cy, bowiem
nak³ada³y siê tutaj wp³ywy kulturowe Zachodu i
Wschodu. By³ on zamieszkiwany przez wyznawców religii rzymskokatolickiej, prawos³awnej i
greckokatolickiej.
Tej ró¿norodnej tematyce jest poœwiêcony
album. Po raz pierwszy zebrano w nim materia³
fotograficzny, usystematyzowano dotychczasowy
stan wiedzy i wyci¹gniêto wnioski na temat typologii
kapliczek, figur i krzy¿y przydro¿nych. Omówienia
tematu kapliczek i krzy¿y przydro¿nych w pejza¿u
pogranicza podj¹³ siê Piotr Kondraciuk. Album
podzielony zosta³ na siedem nastêpuj¹cych
rozdzia³ów: Figury Matki Bo¿ej i œwiêtych, Kapliczki,
Krzy¿e betonowe, Krzy¿e i figury kamienne, Krzy¿e
drewniane, Krzy¿e metalowe i kute, Krzy¿e
¿eliwne. Szczególn¹ uwagê autor poœwiêci³
krzy¿om ¿eliwnym z figurami Chrystusa. Tekst
zosta³ poparty rzeteln¹ wiedz¹, autor powo³uje siê
na klasyczne dotychczas publikacje Zygmunta
Glogera, Tadeusza Seweryna (Kapliczki i krzy¿e
przydro¿ne w Polsce), prace Romana Reinfussa
oraz artyku³y zawarte w czasopiœmie „Twórczoœæ
Ludowa”.
Opracowania zawieraj¹ opisy techniczne
kapliczek i krzy¿y, ich analizê stylistycznoporównawcz¹. Po raz pierwszy - co szczególnie
wa¿ne - zajêto siê ich typologi¹.
Wyodrêbnionych zosta³o 21 typów ujêæ, z
uwzglêdnieniem uk³adu cia³a ukrzy¿owanego
Chrystusa, modelunku perizonium (szaty
okrywaj¹cej biodra) i ornamentyki. Z opracowania
dowiadujemy siê, ¿e wplecione w krzy¿e ornamenty
p¹ków i kwiatów maku symbolizuj¹ nieœmiertelnoœæ, a umieszczona pod krzy¿em postaæ z kie-
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lichem w uniesionej d³oni byæ mo¿e nawi¹zuje
do apokryficznej opowieœci o œwiêtym Graalu.
Wed³ug legendy, œwiêty Graal by³ w³aœcicielem
kielicha u¿ywanego podczas Ostatniej Wieczerzy,
do którego Józef z Arymatei zebra³ przelan¹
podczas ukrzy¿owania krew Jezusa Chrystusa równie¿ symbolizuj¹c¹ nieœmiertelnoœæ.
Ksi¹¿ka pokazuje krajobraz pogranicza
polsko-ukraiñskiego, usiany kapliczkami i krzy¿ami przydro¿nymi. Warto choæ przy jednej z
kapliczek zatrzymaæ siê i zastanowiæ nad
przyczyn¹ fundacji, pochodzeniem, charakterem
jej formy. Jak czytamy w albumie, […] ten krajobraz
nale¿y zatrzymaæ i przekazaæ jako unikalne
dziedzictwo pokoleniom, zanim bêdzie za póŸno.
Album powsta³ dziêki œrodkom finan-sowym
pozyskanym przez Muzeum w 2008 roku z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, priorytet Ochrona dziedzictwa
kultury ludowej.
Agnieszka Szyku³a

Andrzej David Misiura
To wszystko
to co chcia³bym wys³owiæ
zamazuje korekta
wszystko ju¿ by³o
przezorni lustra knebluj¹
próg twardo
oczekuje pok³onu
przydeptane ³uski
zastyg³y
z wyrazami twarzy
nie przebieram
a pêka nagie ziarno
ró¿añca

Andrzej David Misiura

Opium w³adzy
Ka¿dy dzieñ zawiera w sobie elementy
rywalizacji. Nie zawsze ten stan rozpoznajemy
i bywa, ¿e okreœlamy go ca³kiem innym pojêciem.
Faktem pozostaje, ¿e ci¹gle chcemy byæ lepsi i nie
ma w tym nic z³ego, wrêcz przeciwnie. Gorzej, gdy
zazwyczaj raz otrzyman¹ zdolnoœæ lub przywilej
pragniemy zachowaæ na zawsze, szczególnie je¿eli
odczuwamy, ¿e niezas³u¿enie sta³a siê naszym
udzia³em. Zaczynamy siê zabezpieczaæ. Szukamy
sojuszników, budujemy zasieki, stawiamy w
gotowoœci wojsko, uruchamiamy tajne s³u¿by itd.
Wszystko ze strachu przed utrat¹ np. w³adzy.
Dziwne? Ale tak to jest! Pozostaje tylko uciszyæ
tych, którzy maj¹ inne zdanie, a wiêc krótko mówi¹c
- wrogów. Ma³y to sukces, je¿eli u¿yjemy do tej walki
¿elaznego argumentu propagandy, czyli gazet i
œrodków masowego przekazu, ale gdy jeszcze
powo³amy jakiœ urz¹d bezpieczeñstwa - efekt
bêdzie murowany.
Do takich te¿ zabiegów posuniêto siê w
PRL. Tysi¹ce ludzi utraci³o ¿ycie za walkê o
niepodleg³oœæ i marzenia o wolnej OjczyŸnie.
Aparat przeœladowczy, który mia³ za zadanie œcigaæ
i eliminowaæ ludzi z powodu chocia¿by innego
zdania nazywa³ siê Urzêdem Bezpieczeñstwa
Publicznego, na us³ugach rz¹du (o zgrozo!)
podporz¹dkowanemu obcemu pañstwu (ZSRR).
Ramienia UB bali siê nawet jego zwolennicy.
Najbardziej tragicznym by³ fakt, ¿e zarówno
przeœladowani jak i w wiêkszoœci przeœladuj¹cy
czêsto wyznawali te same pogl¹dy. Co wiêc
sprawia³o, ¿e publicznie dla bliŸnich stawali siê
katami? Pieni¹dze, zaszczyty, strach, perspektywa
wygodnego ¿ycia, a mo¿e barbarzyñskie i sadystyczne dewiacje, które daj¹ namiastkê w³adzy takie opium w³adzy? Dzisiaj byli funkcjonariusze
prymitywnie t³umacz¹ siê, ¿e wykonywali jedynie
zawodowe obowi¹zki. A wystarczy³o tylko zmieniæ
pracê, aby nie braæ na siebie tak ciê¿kich grzechów.
Bezwzglêdnoœæ tych s³u¿b powoli zaczyna
wychodziæ na œwiat³o dzienne. Ostatnio ukaza³a siê
publikacja poœwiêcona funkcjonowaniu krasnostawskiej bezpieki pt. Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w Krasnymstawie w latach
1944-1956. Co prawda, nie znajdziemy w niej
komentarzy, ale bardzo du¿o faktów. To pierwsze
tego typu opracowanie oparte w ca³oœci na bogatej
dokumentacji. Wnika w zawi³¹ historiê losów wielu
ludzi. Powsta³o g³ównie w oparciu o materia³y
dotychczas niewykorzystywane, przechowywane
w archiwum lubelskiego IPN oraz archiwach
pañstwowych (m.in. APL, AAN). Pos³u¿ono siê w
niej tak¿e wspomnieniami oraz publikacjami z
zakresu historii najnowszej. Rozdzia³y ksi¹¿ki
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sk³adaj¹ siê z artyku³ów i materia³ów Ÿród³owych
przedstawiaj¹cych obraz m.in.: funkcjonowania
PUBP, portret zbiorowy funkcjonariuszy,
zabezpieczenie wyborów z 1947 r., likwidacjê
podziemia niepodleg³oœciowego, relacje na linii UBPSL, UB-PPS, oraz edycji Ÿróde³ w postaci
dokumentów wytworzonych przez resort. W
sposób pionierski i na tak du¿¹ skalê przedstawia
dzia³alnoœæ krasnostawskiego PUBP - instytucji,
która mia³a tak wielki wp³yw na ¿ycie Polaków.
Wa¿ny bez w¹tpienia fragment powojennej
historii Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego
opracowany zosta³ jako praca zbiorowa pod red.
Jacka Romanka. Wsparcia autorskiego udzielili mu
Grzegorz Joniec i Daniel Piekaruœ - pracuj¹cy na co
dzieñ w Lubelskim Oddziale Instytutu Pamiêci
Narodowej oraz krasnostawscy historycy i regionaliœci - Piotr Zieliñski i Artur Borzêcki. Czytelnicy
znaj¹ ju¿ nazwiska niektórych autorów z publikacji
w Nestorze.
Opracowanie nie wyczerpuje jednego z
tematów ze wzglêdu na zawi³oœci i zale¿noœci
tajnych wspó³pracowników. Z tego samego powodu
niektóre nazwiska nie znalaz³y siê w skorowidzu,
ale historycy ci¹gle pracuj¹ nad kolejn¹ ods³on¹.
Tymczasem wspólnie z autorami zapraszam do
interesuj¹cej lektury. Ksi¹¿ka jest do nabycia w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie.
Andrzej D. Misiura

Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w
Krasnymstawie w latach 1944-1956, praca
zbiorowa pod redakcj¹ Jacka Romanka,
Polihymnia, Lublin 2008, ss 293.
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S tacja Trawniki - przystanek œmierci
Pamiêtnik Stanis³awa Pucha, wydany blisko
40 lat po œmierci autora, opowiada o hitlerowskim
obozie w Trawnikach za³o¿onym na terenie by³ej
cukrowni. Obóz ten, czy jak uwa¿aj¹ niektórzy, kilka
obozów w jednym, spe³nia³ ró¿ne z³o¿one funkcje:
by³ obozem szkoleniowym, pracy oraz przejœciowym. W miejscu tym przebywali g³ównie ¯ydzi (z
ró¿nych pañstw Europy), ale te¿ i jeñcy radzieccy
oraz Polacy, przede wszystkim z powiatów:
che³mskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego
i zamojskiego. Szacuje siê, ¿e w czasie
funkcjonowania obozu (od lata 1941 do jesieni
1943) przez Trawniki przesz³o ok. 23 tys. osób, z
czego 17 tys. ponios³o œmieræ (nie tylko w samych
Trawnikach, ale i Dorohuczy oraz w pobliskich
lasach „D¹browa” i „Borek”).
Ksi¹¿ka (poprzedzona przedmowami:
Renaty Maziarz - dyr. Gimnazjum w Trawnikach
oraz siostry autora - Marii Puch-Œwitaj) sk³ada siê z
czterech czêœci: wstêpu (Okupacja), dwóch
rozdzia³ów stanowi¹cych trzon wspomnieñ
(Zbrodnia, „Polscy bandyci”) oraz krótkiego
uzupe³nienia. Publikacjê dope³niaj¹ kolorowe
fotografie z opisem Miejsc Pamiêci Narodowej w
gminie Trawniki. W rozdziale pt. Zbrodnia autor z
pozycji naocznego œwiadka opisuje funkcjonowanie
obozu pracy w Trawnikach, a szczególnie
zorganizowan¹ tam sortowniê mienia po¿ydowskiego. Dzia³alnoœæ sortowni sta³a siê dla autora
t³em s³u¿¹cym do opisu eksterminacji wiêŸniów.
Z prac¹ sortowni wi¹za³o siê zjawisko przemytu
i spekulacji, pojawi³ siê handel, precjoza wymieniano na ¿ywnoœæ. Intratnym zajêciem sta³ siê tu
tak¿e wywóz obozowych œmieci. Wart¹ podkreœlenia zalet¹ tej czêœci ksi¹¿ki jest te¿ to, i¿ autor nie
tylko zdaje relacjê z tego, co widzia³, ale poddaje
pod ocenê moraln¹ postêpowanie wiêŸniów,
stra¿ników i miejscowej ludnoœci. Du¿o uwagi
poœwiêca te¿ stra¿nikom obozowym nazywanym
potocznie „czarnymi” (od koloru umundurowania),
dla których w³aœnie w Trawnikach zorganizowany
by³ obóz szkoleniowy. Oddzia³y wartownicze
sk³ada³y siê g³ównie z jeñców wojennych, a
konkretnie - ¿o³nierzy Armii Czerwonej, ale innej
narodowoœci ni¿ rosyjska (Ukraiñców, £otyszy,
Litwinów i in.). „Czarni", czasem okreœlani te¿ jako
„ludzie z Trawnik", „s³u¿yli” te¿ w innych obozach
oraz brali udzia³ w likwidacji getta warszawskiego.
W czêœci przewrotnie zatytu³owanej „Polscy
bandyci” autor jest ju¿ bezpoœrednim uczestnikiem
wydarzeñ. W 1942 r. w wyniku masowych
aresztowañ, maj¹cych na celu oczyszczenie terenu
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z oddzia³ów partyzanckich, Puch zosta³ zatrzymany, podobnie jak wielu mieszkañców bli¿szej i
dalszej okolicy, i uwiêziony w obozie przejœciowym
w Trawnikach. Do obozu trafi³ te¿ m.in. nauczyciel z
Krasnegostawu, którego personaliów autor nie
podaje, prawdopodobnie nie znaj¹c ich.
Ostatecznie Stanis³aw Puch, wraz z transportem
innych wiêŸniów, zosta³ przewieziony do obozu
koncentracyjnego na Majdanku, sk¹d po czterech
miesi¹cach w przedziwny sposób uda³o mu siê
wyjœæ i powróciæ do domu.
Wspomnienia Stanis³awa Pucha, pomimo
tego, i¿ nie s¹ znaczn¹ objêtoœciowo publikacj¹,
maj¹ w sobie istotny ³adunek poznawczy z zakresu
tematyki obozowej. Szczególne znaczenie ma to
w³aœnie w przypadku ma³o opisanego w literaturze
obozu w Trawnikach, który Niemcy rozebrali w
listopadzie 1943 r., a dokumentacjê zniszczyli.
Stanis³aw Puch urodzi³ siê w 1911 r. w Ewopolu.
Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Piaskach w 1932 r.
a nastêpnie Seminarium Nauczycielskie w Lublinie.
W 1936 r. zosta³ absolwentem Kursu Podchor¹¿ych
Rezerwy Piechoty w stopniu podporucznika. Do
wybuchu II wojny œwiatowej pracowa³ jako sta¿ysta,
a póŸniej nauczyciel m.in. w Trawnikach. Po
mobilizacji w sierpniu 1939 r. zosta³ dowódc¹
kompanii „Stanis³aw" w batalionie „Micha³" 8. Pu³ku
Piechoty Legionów w Lublinie. Bra³ udzia³ w boju
pod Pu³awami i w kilku innych potyczkach. W
okolicach Krasnegostawu (Zastawie) zosta³ ranny
w bark w czasie potyczki z Niemcami 18 wrzeœnia.
W szpitalu w Krasnymstawie przebywa³ do 5
paŸdziernika 1939 r. Po kampanii wrzeœniowej
powróci³ do Ewopola. Po wojnie znów podj¹³ pracê
pedagogiczn¹. Zmar³ 13 stycznia 1970 r. w
Œwidniku.
Artur Borzêcki

