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³owo redaktora

Nak³ad sponsorowany przez:
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W czerwcu dobiegnie koñca Rok 
Œwiêtego Paw³a Aposto³a, zaœ ca³y 2009 og³oszony 
zosta³ Miêdzynarodowym Rokiem Astronomii. 
Wydawa³o siê, ¿e redakcja Nestora bêdzie te¿ 
mia³a okazjê do fetowania po z³o¿eniu wniosku o 
dofinansowanie kosztów druku ca³ego rocznika 
czasopisma. Zarz¹dzaj¹cy priorytetem pod nazw¹ 
promocja literatury i piœmiennictwa kulturalnego 
Instytut Ksi¹¿ki w Krakowie objawi³ jednak 
biurokratyczne podejœcie do sprawy. Skandalem w 
moim pojêciu by³ brak woli zapoznania siê z 
wydanymi do tej pory numerami Nestora. Dzisiaj 
pozostaje tylko zadaæ retoryczne pytanie, na jakiej 
podstawie promowane s¹ wartoœciowe inicjatywy w 
tym i zapewne innych projektach? Rozumiem, ¿e 
komisja nowe projekty ocenia tylko na podstawie 
opisu, bo nie ma innej mo¿liwoœci, ale 
przedsiêwziêcia istniej¹ce od dawna najlepiej 
udowadniaj¹ swoj¹ przydatnoœæ, je¿eli mo¿emy je 
fizycznie zobaczyæ.

Wypada pocieszaæ siê, ¿e mamy zadatki 
na wielkich artystów, albowiem tacy nigdy nie mieli 
szczêœcia do hojnych mecenasów. Mimo 
niespe³nionych marzeñ w zakresie finansów, 
redakcja jest dumna z ¿yczliwoœci i duchowego 
wsparcia czytelników i wspó³pracowników. Ci¹gle 
poszerza siê kr¹g przyjació³. W poprzednim 
numerze do grona korespondentów spoza 
Krasnegostawu do³¹czy³a El¿bieta Szadura-
Urbañska z Warszawy, a dzisiaj - Aleksander 
Bernat z Wroc³awia.

Ze wszech miar sympatyczny gest w 
kierunku Nestora wykona³ zza oceanu krasno-
stawianin Wojciech Miê¿a³. Mi³oœnik rodzimej 
kultury, historii i pasjonat starych motocykli sta³ siê 
bezinteresownym kolporterem naszego pisma w 
Chicago. Panie Wojciechu, takie dzia³anie jest nam 
potrzebne!

Mimo przychylnoœci czytelników indywi-
dualnych, redakcja ci¹gle liczy na zdecydowany 
mecenat urzêdów i instytucji, które za dobry 
przyk³ad mog¹ mieæ Starostwo Powiatowe w 
Krasnymstawie i drukarniê Wydawnictwa ROMAR. 
One bowiem, chocia¿ w czêœci, ale od pocz¹tku 
wspieraj¹ Czasopismo Artystyczne Nestor.

Ze wzglêdu na zawartoœæ dzisiejszego 
wydania, wypada wróciæ do tematu krasno-
stawskiego rynku, którego rewitalizacja poch³onê³a 
ponad 11 milionów z³otych i skutecznie zamknê³a 
dostêp do historycznych podziemi. Ma³o tego - nie 
objê³a swoim programem remontu schodów do 
okolicznych kamienic, które s¹ przecie¿ integraln¹ 
czêœc i¹  r ynku .  M ie j scam i  sk l econe  z  
„socjalistycznych” p³ytek rozsypuj¹ siê i strasz¹. 
Mur z piaskowca zaznaczaj¹cy stary ratusz, po pó³ 
roku istnienia sta³ siê tak¿e ruin¹. Po zimie mnóstwo 
kamieni ju¿ zwyczajnie odpad³o, a kiedy siê ruszy 
lekko rêk¹ - odpadaj¹ nastêpne. Niebawem 
zostanie z niego tylko… tablica pami¹tkowa, je¿eli 
nikt jej wczeœniej nie ukradnie. Zupe³nym brakiem 
mêskiej decyzj i  i  efektem bezmyœlnego 
kompromisu by³o pozostawienie umieraj¹cych 
drzew na tej kamiennej pustyni. Goryczy dodaje 
fatalna kompozycja fontanny upstrzonej 
jarmarcznymi œwiate³kami, bo przecie¿, dysponuj¹c 
takimi œrodkami finansowymi, mo¿na by³o w tym 
miejscu postawiæ prawdziw¹ „per³ê Lubelszczyzny” 
- fontannê, która - tak jak podziemia - mog³a byæ 
atrakcj¹ turystyczn¹ miasta. Gdzie by³ burmistrz i o 
czym myœleli radni poprzednich kadencji, gdy 
zatwierdzali plany rewitalizacji rynku?

Andrzej David Misiura
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W³adys³aw Fedorowicz

ortepian pionowy „¿yrafa” - 
ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Krasnymstawie

Styl biedermeier, który rozwin¹³ siê w 
Europie w pocz. XIX w. po burzliwej epoce wojen 
napoleoñskich, charakteryzowa³ siê d¹¿eniem do 
wygody i wiêkszej prywatnoœci. W przeciwieñstwie 
do pompatycznego stylu cesarstwa (empire), w 
którym dominowa³a symbolika staro¿ytnego 
Rzymu lub Egiptu, przybieraj¹ca czêsto formê 
ciê¿kich, bogato z³oconych okuæ, meble i sprzêty 
biedermeierowskie staj¹ siê lekkie i wygodne z 
ogromn¹ jednak dba³oœci¹ o technikê wykonania i 
artystyczny poziom.

Muzeum w Krasnymstawie posiada w 
zbiorach dzia³u sztuki liczne meble i przedmioty 
s³u¿¹ce do wystroju wnêtrz mieszkalnych 
wytworzone w stylu biedermeier. Wspania³ym 
przyk³adem tego stylu, charakteryzuj¹cym siê 
niezwykle bogat¹ dekoracj¹, jest fortepian pionowy 
nazywany „¿yraf¹”, wykonany ok. 1815 r. przez 
Georga Lanckuma, prawdopodobnie w Holandii.

Okres biedermeieru charakteryzowa³ siê 
licznymi nowinkami w zakresie wyposa¿enia i 
dekoracji wnêtrz mieszkalnych; jedn¹ z takich 
nowinek sta³ siê fortepian z pud³em rezonansowym 
ustawionym pionowo - zabieraj¹cy przez to mniej 
miejsca w salonie.

Wczeœniejsze losy (do 1945 r.) 
krasnostawskiej „¿yrafy” nie s¹ znane. Po 
parcelacji maj¹tków w powiecie krasnostawskim, 
jako mienie podworskie trafi³a „¿yrafa” do 
Spo³ecznego Ogniska Muzycznego w Krasnym-
stawie. Nie by³ to z ca³¹ pewnoœci¹ instrument 
nadaj¹cy siê do szkolnych æwiczeñ. W 1958 r. 
ca³kowicie zdewastowana, pozbawiona funkcji 
instrumentu muzycznego, a tak¿e czêœci bogatej 
dekoracji, trafi³a do magazynów tworz¹cego siê 
Muzeum.

Do budowy instrumentu u¿yto drewna 
sosnowego, œwierkowego i mahoniowego; 
dekoracjê wykonano stosuj¹c drewna egzotyczne: 
palisander, mahoñ, heban, a tak¿e barwion¹ 
brzozê, orzech, koœæ i mosi¹dz. W dekoracji 
„¿yrafy” zastosowano technikê intarsji i inkrustacji, 
stosuj¹c tak¿e malowanie tuszem czêœci dekoracji.

Po konserwacji instrument w³¹czono do 
ekspozycji sta³ej „Rzemios³o artystyczne XVIII- 
pocz. XX w.” jako przyk³ad znakomitego kunsztu, a 
jednoczeœnie obiekt rzadko spotykany w muzeach.

Dla porównania na stronie 3 pokazujemy:    

     1. ̄ yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w 

     Wiedniu,  

2. ̄ yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum 

    Narodowego we Wroc³awiu, 

3. ̄ yrafa 1. æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich 

    w Koz³ówce.

 4. Fortepian pionowy „¿yrafa”, ok. 1815 r.,

    Georg Lanckum, Holandia (?).

Fortepian z pud³em rezonansowym 

ustawionym pionowo, wsparty na czterech 

zwê¿aj¹cych siê ku do³owi nogach. Nogi o 

przekroju kolistym, puklowane, czêœciowo obite 

mosiê¿n¹ blach¹, u do³u toczone, barwione na 

czarno, u góry pierœcieñ zdobiony geometryczn¹ 

inkrustacj¹ w formie kó³ i kostki, frontowe ustawione 

ukoœnie z ma³ymi uszakami, od wewn¹trz zdobione 

geometryczn¹ inkrustacj¹, barwione. Pud³o kryj¹ce 

peda³y cofniête, trójœcienne, ukoœne œcianki 

dotykaj¹ nóg tylnych. Front pud³a ozdobiony 

geometryczn¹ inkrustacj¹ w formie kó³ i rozetek, 

ukoœne boki intarsjowane. Pud³o kryj¹ce klawiaturê 

od frontu ukoœnie œciête, na ukosach ozdobione 

p³ytkimi, pó³koliœcie zamkniêtymi wnêkami 

Zewnêtrzne boki pud³a na klawiaturê zdobione 

geometryczn¹ inkrustacj¹, ¿y³kow¹ intarsj¹ i 

malowanymi rozetkami. Œcianki wnêki na 

klawiaturê ozdobione geometryczn¹ inkrustacj¹ i 

¿y³kow¹ intarsj¹. Pud³o na klawiaturê przykrywa 

klapa dwuczêœciowa o œciêtych frontowych 

naro¿ach dekorowana intarsj¹ geometryczn¹ i 

¿y³kow¹ oraz malowanymi rozetkami. Powy¿ej 

ruchoma deska ozdobiona inkrustacj¹ z motywem 

³ukowych arkadek i  koœcian¹ kluczyn¹, 

zaopatrzona w mosiê¿ny zamek. Pud³o powy¿ej 

klawiatury z pó³kolistym wygiêciem œcianki prawej, 

u góry zamkniête wolutowo, u do³u z nieco cofniêt¹ 

pó³k¹. Pud³o powy¿ej klawiatury od frontu ujête w 

ramê z geometryczn¹ inkrustacj¹. Front pud³a 

zdobiony malowan¹ i inkrustowan¹ kratownic¹ z 

motywem kó³ i rozetek oraz przy prawej, wygiêtej 

œciance - udrapowan¹ tkanin¹. Woluta ozdobiona 

mosiê¿no-koœcian¹ rozet¹ pe³ni¹c¹ równie¿ 

funkcjê zamka. Klawisze koœciane od frontu 

zdobione geometryczn¹ inkrustacj¹. Wewn¹trz, 

pod strunami - papierowa nalepka z napisem 

„Georg Lanckum”.

                          W³adys³aw Fedorowicz
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Leszek Janeczek

rasnostawski fortepian Steinwaya

Prawie wszyscy w Krasnymstawie chyba 
o nim s³yszeli, przynajmniej ci, którzy s³yszeæ 
powinni. Prawie nikt w ostatnich latach go nie 
widzia³. Dopiero teraz wysz³o na jaw, ¿e s¹ w 
naszym mieœcie dwa s³ynne fortepiany. Ten 
pierwszy s³u¿y w zupe³nie innych celach, ni¿ te, do 
jakich zosta³ stworzony. Ten drugi, niezwykle 
unikatowy w skali naszego kraju, sta³ zupe³nie nie 
niepokojony, a¿ pieczo³owicie odrestaurowany, 
zosta³ pokazany opinii publicznej. Jest jednym z 
czterech w Polsce, ma oko³o 250 lat, jego 
nietypowoœæ polega na tym, ¿e jest… pionowy, st¹d 
jego potoczna nazwa, w gronie wtajemniczonych 
oczywiœcie, brzmi - ¿yrafa.

Pierwszy z instrumentów s³awny sam w 
sobie, gdy¿ wykonany w renomowanej firmie 
Steinway & Sons, maj¹cej siedzibê w Nowym 
Jorku. Chocia¿ roz³o¿ony na czêœci, od paru lat 
odgrywa rolê w… lokalnej polityce. Co jakiœ czas 
pojawia siê w miejscowej prasie informacja o 
inicjatywie jego ratowania, opatrzona podawan¹ 
miêdzy wierszami sugesti¹ o niewra¿liwoœci, jeœli 
nie wprost o prostactwie, lokalnych decydentów, 
dla których ci¹gle wa¿niejsza jest dziura w 
miejskiej, czy powiatowej drodze. I w tym sensie, 
fortepianem jak ostrog¹, dŸga siê od czasu do 
czasu krasnostawskich rz¹dz¹cych. Chyba 
s³usznie, ale bez rezultatu. Dziwne, lecz nigdy nie 
napisano cokolwiek o jego przesz³oœci, prawie tak, 
jak by istnia³ tylko w obecnej formie - szacownej 
kupy pojedynczych elementów, zalegaj¹cej 
muzealne magazyny.

Nie jest dok³adnie wiadome sk¹d wzi¹³ siê 
w Krasnymstawie, jaka jest jego historia, jacy ludzie 
na nim grali. Co do jego pochodzenia dyrektor 
muzeum, W³adys³aw Fedorowicz, ma dwie 
hipotezy. Pierwsza, ¿e pochodzi z jakiegoœ 
okolicznego dworu, budzi w¹tpliwoœci, bo sk¹d 
œwiatowej klasy instrument móg³ znaleŸæ siê na 
krasnostawskiej prowincji. Druga jest wielce 
prawdopodobna, wzi¹wszy realia tamtych czasów. 
Mianowicie krasnostawska urzêdniczka, Maria 
G³adkowska, mia³a nabyæ go za butelkê wódki od 
Rosjan wracaj¹cych z ³upami z wojny. Pewna 
wiadomoœæ o nim jest taka, ¿e zosta³ zakupiony w 
Hamburgu, gdzie by³ zak³ad filialny Steinwaya, 
przez Niemca Ethnera Wolfa, s¹dz¹c po imieniu, 
zapewne ¿ydowskiego pochodzenia. By³ to rok 
1893. I na tym dalszy œlad siê urywa.

W pa³acu czy te¿ dworze w Tarnogórze, 
przed ostatni¹ wojn¹ i w czasie okupacji, u rodziny 
hrabiów  Smorczewskich  znajdowa³ siê fortepian

firmy Steinway w³aœnie, koloru czarnego. Ten 
krasnostawski te¿ jest tej samej barwy. Sta³ on w 
salonie. Nauczycielka o imieniu Genowefa 
(nazwisko trudno dziœ ustaliæ) uczy³a gry na 
fortepianie Rafa³a i Marka Smorczewskich, synów 
dziedzica Tarnogóry, hrabiego W³adys³awa 
Smorczewskiego. Pani ta jeŸdzi³a równie¿ do 
Stryjowa, gdzie inny, mniejszy fortepian, posiada³ 
Feliks Smorczewski, ojciec W³adys³awa. Feliks by³ 
malarzem, kszta³ci³ siê w Rzymie, przez wiele lat 
mieszka³ we Francji, na starsze lata powróci³ do 
Polski. Jego ¿ona wywodzi³a siê z rodziny 
Skarbków, z której pochodzi³ premier przedwo-
jennego rz¹du. Czy Feliks móg³ sprowadziæ 
instrument z zagranicy, czy te¿ by³ on w posiadaniu 
rodziny ¿ony? Tê hipotezê zapewne nale¿y równie¿ 
braæ pod uwagê. Rodzina Smorczewskich uciek³a 
pod koniec wojny przed bolszewikami, i znalaz³a siê 
w Anglii. Marek nie wiadomo kiedy wróci³ do 
ojczyzny, zmar³ w 2007 roku i pochowany jest w 
Poznaniu. Rafa³, o¿eniony z Hiszpank¹, mieszka do 
dzisiaj w Anglii. Wyda³ po angielsku wspomnienia ze 
swojego ¿ycia. Czy tam jest klucz do rozwi¹zania tej 
zagadki - nie wiadomo, ale jest to prawdopodobne.

Ciekawym epizodem z czasów okupacji 
niemieckiej, dotycz¹cym tarnogórskiego steinwaya, 
jest ten zwi¹zany z osob¹ W³adys³awa Kêdry. Kêdra 
ukrywa³ siê, czy te¿ rezydowa³ czas jakiœ, w 
tarnogórskim pa³acu, æwicz¹c na fortepianie, daj¹c 
ciche koncerty dla gospodarzy. By³ on zdolnym 
polskim pianist¹, urodzonym w 1916 roku w £odzi. 
Gry uczy³ siê od pi¹tego roku ¿ycia. Studiowa³ w 
£odzi, a w latach 1937-38 - w konserwatorium 
paryskim. Sta³o siê to dziêki jego udzia³owi w 
s³ynnym konkursie chopinowskim w Warszawie w 
1937 roku. I chocia¿ nie zdoby³ ¿adnej nagrody, to 
wystêp ten zwróci³ na niego uwagê jurorki z Francji, 
która umo¿liwi³a mu studia w Pary¿u. Podczas 
zagranicznego pobytu, konsultacji muzycznej 
udzieli³ mu sam Ignacy Jan Paderewski. By³o to w 
Morges w Szwajcarii, gdzie mieszka³ mistrz. 
Podczas okupacji Kêdra przebywa³ w Lublinie, 
graj¹c w restauracjach, wyje¿d¿a³ do Warszawy, 
daj¹c tam konspiracyjne koncerty zakazanego 
przez Niemców Chopina. W 1946 roku bra³ udzia³ w 
miêdzynarodowym konkursie pianistycznym w 
Genewie, zostaj¹c finalist¹. Zaœ w 1949, podczas 
konkursu chopinowskiego w Warszawie, osi¹gn¹³ 
najwiêkszy ¿yciowy sukces, zajmuj¹c V miejsce. 
W³adys³aw Kêdra zosta³ póŸniej profesorem i 
wyk³adowc¹ fortepianu w Pañstwowej Wy¿szej 
Szkole Muzycznej w £odzi, Poznaniu i Akademii 
Muzycznej w Wiedniu. Zmar³ przedwczeœnie na 
chorobê nowotworow¹ w 1968 roku, pochowany w 
Alei Zas³u¿onych na Pow¹zkach. Jak wspomina 
profesor Stefan Paszyc, wybitny chemik 
œw ia towego  fo rmatu ,   podczas   okupac j i  
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przebywaj¹cy w Izbicy, w czasie swojego pobytu w 
Tarnogórze, Kêdra nigdzie nie wychodzi³, jakby siê 
ukrywa³, byæ mo¿e mia³ podwójn¹ narodowoœæ.

Smorczewscy wyjechali z Tarnogóry w 
1944 roku, przed wkroczeniem Armii Czerwonej, 
zostawiaj¹c wiêkszoœæ dobytku, w tym równie¿ i 
fortepian. Jesieni¹ tego samego roku w 
opuszczonym pa³acu zaczêto organizowaæ szko³ê 
œredni¹, istniej¹ce do dzisiaj liceum. Z ¿ycia 
fortepianu w tym czasie znamy jedn¹ datê. W dniu 
11 listopada 1944 roku przy jego udziale odby³a siê 
zorganizowana przez m³odzie¿ uroczystoœæ z 
okazji przedwojennego Œwiêta Niepodleg³oœci. Do 
deklamowanych wierszy, podk³ad muzyczny na 
steinwayu wykonywa³ utalentowany Stanis³aw 
Bellert. Gdy wiersz Staffa Deszcz jesienny 
recytowa³ Stefan Paszyc, wspomniany pianista 
gra³ preludium Des-dur Chopina Deszczowe. 
Nied³ugo potem fortepian zosta³ po¿yczony do 
Krasnegostawu, gdzie wykorzystano go do 
wystawianej jednej ze sztuk Wyspiañskiego. 
Prawdopodobnie by³a to Warszawianka. Czy 
re¿yserowa³ j¹ Kalikst Szymonowicz, profesor 
gimnazjum i liceum imienia W³adyslawa Jagie³³y, 
który powróci³ niedawno z obozów koncentra-
cyjnych? Czy te¿ by³o to przedsiêwziêcie Marii 
Zbyszewskiej, wówczas krasnostawianki, 
póŸniejszej znanej aktorki, ¿ony aktora Ludwika 
Benoit, graj¹cej Maniê, ¿onê Pawlaka, w 
najs³ynniejszej polskiej komedii? To mo¿na 
jeszcze ustaliæ. W ka¿dym b¹dŸ razie ta w³aœnie 
sztuka sprawi³a, ¿e planowane krasnostawskie 
piêæ minut tarnogórskiego steinwaya, trwa 64 lata. I 
nie ma mocnych, ¿eby to zmieniæ. Chocia¿ 
fortepian jest teraz wœród samych swoich, to sam 
zda siê wo³aæ do Krasnegostawu - kochaj albo 
rzuæ!

Losy niezwyk³ego instrumentu pokazuj¹ 
te¿, jak krzywe zwierciad³o, dwa ostatnie ustroje, w 
których przysz³o mu egzystowaæ. Ten pierwszy, 
powsta³y po wojnie, chcia³ wszystko mieæ 
pañstwowe, wspólne, zabiera³ prywatne, 
nacjonalizowa³. I fortepian te¿. Ten ostatni nie chce 
mieæ niczego, tego co pañstwowe chce siê pozbyæ 
jak karcianego piotrusia. Krasnostawski fortepian 
jest w³asnoœci¹ nas wszystkich, a ci¹¿y rz¹dz¹cym 
jak kula u nogi. Kilku Rejtanów ci¹gle rozdziera nad 
nim koszule, przy obojêtnym ¿uciu gumy przez 
przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœæ. Ciekawe by³oby, gdyby 
rodzina Smorczewskich zechcia³a to nasze 
wspólne dobro odzyskaæ, lub zapragn¹³ go kupiæ 
za wszelk¹ cenê ktoœ z nowobogackich. Ju¿ s³yszê 
wrzawê, jaka by siê natychmiast podnios³a, 
s³uszne oburzenie w naprêdce zjednoczonych 
szanowanych gremiach sponsorów z pieniêdzmi, 
nie  daj¹cych  siê  przeœcign¹æ  w  hojnoœci  dla tak  

zbo¿nego celu. Kto wie czy to nie jedyny sposób na 
ratunek, dla rozk³adaj¹cego siê na czynniki 
pierwsze instrumentu, którego istnienia na tak 
g³êbokiej prowincji nie mog³a siê swego czasu 
nadziwiæ, bawi¹ca w Krasnymstawie, s³awna 
polska pianistka Wanda Wi³komirska. Wtedy, nie 
doœæ, ¿e fortepian Steinwaya powsta³by jak nowy, to 
jeszcze Oki³ Khamidow mia³by gotowy scenariusz 
do nakrêcenia kolejnego odcinka Œwiata wed³ug 
Kiepskich, i to kiepskich krasnostawskich, czyli nas 
samych. Po prostu dwa w jednym. Ogl¹dalnoœæ 
gwarantowana. A jaka¿ by³aby to promocja dla 
miasta?
                                                  Leszek Janeczek

Daniel Piekaruœ

ragiczny bal Polskiego Czerwonego  

 Krzy¿a

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium 
powiatu krasnostawskiego, pe³niê w³adzy w 
mieœcie przejêli lokalni cz³onkowie Polskiej Partii 
Robotniczej, którzy w wiêkszoœci wywodzili siê z 
miejscowych struktur Armii Ludowej. Przy wsparciu 
NKWD rozpoczêli proces tworzenia Urzêdu 
Bezpieczeñstwa, którego g³ównym zadaniem mia³a 
byæ eksterminacja œrodowisk opozycyjnych 
wzglêdem nowej w³adzy. Napiêtnowano i 
konsekwentnie eliminowano ¿o³nierzy polskiego 
podziemia niepodle-g³oœciowego (AK, BCh, NSZ), 
cz³onków PSL oraz przedstawicieli konspiracyjnej 
PPS-WRN. „Bandy reakcyjne” (stwierdzenie, jakim 
komunistyczna nomenklatura okreœla³a zbrojne 
p o d z i e m i e )  b y ³ y  g ³ ó w n y m  p r o b l e m e m  
pepeerowców w ich „drodze do socjalizmu”. 
Jednoczeœnie szukano coraz to nowych 
pretekstów, aby w oczach opinii publicznej 
oczerniaæ œrodowiska poakowskie, zaœ siebie 
przedstawiaæ  jako  obroñców  spo³eczeñstwa 
i „demokracji”.

Sytuacja ku temu nadarzy³a siê w pierwszych 
dniach stycznia 1946 roku, kiedy przedstawiciele 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, z ksiêdzem 
Aleksandrem Miszczukiem na czele, zorganizowali 
zabawê charytatywn¹. Dochód z imprezy mia³ byæ 
przeznaczony na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ PCK. 
Dramatyczny bal odby³ siê 5 stycznia 1946 roku w 
budynku krasnostawsk iego magis t ra tu .  
Mieszkañcy miasta, umêczeni piêcioletni¹ 
okupacj¹ hitlerowsk¹, t³umnie przybyli na zabawê
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pomocy ok. 10 osobom, które po opatrzeniu zosta³y 
zwolnione do domu. Jednak¿e nie odnaleziono 
¿adnych Ÿróde³, które podawa³yby ich personalia.
    W³adze miasta, wespó³ z organami 
bezpieczeñstwa, oskar¿y³y cz³onków organizacji 
poakowskich o dokonanie powy¿szego ataku w celu 
zastraszenia spo³eczeñstwa i wywo³ania 
destabilizacji spo³ecznej. W tym celu rozpêtano 
„propagandow¹ nagonkê prasow¹”, która mia³a 
przekonaæ opiniê publiczn¹ o s³usznej linii 
politycznej wytyczonej przez komunistów 
wzglêdem podziemia. Powo³uj¹c siê na relacjê 
dziennikarsk¹ „Sztandaru Ludu”, widok wnêtrza 
budynku tu¿ po eksplozji by³ pora¿aj¹cy: Po ca³ej 
sali od³amki szk³a zmieszane z krwi¹, której ka³u¿e 
pokrywaj¹ pod³ogê. Œciany, ³awki i krzes³a 
zbryzgane krwi¹, a w jednym miejscu pod oknem  
widaæ wyrwê w pod³odze, spowodowan¹ 
wybuchem granatu. Wed³ug raportu specjalnego 
UB z dnia 6 stycznia 1946 roku, odnaleziono drugi 
granat (rosyjski), który po wrzuceniu do budynku 
odbi³ siê od œciany, jednak¿e nie eksplodowa³. Po 
dokonaniu rozpoznania, funkcjonariusze prowa-
dz¹cy dochodzenie stwierdzili, ¿e na dachu 
magistratu przyczepiona by³a czerwona flaga z 
szeœcioramienn¹ gwiazd¹. Oficjalnie potwierdzono, 
¿e autorami prowokacyjnego zamachu byli 
cz³onkowie Narodowych Si³ Zbrojnych, którzy 
chcieli w ten sposób oczerniæ PPR i Zwi¹zek 
Radziecki. „Sztandar Ludu”, który oddelegowa³ do 
Krasnegostawu swojego przedstawiciela, na ¿ywo 
relacjonowa³ nastroje panuj¹ce wœród lokalnej 
spo³ecznoœci: W parê godzin po rozejœciu siê wieœci 
o dokonanej zbrodni, przed gmachem magistratu 
zebra³y siê t³umy ludnoœci, na wiec protestacyjny 
przeciwko sprawcom bezmyœlnego mordu, 
nosz¹cego wszelkie cechy mordu NSZ. Natomiast 
„Gazeta Lubelska” wytoczy³a wojnê ca³emu 
podziemiu niepodleg³oœciowemu, przedstawiaj¹c 
jej cz³onków jako „bezwzglêdnych oprawców”, 
którzy wol¹ nie mieæ ¿adnej ojczyzny, ni¿ 
zaakceptowaæ polityczne zmiany wprowadzone 
manifestem PKWN. Wtórowa³ jej wspominany ju¿ 
„Sztandar”, stwierdzaj¹c wprost, ¿e s¹ to [...] owoce 
„pracy” reakcji faszystowskiej. Oto metody jakimi 
pos³uguj¹ siê w walce z ludem. ¯ycie polskiego 
robotnika i ch³opa, polskiego dziewczêcia nie 
przedstawia dla opryszków NSZ-towskich ¿adnej 
wartoœci. Co wiêcej, nawet sam pogrzeb, który 
odby³ siê dwa dni póŸniej, wykorzystano do 
zorganizowania pikiety przeciwko „skrytobójcom 
spod znaku NSZ”. Po dobitnych przemówieniach, 
zw³aszcza cz³onka Komitetu Wojewódzkiego PPR, 
odkryto wieka trumien. Rodziny ofiar po raz ostatni 
mog³y ujrzeæ twarze swoich bliskich. Czeœæ 
zmar³ym oddano minut¹ ciszy. Wœród szlochu i 
pieœni ¿a³obnych, trumny zosta³y spuszczone do 
grobów.

taneczn¹. Dominowa³a g³ównie m³odzie¿, 
poniewa¿ trwa³y wówczas ferie zimowe, a 
wspomniana impreza by³a niesamowit¹ atrakcj¹, 
zw³aszcza w obliczu rodz¹cego siê systemu 
komunistycznego. Wed³ug póŸniejszych doniesieñ 
dziennikarskich, nic nie zapowiada³o nadchodz¹cej 
tragedii. O pó³nocy starosta krasnostawski wyg³osi³ 
przemówienie, w którym scharakteryzowa³ 
problematykê dzia³alnoœci charytatywnej w Polsce. 
Pó³ godziny póŸniej, na salê, w której tañczono 
walca kotylionowego, zosta³y wrzucone granaty. 
Dramat, jaki rozegra³ siê w przeci¹gu nastêpnych 
kilku sekund, przyniós³ niewyobra¿alne skutki. W 
wyniku eksplozji zginê³y na miejscu: Maria 
Kazimiera Boblówna, lat 18, uczennica Liceum 
Pedagogicznego w Krasnymstawie, Longina 
Micha³owska, lat 31, urzêdniczka „Spo³em” 
Krasnystaw (zmar³a w szpitalu po operacji) oraz 
Aleksander Bober, zdemobilizowany chor¹¿y 
Wojska Polskiego, repatriant z Wilna. Czwart¹ 
ofiar¹ by³a dwudziestoletnia Henryka Nawrot, 
repatriantka „zza Buga”, sierota. Jej ojciec, chor¹¿y 
WP, zgin¹³ podczas okupacji. Powo³uj¹c siê na 
wspomniany raport specjalny UB oraz artyku³y 
opublikowane na ³amach „Sztandaru Ludu”, w 
wyniku „ataku terrorystycznego” jedenaœcie osób 
zosta³o ciê¿ko rannych m.in.: Julia Banaszkiewicz 
(l. 59, dyrektorka organizuj¹cej siê szko³y 
muzycznej), Regina G³az (l. 18, uczennica), Agata 
Grabowska (l. 49, ¿ona ksiêgowego), Kazimierz 
Gregorowicz (l. 30), Feliks Igliwiec [Igliniec?](l. 30, 
robotnik leœny), Danuta Jaœlikowska (l. 22, 
krawcowa), Anna Michalska (l. 22, studentka 
medycyny UMCS, córka lekarza Szpitala 
Powiatowego w Krasnymstawie), Hipolit Podkowa 
(l. 28), Henryk Szarugiewicz (l. 22), Józef 
Tratkiewicz (l. 36, m³ynarz) i nieznany z imienia 
Radkiewicz. Mniejsze obra¿enia odnieœli: Józef 
Bijas (l. 42, urzêdnik), Maria Korbus, Kazimiera 
JóŸwiak, Józef Miler, Jadwiga Opielak, Anna O¿óg, 
Helena Podkowa, Zofia Reniewicz, Micha³ 
Zawiliñski, Ewa ̄ mijewska oraz funkcjonariusz MO 
- Alfred Karwacki. Natychmiast po wybuchu podjêto 
akcjê ratunkow¹. Przyby³a na miejsce jednostka 
stra¿y po¿arnej przetransportowa³a rannych do 
miejscowego szpitala. Na miejscu grono lekarzy 
(m.in.: dr med. Antoni Szczerbo, Stanis³aw Œwica, 
Stanis ³aw Sawicki ,  Jadwiga Michalska,  
Klementyna Amirowicz-Œwicowa, Stanis³aw 
Lipiñski i Stefan G³adkowski) oraz szpitalne 
pielêgniarki - siostry mi³osierdzia, podjêli 48-
godzinn¹ walkê o ratowanie ¿ycia ludzkiego. 
Wykonano 12 zabiegów operacyjnych tzw. du¿ych 
(amputacji koñczyn, operacji jamy brzusznej, 
czaszki itp.) oraz ok. 30 pomniejszych zabiegów 
zwi¹zanych z usuwaniem fragmentów szk³a z cia³ 
poszkodowanych. Dodatkowo udzielono pierwszej
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Postscriptum

Dziwnym zbiegiem okolicznoœci, pó³ roku 
po wspomnianej tragedii (w dn. 5 czerwca 1946 r., o 
godzinie 13) l istonosz przyniós³ paczkê 
zaadresowan¹ do jednego z pracowników 
krasnostawskiej bezpieki, Mieczys³awa Smolenia. 
Wed³ug raportu specjalnego do Szefa WUBP w 
Lublinie, jeden z funkcjonariuszy - Jan Kaznowski 
(wartownik UB) - zacz¹³ rozpakowywaæ przesy³kê. 
Po wstêpnych oglêdzinach okaza³o siê, ¿e w 
paczce jest granat i materia³ wybuchowy. 
Pracownicy PUBP natychmiast  opuœci l i  
pomieszczenie w obawie przed wybuchem. Jeden 
z funkcjonariuszy wyniós³ ³adunek w stronê koszar 
wojskowych, znajduj¹cych siê nad rzek¹ Wieprz. 
Czym prêdzej wyrzuci³ paczkê, która po zderzeniu z 
ziemi¹, eksplodowa³a. Czy móg³ byæ to odwet 
„reakcji” za masakrê na balu PCK? Zapewne dzisiaj 
ju¿ siê tego nie dowiemy.

                                       Daniel Piekaruœ

Zbigniew Atras

Z dziejów koœcio³a Œwiêtej Trójcy

13 kwietnia 1982 roku ksi¹dz biskup Boles³aw 

Pylak, na proœbê dziekana krasnostawskiego, 

ksiêdza Piotra Kimaka, utworzy³ przy „koœció³ku” 

rektoralnym w Krasnymstawie Samodzielny 

Oœrodek Duszpasterski. Rektorem by³ wówczas 

ksi¹dz Stanis³aw Obara, któremu pomoc¹ s³u¿y³ 

emerytowany ksi¹dz Stanis³aw Cio³ek, dawny 

prefekt i by³y rektor „koœció³ka”. Pierwszymi 

wikariuszami oœrodka zostali ksiê¿a: Ryszard 

Wróbel i Adam Siedlecki. Teren wokó³ „koœció³ka” 

by³ wówczas jednym wielkim placem budowy. 

Powstawa³y nowe osiedla mieszkaniowe Chmielna 

I, II i III. Na terenie miasta budowano lub 

rozbudowywano du¿e zak³ady przemys³owe, a 

liczba mieszkañców Krasnegostawu szybko 

wzrasta³a. Coraz wyraŸniej rysowa³a siê potrzeba 

utworzenia w mieœcie drugiej parafii. Ju¿ w 1980 

roku ksi¹dz dziekan Piotr Kimak pisa³ w liœcie do 

biskupa: „w koœciele rektoralnym ju¿ obecnie 

bywaj¹ œluby i chrzty, dlatego proponujê, ¿eby 

rektor od przysz³ego roku prowadzi³ ksiêgi 

metrykalne i ¿eby ksiê¿a przy koœciele rektoralnym 

otrzymali jurysdykcjê do udzielania œlubów. To 

powinno pos³u¿yæ do scalenia tego terenu pod 

przysz³¹ parafiê”. Wieloletnie starania przynios³y 

pozytywny efekt. 3 kwietnia 1984 roku ksi¹dz 

biskup Boles³aw Pylak utworzy³ parafiê p.w. Trójcy 

Przenajœwiêtszej, i tym sposobem zamieni³ stary 

„koœció³ek” rektoralny w „nowy” koœció³ parafialny. 

Pierwszym proboszczem parafii zosta³ mianowany 

ksi¹dz Stanis³aw Obara. By³a to historyczna chwila 

dla ca³ego Koœcio³a krasnostawskiego. W per-

spektywie kolejnych lat zaowocowa³a ona budow¹ 

du¿ej kaplicy w Jaœlikowie i nowego koœcio³a w 

Krasnymstawie. Tê tytaniczn¹ pracê poprowadzili 

nastêpn i  proboszczowie  para f i i  Tró jcy  

Przenajœwiêtszej, ksiê¿a: Marcin Jankiewicz i 

Józef Czerwonka. Jej owocem jest nowoczesny 

koœció³ p.w. Matki Bo¿ej Pocieszenia i powstanie 

trzeciej parafii w mieœcie. Wreszcie nadszed³ czas 

na  rozbudowê  „koœció³ka”  i  restauracjê  

dawnegoklasztoru. Dzie³a tego podj¹³ siê kolejny 

p roboszcz ,  ks i¹dz  Ryszard  Win ia rsk i .  

Rozbudowany koœció³ Trójcy Przenajœwiêtszej 

przesta³ byæ „koœció³kiem”, choæ dla wielu 

pozostanie  takim  na  zawsze.

Dziœ, po ponad szeœædziesiêciu latach 
mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e za t¹ brutaln¹ 
prowokacj¹ sta³ Urz¹d Bezpieczeñstwa. Œwiadczy 
o tym fakt, i¿ wiêkszoœæ osób, które uczestniczy³y w 
zabawie, prezentowa³o pogl¹dy okreœlane 
wówczas mianem „reakcyjnych”, i w du¿ej mierze 
by³y jej organizatorami. Jest te¿ ma³o prawdo-
podobne, a¿eby podziemie dokonywa³o napadów 
na ludzi im sprzyjaj¹cych lub w najgorszym 
wypadku neutralnych. De facto, w powiecie 
krasnostawskim (po 1946 roku) operowa³y 
niewielkie grupki partyzanckie licz¹ce raczej na 
przetrwanie ni¿ nastawiaj¹ce siê na spektakularne 
ataki. Paradoksalnie, w dostêpnych materia³ach po 
by³ym „aparacie represji”, zachowa³ siê tylko jeden 
raport, który wspomina o feralnym balu. Mimo, i¿ 
sprawa zosta³a tak mocno nag³oœniona medialnie, 
œledztwo szybko umorzono. A mo¿e nie 
prowadzono ¿adnego odrêbnego postêpowania? 
Niestety, dzisiaj jest to ju¿ tylko puste pytanie...

Piœmiennictwo do wgl¹du w redakcji „Nestora”
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Odnowiony, klasycystyczny, stary klasztor 
Augustianów pe³ni funkcjê plebanii. Wielkim 
dzie³em Jubileuszu Roku 2000 sta³ siê wzniesiony 
obok koœcio³a pomnik Chrystusa Króla i Kuchnia dla 
Ubogich imienia Matki Teresy z Kalkuty. Obecnie 
funkcjê proboszcza pe³ni ksi¹dz Roman Skowron. 
Koñczy on dzie³o poprzedników w zakresie 
zagospodarowania terenu, urz¹dzenia i  
wyposa¿enia koœcio³a, oraz przygotowuje parafiê 
do podjêcia kolejnych wyzwañ. W dniu 3 kwietnia 
br. obchodziæ bêdziemy 25 rocznicê utworzenia 
parafii Trójcy Przenajœwiêtszej, jednak historia 
koœcio³a Œwiêtej Trójcy to okres ponad 600-letni, 
s i êga j¹cy  czasów panowan ia  Jadw ig i  
Andegaweñskiej i W³adys³awa Jagie³³y. W 1387 
roku Jadwiga poprowadzi³a zwyciêsk¹ wyprawê 
wojenn¹ na Ruœ Halick¹, w wyniku której obszar 
Grodów Czerwieñskich, czyli póŸniejszej ziemi 
che³mskiej, do której nale¿a³ Krasnystaw, zosta³ 
wcielony na sta³e do Polski. Siedem lat póŸniej, tj. w 
1394 roku W³adys³aw Jagie³³o lokowa³ miasto 
Krasnystaw (dawniej Szczekarzew) na prawie 
magdeburskim. Król uposa¿y³ hojnie istniej¹cy 
wówczas koœció³ parafialny p.w. Wszystkich 
Œwiêtych. Sprowadzi³ tak¿e do miasta zakon 
augustianów, funduj¹c dla nich klasztor i koœció³ 
Œwiêtej Trójcy. Augustianie, to jedna z najstarszych 
wspólnot zakonnych chrzeœcijañstwa. Ich pocz¹tki 
siêgaj¹ 430 roku, kiedy powsta³y pierwsze grupy 
pustelników ¿yj¹cych wed³ug regu³y œw. Augustyna. 
Zgodnie z t¹ regu³¹, drog¹ do realizacji powo³ania i 
œwiêtoœci jest wspólnota oparta na mi³oœci, oraz 
praca na rzecz Koœcio³a lokalnego. Pocz¹tki 
dzia³alnoœci augustianów w Polsce przypadaj¹ na 
lata 1343-1356, a ju¿ w roku 1394 przybywaj¹ oni 
do Krasnegostawu. Kompleks zakonny augu-
stianów w Krasnymstawie zosta³ wzniesiony w 
latach 1394-1434 w s¹siedztwie piastowskiego 
zamku, w obrêbie murów miejskich. Byæ mo¿e 
koœció³ Œwiêtej Trójcy, maj¹cy charakter obronny, 
stanowi³ integraln¹ czêœæ umocnieñ miasta. 
Murowane z kamienia i ceg³y gmachy wzniesione w 
stylu gotyckim, zachowa³y siê do dnia dzisiejszego. 
S¹ to najstarsze, istniej¹ce budowle sakralne na 
ziemi krasnostawskiej. Nawa koœcio³a by³a 
pierwotnie zapewne trzyprzês³owa, przed³u¿ona od 
frontu, z prostok¹tn¹ przybudówk¹ od strony 
po³udniowo-wschodniej bêd¹c¹ dawn¹ kaplic¹. 
Prezbiterium by³o nieco wê¿sze, niegdyœ 
dwuprzês³owe, zamkniête zewn¹trz trójbocznie, a 
wewn¹trz pó³koliœcie i oszkarpowane. Dach 
dwuspadowy  pierwotnie  pokryty  by³  gontem 
lub dachówk¹. Klasztor to budynek piêtrowy, 
podpiwniczony,  zbudowany  na  rzucie  litery  L. 

lWnêtrze skrzyd³a g³ównego na obu kondygnacjach 
jest trzytraktowe, z korytarzem na osi pod³u¿nej, po 
bokach którego znajduj¹ siê ci¹gi pomieszczeñ 
bêd¹cych dawnymi celami zakonnymi. W budynku 
przewa¿aj¹ sklepienia kolebkowo-krzy¿owe, a w 
czêœci pomieszczeñ - kolebkowe z lunetami, lub 
sufity. W przyziemiu, u nasady skrzyd³a krótszego, 
znajduje siê du¿a sala o sklepieniu kolebkowym z 
lunetami, bêd¹ca dawniej refektarzem. Przy nim, na 
skraju skrzyd³a, umieszczono obszern¹ sieñ 
sklepion¹ kolebkowo. Klasztorny dach jest 
dwuspadowy i pierwotnie pokryty by³ gontem lub 
dachówk¹. W 1449 roku koœció³ i klasztor 
augustiañski zosta³y zniszczone przez Tatarów, a 
ju¿ w 1458 roku, za panowania Kazimierza 
Jagielloñczyka, budowle zakonne zosta³y 
odbudowane. Kolejni w³adcy, Aleksander 
Jagielloñczyk i Zygmunt August, doceniaj¹c 
znaczenie pracy misyjnej krasnostawskich 
augustianów, nadawali im liczne przywileje i hojne 
uposa¿enia. W paŸdzierniku 1655 roku Krasnystaw 
najecha³y wojska kozacko-moskiewskie. Zdoby³y i 
okupowa³y miasto przez kilka tygodni, pal¹c, 
grabi¹c i morduj¹c. Ofiarami barbarzyñstwa 
Kozaków i Moskali padli te¿ krasnostawscy 
augustianie. Ratuj¹c dobytek klasztoru, uciekali w 
kierunku Lublina. Zostali pojmani i zamordowani. 
Œmieræ mêczeñsk¹ ponieœli wówczas: przeor 
konwentu i  eksprowincja³ o. Ferdynand 
Damianowicz (pochodz¹cy z Krasnegostawu) i brat 
Felicjan, organista klasztorny. Sprzêty klasztorne, 
które ze sob¹ wieŸli, zosta³y zrabowane, a koœció³ i 
klasztor uleg³y zniszczeniu. Wiosn¹ 1657 roku 
¿o³nierze wêgierscy ksiêcia Rakoczego i Kozacy 
spustoszyli Krasnystaw. W wyniku ich dzia³añ 
sp³onê³o zgromadzone w klasztorze archiwum 
zakonu augustianów i czêœæ du¿ych zbiorów 
bibliotecznych. W kolejnych latach nowy przeor, o. 
Leonard Bia³ecki, dziêki dobrodziejom, jakim by³a 
miêdzy innymi Katarzyna z Sobieskich 
Radziwi³³owa, odbudowa³ koœció³ i klasztor. W 
okresie zaborów augustianie doznawali wielu 
przeœladowañ. W latach 1821-24 w³adze carskie 
stopniowo odbiera³y im zabudowania zakonne, 
zamieniaj¹c je pocz¹tkowo na szpital, a nastêpnie 
na koszary wojsk zaborczych i magazyny. W latach 
1824-39 Rosjanie wznieœli na peryferiach miasta, 
przy trakcie lubelskim, nowy klasztor i koœció³ 
Œwiêtej Trójcy, który przekazali augustianom jako 
rekompensatê za odebrane zakonnikom 
zabudowania starego klasztoru. Nowy koœció³ 
wzniesiono w latach 1837-39 wed³ug projektu 
Henryka Marconiego, w stylu klasycystycznym. 
Posiada³ on nawê na rzucie zbli¿onym do 
kwadratu, ze stropem. Pierwotne prezbiterium 
by³o  nieco  wê¿sze,  tak¿e  na  rzucie  kwadratu, 
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z dwiema prostok¹tnymi zakrystiami po bokach. 
Dach nawy by³ czterospadowy, z oœmioboczn¹ 
wie¿yczk¹ na sygnaturkê. Na ty³ach koœcio³a sta³a 
dwukondygnacyjna dzwonnica. Klasztor to 
budynek parterowy na rzucie prostok¹ta, z p³ytkim 
portykiem od frontu typu otwartego, trzema 
arkadami na boniowanych filarach. Dach klasztoru 
dwuspadowy, pokryty blach¹. Obok znajdowa³ siê 
parterowy budynek gospodarczy, wzniesiony na 
rzucie litery L, z dachem dwuspadowym. Zakonnicy 
przebywali w nowym klasztorze do roku 1864, kiedy 
to ukaz carski zniós³ zakon augustianów w 
Królestwie Polskim. W listopadzie tego¿ roku 
wojska rosyjskie si³¹ usunê³y krasnostawskich 
augustianów z ich klasztoru i koœcio³a. Tak 
zakoñczy³a siê ponad 470-letnia historia 
krasnostawskiego zakonu augustianów. Koœció³ i 
klasztor oddano unitom, a po kasacji unii w 1875 
roku przejêli go prawos³awni. W 1917 roku powróci³ 
do katolików i do 1982 roku by³ naszym 
„koœció³kiem” rektoralnym, w którym panowa³a 
niepowtarzalna atmosfera skromnoœci, modli-
tewnej zadumy i uczucia bliskoœci Boga. Dziœ 
rozbudowany „koœció³ek” jest koœcio³em 
parafialnym. Pozosta³o w nim jednak coœ z 
dawnych czasów, co przyci¹ga wiernych z terenu 
ca³ego miasta - jakaœ odmiennoœæ i specyficzna 
atmosfera. Koœció³ jest piêkny, choæ z ³ezk¹ w oku 
wspominam star¹, wytart¹, drewnian¹ pod³ogê, 
„wysok¹”, trzeszcz¹c¹ ambonê, stare, fa³szuj¹ce 
nieco organy, skrzypi¹ce drzwi zakrystii, drzwi pod 
chórem z ma³ymi okienkami pozwalaj¹cymi 
zerkn¹æ w stronê konfesjona³u, by rozpoznaæ jaki to 
ksi¹dz dzisiaj spowiada, „t³umy” wiernych na 
mszach niedzielnych, przez które z trudnoœci¹ 
mo¿na siê by³o przecisn¹æ, czy te¿ oœmioboczn¹ 
wie¿yczkê ze stromym dachem, góruj¹c¹ nad 
dawnym „koœció³kiem”. Wszystko siê zmienia i 
ulatuje, pozostawiaj¹c tylko strzêpki wspomnieñ. 
Odmienne losy spotka³y pierwotny klasztor i koœció³ 
Œwiêtej Trójcy. Stoj¹cy na terenie Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych nr 1, czyli popularnej „Zetki”, 
augustiañski zespó³ klasztorny zosta³ prze-
budowany przez zaborców, a jego stylowe, gotyckie 
cechy uleg³y w znacznej mierze zatarciu. W 1951 
roku przeprowadzono gruntowny remont i adap-
tacjê budynków na potrzeby szkolnictwa. Koœció³ 
zosta³ przedzielony stropem na dwie kondygnacje. 
Koœció³ zosta³ przedzielony stropem na dwie 
kondygnacje. Dawne okna czêœciowo zamu-
rowano. Obecnie znajduje siê tutaj biblioteka, 
pracownia  multimedialna  i  warsztaty  krawieckie. 

Budynek klasztoru od 1955 roku wykorzystywano 

jako internat szkolny. Teraz mieœci siê tu Ognisko 

M³odzie¿owe. W ostatnich latach przeprowadzono 

czêœciow¹ restauracjê budynku klasztornego, 

odnawiaj¹c miedzy innymi dawny refektarz. Czêœæ 

klasztornych piwnic zosta³a zamurowana ze 

wzglêdu na znajduj¹ce siê tam krypty grobowe. 

Zabytkowy zespó³ klasztorny augustianów, 

najstarszy i jedyny gotycki zabytek na ziemi 

krasnostawskiej, w dalszym ci¹gu oczekuje na 

swoje dobre czasy. Miejmy nadziejê, ¿e nadejd¹ 

one jak najszybciej i stary koœció³ augustiañski, tak 

jak obecny koœció³ Trójcy Przenajœwiêtszej, 

rozb³yœnie znowu pe³ni¹ blasku.

Zbigniew Atras

foto: S. Naliwajko

foto: Z. Atras
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Agnieszka Szyku³a

Kogo strzeg¹ figury z Wojs³awic

Wojs³awice nale¿¹ do jednej z naj-
starszych miejscowoœci ziemi che³mskiej. 
Odnotowane s¹ w Ÿród³ach od pocz¹tku XIV wieku, 
jako siedziba parafii rzymskokatolickiej, prawo-
s³awnej, a nastêpnie unickiej oraz gminy 
¿ydowskiej. Na krajobraz ówczesnego miasteczka, 
usytuowanego w okresie œredniowiecza na skraju 
województwa be ³sk iego,  wp³ynê ³a  jego 
wielokulturowoœæ oraz po³o¿enie na szlaku 
handlowym. W XVII stuleciu przez Wojs³awice 
prowadzi³ goœciniec handlowy o kierunku £uck - 
W³odzimierz  -  Horod³o  -  Wojs³awice  -  Che³m.

W œredniowieczu ¿ycie mieszkañców 
Wojs³awic i okolicy skupia³o siê przy wzniesionym 
na planie kwadratu rynku, do którego mo¿na by³o 
trafiæ ulicami z czterech stron œwiata. W XVI w. 
wyznawcy religii rzymskokatolickiej skupieni byli 
przy parafii p.w. œw. Micha³a Archanio³a, której 
kolatorem by³ wówczas chor¹¿y ziemi che³mskiej, 
Miko³aj Czy¿owski. Prawos³awni, a nastêpnie unici 
modlili siê w cerkwiach: œw. Eliasza, Onufrego i œw. 
Praksedy, a ¯ydzi gromadzili siê w mniejszej lub 
wiêkszej synagodze, w których to mieœci³y siê 
jednoczeœnie szko³y.

Charakterystycznym elementem krajobra-
zu Wojs³awic jest piêæ kapliczek, usytuowanych 
przy wjazdach do tej miejscowoœci oraz na jej 
terenie. Pochodz¹ one z XVIII w. i przypominaj¹ o 
wydarzeniach, które mia³y miejsce w 1762 roku. 
Wojs³awice by³y wówczas siedzib¹ parafii 
rzymskokatolickiej, dwóch unickich i gminy 
¿ydowskiej. W 1725 r. zosta³a wzniesiona cerkiew 
p.w. œw. Praskedy, jedenaœcie lat póŸniej sp³on¹³ 
koœció³, w r. 1742 i 1754 mia³y miejsce kolejne 
po¿ary. Jak wynika z przekazów Ÿród³owych, w 
1762 r. do Wojs³awic, których w³aœcicielem by³ 
wówczas Feliks Potocki, przybyli frankiœci - 
przedstawiciele heretyckiego wobec judaizmu, 
¿ydowskiego ugrupowania religijnego, któremu 
przewodniczy³ Jakub Frank, samozwañczy 
Mesjasz. Ugrupowanie to nie uznawa³o Talmudu i 
kodeksów rabini-stycznych, a do Wojs³awic przybyli 
w celu rozwijania swej dzia³alnoœci. Przyjazd 
heretyków by³ przyczyn¹ niepomyœlnych wydarzeñ. 
Frankiœci sprowokowali rozruchy przeciwko ¯ydom 
z gminy wojs³awickiej, morduj¹c ch³opca z 
Wojs³awic. W nastêpstwie tych wydarzeñ pojmano 
wojs³a-wickiego rabina, przewieziono go do 
Czêstochowy i zamordowano, zabito te¿ wówczas 
kilku innych ¯ydów z wojs³awickiej gminy. Œladem 
tych wydarzeñ jest nazwa czêœci Wojs³awic, w 
której æwiartowano ̄ ydów, tzw. Szubienica.

W kolejnych miesi¹cach 1762 r. dosz³o do 
wygnania ¯ydów z Wojs³awic, w tym samym roku 
Katarzyna z Potockich Kossakowska, krewna 
w³aœcicieli Wojs³awic, dzia³aczka polityczna, 
kasztelanowa kamieñska popieraj¹ca dzia³ania 
frankistów, ufundowa³a dwór dla Awaczy, ¿ony 
Jakuba Franka. Rok póŸniej w miejscowoœci mia³a 
miejsce epidemia czarnej ospy.

Jak wynika z przekazów najstarszych 
mieszkañców Wojs³awic, z wydarzeniami z 1762 r. 
nale¿y ³¹czyæ wzniesienie piêciu kapliczek z 
figurami przedstawiaj¹cymi œwiêtych Koœcio³a 
rzymskokatolickiego.

Przy ulicy Uchañskiej usytuowana jest 
kapliczka z figur¹ œw. Jana Nepomucena. Podobnie 
jak pozosta³e, jest wzniesiona na planie kwadratu, 
murowana, z trzema przeœwitami arkadowymi, 
przesklepiona krzy¿owo, pokryta sp³aszczonym 
dachem brogowym. Sklepiona kolebkowo i 
przykryta dachem gontowym kapliczka œw. Floriana, 
z drewnian¹ figur¹ tego œwiêtego, jest usytuowana 
na wynios³ym kurhanie, u wylotu ulicy Uchañskiej, 
przy odga³êzieniu drogi prowadz¹cej do Huty. 
Kapliczka œwiêtej Barbary usytuowana jest w 
po³owie ulicy Grabowieckiej, u ujœcia strumienia 
Lipina do potoku. Jest przykryta dachem 
namiotowym z dachówki i posiada drewniany strop. 
Wewn¹trz kapliczki znajduje siê drewniana, 
polichromowana figura œw. Barbary, wykonana 
przez rzeŸbiarza z Wojs³awic - Olichwira. Sklepiona 
kolebkowo o dachu przykrytym palon¹ dachówk¹ 
kapliczka œw. Micha³a stoi w polu, przy trakcie 
prowadz¹cym do Krasnegostawu. Wewn¹trz niej 
znajduje siê malowany na p³ótnie obraz 
przedstawiaj¹cy Micha³a Archanio³a (pierwotnie w 
kaplicy usytuowana by³a przypuszczalnie figura 
tego œwiêtego). Natomiast sklepiona kolebkowo, z 
krytym dachówk¹ dachem namiotowym kapliczka 
œw. Tekli, z drewnian¹ polichromowan¹ rzeŸb¹ tej 
œwiêtej, wznosi siê na niewielkim kopcu przy drodze 
do Che³ma.

Kaplica i figura œw. Jana Nepomucena w Wojs³awicach, 
fot. A. Szyku³a, 2008 r.
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Fundatork¹ kapliczek i figur, powsta³ych 
przypuszczalnie w tym samym czasie, by³a 
Marianna z Potockich Dani³³owiczowa, w³aœcicielka 
miejscowoœci i kolatorka cerkwi œw. Eliasza w 
Wojs³awicach. Wed³ug najstarszych mieszkañców 
Wojs³awic, kapliczki mia³y strzec miejscowoœci 
przed kl¹tw¹ rzucon¹ przez zamordowanego w 
Czêstochowie rabina. Wiarygodna jest równie¿ 
hipoteza o epidemii, któr¹ potwierdza odkrycie 
dokonane w 2005 roku - podczas prac drogowych 
pod kapliczk¹ œwiêtego Floriana odkryto masowy 
grób, prawdopodobnie ofiar choroby.

Usytuowane w kapliczkach figury 
œwiêtych mia³y strzec miejscowoœci przed 
przeciwnoœciami losu. Kult tych postaci nale¿y do 
popularnych na terenie wschodniej Rzeczy-
pospolitej. Œwiêta Tekla by³a orêdowniczk¹ przed 
chorobami i epidemiami, œwiêty Jan Nepomucen 
broni³ przed z³ymi wydarzeniami, podobnie - œwiêci 
Micha³ i Barbara.

Za³o¿enie z Wojs³awic wpisuje siê w 
upowszechniony w XVII i XVIII stuleciu zwyczaj 
sytuowania przedstawicieli Koœcio³a katolickiego 
poza jego dos³ownymi murami. Postaci mia³y 
unaoczniaæ S³owo Bo¿e, chroniæ przed z³em i 
niepowodzeniami. Z XVIII stulecia pochodz¹ figury 
œw. œw. Antoniego, Tekli i Matki Bo¿ej usytuowane 
przy wjazdach do £aszczowa (pow. Hrubieszów). 
W Buczaczu na terenie rodzinnej miejscowoœci 
magnata Miko³aja Potockiego, przy g³ównych 
traktach prowadz¹cych do miasta w 1750 i 1751 r. 
usytuowano figury œw. Jana Nepomucena i Matki 
Bo¿ej. Natomiast w Podhorcach w 1745 r. na 
wysokich, wznosz¹cych siê ponad miasto 
kolumnach, zosta³y ustawione rzeŸby Matki Bo¿ej 
Niepokalanie Poczêtej i œw. Józefa.

Agnieszka Szyku³a

Marek Szymaniak

p³aciæ d³ug pamiêci

Drugi dzieñ Nowego Roku to zarazem 
pierwszy œnie¿ny dzieñ w Krasnymstawie. S³oñce 
uparcie próbuje przeœwitywaæ przez gêste chmury, 
by zmieniæ stan skupienia œwie¿o usypanego 
bia³ego puchu. Nadaremnie - skurczone s³upki 
termometrów ju¿ kolejny dzieñ nie siêgaj¹ zera. 
Metalowa furtka, wydaj¹c piskliwy jazgot, otwiera 
przede mn¹ œcie¿kê do ceglanego parterowego 
domu krasnostawskiego malarza Witolda 
Gilarowskiego. Nie ma dzwonka - zmarzniêtymi 
d³oñmi stukam w mocne, drewniane drzwi.

- Dzieñ dobry - mówi gospodarz, starszy 
mê¿czyzna w okularach i swetrze, z kilkudniowym 
zarostem, zapraszaj¹c do œrodka - sporo napada³o i 
zimno trzyma. Proszê dalej - pokazuje rêk¹ 
goœcinny pokój - tam cieplej, napali³em w piecyku. 
Teraz sam mieszkam to tylko tutaj napalê i ciep³o - 
t³umaczy malarz.

Pokój od progu wita mnie rozgrzanym 
powietrzem, do zmarzniêtych na koœæ koñczyn 
wraca czucie, a skóra moich policzków nabiera 
cieplejszych barw. Witold Gilarowski z uœmiechem 
opowiada o swoim synu, prezentuje tak¿e liczne 
olejne obrazy zdobi¹ce œciany jego domu.

- Pierwszy raz - rozpoczyna niepewnie, 
zawieszaj¹c wzrok w przestrzeni - dowiedzia³em 
siê o Edwardzie Godlewskim, gdy zobaczy³em 
og³oszenie zapraszaj¹ce na jego wystawê w domu 
kultury czy muzeum. Nie pamiêtam dok³adnie. 
Wtedy tak naprawdê dowiedzia³em siê o nim i 
zobaczy³em jego obrazy. Jakiœ czas póŸniej 
Godlewski dowiedzia³ siê o mnie, o tym, ¿e i ja 
malujê, szybko mnie odwiedzi³ - mówi wyraŸnie 
skupiony i zamyœlony malarz.

-  Pierwsze spotkanie? To by³o ponad 30 
lat temu; odwiedzi³ mnie. By³ œredniego wzrostu i 
mia³ bujn¹ brodê. Mówi³ co robiê Ÿle maluj¹c, jakie 
pope³niam b³êdy. Wskazywa³ pomy³ki, t³umaczy³ i 
doradza³. Nie wywy¿sza³ siê, robi³ to raczej na 
zasadzie kole¿eñskiej pomocy. Choæ dla mnie to 
by³a wielka pomoc i mo¿e dlatego malujê podobnie 
do niego. Choæ mnie interesowa³a te¿ inna 
tematyka - wspomina gospodarz.

- Jego pracownia znajdowa³a siê w domu 
przy ulicy Koœcielnej. Widok z jego okna pada³ na 
podwórze urzêdu miasta. Z kuchni i reszty 
mieszkania mo¿na by³o patrzeæ na ulicê i miasto - 
Gilarowski, na pytanie o wnêtrze mieszkania 
milknie i wraca pamiêci¹ do tych odleg³ych czasów. 
W koñcu zaczyna - Pamiêtam,  w  domu  mia³  ma³y
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portret dziewczyny w okr¹g³ej ramie, mówi³, ¿e 
namalowa³ jej niebieskie oczy. To by³ bardzo dobry 
obraz, choæ nie wiem, czy ktoœ mu pozowa³, czy ta 
kobieta by³a jakimœ wyobra¿eniem. Jego 
mieszkanie pe³ne by³o obrazów, chyba jak u 
ka¿dego malarza - koñczy.

- Rozmawialiœmy tylko na tematy 
malarskie. Gdy patrzy³ jak malujê, dawa³ mi wiele 
wskazówek, i wiele w ten sposób nauczy³. Wiele 
razy sam pokazywa³ mi swoje obrazy, a mia³ ich 
wiele. Uwielbia³ malowaæ. Mówi³: szkoda czasu, 
szkoda czasu, i tylko malowa³.  Robi³  to  dok³adniej 
i wolniej ni¿ ja, a jego prace charakteryzowa³y siê 
wielk¹ dba³oœci¹ o szczegó³y. Tematyka, któr¹ siê 
zajmowa³ to g³ównie przyroda, choæ nie tylko. Wiele 
malowa³ na zamówienie. Gdy kiedyœ go 
odwiedzi³em, malowa³ jak¹œ scenê z II wojny 
œwiatowej, a innym razem - obraz zachodz¹cego 
s³oñca. Tak¿e nie ogranicza³ siê do œciœle jednej 
tematyki. Jego g³ównym zainteresowaniem by³o 
malarstwo i tylko temu poœwiêca³ czas. Myœlê, ¿e 
nawet jeœli mia³ inne zainteresowania to musia³ je 
dobrze ukrywaæ, bo nigdy o nich nie s³ysza³em. Dla 
niego liczy³o siê tylko malarstwo i temu ca³y siê 
oddawa³ - wspomina Witold Gilarowski.

- Ostatni obraz Godlewskiego, jaki 
pamiêtam, to dzie³o z dwoma p³on¹cymi œwiecami - 
malarz zawiesza g³os i milczy - To by³ taki dobry, 
pozytywnie nastawiony do innych ludzi cz³owiek. 
Dobrze, ¿e ktoœ siê jeszcze nim zainteresowa³. Ale 
nie bêdzie panu ³atwo, bo to by³o tak dawno, ¿e 
w³aœc iwie n iewie le  wiêcej  mogê sobie 
przypomnieæ… - koñczy z bezradnym uœmiechem, 
mi³y starszy cz³owiek. ¯egnamy siê, ¿ycz¹c 
wzajemnie dobrego i szczêœliwego Nowego Roku.

Koœcielna 5
Kamienica w samym centrum Kras-

negostawu przy ulicy Koœcielnej. W budynku, w 
którym niegdyœ ¿y³ i pracowa³ malarz Edward 
Godlewski mieszka dziœ Marta Gilowska. Wejœcie 
do kamienicy odnajdujê z podwórza, i szybko 
wchodzê po schodach. Spotykam na nich 
eleganck¹ kobietê-malarkê, z któr¹ mia³em 
porozmawiaæ o ¿yciu i twórczoœci krasno-
stawskiego artysty.

Mieszkanie malarki szczelnie wype³niaj¹ 
gustowne meble, a na œcianach pe³no olejnych 
obrazów ró¿nej wielkoœci. W pokoju, gdzie 
rozmawiamy, urocz¹ atmosferê tworz¹ dwie pal¹ce 
siê lampki, a ciszê miêdzy s³owami wype³nia 
muzyka wydobywaj¹ca siê ze stylowego 
gramofonu graj¹cego fortepianowy koncert.

- Edward Godlewski urodzi³ siê 25 maja 
1913 roku w Kobryniu, na terenie dzisiejszej 
Bia³orusi. Wspominam go jako cz³owieka bardzo 
inteligentnego,  kulturalnego.  Z pewnoœci¹

pochodzi³ z rodziny inteligenckiej. O ojcu nie 
wspomina³, wiêc pewnie musia³ wczeœnie go 
straciæ. Mówi³ natomiast o matce. Wspomina³ jak 
chodzi³ z ni¹ do teatru, czy to jak gra³a na pianinie - 
mówi wyraŸnie poruszona Marta Gilowska - Jego 
sposób bycia, rozumowania, wskazywa³ na jego 
pochodzenie. By³ wychowany z zasadami, a jako 
cz³owiek by³ bardzo sympatyczny. Potrafiliœmy 
rozmawiaæ godzinami o wszystkim, nie tylko o 
sztuce, czy malarstwie. Godlewski by³ cz³owiekiem 
o szerokich horyzontach; rozmowa z nim by³a 
wielkim wyzwaniem i przyjemnoœci¹ - wspomina 
malarka - Z ca³¹ pewnoœci¹ chodzi³ do gimnazjum. 
Czy je ukoñczy³ nie wiem, ale jego zasób wiedzy by³ 
ogromny. Kiedyœ absolwent dobrego gimnazjum to 
ju¿ by³ intelektualista.

- Zaraz po wojnie o¿eni³ siê i wraz z ¿on¹, 
która pochodzi³a z pobliskiej Izbicy, zamieszka³ w 
Krasnymstawie - wspomina kobieta - Tam 
zaprzyjaŸni³ siê z w³aœcicielem apteki, panem 
Szczeœniewskim, który da³ mu mieszkanie. W 
tamtym czasie pañstwo zabiera³o w³asnoœci 
bogatszym ludziom, wiêc aptekarz szybko za³atwi³ 
przekazanie mieszkania na ul. Koœcielnej 
krasnostawskiemu malarzowi. Jego ¿ona nie 
malowa³a, ale by³a jego pierwszym krytykiem. I jeœli 
coœ siê jej nie podoba³o w obrazie, to po pewnym 
czasie Godlewski sam dochodzi³ do wniosku, ¿e 
¿ona ma racjê - mówi artystka.

- Prywatnie, Edward Godlewski grywa³ w 
bryd¿a ze znajomymi. Bardzo to lubi³. Co ciekawe, 
nieŸle wychodzi³o mu te¿ œpiewanie. Œpiewa³, 
romanse, utwory rosyjskiego pieœniarza, 
Wertyñskiego. Ach… - wzdycha kobieta - piêknie 
œpiewa³, a my z wielk¹ przyjemnoœci¹ s³uchaliœmy 
jego œpiewu - wspomina.

Malarstwo

- Tematyka - zaczyna Marta Gilowska - 
jak¹ zajmowa³ siê Godlewski, to z pocz¹tku plener, 
a z czasem pracowa³ ju¿ tylko w pracowni, która 
kiedyœ, co ciekawe, s¹siadowa³a z moim pokojem, 
w tym mieszkaniu - artystka z gracj¹ zawiesza g³os i 
kontynuuje - by³ wszechstronny, a tematyka jego 
prac - ró¿norodna. Umia³ namalowaæ wszystko - od 
koni, przez portrety, do pejza¿y czy obrazów 
batal istycznych. Szczególny obraz, jaki  
zapamiêta³am, to jego portret, który sam 
namalowa³, patrz¹c w lustro. Efekt by³ niesamowity - 
wspomina - Lubi³ pejza¿e z wiejskimi chatami, czy 
malowniczymi obrazami przyrody. Pamiêtam - 
mówi z energi¹ kobieta - ¿e zosta³ nagrodzony 
australijsk¹ nagrod¹ „Bumerang” za obraz „Morskie 
Oko” namalowany technik¹ olejn¹. To by³ naprawdê 
udany obraz - koñczy.
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- Godlewski by³ bardzo utalentowany, 
szkoda, ¿e los nie da³ mu lepszej szansy na rozwój - 
mówi artystka - Krasnostawski malarz nie dosta³ od 
losu, co móg³by, bo gdyby historia za mocno nie 
wtr¹ca³a siê w ¿ycie cz³owieka, to dosta³by on wiele 
wiêcej. Na to, co zas³u¿y³. Gdyby nie wojna - 
kontynuuje - móg³by osi¹gn¹æ wiêcej, rozwijaæ swój 
talent na uniwersytecie, studiowaæ, a tak mia³ 
bardzo ciê¿kie ¿ycie. Nie by³ z pewnoœci¹ 
cz³owiekiem spe³nionym do koñca. Przez wojnê i 
doœwiadczenia m³odoœci, a potem komunê nie móg³ 
ca³kowicie rozwin¹æ skrzyde³. Nie by³ typem 
cz³owieka przebojowego, a raczej - jak to artysta - z 
g³ow¹ w chmurach… - mówi zdumiona kobieta.

-  Mieszkaj¹c w Krasnymstawie,  
utrzymywa³ siê z malowania, ale zasadniczym 
dochodem rodziny by³a pensja pracuj¹cej ¿ony. 
Choæ i on mia³ sporo zamówieñ, szczególnie pod 
koniec lat siedemdziesi¹tych. Kiedy to czasy sta³y 
siê lepsze, ³atwiej by³o o materia³y, farbê i samych 
klientów by³o wiêcej - opowiada artystka - Kiedy 
synowie doroœli i zosta³ sam z ¿on¹, malowa³ wtedy 
swobodniej i ogólnie wiod³o im siê ju¿ lepiej - mówi 
Gilowska.

- Godlewski by³ cz³owiekiem wyj¹tkowym. 
To, co on przeszed³ ma³o kto w ogóle mo¿e sobie 
wyobraziæ. Gehenna lat wojennych i dzieciñstwa 
odbi³y siê na jego póŸniejszym ¿yciu i twórczoœci. 
Ale mimo takich doœwiadczeñ, mia³ w sobie du¿o 
pogody ducha i filozoficznego spokoju. Za³ama³a go 
dopiero œmieræ ¿ony - koñczy milcz¹c artystka.

Pamiêæ

 - Bez pamiêci tego, co dawniej, nie ma 
nas teraz, naszej rzeczywistoœci i przysz³oœci - 
mówi Marta Gilowska - Pamiêæ tak wspania³ego 
cz³owieka musi zostaæ utrwalona. Wiele lat 
rozs³awia³ on nasze miasto, wiêc jesteœmy mu winni 
tê pamiêæ i wspomnienie. Tacy ludzie s¹ sol¹ ziemi 
krasnostawskiej. Nie mo¿emy o nich zapominaæ - 
koñczy.

Marek Szymaniak

Zbigniew Atras

architektoniczny ³ad starego miasta

Krasnostawskie stare miasto nie istnieje, 
ale zachowa³ siê œredniowieczny uk³ad urba-
nistyczny, powsta³y w koñcu XIV wieku. Wytyczony 
po lokacji miasta rynek wraz z wybiegaj¹cymi z jego 
naro¿y ulicami, u³o¿onymi szachownicowo, z 
k t ó r y c h  g ³ ó w n e :  L u b e l s k a  ( o b e c n i e  
Poniatowskiego) i Krakowska (Pi³sudskiego) 
prowadzi³y ku bramom miasta, istnieje w 
niezmienionym kszta³cie do dnia dzisiejszego. 
Pierwotna zabudowa rynku utrzymana by³a 
prawdopodobnie w stylu gotyckim, a domy 
murowano z kamienia i ceg³y. Liczne wojny, 
na jazdy  ta ta rsk ie  i  po¿ary  zn iszczy ³y  
œredniowieczne kamienice mieszczañskie i stary, 
gotycki ratusz miejski. Na fundamentach 
zburzonych budynków powstawa³y nowe. 
Zmienia³y siê style architektoniczne, jednak stare, 
gotyckie fundamenty i piwnice pozostawa³y jak 
ska³a, na której po kolejnych zniszczeniach 
wznoszono now¹ zabudowê krasnostawskiego 
rynku. Najwiêksze zmiany zasz³y na bocznych 
ulicach starego miasta, gdzie dominowa³o 
budownictwo drewniane. Dzisiaj nie pozosta³ po 
nim ¿aden œlad. Tak znik³a stara, drewniana 
cerkiew œw. Paraskiewy i drewniany koœció³ 
Bonifratrów p.w. Œwiêtego Krzy¿a. Nie ma ju¿ tak¿e 
obronnych murów miejskich z bramami 
wjazdowymi i basztami, królewskiego zamku 
i starej katedry Wszystkich Œwiêtych. Obiekty te 
zosta³y rozebrane po wielkim po¿arze w 1811 roku, 
a uzyskany materia³ budowlany wykorzystano do 
odbudowy.  Wtedy te¿ wytyczono u l icê 
Nowomiejsk¹ (obecnie to ulice Matysiaka i Okrzei), 
która przejê³a rolê g³ównego szlaku komu-
nikacyjnego miasta.