Stanis³aw Puch, Wolnoœci zabiæ nikt nie zdo³a.
Wspomnienia z lat wojny i okupacji. Trawniki 19391944, „Norbertinum" Lublin 2008 ss. 51, [1], VIII.
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Do Chaty zawita³
Powiatowy Konkurs Kultura 2009
Z zakoñczeniem roku komisja sk³adaj¹ca siê
z przedstawicieli wszystkich gmin powiatu
krasnostawskiego analizuje zg³oszone wnioski i
nominuje po trzy osoby lub trzy zespo³y do czterech
kategorii konkursowych. Nastêpnym etapem jest
ocena komisji specjalistycznej. Tego roku sk³ada³a
siê z przedstawicieli Wojewódzkiego Oœrodka
Kultury w Lublinie i wy³oni³a ostatecznych
laureatów. Wyniki tradycyjnie og³oszono w Dniu
Pracownika i Dzia³acza Kultury (21.05.09) tym
razem w gminie Siennica Ró¿ana.
W kategorii Animator Kultury 2008 nominowano: Edwarda Kyca (muzyka i dyrygenta z gm.
Krasnystaw), Czes³awê Serokê (twórczyniê i koronkarkê z gm. Izbica) i Dariusza Zawadê (dzia³acza i
organizatora z gm. £opiennik Górny). Animatorem
Kultury 2008 zosta³ Edward Kyc.
W kategorii Talent Artystyczny 2008 nominowano: Gabrielê Gleñ (plastyczkê z Krasnegostawu), Paulinê Kochaniec (poetkê z gm.
Fajs³awice, Grupa A4) i Monikê Bojarsk¹ (pisarkê z
gm. Krasnystaw, Grupa A4). Nagroda Talent
Artystyczny 2008 przypad³a Gabrieli Gleñ.
W kategorii Twórca Kultury 2008 nominowano: Krystynê Winiarczyk (poetkê z Siennicy
Ró¿anej), Edwarda F. Cimka (poetê z Izbicy)
i Bronis³awê ¯uk (malarkê z Krasnegostawu).
Twórc¹ Kultury 2008 zosta³ Edward Franciszek
Cimek.
W kategorii Zespó³ Artystyczny 2008 nominowano: Amatorski Teatr Pokoleñ z Siennicy
Ró¿anej, Kapelê Folkow¹ Styrta z gm. Krasnystaw i
Zespó³ Artystyczny £opieñczacy z gm. £opiennik.
Zespo³em Artystycznym 2008 zosta³ Teatr
Pokoleñ.
Wyró¿nienia i nagrody okolicznoœciowe,
oprócz starostów Andrzeja Kmicica i Janusza
Szpaka, wrêczali tak¿e dyrektorzy wojewódzkich
placówek kultury oraz wójt Siennicy Ró¿anej. Za
pracê spo³eczn¹ otrzymali je m.in. Regina Knap,
Krystyna Winiarczyk, Jadwiga Szaron, Mariola
Niewiadomska, Sylwia Kie³basa, Janusz Pawlicha,
Bogus³aw Kargul, Henryk Mochniej, Kazimierz
Brzyszko. Wœród goœci pojawi³a siê wicekurator
oœwiaty Anna Dudek-Janiszewska oraz Andrzej
Leñczuk kierownik oddzia³u kultury Urzêdu
Marsza³kowskiego w Lublinie.
Fina³em uroczystego spotkania by³a
inscenizacja II aktu Chaty za wsi¹ w wykonaniu
laureata, znanego ju¿ Czytelnikom Nestora,
Amatorskiego Teatru Pokoleñ powsta³ego przy
Stowarzyszeniu Ziemi Siennickiej. Pocz¹tkowo
obawiano siê, ¿e przy dziennym oœwietleniu, bez
zaciemnienia, bez pe³nej dekoracji i bez sceny,
spektakl oka¿e siê trudny do zagrania. Ryzyka
przysparza³a tak¿e zmiana obsady w rolach
pierwszo- i drugoplanowych ze wzglêdu na wyjazdy
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zagraniczne aktorów. Okaza³o siê jednak, ¿e nauka
nie posz³a w las. Re¿yserzy postawili g³ównie na
czyst¹ grê aktorsk¹. Wykonawcy, w kilka miesiêcy
po premierze zdo³ali okrzepn¹æ i z tym zadaniem
poradzili sobie œwietnie. Na szczególne uznanie
zas³uguje, spo³eczne zaanga¿owanie Henryka
Mochnieja i Ireny Zarazowej, która w jêzyku sceny i
filmu, pe³ni jeszcze rolê kierownika produkcji.
Wykonuje wiêc du¿o niezauwa¿anej i nieoklaskiwanej, ale koniecznej pracy.
(adm)

Foto adm
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Andrzej David Misiura

Dni Z³otego Karpia
Œwiêto Powiatu i Miasta Krasnystaw czyli
Dni Z³otego Karpia, obchodzono po raz pierwszy, a
trwa³y od 28 maja do 2 czerwca. By³y bogatsz¹
form¹ dotychczasowych Dni Krasnegostawu.
Wziê³y w nich udzia³ placówki oœwiaty, kultury,
sportu oraz stowarzyszenia. Nie zabrak³o zawodów
wêdkarskich, strzeleckich, szachowych, pikników i
wystaw. Odby³o siê szereg wystêpów amatorskich
zespo³ów artystycznych z wykorzystaniem parku, a
w³aœciwie rynku starego miasta.
W holu KDK zainstalowana zosta³a wystawa
uderzaj¹cych rozmiarami i profesjonalizmem
p³ócien z malarstwem Roberta Gomu³ki, a w sali
widowiskowej - wspólna uroczysta sesja Rady
Powiatu i Rady Miasta (29.05.09). Na wstêpie
sekretarz Zwi¹zku Powiatów Polskich Rudolf
Borusiewicz wrêczy³ staroœcie Januszowi Szpakowi
statuetkê Samorz¹dowca Dziesiêciolecia.
GwoŸdziem programu sta³a siê jednak doroczna
dekoracja honorowym wyró¿nieniem Z³ote Karpie.
Przypomnijmy, ¿e wspomniane wyró¿nienie (…)
nadawane jest od 1998 r. osobom za szczególne
dokonania na p³aszczyŸnie zawodowej, spo³ecznej
lub artystycznej, które w sposób znacz¹cy wp³ywaj¹
na rozwój Miasta.. Tegorocznymi laureatami zostali:
ksi¹dz kanonik Roman Skowron - proboszcz
Parafii Trójcy Przenajœwiêtszej w Krasnymstawie,
pomys³odawca „Wakacji z Bogiem” dla dzieci z
najubo¿szych rodzin, prowadzi kuchniê dla
ubogich, kieruje pracami zwi¹zanymi z
utrzymaniem w nale¿ytym stanie cmentarza
parafialnego oraz inspiruje pozytywne dzia³ania
m³odzie¿y. Drugim wyró¿nionym jest Wies³aw
Brodowski - dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, radny Sejmiku
Wojewódzkiego, prezes Stowarzyszenia
Integracyjnego „Magnum Bonum”, przewodnicz¹cy
Rady Lokalnej Grupy Dzia³ania „Krasnystaw Plus”,
jest prawdziwym kreatorem i wizjonerem pomocy
spo³ecznej na terenie powiatu (cytat ze strony
internetowej Urzêdu Miasta).
W oprawie widowiska wyst¹pi³ Chór Amikus
dzia³aj¹cy przy Magnum Bonum i uzdolniony syn
laureata - skrzypek Wojciech Brodowski.
Wspólne œwiêto otwiera³y VI Eurobiegi
zorganizowane przez starostwo (28.05.09). Po raz
pierwszy wziê³o w nich udzia³ ponad 550 osób z
czterech powiatów: krasnostawskiego, ³êczyñskiego, w³odawskiego i che³mskiego. Inicjator
zawodów - wicestarosta krasnostawski Andrzej
Kmicic tego roku tak¿e wzi¹³ w nich udzia³, zajmuj¹c
w swojej kategorii 8 miejsce.
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Co prawda osiemnasty koncert Gloria Vitae,
oficjalnie nie mieœci³ siê w programie obchodów,
niemniej jednak dobrze, ¿e wzbogaci³ kulturaln¹
ofertê tych dni.
Gloria, gloria
Koncertem Gloria Vitae pragniemy uczciæ
wielk¹ postaæ Koœcio³a i œwiata, œw. Paw³a Apostola
narodów… - tak pisze we wstêpie programu ks.
dziekan Henryk Kapica. PóŸniej nawi¹zuje jeszcze
do 615. rocznicy urodzin miasta.
Mieszkañcy Krasnegostawu ju¿ po raz
osiemnasty mieli okazjê uczestniczyæ w tej
niezwyk³ej imprezie, która za ka¿dym razem
wype³nia po brzegi miejsce koncertu, czyli koœció³
p.w. œw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.
Pomys³odawc¹ wydarzenia by³ w 1992 roku
ówczesny dyrektor Krasnostawskiego Domu
Kultury Andrzej Leñczuk i organizuje je nieprzerwanie, obecnie jako prezes Stowarzyszenia Gloria
Vitae. Wspó³organizatorem jest ci¹gle parafia,
któr¹ w owym czasie zarz¹dza³ powszechnie
szanowany ks. kanonik Piotr Kimak.
W swojej historii Gloria Vitae goœci³a
corocznie wybitne gwiazdy polskiej sceny. Ostatni
koncert, który odby³ siê 31 maja, uœwietni³a znana z
charakterystycznego delikatnego g³osu Alicja
Majewska i lubelska aktorka Halina Bruliñska oraz
kompozytor i muzyk W³odzimierz Korcz. W drugiej
czêœci wystêpu W. Korcz da³ solowy popis
wygrywaj¹c na pianinie bardzo dynamiczn¹
melodyjn¹ kompozycjê. Odnios³em wra¿enie, ¿e z
artystycznym wyczuciem i powodzeniem
wkomponowa³ j¹ w odg³osy wybuchaj¹cych petard
i sztucznych ogni na pobliskim rynku, gdzie
fetowano w tym czasie Dni Z³otego Karpia. Warto
dodaæ, ¿e koncert zrealizowany zosta³ przy pomocy
finansowej Województwa Lubelskiego i Starostwa
Powiatowego, a honorowy patronat tradycyjnie
sprawowany by³ przez Wojewodê Lubelskiego
i Marsza³ka Województwa Lubelskiego.
(adm)

KSI¥¯KI NADES£ANE
·
Zbigniew Strza³kowski: Obszar wolnoœci, zbiór
wierszy, Polihymnia, Lublin 2007, ss. 140;
·
Zbigniew Strza³kowski: Przestrzeñ niepodleg³a,
zbiór wierszy, Polihymnia, Lublin 2008, ss. 282.

Inicjatywy

Biblioteka imienia Bojarczuka?
W kwietniu br. krasnostawscy urzêdnicy
wprawieni zostali w zak³opotanie. Sprawi³a to
niespodziewana spo³eczna inicjatywa 20 osób.
Wœród nich znaleŸli siê cz³onkowie Zwi¹zku
Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. Z³o¿yli oni petycjê na rêce burmistrza
Krasnegostawu nastêpuj¹cej treœci:
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 140
rocznic¹ urodzin Stanis³awa Bojarczuka,
krasnostawskie œrodowisko literackie proponuje
upamiêtniæ tego uzdolnionego poetê zwi¹zanego z
naszym miastem.
Dotychczasowy wk³ad si³ w upowszechnianie pamiêci o nim - ze strony œrodowiska
literackiego, w³adz miasta i Miejskiej Biblioteki
Publicznej - powinien zyskaæ rozpoznawalny œlad.
Trwa³ym znakiem jego obecnoœci w historii
i kulturze Krasnegostawu by³oby nadanie Miejskiej
Bibliotece Publicznej jego imienia. By³by to
znacz¹cy wk³ad w tworzenie kultury Krasnegostawu, a tak¿e regionu.
W zwi¹zku z powy¿szym, zwracamy siê z
proœb¹ do Pana Burmistrza, jako bezpoœrednio
nadzoruj¹cego Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, o
inicjatywê uchwa³odawcz¹ w tej sprawie.
Poni¿ej widniej¹ podpisy w wiêkszoœci osób
dobrze znanych z twórczoœci literackiej. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e pismo przygotowa³ Dariusz
W³odarczyk, a adresu do korespondencji u¿yczy³
Mariusz Kargul. Otrzymali je do wiadomoœci
przewodnicz¹cy rady miejskiej i przewodnicz¹cy
komisji kultury, dyrektorzy biblioteki miejskiej i wojewódzkiej, oraz prezesi: Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich i Zwi¹zku Literatów Polskich w Lublinie.
Na najbli¿szej sesji popar³ je tak¿e oficjaln¹
interpelacj¹ radny Andrzej Misiura. W chwili pisania
niniejszej informacji w³adze miasta w przedmiocie
petycji, dyplomatycznie pozostawi³y decyzjê
dyrektor biblioteki Ma³gorzacie Antoniak.
Pamiêtamy, ¿e w ubieg³ym roku Miejska
Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, uwzglêdniaj¹c g³osy osób z tej samej grupy inicjatywnej,
skutecznie zajê³a siê wydaniem obszernego tomu
bezcennych sonetów Stanis³awa Bojarczuka.
Spoœród innych wniosków, jak do tej pory, nie uda³o
siê jedynie ufundowaæ w miejskim rynku ³aweczki
naszego poety.
red.
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Kilka form prezentacji Grupy A4
O ile bêdê ubiega³ siê w przysz³oœci o jakiœ
stopieñ naukowy, co raczej mi nie grozi, napiszê
dysertacjê na temat: „Grupa Literacka A4 jako
akcelerator uczuæ i wielki zderzacz komórek”. No
bo, jak by nie by³o, z ³ona Grupy w stad³o
ma³¿eñskie popadli swego czasu Agnieszka
Królicka i Pawe³ Gr¹dkowski oraz Monika Jasiñska
i Darek W³odarczyk. Ci pierwsi maj¹ ju¿ trzyletniego
Jasia, a tym drugim przyszed³ na œwiat 19 maja br.
Wojtuœ. Z tej okazji Redakcja „Nestora” sk³ada
najserdeczniejsze gratulacje i ¿yczenia szczêœliwym Rodzicom - niech Syn Wam roœnie na
chwa³ê ziemi krasnostawskiej i po¿ytek Izbicy!

·
Krasnostawska Grupa Literacka A4 coraz
¿ywiej zaznacza swoj¹ obecnoœæ w œwiecie
m³odej literatury. Ostatnio w Antologii
knowacz.pl vol.2 na zaszczytnym miejscu
znalaz³y siê wiersze Marzeny Marioli
Podkoœcielnej. Poetce, która aktualnie pe³ni
funkcjê sekretarza grupy, gratulujemy
wyró¿nienia.

Mariusz Kargul
· Norbert Wojciechowski zazwyczaj stara siê
bywaæ na spotkaniach promuj¹cych ksi¹¿ki,
które ukaza³y siê w jego prywatnym
wydawnictwie Norbertinum. Tote¿ 30 kwietnia
2009 roku, nie omieszka³ pojawiæ siê w
Krasnostawskm Domu Kultury, gdzie Jadwiga
Demczuk podejmowa³a goœci, dzier¿¹c przed
sob¹ Spod stopy kamyk. Drugi ju¿ indywidualny
tomik poetycki, który wystarczaj¹co d³ugo
wyczeka³ siê na sfinansowanie, blokuj¹c tym
samym na domowej pó³ce wa¿ne miejsce dla
nastêpnej ksi¹¿ki. Spotkanie rych³o przenios³o
siê w bardziej przyjazne miejsce, czyli do domu
autorki, a tam mogli siê wypowiedzieæ nawet
najbardziej ma³omówni.

Agnieszka Szyku³a - In memoriam

·21 maja og³oszono wyniki dorocznego
Powiatowego Konkursu Kultura 2009. W
kategorii talent roku nominowane zosta³y, a¿
dwie m³ode poetki z Grupy A4 Paulina
Kochaniec i Monika Bojarska, obok plastyczki
Gabrieli Gleñ (na zdjêciu poni¿ej), która
„zmiot³a” im tytu³ sprzed nosa. W nastêpnym
roku ¿yczymy poprawienia sukcesu.