Pomimo wielokrotnych zniszczeñ i na-
stêpuj¹cej po nich odbudowie, oraz wymie-nionych 
wczeœniej zmian zagospodarowania, krasno-
stawskie stare miasto zachowa³o swój pierwotny 
uk³ad i urok. Wiêkszoœæ istniej¹cych kamieniczek 
rynku zosta³a wzniesiona (odbudowana) w XVIII i 
XIX wieku w stylu póŸnobarokowym i klasy-
cystycznym. Najstarsze z nich pamiêtaj¹ wizytê 
ostatniego polskiego króla, Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego, w 1787 roku. W panoramê rynku 
i starego miasta dobrze wkomponowa³ siê nowy 
ratusz miejski, gmach Sejmiku Krasnostawskiego 
i dawny budynek starostwa (Urz¹d Pracy). 

Marta Kujawska-Gilowska  foto: M. Szymaniak
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Okres zaborów zahamowa³ rozwój miasta. 

Zaborca niszczy³ charakter polskich miast, a nawet 

pozbawia³ ich praw miejskich. Taki los spotka³ 

Gorzków, Tarnogórê, Izbicê, Wysokie, Turobin, 

¯ó³kiewkê i Kraœniczyn - dawne miasta ziemi 

krasnostawskiej. Krasnystaw zachowa³ prawa 

miejskie, ale straci³ bezpowrotnie wiele zabytków. 

Na rynku zasadzono drzewa, likwiduj¹c w ten 

sposób centralny plac miasta, miejsce spotkañ i 

zgromadzeñ jego mieszkañców.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci, miasto 

ponownie zaczê³o siê rozwijaæ. W latach 70. i 80. 

XX wieku powsta³y du¿e zak³ady przemys³owe i 

osiedla mieszkaniowe. Wybudowano obwodnicê i 

przeprowadzono renowacjê pó³nocnej pierzei 

krasnostawskiej starówki, w wyniku czego stare i 

zaniedbane kamieniczki mieszczañskie odzyska³y 

swój dawny kszta³t i blask. Zakoñczona niedawno 

rewitalizacja nada³a rynkowi ca³kowicie nowy 

wygl¹d, przywracaj¹c jego dawny, reprezentacyjny 

charakter i tworz¹c atmosferê przytulnoœci i 

architektonicznego ³adu. Teraz widaæ wyraŸnie 

piêkno odnowionych kamieniczek mieszczañskich, 

zw³aszcza pó³nocnej i wschodniej pierzei rynku. 

Niestety, wyrazistoœci nabra³y te¿ kamienice 

zaniedbane. Ra¿¹ ró¿nego rodzaju komórki i 

przybudówki znajduj¹ce siê na bocznych ulicach w 

s¹siedztwie rynku. Szczególnie k³óc¹ siê z 

otoczeniem, znajduj¹ce siê na starówce budynki 

postawione w okresie socjalizmu, które w ¿aden 

sposób nie pasuj¹ do stylu starego miasta. Nale¿¹ 

do nich: blok mieszkalny przy ulicy Matysiaka (przy 

starym s¹dzie), budynek Ruchu (Kredyt Bank), 

kamienice na rogu ulic Matysiaka i Podwale, 

budynek Telekomunikacji, budynek Spo³em na ulicy 

Poniatowskiego, pawilon handlowy Merkury, dwa 

pawilony handlowo-us³ugowe i s¹siaduj¹cy z nimi 

budynek dworca PKS, hala dawnej Gracji, gmach 

Kartonexu, dom za star¹ karczm¹ przy ulicy 

Jezuickiej, blok mieszkalny z wysokim kominem 

przy ulicy Partyzantów, nowo wybudowany 

budynek handlowy obok ARiMR przy ulicy 

Browarnej i  k i lka innych. Wiêkszoœæ z 

wymienionych obiektów wybudowano przed laty, s¹ 

jednak i takie, które powsta³y w ostatnim czasie. Z 

jednej strony miasto (i powiat) wydaje olbrzymie 

œrodki z w³asnego bud¿etu i zdobywa fundusze 

unijne na realizacjê projektów rewitalizacji starówki 

w  jej  historycznej  zabudowie,  z  drugiej  pozwala

na wznoszenie budynków, które nie pasuj¹ do 
zabytkowego otoczenia. Na starym mieœcie 
powinien bezwzglêdnie byæ przestrzegany 
obowi¹zek utrzymania jednol i tego sty lu 
architektonicznego. Dzieje siê, niestety, inaczej. W 
okresie prowadzenia prac rewitalizacyjnych rynku, 
wykonywano remont apteki przy placu 3 Maja, 
znajduj¹cej siê w bezpoœrednim s¹siedztwie 
Urzêdu Miasta. W zabytkowej i piêknej kamienicy 
mieszczañskiej wstawiono wspó³czesne witryny 
okienne, w ¿aden sposób nie pasuj¹ce do stylu 
budynku. To nie pierwsze takie dzia³anie 
lubelskiego Cefarmu, w³aœciciela apteki. Przed laty 
wywieziono z tego lokalu stare, zabytkowe meble, 
które z³o¿ono w magazynach firmy w Lublinie, a 
Krasnystaw straci³ bezpowrotnie jedyn¹ w mieœcie 
aptekê, utrzyman¹ w dawnym XIX-wiecznym stylu. 
A przecie¿ mog³o byæ inaczej. Tak¿e nowy budynek 
handlowy przy ulicy Browarnej, a zw³aszcza jego 
frontow¹ elewacjê mo¿na by³o bez problemów i 
wiêkszych wydatków przystosowaæ do otaczaj¹cej 
go zabudowy. Niestety powsta³o to, co widaæ, 
tymczasem po drugiej stronie ulicy, znajduj¹ siê 
dwie kamieniczki, które s¹ najlepszym przyk³adem, 
jak powinna wygl¹daæ nowa zabudowa starego 
miasta. Do pozytywnych przyk³adów stylowego 
budownictwa nale¿y zaliczyæ tak¿e (choæ na razie 
nie do koñca) du¿y budynek handlowy na ulicy 
Poniatowskiego, obok pawilonu Merkury. Pomimo 
jego nowoczesnego wygl¹du, oraz niewykoñczonej 
frontowej elewacji, bardzo ³atwo mo¿e on zmieniæ 
swój wygl¹d i upodobniæ siê do zespo³u czterech 
kamieniczek miejskich z podcieniami i miejmy 
nadziejê, ¿e tak siê w koñcu stanie. Co zrobiæ, aby te 
pozytywne przyk³ady znajdowa³y licznych 
naœladowców wœród przysz³ych inwestorów? Mo¿e 
zachêt¹ by³oby ustanowienie i coroczne 
przyznawanie nagrody burmistrza Krasnegostawu 
za najlepiej wkomponowany architektonicznie i 
stylowo budynek starego miasta. Mo¿na te¿ 
„wyró¿niaæ” inwestycje najgorsze, burz¹ce 
architektoniczny ³ad starówki. Coœ w stylu, 
przepraszam za wyra¿enie, architektonicznych 
pere³ i wieprzów. Potrzeba te¿ bezwzglêdnych i 
stanowczych dzia³añ administracyjnych w tym 
zakresie. Inaczej, krasnostawskie stare miasto, 
pomimo wydawanych œrodków i wykonanych prac 
rewitalizacyjnych, bêdzie brzydkie i bezstylowe. 
Swoj¹ drog¹, ciekawe co takiego zafunduje miastu i 
jego mieszkañcom, w³aœcicielka dzia³ki po³o¿onej 
przy ulicy Pi³sudskiego, naprzeciw koœcio³a œw. 
Franciszka. Oby tu stanê³a piêkna i stylowa 
kamieniczka mieszczañska, bêd¹ca ozdob¹ ca³ego 
placu Katedralnego.

Zbigniew Atras
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Pawilon  przy ulicy Poniatowskiego

Rynek - plac 3 Maja

Ulica Browarna

iersze poetów z £êcznej

Maria Majka Zuzañska
 
           ***
nasyceniem doznañ
wype³niona
powracasz
by uœmiechaæ siê 
do wyobra¿eñ 
o tym
co siê nie zdarzy³o
a spadaj¹ce anio³y
zawsze dotykaj¹ 
³ez

Ma³gorzata Radzik

         ***
spotka³am
i nie mog³am zasn¹æ
dotknê³am
i zaczê³am marzyæ
rozmawia³am
i czas siê zatrzyma³
kocha³am
i chcia³am umrzeæ
nikn¹³eœ
stawa³am siê bólem
zamiast zabiæ wspomnienia
pope³ni³am samobójstwo
nie otwieraj¹c duszy
 

Zofia £atecka

          ***
zawita³eœ
pod p³aszczykiem mi³oœci
da³eœ sobie prawo

nikt nie zauwa¿y³
gdy zawis³am mgie³k¹
zepchniêta z drogi
w¹skiej jak niæ 

dzisiaj otrz¹sam 
krople bez smaku
w s³oneczny poranek

foto: Z. Atras
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Marta Studniarz

         ***
czêœci¹ bycia razem
jest ta oddzielnoœæ
upragniona
nie szukam zbli¿eñ
w odbiciu poprzednich nocy
kolejnych
nieoczekiwanych
wygl¹dam

Barbara Korczycka-¯uk

MG£Y SEMANTYCZNE

nazwisko mam d³u¿sze
ni¿ wiersz
który napisa³am do ciebie
na zakurzonej szybie

ale noc¹ spad³ deszcz moich ³ez

odchodzê
noga za nog¹
trzymaj¹ mnie tylko œwity
bo zmierzch niepe³ny
radoœæ zosta³a w op³otkach
a marzenia rozkruszy³am na drobne
i rozsia³am w twoim
ogródku

a teraz samotnie trwam
we wrotach pobliskiego lasu
nawlekaj¹c na pajêczyny
mg³y semantyczne

Dorota Zaj¹c

        ***
Œni³a mi siê
Franklin Street noc¹
bezsenne kwiaty miasta
w a¿urowej ciemnoœci mostu
echo zakazanych kroków
pusta kamienna ³awka

Czy mo¿na zobaczyæ ciemnoœæ?

Alicja Wiech

Czy mo¿na zobaczyæ ciemnoœæ? Nie, 
przecie¿ ciemnoœci nie widaæ! Ciemnoœæ jest 
czarna. Ale sk¹d wiadomo, ¿e jest czarna, skoro jej 
nie widaæ? A mo¿e, ¿eby j¹ zobaczyæ, nale¿a³oby 
zapaliæ œwiat³o? Musi byæ dosyæ œwiat³a, ¿eby przy 
nim widzieæ ciemnoœæ (T. Pratchett, Ruchome 
obrazki). Nie, wtedy przecie¿ ciemnoœæ zniknie, 
zobaczymy tylko jasnoœæ. Ciemnoœæ jest 
szczodra, jest cierpliwa i zawsze zwyciê¿a, ale w 
samym sercu jej si³y le¿y jej s³aboœæ: wystarczy 
jedna, jedyna œwieca, by j¹ pokonaæ (z filmu 
Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów). No to jak mo¿na 
zobaczyæ ciemnoœæ? Czy to w ogóle jest mo¿liwe? 
Chyba jednak niewykluczone. Maks (J. Stuhr) w 
znanym filmie Seksmisja (re¿. J. Machulski) mówi 
po wybudzeniu ze stanu hibernacji: Ciemnoœæ, 
widzê ciemnoœæ, ciemnoœæ widzê. To zdanie 
oczywiœcie œmieszy, ale jednak mo¿emy 
powiedzieæ coœ o ciemnoœci tylko na podstawie 
obserwacji wzrokowej. Bo co „widzimy”, gdy 
zamkniemy oczy? - ciemnoœæ i czerñ. Chyba 
ka¿dy na pytanie: jaka jest ciemnoœæ? - odpowie 
bez wiêkszego namys³u, ¿e czarna.  A jaka przez 
to tajemnicza?!

Ciemnoœæ

Mo¿na zdefiniowaæ ciemnoœæ jako brak 
œwiat³a. W ciemnoœci nic nie widaæ. Ale nie jest to 
definicja precyzyjna. Œwiat³o to tylko widzialna 
czêœæ widma promieniowania. Wszystko œwieci 
po¿yczonym œwiat³em. Czy chocia¿ ciemnoœæ jest 
nasz¹ w³asnoœci¹? (St. J. Lec). To, ¿e czegoœ nie 
widzimy, nie oznacza wcale, ¿e tego nie ma. 
Przecie¿ w ciemnym pokoju nadal stoj¹ te same 
meble. Mo¿emy je zobaczyæ, stosuj¹c ró¿ne 
przyrz¹dy, np. noktowizor. Ka¿dy przedmiot, 
ka¿de cia³o emituje ciep³o w postaci pro-
mieniowania podczerwonego. Dopiero w 
temperaturze zera bezwzglêdnego (-273,15oC) to 
promieniowanie zanika. Wtedy mamy prawdziw¹ 
ciemnoœæ. 
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A wiêc ciemnoœæ to nie tyle brak œwiat³a, to 

raczej brak promieniowania. Rozumuj¹c w ten 
sposób, mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e 
ciemnoœci nie widaæ.
Mia³em dziwny sen, mo¿e i nie ca³kiem senny 
Zda³o mi siê, ¿e nagle zagasn¹³ blask dzienny,[...]
Znik³y chmury - to dawne ciemnoœci narzêdzie 
Sta³o siê niepotrzebnym - ciemnoœæ by³a wszêdzie.

(A. Mickiewicz, Ciemnoœæ)
A mo¿e na ciemnoœæ nale¿a³oby 

popatrzeæ z innej strony? Mo¿e nie chodzi tu o 
emisjê œwiat³a? Mo¿e ciemnoœæ poch³ania ca³e 
dochodz¹ce do niej promieniowanie? W fizyce 
istnieje takie pojêcie. To cia³o doskonale czarne. W 
fizyce, jak w fizyce - trudno znaleŸæ idea³. Cia³o 
doskonale czarne istnieje tylko teoretycznie. 
Czêœciej mo¿na mówiæ o ciele doskonale szarym. 
Ale przecie¿ szaroœæ to nie ciemnoœæ... W ka¿dym 
razie ciemnoœæ kojarzy nam siê z czerni¹. I wcale 
nie jest to skojarzenie pozytywne! Ciemnoœæ bez 
wzglêdu na powód swego istnienia, jest straszna i 
przera¿aj¹ca. Poch³ania cz³owieka dok³adnie, 
wykrzywia jego istnienie, rozrywa i niweczy. Kto 
czuje siê bezpieczny w absolutnej ciemnoœci? Kto 
wierzy w potrzebê istnienia ciemnoœci? W 
ciemnoœci wszystko ³atwo siê wygina, przekrêca, 
znika. I pustka bêd¹ca istot¹ ciemnoœci wszystko 
poch³ania (H. Murakami, Tañcz, tañcz, tañcz). 
Ciemnoœci bêd¹ zawsze ciemnoœciami i niech nikt 
mi nie mówi, ¿e b³¹dzenie wœród nich omackiem 
jest przyjemnoœci¹ (J. Ujejski), chocia¿ przys³owie 
mówi te¿ przewrotnie: Jak ciemno, to przyjemno, a 
mistrz Jan Sztaudynger jest bardziej konkretny: 
Cisza i ciemnoœæ potêguj¹ wzajemnoœæ, tak jak 
arcymistrz William Shakespeare (Romeo i Julia): 
Œlepym w mi³oœci ciemnoœæ jest najmilsza.

Co to? ciemnoœæ smutna
Na tron upad³a i nam na oblicza

(J. S³owacki, Balladyna)
Ciemnoœæ i czerñ to z³o, strach, smutek, 

œmieræ, piek³o, diabe³, noc. Ciemnoœæ... Boisz siê? 
Ja nie. To ona boi siê mnie... (R. B. Riddick, 
Ucieczka z Butcher Bay). A s³ugê nieu¿ytecznego 
wyrzuæcie na zewn¹trz - w ciemnoœci! Tam bêdzie 
p³acz i zgrzytanie zêbów (Biblia, Mt. 25, 30). 
Zapadaj¹ca ciemnoœæ to jeden z bardziej 
niesamowitych objawów ca³kowitego zaæmienia 
S³oñca.

- Odwracam oblicze moje od przeklêtego 
ludu i niech na ziemiê spadnie ciemnoœæ...

I sta³a siê rzecz okropna: w miarê jak g³os 
mówi³, s³oñce traci³o blask. A wraz z ostatnim 
s³owem zrobi³o siê ciemno jak w nocy. (B. Prus, 
Faraon). Ciemnoœci towarzyszy³y konaniu 
Chrystusa na krzy¿u: By³o ju¿ oko³o godziny szóstej 
i mrok ogarn¹³ ca³¹ ziemiê a¿ do godziny dziewi¹tej 
(Biblia, £k. 23, 44).

A. van Dyck, Chrystus na krzy¿u.

W œwiadomoœci cz³owieka kolor czarny 
ma jednoznacznie negatywne skojarzenia: czarna 
magia (uprawiana przy pomocy z³ych duchów), 
czarna msza (œwiêtokradcza, satanistyczna), 
czarna œmieræ (d¿uma), czarna owca (osoba 
piêtnowana), czarna bandera (piracka), czarny 
h u m o r  ( m a k a b r y c z n y ) ,  c z a r n e  m y œ l i  
(pesymistyczne), czarna godzina (trudny okres), 
praca „na czarno”, czarna lista, czarny rynek, 
czarny charakter, czarna polewka.
    Soplicy Horeszkowie odmówili dziewkê!

¯e mnie, Jackowi, czarn¹ podano polewkê!
(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz)

Szczególne bolesne dla finansistów s¹ czarne dni 
na gie³dzie - czarny pi¹tek - panika na Wall Street 
19 IX 1873 r. lub czarny wtorek 29 X 1929 r. - krach 
rozpoczynaj¹cy wielki kryzys œwiatowy. Powszech-
nie wiadomo, ¿e czarny kot przynosi nieszczêœcie. 
Wyj¹tkiem jest chyba tylko Chat-Noir - kawiarnia 
i kabaret na Montmartrze w Pary¿u. Kolor czarny 
jest kolorem ¿a³oby. W czarnym ubraniu 
przedstawiane s¹ diab³y. Szatan jest Ksiêciem 
Ciemnoœci. Szatan w ciemnoœci ³owi, jest to nocne 
zwierzê (A. Mickiewicz). Na czarno - jak¿eby 
inaczej - nosili siê czarnoksiê¿nicy, czarne 
koszule  ubierali  faszyœci  Mussoliniego.  W innych 
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kulturach czerñ mo¿e mieæ odmienne, czêsto 
bardzo odleg³e znaczenie. W Chinach to kolor 
szczêœcia, a wœród Indian - kolor ¿ycia. Ale nawet w 
naszym krêgu kolor czarny zacz¹³ nabieraæ nieco 
innego charakteru. Sta³ siê przydomkiem w³adców, 
rycerzy, np. Leszek Czarny, Zawisza Czarny, 
Czarny Ksi¹¿ê (Edward, ksi¹¿ê Walii). W wieku XX 
sta ³  s iê  symbolem e legancj i ,  luksusu,  
wyrafinowania. Oznak¹ dobrego smaku by³y „ma³e, 
czarne” sukienki, czarne garnitury, czarne 
samochody Ford. Czerñ preferowana jest w wielu 
subkulturach, np. wœród fanów muzyki haevy 
metalowej. W ³owiectwie, czarna stopa oznacza 
kawa³ek ziemi niepokryty œniegiem. Czarnym jest 
ubiór ksiê¿y, kleryków, niektórych zakonników 
(jezuici) - to znak pokory i wyrzeczenia. Czarny 
bywa te¿ kolorem œwiêtoœci. Znane s¹ Czarne 
Madonny, np. bêd¹cy celem licznych pielgrzymek 
s³ynny obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej. Pieœñ 
mówi: Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze 
Twym dzieckiem byæ. Najwiêksz¹ œwiêtoœci¹ 
muzu³manów jest Czarny Kamieñ Had¿ar 
wbudowany w jeden z naro¿ników œwi¹tyni Kaaba 
w Mekce, który mia³ przynieœæ tam archanio³ 
Gabriel. Jest on celem pielgrzymek milionów 
wyznawców islamu.

Czêstochowska Czarna Madonna

Budz¹cymi  c iekawoœæ ob iektami  
astronomicznymi s¹ czarne dziury. Nikt ich nie 
widzia³, a ich w³aœciwoœci s¹ zaskakuj¹ce. 
Oddzia³uj¹ one tak silnie na swoje otoczenie, ¿e 
nawet promieñ œwiat³a nie jest w stanie pokonaæ si³y 
ich grawitacji i uciec w przestrzeñ. Czarna dziura nie 
tylko jest obiektem niewidocznym, bo nie wysy³a 
¿adnego promieniowania, ale bezpowrotnie 
poch³ania te¿ wszystko, co znajdzie siê w polu jej 
oddzia³ywania grawitacyjnego.

Mekka, Œwi¹tynia Kaaba 

Czarna dziura - wizja artysty

Ksiêga Rodzaju mówi: Ziemia zaœ by³a 
bez³adem i pustkowiem: ciemnoœæ by³a nad 
powierzchni¹ bezmiaru wód, [...] Bóg widz¹c, ¿e 
œwiat³oœæ jest dobra, oddzieli³ j¹ od ciemnoœci. I 
nazwa³ Bóg œwiat³oœæ dniem, a ciemnoœæ nazwa³ 
noc¹. Pierwsze skojarzenie z ciemnoœci¹? - noc.

Jedni siê rodz¹ dla radoœci,
Inni dla nocy i ciemnoœci.

(W. Blake)
Ta czarna noc:
Ciemnoœæ jedynie
W ciemnoœci leg³a g³êbinie
          (J. Kasprowicz, Nad przepaœciami)
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Czasem noce s¹ zbyt ciemne, by je ujrzeæ 
(St. J. Lec). Chocia¿ czêœciej noce wcale nie s¹ 
takie ciemne. Rozjaœniaj¹ je gwiazdy, Ksiê¿yc, 
zorze, a tak¿e latarnie, neony i wszystkie inne 
œwiat³a u¿ywane przez cz³owieka. Nocne niebo w 
du¿ym mieœcie nigdy nie jest czarne. Kiedy 
wszystko ogranicza ciemnoœæ, Bóg zapala 
gwiazdy, aby nas bezpiecznie przeprowadziæ przez 
noc (P. Bosmans). Najciemniej jest tu¿ przed 
wschodem s³oñca (P. Coelho, Alchemik).

Ziemia w nocy - œwiat³a miast

Ale rzeczywiœcie ciemno - i to nie tylko w 
nocy - by³o u zarania dziejów w Egipcie. Opisuje to 
Ksiêga Wyjœcia: I rzek³ Pan do Moj¿esza: 
„Wyci¹gnij rêkê ku niebu, a nastanie ciemnoœæ w 
ziemi egipskiej tak gêsta, ¿e mo¿na bêdzie dotkn¹æ 
ciemnoœci”. Wyci¹gn¹³ Moj¿esz rêkê ku niebu i 
nasta³a ciemnoœæ gêsta w ca³ej ziemi egipskiej 
przez trzy dni. Jeden drugiego nie widzia³ i nikt nie 
móg³ wstaæ z miejsca swego przez trzy dni (Ex., 10, 
21-23). Tej ciemnoœci chyba nie mo¿na by³o 
zobaczyæ, chocia¿ mo¿na by³o jej dotkn¹æ. Z woli 
Boga Egipt wtedy ton¹³ w ciemnoœciach (egipskich 
oczywiœcie). Istniej¹ takie miejsca, które trzeba i 
mo¿na ogl¹daæ jedynie w ciemnoœciach (C. R. 
Zafón). Inny rodzaj ciemnoœci - kimeryjskie - opisuje 
Homer w Odysei:
 Widzim kraj. Kimmeryjscy siedz¹ w nim  
   mieszkañcy,
 Którzy w mgle i ciemnicy brodz¹ ustawicznéj:
 Nigdy bowiem nie spojrzy na nich Helios œliczny, 
 Ani kiedy na niebo ugwie¿d¿one wkracza, 
 Ani kiedy ku ziemi ze szczytów siê stacza;
Zawsze te¿ lud ten nêdzny w grubej nocy brodzi.

Ciemnoœæ mo¿e opisywaæ te¿ stan umys³u - 
cz³owiek ciemny to cz³owiek nieoœwiecony, 
zacofany. S¹ tacy, co nie potrzebuj¹ nocy. 
Ciemnoœæ promieniuje z nich (St. J. Lec). St¹d te¿ 
termin ciemnogród jako miejsce, gdzie panuje 
ciemnota i zabobon. Okreœlenie to wprowadzi³ w 
powieœci Podró¿ do Ciemnogrodu Stanis³aw 
Kostka Potocki. Ciemna strona ka¿dego cz³owieka. 
Ka¿dy z nas ma dwa oblicza duszy: ciemn¹ i jasn¹ 
( J .  Conrad ,  J¹dro  c iemnoœc i ) .  Mo¿na 
usprawiedliwiæ b³¹dzenie w ciemnoœci, ale nie w 
ciemnocie (J. Werbiñski). Trwaj¹ce od koñca V 
wieku  do  po³owy  X wieku wieki ciemne  nazywane

s¹ tak ze wzglêdu na powszechny upadek kultury w 
tym czasie i sk¹pe Ÿród³a pisane pochodz¹ce z tego 
okresu. Bywaj¹ ludzie urodzeni pod ciemn¹ 
gwiazd¹. A niektórzy trafiaj¹ do ciemnicy. Czy s¹ tu 
ciemnice w tym zamku? - S¹, rzek³ Klucznik (A. 
Mickiewicz, Pan Tadeusz). Œnisz o ciemnoœci - 
nadejd¹ dla ciebie z³e czasy; wyjœcie z ciemnoœci 
zwiastuje ratunek z niebezpieczeñstwa.

Brak œwiat³a wp³ywa bardzo niekorzystnie 
na ludzi. D³ugie przebywanie w ciemnoœciach 
odbija siê na zdrowiu - ogarniaj¹ cz³owieka 
depresja, zw¹tpienie, stany lêkowe. U mieszkañ-
ców terenów podbiegunowych wystêpuje w czasie 
nocy polarnych syndrom braku œwiat ³a 
s³onecznego. Jednym z g³ównych jego objawów s¹ 
zaniki pamiêci. A ratunkiem jest sztuczne 
doœwietlanie. Tylko w poch³aniaj¹cej wszystko 
pustce samotnoœci, w ciemnoœciach zacieraj¹cych 
kontury œwiata zewnêtrznego mo¿na odczuæ, ¿e siê 
jest sob¹ a¿ do granic zw¹tpienia (G. Herling-
Grudziñski, Inny œwiat).

W ciemnoœci schodzi moja dusza,
W ciemnoœci toñ bezdenn¹,
Pól elizejskich ju¿ nie widzi,
Zawis³a nad Gehenn¹.

(J. Kasprowicz, W ciemnoœci schodzi moja dusza)
W ca³kowitych ciemnoœciach nic nie 

widaæ, ale czy to znaczy, ¿e samej ciemnoœci te¿ nie 
widaæ? Jestem w ciemnoœci i próbujê widzieæ jasno 
(A. Camus, D¿uma). Ciemnoœæ jest fascynuj¹ca, 
tajemnicza, budz¹ca uczucie strachu, niepewnoœci, 
nieodwracalnoœci. Ciemnoœæ ³apczywie dni jasne 
po¿era. Ciemnoœæ ¿¹da i wszêdzie dociera. 
Ciemnoœæ s³ucha, patrzy i czeka. Ciemnoœæ dniem 
rz¹dzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu 
ciemnoœæ nadchodzi. Czasem w radosnych werbli 
powodzi (D. R. Koontz). Ile razy w dzieciñstwie, gdy 
gas³o œwiat³o w pokoju nie mogliœmy zasn¹æ, boj¹c 
siê ciemnoœci? Z tego siê wyrasta, ale 
niekoniecznie. Paniczny, niczym nieuzasadniony 
lêk przed ciemnoœci¹ okreœlany bywa jako 
nyktofobia. Patrz¹c na ciemnoœæ lub œmieræ boimy 
siê nieznanego - niczego wiêcej (J. Rowling, Harry 
Potter). Za bardzo pokocha³em gwiazdy, by baæ siê 
nocnych ciemnoœci (Galileusz). W mroku œwiat 
wygl¹da zupe³nie inaczej - traci kolory, staje siê 
groŸny, budzi strach. Ciemnoœæ to wielka 
niewiadoma. ChodŸcie, dopóki macie œwiat³oœæ, 
aby was ciemnoœæ nie ogarnê³a. A kto chodzi w 
ciemnoœci, nie wie, dok¹d idzie (Biblia, Jn. 12, 35). 
Lepiej zapaliæ niewielkie œwiate³ko, ni¿ przeklinaæ 
wielk¹ ciemnoœæ (Konfucjusz).

Trzeba te¿ powiedzieæ konkretnie: có¿ 
warte by³oby œwiat³o, gdyby nie by³o ciemnoœci? 
Tylko w absolutnych ciemnoœciach móg³ Pan Bóg 
powiedzieæ: Fiat lux! To one pozwalaj¹ cz³owiekowi 
„zab³ysn¹æ”. Cnota i w ciemnoœciach œwieci; fa³sz w 
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ciemnoœci uchodzi (przys³.). Do czego potrzebne 
by³yby oczy, gdyby istnia³a tylko ciemnoœæ? 
Niektóre ¿yj¹ce w ciemnoœciach ryby g³êbinowe i 
jaskiniowe nie maj¹ oczu. A dla niektórych w³aœnie 
ciemnoœci s¹ promykiem nadziei (M. M. Szargan). 
Trzeba tylko iœæ naprzód, w ciemnoœciach trochê na 
oœlep i próbowaæ czyniæ dobrze (A. Camus). Mi³oœæ 
jest œlepa, dlatego lubi ciemnoœæ (J. Gicgier).
A sztuka? Jedna z najs³ynniejszych muzycznych 
p³yt wszech czasów to Ciemna strona Ksiê¿yca 
(The Dark Side of the Moon) zespo³u Pink Floyd. 
The Darkness - tak nazywa siê brytyjski zespó³ 
rockowy. Ciemnoœæ to doskona³a sceneria dla 
horrorów. Jest ich wiele: Ciemnoœci (Tenebrae) - 
amerykañsko-w³oski horror o w¹tku kryminalnym 
(re¿. D. Argento), Ciemnoœæ (Darkness) hiszpañski 
film dla ludzi o mocnych nerwach (re¿. J. 
Balagueró) czy kanadyjski Strach przed 
ciemnoœci¹ (Fear of the Dark) w re¿. K. C. 
Bascombe. Potêga ciemnoœci to tytu³ dramatu Lwa 
To³stoja, a tak¿e opowiadania Isaaca Bashevisa 
Singera. William Golding napisa³ powieœæ 
Widzialna ciemnoœæ (Darkness Visible). Tytu³ ten 
powsta³ z opisu piek³a w Raju utraconym Johna 
Miltona:

Loch ów straszliwy krêgiem go otacza
Jak palenisko rozleg³e, p³on¹ce;
Jednak nie pada blask z owych p³omieni,
Lecz raczej ciemnoœæ widoma, s³u¿¹ca
Tylko odkryciu ¿a³osnych widoków

Powieœæ Jerzego Andrzejewskiego 
Ciemnoœci kryj¹ ziemiê uwa¿ana jest za dzie³o 
rozrachunkowe wobec stalinizmu. Jej tytu³ 
zaczerpniêty zosta³ z III czêœci Dziadów Adama 
Mickiewicza:
   Ciemnoœci kryj¹ ziemiê i lud we œnie le¿y,

Lecz dlaczego œpi¹ ludzie, ¿aden z nich nie bada.
Przebudz¹ siê bez czucia, jak bez czucia spa³y.

Przys³owie zauwa¿a m¹drze: Uczciwe 
postêpowanie jest jak œwiat³o, nieuczciwe - jak 
ciemnoœæ. Ciemnoœæ jest przeciwieñstwem 
œwiat³oœci, noc przeciwieñstwem dnia, czerñ - bieli, 
diabe³ - anio³a, piek³o - nieba, grzech - œwiêtoœci, 
¿ycie - œmierci. Poœród œmierci trwa ¿ycie, poœród 
k³amstwa trwa prawda, poœród ciemnoœci trwa 
œwiat³o (M. Gandhi). Popularne gry: szachy, 
warcaby, tocz¹ siê na czarnych i bia³ych polach, 
czarnymi i bia³ymi pionami. Ciemnoœæ ma swoje 
jasne strony (A. Kumor). Ciemnoœæ zostaje 
pokonana przez œwiat³o. Œwiat³o, które oœlepia, 
gorsze jest od ciemnoœci (T. Kotarbiñski). Czerñ 
nocy koñcz¹cej siê œwitem daje nadziejê 
odrodzenia, wyjœcia na œwiat³o dzienne. Brniemy w 
ciemnoœci, blado przyœwiecaj¹c sobie nadziej¹ (S. 
Nyczaj). To tak jak pierwszy promyk s³oñca po 
burzy. Staraj siê dojrzeæ promyk œwiat³a tam, gdzie 
inni widz¹ tylko ciemnoœci  (P. Coelho, Podrêcznik

wojownika œwiat³a). Kto wierzy w œwiat³oœæ, ujrzy j¹, 
ciemnoœæ istnieje tylko dla niewierz¹cych (M. 
Gogol). Po œwiat³o trzeba wchodziæ w g³êbok¹ 
ciemnoœæ (A. Kamieñska). I nierozstrzygniête wci¹¿ 
pozostaje pytanie:

czy mo¿na zobaczyæ ciemnoœæ?

                                             Alicja Wiech

Proœba o 1% podatku na fundacjê Danuty 
B³a¿ejczyk pn. Fundacja APETYT NA KULTURÊ, 
KRS 0000269051 z dopiskiem „ Bogna Kiciñska, 
studia w USA” .

Bogna Kiciñska ukoñczy³a szko³ê muzyczn¹ II st. 
w klasie skrzypiec w Krasnymstawie, najwiêksz¹ jej 
pasj¹ jest jednak œpiewanie. W 2004 roku zaczê³a 
naukê w Policealnym Studium Jazzu w Warszawie 
przy ul. Bednarskiej w klasie Janusza Szroma. 
Mia³a zaszczyt pracowaæ z nim oraz wspania³ym 
akompaniatorem Bogdanem Ho³owni¹ przez dwa 
lata. Równolegle zaczê³a naukê na Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w 
Katowicach. Uczy³a siê w klasie Lory Szafran a 
póŸniej Agnieszki Wilczyñskiej. W 2007 roku 
zaczê³a studia magisterskie na tej samej uczelni u 
Grzegorza Karnasa, któr¹ koñczy w maju 2009 
roku. Pragnie dalej kontynuowaæ naukê na 
uczelniach w USA, które zapewniaj¹ najwy¿szy 
poziom edukacyjny na kierunku wokalu jazzowego. 
Ubiegaj¹c siê o studia w USA, Bogna prowadzi 
korespondencjê z Queens College w Nowym 
Yorku, Berklee w Bostonie i Frost School of Musie w 
Miami. Talent Bogny zosta³ doceniony na 
Miêdzynarodowych Spotkaniach Wokalistów 
Jazzowych Zamoœæ 2005, którego zosta³a 
laureatk¹. Drugim jej sukcesem jest zdobycie 
g³ównej nagrody na festiwalu Nadzieje Warszawy 
2007. W sierpniu 2008 roku zajê³a drugie miejsce 
na Miêdzynarodowym Konkursie Jazzowym dla 
Muzyków Œpiewaj¹cych w ¯orach. Tak o niej pisze 
Pawe³ Brodowski w miesiêczniku Jazz Forum: 
„Bogna Kiciñska (...) to prawdziwe odkrycie, 
wokalistka o szerokiej skali g³osu, œpiewaj¹ca z 
wyczuciem, swobodnie improwizuj¹ca technik¹ 
scatu”
      Bogna jest autork¹ muzyki jazzowej a tak¿e 
teatralnej m.in. do „Chaty za wsi¹” wystawianej w 
Siennicy Ró¿anej.