· W dniu 10 czerwca grupa zaistnia³a w kolejnej
formie, mianowicie redaktor Magda Lipiec
poœwiêci³a jej audycjê w cyklu Z daleka i z bliska
Goœæ Radia Lublin. Przedstawieni zostali
najbardziej aktywni cz³onkowie, czyli ci którzy
zjawili siê w studiu. Oprócz prezentacji wierszy
przez kilka dni trwa³a wystawa dorobku
wydawniczego grupy. W dwa dni póŸniej
rozg³oœnia powtórzy³a fragmenty nagrania.
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El¿bieta Szadura-Urbañska
agresywni,
H iperseksualni,
monogamiczni
Rozmowa z dr Zuzann¹ Stromenger biologiem, filozofem, etologiem, popularyzatork¹
wiedzy seksuologicznej i dorobku czo³owych
œwiatowych etologów: Ireneusza Eibl-Eibesfeldta,
Konrada Lorenza, Wolfganga Wicklera. Nale¿y do
cz³onków - za³o¿ycieli kilku polskich i miêdzynarodowych stowarzyszeñ naukowych, m.in.
Polskiej Akademii Wiedzy Seksuologicznej. W
ostatniej ksi¹¿ce „W niewoli p³ci” wyjaœnia
pierwotny, biologiczny sens wielu ludzkich
zachowañ.
Geny kombinuj¹
Po co mamy p³eæ?
Przede wszystkim po to, by dwa osobniki
po³¹czy³y swoje genotypy i w wyniku tego powsta³y
nowe kombinacje genów, nowe kombinacje cech
dziedzicznych. „Po to” traktujemy oczywiœcie w
cudzys³owie, w przyrodzie nie ma przecie¿
celowoœci.
Wiêc jak to siê sta³o, ¿e w drodze ewolucji
zosta³a wyselekcjonowana p³ciowoœæ?
I w dodatku jest ona tak powszechna!
Uwa¿a siê, ¿e jedynymi istotami, u których nie ma
¿adnych zjawisk p³ciowych s¹ pe³zaki. Natomiast
wszystkie inne, nawet jednokomórkowce, zawsze
w jakimœ momencie swojego cyklu ¿yciowego,
czasami wielopokoleniowego, wykazuj¹ zjawiska
p³ciowoœci. P³eæ narzuci³a swój dyktat w selekcji. Jej
biologiczn¹ rol¹ jest przede wszystkim to, ¿e dwa
osobniki ³¹cz¹ swoje genotypy i w wyniku tego
powstaj¹ nowe kombinacje genów, nowe
kombinacje cech dziedzicznych. W przeciwieñstwie do powszechnego wœród bezkrêgowców
zjawiska partenogenezy czyli dzieworództwa,
gdzie zostaje powielony ten sam genotyp
rodzicielski.
Czyli wbrew powszechnemu przekonaniu,
rozmna¿anie p³ciowe nie jest tak naprawdê
¿adnym rozmna¿aniem, ale przede wszystkim
udoskonalaniem?
Dla w³aœciwego zrozumienia biologicznego
sensu oraz funkcji p³ciowoœci i p³ci, niezwykle
wa¿ne jest stwierdzenie, ¿e pierwotnie nie mia³y
one nic wspólnego z procesami rozmna¿ania.
B³êdne pogl¹dy w tym zakresie nieobce s¹ nawet
autorom podrêczników biologii, gdzie np. pod
rysunkami przedstawiaj¹cymi ³¹czenie siê
pantofelków widniej podpis: „Rozmna¿anie
p³ciowe”. A czytelnik widzi jedynie, ¿e osobniki
wymieniaj¹ miêdzy sob¹ po³owê materia³u
genetycznego i roz³¹czaj¹ siê.
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Z tym udoskonalaniem te¿ sprawa nie jest
taka jednoznaczna. Tylko jedna na oko³o
kilkadziesi¹t tysiêcy zmian mo¿e okazaæ siê
korzystna. Procesy p³ciowe prowadz¹ raczej do
rozrzutu ró¿nych kombinacji genetycznych cech
dziedzicznych, do tego ¿eby zestaw cech nowego
pokolenia by³ obfitszy.
¯eby by³o z czego „wybieraæ” w sytuacji
kryzysu?
Tak. U szczurów i u wielu innych gatunków
zwierz¹t, nasilenie zjawiska p³ciowoœci wystêpuje,
kiedy warunki ¿ycia staj¹ siê bardzo trudne. Mimo
zagêszczenia, stresu, braku pokarmu one
rozmna¿aj¹ siê w tempie zaskakuj¹cym, nierzadko
zagryzaj¹c siê nawzajem. Stwarza to jednak
szansê, ¿e wreszcie pojawi¹ siê osobniki, które
zdo³aj¹ przeskoczyæ te ograniczenia. Przy
ogromnym rozrzucie zwiêksza siê szansa,
oczywiœcie szansa przypadkowa, ¿e a nu¿ urodz¹
siê takie osobniki, który przetrwaj¹ te skrajne
warunki i wówczas one ratuj¹ grupê, populacjê, czy
nawet gatunek przed wyginiêciem.
U ludzi te¿ to obserwujemy - przy du¿ym
zagêszczeniu, stresie zjawiska p³ciowoœci
nierzadko nasilaj¹ siê, chocia¿ w sytuacji skrajnej
biedy, wycieñczenia niekiedy mo¿e dojœæ do
zupe³nego wyciszenia popêdu.
Seks dla seksu
Sfer¹ typowo ludzk¹ jest seks nieprokreacyjny.
Jaka jest jego ewolucyjna funkcja?
Bardzo efektywnie wspomaga wiêŸ
miêdzyosobnicz¹, wiêŸ partnersk¹ miêdzy na
przyk³ad osobnikami mêskimi i ¿eñskimi. Celowo
mówiê osobnikami, bo mo¿na zjawisko
hiperseksualizmu zaobserwowaæ równie¿ u
niektórych prymatów np. szympansów kar³owatych
bonobo.
Wœród bonobo mo¿e i wspomaga wiêŸ, ale
seksualizm cz³owieka chyba utrudnia budowanie trwa³ych wiêzi.
Hiperseksualizm to aktywnoœæ seksualna
wykraczaj¹ca poza funkcje prokreacyjne, to „seks
dla seksu”. To seks, w którym zosta³o oddzielone
po³¹czenie popêdu od jajeczkowania. Dlatego
kobiety po zakoñczeniu prokreacji zachowuj¹
popêd p³ciowy. To dowód na to, ¿e seks ma wartoœæ
wi¹¿¹c¹ pary. Nie tylko pary rodzicielskie, ale te¿
np. dziadków. Seks u³atwia wiêc podtrzymywanie
wspólnoty rodzinnej.
W toku ewolucji ten schemat nie tylko siê
utrwali³, ale i rozbudowuje. Z punktu widzenia
etologa hiperseksualizm, byle nie przekracza³
granicy patologii, jest cech¹ bardzo po¿¹dan¹.
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Ty, tylko ty
Ale z punktu widzenia zdradzanego ma³¿onka
nie zawsze. Czy tendencja ku monogamii jest
wynikiem naszego kompromisu z wymaganiami spo³ecznymi, czy te¿ ma jakiœ
biologiczny sens?
Oczywiœcie istniej¹ kultury dopuszczaj¹ce
wielo¿eñstwo. Z obserwacji wiemy, ¿e niektóre
kobiety nie bêd¹ce pod silnym wp³ywem tradycji te¿
chêtnie zmieniaj¹ swoich partnerów. Tak wiêc
sk³onnoœæ do wieloœci partnerów nale¿y zawsze
rozpatrywaæ kulturowo i indywidualnie.
Wiele wskazuje na to, o czym pisze Irenäus
Eibl-Eibesfeldt, ¿e ewolucja wskazuje tendencjê ku
ma³¿eñstwom monogamicznym. Wœród przodków
naszego gatunku trend ten zaznacza siê ju¿ od
setek tysiêcy lat. Tendencja ku monogamii w
warunkach wspó³czesnej cywilizacji jest bardzo
rozchwiana: dzia³anie naturalnej selekcji
praktycznie nie istnieje, silne za to mog¹ byæ
czynniki przekazywane drog¹ kulturow¹.
Co z dostêpnych nam obserwacji przemawia za
tym, ¿e mielibyœmy byæ monogamiczni?
Zwróæmy uwagê, ¿e nawet tam gdzie jest
wielo¿eñstwo czy wielomêstwo istnieje partner
preferowany. Najkorzystniejsza dla nastêpnego
pokolenia, a wiêc dla utrzymania gatunku, jest
sytuacja, w której wychowaniem zajmuje siê jedna
para rodzicielska. Negatywny oddŸwiêk rozpadu
ma³¿eñstwa dotyka nawet doros³e dzieci z tego
stad³a, nierzadko te¿ wnuki. Zwróæmy uwagê, ¿e
zwierzêta te¿ zazwyczaj chc¹ wychowywaæ tylko
swoje potomstwo. Dlatego te¿ samce niektórych
gatunków, zajmuj¹c obce terytorium, morduj¹
dzieci rywala. Natomiast m³ode gêsiêta
przepêdzaj¹ nowego partnera matki. U ludzi te¿
nieprzypadkowo mówimy o „z³ej macosze”,
s³yszymy o znêcaj¹cych siê ojczymach. Dzieciom
zazwyczaj bardzo zale¿y na zgodnoœci pary
rodzicielskiej.
Bêdê siê upiera³a, ¿e jednak hiperseksualizm
nie u³atwia bycia monogamist¹.
Przeciwnie, jak to przekonuj¹co uzasadnia
Ireneusz Eibesfeldt, przed³u¿aj¹ce siê aktywnoœæ
p³ciowa, wzajemne zainteresowanie seksualne
pary rodzicielskiej znakomicie wzmacnia wiêŸ,
utrwala ten zwi¹zek daleko poza granice prokreacji.
Taki jest biologiczno-spo³eczny sens wysokiej
aktywnoœci p³ciowej wyzwolonej spod imperatywu
rui.
Oczywiste jest, ¿e taki liryczny wzorzec w
warunkach przeludnienia, cywilizacyjnych zmian
ulega zak³óceniom. Ale monogamia jest obwarowana ró¿nego rodzaju genetycznymi, spo³ecznymi
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barierami: zazdroœci¹, poczuciem przynale¿noœci i
wiernoœci. Czy¿ np. zazdroœæ nie s³u¿y dobrze
utrzymaniu zwi¹zków monogamicznych? ¯yj¹ca w
zwi¹zkach monogamicznych rybka zwana babk¹
kalifornijsk¹ zapewnia sobie „wiernoœæ” tego
drugiego tym, ¿e przepêdza precz ka¿dego
pojawiaj¹cego siê przedstawiciela w³asnej p³ci.
Dopiero „owdowia³a” ma okazjê poznaæ kogoœ
innego.
Zaznacz mnie
Cech¹ akcentuj¹c¹ wy³¹cznoœæ i przynale¿noœæ
jest u zwierz¹t znakowanie, nieobce i ludzkim
zachowaniom.
Tak, towarzyszy nam ono w przeró¿nych
sytuacjach. Ma³o kto uœwiadamia sobie, ¿e
przejmowanie nazwiska mê¿a jest w³aœnie takim
znakowaniem siê kobiety. Ciekawym zjawiskiem
jest, ¿e niekiedy kobieta bardzo pragnie byæ w ten
sposób „ostemplowana”. Zale¿y to od pewnych
czynników spo³ecznych, np. przekonania o
mniejszej wartoœci kobiet niezamê¿nych, ale
równie¿ biologicznych: to silny samiec zmusza³
samicê do uleg³oœci, która pokazywa³a swoj¹
podleg³oœæ. Wojny o terytoria to a¿ nazbyt jaskrawy
przyk³ad atawistycznej potrzeby zaznaczania
terytorium.
U zwierz¹t te zachowania s¹ powszechne.
U pewnego typu ma³piatek znakowanie polega na
oddawaniu moczu na w³asn¹ d³oñ i rozmazywaniu
tego wokó³ siebie. Samce pi¿mowców maj¹ gruczo³
pi¿mowy i podczas kopulacji wyciskaj¹ jego
wydzielinê na odw³ok samicy. Ten zapach mówi „ta
samica nale¿y do mnie”.
Dzieci w przedszkolu podobno pluj¹ na kanapki,
mówi¹c w ten sposób „to moje”. Znakowanie u
ludzi chyba w mniejszym stopniu dotyczy
zachowañ seksualnych.
Podam przyk³ad, który mo¿e wydaæ siê
szokuj¹cy, ale ³atwo znaleŸæ w nim biologiczne
odniesienie. Amadeusz Mozart w swoich listach do
kochanki i zarazem kuzynki wypisywa³, zdawa³oby
siê, niestworzone rzeczy. Opisywa³ swoje
sk³onnoœci do saliromanii. Saliromania, (z
francuskiego salir - brudziæ) to znakowanie
wybranej osoby, partnera seksualnego, w³asnymi
wydzielinami i wydalinami. Jest to kontynuacja
znakowania przez zwierzêta swojego terytorium ich
odchodami, oraz substancjami wydzielanymi przez
specjalne gruczo³y. To wa¿na funkcja komunikacji
miêdzy osobnikami tego samego gatunku,
ustalania stosunków hierarchii w grupie,
zdobywania samic. U cz³owieka zjawisko to
wystêpuje o wiele czêœciej ni¿ siê przypuszcza.
Dotyczy to bardzo intymnej sfery i atawizm
przejawiany w tak drastycznej formie pozostaje
tajemnic¹ alkowy i gabinetów seksuologicznych.
Przyjemnoœæ z w¹chania zapachu cia³a, perfum
ukochanej osoby, jest ju¿ upodobaniem bardziej
powszechnym.
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Sens homoseksualizmu
Mówi¹c o nieprokreacyjnym seksie nie sposób
pomin¹æ homoseksualizmu. Czy s¹ jakieœ
dowody, ¿e to zjawisko pojawia³o siê na drodze
ewolucji?
Obserwacja ró¿nych form p³ciowoœci u
zwierz¹t i roœlin zdaje siê wskazywaæ, ¿e jest on
wynikiem sk³onnoœci pierwotniejszych, ewolucyjnie
bardziej archaicznych ni¿ heteroseksualizm. Na
prymitywnych szczeblach proces p³ciowy
przebiega miêdzy osobnikami ró¿ni¹cymi siê
wprawdzie chemicznie, ale identycznymi w swej
budowie, na przyk³ad u pantofelka. Zró¿nicowanie
p³ciowe i reaktywnoœæ seksualna na te ró¿nice
przedstawicieli odmiennych p³ci, to nabytek
ewolucyjnie póŸniejszy.
Jeden z antropologów, Edgar Morin, zwraca
uwagê, ¿e w archaicznych czasach kiedy
mê¿czyŸni tworzyli jednop³ciowe grupy wojenne lub
³owieckie, kiedy to oddalali siê od domostw
dochodzi³o do tworzenia miêdzy nimi par
homoseksualnych. To przyczynia³o siê do
tworzenia spójnoœci grupy. I w tym przypadku
tendencje homoseksualne odgrywa³y pozytywn¹
rolê dla ca³ej populacji. Innym wyjaœnieniem mo¿e
byæ pojawienie siê homoseksualizmu jako jednego
z hamulców naszej rozrodczoœci. Zjawisko
homoseksualizmu spotyka siê i u zwierz¹t
wspó³czeœnie ¿yj¹cych, niekoniecznie naszych
przodków.
Ciekawe obserwacje par homoseksualnych
wœród gêsi poczyni³ Konrad Lorenz.
Lorenz stwierdzi³ to, co te¿ mo¿na
zauwa¿yæ u ludzi - wiêzi homoseksualne s¹
nierzadko trwalsze i silniejsze ni¿ wœród par
ró¿nop³ciowych. Lorenz pisa³ o tym tak: „poniewa¿
agresywnoœæ wewn¹trzgatunkowa wystêpuje
silniej u g¹siora ni¿ u gêsi, silniejsza jest u niego
równie¿ sk³onnoœæ do krzyku tryumfalnego, i dwaj
przyjaciele dopinguj¹ siê zazwyczaj do œmia³ych
wyczynów. A ¿e ¿adna ró¿nop³ciowa para nie jest w
stanie stawiæ im czo³a, pary g¹siorów uzyskuj¹
zawsze bardzo wysokie, jeœli nie najwy¿sze
miejsce w hierarchii ca³ego stada”.
Traktuj¹c zjawiska homoseksualizmu w
kategoriach normy, odnios³am jednak wra¿enie,
¿e w ksi¹¿ce „W niewoli p³ci” przestrzega pani
przed mafijnymi obyczajami takich homofilnych grup.
Je¿eli ktoœ chce jako partnera wybraæ
przedstawiciela tej samej p³ci to jego sprawa.
Jednak czasami s¹ to inwazyjne partnerstwa,
zdarza siê, ¿e powi¹zane z pedofili¹. Proszê
zauwa¿yæ, ¿e wœród par homoseksualnych
pedofiliê spotyka siê czêœciej u mê¿czyzn ni¿ u
kobiet.