Wiêcej informacji na 
http://www.myspace.com/bognakicinska
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P.
Henryk Radej

racowity Dehnel

W ostatnich dniach listopada 2008 roku 
Jacek Dehnel obje¿d¿a³ okoliczne miasta z cyklem 
spotkañ autorskich. Odwiedzi³ Krasnystaw, Che³m, 
Zamoœæ i Radzyñ Podlaski. T³umów nie by³o, choæ 
jego poezja kr¹¿y ju¿ w op³otkach poetyckich 
Herberta, Mi³osza. Larkina, Audena (dwóch 
ostatnich J. D. akurat t³umaczy), a na spotkania z 
tymi autorami publika par³a kiedyœ drzwiami i 
oknami. Ciekawe, czy dziœ te¿ by tak by³o? Nasze 
ministerstwo edukacji z powodzeniem mog³oby 
obwoziæ Dehnela po wszystkich szko³ach w kraju 
jako przyk³ad pozytywnego efektu dydaktyczno-
wychowawczego w czasach nieustaj¹cej reformy 
oœwiatowej. W dodatku nadal móg³by udawaæ 
maturzystê, bo na takiego wygl¹da. Jak zwykle, 
prawda jest bardziej z³o¿ona. Przed laty szko³a 
wystawia³a Dehnelowi tylko bardzo dobre 
œwiadectwa ze wszystkich przedmiotów, a ju¿ na 
pewno z humanistycznych. Z tego, co pisze i mówi, 
wnioskujê, ¿e to wychowanie rodzinne, obcowanie 
ze sztuk¹ od najm³odszych lat, ch³opiêca 
wra¿liwoœæ na literaturê, ró¿norodnoœæ œwiata i losy 
ludzi, a dopiero na koniec edukacji - nauka w 
elitarnym liceum i studia w stolicy, uczyni³y z 
Dehnela tego, kim dzisiaj jest. Ponadto Gdañsk - 
zw³aszcza po roku 1980 - takie mo¿liwoœci dostêpu 
do dóbr kultury ju¿ mu zapewnia³. Wiem coœ o tym, 
bo pod koniec lat 80. bywa³em w Gdañsku doœæ 
czêsto. Jak¿e inne by³o to miasto od Warszawy, od 
Lublina, ¿e o swoim nie wspomnê. W Gdañsku 
czu³o siê, ¿e tu od wieków by³o i jest nadal okno na 
szeroki œwiat. Wiadomo, ¿e ka¿de otwarte okno 
dzia³a w obie strony. Nawet, jeœli zamkniête, potrafi 
wpuœciæ wiele œwiat³a do wnêtrza ciemnego pokoju.

Dzisiaj Jacek Dehnel liczy sobie tyle lat co 
ja, kiedy debiutowa³em skromnym tomikiem 
wierszy. Z perspektywy czasu coraz bardziej widzê, 
jak lata stanu wojennego cofnê³y moje pokolenie w 
rozwoju (pod ka¿dym wzglêdem) prawie o dekadê. 
Teraz na swoje æwieræwiecze zdolni autorzy maj¹ 
ju¿ po kilka ksi¹¿ek w bibliografii, presti¿owe 
nagrody, pe³no ich w mediach. A mo¿e ja nie by³em 
taki zdolny? Niestety, minionego æwieræwiecza nie 
da siê wymazaæ. Mentalnie poeta ten jest mi bardzo 
bliski, i gdy czytam jego ksi¹¿ki odnoszê wra¿enie, 
¿e kiedyœ te¿ chcia³em podobne prze¿ycia i w 
prawie taki sam sposób opisaæ. Motywy 
fotograficzne, motywy poci¹gowe, chwytanie 
rzeczywistoœci w okamgnieniu - flesza lub brzytwy - 
to jest literatura! A grzebanie siê w przesz³oœci, w 
ksi¹¿kach, zdjêciach, antykwariatach, starych 
historiach zawsze mnie poch³ania³o bez reszty. 
Powroty  do  twardych  realiów  tego  œwiata by³y na

ogó³ bolesne - przynajmniej dla mnie. Dla Dehnela - 
zapewne nie. On w najlepsze zmienia³ rodzaj sztuki 
swoich zainteresowañ, ja po lekcjach zmienia³em 
spodnie i koszulê, by w tumanie kurzu jechaæ do 
pracy w polu.

Z opowiadanej przez Dehnela anegdoty o 
tym, jak korespondowa³ z Czes³awem Mi³oszem, i 
co noblista myœla³ na krótko przed swoj¹ œmierci¹ o 
jego wierszach zamieszczonych póŸniej w tomiku 
„¯ywoty równoleg³e”, wysnuæ mo¿na wniosek, ¿e 
Dehnel jest ostatnim poet¹ namaszczonym przez 
mistrza, który napisa³: Pojawienie siê nowego i 
niew¹tpliwie prawdziwego poety jest zawsze 
rzecz¹ radosn¹, zw³aszcza je¿eli […] mamy do 
czynienia z kimœ zupe³nie niezale¿nym od 
obowi¹zuj¹cej obecnie mody. Poetyka jego wierszy 
jest mi bliska i nie ukrywam, ¿e ona to sk³oni³a mnie 
do tego pochlebnego s¹du. Oczekujê po tym 
poecie wiele twórczych spe³nieñ.

Jacek Dehnel spe³nia siê nie tylko w 
poezji, która przynios³a mu nagrodê Fundacji 
Koœcielskich za „Wiersze 1999-2004” w 2005 roku 
oraz laury im. Herberta, Rilkego, Bierezina, 
Baczyñskiego i Poœwiatowskiej. Równie skutecznie 
sprawdza siê w prozie: debiut w roku 1999 zbiorem 
opowiadañ „Kolekcja”, za powieœæ „Lala” 
uhonorowano autora Paszportem Polityki za rok 
2006, a ostatnio wyda³ g³oœn¹ ju¿ „Balzakianê”. 
Ponadto znajduje jeszcze czas na wspó³tworzenie 
telewizyjnego „£ossskotu”, pisanie felietonów do 
Wirtualnej Polski oraz na zajmowanie siê 
malarstwem i rysunkiem. Spotkaæ go mo¿na tak¿e 
w komisjach konkursowych oceniaj¹cych wiersze 
poetów - tu coœ z naszego podwórka: Jacek Dehnel 
zgodzi³ siê byæ jednym z jurorów najbli¿szego 
Konkursu Poetyckiego im. Wac³awa Iwaniuka, 
og³aszanego corocznie w Che³mie.

Sk¹d taka pracowitoœæ u m³odego 
cz³owieka? Z³oœliwi twierdz¹, ¿e to dlatego, i¿ 
Dehnel urodzi³ siê w Œwiêto Pracy w 1980 roku. A 
jako zodiakalny Byk, uwielbia przyjemnoœci tego 
œwiata - zarówno cielesne, jak i duchowe. 
Nieustannie wiêc karmi swoj¹ naturê lekturami, 
podró¿ami, muzyk¹, dobr¹ kuchni¹, obrazami, 
filmami i piêknymi przedmiotami. Na pewno nie ma 
duszy ascety. Bogactwo jêzyka, jaki stosuje w 
utworach, œwiadczy o radoœci, jak¹ czerpie z 
bogactwa œwiata, w którym wszyscy ¿yjemy, a 
jakoœ nie umiemy go w³aœciwie odczytaæ.

Mo¿e dlatego Jacek Dehnel podoba siê 
wszystkim, z kim przyjdzie mu siê spotkaæ. Bez 
zarzutu, a niekiedy wrêcz teatralnie czyta i recytuje 
w³asne utwory. W dyskusjach artyku³uje zdania 
wielokrotnie z³o¿one, czêsto z czterosylabowymi 
wyrazami, z odpowiedni¹ intonacj¹ i okresem 
retorycznym. Przychodzi mu to bez trudu, bo jest 
polonist¹,   ale  znajdŸcie  drugich  takich! 
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Ja sam znam kilku, ale niejeden potrafi zgubiæ siê 
nawet w wypowiedzi z³o¿onej z piêciu s³ów. Do tego 
dorzuciæ trzeba jeszcze zabawne rekwizyty 
naszego bohatera w postaci stylowej laseczki, 
surduta, zegarka na ³añcuszku, cylindra i 
„rodowego” sygnetu na palcu. Ca³y ten dandysowy 
sztafa¿ Dehnela jest zamierzon¹ stylizacj¹, która 
upodabnia go do póŸnego pradziadka sprzed I 
wojny œwiatowej, a jednoczeœnie zaœwiadcza o 
lubowaniu siê w meandrach przesz³oœci.

Na jak d³ugo starczy Dehnelowi 
szczêœcia, pomys³ów i przychylnoœci muz 
wszelakich? Myœlê, ¿e na doœæ d³ugo, bo jego plany 
twórcze s¹ bogate i ca³kiem realistyczne, a zdobyta 
ju¿ s³awa œciele mu drogê na przysz³oœæ. Zdaje siê, 
¿e sam autor stosuje w ¿yciu dewizê, jak¹ zawar³ w 
jednym z wierszy w „Brzytwie okamgnienia”: B¹dŸ 
dobry. Kochaj. Starzej siê z wdziêkiem. Zamki s¹ 
s³abe. Szyby s¹ cienkie. Nale¿y j¹ koniecznie 
zapamiêtaæ i œciœle stosowaæ.

Henryk Radej

Henryk Radej i Jacek Dehnel (z mikrofonem)

Wieczór autorski

Jacek Dehnel

Wizjer

Polana, staw, przerêbel, koncentryczne krêgi:
wizjer przeszklony cienkim jak op³atek, œwie¿ym
lodem. Tutaj siê patrzy. Tutaj, na kolanach,
z okiem blisko tafelki, patrzy siê i wierzy
w inne: ob³e, oœlizg³e, zmiennocieplne, denne.
I tamto patrzy sobie na niezrozumia³e:
kr¹¿ek lec¹cy z wizgiem nies³yszalnym, cz³owiek
ubarwiony zimowo, obok jego ma³e. 
Tutaj siê patrzy. Tutaj, obracaj¹c g³ow¹,
ogl¹da siê gatunek: ta niep³ynnoœæ w ruchach,
oczy dziwnie œciœniête, sêki na ich p³etwach. 
Trzy koncentryczne krêgi: ciemnoœæ, lód, 
przerêbel.

Poci¹g Warszawa-Lublin, 26. XI. 2008

Taxi Extra

Ch³opaku, który klêcz¹c na tylnym siedzeniu
fakujesz przez otwarte do oporu okno
taksówki, wychylony, obiema rêkami 
wyci¹gniêtymi w ciemnoœæ i œwiat³a nocnego
miasta - czemu wygl¹dasz, jakbyœ w³aœnie teraz,
wo¿¹c siê Taxi Extra, osi¹gn¹³ najwy¿sze
szczêœcie? 
                 W d³ugim ujêciu
                                            jarzysz siê, 
rozb³yskasz
a potem ciê dopada ta spiêtrzona ciemnoœæ
z której siê wydoby³eœ ¿eby znów w niej znikn¹æ.

Warszawa, 3. VI. 2008

Urartu

Kto s³ysza³ o Urartu? Zakurzony docent 
na podrzêdnej uczelni. Ich miasta zrównano
z cisz¹, w domach zamieszka³ œnieg i korzeñ 
pinii,
ich ziemiê obrócono p³ugiem w inn¹ ziemiê.

Mieli swoich kap³anów i wodzów i mêdrców.
Genera³ knu³ przeciwko eunuchowi, eunuch
spiskowa³ z wró¿bitami. Szewc przez ca³e ¿ycie
dyba³ na warsztat krawca. Piekarz mia³ ambicje.

Po sztuce kulinarnej Urartu nie zosta³
nawet pêczek rzodkiewki. Ich pieœni wybrzmia³y,
bajek nie przechowuje ¿adna antologia.

Nawet ich nazwê znamy tylko z kronik w cudzej
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mowie, która nie mog³a oddaæ brzmienia lekkich
samog³osek i szorstkich spó³g³osek "Urartu".

Za ca³¹ wiedzê o nich musi nam wystarczyæ
kamieñ: niezdarny pos¹g z ciut za du¿¹ g³ow¹,

kilka szkliwionych skorup ze sznurkowym 
wzorem.
Co byœcie powiedzieli, gdyby was wyra¿a³

gipsowy œwiêty Józef, pó³ szklanki z Ikei,

ortalionowy strzêpek przechowany w piasku?

Stambu³, 12. VIII. 2008

8,5x13 '84

Dok¹d idziesz, ch³opczyku, 
w czapeczce w szkock¹ kratê, 
w ubranku z darów,
w wyblak³ych kolorkach minionych lat
osiemdziesi¹tych?
Wszêdzie, gdzie pójdziesz, bêdzie gorzej,
zatrzymaj siê, uœmiechnij.

Warszawa 12. IV. 2008

W¹tpia

Jak g³adka jest noc, popatrz: to ciemny futera³
dla altówki z Cremony, któr¹ siê zabiera
na koncerty ze skrytki bankowej i niesie
jak szklane jajo smoka w czarnoksiêskim lesie,
pamiêtaj¹c o wszelkich ryzykach: przeci¹gach,
atakach terrorystów, strzygach, zbójach, 
bombach.

Jak g³adka jest noc, popatrz; nasza bura strza³a
PKP j¹ przenika, p³ynie w g³¹b jej cia³a
jak szpilka uniesiona czarn¹ krwi¹, do serca,
miejsce najboleœniejsze bezmyœlnie przewierca,
sam¹ istotê nocy - czyli mrok bez œwiat³a,
gdzie mieszka ciemna gwiazda, któr¹ nad-noc 
zjad³a.

Jak g³adka jest noc, popatrz; nie ma na to 
s³owa,
jest tylko miêkka woda w nieznanych parowach,
brzuch g³êbinowej m¹twy, zaplecek obrazu,
posêpne "h" w nag³osie pogañskich wyrazów.
I widaæ, ¿e to ona jest zasad¹, rzadkie
przeb³yski œwiat³a za to - g³upawym 
przypadkiem.

Warszawa

Tutaj mieszkali. Tutaj przewracali strony
nut tang na cztery rêce i s³uchali kronik

przez radiolê w fornirze ze z³otej czeczotki.
Z pokoju do salonu powietrza przechodzi

panna Hela lub Pola w eterycznej sukni,
nieby³a Felcia czerpie wprost z nieby³ej studni,

a martwe dziecko martwe recytuje nazwy,
ws³uchuj¹c siê w szelesty bluzki z ektoplazmy.

Tutaj, trochê na lewo od ga³êzi lipy,
na œrodku dwupasmowej, szumi¹cej ulicy

by³ kredens, w nim ³y¿eczki. A dalej spi¿arka,
gdzie, bezpieczne w skorupkach, u³o¿ono jajka,

g³adkie i nakrapiane. Potem by³o ¿ycie,
nie by³o trzecich piêter i by³y piwnice,

a tu, gdzie mnie próbujesz poca³owaæ chy³kiem
od³amek w³aœnie trafia³ trzyletni¹ dziewczynkê,

a tu, gdzie mnie próbujesz ca³owaæ ukradkiem,
od³amek w³aœnie trafia³ jej skulon¹ matkê.

Warszawa, 21. VIII. 2004

Przyjêcie
Agnieszce Kuciak

 
Stoj¹ za oknem strome ciemnoœci, 
ciemnoœæ przychodzi do okien w goœci.

A za ciemnoœci¹ id¹ zwierzêta 
¿aden bestiariusz ich nie spamiêta.

Za zwierzêtami œmieræ bia³a kroczy, 
œmieræ szeœcioskrzyd³a, na skrzyd³ach oczy.

Staj¹ u okien. Patrz¹ do œrodka. 
Bardzo siê zmieni kto je napotka.

W œrodku t³um, ksi¹¿ki, meble i szklanki, 
czyli szk³o, papier, drewno i tkanki.

I œmieræ, i bestia siê rozpromienia, 
¿e siê serwuje tyle jedzenia.
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I œmieræ, i bestia siê rozpromienia, 
¿e siê serwuje tyle jedzenia.

Przez mi³orzêbu patrz¹ ga³¹zki 
na nieœwiadome niczego k¹ski.

Ty, jeœli czekasz jakichœ mora³ów, 
nie czekaj d³u¿ej. Czasu jest ma³o.

B¹dŸ dobry. Kochaj. Starzej siê z wdziêkiem. 
Zamki s¹ s³abe. Szyby s¹ cienkie.

Budmerice, 5. X. 2005

Zeszyt æwiczeñ

dla P. T. 

Mieæ ciê na wyci¹gniêcie ekspresu i linii 
174, a mieæ ciê po drugiej 
stronie doby, w ciemnoœciach, za krzywizn¹ ziemi 
kiedy tutaj godziny przyjêæ i otwarcia -

Wdech, wydech. Myœleæ o tym zupe³nie 
odwrotnie: 
¿e œrodek jest na zewn¹trz, ¿e wyjœcie na balkon 
jest jak wejœcie do sieni ogromnego domu, 
gdzie œwiat³o siê zapala i gaœnie kolejno, 
przechodz¹c przez fasadê jak wysoka fala; 
¿e nale¿ymy wcale nie do tych pude³ek 
z gliny, ¿wiru, z przewodów, do klatek ze zbrojeñ, 
lecz do wysokiej sali, w której je rozsiano - 
¿biki tam przekraczaj¹ marszruty oddzia³ów, 
miecznik przecina trasê bia³ego liniowca.

Warszawa, 5 IX 2005
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Tomasz Krzyka³a

alzak i jego Comédie humaine -
trylogia „Stracone z³udzenia”

Na styku dwóch wielkich epok w historii i 
sztuce europejskiej, mianowicie koñcz¹cego siê ju¿ 
i wypalonego intelektualnie œredniowiecza oraz 
nadchodz¹cego, ale wci¹¿ niepewnie jeszcze 
stawiaj¹cego kroki renesansu, pewien w³oski 
poeta, Dante Alighieri, napisa³ swój wielki poemat i 
nazwa³ go po prostu „Komedi¹” (Commedia). 
Potomnoœæ doda³a drugi cz³on do nazwy i w efekcie 
mamy dzisiejsz¹ La Divina Commedia - czyli 
„Bosk¹ Komediê” - niezaprzeczalny kamieñ milowy 
w literaturze europejskiej, zawieraj¹cy w sobie 
wszystko, co nios³o ze sob¹ œredniowiecze, ale i 
wiele z tego, co dopiero mia³o siê pojawiæ póŸniej w 
renesansowym humanizmie. Po wielkich eposach 
staro¿ytnoœci i ¿ywotach œwiêtych œredniowiecza 
przyszed³ wiêc czas na komedie, na trywialnoœæ 
codziennoœci. Do literatury wkroczy³a jednostka 
ludzka. By³ to zwyk³y cz³owiek posiadaj¹cy swój 
strach, swoj¹ œmiesznoœæ, namiêtnoœci, pasje, a 
nie cz³owiek bêd¹cy polem walki dla wielkich idei. 
Œwiat boski zosta³ zast¹piony œwiatem relacji i 
interakcji spo³ecznych, a œlepa wiara - podejœciem 
naukowym, wed³ug którego istota ludzka podlega 
pewnym prawom daj¹cym siê zbadaæ i zrozumieæ, 
ale nie s¹ to prawa determinowane religijnie - 
przeciwnie, nie maj¹ one z religi¹ zbyt wiele 
wspólnego.
              W roku 1789 wybucha Rewolucja 
Francuska. Po raz pierwszy na tak¹ skalê (acz nie 
po raz pierwszy w historii - rewolucja w Anglii mia³a 
bowiem miejsce ponad wiek wczeœniej) 
przekreœlone zostaj¹ przywileje arystokratycznego 
urodzenia, do w³adzy dochodzi bur¿uazja, 
dotychczasowy porz¹dek spo³eczny koñczy siê 
raptownie, a rozpoczyna siê w zamian wielka 
niewiadoma. Ta wielka niewiadoma to czas walk, 
rewolucji, buntów i powstañ na wszystkich niemal 
gruntach ¿ycia spo³ecznego w ca³ej Europie, a 
zw³aszcza we Francji: od sfery gospodarczej 
pocz¹wszy (rewolucja przemys³owa, bankructwo 
Banku Francuskiego), wszystko siê zmienia, 
pulsuje i zmierza do przewartoœciowania. Ale to 
przewartoœciowanie nie jest ju¿ wypadkow¹ 
uniwersalistycznych sporów ideowych, jak w 
œredniowieczu czy w epoce wojen religijnych - 
odbywa siê ono na polu procesów spo³ecznych i 
jest wynikiem nowego uk³adu si³ w spo³eczeñstwie - 
jest wiêc czêœci¹ tego, co Dante jako pierwszy 
nazwa³ Commedia.
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W takiej to atmosferze pierwszej po³owy 
XIX stulecia rozwija siê unikalna, niesamowita 
twórczoœæ Honoré de Balzaca (1799-1850) - 
niespotykane zjawisko literackie, fenomen na skalê 
najwiêkszych indywidualnoœci twórczych i jakoœæ 
sama w sobie. Twórczoœæ Balzaka to w istocie coœ, 
co nie ma precedensu. Nie da siê przeceniæ tego, co 
cz³owiek ów wniós³ do literatury, sposobu w jaki to 
zrobi³ i tego, czym sta³ siê dla historii zarówno 
Francji, jak i Europy tamtego czasu oraz 
europejskiej literatury. Nie da siê równie¿ przeceniæ 
tego, czym by³a ta bujna, iœcie francuska 
osobowoœæ, kiedy j¹ sportretowaæ, jeœli zdamy 
sobie sprawê, ¿e ten cz³owiek wytyczy³  i dopra-
cowa³ SAMODZIELNIE bieg literatury na ponad sto 
lat do przodu, nie posiadaj¹c absolutnie 
innychwzorców i odniesieñ oprócz w³asnych pasji, 
zainteresowañ, wœcibstwa i genialnego umys³u, no i 
na dodatek - arcyidealistycznego i arcyro-
mantycznego za³o¿enia, ¿e literatura jest 
„zwierciad³em spaceruj¹cym po goœciñcu”, czyli nie 
ma (kompletnie nie ma!!!) w naszej rzeczywistoœci 
dziedziny i pola, gdzie literatura by nie mog³a 
wnikn¹æ. Poniewa¿ w tak bujnej osobowoœci ³atwo 
siê pogubiæ, to mo¿e zacznijmy od pocz¹tku.

Honoriusz Balzak (zarówno imiê jak i 
nazwisko Balzaka uleg³o spolszczeniu na gruncie 
literatury polskiej - wielce znamienna rzecz - 
powiemy o tym jeszcze, bo nie da siê tego faktu 
przemilczeæ) urodzi³ siê na po³udniu Francji. ¯y³ i 
umar³ w epoce europejskiego romantyzmu. By³ on 
w³aœciwie rówieœnikiem Mickiewicza, umar³ zaœ w 
tym samym roku co William Wordsworth, który 
zapocz¹tkowa³ w Europie romantyzm. ¯yj¹c w 
czasach trwania jednej, silnej, zwartej epoki 
stawiaj¹cej nacisk na poezjê i uwewnêtrznione 
prze¿ycia, by³ Balzak odbiciem niezwykle trzeŸwo 
na œwiat patrz¹cego ducha mieszczañstwa 
francuskiego (pomimo szlacheckiego nazwiska - 
dlaczego takie mia³, o tym te¿ jeszcze sobie 
powiemy). Ta trzeŸwoœæ umys³u, wrodzona 
ciekawoœæ i wnikliwoœæ, pchnê³y go na drogê kariery 
prozaika i powieœciopisarza. Po paru nieudanych 
próbach pisania i sprzeda¿y pod³ych jakoœciowo 
romansów sentymentalnych i sztuk dla teatrów 
paryskich (nomen omen - opartych na historii Anglii i 
na twórczoœci Byrona), wpada on na pomys³ cyklu 
powieœciowego, rozumianego jako panorama 
dziejów i obyczajowoœci Francji pierwszej po³owy 
XIX wieku. Powstaje w efekcie rzecz bez 
precedensu - ponad 100 powieœci, sztuk 
teatralnych i opowiadañ zazêbiaj¹cych siê ze sob¹ 
pod wzglêdem czasu i miejsca akcji (zawsze 
Francja, zawsze czasy wspó³czesne Balzakowi) 
oraz… pod wzglêdem bohaterów, postaci literackich.

 Powstaje gigantyczny cykl powieœciowy, nale¿¹cy 
(a w³aœciwie tworz¹cy go od podstaw) do nurtu 
realizmu powieœciowego i nazwany „Komedi¹ 
ludzk¹” (La Comédie humaine). „Komedia ludzka” 
to realistycznie napisany cykl powieœciowy, w 
którym pisarz jawi siê jako wnikliwy obserwator i 
analityk wszystkich spraw dotycz¹cych ¿ycia 
spo³ecznego. Jak naukowiec, próbuje on wyjaœniæ 
czytelnikowi wszystkie mechanizmy tego ¿ycia. 
Mo¿na tutaj pos³u¿yæ siê porównaniem Tadeusza 
Boya-¯eleñskiego - tak samo, jak kucharz pichci 
potrawy, tak samo Balzak z zakasanymi rêkawami 
warzy dla nas w swojej „kuchni spo³ecznej” nowe 
potrawy - czyli nowe ksi¹¿ki w³aœnie.

Tytu³ „Komedia ludzka” nie jest wiêc 
tytu³em przypadkowym. Tym samym, czym by³o 
dzie³oDantego dla œwiata idei, tym samym mia³o 
byæ dzie³o Balzaka dla ¿ycia spo³ecznego Francji. 
Do tego jeszcze dzie³o Balzaka œwiadomie 
nawi¹zuje do renesansowego prze³omu w widzeniu 
jednostki ludzkiej - tytu³ celowo odcina siê od tej 
„idealnej” boskoœci i ogniskuje zainteresowania 
czytelnika na cz³owieku, rozumianym jako istota 
spo³eczna. A wszystko to w samym apogeum 
romantyzmu nios¹cego dok³adnie odwrotne 
przes³ania! Mo¿na by sobie pomyœleæ, ¿e 
faktycznie, z romantyzmem i poezj¹ ma to niewiele 
wspólnego. Nic bardziej mylnego! Przede 
wszystkim warto tu przytoczyæ kilka faktów 
biograficznych z ¿ycia tej niezwykle soczystej 
osobowoœci i wspania³ego przy tym cz³owieka, 
którym by³ Balzak. Po pierwsze - jak on pisa³? 
G³ównie w nocy, ubrany w rodzaj habitu jak 
zakonnik (by³ bowiem cz³owiekiem - jak siê to 
zwyk³o mówiæ - doœæ obfitych kszta³tów, i garderoba 
dzienna by³a dla niego po prostu krêpuj¹ca) pisa³ do 
rana, wypijaj¹c przy tym litry kawy. Po drugie - co 
by³o dla niego g³ównym Ÿród³em inspiracji? Rauty, 
przyjêcia, spotkania towarzyskie by³y dla niego i 
jego pisarstwa niezbêdne jak chleb do ¿ycia. To tam 
wyszukiwa³ pierwowzorów postaci, portretuj¹c 
¿yj¹ce osobistoœci czasem a¿ nader gruntownie - 
wielu zna³o dok³adnie realne odpowiedniki 
bohaterów zaludniaj¹cych „Komediê ludzk¹”. 
Niema³o wrogów przysporzy³y mu opisy 
portretuj¹ce tê czy inn¹ osobê w negatywnym 
œwietle. Ostatnie pytanie wreszcie - co pozwala³o 
mu stworzyæ tak gigantyczny cykl spójnie ze sob¹ 
powi¹zanych powieœci i setek zazêbiaj¹cych siê 
w¹tków, i siê w tym nie pogubiæ? Przecie¿ to niemal 
niemo¿liwe! Prawdê mówi¹c, gubi³ siê Balzak nie 
raz, pomy³ek i lapsusów pope³nia³ wiele, ale 
pomimo tego „Komedia ludzka” jest dzie³em 
spójnym. Wydano nawet Répertoire de la Comédie 
humaine, czyli  (¿e zacytujê tutaj znowu Tadeusza 
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Boya-¯eleñskiego) „rodzaj skorowidza do ca³oœci 
utworów Balzaka”, czyli spis porz¹dkowy jego 
ksi¹¿ek. „…widz¹c, jak wszystkie wypadki, 
postacie schodz¹ siê i wi¹¿¹ w jedn¹ ca³oœæ, mo¿na 
by mniemaæ, i¿ ca³oœæ ta, olbrzymia koncepcja 
„Komedii ludzkiej”, jest tworem dok³adnie i 
cierpliwie przemyœlanym w ka¿dym szczególe. 
By³oby to omy³k¹; jest w niej o wiele wiêcej 
genialnej improwizacji, ni¿ siê wydaje”.
Mamy wiêc obraz twórcy obdarzonego nimbem 
geniuszu i samotnie skupiaj¹cego siê nad losami 
ca³ego spo³eczeñstwa, niejako bior¹cego na swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ ca³¹ ówczesn¹ Francjê. 
Podobnie jak Napoleon sam jeden zmieni³ mapê 
œwiata, tak Balzak, sam jeden stworzy³ now¹ 
„Summê teologiczn¹” swoich czasów. Taki obraz 
pisarza nie ma nic wspólnego z realizmem i nau-
kowym podejœciem do tematu - to w istocie  g³êboko  
romantyczny  etos  twórcy  arcyromantyczny 
nawet, jak to by³o ju¿ mówione wy¿ej. Dzisiejsza 
psychologia mówi nam te¿, ¿e to bardzo ludzki, 
zdrowy wizerunek, zak³adaj¹cy zaanga¿owanie i 
inwencjê zarówno autora, jak i czytelnika w miejsce 
zimnej analizy i beznamiêtnego gromadzenia 
danych - czy¿ nie wspomnia³em, ¿e by³a to iœcie 
„soczysta” osobowoœæ? Taki wysi³ek by³ jednak 
ponad si³y, i Balzak umiera w wieku 51 lat - dzieli 
wiêc i tym faktem realia biograficzne z wieloma 
romantykami - w³asnym ¿yciem op³aca swoj¹ 
twórczoœæ.

„Komedia ludzka” nie jest w ¿adnym razie 
dzie³em naukowym - nie jest dzie³em jednorodnym i 
(jak ju¿ mówiliœmy) pe³no w niej niedoci¹gniêæ. 
Wiele czêœci pozostawia sporo do ¿yczenia pod 
wzglêdem literackim, wiele jest rozbie¿noœci i 
pomy³ek, które jednak w unikalny i pasjonuj¹cy 
sposób umiejscawiaj¹ nam osobê Balzaka w 
samym centrum jego dzie³a. Je¿eli poczytamy 
trochê wybitnych dzie³ realizmu i naturalizmu 
francuskiego, zw³aszcza Flauberta, Zolê, czy 
Maupassanta, zauwa¿ymy aseptyczn¹ wrêcz 
sk³onnoœæ do usuniêcia œladów osobowoœci autora 
i jego prywatnych pogl¹dów z ram dzie³a 
literackiego w imiê realistycznego obiektywizmu. 
Nic podobnego u Balzaka! Z jego charakterem tak 
by siê nie da³o! Z ca³kowit¹ s³usznoœci¹ powiedzieæ 
mo¿na, ¿e ¿ywy, dynamiczny charakter autora jest 
obecny w ka¿dym miejscu jego dzie³a, nie 
pozbawiaj¹c jego pisarstwa w ¿adnym razie 
realistycznej wymowy, tak jak realizmu rozmowy 
zas³yszanej na ulicy nie pozbawia fakt, ¿e bior¹cy w 
niej udzia³ to nasi dobrzy znajomi. Przeciwnie! 
Przez to jego dzie³o zyskuje dodatkowy, jakby 
teatralny wymiar (ale w dobrym znaczeniu tego 
s³owa), a czytelnik nie traci kontaktu z ¿yciem. 
Osoba Balzaka sta³a siê w niezrównany sposób 
nastêpn¹ postaci¹ literack¹ w „Komedii ludzkiej” - 
wyobraŸmy sobie, jakiego kunsztu literackiego 
trzeba, ¿eby siê na coœ takiego powa¿yæ z dobrym 
skutkiem!

                                  ***
Pierwszymi ksi¹¿kami Balzaka, jakie mi 

wpad³y w rêce, by³a trylogia „Stracone z³udzenia” 
sk³adaj¹ca siê z czêœci: „Dwaj poeci”, „Wielki 
cz³owiek z prowincji w Pary¿u” oraz „Cierpienia 
wynalazcy”. Szczerze powiedziawszy, mia³em 
szczêœcie, bo ta trylogia to jedna z g³ównych pozycji 
w „Komedii ludzkiej”, wyœmienita pod wzglêdem 
literackim, a do tego wprowadzaj¹ca w¹tek 
utraconej niewinnoœci, d¿ungli wielkiego miasta - 
jednym s³owem, to literackie rozliczenie 
romantyczno-sentymentalnych mitów prowincji 
francuskiej o splendorze i powabie ¿ycia œmietanki 
towarzyskiej wielkiego Pary¿a. Dobre pisarstwo 
Balzaka w jego najlepszych ksi¹¿kach ma tê cechê, 
¿e potrafi wci¹gn¹æ i zaabsorbowaæ z wielk¹ si³¹. 
Od ksi¹¿ki po prostu nie da siê oderwaæ. „Stracone 
z³udzenia” napisane s¹ z takim impetem, tak 
rozleg³ym wachlarzem poruszanej problematyki, ¿e 
pierwsze wra¿enie oszo³amia. Niemniej jednak 
literacka wyrazistoœæ opisów i niepowtarzalny 
sposób kreœlenia sylwetek postaci Balzakowskich 
przychodzi z pomoc¹ i pozwala zagubionemu nieco 
czytelnikowi odnaleŸæ siê w tym œwiecie - w tej 
osobliwej rzeczywistoœci, ¿ywej w sposób 
konkurencyjny ze œwiatem realnym. To tak, 
jakbyœmy nagle znaleŸli siê faktycznie w centrum 
wielkiej metropolii, pe³nej zgie³ku i pulsuj¹cej 
¿yciem. „Konsekwentne studiowanie Balzaka - 
pisze Oskar Wilde - przemienia naszych przyjació³ 
w cienie, znajomych w cienie cieni”. Czegó¿ tam nie 
ma?! Balzak prowadzi nas przez wszystkie sfery 
¿ycia i nie unika wnikliwej analizy ¿adnej z nich. 
Kiedy mówi o prowincji (w tej ksi¹¿ce to akurat 
miasto Angoulême), wnika we wszelkie dostêpne 
sobie niuanse ¿ycia tamtych spo³ecznoœci, ich 
sposób zorganizowania, idea³y, horyzonty 
intelektualne itp. Kreœli wielk¹ panoramê 
ówczesnej obyczajowoœci. Kiedy pisze o handlu, 
wnika w szczegó³y buchalterii i prowadzenia ksi¹g 
rachunkowych, kiedy pisze o produkcji papieru, 
podaje szeroki szkic historyczny tej ga³êzi 
przemys³u (sic!) we Francji, omawia jej stan 
ówczesny, a potem z jednakow¹ wnikliwoœci¹ 
opisuje wszystkie stadia produkcji, niejednokrotnie 
dodaj¹c ceny surowca, pó³produktów i produktu 
koñcowego z  uwzglêdnien iem kosztów 
podatkowych, robocizny, dystrybucji i reklamy. 
Kiedy pisze o bankowoœci i kredytach, opisuje 
detale wszystkich s³ynnych afer i bankructw, 
podaj¹c ich genezê i przyczyny, tkwi¹ce nierzadko 
poza granicami Francji i zwi¹zane z polityk¹ 
globaln¹. To samo - czyli wieloœæ detali - podaje 
Balzak w zwi¹zku z przepisami dotycz¹cymi 
patentów i racjonalizacji, opisuj¹c i wyliczaj¹c znane 
mu luki w przepisach  -  no, czy¿ to nie imponuj¹ce?
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Z pojedynczymi postaciami postêpuje podobnie, 
staj¹c siê wnikliwym i wiarygodnym (akurat w tej 
trylogii jest bardzo wiarygodny - w innych ksi¹¿kach 
bywa z tym ró¿nie) obserwatorem ludzkich 
charakterów i emocji. To tutaj w³aœnie, w literaturze 
Balzaka, zosta³y po³o¿one podwaliny analitycznego 
psychologizmu literackiego, tak dok³adnie 
wyzyskanego póŸniej przez Marcela Prousta, który 
sam by³ wielbicielem „Komedii ludzkiej”. Postaci 
„Straconych z³udzeñ” powracaj¹ w niejednej 
jeszcze powieœci Balzaka i s¹ to niepospolite 
postaci w niepospolity sposób opisane. Mamy wiêc 
absolutnie fenomenalnie nakreœlon¹ sylwetkê 
Lucjana Chardon, przedstawiciela mieszczañstwa, 
m³odego ch³opaka, u którego idealizm zmaga siê z 
ambicjami ponad miarê. Po tym jak Lucjan osiad³ w 
Pary¿u, przybiera on (ca³kiem zreszt¹ bezprawnie) 
tytu³ szlachecki i nazwisko de Rubempré. Ale zanim 
siê to sta³o, zanim rozpoczyna siê pogoñ Lucjana za 
blichtrem tego œwiata, zanim koñczy siê ona 
degrengolad¹ moraln¹ i œmierci¹ (co jednak 
wykracza poza ramy „Straconych z³udzeñ” i dotyczy 
ju¿ kolejnej trylogii w ramach „Komedii ludzkiej”, a 
mianowicie „Blasków i nêdz ¿ycia kurtyzany”) 
mamy tê postaæ opisan¹ tak dog³êbnie, z takim 
wyczuciem, czasami wrêcz sympati¹ autora, ¿e bez 
w¹tpienia powiedzieæ mo¿na - to jedna z najlepiej 
ujêtych postaci literackich w historii. Plastyka tej 
postaci wrêcz uderza! „Jedn¹ z najwiêkszych 
tragedii mego ¿ycia - pisze znowu Oskar Wilde - jest 
œmieræ Lucjana de Rubempré. Nigdy nie zdo³a³em 
siê wyzwoliæ ca³kowicie z tego przejmuj¹cego bólu. 
Dosiêga mnie w chwilach najwy¿szej radoœci, t³umi 
nieraz wybuchy œmiechu”. Czy jest jakieœ 
wyjaœnienie tego szczególnego pietyzmu w 
podejœciu Balzaka do postaci  m³odego 
parweniusza z Angoulême? Otó¿ jest. Historia 
Lucjana jest momentami bardzo zbie¿na z histori¹ 
samego Balzaka, i z pewnoœci¹ determinuje takie, a 
nie inne potraktowanie tej postaci. Lucjan Chardon 
(alias - de Rubempré) to postaæ niejednorodna - 
m³ody, dynamiczny ch³opak o zaskakuj¹cym 
³adunku skrupu³ów i tradycjonalizmu, senty-
mentalny, zawadiacki, skromny, choæ nienasycony, 
œwiêty ³otr - powiedzielibyœmy dziœ. Takie 
nagromadzenie przeciwieñstw i ekstremów w 
jednej osobie mog³oby byæ kanw¹ niejednej ksi¹¿ki i 
jest fenomenem przekraczaj¹cym skalê œrodków 
wyrazu niejednej literatury narodowej - ale nie tej 
francuskiej. Tutaj, to w³aœciwie chleb powszedni… 
Kim wiêc by³ w g³êbi sam imæ Honoré de Balzac, 
skoro tak jaskraw¹ postaæ potrafi³ on odmalowaæ 
piórem z tak¹ finezj¹, z tak¹ mnogoœci¹ pó³tonów, a 
przy tym tak têtni¹c¹ ¿yciem? Balzak by³ 
przedstawicielem klasy œredniej (tak jak Lucjan) i 
wyjecha³ do Pary¿a po to, aby tam zawojowaæ 
œwiat i zrobiæ fortunê na pisaniu (Lucjan te¿ - 
jak¿eby inaczej - chcia³ podbiæ œwiat), popada³ tam 

w niekoñcz¹ce siê problemy finansowe (znowu tak 
jak Lucjan) i bliski by³ tego, ¿eby siê kompletnie 
stoczyæ. W³aœciwie, gdyby nie pani Ewelina Hañska 
(Polka, najpierw kochanka, a potem ¿ona Balzaka) 
oraz jej fortuna, to nie wiadomo, jak by siê te 
wieczne, Balzakowskie problemy finansowe 
skoñczy³y.  Ale najbardziej charakterystyczn¹ ce-
ch¹ stanowi¹c¹ podobieñstwo miêdzy Balzakiem a 
Lucjanem mo¿e byæ fakt, ¿e sam Balzak pos³ugiwa³ 
siê nieistniej¹cym nigdzie prawem do szlachectwa 
i wymyœlonym samodzielnie nazwiskiem „de 
Balzac”.  Prawdziwe jego nazwisko brzmia³o po 
prostu Balssa; Honoré de Balzac by³ po prostu 
wnukiem wieœniaka z po³udnia Francji - osoby takie 
jak on mog³y wyp³yn¹æ po rewolucji, kiedy Francja, 
z kraju wzajemnie powi¹zanych koligacji 
arystokratycznych, stawa³a siê powoli krajem 
demokratycznym. Zaraz, zaraz! - spytaæ mo¿e ktoœ 
- to po co by³a mu ta szopka ze szlacheckim 
pochodzeniem? Ano w³aœnie - tutaj ocieramy siê o 
pewien paradoks charakteru Balzaka i w pewien 
sposób ówczesnej Francji równie¿. Balzak by³ 
rojalist¹, czyli osob¹ popieraj¹c¹ w³adzê króla i 
têskni¹c¹ do dawnej, przedrewolucyjnej Francji 
Burbonów. By³ on katolikiem (co znacznie u³atwi³o 
mu zadomowienie siê w sercu pani Eweliny 
Hañskiej). Jednakowo¿ pokost rojalizmu i 
katolicyzmu na jego charakterze i pogl¹dach nie by³ 
zbyt gruby - tu i ówdzie wyziera spod niego ta nowa, 
dynamiczna, znana nam i dziœ Francja 
republikañska, Francja ludzi pracy (a czy sam 
Balzak ze swoj¹ twórczoœci¹ i olbrzymi¹ dynamik¹ 
nasuwa nam jakiekolwiek skojarzenia z 
pretensjonalnym i skostnia³ym w przepisach 
etykiety przedstawicielem arystokracji?). 
Natomiast faktem jest, ¿e w pisarstwie Balzaka, a w 
szczególnoœci w sposobie w jaki sportretowa³ 
Lucjana de Rubempré odbijaj¹ siê rozterki i 
dylematy ówczesnego spo³eczeñstwa - a jeœliby siê 
przyjrzeæ to i ca³ej sztuki przedwczeœnie dojrza³ego 
francuskiego romantyzmu - czyli wkraczanie w 
wielk¹ niewiadom¹, w œwiat, gdzie nienaruszalne 
zasady etyczne i moralne zosta³y zakwestio-
nowane i obalone. Ten œwiat, to œwiat nieznany, 
œwiat, który trzeba stworzyæ i zrozumieæ od samego 
pocz¹tku - rzeczywistoœæ wiêc sk³ania³a do 
stwarzania tak wielkich, monumentalnych dzie³ jak 
Comédie humaine. Czasem, aby zrozumieæ ¿ycie 
lepiej, czasem zaœ, by od tego ¿ycia uciec.