Mo¿e jakieœ znaczenie ma tutaj wspomniany
przez Konrada Lorenza wy¿szy wewn¹trzgatunkowy poziom agresji?
Czêsto powo³ujê siê na przyk³ad Lwa
To³stoja, w którego ¿ycie bezpardonowo wkroczy³
inny s³abszy literat, za to bardzo ekspansywny i
zaborczy homoseksualista. Z listów ¿ony To³stoja,
Anny, dowiadujemy siê, ¿e by³o to tragiczne w
skutkach nie tylko dla niej. Znam wiele podobnych
sytuacji, jak chocia¿by ta, kiedy wokó³ nie¿yj¹cego
ju¿ wybitnego muzyka homoseksualisty, utworzy³o
siê lobby wrogo nastawione wobec innych twórców.
Czêsto w³aœnie poziom agresywnoœci i jednoczeœnie wysokie miejsce w hierarchii homoseksualnego dominanta stwarza takie ciœnienie, ¿e
trudno tê grupê rozbiæ, przeciwstawiæ siê jej
praktykom.
Si³a przywódcy
Nasuwa mi siê skojarzenie z tym o czym
ostatnio donosz¹ media. Nie ograniczaj¹c siê
tylko do zjawiska pedofilii, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e
przeskok od seksu do agresji jest bardzo ³atwy.
Oœrodki agresji i przyjemnoœci s¹ w mózgu
po³o¿one blisko siebie. Na podstawie badañ
neurobiologicznych wiemy, ¿e przy pobudzaniu
jednego oœrodka dochodzi do rozszerzenia siê
pobudzenia na blisko po³o¿one struktury mózgowe.
Z punktu widzenia obserwacji etologicznych
zauwa¿amy, ¿e seks wzmaga zachowania
agresywne. St¹d te¿ obyczaj kastrowania zwierz¹t,
nie tylko ¿eby zmniejszyæ rozrodczoœæ, ale ¿eby
z³agodziæ ich obyczaje.
Agresywne, wojownicze samce np.
niektórych ma³p, wchodz¹c na teren zasiedlony
przez inn¹ grupê, zaczynaj¹ od przepêdzenia
samca przywódcy i kopulowania z samicami. Co
wiêcej, taki nowy samiec jest w stanie zg³adziæ
dzieci i te noworodki, które przysz³y na œwiat za
wczeœnie, a wiêc zosta³y poczête przed nastaniem
jego rz¹dów. Hunowie, i wiele innych plemion przed
nimi i po nich, te¿ tak robili: zabijali mê¿czyzn i
ch³opców, gwa³cili kobiety i uprowadzali zdolne do
rozrodu dziewczyny. Tak wygl¹da nieokie³znany
normami spo³ecznymi popêd.
Bycie najsprawniejszym seksualnie samcem
³¹czy siê wiêc z pozycj¹ w hierarchii spo³ecznej?
Nie zawsze. Dominantem, a wiêc jednostk¹
najsilniejsz¹ w stadzie, nie musi byæ najsprawniejszy seksualnie i niekoniecznie samiec.
Obserwowa³am na moim podwórzu zachowanie
wykastrowanego kota, który przed kastracj¹ by³
przywódc¹. Okaza³o siê, ¿e nadal nim pozosta³ bo
by³ najwiêkszy, najsprawniejszy, zapewnia³
ochronê przed intruzami i niezwykle czule
opiekowa³ siê grup¹ podporz¹dkowanych mu
kotów.
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Mamy podobno ewolucyjnie zakorzenione
zapotrzebowania na przywódcê?
Co wiêcej, jak wykazuje eksperyment z
pewnego rodzaju rybkami, zwanymi strzeblami, ten
przywódca mo¿e byæ nawet odmó¿d¿ony. Jednego
osobnika poddano operacji odciêcia pó³kul
mózgowych. Kiedy wpuszczono go z powrotem do
towarzyszy, ten pozbawiony p³atów mózgowych
samiec p³ywa³ sobie jednoznacznie, zdecydowanie
w jednym, zupe³nie przypadkowym, kierunku.
Okaza³o siê niebawem, ¿e wszystkie rybki p³ynê³y
za nim. A wiêc ten, który nie odczuwa zagro¿enia,
jest bezrefleksyjny mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ stado.
On siê niczego nie boi, nie wie po co p³ynie, gdzie
jest pokarm, a gdzie zagro¿enie, ale jednak one
p³yn¹ za nim.
On tak siê zachowuje bo jest odmó¿d¿ony, ale
dlaczego inne p³yn¹ za nim?
£atwoœæ podporz¹dkowania siê jakiemuœ
dominantowi, którego w danej chwili uznaje siê za
„opiekuna spolegliwego” to wspólne dziedzictwo
genetyczne, które motywuje zarówno zwierzêta jak
i ludzi. Spolegliwy, czyli taki na którym mo¿na
polegaæ, wybierany jest raczej intuicyjnie ni¿
rozumowo. Taki, który zachowuje siê pewnie,
zdecydowanie, uruchamia w nas przekonanie, ¿e
jest m¹dry, nadaje siê na przywódcê.
¯eby wiedzieæ, ¿e on nie wie, potrzebny jest
wysi³ek intelektualny, a to ju¿ znacznie m³odsza
ewolucyjnie dyspozycja. Sfera emocjonalna jest
starsza filogenetycznie, bardziej archaiczna i œciœlej wszczepiona w nasze zachowanie, ani¿eli
sfera rozumowa. Wiêc, ¿eby siê przeciwstawiæ
czyjejœ bezmyœlnoœci trzeba zaapelowaæ do
rozs¹dku pozosta³ych, ale „tym pozosta³ym”
przecie¿ ³atwiej uruchomiæ emocje.
Przepisy na prze¿ycie
W sferze popêdowej, o czym ju¿ mówiliœmy,
niezwyk³e miejsce zajmuje agresja. Czy
mo¿emy siê jej pozbyæ?

Kalahari maj¹ piêkn¹ tradycjê radzenia sobie z
agresj¹ ma³ych dzieci, i tym samym uczenia
radzenia sobie z ni¹ w ¿yciu doros³ym.
Rozz³oszczony malec ma bezwzglêdny zakaz
uderzania drugiego, mo¿e jednak do woli biæ
piêœciami w miêkki worek z paku³ami powieszony
przy wejœciu do chaty.
Agresjê bardzo ³atwo wznieciæ, podjudziæ do
niej obojêtny na pocz¹tku t³um. Powinni zdawaæ
sobie z tego sprawê politycy, wychowawcy i
komentatorzy sportowi. S³owa „dokopiemy im”,
„nasi zmietli ich w py³” nie pozostaj¹ bez echa. Nik³e
hamulce agresywnoœci, w jakie jesteœmy
wyposa¿eni, pozostaj¹ daleko w tyle za wynalazczoœci¹ ludzkiego umys³u doskonal¹c¹ narzêdzia
samozag³ady.
A mo¿e, mimo wszystko seks ³agodzi obyczaje?
Tak przynajmniej s¹dzi³ Freud.
Etolodzy powiedz¹, ¿e u ludzi nie jest to w
stu procentach prawd¹. Naturalnym antagonist¹
agresji jest raczej „popêd przyjaŸni”. Wykazujemy
mniejsz¹ agresywnoœæ wobec tych, których znamy,
lubimy. ZaprzyjaŸnianie siê stanowi wiêc
skuteczniejsze zabezpieczenie przed agresj¹.
Natomiast u wspomnianych szympansów
kar³owatych bonobo, jest to zjawisko jaskrawo
widoczne i mocno zakorzenione. Je¿eli któryœ z
osobników popada w z³oœæ, poszukuje wy³adowania seksualnego. Przy czym dzieje siê to w
najró¿niejszych kombinacjach partnerskich: samice
z samcami, samce i samice miêdzy sob¹, z dzieæmi,
dzieci miêdzy sob¹. Bonobo wykazuj¹ przy tym
du¿¹ inwencjê i pomys³owoœæ „tak jakby czytali
Kamasutrê”.
Mo¿e wiêc powinniœmy braæ przyk³ad z
szympansów i ¿yæ w zgodzie z natur¹?
Nie by³oby to ¿adnym „zbawczym powrotem
do natury”, ale zwyk³ym patogennym atawizmem.
Warto znaæ biologiczne korzenie w³asnych
zachowañ i umieæ dostrzec, ¿e czêsto to, co
biologicznie zakorzenione jest dla nas mniej
korzystne ni¿ to, co spo³ecznie narzucone.
Dziêkujê za rozmowê.

Popêd agresji to nasza biologiczna
spuœcizna i nie ma szans, ¿e siê jej pozbêdziemy.
Nie uda siê nam pozbawiæ jej, wychowuj¹c dzieci
bezstresowo. Jedynie, co mo¿na zrobiæ, to go
skanalizowaæ, zrytualizowaæ, przesterowaæ w
spo³ecznie akceptowanych formach, w rywalizacjê,
która nie bêdzie zagro¿eniem. Mitem jest jakoby
by³y plemiona zupe³nie pozbawione zachowañ
agresywnych, bo nawet pokojowo nastawieni
Eskimosi urz¹dzaj¹ konkursy œpiewacze, gdzie
daj¹ upust z³oœliwoœciom. Jednak wnikliwi badacze
odkryli, ¿e i im w zaciszu domostw zdarza siê biæ
w³asne ¿ony. Plemiona Buszmenów na pustyni
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Championy Mariusza
rozmowa z najlepszym trenerem Pucharu Narodów
Mariuszem Liœkiewiczem z Krasnegostawu
Andrzej D. Misiura: Championat Œwiata mo¿e
zdobyæ tylko najlepszy koñ. A je¿eli do tego
przyczyni³ siê jego trener pochodz¹cy z
niewielkiego Krasnegostawu, to wieœæ o takiej
nagrodzie powinna wstrz¹sn¹æ ca³¹ rodzim¹
okolic¹. Dlaczego tak ma³o wiemy o Twoich
sukcesach?
Mariusz Liœkiewicz: Czy ja wiem...
zaskoczy³eœ mnie takim pytaniem. Widaæ ludzie
zajêci s¹ innymi sprawami. Sob¹, a mo¿e lokaln¹
polityk¹...? Hm. W ka¿dym razie w okolicach
Micha³owa, gdzie obecnie mieszkam i pracujê, oraz
w fachowej ogólnopolskiej i zagranicznej prasie
takim tematom poœwiêca siê sporo miejsca.
Mówisz o moich sukcesach, a musisz wiedzieæ, ¿e
to przede wszystkim zas³uga tych najwspanialszych zwierz¹t, jakimi s¹ konie.
ADM: Zawsze by³eœ skromny, wiêc pozwól, ¿e
czytelnicy dowiedz¹ siê jak wa¿na jest rola trenera,
na przyk³ad w czasie gdy prezentowa³eœ klacz
Ejrene z Micha³owa. Anna Stojanowska,
miêdzynarodowa sêdzia by³a urzeczona i
zachwycona, ¿e uzyska³eœ tak niesamowite
porozumienie z tym zwierzêciem i wyrazi³a siê
wówczas, ¿e zrobi³eœ to bez porównania
skuteczniej, ni¿ dwa miesi¹ce wczeœniej inny
znakomity prezenter. Koñ by³ ten sam, a wyniki
ró¿ne, to o czymœ œwiadczy. Na dodatek ten pokaz
by³ przecie¿ Twoim debiutem, i jak¿e udanym.
Mariusz, ale umówmy siê, ¿e teraz ja siê wy³¹czê, a
Ty sam bêdziesz opowiada³ wszystko od pocz¹tku,
czyli zacznij mo¿e od… genów.
ML: Dziadka nie pamiêtam, ale w dzieciñstwie
odwiedza³em wujka, który przej¹³ po nim
zami³owanie do koni. Mnie one te¿ fascynowa³y,
wiêc stara³em siê jak najczêœciej bywaæ w
rodzinnym Romanowie, oraz dogl¹daæ i dosiadaæ
co spokojniejszych okazów. Mama, jak wiesz,
ukoñczy³a zootechnikê na AR w Lublinie i
pracowa³a jako nauczycielka w technikum
rolniczym, a w ramach programu nauczania
prowadzi³a te¿ zajêcia w Pañstwowym Stadzie
Ogierów w odleg³ej o kilka kilometrów Bia³ce.
Niebawem i ja zacz¹³em tam jeŸdziæ jako
wolontariusz. Wówczas naukê jazdy
odpracowywa³o siê, czyszcz¹c ogiery. Nauczy³em
siê i tego. Po zdobyciu uprawnieñ instruktorskich,
jeszcze jako student geografii, prowadzi³em
oœrodek Biura Podró¿y i Turystyki „Almatur” w tej¿e
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Bia³ce. By³y wiêc wakacje w siodle za darmo. Dwa w
jednym. W 1984 roku na Miêdzynarodowych
Zawodach Hippicznych w Szwecji (Lund) dla
studentów zdoby³em srebrny medal, przegrywaj¹c
jednym jedynym punktem z francusk¹ amazonk¹. A
od 1988 r. by³em ju¿ certyfikowanym instruktorem
jazdy konnej. PóŸniej sta¿ w Stadzie Ogierów w
£¹cku i w CWKS Legia w Starej Mi³osnej.

Klacz Galilea Championka Polski i Œwiata w 2005 r.

ADM: Kiedy zetkn¹³eœ siê z arabami?
ML: Hobbistycznie w Bia³ce. Zawodowo bodaj¿e w styczniu 1992 roku, gdy rozpocz¹³em
pracê w Janowie Podlaskim. Tam spotka³em
¿yczliwych dla sportu jeŸdzieckiego ludzi. Na
przyk³ad pana Marka Trelê - lekarza weterynarii
i póŸniej dyrektora Stadniny Janów Podlaski. Lata
te wspominam bardzo ciep³o.
ADM: Na czym polega³a Twoja praca?
ML: Moj¹ prac¹ by³a jazda i trenowanie koni do
rajdów d³ugodystansowych. Zwykle do dyspozycji
mia³em ich oko³o szeœciu, w ró¿nym wieku.
Wyje¿d¿a³em na zawody do Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii… Zmiany nast¹pi³y kiedy po œmierci dyr.
J. Wawiórki pojawi³ siê w stadninie in¿. Micha³
Maciejewski, hodowca i dyrektor Stadniny Koni w
Walewicach. Twierdzi³, ¿e konie czystej krwi
arabskiej do sportu siê nie nadaj¹. By³ zwolennikiem zaprzêgów, czyli powo¿enia, które mia³em
niebawem rozpocz¹æ. Uzna³em wówczas, ¿e w
Janowie nie ma ju¿ w takim razie dla mnie pracy.
Natychmiast zaproponowa³ mi j¹ w Micha³owie mgr
in¿. Jerzy Bia³obok, w tym czasie zootechnik i propagator u¿ytkowania arabów w sportach konnych.
W styczniu 1994 roku znalaz³em siê wiêc w SK
Micha³ów, której dyrektorem by³ wówczas Ignacy
Jaworowski.
ADM: W Micha³owie mieszkasz i pracujesz ju¿
od 15 lat, co on takiego wniós³ do Twojego ¿ycia, ¿e
jesteœ mu wierny? Spe³ni³y siê tutaj jakieœ
marzenia?
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ML: Tutaj przede wszystkim pozna³em
Marzenê, absolwentkê Technikum Rolniczego w
Chrobrzu. Pracowa³a w ksiêgowoœci, a w wolnym
czasie mia³a mi pomagaæ w treningach i… póŸniej
zosta³a moj¹ ¿on¹. Mamy dwóch synów - Huberta
i Micha³a. Jest fajnie, tym bardziej, ¿e na dobre
wci¹gnê³y mnie w³aœnie treningi przygotowuj¹ce
konie do pokazów, bo Micha³ów to nie tylko
hodowla i sport, ale pokazy i aukcje.