Jakie jeszcze inne postaci „Straconych 
z³udzeñ” zas³uguj¹ na uwagê? Szczerze 
powiedziawszy jest ich wiele, bo i „Stracone 
z³udzenia” to jedna z g³ównych ulic „Komedii 
ludzkiej”.  Wspomnê wiêc tylko jeszcze Rastignaca 
i Vautrina.  Rastignac  na  kartach  naszej  trylogii
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jest jeszcze m³odym ¿ó³todziobem, niemal 
studentem paryskim (co samo w sobie jest tak 
symboliczne i obci¹¿one wieloœci¹ treœci 
kulturowych, jak co najmniej drugi, pokrewny 
termin, kiedy mówilibyœmy o aktorze).Rastignac to 
si lna osobowoœæ pokrewna niew¹tpl iwie 
Talleyrandowi - powoli, lecz konsekwentnie pnie siê 
po szczeblach kariery, by dojœæ wreszcie godnoœci 
ministra. Vautrin natomiast reprezentuje w powieœci 
paryski œwiat przestêpczy, i wkracza do akcji na sam 
koniec „Straconych z³udzeñ”, ale wkracza w taki 
sposób, ¿e odk³adamy ksi¹¿kê dr¿¹c¹ rêk¹ i 
wœciekli, ¿e autor  akurat  teraz  musia³  zakoñczyæ  
swoj¹ opowieœæ, no akurat w takim miejscu!!! Jest to 
jednak czêœæ niepowtarzalnego uroku „Straconych 
z³udzeñ” - to, ¿e ksi¹¿ka koñczy siê akurat w ten 
sposób.

Poœród innych, wielokrotnie potem 
pojawiaj¹cych siê postaci jest jeszcze bankier 
Nucingen, Estera i wiele innych, ale - ach! - z jakim 
mistrzostwem one s¹ nakreœlone - one faktycznie 
¿yj¹! Cytat z Oskara Wilde'a nie jest wcale 
przesadny - kiedy ja czyta³em „Stracone z³udzenia” 
(prze³o¿one z francuskiego przez Boya - jak 
wiêkszoœæ dzie³ Balzaka. Dodaæ tu jeszcze wypada, 
¿e przek³ad Boya jest rzeczywiœcie œwietny!), 
mia³em - jak ka¿dy - wiele swoich spraw. Pamiêtam 
z nich wszystkich tylko historiê Lucjana de 
Rubempré - wszystkie inne okolicznoœci mojego 
¿ycia zblad³y ju¿ dawno we wspomnieniach - 
zetkniêcie zaœ z Balzakiem to ci¹gle ¿ywy wybuch 
pasji i fascynacji o wielkiej sile!

Powiedzieliœmy wy¿ej, ¿e zarówno imiê 
jak i nazwisko Balzaka uleg³o spolszczeniu na 
gruncie literatury polskiej. Honoré de Balzac, to 
Honor iusz Balzak.  Dlaczego? G³ównie,  
niew¹tpl iwie przez niezwyk³¹ ¿ywotnoœæ 
popularyzatorsk¹ podjêt¹ przez Boya w latach 20. i 
30. XX wieku, dalej poprzez d³ugoletni zwi¹zek z 
Ewelin¹ Hañsk¹, zakoñczony zreszt¹ œlubem w 
Berdyczowie w 1850 roku. To na pewno te¿ wynik 
faktu, ¿e wiele polskich postaci zaludni³o „Komediê 
ludzk¹”, wiele historii napoleoñskich wydoby³ 
Balzak z przesz³oœci.  Ale to wszystko nie wystar-
czy.

Dziœ, w epoce stabilnej niepodleg³oœci 
pañstwowej i masowej emigracji zarobkowej do 
Anglii, w epoce dominacji angielszczyzny i zalewu 
amerykañsko-anglosaskich produktów kultury 
masowej ma³o kto pamiêta, czym by³y dla Polski 
zwi¹zki z Francj¹ w wieku XIX i XX. Ca³y polski 
romantyzm rozwija³ siê przecie¿ w Pary¿u, tam te¿ 
polska emigracja polityczna znajdowa³a azyl 
jeszcze w latach 80. XX wieku. Rewolucja lipcowa w 
1830 roku we Francji wybuch³a w okrzykach Vive la 
Pologne! Tam powsta³a jedna z pierwszych bibliotek 
polskich. Jeszcze podczas stanu wojennego, w 
Pary¿u ludzie t³umnie gromadzili siê na 
manifestacje poparcia dla Polski walcz¹cej.

A przecie¿ jeszcze zupe³nie niedawno Pary¿ by³ 
jedynym zak¹tkiem œwiata, gdzie beznadziejna 
sytuacja Tybetu odbi³a siê g³oœnym protestem, a 
nawet zamieszkami podczas przygotowañ do 
olimpiady w Pekinie - tej ¿a³osnej imitacji igrzysk 
olimpijskich w kraju bez wolnoœci, bez 
jakiegokolwiek szacunku dla praw cz³owieka. Tylko 
Pary¿ zgasi³ znicz olimpijski, a w zasadzie lud 
paryski, taki sam, jak ten, którego si³y œwiadom by³ 
Balzak - jeszcze raz sprawy zosta³y nazwane po 
imieniu. Ale tym razem nie w imieniu Polski by³a ta 
walka, i ³atwo nam j¹ by³o przegapiæ.

Tote¿, wykorzystuj¹c w pe³ni zbli¿enie z 
kultur¹ anglosask¹, nie powinniœmy zapominaæ o 
kulturze Francji, tym bardziej, ¿e - generalnie rzecz 
ujmuj¹c - czêœæ naszej w³asnej to¿samoœci i walki 
jest w tej kulturze…

                                    Tomasz Krzyka³a
(Konin)

     Dnia 29 stycznia, w sali baletowej 
M³odzie¿owego Domu Kultury im. Mari i  
Konopnickiej w Krasnymstawie odby³o siê 
uroczyste podsumowanie IV Konkursu Literackiego 
„Mój Anio³”. W komisji konkursowej znaleŸli siê: Jan 
Henryk Cichosz, Mariusz Kargul i Tadeusz Kiciñski. 
Spoœród 66 prac, komisja nagrodzi³a 49 autorów:
W kategorii poezja - szko³a podstawowa: 1. 
Natalia Siewak, 2. Karolina Kazimierczak, 3. Iga 
Dziurka (wszystkie z Zespo³u nr 1 Gimnazjum i SP 
w Siennicy Nadolnej); gimnazjum: 1. Monika 
Bojarska (ZS nr 3 w Krasnymstawie), wyró¿nienie - 
Milena Mazurek (Gimnazjum nr 5 Krasnystaw); 
szko³y ponadgimnazjalne - 1. Katarzyna 
Banaszkiewicz, 2. Bart³omiej Knap, 3. Aleksandra 
Mazurkiewicz i Olga Kasperczyk (wszyscy z I LO 
Krasnystaw).
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W kategorii proza - szko³a podstawowa: 

wyró¿nienie - Dagmara Galiñska (SP nr 4 w 

Krasnymstawie) i Agata Kawa (SP nr 5); 

gimnazjum - Marta Karauda (ZG i SP w Siennicy 

Nadolnej), 2. Monika Bojarska (ZS nr 3 

Krasnystaw), 3. Karolina Knap (Gimnazjum nr 5 

Krasnystaw); szko³y ponadgimnazjalne - 1. 

Paulina Ziarko (II LO), 2. Aneta Wojtal (I LO), 3. 

Katarzyna Kyc (I LO), wyró¿nienia - Mateusz Wojtal 

(I LO), Paula KuŸniewska (II LO).

Tytu³ „KuŸni Anio³ów” przyznano I Liceum 

Ogólnokszta³c¹cemu im. W³adys³awa Jagie³³y w 

Krasnymstawie. Nagrodê odebra³a Pani Anna Król, 

zastêpca dyrektora. Gratulujemy i zapraszamy w 

nastêpnym roku.

                                               Jaros³aw Stadnik

Natalia Siewak

UŒMIECH ANIO£A
Zanim uderzysz swego anio³a,
Bo niepos³uszny by³,
Znów coœ spsoci³,
Spójrz w oczy jego.
Anio³ w oczach ma tyle wiernoœci i dobroci…
Ju¿ rêka sama wnet opadnie
G³aszcz¹c aniel¹ g³owê.
G³osem echa:
- Nie³adnie - mówisz - nie³adnie!
A anio³ do ciebie siê uœmiecha.
Wystarczy tyci, o, tyciutko,
¯eby jak muchê przegnaæ smutek.
Bo przez uczonych jest udowodnione,
¯e anio³ uœmiecha siê cieplutko.

Monika Bojarska
* * *
Kiedy jesteœ sam
I nikt nie wie co
Dzieje siê w twoim sercu -
Jakie masz najskrytsze marzenie.
To uwierz w siebie.
Wiedz, ¿e mo¿esz osi¹gn¹æ wszystko.
Nie myœl co powiedz¹ ludzie,
Unieœ siê jak orze³ i leæ.
Twój stró¿ ochroni ciê przed upadkiem,
Pomo¿e zwalczyæ strach,
Byœ by³ wolny jak ptak.
Zdoby³ siê na odwagê
I pokaza³ œwiatu sw¹ twarz.
Wiêc nie myœl co bêdzie,
¯yj nadziej¹ na lepsze dni.
Udowodnij ile jesteœ wart!

Katarzyna Banaszkiewicz

NIEZRA¯ONY
przytrzasnê³am mu skrzyd³o
drzwiami starej szafy
przez zamierzon¹ nieuwagê
i wysz³am wiedz¹c
¿e nie bêdzie nade mn¹
czuwa³
pêk³a mu aureola
ujêta w moje d³onie
w zabawie kaprysów
i œmia³am siê
bo wygl¹da³ bez niej
nieudolnie
zamknê³am go w s³oiku
wyszczerbionym na brzegach
bez dop³ywu powietrza
i upad³am
a on st³uk³ otaczaj¹ce szk³o
podaj¹c mi
z³amane skrzyd³oMa³gorzata Prus, M. Kargul i J. H. Cichosz wrêczaj¹

nagrody.                                            Foto: J. Stadnik

Tadeusz Kiciñski og³asza werdykt jury
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P
Mariusz Kargul

olski nastêpca Stephena Kinga?

Idzie sobie strzyga i idzie, przez pola i ³¹ki, 
strzykaj¹c na lewo i prawo jadowit¹ œlin¹, 
spomiêdzy podwójnego rzêdu dawno niemytych 
zêbów. Myœli tylko ci¹gle, kogo by tutaj jeszcze 
dŸgn¹æ szponiastym paluchem albo przyprawiæ o 
zawa³ serca.

Wbrew pozorom, strzygi mo¿na napotkaæ 
w trakcie wykonywania bardzo prozaicznych (i 
prozatorskich) czynnoœci. Najczêœciej maj¹ z nimi 
do czynienia mê¿owie/ziêciowie wracaj¹cy nad 
ranem do domu. Stoj¹ wtedy przyczajone za 
drzwiami, a w miejsce tradycyjnego atrybutu grozy 
w postaci puszczyka, towarzyszy im broñ 
obot³uczna. Cz³owiekowi i tak ju¿ pêka g³owa, nogi 
pl¹cz¹ siê niemi³osiernie, usta i jêzyk wysch³y na 
wiór, pod powiekami zalega tona piachu, a tu trzeba 
dodatkowo przejœæ przez ma³¹ inkwizycjê i stoczyæ 
pó³przytomnie bój z si³¹ nieczyst¹. Oj tak, czêsto nie 
zdajemy sobie nawet sprawy, czy ktoœ za naszymi 
plecami nie dybie przypadkiem na nasze marne 
dusze i jeszcze bardziej sponiewierane przez los, 
pow³oki cielesne…

Ale generalnie debiutancka powieœæ 
Stefana Dardy Dom na wyrêbach, nie traktuje o 
walce ze zgubnym na³ogiem alkoholizmu, choæ 
konsumpcja C H OH zajmuje w niej poczesne 2 5

miejsce. Nie jest te¿ kompendium t³umacz¹cym 
niepojêt¹ do dzisiaj dla nikogo skomplikowan¹ 
naturê relacji damsko-mêskich. I to w wymiarach 
doczesnych i pozagrobowych. Do ksi¹¿ek „pod 
poduchê” te¿ siê raczej nie zalicza, no chyba, ¿e 
ktoœ jest masochist¹, uwielbia czytaæ „powieœci 
grozy”, a potem gasiæ œwiat³o w ca³ym domu i po 
omacku szukaæ drogi do ³azienki.

Owoc debiutanckich trudów Stefana Dardy 
jest m¹dr¹ i wielopoziomow¹ opowieœci¹ o tym, ¿e 
wszyscy musimy w ¿yciu za coœ p³aciæ, ¿e wszystko 
ma swoj¹ cenê, a najwiêcej p³aci siê za marzenia, 
spokój ducha i szczêœcie. Je¿eli nawet „na tym 
œwiecie” nikt nie ma nic przeciwko temu, zawsze 
mog¹ siê znaleŸæ istoty lub si³y, którym siê to nie 
spodoba, a na myœl o których siêgamy niemal 
odruchowo po ulubiony talizman czy atrybut 
religijny. Wielu z nas oficjalnie stwierdza, ¿e nie 
wierzy w duchy i upiory, ale tak na wszelki wypadek 
dodajemy, ¿e „coœ” w tym jednak musi byæ, ¿e 
oprócz œwiata namacalnego i odbieranego za 
poœrednictwem dostêpnych nam zmys³ów, s¹ 
jeszcze rzeczy i zjawiska, „o których nie œni³o siê 
nawet filozofom”.

Doœwiadczy³ tego g³ówny bohater powieœci - 
Marek Leœniewski. Dobrze rokuj¹cy wyk³adowca i 
prawnik, zlikwidowa³ swoje wroc³awskie sprawy, a 
przy okazji dawne ¿ycie osobiste, i przeniós³ siê na 
Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie, do „ma³ego, 
zacisznego domku”. Idylla trwa³a krótko. 
Stanowczo za krótko, jak dla kogoœ, kto chcia³ 
„tylko” spokojnie pracowaæ dalej zawodowo, 
kochaæ, byæ kochanym, podpatrywaæ intymne ¿ycie 
¿urawi i znaleŸæ kawa³ek swego miejsca na ziemi. 
Leœniewski, tak jak ka¿dy „normalny” cz³owiek, bra³ 
wszystko pocz¹tkowo za wytwór przewra¿liwionej 
wyobraŸni, ewentualnie skutki samotnych 
alkoholowych posiedzeñ, wreszcie efekt dzia³añ 
s¹siada, co to bardziej wygl¹da na kuzyna 
Hannibala Lectera, ni¿ osobê gotow¹ po¿yczyæ 
nam szklankê cukru. I my powoli dajemy siê 
autorowi w to „wci¹gaæ”. A¿ nagle, tak do koñca nie 
wiadomo gdzie i kiedy, nastêpuje moment przejœcia 
na stronê bohatera, trzymania za niego kciuków, i 
bezapelacyjnego zaakceptowania istnienia zjaw 
¿ywi¹cych siê nienawiœci¹, cierpieniem i bólem 
osób, które niegdyœ kocha³y. Z realistów i scep-
tyków, jakim by³ na pocz¹tku Marek Leœniewski, 
przekszta³camy siê powoli w osoby szukaj¹ce 
wyjœcia z tak dramatycznej sytuacji. „Odkurzamy” 
wiêc szybko w pamiêci wszelkie historie o 
wampirach, upiorach i po³udnicach, staraj¹c siê 
przypomnieæ co skuteczniejsze metody walki z 
nimi. Wiêkszym sentymentem zaczynamy darzyæ 
medaliki, wodê œwiêcon¹, gromnice, czosnek, 
osikê w ogródku i telefon do wujka egzorcysty. Byæ 
mo¿e najlepsz¹ broni¹ jest tutaj prawdziwa wiara i 
zdrowe poczucie humoru, to nic, ¿e w pewnych 
momentach - wisielczego. Stefan Darda nie u¿ywa 
w swej powieœci nie wiadomo jakich œrodków 
wyrazu, tylko po to, by nas przeraziæ. Posuwa siê o 
krok dalej. Do ksi¹¿ki, wpisywanej ogólnie w 
stylistykê thrillera lub horroru, przemyca wartoœci, 
jakich gdzie indziej nie uœwiadczysz. Jest wiêc miejsce 
na lirykê, humor, celne obserwacje ¿ycia przyrody.
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Do tej pory jeszcze nigdzie nie spotka³em siê z tym, 
¿eby ofiara ataków strzygi kaza³a jej ca³owaæ siê w 
tyln¹ czêœæ cia³a czy serwowa³a jej „wi¹zanki” 
s³owne. A to bardzo wiele wnosi, obni¿a trochê 
napiêcie, daje szansê na nabranie dystansu do 
tocz¹cej siê akcji. Nie tak jak u Mickiewicza, ¿e tylko 
„doko³a trumny stañmy spo³em”, uuuhhhuuu itd.

Dom na wyrêbach jest te¿ poniek¹d 
powieœci¹ wpisuj¹c¹ siê w szerszy nurt rozwa¿añ o 
kryzysie wieku œredniego. Tak siê z³o¿y³o, ¿e 
ostatnio mia³em okazjê zapoznaæ siê z powieœciami 
Niech to nie bêdzie sen Daniela Odiji i Gesty 
Ignacego Karpowicza. W obu tych ksi¹¿kach 
g³ówni bohaterowie uciekaj¹ z miejskich molochów, 
by szukaæ siebie samego w bardziej spokojnych i 
sprzyjaj¹cych rozmyœlaniom okolicznoœciach. 
Podobnie jak u Dardy, maj¹ po oko³o czterdzieœci 
lat, zastanawiaj¹ siê co dalej, wiele ju¿ stracili, nie 
chc¹ zaprzepaœciæ reszty.

Ka¿dego z tych autorów znam osobiœcie i 
bardzo ceniê ich dokonania literackie. Cieszê siê 
jednak, ¿e Stefan Darda obra³ w³asn¹ drogê, której 
zamierza dalej konsekwentnie siê trzymaæ. Nie ba³ 
siê przypiêcia mu „³atki” epigona Stephena Kinga. 
Dla niego to komplement, nie obelga. Najtrudniej 
jest bowiem napisaæ ksi¹¿kê, która autentycznie 
„wci¹ga”, któr¹ czytamy z „zapartym tchem”, „od 
deski do deski”. Naj³atwiej jest czepiaæ siê kogoœ, 
¿e powiela stare schematy, sprzedaje siê lub idzie 
na komercyjn¹ ³atwiznê. Stefanowi Dardzie uda³o 
siê coœ prawie nierealnego - napisa³ to, co szczerze 
chcia³ napisaæ, znalaz³ wydawcê, który dostrzeg³ w 
nim œwietnie zapowiadaj¹cego siê autora (postawi³ 
na nikomu nieznanego debiutanta), osi¹gn¹³ 
sukces rynkowy (trzy tysi¹ce nak³adu, który 
rozszed³ siê w pierwszym miesi¹cu sprzeda¿y i 
trzeba by³o robiæ dodruk!), a przy tym pozosta³ 
nadal sob¹ (skromnym urzêdnikiem z Przemyœla, 
któremu te¿ marzy siê w przysz³oœci ¿ycie z dala od 
miasta).

Co równie tutaj istotne, obroni³ przy okazji 
wartoœæ artystyczn¹ swego debiutu. O ksi¹¿ce nie 
zapomina siê w dwie minuty po przeczytaniu 
ostatniej strony, tylko jeszcze d³ugo myœli siê o niej 

w ró¿nych chwilach codziennej egzystencji. A to 
nie³atwe, skoro tyle spraw potrafi nas absorbowaæ 
sw¹ natarczywoœci¹.

Autor móg³ siê staraæ „pope³niæ” powieœæ 
psychologiczn¹. Móg³ problemy poruszane w Domu 
na wyrêbach usi³owaæ ubraæ w formê, któr¹ krytyka 
zaszufladkowa³aby z czasem, jako „powieœæ 
nios¹c¹ wa¿kie treœci filozoficzne pod przykrywk¹ 
inklinacji metafizycznych, dezawuuj¹c¹ zastany 
obraz realnego œwiata za poœrednictwem 
indyferentnych œrodków styl istycznych i  
rozbudowanych synantropijnie dychotomicznych 
konwergencji s³ownych g³ównego bohatera, 
miotaj¹cego siê miêdzy szekspirowskim byæ a 
jungowskim mieæ”. Taaak, ale dziêki Bogu Stefan 
Darda nie da³ siê skusiæ na lep taniej popularnoœci 
ksi¹¿ki, z której nikt by nic nie zrozumia³, ale w 
publicznych dyskusjach na jej temat, wszyscy 
kiwaliby z g³êbok¹ zadum¹ g³owami, jak ten znawca 
sztuki w tundrze przed zamarzniêt¹ kup¹ 
mastodonta, myœl¹cy, ¿e ma przed sob¹ artefakt 
jednego z zapomnianych plemion dalekiej pó³nocy.

W tym alternatywnym scenariuszu 
wydarzeñ, g³ównemu bohaterowi mog³o siê 
wszystko wydawaæ. Mog³o mu siê wydawaæ, ¿e ktoœ 
dybie na jego ¿ycie, móg³ w koñcu nawet nie 
wiedzieæ, czy jeszcze ¿yje, czy nie. ¯urawie 
ko³uj¹ce nad Wyrêbami mog³y siê zastanawiaæ, czy 
s¹ ¿urawiami (a nie np. sztukasami). Pohukuj¹cy 
puszczyk móg³ siê zastanawiaæ, czy to rzeczywiœcie 
on pohukuje, a nie samo echo. S¹siadowi 
Leœniewskiego mog³o siê ubzduraæ, ¿e ucieka sam 
przed sob¹, a przyjacielowi Marka, ¿e chyba mu siê 
wydaje, ¿e jego kumpel ma delirkê i jest lekko 
szurniêty. Upiorowi mog³o siê wydawaæ, ¿e kogoœ 
stale nawiedza. Czytelnicy mogli siê zastanawiaæ, 
czy aby ktoœ ich nie nabija w butelkê, wydawcy 
mog³o siê wydawaæ, ¿e coœ wyda³, a autorowi - ¿e 
coœ napisa³.

Ktoœ kiedyœ nakrêci³by mo¿e na tej 
podstawie film. Kamera sta³aby w jakimœ ciemnym 
k¹cie, ukazuj¹c ciemnoœæ i czerñ. Rêka operatora 
dr¿a³aby niczym cia³o wampira przebijanego 
osikowym ko³kiem, a nad wszystkim rej wodzi³aby 
muzyka rodem z garkuchni polowej drugiej dywizji 
piechoty. Nie mo¿na nie przypuszczaæ, ¿e w œlad za 
tym pojawi³yby siê „Z³ote Lwy”, „Br¹zowe 
NiedŸwiedzie” i „Oscary”. A czytelnik i tak dalej 
zachodzi³by w g³owê - „ale panie, o co w tym 
wszystkim biega?”. A ja odpowiem: Lubyczanin 
pope³ni³ powieœæ grozy i chwa³a mu za to! 
Spo³eczeñstwo czeka na ci¹g dalszy, zatem do 
pióra panie Stefanie, do pióra!

Mariusz Kargul

Stefan Darda, Dom na wyrêbach, 
Wyd. „Videograf II”, Katowice 2008.
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Marzena M. Podkoœcielna 

II Konkurs Twórczoœci Mi³osnej
“Ja Ciê kocham, a Ty pisz!”
rozstrzygniêty!

14 lutego br. podczas Krasnostawskich 
Walentynek Literackich odby³o siê rozstrzygniêcie 
II Konkursu Twórczoœci Mi³osnej zorganizowanego 
przez Krasnostawski Dom Kultury oraz Grupê 
Literack¹ A4. Jury, w którego sk³ad weszli: Henryk 
Radej -  przewodnicz¹cy oraz Marzena 
Podkoœcielna i Andrzej WoŸniak podda³o analizie 
merytorycznej i oceni³o teksty literackie nades³ane 
przez 60 autorów z ca³ej Polski. Wszystkie spe³nia³y 
kryteria regulaminowe, zarówno w prozie, jak i 
poezji. Po dyskusji postanowiono przyznaæ 
nastêpuj¹ce laury:

Nagrodê g³ówn¹ zdoby³ Maciej Topolski z 
£êcznej za fragment prozy „Zorza”
Nagrodê stanowi³a kolacja walentynkowa w lokalu 
dla laureata z osob¹ towarzysz¹c¹.
Pozosta³e nagrody ksi¹¿kowe zdobyli:
I nagrodê - Danuta Zasada z Gliwic za wiersz 
„Uwierz”,
II nagrodê - ex aequo: Mariusz Cezary Kosmala 
z Legionowa za wiersz „Wariatka” i El¿bieta 
Galoch z Turka za wiersz „Usta Boga”,
III nagrodê - Erazm Stefanowski z Augustowa za 
wiersz „Liryk zimowy”.

Przyznano równie¿ wyró¿nienia. Wœród wyró¿-
nionych znaleŸli siê:
Tadeusz Charmuszko z Suwa³k za wiersz 
„Amoreska”,
Teresa Sobestjañczuk ze Œwidnika za wiersz 
„Jesienna mi³oœæ”,
£ucja Dudziñska z Poznania za wiersz „Ja Ciê 
kocham, a ty co?”,
Katarzyna Kandora za prozê poetyck¹ (bez 
tytu³u),
Tadeusz Haftaniuk z Che³ma za „Limeryk dla 
Walentego”.
Nagrod¹ dla wymienionych autorów jest równie¿ 
publikacja tekstów na ³amach Czasopisma 
Artystycznego „Nestor”.

Pozosta³e utwory równie¿ zas³ugiwa³y na 
uwagê z racji dobrych pomys³ów, ciekawej formy 
lub interesuj¹cego przekazu uczuæ podmiotu 
lirycznego, jednak znalaz³y siê poza granic¹ 
mo¿liwoœci ich upublicznienia - zw³aszcza w druku. 
Jury wyrazi³o uznanie dla laureatów, pomys³o-
dawcy Konkursu oraz organizatorów, ¿e w czasach 
tak niepoetyckich inspiruj¹ szeroko rozumian¹ 
spo³ecznoœæ literack¹ do tworzenia i odbioru 
wartoœciowych utworów o tematyce mi³osnej.

Wszystkich zainteresowanych udzia³em w 
kolejnej edycji Konkursu Twórczoœci Mi³osnej „Ja 
Ciê kocham, a Ty pisz!” zapraszamy za rok!

Marzena Mariola Podkoœcielna

Oto nagrodzone teksty:

I NAGRODA

Danuta Zasada

Uwierz

nim wystygniesz mi z ¿aru co ogarnia przestrzeñ
nim wykreœlisz z obszaru w którym snem jest jawa
daj siê uwieœæ tej chwili i uwierz ¿e jesteœ
moj¹ fantasmagori¹ któr¹ siê napawam

albo dopowiedzeniem tego co w domyœle
gdy ja ci rzês pok³onem albo w strunach dr¿eniem
tajemnym dzikim przejœciem do tego co przysz³e
wplecionym w skrzyd³a ptaków wiatru cichym 
tchnieniem

zwiewnym srebrzystym blaskiem co rozœwietla 
oko
gdy roztêsknione oczy nie umiej¹ zasn¹æ
kluczem wiary gdy str¹ca w ciemnicê samotnoœæ
oraz moim anio³em zdobytym na w³asnoœæ

a kiedy mnie ogarniasz têsknot pajêczyn¹
w któr¹ nagoœæ ubieram jak w królewskie szaty
tak bardzo pragnê wierzyæ ¿e kiedyœ przyp³yn¹
chwile którymi nieba otworzysz komnaty

i choæ to tylko mgnienie co miêdzy oddechy
ziarnkiem chwili oszukaæ pragnê czas co wo³a
jesteœ moj¹ nadziej¹ w wybaczone grzechy
gdy tulê siê w twe myœli jak w skrzyd³a anio³a

II NAGRODA

Mariusz Cezary Kosmala

Wariatka

Oki, masz racjê, zdradzam ciê. Niech wiêc ci 
bêdzie -
zdradzam ciê, drwiê, wycieram sobie tob¹ gêbê,

A na dobitek jestem jeszcze na³ogowym
alkoholikiem, jaram trawê, je¿d¿ê go³y

wind¹, uzale¿ni³em siê od neta, kompa
i czego tam chcesz jeszcze, palê papierosa
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za papierosem - nie ma przy mnie czym 
oddychaæ -
jestem te¿ ciemnym typem, którego policja

obywatelska wrednie na ciebie nas³a³a
a kiedy mnie u ciebie nie ma, ja sam staram

siê nasy³aæ podobnych do mnie typów, ¿eby
ciê nachodzili, kiedy ty akurat zêby

myjesz szczoteczk¹, z której ja powyrywa³em
z³oœliwie w³osie. Owszem, masz wiêc œwiêt¹ 
racjê,

gdy krzyczysz: Ty oszuœcie! zdrajco! dupku! 
chamie!
spadaj!... I spadam, jestem coraz ni¿ej, nagle

l¹dujê obok ciebie w ³ó¿ku, jestem bogiem
mi³oœci, a ty siê do mnie modlisz, albowiem

mam rêce, które pieszcz¹ magicznie, mam rêce,
co zagraj¹ dotykiem jak skrzypce piosenkê

dla ust twojego cia³a, ty moja wariatko
naga.

II NAGRODA

El¿bieta Galoch

Usta Boga

S¹ wilgotne. Migawki - przy dziecinnym ³ó¿ku 
cioci Gienki - 
by³y pierwszym do Niego sygna³em, jakby chcia³a 
pokazaæ,
¿e wysmukli mê¿czyŸni przyje¿d¿ali od strony 
najd³u¿szej alei.
Rozpoœciera³a w³osy, chocia¿ poduszka by³a 
jeszcze zimna,
a potem rozrzuca³a wokó³ pieca piki, szukaj¹c
ich koszul na wezg³owiu. Czu³a, ¿e nie jest 
wystarczaj¹co naga.
Zbyt szybko wysycha³ piasek na progach
i wyp³ywa³a rzeka poza baliê.

Wiêc jej imieniem wo³am Stwórcê, by znów mog³a 
zobaczyæ
mê¿czyznê wracaj¹cego w promenady.
Miedzy poœwiat¹ ksiê¿yca a zgrzytem rowerów - 
otworzy bluzkê,
jak robi siê to na kinowym plakacie. Bêdzie Gret¹ 
Garbo,
co rozplata³a frêdzle szyde³kowych narzut,
k³ad¹c siê obok: z pewnoœci¹, ¿e wreszcie 
pozwoli jej na wszystko.

Gor¹cy w¹¿ wsuwa siê w nieme s³owo, przepe³za 
przez ból.
W gniazdach gnie¿d¿¹ siê roje Ÿrenic, wznosi siê,
a¿ do utraty teraŸniejszoœci. Dalej mo¿e tylko 
pisaæ:

tañcz ze mn¹ jeszcze tysi¹ce razy, ale zawsze,
jak z nietutejsz¹ dziewczyn¹.
Œwiêtujemy pocz¹tek lata. Trzeba nakarmiæ ciszê
Sierpami rw¹cymi rosê z rowów. Staw jest pe³en 
istnienia.
Z do³u brzucha œcie¿ka jak jaszczurka przemyka 
niespokojnie
miêdzy kopcami piersi. Szuka przyspieszonego 
têtna. Przecie¿ mi³oœæ,
to nagle zmieniaj¹ce siê pory roku, a¿ po k³uj¹cy 
szron.
Domaga siê ofiar. Ostra czerwieñ jarzêbiny
Niczym pomadka, rozbija poszarza³e lustro duszy.

III NAGRODA

Erazm Stefanowski

Liryk zimowy

nie mów
¿e to tylko œnieg
¿e ju¿ nie czas na motyle
jeœli tak zazdroœnie patrzysz
na zamkniête przeœcierad³a
ob³oków

one nie znaj¹ oddechu
który unosi sukienki
nie czerwieniej¹
od poca³unków
s³oñca
nie potykaj¹ siê
o gêsi¹ skórkê gwiazd

i nie stawaj na rzêsach
by dostrzec
jak na kosmyku mych w³osów
rozhuœta³ siê anio³
w œlubnej sukience
i sypie z rêkawa
rumiankami

przecie¿
i tak zobaczysz \
tylko œnieg
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Wyró¿nienie

Tadeusz Charmuszko

Amoreska

Jedna wabi, druga nêci,
A¿ siê w g³owie ch³opu krêci.
Ta zalotnie kiwa nó¿k¹,
Tamta szybciej œciele ³ó¿ko.