Klacz Zagrobla Championka Œwiata Pary¿ rok 2000.

ADM: A co powiesz o owocach swojej pasji i
pracy, jaka by³a pierwsza licz¹ca siê nagroda?
ML: Pierwszym sukcesem pokazowym by³o
zdobycie Championatu Polski w 1995 r. rocznym
wówczas ogierkiem Ekstern. Pasmo zagranicznych sukcesów rozpoczê³o siê w Pary¿u 2000 r.
Klacz Emmona (siwa córka Monogramma i Emildy
po Pamir), zosta³a Championk¹ Œwiata Klaczy
M³odszych, jej pó³siostra Zagrobla, (siwa,
Monogramm - Zguba po Enrilo) - Championk¹
Klaczy Starszych i wreszcie Kwestura, (kasztanka,
Monogramm - Kwesta po Pesennik) Vicechampionk¹ Œwiata Klaczy Starszych, Ekstern
zdoby³ Championat Œwiata Ogierów Starszych. W
roku 2002 otrzyma³em tytu³ najlepszego trenera
i prezentera podczas Pucharu Narodów w Aachen
(Akwizgran).

Klacz Emandoria Championka Œwiata w Pary¿u.
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ADM: Mam w³aœnie przed sob¹ pokaŸn¹ listê
zdobytych tytu³ów. Trudno je policzyæ, a có¿ dopiero
wymieniæ. Powierzchowne artyku³y napotykane w
zwyk³ych gazetach, zazwyczaj opowiadaj¹ tylko o
koniach, opisuj¹c urodê, albo wychwalaj¹ ich
w³aœcicieli, a ma³o kto wspomina o ludziach, dziêki
którym wydobyte zostaj¹ wyj¹tkowe walory tych
zwierz¹t, takie jak wdziêk, ruch itp. Wtajemniczeni
dobrze wiedz¹, ¿e to dziêki m¹droœci i intuicji
prowadz¹cego koñ zdobywa na przyk³ad
presti¿owy championat. Jak zostaæ licz¹cym siê w
œwiecie trenerem? Tobie siê uda³o.
ML: Trening koni czystej krwi arabskiej do
pokazów to taki sam trening jak zawodników
siêgaj¹cych po medale igrzysk olimpijskich i
mistrzostw œwiata. Koñ ma zaprezentowaæ
fenomenalny ruch, chrapy rozdête, ogon postawiony, ma p³yn¹æ w powietrzu, aby po kilku
sekundach stan¹æ w odpowiedniej pozie bez ruchu.
Trening i prezentacja koni w kraju, Europie i na
œwiecie to moja praca. Na szkolenia i po wiedzê o
treningu wyje¿d¿a³em do Stanów Zjednoczonych w
okolice Seattle (Waszyngton), do Santa Inez
(Kalifornia) i Scottsdale - Phoenix (Arizona).
Pokazywanie koni to jednoczeœnie ich promocja i
sprzeda¿. To ¿ycie stadniny. Warunkiem
powodzenia w takiej pracy jest wzajemne
porozumienie, poniewa¿ koñ powinien zrobiæ
wszystko, o co go poproszê. Musi byæ ca³kowicie
pos³uszny, a osi¹gn¹æ taki stan mo¿e przy
bezgranicznym zaufaniu do prowadz¹cego.
ADM: Jakie s¹ zasady oceniania w championatach?
ML: Konie przystêpuj¹ do konkursów z
podzia³em na p³eæ i wiek, a w ocenie brane s¹ pod
uwagê: 1. typ konia arabskiego, 2. g³owa i szyja, 3.
k³oda, 4. nogi, 5. ruch. Ocenia troje lub piêcioro
sêdziów, maj¹cych do dyspozycji 5x20 punktów.
Najlepszy okaz zdobywa oko³o 93 punkty. Przed
wystêpem konie odbywaj¹ nawet zabiegi
kosmetyczne. Tak wiêc ka¿dego roku na wiosnê
rozpoczynam z oko³o 40 m³odymi koñmi szkolenie i
uk³adanie. Po miesi¹cu eliminujê 7-10, a po
kolejnym nastêpne i z pozosta³ymi dwudziestoma
przyje¿d¿am w maju na Ogólnopolskie Championaty Juniorów w Bia³ce. Po zakoñczeniu tego
pokazu dobieram kolejne 40 koni, aby przygotowaæ
je tym razem na Ogólnopolski Narodowy
Championat w Janowie Podlaskim odbywaj¹cy siê
w sierpniu. Micha³ów to najwiêksza na œwiecie
stadnina koni czystej krwi arabskiej, w której hoduje
siê oko³o 420 koni tej rasy.
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Poezja

Stanis³aw Bojarczuk
Autonekrolog
I

Klacz Kwestura Championka Polski i Œwiata - sprzedana
w 2008 r. za 1 125 000 euro.

ADM: Dobry koñ kosztuje…
ML: Najdro¿szym koniem arabskim w powojennej historii Polski by³a Kwestura, któr¹
sprzdaliœmy w 2008 roku za 1 125 000 euro.
ADM: Stykasz siê z mnóstwem koni, a czy masz
jakiegoœ ulubionego?
ML: Moim ulubionym koniem sportowym by³
Faktor, karogniady syn Fanatyka i Fugi, urodzony w
stadninie w Micha³owie. Zdobyliœmy br¹zowy
medal Mistrzostw Polski w D³ugodystansowych
Rajdach Konnych - Mi³ki 1993 r. Natomiast
ulubionym koniem pokazowym jest El Dorada
aktualnie przebywaj¹ca w stadninie.
ADM: Dzisiaj zakoñczy³y siê doroczne
Ogólnopolskie Championaty Juniorów w Bia³ce.
Czy ci¹gle trzymasz formê?
ML: Chyba tak, zdoby³em Championat rocznym
ogierkiem Chimeryk (imiê adekwatne do
charakteru) i Vicechampionat roczn¹ klaczk¹
Parmana.
ADM: Gratulujê i dziêkujê za rozmowê. ¯yczê
te¿, aby krasnostawianie mieli okazjê us³yszeæ o
Twoich kolejnych sukcesach jeszcze tego roku.

Ch³op z pra-pra ch³opa, analfabetablis,
zbêdny pisowni uczonej prawide³,
prostak od p³uga, cepa, kosy, wide³,
stworzyæ œmia³ kilkaset sonecianych tablic.
Œmia³ wejœæ, acz nie w centr, to przynajmniej na w bli¿
kszta³conych fachowstw twórczoœci mamide³.
Wkl¹³ ceremonie wesel, ¿niw, plewide³,
w wzór bata skrybi od prac, ³uków, szabli...
Œwiadom poczucia, ¿e siê jest œmiertelnym,
powzi¹³, b¹dŸ, co b¹dŸ, staæ siê nieœmiertelnym,
wiêc idea³em sztukotwórczym p³on¹³.
Iskra twórcza podniet¹ do zgonu w nim tkwi³a.
Wielbi³ twórczoœci¹ przyrody pierœ, ³ono,
wiêc go przyroda do siê przytuli³a.
II
W podkrasnostawskiej wsi zwanej Przedmieœciem,
roku Pañskiego... o wczesnej wiosence,
przybywa³ na œwiat, jak to sielski sens chce,
w przewianej chatce krytej s³omy œmieciem.
Kmieæ z pra - pra kmiecia i pozosta³ kmieciem.
Chodzi³ w konopnej lub lnianej pasemce.
Dotrzyma³ wiary cepom i koseñce.
Kocha³ siê w s³oñcu i w piêknie niewieœciem.

Agnieszka Szyku³a - Bez tytu³u

A gdy wybi³a godzina nak³adu,
z bibliotekarzem wydawcy uk³adu...
Dro¿sze to by³o wydajnie, czy tanie?
Nim, i na jaki s¹d, i kiedy stanie.
Tymczasem logik ten, zwolennik ³adu,
prosi o zdrowych jego rad czytanie.
Krasnystaw - Roñsko, 20 III 1869 - 1940
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Weekend w Bishop Hill
Weekend zapowiada siê pogodnie.
Gra¿yny nie muszê przekonywaæ do wyjazdu. ¯ona
uwielbia takie eskapady. To wchodzi w krew.
Jeszcze w Polsce, od czasów narzeczeñstwa, ca³e
godziny spêdzaliœmy przecie¿ za kierownic¹
motocykla, bo jedynym samochodem, jaki mieliœmy
by³ Fiat Topolino 500 z 1938 roku, którego nie
zd¹¿y³em wyremontowaæ, a szkoda poniewa¿ by³a
to piêkna maszyna.

Dzisiaj ruszamy autem przygotowanym ju¿
na wszelkie ewentualnoœci. To taki mój ma³y patent,
o którym opowiem mo¿e przy innej okazji. Trasa
prowadzi przez rodzimy stan Illinois, je¿eli mogê tak
powiedzieæ, poniewa¿ w dalszym ci¹gu nie
przesta³em byæ ch³opakiem z Krasnegostawu. Po
drodze zatrzymujemy siê w Bishop Hill, chocia¿
naszym celem jest zupe³nie inne miasteczko.
Uwagê œci¹ga spora grupka zainteresowanych tym
miejscem turystów. W miasteczku panuje
atmosfera spokoju i ciszy, tak niedostêpnej w du¿ej
chicagowskiej aglomeracji. Maleñki bar serwuje
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posi³ki i ciasta z owocami domowego wypieku. Sta³o
siê tradycj¹, chyba w ca³ych Stanach, ¿e w takich
miejscach spotykaj¹ siê codziennie lokalni emeryci,
aby przy kubku kawy pogawêdziæ z kumplami, z
którymi przeszli przez ca³e ¿ycie. Na pewno w tych
rozmowach nie ma miejsca na temat zdrowia i
doœwiadczanych dolegliwoœci. Ten temat ka¿dy
pozostawia samemu sobie, przez co bez w¹tpienia
czuje siê do koñca swych dni znacznie m³odziej.

Tutaj tak¿e spotykamy starszych miejscowych bywalców oraz praprawnuczkê za³o¿ycieli
miasteczka, któr¹ z ³atwoœci¹ udaje nam siê
zachêciæ do interesuj¹cej rozmowy i opowieœci. Ku
naszemu zdziwieniu okazuje siê, ¿e jest tutaj oko³o
6 % mieszkañców przyznaj¹cych siê do polskich
korzeni, czyli co 16 osoba(!). Pytamy, czy oni te¿
przybyli 150 lat temu razem z osadnikami? Raczej
nie - otrzymujemy odpowiedŸ i wys³uchujemy
egzotycznej i tragicznej opowieœci o Bishop Hill.
Pani Davidson wcieli³a siê w rolê przewodnika,
opowiada o wszystkim i w ¿adnym wypadku nie
wydaje siê obci¹¿ona przesz³oœci¹ pradziadów.
Widaæ, ¿e chce przekazaæ nam jak najwiêcej i w
dodatku jest mi³a, tak jak wszyscy w tym
miasteczku. W ogóle ludzie na tzw. country s¹
mili i rozmowni. Po powrocie do domu uzupe³niamy
swoj¹ wiedzê z innych Ÿróde³. Historia nabiera
kolorów.
Otó¿ wszystko zaczê³o siê w Szwecji, w
miejscowoœci Biskopskulla, gdzie w 1808 roku
urodzi³ siê Erik Jansson. Ju¿ jako m³odzieniec
przejawia³ wybitne zdolnoœci przywódcze i charakteryzowa³ siê du¿¹ si³¹ przekonywania. Maj¹c swoje
wizje, zapragn¹³ prowadziæ wiernych koœcio³a
szwedzkiego inn¹ drog¹. Sta³ siê zwolennikiem i inicjatorem ruchu religijnego pietystów, którego celem
by³o sprzeciwianie siê sformalizowanym zasadom
religii. Pocz¹tkowo uda³o mu siê przekonaæ spor¹
grupê ludzi i to go zdecydowanie oœmieli³o. Z czasem pogl¹dy Janssona stawa³y siê coraz
bardziej radykalne. Wytyka³ niepoprawnoœci
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miejscowego Koœcio³a Luterañskiego i tym samym
popad³ z nim w g³êboki konflikt. Ataki i agresja (jak to
bywa i w naszych miasteczkach) okaza³y siê
zgubnym narzêdziem propagowania w³asnych idei.
Jansson zacz¹³ traciæ poparcie, ubywa³o mu
wiernych i sympatyków, a ruch pietystów zaczêto
zdecydowanie przeœladowaæ.
Jako ¿e nasz guru wys³a³ wczeœniej jednego
ze swoich ludzi na rozpoznanie sytuacji w Stanach
Zjednoczonych, plan mia³ sprecyzowany i cel
upatrzony wczeœniej. W miêdzyczasie, od 1843
roku zajmuj¹c siê handlem m¹k¹, dociera³ do du¿ej
liczby chêtnych rozpoczêcia ¿ycia w nowym
œwiecie, nazywanym te¿ powszechnie l¹dem
religijnej wolnoœci. Szybko zwerbowa³ oko³o 1200
(inne Ÿród³a - do 1500) osób zdecydowanych na
wyjazd do Ameryki pod jego przywództwem. Erik
Jansson poczu³ siê drugim Chrystusem, zdolnym
poci¹gn¹æ za sob¹ ca³y œwiat, a cel swojej wyprawy
nazwa³ Now¹ Jerozolim¹.
Pierwsza grupa dotar³a do stanu Illinois po
trzymiesiêcznej podró¿y. Najpierw ¿aglowcem
przez ocean do Nowego Yorku, potem stateczkiem
po Kanale Erie i przez Wielkie Jeziora do Chicago,
sk¹d pieszo, b¹dŸ niektórzy konno, do miejsca
oddalonego od Chicago oko³o 240 kilometrów.
Dystans ten pokonali doœæ szybko, bo w ci¹gu
dwunastu dni, docieraj¹c do celu wyznaczonego na
bezludnej wówczas jeszcze prerii. By³ rok 1846.
Wtedy nabyli 1 200 akrów ziemi, która nigdy dot¹d
nie widzia³a p³uga (1 hektar = 2,5 akra). W zboczach
parowu, który dzisiaj znajdowa³by siê poœrodku
obecnej osady, rozpoczêli kleciæ ziemianki - osobne
dla kobiet z dzieæmi, osobne dla mê¿czyzn.
Wymarzony l¹d religijnej wolnoœci zrazu nie
przyniós³ im szczêœcia, albowiem najbli¿szej zimy z
pionierskiej grupy czterystu emigrantów, epidemia
cholery, uœmierci³a a¿ 96 osób. Piêædziesi¹t z nich
pochowano w zbiorowym grobie Red Oak Growe.
Czêœæ z pod¹¿aj¹cych do Illinois, zmieni³a zamiary
i pozosta³a na Wschodnim Wybrze¿u.
O odwrocie nie mog³o byæ ju¿ mowy.
Pierwsz¹ decyzj¹ by³o zatrudnienie amerykañskiej
nauczycielki jêzyka angielskiego. Rozpoczêli
produkcjê cegie³ i zajêli siê upraw¹ ziemi. Wszystko
na zasadach stuprocentowej komuny - wspólna
praca i równy podzia³ œrodków do ¿ycia, wspólna
kuchnia i posi³ki. Powsta³a te¿ pierwsza œwi¹tynia,
w której dwa dolne piêtra stanowi³y mieszkania, a
sala koœcielna urz¹dzona zosta³a na samej górze.
Wzniesiony zosta³ te¿ pierwszy murowany budynek
z wypalonej ju¿ przez siebie w³asnej ceg³y, i
niebawem liczebnoœæ miasteczka wzros³a do 900
osób.
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Drugi wstrz¹s prze¿yli bardzo szybko, bo ju¿
w roku 1850. Niespodziewanie Erik Jansson zosta³
zamordowany przez by³ego cz³onka grupy,
powodem okaza³a siê kobieta. Nikt nie zaj¹³ jednak
miejsca lidera, poniewa¿ zdesperowana komuna
postanowi³a wybraæ do przewodzenia koloni¹
siedmioosobow¹ radê. Z czasem wyodrêbni³o siê z
niej dwóch g³ównym przywódców Jonas Olson
i Olof Johnson. Praca w koloni zosta³a bardziej
zorganizowana i sta³a siê wydajniejsza. Pracowali
wszyscy, ³¹cznie z dzieæmi. W Bishop Hill
rozpoczê³a siê produkcja p³ótna, mebli, furmanek, a
przede wszystkim miote³ ze specjalnej odmiany
kukurydzy. Wzniesionych zosta³o 20 du¿ych
murowanych budynków, w tym dwa du¿e hotele dla
licznych hurtowników kupuj¹cych ich wyroby.
Ciekawostk¹ jest, ¿e na³o¿ono te¿ limit na przyrost
naturalny - jedna rodzina mog³a mieæ nie wiêcej ni¿
siedmioro dzieci, chocia¿ jak wspomina³em, one te¿
pracowa³y, wykonuj¹c l¿ejsze prace.
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Trzeci¹ klêsk¹, jaka dopad³a zbuntowanych
szwedzkich kolonistów, by³ po¿ar magazynu, w
którym z³o¿one by³y gotowe miot³y o niebagatelnej,
jak na tamte czasy, wartoœci 50 000 dolarów. Brak
dobrej passy przeœladowa³ ich ju¿ nieustannie,
poniewa¿ mimo sukcesów popadli w kolejne
problemy finansowe z powodu niegospodarnoœci
Olofa Johnsona, który na w³asn¹ rêkê podj¹³ kilka
inwestycji bez uzgodnienia, i skutki tego okaza³y siê
katastrofalne. Doprowadzi³ mianowicie Bishop Hill
do ruiny finansowej. Po tym fakcie mieszkañcy
dokonali w 1861 roku formalnego rozwi¹zania
kolonii. PóŸniej powo³ana zosta³a spora liczba
mê¿czyzn do wojsk Unii w wojnie Pó³noc-Po³udnie.
Inni udali siê do Kalifornii jako poszukiwacze z³ota
i tak zakoñczy³a siê piêtnastoletnia egzystencja
utopijnej osady, która przyjê³a nazwê zbli¿on¹ do
nazwy miejscowoœci z której pochodzi³ Erik
Jansson, a mo¿e te¿ skupia³a w sobie nazwê
funkcji jej koœcielnego zwierzchnika - biskupa?