Ta przywiera bokiem czule,
Tamtej s³odko mo¿na ulec,
Bo metod¹ usta - usta
Wtajemnicza w swoje gusta.

Ta w sypialni wci¹¿ namiêtnie
Lubi bawiæ siê w rozpiête.
Z tamt¹ nie wie, jakim cudem
Zabawiaj¹ siê jej udem.

Jedna mami, druga kusi,
Od przesytu goœæ siê dusi,
Jakby sobie pe³n¹ par¹
Do prze³yku pcha³ makaron!

Cudne ³anie. Dacie wiarê?
Ju¿ zak³ada facet harem,
Ju¿ piêæ hurys ma w ramionach…
Wtem… Rany! Budzi go… ¿ona

Wyró¿nienie

Teresa Sobestjañczuk

Jesienna mi³oœæ

Srebrem babiego lata osnuta
dojrza³a jak winogron kiœcie
pe³na szczêœcia
wy³uskanego z drobiazgów dnia
kolorowa gronami jarzêbin
wspomnieniami przesz³oœci bogata
w szelest melancholii
opad³ych liœci ws³uchana
jesienna mi³oœæ
czu³oœci¹ w oczach zapisana

Wyró¿nienie

£ucja Dudziñska

Ja ciê kocham, a ty co?

Lubisz mieæ pe³ne rêce. Zawiasy moich ud 
ko³ysz¹ siê,
gdy czule je obejmujesz. Wyczekuj¹ naporu si³y.
Potrzebujemy kropel rosy i potu. Niech siê 
przelewaj¹,
przecie¿ do czegoœ s³u¿¹ naczynia po³¹czone.

Czekam i mówiê ¿e to chemia. Sprowadzi³am 
mi³oœæ do
³añcucha reakcji. Co rano malujê usta, tuszem 
barwiê rzêsy.
Pragnê ch³odu d³oni na rozpalonym czole, mo¿e 
oprzytomniejê
I tak mija kolejny dzieñ, mija kolejny wieczór.

Migrena niczym têsknota wraca i w okowach 
trzyma myœli,
Aby nie zesz³y na dobr¹ drogê. W koñcu to 
oczekiwanie na coœ
wiêcej, nie tylko na rozkoszny grymas w 
roztañczonej krwi.
rozpuszczam w³osy i grzeszê w snach.

Wyró¿nienie

Katarzyna Kandora

spotykaj¹ siê co sobotê, co sobotê, co znaczy - 
gdziekolwiek by - byli - nie - byli. ona pachn¹ca 
noc¹, on œwiec¹cy dniem.

w tajemnicy przed innymi kupili siebie nawzajem 
jednym spojrzeniem. oddali siebie jednemu 
spojrzeniu.

on na chwilê ginie w kuchni szukaj¹c herbatników, 
otwieraj¹c wino. ona czekaj¹c na niego stoi przy 
regale z ksi¹¿kami; czytaj¹c tytu³y lekko przechyla 
g³owê.

on wchodzi do wype³nionego emocjami pokoju z 
herbatnikami, winem i jednym kieliszkiem. gasi 
du¿e œwiat³o na rzecz ciemno tl¹cej siê lampki. 
wybiera muzykê. siadaj¹ obok siebie ju¿ wiedz¹c 
jak pachnie raj. popijaj¹c wino, na wspólnym 
kieliszku szukaj¹ wci¹¿ obcych warg. on 
zazdrosny o telefony do niej, ona o jego pó³g³os
do s³uchawki. ju¿ lekko rozko³ysana k³adzie g³owê 
na jego kolanach. on wyg³askuje ko³ysankê 
zmêczonej burzy loków.
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rozstaj¹ siê póŸn¹ noc¹ poca³unkiem w lewe 
policzki. on daje jej pude³ko z czekoladkami. ona 
mu jeszcze jeden poca³unek (spójrz przed tob¹ 
nieoddany uœmiech)

ona zasypia ukrywaj¹c siê w pude³ku z 
czekoladkami; on w ich pó³mroku, na kieliszku 
odnajduj¹c jej wargi.

po czerwonym winie siê
i tak lubiê
gdy
Ty te¿

Wyró¿nienie

Tadeusz Haftaniuk

Limeryk dla Walentego

¯y³ sobie kiedyœ facet Walenty
Co nie w smak mu by³y eksperymenty
Zachêca³a go ¿ona
Nieco w ³ó¿ku znudzona
Ej ty Walenty przestañ byæ œwiêty

Maciej Topolski

Zorza (fragmenty)

Skorzysta³em z zaproszenia Bebe. 
Zadzwoni³, powiedzia³, ¿e znalaz³ moje zdjêcie w 
jakiejœ teczce i pomyœla³, ¿e warto by³oby siê 
zobaczyæ. Chcia³ mi pokazaæ miasto, zapoznaæ 
mnie z kilkoma osobami i powspominaæ. Pozna³em 
go dawno temu, przy jakiejœ absurdalnej okazji, w 
jakimœ mglistym miejscu. Pamiêtam, ¿e urzek³o 
mnie jego wodniste spojrzenie.

Jutro mia³em wyje¿d¿aæ. Bebe powiedzia³, 
¿e po obiedzie pójdziemy do kawiarni, ¿e poka¿e mi 
kogoœ.

- Ale… - nie mia³em ochoty wychodziæ, 
chcia³em odpocz¹æ przed powrotem, rano 
spakowaæ walizki i spokojnie wróciæ do swojego 
mieszkania. Bebe nalega³. W kawiarni nie by³o wielu 
klientów. Dwóch mê¿czyzn pi³o herbatê, studentka 
skoñczy³a rogalika, facet w rogu wo³a³ kelnera. By³a 
tam tak¿e czterdziestoletnia kobieta. Siedzia³a pod 
œcian¹, d³onie z³o¿y³a na podo³ku, patrzy³a za okno. 
Na stoliku przed ni¹ sta³a fili¿anka, podnosi³a j¹ do 
ust i, bior¹c ma³y ³yk, odstawia³a na talerzyk. Nie 
by³o w niej smutku, nie by³o w niej nawet zmêczenia, 
tylko echo piêkna, które kiedyœ, w najwa¿niejszym 
momencie zawiod³o i zosta³o zapomniane.

- Widzisz j¹? - zapyta³ Bebe.
- Mhm.
- Nadal jest dziewic¹.
I nawet wtedy, maj¹c dwadzieœcia kilka lat, 

by³a dziewic¹. Mieszka³a z bratem i g³uch¹ matk¹. 
Czasami czyta³a jej francuskie powieœci lub 
w³¹cza³a gramofon i, siadaj¹c obok, s³ucha³a ciszy. 
Przekrêca³a pokrêt³o g³oœnoœci, k³ad³a ig³ê i, 
trzymaj¹c rêkê matki, kiwa³a g³ow¹ w rytm 
nieistniej¹cej melodii. Jej myœli zajête by³y czymœ 
innym - za œcian¹, na biurku, obok ka³amarza le¿a³y 
dwie nieotwarte koperty. Przez d³ugie lata 
prowadzi³a korespondencjê z wieloma ludŸmi, 
przede wszystkim jednak z pisarzami. Urzeka³a ich 
na nieznany dot¹d sposób: zwierzali siê ze swoich 
planów, przysy³ali ksi¹¿ki z autografami, czasem 
nawet proponowali wspó³pracê; nie wiadomo, na 
czym mog³a ona polegaæ. Zdarza³o siê, ¿e 
zaprasza³a ich do siebie, przesy³a³a adres, radzi³a, 
co maj¹ ze sob¹ wzi¹æ, jakie ubranie i jakie obuwie, 
planowa³a, gdzie pójd¹ i co chcia³aby im pokazaæ, 
na koniec podpisywa³a siê wyæwiczon¹ pêtelk¹. 
Przyje¿d¿ali po tygodniu lub dwu, nie bacz¹c na 
postêp prac nad now¹ powieœci¹, na zaleg³y esej 
czy rodzinê. W jej listach jest jakiœ urok, w tym 
mieœcie  te¿  musi  byæ,  myœleli  i,  wysiadaj¹c  z 
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poci¹gu, z maszynami do pisania w plecakach, z 
podrêczn¹ walizk¹ pe³n¹ bielizny i rêkopisów i, 
pytaj¹c kogoœ o tê i tê ulicê, szli przed siebie. Nie 
musia³a nikogo oszukiwaæ, pisa³a prawdê, tak wiêc, 
jeœli opisywa³a im swój widok z okna i wra¿enia „po 
lekturze Pana poezji”, to oni mogli to póŸniej 
poznaæ, zobaczyæ i przypomnieæ.

Jedli razem obiady, razem spacerowali, 
razem palili papierosy, te ze zdobionych 
papieroœnic i te skrêcane na kolanie, razem œmiali 
siê ze s³u¿¹cej, razem przypadkowo i niewinnie 
dotykali siê d³oñmi, w koñcu razem zapominali, 
razem przepraszali za zw³okê, razem… gdyby 
zobaczyæ j¹ wtedy na ulicy, mo¿na by³o powiedzieæ: 
jest szczêœliwa, ma mieszkanie, ma wiklinowy 
koszyk z warzywami, nied³ugo jej œwiat wype³ni siê 
œmiechem dziecka. Ale by³o zupe³nie inaczej. Listy 
by³y krótsze, odpowiedzi przychodzi³y rzadziej i bez 
prezentów.

Kiedy choroba matki zaczê³a oplataæ 
cicho i ze smutkiem ca³y dom, chodz¹c na palcach, 
próbowa³a znaleŸæ dla siebie jakieœ rozwi¹zanie: 
jakby wisia³o za oknem na kszta³t bielizny, jakby 
zawieszone na œcianie, na ma³ym gwoŸdziu, mog³o 
podrzuciæ wzór i sumê.

(…)
Nagle któregoœ wieczoru brat powiedzia³ 

jej, ¿e ma zaproszenie na wa¿ne spotkanie, chcia³, 
¿eby mu towarzyszy³a; godzinê lub dwie póŸniej 
jedli kolacjê i rozmawiali z ludŸmi, których nie zna³a, 
których on te¿ za dobrze nie zna³; zaczêli tañczyæ, 
kelnerzy roznosili alkohol w wysokich kieliszkach, 
dziwi³a siê - czym d³u¿ej tam byli, tym mniej - co tutaj 
robi, t³umaczy³a, ¿e powinna byæ w domu, blisko 
matki (która tamtej nocy poderwa³a siê z ³ó¿ka, 
powiedzia³a dwa czy trzy s³owa, i opad³a, zalewaj¹c 
poœciel krwi¹), ale w³aœnie wtedy, gdy wysz³a na 
zewn¹trz i zapali³a papierosa, zobaczy³a tego 
cz³owieka, zobaczy³a tylko jego ramiona, i kiedy 
zesz³a po schodach ju¿ go nie by³o, popatrzy³a w 
miejsce, w którym zdawa³o siê, ¿e go dostrzeg³a, po 
czym wróci³a na salê; nagle, mo¿e przez alkohol, 
zaczê³a dra¿niæ j¹ ta sytuacja. Zaproszona do 
tañca, wysz³a na drewniany parkiet i po nied³ugim 
czasie, gdy zmêczona usiad³a na krzeœle, 
zobaczy³a go znowu.

Profil, rêkê w kieszeni i drug¹, która 
podnosi kieliszek do ust.

Nachyli³a siê do kobiety obok i zapyta³a, 
kto to jest, tamten, ten m³ody cz³owiek. W 
odpowiedzi otrzyma³a imiê i nazwisko; przyswoi³a 
je od razu, prawdopodobnie na zawsze; wiedzia³a, 
¿e jej wzrok jest natrêtny, wiedzia³a, ¿e jego oczy 
przesun¹ siê w jej stronê, widzia³a siebie, jak wstaje 
i  podchodzi do niego, wyci¹ga d³oñ i,  
przedstawiaj¹c siê, s³yszy ka¿de za³amanie, po 
chwili s³yszy jego g³os, jego nazwisko, jego…

- Pani brat, proszê za mn¹ - powiedzia³ 
kelner, po czym wskaza³ jej drogê. Podnios³a siê, 
ale k¹tem oka dostrzeg³a, ¿e jego profil staje siê 
twarz¹, jego oczy staj¹ siê wzrokiem, ale w miejscu, 
w którym dopiero siedzia³a, widzi ju¿ inn¹ kobietê; 
znika w t³umie, przechodzi przez drzwi, przez 
ciemny korytarz i w kuchni widzi swojego brata. 
Zgarbiony nad misk¹, z ok³adem na karku, pluje 
krwi¹ i, podnosz¹c g³owê, próbuje siê do niej 
uœmiechn¹æ. Jego oko jest spuchniête, warga 
zaczyna rosn¹æ, a gdy mówi:

 - Zostaliœmy sami - ona kiwa g³ow¹ i po 
chwili zastyga, mru¿y oczy i osuwa siê na pod³ogê 
niby but, niby rozpiêta suknia po ca³ym dniu. Z 
cichym szelestem.

Po pogrzebie pokój matki zosta³ 
zamkniêty na klucz. Gdy minê³o kilka tygodni, gdy 
wyjecha³a rodzina, gdy podzielili siê maj¹tkiem, tym 
wszystkim, co siê na niego sk³ada³o, wrócili do 
normalnego ¿ycia, tak jakby ta œmieræ by³a kwesti¹ 
czasu, dope³nieniem formalnoœci, dopiskiem u do³u 
kartki, na której ktoœ notowa³ czyjeœ ¿ycie, i tamtego 
wieczoru, kiedy zobaczy³a go po raz pierwszy, 
postawi³ ostatni przecinek, ostatnie s³owo, kropkê. 
Listonosz nie zjawia³ siê ju¿ prawie wcale. Przestali 
do niej pisaæ, ona przesta³a odpisywaæ, nie na 
z³oœæ, ale powoli, jakby przez obawê, ¿e nie 
potrafi³aby utrzymaæ pióra, które le¿a³o schowane w 
g³êbokiej szufladzie. Nie by³o w niej lekkoœci, tego 
uczucia, z którym uk³ada³a wszystkie listy. Teraz 
mog³a b³agaæ, koœlawym i rozstrzelonym pismem, 
prosiæ, by jeszcze raz zechcieli wysi¹œæ z poci¹gu i 
zapukaæ do drzwi, z pytaniem: „Czy mieszka tu…?”, 
i wejœæ do hallu, postawiæ walizkê, zdj¹æ p³aszcz. 
Teraz, teraz to by³o tylko znu¿enie, gorsze od 
milczenia i niedzielnych poranków, kiedy zamiast 
spokoju wype³nia³ j¹ lêk przed nadchodz¹cym 
dniem, przed tym, co chcia³aby, a co w jakiœ 
niezrozumia³y sposób nie mog³a, bo te uczucie, 
wytr¹caj¹c z jej d³oni fili¿anki i talerze, wyrywa³o z jej 
serca przyjemnoœæ i beztroskê.

I któregoœ dnia, kiedy ona i jej brat jedli 
razem obiad, przypomnia³a sobie tamto imiê, tamto 
nazwisko; nie próbowa³a go sobie przypomnieæ, 
zapomnia³a o jego ramionach i o pustym krzeœle; 
wróci³a do zakupów, do patrzenia w okno, do ³kania 
w poduszkê i miesi¹czki, która odwiedza³a j¹ niby 
dobra kole¿anka, niby kuzynka i po kilku dniach 
znika³a: do zobaczenia, kochana… Jego profil i 
rêka, nie, nie œni³a o nich, przynajmniej jeszcze 
wtedy o nich nie œni³a. Tamta sytuacja, tamto 
miejsce by³y jeszcze szorstkie, tak jak szorstki 
mo¿e byæ ból, który pojawia siê przed snem i znika 
wraz ze œwitem - od³o¿y³a sztuæce, wytar³a usta i, 
patrz¹c chwilê na zajêtego jedzeniem brata, 
zapyta³a go, czy wie coœ o tym cz³owieku o tym 
imieniu i nazwisku. 
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Konfabulatorium (2)

        

Odpar³, ¿e s³ysza³ o nim, ale niewiele, ju¿ 
nie pamiêta od kogo i kiedy, ale jeœli siê nie myli, to 
on czêsto wyje¿d¿a, za sprawami czy do 
sanatorium, nie wie dok³adnie, czêsto go nie ma w 
mieœcie, a je¿eli ju¿ jest to pomaga wujowi 
prowadziæ firmê, czy coœ w tym rodzaju, nie sklep, 
nie hurtowniê, coœ dziwnego, coœ, czego nie 
pamiêta dok³adnie, coœ z chemi¹ chyba, tak, on jest 
z dobrej rodziny, mieszka w œródmieœciu, gdzieœ 
niedaleko placu.

Dokoñczyli obiad, odsunêli krzes³a i wrócili 
do swoich pokoi. Kilka godzin póŸniej spyta³a, czy 
przypadkiem nie zna adresu tego cz³owieka; ma do 
niego sprawê i chce napisaæ list z proœb¹, bo pewna 
znajoma… zaczê³a k³amaæ, nie przeczuwaj¹c 
jeszcze - bo tylko nieliczne stworzenia na ziemi (na 
przyk³ad œlimak) i tylko niektórzy ludzie potrafi¹ 
przewidzieæ coœ na tym œwiecie (na przyk³ad 
zegarmistrz) - ¿e ten adres bêdzie przyczyn¹ tak 
wielu przykrych dla jej zdrowia i ducha zdarzeñ, i ¿e 
wielokrotnie i bezskutecznie bêdzie próbowaæ 
zapomnieæ tê ulicê, i jeszcze nieraz bêdzie 
zapisywa³a je na kopertach, tak jak zapisywa³a te 
nale¿¹ce do pisarzy i poetów. Brat odpar³, ¿e 
jeszcze dzisiaj go zdobêdzie i, wstaj¹c z kanapy, 
w³o¿y³ marynarkê i kapelusz, przeszed³ obok niej, 
jak gdyby by³a to najwa¿niejsza i najciekawsza 
rzecz w tym dniu, a mo¿e tygodniu - dowiedzieæ siê, 
gdzie mieszka jakiœ cz³owiek, gdzie od czasu do 
czasu œpi i wi¹¿e sznurowad³a. W³aœnie wtedy, w 
pokoju brata, zacz¹³ siê dla niej najwa¿niejszy 
okres.(…)

I patrz¹c na biurko i kredens, który kiedyœ 
nale¿a³ do ich ojca, a który od zawsze nale¿a³ do 
tego domu, usiad³a na kanapie i postanowi³a 
poczekaæ, przemyœleæ treœæ listu, ka¿de s³owo, 
które pozwoli zbli¿yæ siê do niego, dotkn¹æ jego 
d³oni. Chodzi³a od œciany do œciany, odsuwa³a fotel 
stoj¹cy przy biurku i siada³a, jakby w³aœnie spe³ni³o 
siê marzenie wielu dzieci: bez przeszkód dotykaæ 
ksi¹¿ek i szaf w gabinecie ojca, do którego mia³o siê 
dostêp jedynie wtedy, gdy przeskroba³o siê coœ 
powa¿nego lub mia³o tak samo wa¿ne pytanie.

Otworzy³y siê drzwi i wszed³ brat, ko³ysz¹c 
siê nieco i, stan¹wszy przed ni¹, t³umacz¹c siê 
zawile, wyj¹³ z kieszeni kartkê papieru. Zapach 
alkoholu, z³o¿ony na pó³ papier, swoje zmêczenie, 
zapalon¹ w k¹cie pokoju lampê, s³u¿¹c¹, która 
zaraz po us³yszeniu kroków w hallu, przysz³a do 
gabinetu i zapyta³a, czy podaæ kolacjê, i swoje 
suche podziêkowanie, mia³a zapamiêtaæ jeszcze 
d³ugo. Wróci³a do siebie i, siadaj¹c przy biurku 
zaczê³a pisaæ pierwszy list, który spoœród 
wszystkich, istniej¹cych lub nie, by³ jednak 
najwa¿niejszy, najwa¿niejszy z tych kilku tysiêcy 
albo miliona, tylko ten wyp³yn¹³ z niej - mimo ¿e 
pe³en form grzecznoœciowych, uleg³oœci i k³amstw - 
naprawdê.

                                        Maciej Topolski

Mariusz Kargul

Pochwa³a akwarystyki

W m³odoœci para³em siê hodowl¹ i 
rozmna¿aniem na skalê powiatow¹ rybek 
akwariowych. Ju¿ od dobrych kilku lat staram siê 
jednak zajmowaæ szeroko rozumian¹ dzia³alnoœci¹ 
literack¹. Mam czarny p³aszcz, dandysowski 
kapelusz, siêgaj¹ce ramion w³osy, chmurne 
wejrzenie i opryskliwy sposób bycia. Nie szanujê 
klasyków, do kolegów i kole¿anek „po piórze” 
odnoszê siê z lekcewa¿eniem, a debiutantów 
traktujê jak uporczywie nawracaj¹cy zakwit sinic. 
Dostrzegam innych ludzi wokó³ siebie, lecz 
przydatnoœæ owego istnienia potwierdza siê tylko w 
sytuacjach, kiedy mogê ich u¿yæ jako materia³u do 
kolejnych utworów. Owszem, mam ¿onê, ale 
sypiam z Mas³owsk¹, Tokarczuk robi mi œniadanie, 
a drzwi otwiera przede mn¹ Grochola. Jest mi 
przykro, ¿e sprawdzeni przyjaciele s¹ ju¿ na tamtym 
œwiecie. I naprawdê nie ma w tym mojej ¿adnej winy, 
¿e Mi³osz, Gombrowicz, Herbert czy Herling-
Grudziñski nie mog¹ opowiedzieæ o wp³ywie mojej 
osoby na ich twórczoœæ…

Takie to wszystko doko³a obmierz³e i 
nijakie. Dzieci têpawe, s¹siedzi skretyniali, 
pasa¿erowie w autobusie przypominaj¹ rasowe 
okazy z jakiegoœ dalekowschodniego bestiarium, a 
spowiednik dalej ma pretensje o to, ¿e nie trzymam 
r¹k na ko³drze. Muszê co niedziela udawaæ 
prawego katolika, bo inaczej wywioz¹ mnie st¹d na 
rozrzutniku. W trakcie mszy celowo klêkam i 
podnoszê siê z opóŸnieniem, byle tylko móc 
zobaczyæ, która z nobliwych parafianek ma na sobie 
ró¿owe stringi, a której nie wystarcza na ¿yletki i 
w³os jej pl¹sa ochoczo po kroczu, odnó¿ach i 
ustach.

Staruszki z miejscowego ko³a gospodyñ 
poprosi³y swego czasu o napisanie kilku dobrych 
s³ów na temat jednej z nich, która w wieku 89 lat 
zadebiutowa³a na niwie literackiej. Ju¿ mia³em siê 
nad¹æ, prychn¹æ, psami poszczuæ, kiedy pad³o 
sakramentalne: „Panie, a wiela to bedzie?”. 
Przyuczon na kursie kreatywnego pisania do 
natychmiastowej reakcji na tego typu dictum, 
rzek³em od razu: „Jak od pañ szanownych, to z 
dwiesta za piêæ pochlebnych zdañ na ok³adce. 
P³atne z góry, mile widziane dodatki w postaci 
darów natury”. Niesiony natchnieniem, nawet nie 
zorientowa³em siê, ¿e wszed³em w rym. W tym 
momencie ich nestorka zaczê³a zdejmowaæ z siebie 
zapaskê. Na szczêœcie w porê zd¹¿y³em wyjaœniæ, 
¿e chodzi mi o miód, mleko, schabik i jajka. 
Pochwali³em przy okazji lotnoœæ jej dowcipu i oby-
watelsk¹  postawê.
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W ¿yczliwym „blurbie” stanê³o wiêc: 
„Ludowa i patriotyczna poezja naszej siostry, 
Dobrogniewy Zdzi¹s³ej, przesi¹kniêta jest g³êbok¹ 
ch³opsk¹ m¹droœci¹, umi³owaniem roli, mi³oœci¹ 
Ojczyzny i obron¹ podstawowych wartoœci 
religijnych i ludzkich. Z jej debiutanckiego tomiku 
Krowy i s³owiki granic nie znaj¹ bije duch wojów 
Krzywoustego,  s ³ychaæ chrobot  mieczy 
Jagie³³owych, wrzynaj¹cych siê w czaszki 
Krzy¿aków pod Grunwaldem, zalatuje ³opot 
skrzyde³ husarskich spod Wiednia i dwustuletnia 
woñ niemytych stóp p¹tników, zmierzaj¹cych do 
miejsc œwiêtych. Sterana wiekiem i walk¹ z 
wszelkimi mo¿liwymi okupantami, nasza babcia 
kochana, dochowa³a siê nie tylko czworga dzieci, 
12 wnuków i 18 prawnuków (specjalna nagroda od 
wójta za „niespo¿yt¹ aktywnoœæ na polu 
prokreacyjnym wsi i gminy oraz nieuleganie wrogiej 
propagandzie antykoncepcyjnej”), ale pokusi³a siê 
tak¿e o przelanie na papier swych myœli, trosk i 
ma³ych radoœci. Dziêki temu œwiat³o dzienne ujrza³ 
szokuj¹cy na swój sposób zbiór wierszy, które 
stawiaj¹ Dobrogniewê gdzieœ miêdzy Pockiem a 
Puckiem. Autorka chyli siê ju¿ co prawda ku 
upadkowi, ale nad dzie³em jej ¿ycia pochylaj¹ siê 
równie¿ powoli uniwersyteckie siwizny i 
krytykanckie ³ysiny. Nie b¹dŸmy wiêc obojêtni 
wobec tak dobrego kawa³ka literatury, unieœmy swe 
znu¿one postmodernistyczn¹ codziennoœci¹ 
cz³onki i udajmy siê do najbli¿szej ksiêgarni po 
tomik, w którym krowy mówi¹ ludzkim g³osem, a 
dop³aty z Unii wyp³acane s¹ co miesi¹c!”.

Ostatnie zdanie doda³em gratis, ¿eby po 
wsi nie posz³a fama, ¿e zdziertus ze mnie i 
hochsztapler. Zreszt¹, jak tu nie uczyniæ czegoœ 
mi³ego dla pani Dobrogniewy, skoro w jednym z 
wierszy (pt. Upiór w pegeerze) z rozbrajaj¹c¹ 
szczeroœci¹ wyznaje: Dojrzewa³am, kwit³am, 
tuli³am ch³opców do ³ona / Gdy do wsi wjecha³ 
kombajn i na mym polu skona³ / Prosi³am, b³aga³am, 
p³aka³am / I znowu od ¿ycia w dupê dosta³am. 
Znawcy twórczoœci autorki Krów i s³owików dotarli 
niedawno do emerytowanego dyrektora PGR-u 
Jana Bezrolnego i ustalili, ¿e wspomniany kombajn 
naprawdê wjecha³ na pole pani Dobrogniewy i z 
bli¿ej niewyjaœnionych przyczyn ca³kiem zesz³o z 
niego powietrze. Wrak sta³ tam jeszcze przez kilka 
¿niw i napawa³ swym widokiem oczy piewców 
agrokulturowego industrialu. A tak na marginesie, 
dyrektor Bezrolny wspomina w wywiadzie-rzece 
(zawartym w antologii Stonka nie by³a naszym 
wrogiem. Kierownicy domów kultury i dyrektorzy 
PGR wobec wyzwañ transformacji), ¿e tê dupê, co 
to w ni¹ tak Zdzi¹s³a od ¿ycia dosta³a, on d³ugo i z 
namaszczeniem przywraca³ do stanu pierwotnej 
u¿ytecznoœci.Z³oœliwi twierdz¹, ¿e w oryginale tytu³ 
debiutanckiego  tomu  mia³  brzmieæ: Byliœmy 

sanacji kul¹ u nogi, ale wójt i starosta uparli siê, by 
poezja sz³a jednak z duchem czasu i  
odzwierciedla³a na przyk³ad wejœcie Polski do strefy 
Schengen. St¹d te nieszczêsne krowy i s³owiki 
lataj¹ce bez przeszkód po ca³ej Unii i sraj¹ce na 
g³owy z(re)integrowanych Europejczyków.

Mariusz Kargul

Marzena M. Podkoœcielna

I  oby tradycji sta³o siê zadoœæ

Mo¿e te s³owa bêd¹ wypowiadane za lat 
kilka, kilkanaœcie, kilkadziesi¹t, teraz natomiast 
jedynie wytrwale i uparcie staramy siê tê tradycjê 
tworzyæ - tradycjê spotkañ literackich o dumnie 
brzmi¹cej nazwie: „Krasnostawskie Walentynki 
Literackie”.

Tak oto 14 lutego 2009 roku o godz. 16, w 
ciep³ej walentynkowej atmosferze Sali Kawiar-
nianej Krasnostawskiego Domu Kultury, 
zainaugurowaliœmy drugie z tego cyklu spotkanie, 
co prawda w zimowej aurze, lecz o gor¹cej, 
romantycznej tematyce. Tym razem zapropo-
nowaliœmy dawkê poezji, poezji kobiecej a zarazem 
bezpardonowo z ¿ycia wziêtej, poezji subtelnej, 
emocjonalnej, pomimo w niektórych miejscach 
du¿ej oszczêdnoœci s³ów, a jednoczeœnie 
krytycznej i ostrej w tych s³ów doborze. Taka jest 
w³aœnie poezja Magdaleny Jankowskiej, która 
zechcia³a byæ goœciem honorowym krasno-
stawskiej walentynkowej imprezy i przyjê³a 
zaproszenie Grupy Literackiej A4.

By³ to wieczór poœwiêcony twórczoœci, jak 
i sylwetce poetki. Ta drobna blondynka o delikatnie 
krêconych w³osach, umiejêtnie, z w³aœciwym sobie 
urokiem, dok³adnie jak w jednym z jej wierszy, 
porwa³a s³uchaczy w interesuj¹c¹ podró¿. S¹dz¹c 
po liczbie i twarzach zgromadzonych amatorów 
poezji, niezaprzeczalnie jej siê to uda³o.

SPOTKANIE AUTORSKIE
sala bardzo przypomina³a pok³ad samolotu
którym w odleg³¹ podró¿ ktoœ wys³a³ ca³¹ klasê
wszyscy wygodnie siedzieli w g³êbokich fotelach
pasy bezpieczeñstwa spojrzeniem zapiê³a
instruktorka z klubu i og³osi³a start
a ja ich mia³am porwaæ przy pomocy wiersza
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Spotkanie poprowadzi³a cz³onkini Grupy 
Literackiej, Jadwiga Demczuk, staraj¹c siê 
uchwyciæ i uzmys³owiæ s³uchaczom jak najwiêcej 
treœci z opublikowanych tomików poetki, jak 
równie¿ swoich osobistych spostrze¿eñ. Wierszy 
bywa jednak ci¹gle za ma³o na tego typu 
spotkaniach, ale prezentacja wybranych, zachêci³a 
do lektury uchwyconych i zapisanych obrazów, 
momentów z ¿yciorysu, jak mo¿na by³o dostrzec 
nie tylko autorki; to pewien przekrój wielu 
autentycznych narracji.

Magdalena Jankowska

OJCZYZNA
z jej wielkoœci musimy uj¹æ
miejsca po wielu nieobecnych

MINIMALIZM?
aria na punkt G

DWANAŒCIE POTRAW
i trzynasta
sprawa

REWIZJA
Czemu „do ³ó¿ka”
choæ równie czêsto na tapczanie
lub materacu w niejednej kawalerce -
Dla tego ciep³a które niesie 
wspomnienie dziadków?

A „kochaæ siê” -
¿eby form¹ zwrotn¹ ³agodziæ
okolicznoœciowy fa³sz bezokolicznika?

Jêzyk -
niby tylko narzêdzie
a tak nas rozumie
SYLWESTER
Ducha mo¿na wyzion¹æ -
ktoœ przekrzykiwa³ ha³as muzyki.

Tañczyliœmy przy rytmach ludowych
zabijanego narodu albo narodu zabójców.

Jak ba³kañskie melodie
jeden rok siê koñczy³ a drugi zaczyna³.

Granice oblewa siê
szampanem lub krwi¹.

FESTIWAL LITERACKI
Jeszcze wszyscy równi przy tym stole.
Stó³ bez chleba i wina. Popielniczki
tylko i piwo w plastykowych kubkach.
Ale czuje siê niezwyk³y nastrój. Bêd¹
dawane znaki. Bêdzie wybrany. Wybrany
wstanie i odejdzie. To trochê przypomina 
ostatni¹ wieczerzê, lecz zwi¹zek nie wynika
z podobieñstwa liczb. Powo³any przestanie
byæ jednym z nich, chocia¿ bêdzie odpowiada³
za wszystkich i za wszystkich mêczy³ siê
przed kamer¹.

Magdalena Jankowska pochodzi z 
Pu³aw. Ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Na³êczowie i filologiê polsk¹ na 
Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. 
Debiutowa³a zestawem wierszy w tygodniku 
„Radar”. Nastêpnie jej poezja ukazywa³a siê w wielu 
pismach ogólnopolskich, m.in. w „Akcencie”, 
„Czasie Kultury”, „Kamenie”, „Kresach”, „Odrze”, 
„Pograniczach”, „Pracowni”, „Res Publice”, 
„Toposie”, „Tyglu Kultury”, „Zwierciadle”. 
Dotychczas opublikowa³a szeœæ tomów wierszy: I 
co dalej? (1990), Kula i skrzyd³o (1992), Zbiór 
otwarty (1994), Tak siê sk³ada (1998), Ju¿ (2002), 
Salon Mebli Kuchennych (2006) oraz ksi¹¿kê 
prozatorsk¹ Billing (2001).

Ka¿dy z tytu³ów by³ zauwa¿ony przez 
krytykê literack¹. Pisano o nich na ³amach „Akantu”, 
„Akcentu”, „Dziœ i jutro”, „Ex-librisu”, „Frazy”, 
„Krzywego Ko³a”, „Literatury”, „Miesiêcznika 
Prowincjonalnego”, „Nawiasu”, „Nowych Ksi¹¿ek”, 
„Nowego Tygodnia”, „Kresów”, „Odry”, „Opcji”, 
„Podkowiañskiego Magazynu Kulturalnego”, 
„Pograniczy”, „Pracowni”, „S³owa Powszechnego”, 
„S³owa”, „Przegl¹du Kulturalnego”, „Toposu”, 
„Twórczoœci”, „Wiêzi”.

Magdalena Jankowska wiele lat zajmuje 
siê krytyk¹ literack¹, szkice literackie i recenzje 
publikowa³a m.in. w pismach „Akcent”, „Kresy”, „Na 
przyk³ad”. Jest cz³onkini¹ Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich.

Niestety, nawet najciekawsze spotkanie 
musi dobiec koñca. Pani Magdalena przyjê³a 
podziêkowania i kwiaty, a nam pozostawi³a nadziejê 
na kolejne wiersze oraz posmak tak sympatycznie 
rozpoczynaj¹cego siê walentynkowego wieczoru, 
którego dalsz¹ czêœci¹ by³o og³oszenie wyników 
konkursu twórczoœci mi³osnej.

                     Marzena M. Podkoœcielna
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Krasnystaw (nareszcie) opisany

Mariusz Kargul

O tym, ¿e w Pu³awach mieszka jakiœ 
p a s j o n a t  r o z k o c h a n y  w  d z i e j a c h  
Krasnegostawu, i ¿e stara siê wydaæ 
monografiê temu poœwiêcon¹, dowiedzia³em 
siê kilka lat temu od Saturnina Naliwajko. 
U s ³ y s z a ³ e m  t e ¿  c o  n i e c o  o  b r a k u  
zainteresowania ksi¹¿k¹ wœród potencjalnych 
miejscowych decydentów i sponsorów. D³ugo 
siê jednak nie dziwi³em, maj¹c na uwadze 
ówczesne problemy z wydaniem sonetów 
Bojarczuka (w wyborze i opracowaniu dr. J. 
Ziêby). Dzisiaj bardziej dziwiê siê temu, ¿e uda³o 
mi siê „za³apaæ” na ostatni wolny egzemplarz 
pracy Kazimierza Sto³eckiego - „Krasnystaw. 
Rys historyczny”.

W zaciszu domowych pieleszy ka¿dy z 
nas jest wytrawnym znawc¹ tematu i surowym 
krytykiem. Z luboœci¹ wytykamy b³êdy bliŸnim, 
którzy wydali drukiem poezjê, prozê, wspomnienia, 
rozprawy itp. Trzymaj¹c w rêku gotowe owoce, 
czêsto wieloletnich wysi³ków i poszukiwañ, 
deliberujemy nad brakami ksi¹¿ki lub ra¿¹cymi 
uchybieniami warsztatowymi autora, autorki, 
autorów. Rzadko kiedy przychodzi nam wtedy do 
g³owy zadanie sobie pytania, czy my sami 
bylibyœmy w stanie wykonaæ choæ czêœæ 
niewdziêcznej i mozolnej pracy zwi¹zanej z 
przygotowaniem do druku pozycji takiej, jak na 
przyk³ad przywo³ywany tutaj rys historyczny 
Krasnegostawu?

Jego autor, urodzony w Krasnymstawie w 
1948 roku, absolwent I LO im. W³. Jagie³³y, z 
wykszta³cenia chemik (Politechnika Wroc³awska - 
1971, doktorat na UMCS w Lublinie - 2007), 
przyznaje w przedmowie do swojej „ksi¹¿eczki”, jak 
j¹ zapewne przez wrodzon¹ skromnoœæ sam 
okreœla, ¿e w odró¿nieniu od zawodowych 
historyków móg³ pokusiæ siê o napisanie monografii 
nie trzymaj¹cej siê kurczowo wymogów „rasowej” 
dysertacji. Fakt, i¿ Krasnystaw takowej nie posiada 
i zapewne d³ugo mieæ jeszcze nie bêdzie. Tym 
bardziej nale¿y okazaæ podziw i szacunek dla 
wysi³ku dokonanego przez pana Kazimierza. I myli³ 
siê bêdzie ten, kto wysnuje przypuszczenie, ¿e 
zapewne wystarczy³o przewertowanie dostêpnych 
opracowañ na dany temat i zebranie w jednym 
miejscu rozproszonych wycinków z prasy.

Kazimierz Sto³ecki wie ju¿ doskonale z 
czym wi¹¿e siê napisanie nawet nienaukowej 
monografii niespe³na 20-tysiêcznego miasta o 
kilkusetletniej (udokumentowanej) historii: 
„Dziesi¹tki godzin spêdzonych w bibliotekach, setki

Moim zdaniem jest to wielki „rarytas” 
czytelniczy, który sta³ siê niemal automatycznie 
bia³ym krukiem w chwili swego wydania. Autor 
opublikowa³ omawian¹ pracê „w³asnym staraniem” 
w jednym z lubelskich wydawnictw, w nak³adzie 
100 egzemplarzy w po³owie 2008 roku i zd¹¿y³ je 
ju¿ rozdaæ lub sprzedaæ wœród osób spragnionych 
wiedzy o miejscu ich urodzenia i ¿ycia. Dziêki 
staraniom Artura Borzêckiego, ksi¹¿ka trafi³a te¿ do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. 
Zapewne znajd¹ siê malkontenci wytykaj¹cy jej to 
czy tamto, ale równie¿ lawinowo zacznie narastaæ 
liczba cytowañ „Krasnegostawu”, rzecz jasna w 
przypadkach,  gdy ktoœ rzetelnie do tego podejdzie 
i nie bêdzie „prze¿yna³” bezlitoœnie i „¿ywcem” tego, 
co K. Sto³eckiemu zajê³o tyle czasu i zachodu.

Do tej pory, co bardziej uœwiadomieni 
mieszkañcy Krasnegostawu, mogli dokonywaæ 
nastêpuj¹cego skrótu myœlowego odnoœnie historii 
miasta: Szczekarzew - Jagie³³o - Maksymilian - 
Niesiecki - ruiny zamku - I wojna - Bojarczuk - II 
wojna - „Chmielaki” - „Nestor”. Dziêki K. 
Sto³eckiemu nasz zasób wiedzy wymiernie siê tutaj 
powiêkszy³. Imponuj¹cy zasiêg kwerendy 
Ÿród³owej i  bibl iograficznej (ponad 500 
wykorzystanych pozycji!) oraz dotarcie do 
materia³ów rzucaj¹cych ca³kiem nowe œwiat³o na 
niektóre znane i zdawa³oby siê ca³kowicie 
wyeksploatowane poznawczo fakty i zdarzenia 
(m.in. dziêki licznym t³umaczeniom z jêzyków: 
³aciñskiego i rosyjskiego), daj¹ w efekcie prawie 
pe³ny obraz miasta jawi¹cego siê dotychczas jako 
swego rodzaju „terra incognita”.

Gdyby nie dociekliwoœæ amatora lokalnej 
historii, byæ mo¿e wielu z nas nie mia³oby nigdy 
okazji wyjœæ dalej poza u¿ywanie oklepanych 
formu³ek, w stylu: „Krasnystaw nale¿a³ do lepiej 
urz¹dzonych miast Rzeczypospolitej”, „naje¿d¿ali 
go i palili Tatarzy” (na przemian z wszelkimi innymi 
mo¿liwymi agresorami), „nad brzegiem Wieprza 
sta³ wyj¹tkowej urody zamek”, w którym Jan 
Zamoyski osadzi³ arcyksiêcia Maksymiliana 
Habsburga, a któr¹ to budowlê doszczêtnie 
rozebrali cni mieszczanie w pierwszej po³owie XIX 
stulecia. Rys (dla mnie jednak bardziej zarys) 
historyczny podany do druku przez K. Sto³eckiego 
definitywnie burzy ten nieco skostnia³y schemat. 
Co kilka stron napotykamy bowiem na jakieœ 
sensacyjki i niespodzianki. Mnie osobiœcie 
najbardziej do gustu przypad³y dwie takie 
ciekawostki.

Pierwsza jest natury obyczajowej. Otó¿ 
autor doszuka³ siê informacji o Michale Potockim 
(synu  Feliksa),  który  dnia  30  stycznia 1695  r.

godzin w Internecie oraz dziesi¹tki ksi¹¿ek 
kupionych po drodze zosta³y mi sowicie 
wynagrodzone przez te chwile, kiedy niespo-
dziewanie znajdowa³em coœ niezwyk³ego. 
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wywo³a³ skandal towarzyski poœród fraucymeru 
królowej Marii Kazimiery: „W wieczór zaœ podczas 
grania bassety jmp. starosta krasnostawski 
spiwszy siê bardzo, bestyjalskie na pokojach 
królowej jm. czyni³ akcyje, wzi¹wszy naturalia ad 
manus nie tylko mê¿atkom, ale i pannom one 
prezentowa³ ad ocula i o stó³ nimi kilka razy uderzy³” 
(s. 198). Ten¿e sam Potocki rozeŸli³ siê póŸniej 
niemi³osiernie na zacnego heraldyka Kaspra 
Niesieckiego (za zawartoœæ „Korony Polskiej”), 
którego „[…] zniewa¿ono […], wybito okna w jego 
celi i ca³em Kolegium. Ca³oroczna zgryzota, obawa 
dalszej, podkopa³a zw¹tlone prac¹ zdrowie i 
przyprawi³a Niesieckiego o œmieræ przedwczesn¹” 
(s. 199).

Druga ciekawostka jest ju¿ powa¿-
niejszego kalibru, i dotyczy - poœredniego co 
prawda - wp³ywu krasnostawian na powstanie 
pierwszej na œwiecie nowo¿ytnej republiki, czyli 
USA. Okazuje siê bowiem, i¿ jeden z biskupów 
che³mskich, których siedzib¹ by³ przez kilka stuleci 
Krasnystaw, Wawrzyniec Grzyma³a Goœlicki, sta³ 
siê twórc¹ idei odpowiedzialnoœci rz¹dz¹cych 
przed narodem, natomiast ze sprawiedliwoœci¹ 
wi¹za³ ¿yczliwoœæ oraz harmoniê wszystkich 
warstw spo³ecznych. W roku 1568 og³osi³ drukiem 
traktat polityczny „De optimo senatore libri duo...” 
(„O senatorze doskona³ym ksiêgi dwie, w których 
s¹ wyjaœnione obowi¹zki urzêdników oraz 
szczêœliwe ¿ycie obywateli i pomyœlnoœæ 
pañstwa”). No dobrze, ktoœ powie, a gdzie tu 
Ameryka? Ju¿ spieszê z wyjaœnieniem, ¿e traktat 
ów zosta³ przet³umaczony na jêzyk angielski i 
opublikowany w Wielkiej Brytanii na pocz¹tku XVIII 
wieku. „Thomas Jefferson, autor Deklaracji 
Niepodleg³oœci, wspó³autor konstytucji i prezydent 
Stanów Zjednoczonych, zna³ i powo³ywa³ siê na 
tekst Goœlickiego. Tak wiêc w najwa¿niejszych 
dokumentach amerykañskich pobrzmiewaj¹ echa 
myœli naszego biskupa” (s. 210). I pomyœleæ tylko, 
¿e móg³ je „kryœliæ gêsiem piórem ponad modrym 
Wieprza nurtem”…

Znane powiedzenie g³osi, ¿e „im dalej w 
las, tym wiêcej drzew”. Krasnostawianin z 
urodzenia, a pu³awianin z wyboru, pod dat¹ 19 
marca 2008 r. zapisa³ w swym opracowaniu: „[…] 
podobn¹ ksi¹¿eczkê mo¿e napisaæ ka¿dy, kto 
podejmie taki zamys³ i ma odpowiedni¹ motywacjê. 
Reszta - to kwestia czasu. Jest to jednak praca 
nieustaj¹ca i stale niekompletna. Kiedyœ trzeba j¹ 
przerwaæ.

 Je¿eli historia naprawdê posiada swego 
„ducha”, to rzeczywiœcie goœci on na kartach 
„Krasnegostawu. Rysu historycznego”, ukazuj¹c 
nam w pe³nej krasie „genius loci” miasta z dwoma 

*karpiami w herbie . Mo¿na przypuszczaæ, ¿e sta³o 
siê to dziêki temu, i¿ ksi¹¿kê napisano „z potrzeb 
sentymentalnych”. 

Autor wyszed³ bowiem z za³o¿enia, ¿e „[…] 
miejsce urodzenia - to specjalne miejsce na ziemi, 
daleko wiêcej ni¿ sam tylko zapis w metryce”. I 
chocia¿ ju¿ od wielu lat K. Sto³ecki nie figuruje wœród 
mieszkañców tak ho³ubionego przez siebie miasta, 
to jednak stale jest to dla niego miejsce wyj¹tkowe, 
do którego z chêci¹ wraca, „przynajmniej we 
wspomnieniach. I zapewne tak ju¿ pozostanie”.

Kazimierz Sto³ecki zadedykowa³ sw¹ 
nietuzinkow¹ pracê rodzinie i przyjacio³om „oraz 
wszystkim tym, którzy czuj¹ siê zwi¹zani z 
Krasnymstawem”. Myœlê, ¿e „czarna robota”, któr¹ 
z takim poœwiêceniem i sumiennoœci¹ wykona³ 
autor, predestynuje go do otrzymania wszystkich 
„Z³otych Karpi” i „Zacnych Uczynków” razem 
wziêtych. ¯eby specjalnie nie kadziæ i nie 
przed³u¿aæ, strawestujê na koniec s³ynne zdanie 
wypowiedziane n iegdyœ przez naszego 
znamieni tego s¹siada,  Miko³a ja Reja -  
krasnostawianie nie gêsi i swojego Sto³eckiego 
maj¹!
                                                    Mariusz Kargul

Kazimierz Sto³ecki, „Krasnystaw rys historyczny”
Wydanie drugie poszerzone (wydane w³asnym
nak³adem autora) Pu³awy 2008
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Od Szaw³a do Paw³a

Andrzej David Misiura

„O statuetkê Aposto³a Narodów” - pod 
takim has³em odby³ siê rozstrzygniêty tego roku 
poetycki i plastyczny konkurs, og³oszony przez 
parafiê pw. NMP Matki Koœcio³a w Œwidniku. 
Autorem wydarzenia, podobnie jak jego 
poprzednich edycji, by³ proboszcz ks. Janusz 
Koz³owski, którego mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ 
na ³amach poprzedniego numeru „Nestora” (4/6). 
Uczestników sprawiedliwie podzielono na trzy 
grupy wiekowe, zwracaj¹c uwagê, czy tematyka 
prac ma zwi¹zek z przes³aniem konkursu. Wed³ug 
takiego te¿ schematu nagrodzono prace i autorów. I 
nagrodê otrzyma³ Lech Frañczak z P³ocka, dwie II - 
przypad³y Alinie D. Paul (Zamoœæ) i Wies³awie 
Przybyle (£ódŸ), III nagroda dosta³a siê o. 
Kazimierzowi  Koz³owskiemu (Gniezno) .  
Przewidziano tak¿e nagrodê dla autora z zagranicy, 
a trafi³a ona do Leszka F. Raka (USA). Wœród 
wyró¿nionych znalaz³a siê, miêdzy innymi, 
Stanis³awa Wiœniewska z Krasnegostawu. W 
dziedzinie plastyki uhonorowano Antoniego 
Filipowicza (Warszawa) i Ewê Majewsk¹ (Lublin).

Nagrodzone prace opublikowano w 
specjalnym okolicznoœciowym wydawnictwie, w 
którym wypowiadaj¹ siê tak¿e jurorzy, podejmuj¹c 
temat patrona konkursu. Okazja jest niebywa³a, bo 
2000. rocznica jego urodzin i trwaj¹cy w³aœnie Rok 
œw. Paw³a z Tarsu (28.06.08 - 29.06.09). Siêgaj¹c 
po to niewielkie wydawnictwo, nie s¹dzi³em, ¿e 
przyniesie mi ono tak wiele refleksji, za spraw¹ 
wierszy, plastyki i wspomnianych wypowiedzi.

Intryguj¹ce przemyœlenia zawar³ w swoim 
szkicu przewodnicz¹cy komisji konkursowej, 
Waldemar Michalski. Pokusi³ siê mianowicie o 
ulokowanie œw. Paw³a w realiach polskiej sytuacji 
spo³eczno-politycznej, gdzie aposto³ - jak to aposto³ 
- jest wzorem uczciwego cz³owieka i niedoœcig-
nionym orêdownikiem Ewangelii. WyobraŸmy 
sobie, ¿e nagle gazety podaj¹ do wiadomoœci, ¿e 
Pawe³ z Tarsu ma opas³¹ teczkê w IPN-ie 
zarejestrowan¹ pod kryptonimem „Szawe³”. 
Wychodzi na jaw, ¿e kiedyœ przeœladowa³ ludzi za 
przekonania i bra³ nawet udzia³ w ukamienowaniu 
œw. Szczepana! Szybko zostaje od¿egnany od czci 
i wiary. O ironio, teraz jest on kamienowany przez 
media (na szczêœcie tylko s³owami) - on, któremu 
tak wiele siê zawdziêcza.

Michalski przypomina, ¿e tylko Bóg ma 
prawo s¹dziæ, i s³owa te wspiera cytatem z Listu œw. 
Paw³a do Rzymian. Mnie szczególnie utkwi³o w 
pamiêci jedno ze zdañ: W jakiej bowiem sprawie 
s¹dzisz drugiego, sam na siebie wydajesz wyrok…

W tej chwili zacz¹³em siê zastanawiaæ, ile 
to razy ja sam próbowa³em siêgaæ po kamieñ? I 
nagle zda³em sobie sprawê, ¿e coœ tutaj nie gra, bo 
przecie¿ œw. Pawe³ nigdy nie ukrywa³ grzechów 
swojej przesz³oœci, co jest równoznaczne z ich 
publicznym wyznaniem, przy tym na pewno ¿a³owa³ 
za nie serdecznie. Ostatecznie doprowadzi³ do 
jasnej sytuacji, w której Bóg rozgrzesza, a ludzie 
wybaczaj¹. Wobec jawnoœci jego postêpowania, 
nie ma tutaj miejsca dla ¿adnej tajemniczej teczki 
IPN-u, po prostu wszyscy o wszystkim ju¿ od 
pocz¹tku dobrze wiedzieli. Jak wygl¹da³by 
natomiast bohater naszych rozwa¿añ, gdyby 
poszed³ w zaparte do koñca? Zapewne szybko 
okaza³oby siê, ¿e skrywanie przesz³oœci nie jest tym 
samym co puszczenie jej w niepamiêæ. Daru 
rozpoznania tych pojêæ i cywilnej odwagi 
przyznania do b³êdów nale¿y ¿yczyæ wszystkim 
zagubionym. Rêczê, ¿e nikt nie bêdzie wykonywa³ 
za to wyroków, a skrucha mo¿e nawet otworzyæ 
drogê do œwiêtoœci. Takim by³ przecie¿ œw. Pawe³ z 
Tarsu.

Andrzej David Misiura

Lech Frañczak

Nie ustañcie w biegu
       - sportowcom niepe³nosprawnym
       
       W dobrych zawodach wyst¹pi³em,
       bieg ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em.
                                                Œw. Pawe³

Nie ustañcie w biegu
nad którym wci¹¿ ko³uj¹ go³êbie
do ga³¹zek oliwnych podobne
jego czas uczy zwyciê¿aæ
wybaczaæ niedoskona³oœæ
bo istnieæ to biec pod wiatr

O statuetkê Aposto³a 
Narodów, redakcja: ks. 
Janusz Koz³owski, 
BESTPRINT, Œwidnik-
Lublin 2009, ss. 68.
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Powieœæ o podró¿y

Jadwiga Demczuk

Poszukujesz dzie³ godnych przeczytania? 
Siêgnij po Bieguni Olgi Tokarczuk.

Olga Tokarczuk uznawana przez krytyków 
i czytelników za jedn¹ z najwiêkszych wspó³-
czesnych powieœciopisarek, autorka m.in. takich 
bestsellerów jak: Prawiek i inne czasy, Dom 
dzienny, dom nocny czy Gra na wielu bêbenkach, 
zosta³a uhonorowana w 2008 roku Nagrod¹ 
Literack¹ Nike za Bieguni.

Tytu³ ksi¹¿ki nawi¹zuje do filozofii od³amu 
prawos³awnych starowierców, którzy uwa¿ali, ¿e 
œwiat jest dzie³em szatana, a cz³owiek tkwi¹cy w 
bezruchu staje siê podatny na jego atak. Jedynym 
sposobem ratunku przed z³em jest podró¿, ruch.

Pisarka zbiera³a materia³ na powieœæ 
podczas w³asnych wêdrówek - na lotniskach, 
dworcach, terminalach […]; pomog³y jej tak¿e 
podró¿e wirtualne, po starych mapach…

Gdy odbiera³a statuetkê autorstwa 
Gustawa Zem³y i czek na sto tysiêcy z³otych, 
mówi³a: Dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê 
do powstania tej ksi¹¿ki, moim bliskim, redaktorom, 
a przede wszystkim towarzyszom podró¿y, którzy 
otwierali mi oczy na wszystkie doznania i obrazy.

Pisarz staje siê dzisiaj w pewnym sensie 
okiem i uchem, które zbiera w jedno to wszystko, co 
zobaczy³ i us³ysza³. Trzeba tylko mistrzowskiej 
g³owy i rêki, aby tê mozaikê, od opowiadañ, 
poprzez fragmenty eseistyczne i lapidarne zapiski, 
zmontowaæ i scaliæ.

W rozmowie z Agnieszk¹ Wolny-
Hamka³o, Olga Tokarczuk mówi, ¿e wynajduje 
sobie sposób opowiadania, który wydaje siê 
najbli¿szy naszemu doœwiadczeniu, emocjom […], 
œwiat sk³ada siê z pojedynczych obrazów 
(œwiadomoœæ epizodyczna), które cz³owiek potem 
scala. Ta proza rozbiega siê w wielu kierunkach, a 
naszym zadaniem jest zbudowaæ z tego jak¹œ 
ca³oœæ.

Bieguni nie s¹ klasyczn¹ powieœci¹. To 
tekst sylwiczny. Z opracowania Jerzego 
Jarzêbskiego dowiemy siê, ¿e sylwa, to gatunek 
wywodzony od zbioru Silva Stacjusza, rzymskiego 
poety z I wieku, popularny w sarmackim 
piœmiennictwie stulecia. W szlacheckich dworach 
wyk³adano zszyte z pustych kart ksiêgi, do których 
gospodarz wpisywa³ ró¿ne swoje refleksje, 
wspomnienia, relacje ze zdarzeñ bie¿¹cych, 
czasem utwory literackie, tak¿e celniejsze cudze 
teksty, które wpad³y mu w rêkê, a które - w epoce 
kryzysu drukarstwa - chcia³, przepisuj¹c, ocaliæ dla 
domowego u¿ytku.

Ta forma wróci³a w XX wieku (Lem, 
Konwicki), z jednej strony na swoist¹ bezforemnoœæ, 
gatunkow¹ nieokreœlonoœæ czy wielorakoœæ, z 
drugiej - charakter bardzo osobistego zapisu, w 
k tórym autor  pozosta je  s ta le  obecnym 
gospodarzem utworu. U Olgi Tokarczuk ka¿dy 
element stanowi osobn¹ opowieœæ, a wszystkie 
uk³adaj¹ siê w jeden obraz, jednoczeœnie 
zachêcaj¹c czytelnika, by wype³nia³ przestrzeñ 
miêdzy nimi swoj¹ treœci¹.

Losy bohaterów utrwalone na pustych 
kartach ksiêgi, zap³adniaj¹ nasz¹ wyobraŸniê, 
mo¿emy bezkarnie, staj¹c siê niewidzialnymi, 
przysi¹œæ siê do nich i, zag³êbiaj¹c w lekturê, zacz¹æ 
zadawaæ pytania. Co sprawia, ¿e ludzie opuszczaj¹ 
swoje domy i wyruszaj¹ w nieznane? Co ich gna? 
Czy ja nale¿ê do wspó³czesnych biegunów? Czy 
podró¿owanie jest znakiem istnienia? Czy to 
prawda, ¿e cz³owiek bêd¹cy w ruchu ¿yje, a staj¹c w 
miejscu - umiera? Kiedy rozpoczynamy nasz¹ 
podró¿? Czy prawdziwymi podró¿nikami s¹ ci, 
którzy wyje¿d¿aj¹ po to, ¿eby wróciæ?

Przecie¿ wiêkszoœæ z nas wiedzie osiad³y 
tryb ¿ycia, zapuszcza korzenie i prowadzi to dziwne 
¿ycie, kiedy rankiem wraca siê do tego, co zostawi³o 
wieczorem, gdzie ubranie przesi¹ka zapachem 
w³asnego mieszkania, a stopy niestrudzenie 
wydeptuj¹ œcie¿ki na dywanie. Ale s¹ te¿ ludzie, 
którzy w wizji autorki twierdz¹, ¿e ich energia bierze 
siê z ruchu - z trzêsienia autobusów, z warkotu 
samolotów, z ko³ysania promów i poci¹gów.

Aby odpowiedzieæ na te pytania, trzeba 
tylko odkryæ, ¿e nic siê ju¿ nie da zrobiæ - jestem na 
tym œwiecie i mimo wszelkich niebezpieczeñstw - 
zawsze lepsze bêdzie to, co jest w ruchu, ni¿ to, co w 
spoczynku; ¿e szlachetniejsza bêdzie zmiana ni¿ 
sta³oœæ.

Zastanawiam siê, kto przeczyta powieœæ 
Bieguni Olgi Tokarczuk? Z pewnoœci¹ ka¿dy, kto robi 
w g³owie niemy rachunek sumienia - czy ma 
wszystko, paszport i bilet, i karty, czy wymieni³ 
gotówkê. I dok¹d leci. I po co. I czy znajdzie to, 
czego szuka, czy obra³ w³aœciwy kierunek.

                                    Jadwiga Demczuk

Olga Tokarczuk, Bieguni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008, 

nie ustañcie w biegu
który uniesie cieñ co jest krzy¿em
wybieraj¹c œcie¿ki strome
kamienie ¿ycia znosz¹c cierpliwie
byæ sob¹ do koñca
bo istnieæ to biec pod wiatr

nie ustañcie w biegu
w którym serca duchem siê mierz¹
w nim jesteœcie jak inni
bez kultu cia³a co oœlepia
by daæ œwiadectwo w kropli czasu
bo istnieæ to biec pod wiatr
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Miros³aw Iwañczyk

Afirmacja ¿ycia

Doktor nauk medycznych Krzysztof 
W³och, z zawodu lekarz psychiatra, pracuj¹cy w SP 
ZOZ w Krasnymstawie, zamieszka³y w Lublinie, od 
wielu lat pisze wiersze. Bra³ udzia³ w konkursach 
poetyckich, miêdzy innymi zostaj¹c laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanis³awa 
Ciesielczuka w Hrubieszowie.

Ostatni cykl jego wierszy, poœwiêcony 
pamiêci Ojca Stanis³awa, nosi tytu³ „Cztery pory 
roku”. Ma oryginaln¹ kompozycjê i sk³ada siê z 
piêciu utworów, zatytu³owanych: „Preludium”, 
„Wiosna”, „Lato”, „Jesieñ”, „Zima”.

Krzysztof W³och, s³awi piêkno œwiata, a 
motywem przewodnim, tak samo jak w poezji 
renesansowych poetów, jest afirmacja ¿ycia na 
kanwie wszystkich pór roku. Daje siê tu zauwa¿yæ 
ciekawe wkomponowanie w obrazy prze¿yæ i 
refleksji np. „Jesteœ wiosenn¹ rozterk¹ serca 
mego”, czy te¿ „Wiosn¹ bêdziesz zieleniæ widoki 
mej twarzy, a latem z³ocistym, jak rajem 
nieziemskim odmieniaæ m¹ duszê”.

Tak wiêc cztery pory roku, jak mówi poeta, 
to cztery obrazy ziemi i cztery stany ducha. Wiosna 
budzi w cz³owieku pragnienie zespolenia siê z ni¹ 
oraz metamorfozê uczuæ. Poeta uosabia te¿ ziemiê 
z kobiet¹, która daje ¿ycie. Lato przynosi pe³niê 
poczucia istnienia i przywo³uje wspomnienie 
minionego szczêœcia. Zaœ jesieñ i zimê, pomimo i¿ 
s¹ symbolami przemijania, autor potraktowa³ 
odmiennie, tworz¹c subiektywn¹ wizjê ci¹gle 
rodz¹cych siê nowych myœli, prze¿yæ i si³ witalnych.

Pory roku s¹ tutaj jako wiecznoœæ 
wszechœwiata, a ka¿da z nich niesie nie tylko ci¹g³¹ 
przemianê uroków ziemi, ale te¿ nowe myœli, nowe 
prze¿ycia, które odradzaj¹ duchowo. Cz³owiek, jak 
pory roku: rodzi siê, rozkwita, dojrzewa, przemijaj¹c 
odradza siê w nowych pokoleniach.

Cykl wierszy „Cztery pory roku” to poezja, 
o du¿ym ³adunku emocjonalnym, sk³aniaj¹ca do 
refleksji. Na uwagê zas³uguje ci¹gle buduj¹cy stan 
ducha pod wp³ywem zmieniaj¹cych siê 
krajobrazów. Autor tworzy tu w³asn¹ oryginaln¹ 
filozofiê istnienia, gloryfikuje ¿ycie i radoœæ z niego 
p³yn¹c¹. Na uwagê zas³uguj¹ apostrofy i metafory. 
Warto je zg³êbiæ.

                                 Miros³aw Iwañczyk

Krzysztof W³och

CZTERY PORY ROKU

JESIEÑ

Jesieni - poro umierania i rozterki.

PrzyjdŸ do mnie dzisiaj we wspomnieniach.

Chcê, abyœ by³a utrapieniem myœli, które 
odchodz¹.

PrzyjdŸ do mnie wiêc i b¹dŸ m¹ nadziej¹,

Bo pragnê Ciê - o Jesieni Ty moja.

(…)

Mijaj¹ wieki i myœli o Tobie.

Jesteœ jak ¿ywio³, co rozjaœnia Twe lica.

Bêdziesz przysz³oœci¹ moj¹,

Naszego codziennego bycia ostoj¹,

Powróæ Twym tchnieniem jesiennego skrycia.

Có¿ zatem mogê o Tobie napisaæ?

W skrytoœci ducha, poranka nadziei,

Strumyków polnych i pe³ni zieleni,

Jesienn¹ barw¹ czerwieni, ¿ó³cieni,

Jesteœ nadziej¹ mej duszy, mej Ziemi.

ZIMA

Zimo - poro wspomnieñ i rozmyœlañ,

Jesteœ jak przystañ myœli mych.

Zostañ ze mn¹ teraz, na zawsze - o Zimo Ty 
moja!

Bêdê Ciê wspomina³ w têsknocie.

Jesteœ przemienieniem pory rozstañ mych!

(…)

Nast¹pi¹ zmiany, co siê zowi¹ Tob¹,

Myœli, które siê rozpromieni¹.

Bêdziesz Ty zawsze moj¹ skrytoœci¹,

Która jest na zawsze myœl¹ Twoj¹ Ziemio.

Zmieñ Swe oblicze t¹ zimow¹ por¹.

PrzyjdŸ do mnie lasami, polami,

Myœlami rzek i pagórków moc¹

Bêdziesz jak Ziemia tej zimowej bieli,

Która jest zawsze moim wspomnieniem.

Odmieñ me serce - o Zimo Ty moja!
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Eugeniusz Szulborski

W gabinecie luster i gdzie indziej

Dariusz W³odarczyk (rocznik 1977) 
poezj¹ zajmuje siê od dziesiêciu lat. Na ok³adce 
jego ksi¹¿ki Na progu œwiata* wyczytaæ mo¿na: W 
2002 r. do³¹czy³ do krasnostawskiej Grupy 
Literackiej A4. Debiutowa³ w 2004 r. na ³amach 
„Ziemi Krasnostawskiej”. Jego wiersze ukazywa³y 
siê tak¿e w „Echu Krasnegostawu”, „Egerii”, 
„Nestorze”, „W krêgu kultury”, „Poci¹g 76” oraz w 
kilku antologiach.

Debiutancki tomik Dariusza W³odarczyka 
zaskakuje dojrza³oœci¹ wierszy i ich przemyœlan¹ 
form¹. Autor umie budowaæ obrazy i wyci¹gaæ 
wnioski z tego, co powiedzia³. Ksi¹¿ka zawiera 
trzydzieœci wierszy zgrupowanych w trzech 
dzia³ach, w ka¿dym po dziesiêæ. Oto tytu³y dzia³ów: 
„W gabinecie luster”, „Sen o wêdrówce”, „Na progu 
œwiata”. Ksi¹¿ka jest kompozycj¹ przemyœlan¹ i 
pobudzaj¹c¹ do myœlenia.

Poeta pisze: obudzi³o mnie / muœniêcie 
skrzyde³ // ludzie jak ptaki / szukaj¹ drzew / aby 
spocz¹æ / nim nadejdzie zmrok / nim zasn¹ w locie // 
i ja / szukam ostoi („ptaki powietrzne”, s. 35). W 
wierszu tym dostrzegam przestrzeñ, w jakiej mija 
¿ycie ludzi-ptaków i lot w kierunku ostoi, rozumianej 
wg mnie, jako przystañ, odpoczynek. Jest to chyba 
interesuj¹ca interpretacja egzystencji. Ju¿ ten 
jeden tylko wiersz m³odego cz³owieka rokuje piêkn¹ 
przysz³oœæ literack¹, pod warunkiem, ¿e wytrzyma 
w pracy ze s³owem. Wskazaniem w jakim kierunku 
ta praca zmierza jest w³aœnie rozdzia³ trzeci. 
Pojawiaj¹ siê tutaj wiersze opisowe, wyraŸniejsze 
reminiscencje spostrze¿eñ i stanów ducha. 
Pozwolê sobie „podeprzeæ siê” - nieumiejêtnie byæ 
mo¿e - krótkim tekstem, ale jak¿e wymownym: 
prowadŸ / gdzie nie zaœlepia strach / gdzie odwaga / 
idzie w parze z rozumem / gdzie nawet zagubione 
drogi / prowadz¹ do Ciebie („***prowadŸ”, s. 43). W 
innym tekœcie, koñcz¹cym ksi¹¿kê, autor zauwa¿a, 
¿e od czasów Golgoty niewiele zmieni³o siê na 
œwiecie. Ten sam krzyk domagaj¹cy siê 
ukrzy¿owania cz³owieka, dziœ tylko bardziej 
powszechny, bo na falach eteru. Prawda umiera ze 
stru¿k¹ krwi na skroniach („*** od czasów Golgoty”, 
s. 46). Z tego wiersza mo¿na te¿ wysnuæ wniosek, 
¿e œwiat, do którego zmierzamy, jest tylko papug¹ 
powtarzaj¹c¹ dni, ¿e ¿yjemy ci¹gle wœród mgie³ 
naszych serc. Co nam pozostaje? Bia³a laska 
œlepca rozpêdzaj¹cego ni¹ chmury; prawdziwe, 
nie-ziemne okulary,  by widzieæ dobrze 
rzeczywistoœæ zapominaj¹c¹ o bo¿ym œwiecie 
(„pochwa³a niedowidzenia”, s. 29).

Tomik Dariusza W³odarczyka, mimo 
rozbicia na dzia³y, jest jednolitym gabinetem luster, 
w którym dostrzegamy otoczenie skrzywione, ale 
ostre. Jednoczeœnie dostrzegamy, ¿e klatki w zoo 
s¹ puste („autoportret ekologiczny”, s. 11). Czy¿by 
zwierzêta uciek³y na wolnoœæ i opanowa³y nasze 
otoczenie? St¹d pewnie owe przesadne gadanie o 
demokracji… Gadanie szeptem, za którym kryje siê 
zysk („robot”, s. 13).

W sumie, w zbiorze wierszy Dariusza 
W³odarczyka jest wiele spostrze¿eñ trafnych, 
godnych zauwa¿enia i rokuj¹cych jak najlepiej dla 
przysz³ego formowania s³ów o naszym dziœ i jutro. 
Nie znaczy to, ¿e napisa³em o wszystkim. Ka¿dy 
czytelnik znajdzie tu z pewnoœci¹ powód do swego 
w³asnego monologu.

Eugeniusz Szulborski

*Dariusz W³odarczyk, „Na progu 
œwiata”, opracowanie: Agnieszka 
GoŸdziejewska, fotograf ie: 
Grzegorz Szczasiuk, Monika 
W ³ o d a r c z y k ,  D a r i u s z  
W³odarczyk, projekt ok³adki: 
D a r i u s z  W ³ o d a r c z y k ,  
Norbertinum, Lublin 2008, ss. 48.

Dariusz W³odarczyk

         ***

moja wyspa zielona 

migocze na horyzoncie

p³ynê 

zapada zmrok

w oddali
morska latarnia

czy to ty

a mo¿e j a

z jakiegoœ

odleg³ego œwiata

chwytam

za d³oñ

teraŸniejszoœci
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Andrzej David Misiura

Nie mów nikomu

Przeciêtny czytelnik zdaje sobie sprawê, 
¿e bywaj¹ poeci, którzy tylko czêœæ swoich doznañ 
wykorzystuj¹ jako materia³ warsztatowy. Przetwa-
rzaj¹ go na nowe poetyckie obrazy i metafory, 
pog³êbiaj¹ itd. Niema³¹ grupê stanowi¹ jednak ci, 
którzy znajduj¹ potrzebê w przenoszeniu na papier 
rzeczywistego stanu mentalnego i fizycznego. 
Zachowuj¹ dziêki temu œwie¿oœæ i autentycznoœæ, 
których na pró¿no szukaæ w wierszach erudytów.

„Wiersze” Urszuli Jaros wydane zosta³y 
jako 10. tom w serii Biblioteka Akcentu. Siêgn¹³em 
po nie wiedziony ciekawoœci¹ edytorsk¹, i szybko 
da³em siê wci¹gn¹æ w œwiat przejmuj¹cej poezji. 
Œwiat bêd¹cy w³asnoœci¹ kobiety, która zmaga siê z 
samotni¹. Gdybym obwieœci³, ¿e owa twórczoœæ 
jest dok³adnym odbiciem ¿ycia autorki, zabrzmia-
³oby to ubogo i trywialnie. A jednak trudno s¹dziæ 
inaczej. Taka zale¿noœæ na pewno nie sprowadza 
pytañ o trafnoœæ myœli, poniewa¿ wysnute s¹ one z 
rzeczywistych œwiatów.

W jednym z tekstów nie powstrzyma siê 
od pytania „jak oddzieliæ œmieræ od rozpaczy” 
(Symptom) i to oka¿e siê kluczem dla czytelnika, a 
tzw. karm¹ autorki. Bêdzie te¿ „ojciec w³asnej 
œmierci” i gorzka „burza oklasków z paznokciami w 
oczy” (Odejœcia), ale i desperacka nadzieja:

nie mów nikomu ¿e ju¿ nie ¿yjesz
bo wielu mog³oby zgodziæ siê ³atwo
na to ¿e by³eœ i jedynie by³eœ

(To jeszcze taniec)
Wœród prezentowanych utworów, daje siê 

dostrzec ró¿ny poziom artystyczny, ale zdecy-
dowanie nie mo¿na odmówiæ im g³êbokiej 
dojrza³oœci i odwagi wypowiedzi. Wszystkie 
drukowane by³y na ³amach Akcentu na przestrzeni 
1980-2004, a w rocznicê œmierci autorki ukaza³y siê 
w oddzielnym tomie pod redakcj¹ Bogdana 
Wróblewskiego. Ten zbiór warto przeczytaæ.

Andrzej D. Misiura

Urszula Jaros, Wiersze, 
Wschodnia Fundacja Kultury 
„Akcent”, Lublin 2008, ss.36

Urszula W³adys³awa Jaros - ur. 17 paŸdziernika 
1955 r. w Œwidwinie. W latach 1975-1979 
studiowa³a w Instytucie Wychowania Artystycznego 
UMCS. Pracowa³a w Zespole Szkó³ Budowlanych 
w Lublinie, w Muzeum Wincentego Pola, w biurze 
lubelskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich. 
Laureatka kilku konkursów literackich, zdoby³a 
m.in. „Lirê Œwiêtokrzysk¹” (1981). Autorka tomów 
poetyckich: Pokoje kobiet (1979), Stracone ogrody 
(1984) - wyró¿nienie im. J. Czechowicza, Ach 
pokorna byæ mog³am (1992), Wiersze (2008). 
Wielokrotnie publikowa³a w prasie literackiej oraz 
wydawnictwach zbiorowych: Debiuty poetyckie 
1979 (1980), Dla ciebie moja mi³oœæ (1993), 
Wi¹zanie œwiat³em s³owa (1997). W ostatnich 
latach mieszka³a w domu rodzinnym w BorkowiŸnie 
niedaleko Lublina. Zmar³a tragicznie 23 sierpnia 
2007 r.