Poezja

Szybko mija kilka godzin w wyludnionej
miejscowoœci. Na powrót zajmujemy miejsca w
naszym aucie i - jakby mog³o siê wydawaæ - wcale
nie milczymy. Zastanawiamy siê jak mo¿na i co
mo¿na zrobiæ z ludzi. Z jak¹ ³atwoœci¹ jakiœ drobny
w¹saty œwir ulepi³ w swoich palcach szwedzki,
wydawa³oby siê m¹dry, naród. Daleko przed nami
majaczy znacznie ciekawsze i nieco wiêksze
miasto. Dzisiaj nie bêdê zdradza³ szczegó³ów, ale
postaram siê o nim napisaæ w nastêpnym wydaniu
Nestora.
wojtek
fotografie autor
Przyp. redakcji: Wojtek opuœci³ Polskê przed 25 laty.
Dom odnalaz³ w stanie Illinois. Pisownia imienia jest
zgodna z wol¹ Autora.

Ernest Bryll
xxx

Dzisiaj Bishop Hill to wioska-muzeum zamieszka³a
przez 125 osób (spis z 2000 r). Nadal mieszkaj¹ w
niej potomkowie pionierów. Prawdopodobnie ¿yj¹ z
turystów, sprzedaj¹c ostatni maj¹tek pradziadów,
czyli niefortunn¹ historiê.
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Sami zadeptaliœmy t³umnie
Delikatny œlad na pierwszym œniegu
Jak inaczej? Ka¿dy ju¿ w biegu
I nikogo nikt nie zrozumie
Wczeœnie. Prawie wœród nocnej ciszy
Zanim ziemia z niebem siê ule¿y
Niszczymy te znaki œwie¿e
Pewne - chocia¿ niewidoczne prawie
W³aœnie wtedy gdy w zbiela³ej trawie
Na ukos, po szronie kruchym
Przemykaj¹ wracaj¹ce duchy
A sk¹d? Nie wiadomo lecz warto
Wierzyæ: Do nas wracaj¹. W otwarte
Usta, pó³oddech o œwicie
Jak powraca dobre serca bicie
Tylko œlad - jak zwykle - zatarty
Zadeptany. Nigdzie nie prowadzi
Mo¿e jutro bêdzie bardziej œwie¿y
Wreszcie ziemia z niebem siê ule¿y
I u³adzi…
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Artur J. Katolo

- zapomniana mniejszoœæ
Arborësch
etniczna w Kalabrii

(W³ochy Po³udniowe)

Od lat pracuj¹c na Wydziale Teologicznym
w Rende (prow. Cosenza), spotykam siê z ró¿nymi
ciekawostkami ziemi kalabryjskiej - ziemi s³odkiej i
zarazem kwaœnej.
Arborësch? Po raz pierwszy tê nazwê
us³ysza³em od kleryków Seminarium Eparchii w
Lungro (Ungër - jêz. arborësch), którzy studiuj¹ na
Wydziale Teologicznym w Rende. Jeden z naszych
wyk³adowców, ks. prof. Raffaelle Papas mawia:
„Jesteœmy katolikami obrz¹dku grecko-albañskiego”.

Autor artyku³u
w Acquafarmosa

21 maja 2009. W godzinach popo³udniowych wyruszam wraz ze studentami zamówionym autokarem do miejsc, gdzie osiedlili siê
Albañczycy jeszcze w XV wieku. Osiedlili siê w
Kalabrii, gdy¿ inwazja turecka zmusi³a ich do
opuszczenia w³asnej ojczyzny. W ten sposób ocalili
pierwotn¹ wiarê, jêzyk i kulturê Albanii. Dzisiejsza
Albania, islamska a czêœciej ateistyczna, nie ma nic
wspólnego z Arborësch.
Od 1444 r. Mahomet II, po zdobyciu
Konstantynopola oraz wielu miast w Grecji,
skierowa³ swoje wojska przeciwko Albanii.
Albañczycy pod wodz¹ capitano d'Albania, Giorgio
Castriota, zwanego „Scandenberg”, wielokrotnie
odpierali ataki tureckie. Dopiero po nag³ej œmierci
Scandenberga w 1467 r. Albania zosta³a czêœciowo
zajêta. W 1487 r., na skutek pokoju zawartego
miêdzy Wenecj¹ a Mahometem II, terytorium albañskie zosta³o wcielone do Imperium Otomañskiego.

Niez³omna postawa Giorgio Castrioty Scandenberga
zyska³a uznanie w oczach ówczesnego œwiata
chrzeœcijañskiego. Papie¿e Kalikst III oraz Pius II,
nadali mu tytu³ Athleta Christi.
Syn Giorgia Castrioty, Giovanni Skandenberg,
zebrawszy resztki wojsk oraz tych, którzy
zdecydowali siê opuœciæ Albaniê, uda³ siê do W³och,
l¹duj¹c na Sycylii. Stamt¹d zwróci³ siê do
Ferdynanda I z proœb¹ o pozwolenie na osiedlenie
siê. Król Neapolu, w obawie przed zagra¿aj¹c¹
inwazj¹ tureck¹, zabroni³ osiedlania siê
Albañczykom na terenie królestwa. W tej sytuacji
uciekinierzy podjêli decyzjê dotarcia do samego
Neapolu. Nale¿y podkreœliæ, i¿ powodem emigracji
oraz chêci osiedlenia siê na Pó³wyspie Apeniñskim,
by³o pragnienie zachowania narodowej kultury,
zwyczajów oraz religii. Byli to, w pe³nym tego s³owa
znaczeniu, uchodŸcy polityczni.
Grupy uchodŸców pod wodz¹ Giovanniego
Skandenberga zosta³y przyjête przez ludnoœæ
Neapolu jako bohaterowie i obroñcy wiary.
Dodatkowo Irena Skandenberg, kuzynka
Giovanniego, wysz³a za m¹¿ za ksiêcia Bisignano,
Pietroantonio Sanseverino. Powstawaniu kolonii
albañskich przychylni byli równie¿ dominikanie z
Altomonte, którzy w ten sposób chcieli zasiedliæ
wyludnione po trzêsieniu ziemi w 1456 r. maj¹tki
zakonne. W 1478 r. grupa Albañczyków otrzyma³a
na w³asnoœæ ziemie w okolicach Plataci, blisko
miasta Cerchiara - tak zwana Kalabria Joñska.
W Kalabria Citra pierwsze grupy uchodŸców
albañskich zaczê³y osiedlaæ siê w latach 14671471. Pocz¹tkowo by³y to okolice miasta Acri, a
nastêpnie - S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo,
Macchia i S. Demetrio. Albañczycy musieli jednak
spe³niæ jeden warunek: uprawiaæ ziemiê oraz
ogrody, aby zapewniæ sobie warunki utrzymania.
Albañskie kolonie wojskowe obecne by³y na
terytorium Kalabrii ju¿ od 1444 r. Kiedy wybuch³a
rewolta w Kalabrii, pod wodz¹ Antonio Centelles w
Marchesato di Crotone, tymi, którzy przyczynili siê
do jej st³umienia byli ¿o³nierze albañscy. W
dokumencie wydanym w Gaeta 1 wrzeœnia 1448 r.
mo¿na znaleŸæ nastêpuj¹c¹ wzmiankê: „Demetrio
Reres, dzielny kapitan Epiriotów [Albañczyków przyp. AJK], dowódca trzech kolonii albañskich,
wielce siê przys³u¿y³, z ogromnym poœwiêceniem
militarnym, do zdobycia ca³ej prowincji Kalabrii
Ni¿szej (Calabria Inferiore), wraz ze swymi synami
Basilio i Giorgio”.
Pierwsze kolonie albañskie pojawi³y siê w
1444 r. w miejscowoœciach: Amato, Andali, Arietta,
Vena i Zangarona. Nastêpnie zaœ w Caraffa,
Carfizzi, Pallagorio, S. Nicola dell'Alto i Gizzera.
By³y to okolice w³aœciwie wyludnione, o czym
zaœwiadcza Liber focorum z 1443 r.
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Stosunki miêdzy Kalabryjczykami a
Albañczykami uk³ada³y siê pokojowo. Albañczycy z
Plataci, tak zwani „Toschi” (z po³udnia), udawali siê
na do Cerchiara, aby sprzedawaæ ¿ywnoœæ,
za³atwiaæ sprawy u notariusza oraz w prefekturze.
Podobna sytuacja jak w Kalabrii Joñskiej, mia³a
miejsce w Kalabria Citra, gdzie osiedlili siê tak
zwani „Geghi” (z pó³nocy).
Z czasem jednak to pokojowe wspó³¿ycie
skoñczy³o siê. Jak pisze ówczesny kalabryjski
kronikarz, G. M. L'Occaso: „Albañczycy, którzy
przybywaj¹ w nasze okolice, nie przynosz¹ ze sob¹
¿adnej sztuki. Pó³barbarzyñcy, s³abi rolnicy,
mówi¹cy innym jêzykiem, uparci w swoich rytach
i zwyczajach, nie potrafili zbrataæ siê z innymi
mieszkañcami. I ci¹gle mia³y miejsce bójki [...],
kradzie¿e i obrazy”. W koñcu nienawiœæ miêdzy
Albañczykami a Kalabryjczykami dosz³a do takiego
punktu, i¿ zrodzi³o siê powiedzenie: „jeœli spotkasz
wilka i Albañczyka, to puœæ wolno wilka, a zabij
Albañczyka”.
Opinia G. M. L'Occaso jest, zdaniem
V. Barone, bardzo przesadzona i nie do koñca
prawdziwa. Albañczycy z Plataci i Civita nigdy nie
wchodzili w konflikty z Kalabryjczykami z
Cerchiara. „Toschi” cieszyli siê opini¹ sumiennych
pracowników: byli bardzo dobrymi rolnikami i
pasterzami. Okazali siê bardzo zdolni w uprawie
pszenicy, produkcji oliwy i wina. Tym bardziej, i¿
zagospodarowali ziemie, których nikt nie chcia³
uprawiaæ z powodu stepowienia lub te¿ zbytniej
lesistoœci. Nierzadkie by³y równie¿ i ma³¿eñstwa
miêdzy Albañczykami i Kalabryjczykami. Ponadto
do tego pokojowego wspó³istnienia dwóch
narodów przyczyni³o siê ma³¿eñstwo Ireny
Skandenberg z ksiêciem Bisignano, Pietroantonio
Sanseverino. Ma³¿eñstwo to potrafi³o utrzymaæ w
pokoju te dwie grupy etniczne, które tak bardzo
ró¿ni³y siê zarówno pod wzglêdem ekonomicznym
jak i politycznym. W Kalabrii Joñskiej Albañczycy
cieszyli siê ogromnym szacunkiem wœród
miejscowej ludnoœci.
W Kalabrii Citra sytuacja by³a jednak
odmienna. Albañczycy, niezadowoleni z terenów,
jakie otrzymali, dokonali zbrojnego zajêcia miasta
San Sofia. Coraz czêœciej dochodzi³o do rozbojów i
kradzie¿y. Jak pisze R. Capalbo: „ta imigracja
spowodowa³a wiele niepokojów wœród miejscowej
ludnoœci, gdy¿ wraz z dzielnymi przywódcami,
przyby³ agresywny plebs, który nie szanowa³
nikogo. Skargi na kradzie¿e, porwania, zniszczenia
i rozboje nie koñczy³y siê, co spowodowa³o
wprowadzenie bardzo surowych kar”.
W 1564 r. wicekról Neapolu, Don Perafane,
zmuszony zosta³ wydaæ dekret przeciwko
rozbójnikom albañskim. W rzeczywistoœci jednak,
dekret ten dotkn¹³ pokojowo nastawion¹ ludnoœæ
albañsk¹: „najwiêksze szkody w tych regionach, jak
i w ca³ym królestwie, spowodowane s¹ przez
Albañczyków, którzy kradn¹ co siê da i pope³niaj¹
wiele innych przestêpstw. Chc¹c ukróciæ te prakty-
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ki, zarz¹dza siê, i¿ ¿adnemu Albañczykowi nie
wolno podró¿owaæ koniem, który wyposa¿ony jest
w siod³o, uzdê, ostrogi, strzemiona. Albañczykom
nie wolno posiadaæ, ani u¿ywaæ ¿adnej broni, pod
kar¹ piêciu lat wiêzienia”.
W 1596 r. niektórzy Albañczycy otrzymali
przywilej posiadania konia wierzchowego. Dotyczy³
on mieszkañców miejscowoœci Demetrio i Lazzaro
Bellusci, nale¿¹cych do dóbr miasta Civita:
„[niektórzy Albañczycy] bêd¹c ludŸmi uczciwymi,
cichymi i bogatymi, jak ma to w przypadku wielkiego
kapitana oraz burmistrza rzeczonej miejscowoœci,
mog¹ podró¿owaæ osiod³anym koniem z uzd¹,
ostrogami i strzemionami”.
Nie w ca³ej Kalabria Citra mia³y miejsce
problemy z Albañczykami. W okolicach miasta Acri
kolonie albañskie ¿y³y w doskona³ej zgodzie z
miejscow¹ ludnoœci¹. Pozostaj¹c w zale¿noœciach
feudalnych, posiadali w³asn¹, odrêbn¹ administracjê.
Wœród wielu odmiennoœci, które odró¿niaj¹
Albañczyków od rodzimej ludnoœci Kalabrii, nale¿y
wymieniæ: zwyczaje, mentalnoœæ, jêzyk, folklor,
liturgiê. Uciekinierzy albañscy byli grekokatolikami,
uznaj¹cymi w³adzê Ojca Œwiêtego oraz nauczanie
Magisterium Koœcio³a Rzymskiego. Liturgia
pozostawa³a greckowschodnia, co skutkowa³o tym,
i¿ nabo¿eñstwa odprawiane by³y w jêzyku greckim.
Bogata symbolika oraz ca³y ceremonia³ by³y czymœ
nieznanym dla ³aciñskiego Koœcio³a lokalnego w
Kalabrii. Dodatkowym curiosum by³a mo¿liwoœæ
zawierania ma³¿eñstw przez duchownych, o ile
uczynili to przed przyjêciem œwiêceñ kap³añskich.
W³oscy biskupi ³aciñscy nie zawsze umieli
uszanowaæ te odrêbnoœci. Niejednokrotnie
wydawali dyspozycje, maj¹ce na celu ca³kowit¹
integracjê wiernych i duchownych obrz¹dku greckoalbañskiego z miejscowymi strukturami ³aciñskimi.
Kres tym praktykom po³o¿y³ papie¿ Leon X w 1521 r.,
zobowi¹zuj¹c biskupów w³oskich do poszanowania rytu oraz prawodawstwa greckoalbañskiego. Dodatkowe dyspozycje Ojca Œwiêtego
zezwoli³y ¿onatym duchownym albañskim na
podejmowanie dodatkowych acz uczciwych prac w
celu utrzymania rodzin. Ponadto zostali zwolnieni
ze wszelkich obci¹¿eñ podatkowych.
W 1676 r. myœlano o ustanowieniu
biskupstwa obrz¹dku grecko-albañskiego dla
Kalabrii. Sta³o siê to jednak dopiero 13 lutego 1919 r.,
kiedy to papie¿ Benedykt XV konstytucj¹ apostolsk¹ Catholici fidelis graeci ritus, ustanowi³
diecezjê w Lungro dla wiernych tego¿ obrz¹dku.
Diecezja objê³a terytorialnie dwanaœcie
miejscowoœci zamieszkanych przez Albañczyków,
biskup zaœ cieszy³ siê pe³n¹ jurysdykcj¹
ordynariusza miejsca.
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Jedn¹ z najwiêkszych zas³ug obrz¹dku
grecko-albañskiego by³o zjednoczenie etnicznej
mniejszoœci albañskiej w Kalabrii. Dziêki temu nie
utraci³a ona swojego jêzyka, tradycji, zwyczajów i
kultury. Szczególnie wymownym jest taniec „Vallje”,
podczas którego œpiewane s¹ ballady epiki
albañskiej.
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Problematyce koœcielnej zwi¹zanej z
obrz¹dkiem grecko-albañskim w diecezji Bisignano
poœwiêcono sporo uwagi podczas synodu w 1630 r.
zwo³anego przez bp. J. B. De Paola, zaœ jeden z
dokumentów zatytu³owano wprost: De Albanensibus, seu graeco ritu viventibus. W œwietle
dekretów synodalnych, zakazane zosta³y niektóre
zwyczaje zwi¹zane z kultur¹ ludow¹ Albañczyków.
W miejscowoœciach, gdzie mieszka³a ludnoœæ
mieszana (w³oska i albañska), jak na przyk³ad w
Rota, Albañczykom nakazano przyjêcie zwyczajów
³aciñskich, aby unikn¹æ skandali.

Koœció³ parafialny w Acquafarmosa

W Plataci koœció³ dla wiernych wzmiankowanego obrz¹dku dedykowany jest œw. Janowi
Chrzcicielowi. Najwiêkszym jednak œwiêtem
obchodzonym w tej œwi¹tyni do dziœ jest œwiêto
patronalne Najœwiêtszej Maryi Panny z
Konstantynopola. Uroczystoœci odbywaj¹ siê w
pierwszy wtorek po Zes³aniu Ducha Œwiêtego.
Jêzyk albañski u¿ywany jest na co dzieñ w
55 z 94 gmin italo-albañskich. Godnym podkreœlenia jest fakt, i¿ od 500 lat jêzyk ten, który nie
jest nauczany w szko³ach, prze¿y³ w Kalabrii dziêki
tradycji ludowej i Koœcio³owi obrz¹dku greckoalbañskiego. Dodatkowym czynnikiem by³ fakt, i¿
kolonie albañskie, ¿yj¹c w ma³ych i odizolowanych
miejscowoœciach, zdolne by³y oprzeæ siê wp³ywom
jêzyka w³oskiego i kalabryjskiego. Jêzyk u¿ywany
przez Albañczyków mieszkaj¹cych w Kalabrii do
dziœ, nazywany jest „brescio”. Alfabet sk³ada siê z
36 liter. Ks. Emanuele Giordano di Eianina
opublikowa³ Dizionario degli Albanesi d'Italia.
Dzie³o to zawiera ponad 19 000 rzeczowników,
zdañ, powiedzeñ, wierzeñ ludowych, wiadomoœci
historycznych, zwyczajów i przys³ów mniejszoœci
albañskiej mieszkaj¹cej w Kalabrii.

Uliczki Acquafarmosa

W Acquafarmosa (Firmoza) i w Lungro czas
siê zatrzyma³. W¹skie uliczki, mieszkañcy siedz¹cy
na progach swoich domów i rozmawiaj¹cy ze sob¹
w jêzyku arborësch. Nikomu siê nigdzie nie spieszy.
Zwiedzamy pierwsz¹ kaplicê grecko-albañsk¹
dell'Immacolata z XV wieku. Nasz przewodnik, ks.
Raggaelle Papas, pochodz¹cy z Acquafarmosa,
oprowadza nas po miejscowoœci. Wspinaczka do
kaplicy z XIX wieku i zarazem mo¿liwoœæ
podziwiania przepiêknej panoramy masywu
górskiego Pollino. Mieszkañcy pozdrawiaj¹ nas i
pada zawsze pytanie w jêzyku w³oskim: „Sk¹d
jesteœcie?”. „Z Redne” - odpowiadamy. I za chwilê
¿ywo wymienione uwagi na nasz temat w jêzyku
arborësch. „Nie martwcie siê” - mówi ks. Papas „Dobrze o was mówi¹. Ciesz¹ siê, ¿e ktoœ ich
odwiedzi³. A tym bardziej, ¿e turystami s¹ studenci
teologii wraz z profesorem” (i uœmiech w moj¹
stronê).
Jedziemy do Lungro. Znowu wspinaczka
krêtymi, w¹skimi dró¿kami masywu Pollino. Podzi-
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¯abk¹ przez Atlantyk

wiam kierowcê autokaru - niesamowite umiejêtnoœci, aby autokarem turystycznym dla 50 osób
tak sprawnie manewrowaæ na drodze szerokoœci
jednego, wiêkszego samochodu osobowego. A jest
to droga dwukierunkowa! Dobrze, ¿e nikt nie jecha³
z naprzeciwka…

Pomnik Skandenberga

Lungro. Na g³ównym placu miasta, obok
katedry, pomnik Skandenberga. Zwiedzamy
katedrê i idziemy na spotkanie z biskupem greckoalbañskim Mons. Lupinaccim. Wspania³e
spotkanie, wiele ciekawostek z historii osadnictwa
albañskiego. I czas wracaæ do Rende. Na pami¹tkê
zostaj¹ fotografie i koñcowe b³ogos³awieñstwo ks.
bp. Lupinacciego - naturalnie, w jêzyku arborësch.
Jeœli ktoœ z Czytelników bêdzie w Kalabrii,
warto odwiedziæ te miejsca.
ks. prof. dr hab. Artur J. Katolo
Papieski Wydzia³ Teologiczny Italii
Po³udniowej w Rende (Cs)

Agnieszka Szyku³a
- Wyjœcie
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Marek Kusiba

Sen o Siennicy
Przed dwoma laty mia³em piêkny sen.
Podzieli³em siê sennym marzeniem z przyjacielem,
któremu tej samej nocy przyœni³o siê prawie to
samo. Zdumieni zbie¿noœci¹ marzeñ sennych
usiedliœmy do sto³u w jego lubelskim domu, z kartk¹
papieru i dwoma d³ugopisami. Zaczêliœmy
przerysowywaæ sen na papier. Wyk³adowca
akademicki Franciszek Pi¹tkowski przepisa³ zdanie
ze zbioru wyk³adów Ryszarda Kapuœciñskiego Ten
Inny: Zatrzymaj siê. Oto obok ciebie jest inny
cz³owiek. Ja wygrzeba³em z pamiêci cytat z
Cypriana Norwida: (…) dom mój ruchomy, z
wielb³¹dziej skóry; tak poeta definiowa³ w
Pielgrzymie ¿ycie w podró¿y. Na tu³aczce po obcych
krajach pozostawa³ od 21 roku ¿ycia. W swych
peregrynacjach nie omin¹³ tak¿e Ameryki. Jego
„ruchomym domem” by³y czêsto sanda³y ze skóry
wielb³¹da.
Ryszard Kapuœciñski reporterskie podró¿e
rozpocz¹³, gdy mia³ tyle samo lat, co Norwid. Nie
wiem, czy chodzi³ w sanda³ach po pustyniach
Sahelu i piaskach Sahary. Wiem za to, ¿e tu¿ za
progiem jego warszawskiej pracowni stoj¹ poleskie
posto³y, czyli proste ³apcie z brzozowego ³yka.
Symbolizuj¹ nie tylko pasjê podró¿nicz¹ pisarza.
Znany w œwiecie Kapu czerpa³ z m¹droœci starych
plemion afrykañskich, bo rozumia³, ¿e potrafi¹ one,
dziêki przebytym szlakom, zas³yszanym i
przekazanym nastêpcom opowieœciom, ogarn¹æ i
zrozumieæ œwiat. Poleskie ³apcie symbolizuj¹ tak¿e
jego dzieciñstwo. Gdy by³ dzieckiem - w Piñsku, a
potem w okolicach okupowanej Warszawy, marzy³ o
drewnianych chodakach, na które musia³ zarobiæ,
sprzedaj¹c myde³ka. Pisa³: Przez ca³¹ wojnê moim
marzeniem s¹ buty. Mieæ buty. Ale jak je zdobyæ? Co
zrobiæ, ¿eby mieæ buty? W lecie chodzê boso i skórê
na stopach mam tward¹ jak rzemieñ.
Ostatnie lato przed wojn¹ spêdzi³ w
Paw³owie na LubelszczyŸnie. By³em tam w
poniedzia³ek i chodzi³em wokó³ otynkowanego dziœ
domu Józefa Bobki, wujka 7-letniego wtedy Ryœka.
Nad okolic¹ górowa³ zamkniêty na cztery zamki i
trzy zasuwy potê¿ny, z otwart¹ ran¹ wyrwanej
klamki, dziwnie martwy koœció³. Przypomnia³ mi siê
wers z Jana Lechonia: Wiem, ¿e by³ tam Pan Bóg,
lecz go nie widzia³em... Za to w Gminnym Oœrodku
Kultury zobaczy³em trzy 7-letnie anio³ki;
dziewczynki malowa³y „pani¹ Lato”. W innej sali
siedem osób uczy³o siê trudnej sztuki garncarstwa.
Wojtek P. przeprowadzi³ wywiad z formuj¹cymi glinê
paniami; zbiera³ materia³ do reporta¿u o kolejnym
zlocie „kapumaniaków” we wsi s³yn¹cej do
niedawna jedynie z wyrobu garnków i beczek.

¯abk¹ przez Atlantyk

My jednak nie przyjechaliœmy tam ani na
zlot, ani na kurs gin¹cej sztuki sprawnych r¹k.
Przybyliœmy z nieodleg³ej Siennicy Ró¿anej, gdzie
od tygodnia trwa³y zajêcia pierwszej edycji
Wakacyjnej Akademii Reporta¿u im. Ryszarda
Kapuœciñskiego, zorganizowanej pod honorowym
patronatem Marsza³ka Województwa Lubelskiego
dr. Krzysztofa Grabczuka. Gdy piszê te s³owa,
zajêcia jeszcze trwaj¹, studenci dziennikarstwa,
polonistyki i politologii z kilku lubelskich uczelni,
razem z uczniami z liceów Krasnegostawu i Lublina
s³uchaj¹ wyk³adów prowadzonych przez
profesorów z Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej w Lublinie, który obj¹³ opiek¹
naukow¹ m³odych dziennikarzy, rozmawiaj¹ z
tuzami polskiego dziennikarstwa i artystami,
dyskutuj¹ do póŸna w noc o pisaniu i ¿yciu, czytaj¹ i
omawiaj¹ fragmenty twórczoœci „cesarza reporta¿u”, ucz¹ siê trudnej sztuki zatrudniania s³owa - z
nie mniejszym wysi³kiem, jak amatorzy trudnej
sztuki garncarstwa.
Nie wypada mi pisaæ o sukcesie, skoro to
nasz wspólny z Franciszkiem Pi¹tkowskim pomys³sen, który nie tylko nam siê przyœni³, ale i po dwóch
latach starañ i zabiegów sta³ siê jaw¹, przede
wszystkim dziêki determinacji Franka. Mogê
jedynie napisaæ o w³asnej radoœci z powodu
spotkania niezwyk³ej m³odzie¿y, napawaj¹cej tak¿e
radoœci¹ i dum¹ Alicjê Kapuœciñsk¹, pe³ni¹c¹ w
wakacyjnej szkole pisania funkcjê honorowej pani
rektor, jak i naukowców, redaktorów i dziennikarzy,
³¹cznie z Wojciechem Gie³¿yñskim; tak siê
zachwyci³ poziomem m³odych adeptów pióra i
mikrofonu, ¿e zamiast jednego wyk³adu - da³ a¿
trzy.
Doœwiadczy³em niezwyk³ej przygody, intelektualnej i duchowej, dziêki dobroci serca i rozumu
naszych gospodarzy: Wójta Gminy Siennica
Ró¿ana Leszka Proskury, Starosty Powiatu
Krasnystaw Janusza Szpaka, pañ Anny Fornal
i Ireny Zarazy ze Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi
Siennickiej, jak i dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury w Siennicy, pani Doroty Bzikot. Franek nie
podo³a³by wyzwaniu, ¿e coœ siê od nas Ryszardowi
Kapuœciñskiemu nale¿y, bez tytanicznej pracy jego
prawej rêki, El¿biety Pydy, pracownika UMCS.
Mieszkamy w internacie Zespo³u Szkó³ Ministerstwa
Rolnictwa, gdzie czuwa nad spokojnym snem
naszych studentów dyrektor Jacek Jagie³³o, a nad
radoœciami podniebienia - Tomek Badach, prezes
OSM Krasnystaw, bez którego uczynnoœci nie
by³oby Akademii. Smak pysznych jogurtów i
najlepszych w Polsce serków bêdzie mi siê d³ugo
œni³ w Kanadzie - a¿ do nastêpnego lata w
goœcinnej, piêknej i m¹drej Siennicy, jak najbardziej
Ró¿anej…
Marek Kusiba
Publikacja za: Nowy Dziennik/Przegl¹d Polski,
Nowy Jork 10 lipca 2009.
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Ksiê¿yc, ludzie i s³owa
W lipcu minie 40 lat od l¹dowania cz³owieka
na Ksiê¿ycu. Miêdzy innymi dlatego rok 2009
og³oszono Miêdzynarodowym Rokiem Astronomii.
Jak dosz³o do tego fascynuj¹cego wydarzenia?
W³aœciwie lot na Ksiê¿yc zawdziêczamy
wyœcigowi zbrojeñ i atmosferze rywalizacji miêdzy
wielkimi mocarstwami. To jedna z niewielu
po¿ytecznych rzeczy, jakie stworzy³a ta
nienormalna sytuacja dekady lat 60. XX wieku.

Prezydent J. F. Kennedy przemawia w Kongresie USA.
25 maja 1961 r.

Idea lotu cz³owieka na Srebrny Glob zosta³a
sformu³owana przez prezydenta Stanów
Zjednoczonych Johna. F. Kennedy'ego podczas
przemówienia w Kongresie 25 maja 1961 r. I trzeba
powiedzieæ, ¿e by³ to wariacki pomys³. Mo¿e
okreœlenie „wariacki” nie przystoi do powagi urzêdu
prezydenta USA, ale zastanówmy siê chwilê, jaki to
by³ czas? Zaledwie pó³tora miesi¹ca wczeœniej
polecia³ w kosmos pierwszy cz³owiek - Jurij
Gagarin. Na pocz¹tku maja Amerykanie wys³ali w
kosmos swoj¹ pierwsz¹ misjê za³ogow¹. Alan
Shepard odby³ wtedy jednak tylko tzw. lot
suborbitalny. Nie okr¹¿y³ nawet Ziemi. Pierwszym
amerykañskim kosmonaut¹ (wed³ug nazewnictwa
anglosaskiego - astronaut¹) by³ John Glenn dopiero
20 lutego 1962 roku! A wiêc w maju 1961, nie maj¹c
jeszcze w³aœciwie ¿adnych doœwiadczeñ w lotach
wokó³ Ziemi, prezydent Kennedy zapowiada
l¹dowanie cz³owieka... na Ksiê¿ycu. I to nie tylko
sam lot, ale i powrót oczywiœcie, okreœla nawet
termin realizacji przedsiêwziêcia - przed koñcem
dekady. Trzeba szaleñca, ¿eby sk³adaæ w takim
momencie podobne deklaracje. Czy to nie by³o
porywanie siê - dobre okreœlenie - z motyk¹ na
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Ksiê¿yc? Kennedy szaleñcem nie by³, ale by³
wœciek³y. Co go rozwœcieczy³o? Fakty. Sukcesy
kosmonautyczne Zwi¹zku Radzieckiego. Pierwszy
sztuczny satelita Ziemi - rosyjski Sputnik, pierwszy
organizm ¿ywy w kosmosie - sobaka £ajka,
pierwszy cz³owiek w kosmosie - towarzysz Jurij
Aleksiejewicz, pierwszy próbnik Ksiê¿yca radziecka £una, pierwsze zdjêcia odwrotnej strony
Ksiê¿yca - kolejna £una z napisem CCCP,
pierwszy... Doœæ tego! Amerykanie byli zszokowani, sfrustrowani, upokorzeni. Mieli ju¿ doœæ
bycia na drugim miejscu. Do tego wszystkiego
do³o¿y³a siê jeszcze klêska w Zatoce Œwiñ na
Kubie. Na gwa³t potrzebowali sukcesów. Ju¿ w
1957 roku, po starcie Sputnika Nikita Chruszczow
og³osi³ wy¿szoœæ komunizmu nad kapitalizmem.
Prezydent Kennedy musia³ czym prêdzej udowodniæ sobie, swoim rodakom i ca³emu œwiatu czyj
ustrój jest lepszy. Przemawiaj¹c 12 wrzeœnia 1962 r.
na Uniwersytecie Rice w Houston, powiedzia³:
Oczy œwiata zwrócone s¹ dziœ w kosmos, na
Ksiê¿yc, na planety. Zobowi¹zaliœmy siê, ¿e nie
dopuœcimy, aby zatkn¹³ na nich swoj¹ flagê wrogo
do innych nastawiony zdobywca, lecz uczynimy
wszystko, by za³opota³ na nich sztandar wolnoœci
i pokoju. To bardzo wa¿ne s³owa.
Tak rozpocz¹³ siê wyœcig na Ksiê¿yc.
Zaanga¿owano do pracy setki tysiêcy ludzi,
przeznaczono miliardy dolarów na badania, próby,
konstrukcje, rakiety. Czasu by³o mniej ni¿ ma³o zaledwie 8 lat. Najpierw program wokó³ziemskich
jednoosobowych statków Merkury, potem
dwuosobowe loty Gemini, do tego loty
bezza³ogowe serii Ranger, Surveyor i Lunar
Orbiter, wreszcie próby statków Apollo maj¹cych
l¹dowaæ na Ksiê¿ycu. Najwiêkszy problem, a mo¿e
po prostu jeden z wielu najwiêkszych problemów, to
budowa rakiety zdolnej do takiej podró¿y.
Rozwi¹za³ go Werner von Braun, buduj¹c kolosa o
wysokoœci 111 metrów i wadze 3 000 ton. Ju¿
choæby to pokazuje z jakimi wyzwaniami nale¿a³o
siê zmierzyæ.

Zaczê³o siê fatalnie. Tragicznie. Najgorzej,
jak tylko mog³o. Podczas æwiczeñ w dniu 27
stycznia 1967 roku nastêpuje po¿ar w kabinie
Apolla 1. Ginie ca³a trzyosobowa za³oga: Virgil
Grissom, Edward White i Roger Chaffee.
Wystarczy³a iskra. Nie mieli ¿adnych szans. Kabina
wype³niona by³a czystym tlenem. Ten wypadek
opóŸni³ prace o wiele miesiêcy. Potem by³y kolejne
próby i testy, wyczerpuj¹ce æwiczenia, sprawdzanie
ró¿nych koncepcji i za³o¿onych etapów podró¿y.
Nastêpny (w³aœciwie pierwszy) za³ogowy lot - w
statku Apollo 7 - nast¹pi³ w paŸdzierniku 1968 roku.
A do koñca dekady pozosta³o tylko 2 lata...
Trzeba by³o siê spieszyæ. Realne zagro¿enie
ze strony Rosjan istnia³o. Przed Bo¿ym Narodzeniem 1968 leci kolejna za³oga - Apollo 8. I jest
pierwszy wa¿ny sukces. Rankiem 24 grudnia statek
Apollo wchodzi na orbitê oko³oksiê¿ycow¹, tym
samym lec¹cy nim astronauci stali siê pierwszymi
ludŸmi, którzy opuœcili orbitê wokó³ziemsk¹ i odwiedzili inne cia³o niebieskie. By³ to lot absolutnie
niezwyk³y. Za³oga by³a œwiadkiem czegoœ, czego
jeszcze nikt nigdy nie widzia³: zafascynowani
ogl¹dali z orbity wschód Ziemi nad horyzontem
ksiê¿ycowym. Jeden z nich - Frank Borman powiedzia³ wtedy: To jest najpiêkniejszy widok, jaki
kiedykolwiek ogl¹da³em, zapieraj¹cy dech w
piersiach. Proszê zwróciæ uwagê na te cytaty.
Bêdzie ich wiêcej. To s¹ jedne z najwa¿niejszych
s³ów wypowiedzianych w XX wieku! Ale oni nie tylko
mówili. Robili zdjêcia. Wiele zdjêæ. Ka¿dy podró¿nik
chce fotografowaæ piêkne widoki. Zwróæcie uwagê
na te zdjêcia! To s¹ najwspanialsze fotografie
ubieg³ego stulecia!

Wschód Ziemi nad horyzontem Ksiê¿yca.

Logo programu Apollo.
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Podczas tego lotu wydarzy³o siê jeszcze coœ
zupe³nie wyj¹tkowego. Coœ o nieprawdopodobnym
³adunku emocjonalnym. W Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia, podczas transmisji telewizyjnej, za³oga
Apolla 8 nada³a przes³anie do wszystkich ludzi na
Ziemi. Przes³anie to zaskoczy³o ka¿dego.
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Pilot William Anders rozpocz¹³ czytaæ: Na
pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê. Ziemia zaœ
by³a bez³adem i pustkowiem... nastêpne wersy
czyta³ Jim Lovell, kolejne - dowódca Frank Borman,
który zakoñczy³, przekazuj¹c ¿yczenia œwi¹teczne:
Niech Bóg b³ogos³awi was wszystkich - wszystkich
na tej dobrej Ziemi. A na ekranach telewizorów
majaczy³ widoczny przez iluminator skrawek
Ksiê¿yca. To by³o niesamowite - astronauci
okr¹¿aj¹cy Ksiê¿yc, jako przes³anie dla ludzi na
Ziemi czytaj¹ Ksiêgê Rodzaju.
Kolejne æwiczenia, kolejne loty. Nadchodzi
czas na Apollo 11. Start: 16 lipca 1969. Za³oga: Neil
Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Cel:
Ksiê¿yc. Widzowie: ca³y œwiat.

Odcisk buta Neila Armstronga na powierzchni Ksiê¿yca.

Za³oga Apolla 11 - Neil Armstrong, Michael Collins,
Edwin Aldrin.

Wszystko przebiega zgodnie z planem. Jest
niedziela, 20 lipca, godzina 16.17 czasu
wschodnioamerykañskiego. Do Centrum Kontroli
Lotów w Houston dociera meldunek Neila
Armstronga: Houston, tu Baza Spokoju. Orze³
wyl¹dowa³. Kolejne historyczne s³owa. Za kilka
godzin nastêpuje wyjœcie na Srebrny Glob. W
Polsce jest ju¿ 21 lipca, godzina 3.56, kiedy Neil
Armstrong stawia pierwszy krok na powierzchni
Ksiê¿yca. Towarzysz¹ temu znów znamienne
s³owa: To jest ma³y krok cz³owieka, ale wielki skok
dla ludzkoœci (w oryginale: It's one small step for a
man, but one giant leap for mankind). Czy¿ nie s¹ to
najwa¿niejsze s³owa dekady lat 60. XX wieku? A
zdjêcia z historycznego, dwugodzinnego spaceru
po Ksiê¿ycu ukaza³y siê na pierwszych stronach
wszystkich gazet œwiata.
Ten krok i pierwsze skoki po Ksiê¿ycu
obserwuje pó³ miliarda ludzi na Ziemi w
bezpoœredniej transmisji. Wœród nich by³em i ja.
W³aœnie mija 40 lat od tego czasu, a ja ci¹gle
wspominam jak wpatrywa³em siê w œrodku nocy w
niewyraŸny czarno-bia³y obraz na ekranie
telewizora. Obraz nie z tej Ziemi. Z Ksiê¿yca.

Polska to jedyny kraj tzw. demokracji ludowej, w
którym przeprowadzono transmisjê na ¿ywo.
Wczujmy siê w atmosferê tamtych dni, czytaj¹c
nastêpne niezapomniane s³owa pierwszych
„ksiê¿ycowych turystów”. Armstrong: Oto Ksiê¿yc...
Jego surowe piêkno robi wra¿enie. Surowe, bo co
oni tam zastali - pustyniê szarego py³u i drobnych
kamieni. A jednak dla nich by³ to cudowny widok.
Aldrin: Tu jest piêknie, piêknie! Wspania³e
pustkowie! Te s³owa nie wymagaj¹ komentarza.

Edwin Aldrin na Ksiê¿ycu.
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W tych dniach powsta³o nowe okreœlenie lunonauta lub selenonauta. Wyraz astronauta sta³
siê ju¿ ma³o precyzyjny. Pierwsi lunonauci zostawili
na Ksiê¿ycu plakietkê z napisem: W tym miejscu
ludzie z planety Ziemia po raz pierwszy postawili
stopê na Ksiê¿ycu. W lipcu Roku Pañskiego 1969.
Przybywamy w pokoju w imieniu ca³ej ludzkoœci.
Potem by³a droga powrotna i wodowanie na
Oceanie Spokojnym. Witaj¹c za³ogê Apolla 11 na
pok³adzie lotniskowca Hornet, prezydent Nixon
zwróci³ siê do nich s³owami: Jest to najwiêkszy
tydzieñ w historii œwiata od momentu jego
stworzenia. Dot¹d nic tak nie zbli¿y³o ludzi do
siebie. Pamiêtny tydzieñ, pamiêtne s³owa.
A wiêc cel nakreœlony przez prezydenta
Kennedy'ego zosta³ zrealizowany. Flaga amerykañska zosta³a wbita w grunt ksiê¿ycowy. Sukces
by³ bezsporny. Nie pozostawia³ ¿adnych z³udzeñ.
To by³o wielkie, ale to wielkie wydarzenie w historii
ca³ej ludzkoœci. Mo¿e najwiêksze. Nastêpne loty
programu Apollo by³y tylko jego przypieczêtowaniem. Nawet powa¿na awaria podczas misji
Apolla 13, która uniemo¿liwi³a l¹dowanie na
Ksiê¿ycu, okaza³a siê sukcesem. Ogromnym
sukcesem w tej skrajnie trudnej sytuacji by³o
bezpieczne sprowadzenie za³ogi z powrotem na
Ziemiê. Wszyscy przypominaj¹ sobie trzy zaledwie
s³owa, które przesz³y do historii, wypowiedziane
przez astronautê Johna Swigerta w chwilê po
wybuchu zbiornika z tlenem: Houston, mamy
problem. S³owa pe³ne niepokoju, obawy. Te s³owa
te¿ obieg³y ca³y œwiat. A ju¿ po szczêœliwym
powrocie, dowódca Jim Lovel oznajmi³: Nasza
misja siê nie powiod³a, ale uwa¿am, ¿e by³o to
poniek¹d udane niepowodzenie.
Skoro ju¿ tyle o s³owach, warto przytoczyæ
jeszcze zdanie wypowiedziane przez Pete
Conrada z za³ogi Apolla 12, tu¿ po zrobieniu przez
niego pierwszego kroku na Ksiê¿ycu. Conrad
odezwa³ siê wtedy ze spor¹ doz¹ humoru: To mo¿e
by³ ma³y kroczek dla Neila, ale dla mnie jest bardzo
du¿y. Nie s¹ to mo¿e a¿ tak historyczne s³owa, ale
przecie¿ wypowiedzia³ je jeden z zaledwie
dwunastu selenonautów.
Nastêpne wyprawy na Ksiê¿yc nie dostarcza³y ju¿ takich wra¿eñ, jak te pierwsze, mimo ¿e
te¿ wydawa³y siê medialnie atrakcyjne. Astronauci
u¿ywali najpierw rêcznego wózka, a potem mieli
specjalny pojazd (ubo¿sza wersja dzisiejszego
quada o napêdzie elektrycznym), którym
przemierzali nawet kilkadziesi¹t kilometrów
ksiê¿ycowych bezdro¿y. A dowódca wyprawy
Apollo 14 - Alan Shepard, jako pierwszy cz³owiek
gra³ nawet na Ksiê¿ycu w golfa. Wybi³ dwie pi³eczki,
z których druga w s³abym polu grawitacyjnym
poszybowa³a bardzo daleko. Shepard zawo³a³
wtedy: Polecia³a kilometry, kilometry w dal! Pewnie
nie by³y to zaraz kilometry, ale ¿aden ziemski
golfista nie mo¿e tak powiedzieæ, nie mo¿e nawet o
tym pomarzyæ.

90

Poezja

Ksiê¿ycowy wehiku³ ostatniej misji - Apollo 17.

Historiê tworz¹ ludzie. Ludzie, którzy tworz¹
historiê, wypowiadaj¹ historyczne s³owa. S³owa,
które przechodz¹ do historii œwiadcz¹ o ich
czynach. L¹dowanie cz³owieka na Ksiê¿ycu by³o
niebywa³ym osi¹gniêciem. Cel zosta³ zrealizowany.
Skoñczy³ siê program Apollo, skoñczy³y siê loty na
Ksiê¿yc. Przywiezione wtedy próbki gruntu
ksiê¿ycowego do dziœ s¹ ci¹gle badane. To
materialne okruchy Ksiê¿yca, ale s¹ jeszcze i te
bardziej duchowe w postaci wielkich s³ów i niezwyk³ych zdjêæ, które pamiêtamy.
Wies³aw Krajewski

Andrzej David Misiura
Chwila
nie zanios³em pogodnego spojrzenia
nie zd¹¿y³em pogadaæ o niczym
pan ci wyg³adzi³ zmarszczki
a we wspomnienia obróci³ oczy
pop³ynê³a moja cz¹stka
gdzie siê schroniæ godzê
pod bulwar pamiêtnego miasta
tam dawno wszyscy na spacerze
chwila czysta jak œwiêto
œwiat³o zaci¹gnê³o rzadk¹ sieæ
krótko b³ysnê³y okna kamienicy
i ty

Gmina
Kraœniczyn
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