Urszula Jaros

* * *
nie ty jeden i niejednakowo
by³eœ bity jesteœ bêdziesz jeszcze
tylko powiedz czy masz na to sposób
jak¹ wiarê nadziejê czy zemstê œlady
klêski pozostawiasz na zawsze otwarte
czy zamykasz je uleg³oœci¹
tylko powiedz a mo¿e to sprzeciw

gdy wiara moja to
najpiêkniejsze
z umieraj¹cych dziecko œwiata
pytam jak je ocaliæ ja brudnopalca
matka

* * *
obrabowaliœmy j¹ do nagich koœci
przetrwaliœmy do ogryzka
do wyschniêcia soków

a jeœli na dnie ³uski jest
sczernia³e ziarno
to w moim domu
gdzie ogieñ nigdy siê nie pali
nie wykie³kuje
rozsypie siê w popió³

Przewrotnoœæ tego wiersza

gdyby da³o siê s³yszeæ
lêkliwy szept cia³a
mo¿na by go zamieniæ
na krzyk z ca³ej piersi
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jest tak ¿e to co zbroi
nie zawsze ochrania
co znaczyæ mog³y moje
zaciœniête piêœci
chyba tylko w nich kamieñ
o nieziemskiej mocy

lecz nie by³o kamienia
i milcza³y usta
krople krwi w bieli œniegu
jak garœcie czereœni

przewrotnoœæ tego wiersza
dedykujê œmierci
nie wiedz¹c czy nie mog³a
czy jeszcze nie chcia³a

Marzenia

chcia³abym choæ jeden raz
byæ wa¿na tak

jak telewizor babci
konie dziadka
i marzenia matki

które ci¹gle przekraczaj¹
jej mo¿liwoœci

idzie przez ¿ycie dorasta
s³ucha odpowiedzi
na cudze pytania

jej w³asne gromadz¹ siê
jak stalowe znaki zapytania
ogromny baga¿
na jedno ma³e ¿ycie

Nieznany ogrodnik

nie mog³am siê wyzwoliæ
od natrêctwa myœli

czy czas stracony
to ten w którym by³am
wœród t³umu ludzi
czy ten od wielu lat
z daleka od nich

nie mog³am siê wyzwoliæ
wiêc pobieg³am
przez stary sad
pe³en nowych owoców

nieznany ogrodnik
znowu ka¿e mi wierzyæ
¿e nic do koñca nie dzieje siê
bez drugiego cz³owieka
i nikt do koñca
nie mo¿e byæ sam
choæby ci najbli¿si
najbardziej go opuœcili

Artur Borzêcki

Rocznik dwunasty

24 stycznia 2009 r. w siedzibie Che³mskiej 
Biblioteki Publicznej mia³a miejsce promocja 12. 
tomu „Rocznika Che³mskiego”. Nowa publikacja 
Stowarzyszenia Rocznik Che³mski (SRCh) jest 
„chudsza” od poprzednich (mniejszy objêtoœciowo 
by³ tylko tom 6) i zawiera 10 artyku³ów, 6 materia³ów, 
4 recenzje oraz kronikê (kalendaria wydarzeñ za 
lata 2006 i 2007). Podobnie, jak w poprzednich 
tomach, tak i teraz redaktorzy oraz autorzy zawarli 
szeroki zakres opracowañ zarówno chronologiczny 
(od pradziejów i wczesnego œredniowiecza do 
wspó³czesnoœci) jak i tematyczny. Spoœród 
wszystkich tekstów 12. tomu najmocniej 
reprezentowana jest oœwiata, bo a¿ trzy prace 
dotycz¹ dziejów che³mskiego szkolnictwa. Z 
bardziej interesuj¹cych tekstów wymieniæ nale¿y 
artyku³ prezesa SRCh, Witolda Z. Sulimierskiego, 
Przyczynek do historii oœwietlenia ulicznego w 
Che³mie, poruszaj¹cy tematykê rzadko spotykan¹ 
w opracowaniach naukowych. Daje siê zauwa¿yæ, 
¿e z tomu na tom Rocznik staje siê coraz bardziej 
che³mski zarówno pod wzglêdem poruszanej 
tematyki, jak i che³mskiej proweniencji autorów. Taki 
stan rzeczy w zasadzie nie dziwi, choæ pamiêtaæ 
nale¿y, ¿e statutow¹ misj¹ SRCh jest popularyzacja 
wiedzy o historycznej ziemi che³mskiej, a ta obecnie 
ma wymiar transgraniczny. Pomimo wspomnianych 
stricte che³mskich inklinacji, znajdziemy w 
omawianym tomie równie¿ krasnostawskie w¹tki 
zawarte przede wszystkim w trzech tekstach: w 
artykule Gra¿yny Biernackiej Rola elit ziemi 
che³mskiej w ¿yciu Rzeczypospolitej w drugiej 
po³owie XVI wieku, gdzie autorka omawia 
aktywnoœæ polityczn¹ m.in. Jana Zamoyskiego, 
Miko³aja Sienickiego czy Paw³a Orzechowskiego, a 
wiêc postaci zwi¹zanych równie¿ z powiatem 
krasnostawskim. Ponadto tematyka krasnostawska 
znalaz³a odbicie w materiale Andrzeja Bronickiego i 
Marka Kosiñskiego: Znaleziska monet pojedyn-
czych z Czerniejowa i Podgórza pod Che³mem oraz 
£opiennika Nadrzecznego k. Krasnegostawu, woj. 
lubelskie, w którym opisana jest moneta szel¹g z 
XVII w. znaleziony w rejonie dawnego ³opien-
nickiego cmentarza szkieletowego. I w koñcu w 
zestawieniu Agnieszki Magdziarz: Wykorzystanie 
funduszy strukturalnych na terenie powiatów: 
che³mskiego, krasnostawskiego i w³odawskiego na 
przyk³adzie pierwszego naboru Programu 
S ¹ s i e d z t w a  P o l s k a - B i a ³ o r u œ - U k r a i n a  
INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006. Wœród 
omówionych 31 zrealizowanych projektów  znalaz³y 
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siê trzy krasnostawskie: „Festiwal Kultur pn. Bug 
Rzek¹ Kultur Polski, Ukrainy i Bia³orusi” 
(Beneficjent  KDK);  „Stworzenie  pakietu 
komplementarnych projektów transgranicznych dla 
placówek kulturalnych powiatów krasnostawskiego 
i ³uckiego” (Starostwo Krasnostawskie) oraz „Sport 
ponad granicami - Miêdzynarodowy Festiwal Pi³ki 
No¿nej Dziewcz¹t i  Ch³opców” (MOSiR 
Krasnystaw).

Reasumuj¹c, „Rocznik Che³mski” jest 
niezmiennie redagowany na wysokim poziomie, jak 
przysta³o zreszt¹ na periodyk naukowy. Nale¿y do 
wa¿niejszych tytu³ów tego typu na LubelszczyŸnie, 
o czym œwiadczy chocia¿by czêstotliwoœæ cytowañ 
tekstów zeñ pochodz¹cych w innych publikacjach. 
Bogata i zró¿nicowana tematyka historyczna ziemi 
che³mskiej, a na dodatek niedostatecznie 
opracowana sprawia, ¿e tematów do opracowania 
nie brakuje, czego zapewne doœwiadczymy w 13. 
miejmy nadziejê, ¿e niepechowym tomie.

                                                       Artur Borzêcki

„Rocznik Che³mski” T. 12, 
Stowarzyszenie Rocznik 
Che³mski, Che³m 2008,
ss. 334.

Pomniki miêdzy Warszaw¹ a Lwowem

Andrzej David Misiura

Gdyby nie Adam Polski, fajs³awickie 
stowarzyszenie zapewne powsta³oby znacznie 
póŸniej i nie wiadomo, czy nosi³oby nazwê 
Towarzystwo Przyjació³ Fajs³awic. Kto by³by 
wówczas jego prezesem?

Polski jest tytanem pracy spo³ecznej na 
rzecz rodzinnych stron. Owej pasji oddaje ca³y 
wolny od pracy zawodowej czas, niejednokrotnie 
kosztem domowych obowi¹zków. Plonem za to jest 
m.in. coroczna impreza Zielnik Fajs³awicki i 
kilkanaœcie ksi¹¿ek, dziêki którym o¿ywiana jest 
przesz³oœæ. Rok 2009 zaowocowa³ ju¿ pozycj¹ 
Miêdzy Warszaw¹ a Lwowem. Pomniki i miejsca 
pamiêci narodowej od Ryk do Hrebennego w woj. 
lubelskim. Tytu³ mówi wszystko. Opisy poparte 
fotografiami dotycz¹ 81 pomników, ró¿nej rangi 
historycznej.

Wprowadzeniem do opracowania jest 
krótki rys historyczny na temat rozwoju sieci dróg. 
Dowiadujemy siê, ¿e pierwsze brukowane trakty 
powsta³y ju¿ w XIV wieku w Krakowie i Wroc³awiu, a 
dopiero w 1768 roku sejm zapewni³ miejsce w 
bud¿ecie na utrzymanie dróg i mostów. Do 1839 
roku na terenie Lubelszczyzny wybudowano 314 
km dróg, a sto lat póŸniej by³o ich 2 914 km.

Trasa krajowa Ryki-Hrebenne w ostatnich 
dwóch stuleciach pe³ni³a kluczow¹ rolê w 
przemieszczaniu siê wojsk we wszystkich wojnach i 
konfliktach zbrojnych, dlatego te¿ naznaczona jest 
tak wieloma miejscami pamiêci. Na odcinku Piaski-
Zamoœæ jej budowniczym by³ Maciej Ignacy Bayer 
architekt powiatu krasnostawskiego (Nestor 
2/2007) i to w³aœnie jemu w ho³dzie poœwiêcona jest 
omawiana ksi¹¿ka. Zawartoœci dope³niaj¹ noty 
biograficzne wa¿niejszych postaci, takich jak: 
Maciej I. Bayer, Marian Bernaciak, Zdzis³aw 
Broñski, Hieronim Dekutowski, Józef Franczak, 
Symon Wasylowycz Petlura i Wac³aw Rejmak.

W podsumowaniu, Adam Polski przejawia 
nadziejê, ¿e pomniki otoczone zostan¹ wiêksz¹ 
trosk¹, a w³adze zajm¹ siê ich remontowaniem i 
konserwacj¹. Tym bardziej, ¿e ju¿ nied³ugo 
opisywan¹ tras¹ podró¿owaæ bêdzie tysi¹ce ludzi 
podczas pi³karskich Mistrzostw Europy „EURO 
2012”.

                                  Andrzej D. Misiura

Adam Polski, Miêdzy Warszaw¹ a Lwowem, Towarzystwo 
Przyjació³ Fajs³awic, Lublin - Fajs³awice 2009, ss. 168, il. 130.
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Powiew twórczych mysli

Edward Franciszek Cimek

¯yc ie  cz ³ow ieka  jes t  war toœc i¹  
najcenniejsz¹. Ku objawionej prawdzie, dla 
rozkwitu dobra, na podziw piêkna zosta³o 
stworzone. Uœwiêca je mi³oœæ i m¹droœæ ubogaca. 
Jest darem Pana Boga. Dlatego ten dar trzeba 
nieustannie usilnym staraniem, jasnoœci¹ 
chlubnych d¹¿eñ, pe³ni¹ roztropnych myœli, moc¹ 
s³ów i czynów godnie spo¿ytkowaæ.

W jednym ze wstêpnych artyku³ów 
tygodnika „Niedziela”, jej redaktor naczelny, ks. 
infu³at Ireneusz Skubiœ napisa³: Dobrze, ¿e s¹ na 
œwiecie poeci, bo oni ucz¹ nas innego postrzegania 
rzeczywistoœci: piêkniejszego, cieplejszego, 
bardziej przyjaznego. Oni po prostu maj¹ swoje 
widzenie, które jest widzeniem niebios. A jeden z 
naszych narodowych wieszczów, Cyprian Kamil 
Norwid, jak prorok przewidywa³:

Zniknie i przepe³Ÿnie obfitoœæ rozmaita,
Skarby i si³y przewiej¹ - ogó³y ca³e zadr¿¹,
Z rzeczy œwiata tego zostan¹ tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroæ... i wiêcej nic...

Zaœ ówczeœnie ¿yj¹cy, tak¿e wieszcz 
narodowy Polaków, Adam Mickiewicz, w jednej ze 
swych strof przewidzia³:

P³omieñ rozgryzie malowane dzieje.
Skarby mieczowi spustosz¹ z³odzieje.
Pieœñ ujdzie ca³o.

Natomiast mistrz liryki, ksi¹dz Jan 
Twardowski, z nadziej¹ siê wyrazi³:

a z wierszy napisanych
chyba ten nie umrze
co nie ba³ siê byæ prawd¹
lub sta³ siê muzyk¹

Niezwykle cenn¹ twórcz¹ rad¹ pos³u¿y³ 
siê czeski noblista, Jaroslav Seifert: Poeta 
powinien powiedzieæ wiêcej, ni¿ to siê kryje w 
³oskocie s³ów. Podobnie wybitny polski pisarz, 
Gustaw Herling-Grudziñski, odkrywczo, z literack¹ 
subtelnoœci¹ stwierdzi³: Poezja polega na tym, ¿e w 
dojrza³ym wieku usi³uje siê przywróciæ rzeczom i 
uczuciom tê ich jedynoœæ dan¹ wy³¹cznie w 
pierwszym dotkniêciu.

Ka¿dy, kto siê podejmuje uprawy „poletka 
Pana Boga”, to znaczy twórczoœci lirycznej, musi 
siêgaæ do g³êbi zamyœleñ, do najbogatszych 
pok³adów cz³owieczych doznañ i uczuæ.

Lubelski bard, Tadeusz Kwiatkowski-
Cugow, tymi s³owy przemówi³ o królowej sztuki: 
Trzeba umieæ pokochaæ deszcz i zrozumieæ 
gramatykê chmur. Trzeba umieæ czytaæ muzykê 
wodospadu i symfoniê leœnego poszycia, a wtedy 
wszystko przyjdzie samo. Sarny nigdy nie uciekn¹ 
na twój widok, a ptaki nie zamilkn¹, gdy bêdziesz 
wêdrowa³ leœnym duktem.

W znacz¹cej ksi¹¿ce „Kalendarz i 
klepsydra” Tadeusz Konwicki pos³u¿y³ siê wobec 
pisz¹cych znakomitym pouczeniem: …¿eby zostaæ 
choæby najskromniejszym twórc¹, trzeba mieæ 
odwagê, trzeba wyzbyæ siê panicznego lêku przed 
œmiesznoœci¹, trzeba zrezygnowaæ z kunkta-
torstwa, trzeba odci¹æ wszystkie cumy zabez-
pieczaj¹ce, trzeba przygotowaæ siê na klêski, trzeba 
polubiæ upokorzenia i trzeba wejœæ miêdzy obcych, 
nieufnych ludzi, i trzeba œmia³o zawyæ swoim 
g³osem. Zaiste, bowiem poeta to arystokrata ducha. 
Biada narodowi, który straci³ poetów - ostrzeg³ 
potomnych laureat literackiego Nobla, Czes³aw 
Mi³osz.

Wybitna poetka urodzona w Krasnym-
stawie, Anna Kamieñska, dostrzeg³a w lirycznych 
poszukiwaniach i w utrwalaniu swoich odkryæ 
koniecznoœæ szczególnej troski. Otó¿ radzi³a: A 
jednak, aby pisaæ wiersze potrzebna jest odrobina 
szaleñstwa.

Wydaje siê tak¿e za celowe zwrócenie 
uwagi na artystyczn¹ oprawê poetyckich strof. 
Warszawski liryk z literackiego krêgu „Skamandra”, 
Antoni S³onimski, poucza³: Rym oœmiela 
imaginacjê, rym jest przewodnikiem po kraju 
fantazji. Wprowadza nas w asocjacjê. A poza tym 
poezja jest sztuk¹ wokaln¹, sztuk¹ mówion¹. 
Wiersz dopiero ¿yje, kiedy siê go mówi. A rym i rytm 
s¹ podstaw¹ sztuki wokalnej. W latach 
miêdzywojennych, mieszkaj¹cy i tworz¹cy wiersze 
w Lubl in ie ,  Józef  £obodowski  poucza³  
wierszopisów: Tylko u kiepskich poetów rym i rytm 
staj¹ siê „wêdzid³em”, u autentycznych wprawiaj¹ w 
ruch s³own¹ mg³awicê i wyzwalaj¹ poetyckie 
planety z chaosu.

Edward Franciszek Cimek
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II Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Wac³awa Iwaniuka

W sobotê 28 lutego 2009 r., w ramach 
Siedliskiej Biesiady Literackiej, odby³o siê 
podsumowanie II Ogólnopolskiego Konkursu im. 
W. Iwaniuka na zestaw wierszy. Organizatorami 
imprezy byli: Wójt i Urz¹d Gminy w Siedliszczu, 
Gminny Oœrodek Kultury w Siedliszczu, 
Wydawnictwo TAWA oraz Redakcja Pisma 
Literacko-Artystycznego „Egeria”. Uroczystoœæ 
odby³a siê w Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza w 
Siedliszczu, gdzie oprócz monta¿u s³owno-
muzycznego i medialnego w wykonaniu uczniów 
Zespo³u Szkó³ im. R. Traugutta w Siedliszczu, 
przygotowana zosta³a wystawa prac malarskich i 
grafiki Stanis³awa Jana Miszczuka.

Jury tegorocznej edycji konkursu (Jacek 
Dehnel, Waldemar Michalski, Longin Jan Okoñ) 
przyzna³o nagrodê g³ówn¹ w postaci druku wyboru 
wierszy - Natalii Zalesiñskiej z Katowic. 
Laureatka otrzyma³a pami¹tkowy medal, projektu 
che³mskiego artysty Krzysztofa Skóry, oraz 100 
sztuk autorskich egzemplarzy tomiku Rzeczy 
delikatne. Komisja przyzna³a ponadto 5 wyró¿nieñ i 
nagrody pieniê¿ne, ufundowane przez Jacka 
Dehnela, który zrezygnowa³ z przys³uguj¹cego mu 
honorarium, nastêpuj¹cym osobom:

-  Ewelina Kuœka z Jastrzêbia Zdroju; god³o:    
Arka Noego;

-  Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa; 
god³o: D³oñ;

-  Arkadiusz Stosur z Krakowa; god³o: 
EZOP

-  Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz z 
G³ucho³azów, god³o: schoste

-  Zofia Gabowska-Andrijew z Chodzie¿y, 
god³o: S³ówko

Laureatka Natalia Zalesiñska urodzi³a siê 
w 1962 roku w Katowicach, gdzie obecnie mieszka. 
Wiersze pisze od 2004 roku. Jest laureatk¹ kilku 
konkursów poetyckich, m.in.: Konkursu Jednego 
Wiersza „O podkowê Pegaza” (Katowice 2007), 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Mi³oœæ 
niejedno ma imiê” (Katowice 2008),  XXV edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza 
„Kobieta” (Tomaszów Mazowiecki 2008). 
Publikowa³a w antologiach pokonkursowych oraz 
na portalach internetowych: „Nieszuflada” i 
w w w. p o e z j a - p o l s k a . p l .  Z w i ¹ z a n a  z e  
Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalno-Literackich 
„Metasfora” w Katowicach. 

W ocenie jury utwory Natalii Zalesiñskiej, opatrzone 
wspólnym tytu³em Rzeczy delikatne, s¹ przyk³adem 
poezji kreuj¹cej indywidualn¹ wizjê œwiata. Autorka 
wykorzystuje bogaty zasób leksykalny, buduj¹c 
ciekawe i zaskakuj¹ce metafory. Stosuje przy tym 
swobodne rozcz³onkowanie na wersety, co z jednej 
strony zaciemnia schemat sk³adniowy, ale z drugiej 
– otwiera na interpretacyjn¹ dowolnoœæ, tworzy 
nowe znaczenia poetyckich przenoœni. 

 III edycja konkursu planowana jest ju¿ na jesieni 
bie¿¹cego roku.

                                        Waldemar Taurogiñski

Natalia Zalesiñska

Danuta Makaruk i laureatka

Waldemar Michalski
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W kobietach s³oneczne po³udnie

Ma dwadzieœcia jeden lat i mówi:

Masz ³adn¹ twarz, cia³o
- mi¹¿sz moreli.

Spójrz, a na moich udach ostatnio siñce
i bojê siê brzydko zestarzeæ.

Pamiêta s³owa
z bezœnie¿nej zimy.

Z pewnej perspektywy

Tylko nie z pozycji, bo siê kojarzy.
                                          M

Ten z góry za nied³ugo przechleje ca³y las,
a ten z do³u nosi rdzaw¹ koszulkê
z napisem Save The Planet. Ekolog?

A ja lubiê zieleñ. I widzê to, czego ludzkie
oko nie dostrzega, bo cz³owiek zajmuje siê
gnojeniem: pól, ³¹k, a przede wszystkim
w³asnego ¿ycia. Nic mi do tego.

Proszê tylko Boga, ¿eby nie skoñczyæ
jak pradziadek na drzewie, przy granicy
mojego pana.

Skubiê trawê, skubiê ¿ycie.

tak

nazywam siê czerwieñ
i mam na sobie wszystkie kropki
z twoich wierszy N. ciœnienie
spada poni¿ej stu - karmisz siê
chlebem i pijesz duszê zakonnika.
a ja kr¹¿ê, kr¹¿ê po krawêdzi fili¿anki
i nie wiesz,

gdy przystanê - skoñczy siê ¿ycie.

Telepatyczne

Otworzy³y siê oczy niebieskie w kolebaniach
i wstrz¹sach. Wyœni³ mnie tamtej nocy. Rozleg³ siê
dzwonek do drzwi, chcia³ coœ powiedzieæ.

Rano odbicia w przykrótkim korytarzu, burza
w lustrze. Zmar³ Marek w winach i bez win.
Pêk³a szklanka, na jej dnie grosze.

Latawce, fastrygi; rozmowy z umar³ymi.

Gama, gamma

I
Potrzebny mi spokój i dzieñ
w którym narodzi siæ niebo. Wtedy przyjdà
z ust, wydzielinà z agawy nasàczà rany,
pækniæcia na úcianach.

A kobieta w selwie zanuci:
kiedy dotykam twoich piæknych, nagich pleców,
kiedy dotykam staje siæ gùadkoúã.

II
Zrywaã kwiaty powoju. Zaspokoiã gùód,
zaspokoiã gùód

Podobno po wszystkim przychodzà mrówki.
Úledziùa je. Wzdùuý powoju za nimi wracaùa
do muru. Szukaùa w nim wgùæbieñ. Rozdrapywaùa
i jadùa ukradkiem. Brak wapnia? A moýe sposób
- jak wniknàã w zamurowane okno?

Przyuwaýyli.

III
Odtàd na stole bràzowa buteleczka.
Lubiùa jej wnætrze, smak. Teraz ma mocne koúci,
rozpoznaje innych po uczynkach, sùowach.
Ich twarze, oczy.

Zbiegi

Zdarzaj¹ siê rzeczy dziwne,
o których nie œnimy? Rzeczy delikatne,
jak w tamtym wierszu. Byliœmy blisko.

Nie spojrza³, a ona trzyma³a dziecko na rêkach.
Szepta³a: niebo Mateusz Jan, ma oczy ojca.
Moje s¹ zbyt uniesione, nadaj¹ twarzy wyraz
wiecznie zdziwionej.

Powrót jest pêtl¹. Zasklepia nas
chandra d¿d¿u - mleko i glina.

Natalia Zalesiñska
wiersze z tomu “Rzeczy delikatne”
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Edward Franciszek Cimek

Twórcze fascynacje

Có¿ jest piêkniejszego i wspanialszego 
nas dokonania Stwórcy w przyrodzie?! Jakim¿ 
bezmiarem zosta³ wszechœwiat ubogacony? A ile¿ 
wspania³omyœlnej dobroci Bóg okaza³ cz³owie-
kowi? Wszystko to na po¿ytek i na radoœæ, i ku 
szczêœciu ludzi.

Byæ mo¿e zbyt wiele podnios³oœci w tych 
oczywistych stwierdzeniach. Jednak¿e ich 
wymowa przekonuje niezwyk³¹ jednoœci¹ prawdy. 
Wystarczy zwróciæ uwagê na talenty i szanse dane 
cz³owiekowi, który je przeobrazi³ w artyzm 
podziwiany w architekturze, kulturze i sztuce, w 
zadziwiaj¹ce odkrycia naukowe i wprost cudowne 
precjoza, tudzie¿ konstrukcje techniki. Ale nade 
wszystko wci¹¿ najcenniejsze pozostaj¹ wartoœci: 
dobro i mi³oœæ, prawda i m¹droœæ, i najcudniejszy 
kwiat ziemski - jak rzek³ Stefan ̄ eromski - skrucha.

W m³odoœci ten¿e pisarz w swoich 
„Dziennikach” utrwali³ myœl: Umieæ trzeba przede 
wszystkim odpowiedzieæ ludziom, co to jest mi³oœæ. 
Zg³êbiaj¹c twórcze poszukiwania, jako mistrz 
literackiej polszczyzny odkry³, a odkrycie przekaza³ 
potomnym: Malowanie s³owami to wiêcej ni¿ 
artyzm. I oto Jan Parandowski w znakomitej 
rozprawie „Alchemia s³owa” napisa³: S³owo jest 
potêg¹. Utrwalone w piœmie zdobywa nie daj¹c¹ siê 
obliczyæ ani przewidzieæ w³adzê nad myœl¹ i 
wyobraŸni¹ ludzi, panuje nad czasem i 
przestrzeni¹.

Literack¹ wartoœæ prozatorskich i 
lirycznych dokonañ okreœla ich piêkno, maestria 
jêzyka w wersetach u¿yta. A piêkno jêzyka polega 
na jego prostocie. Wprawdzie s¹ to trudne zabiegi 
twórcze, ale niezbêdne w pisarstwie.

Ongiœ wybitny francuski literaturoznawca, 
Jacques Brenner, stwierdzi³: Prawdziwi pisarze 
pracuj¹ zawsze w samotnoœci. Literatura bowiem to 
wielkie osamotnienie, lecz równoczeœnie jeden z 
najskuteczniejszych sposobów ucieczki przed nim. 
A jak¿e bogate przes³anie pozostawi³ artysta 
malarz, wspó³twórca „Panoramy Rac³awickiej”, Jan 
Styka: Kochaj sztukê i wiêcej nic, tylko sztukê, a w 
niej Boga, Ojczyznê i ludzi. Otó¿ to. W 
poszukiwaniu Boga - jak napisa³ literat, Waldemar 
£ysiak - s¹ dwie mo¿liwoœci: religia i sztuka. Dwóch 
najwiêkszych poszukiwaczy to mnich i artysta.

Wydaje siê tutaj za w³aœciwe wskazanie 
jeszcze jednej cennej myœli dotycz¹cej sztuki. 
Przekaza³ j¹ wybitny angielski poeta, pisarz i 
dramaturg, Oskar Wilde: Sztuka zaczyna siê tam, 
gdzie koñczy siê naœladownictwo. Publicznoœæ jest 
dziwnie pob³a¿liwa, wybacza wszystko z wyj¹tkiem

geniuszu. Niejako w wieszczych strofach 
przewidzia³ to wielki rosyjski poeta Aleksander 
Puszkin w swym wierszu „Do poety”:
Poeto! za nic miej pospólstwa wzgl¹d i ³aski,
Zachwytów minie krzyk i chwa³y jednodniowej […]
Tyœ król - pozostañ sam. Nie chyl¹c dumnej 
g³owy…

Edward Franciszek Cimek

Aleksander Bernat

                x  x  x

Obrysowa³em krawêdŸ mojego miejsca
Gdzie wszystko zdaje siê koñczyæ i zaczynaæ
Jak teraŸniejszoœæ zawsze ale nigdy
Tam gdzie mnie nie ma.

Arno

Moje s³owa jak archipelag
Ofiarowujê wam oliwki ze spêkanych wzgórz 
Monte Albano
I palce moje rozgrzane ich zrywaniem
Nurt Arno p³yn¹cy w ³agodnym s³oñcu
Gdy opowiada moj¹ têsknotê za soczystymi 
³¹kami
W gor¹czce lata
Miêdzy od dawna nieobecnym
A nowo przyby³ym
Tak opowiadam opadaj¹cy okruch mi³oœci

Ofiarowujê wam s³oñce Monte Albano
Odbite na zawsze w moich oczach

 Limite sul Arno

            x  x  x

Gdybym napisa³ ¿e nie ¿yjê
Nie sk³ama³bym bo po có¿ ³gaæ
Ja targu z Bogiem nie dobijam
Ani te¿ z diab³em nie chadzam spaæ
Czasami tylko Anio³ Stró¿
Scenariusz z nieprzespanych nocy
Poprawia skrzêtnie
Bo a nu¿
Biedaczek coœ przeoczy³.

Berlin 1987
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Henryk Radej

Cienie PRL-u

Z ciê¿kim sercem i w przygnêbiaj¹cym 
nastroju wychodzi siê z kina po seansie filmu 
„Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas”. W myœlach 
rodz¹ siê pytania: czy warto by³o wtedy umieraæ, za 
jak¹ wolnoœæ, jaki sens ma dziœ ofiara ks. 
Popie³uszki, czy nie „zmarnowaliœmy” tej œmierci, z 
której mia³o wyrosn¹æ dobro? Film jest przejmuj¹cy, 
ale chwilami te¿ zabawny, bo rzeczywistoœæ 
tamtych lat by³a tyle¿ przera¿aj¹ca, co groteskowa. 
Wszak ¿yliœmy w „najweselszym baraku” w ca³ym 
obozie socjalistycznym. W niektórych sytuacjach 
¿yciowych ratowa³a nas tylko wiara, zdrowy 
rozs¹dek i humor.

Pamiêtamy, jak niedawno temu pewna 
polska aktorka oœwiadczy³a mediom, jakoby 4 
czerwca 1989 roku w Polsce skoñczy³ siê 
komunizm. Skoro tak, to dlaczego przez nastêpne 
20 lat tak trudno by³o odebraæ przywileje (nie tylko 
emerytalne) esbekom, tajniakom i wszelkiej maœci 
agentom oraz partyjniakom, którzy w PRL-u 
dzier¿yli w³adzê i byli panami ¿ycia i œmierci jego 
obywateli? A ¿e panami byli, œwiadczy o tym 
przypadek nie tylko „obywatela Popie³uszki”, ale te¿ 
innych ksiê¿y i setek ofiar, do których przyczynili siê 
tzw. „nieznani sprawcy”. Postacie dwóch polskich 
genera³ów o niechlubnej s³awie, bezpoœrednio 
zamieszanych w tworzenie polskiego pañstwa 
bezprawia w tamtych latach, nadal maj¹ siê dobrze. 
Ich bezkarnoœæ jest manipulacyjnym przyk³adem, 
tak typowym dla krajów postkomunistycznych. 
Jak¿e trudno jest os¹dziæ dziœ ka¿dego z nich z 
powodu… braku dowodów winy i rozbie¿noœci w 
ocenie faktów. W imiê zachowania mitu o tym, jak 
piêknie i pokojowo komuniœci podzielili siê w³adz¹ 
przy „okr¹g³ym stole”, maj¹ dziœ immunitet, 
chroni¹cy ich od skutecznej krytyki. Pewien 
dzia³acz dawnej „Solidarnoœci” wyst¹pi³ nawet z 
propozycj¹, ¿eby Jaruzelskiemu postawiæ pomnik. 
Ostatnio on sam zacz¹³ lansowaæ tezê, ¿e to stan 
wojenny przyczyni³ siê do przemian demokra-
tycznych w Polsce po 1989 roku. Stopieñ 
historycznej i spo³ecznej dezorientacji Polaków jest 
zatrwa¿aj¹cy. W rezultacie 20-letniego prania 
mózgu, zw³aszcza przez polskojêzyczne gazety 
i stacje tv, PRL trwa nadal - nie tylko w nas - i ma siê 
ca³kiem dobrze.

Filmowy obraz o ks. Popie³uszce 
zachwyca swoj¹ wyrazistoœci¹ i realizmem, a przy 
okazji przypomina widzom o wartoœciach 
uniwersalnych i podstawowych. Trudno odbieraæ 
go bez emocji, patrz¹c na znakomicie odtworzone 
w nim realia i atmosferê - zw³aszcza  PRL-u z lat 80. 

Widzimy, jak ludzie t³ocz¹ siê w kolejkach pod 
sklepami, w ulicznych akcjach t³umienia 
demonstracji szalej¹ milicyjne suki, wojskowe skoty 
i rozpylacze gazu ³zawi¹cego. To wszystko 
zawdziêczamy dobrym zdjêciom i wykorzystaniu 
materia³ów archiwalnych. Ogromnym plusem jest 
tak¿e udana rola g³ównego bohatera, odtwarzana 
przez Adama Woronowicza, z której przebija nawet 
fizyczne podobieñstwo do postaci, gestów i 
zachowañ ksiêdza Jerzego. W tym celu spêdzi³ on 
tydzieñ w warszawskim seminarium duchownym, w 
którym kszta³ci³ siê m³ody Popie³uszko. Zaœ 
urzeczony jego postaw¹ ks. proboszcz z koœcio³a 
Braci Mêczenników w Bydgoszczy zezwoli³ mu 
za³o¿yæ przed kamer¹ te same szaty liturgiczne, w 
których po raz ostatni modli³ siê ks. Jerzy. S³ysza³em 
o tym w wywiadzie radiowym z aktorem.

Twórcy filmu nie koloryzuj¹ faktów ani nie 
gloryfikuj¹ postaci Popie³uszki; nie robi¹ z niego 
œwiêtego, ale pokazuj¹ go jako normalnego, choæ 
niew¹tpliwie wyj¹tkowego cz³owieka. On sam 
powtarza³, ¿e nie walczy z konkretnymi ludŸmi, ale 
ze z³em. Sceny katowania m³odego Przemyka, 
bicie i pa³owanie skrêpowanego powrozem ksiêdza 
s¹ na tyle sugestywne, ¿e sami kulimy siê w 
odruchu obronnym przed razami. Autentyzmu 
dodaj¹ wydarzenia przedstawione w znanych 
wszystkim miejscach kultu - zw³aszcza w koœciele i 
plebanii na ̄ oliborzu.

Wiadomo by³o, ¿e historia ¿ycia i 
mêczeñskiej œmierci ks. Popie³uszki jest wyj¹tkowo 
filmowa, miejscami wrêcz sensacyjna. W realizacjê 
dzie³a zaanga¿owa³o siê wielu opozycyjnych 
niegdyœ aktorów: Kazimierz Kaczor, Krzysztof 
Ko lbe rge r,  W ³adys ³aw  Kowa lsk i ,  Ma ja  
Komorowska, Anna Nehrebecka, którzy 
wspó³pracowali z ks. Jerzym, m.in. przy 
organizowaniu mszy œw. za Ojczyznê. Szkoda, ¿e 
poziomem kunsztu aktorskiego nie dorównuj¹ im 
aktorzy drugiego, czy trzeciego planu. Ale spuœæmy 
zas³onê milczenia na wszelkie u³omnoœci tego 
filmu, zw³aszcza w warstwie dŸwiêkowej oraz w 
zakresie selekcji materia³u. Odnoszê wra¿enie, ¿e 
powsta³ kolejny hermetyczny polski film i 
zagraniczni widzowie nie zrozumiej¹, o co chodzi³o 
ksiêdzu, który miota siê poœród t³umu umorusanych 
hutników i zadziera z w³adz¹. Jednak wa¿ne jest to, 
¿e kino polskie zauwa¿y³o wreszcie tê, istotn¹ dla 
ucieleœnienia d¹¿eñ do wolnoœci i prawdy, postaæ 
kap³ana - bohatera tamtych czasów - i próbuje 
utrwaliæ j¹ w œwiadomoœci m³odego pokolenia. Oto 
na pozór prosta historia biednego ch³opaka z 
bia³ostockiej wsi staje siê romantyczn¹ opowieœci¹ 
o wspó³czesnym rycerzu walcz¹cym ze smokiem. 
Jest nawet wyraŸny w¹tek mi³osny, tyle ¿e jest to 
mi³oœæ do Boga i do Ojczyzny. Jak przysta³o na 
prawdziwego  romantyka,  ginie  on  w  nierównej
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walce z imperium z³a. Tylko jego duch i idee zosta³y 
wolne, przypieczêtowane poca³unkiem Papie¿a 
Polaka, z³o¿onym na p³ycie grobu podczas wizyty w 
Warszawie w 1987 roku. Takim obrazem koñczy siê 
film. Reszta pozostaje nadal milczeniem i 
tajemnic¹, gdy¿ nadal tajemnicze s¹ i nie do koñca 
wyjaœnione okolicznoœci œmierci ks. Popie³uszki i 
udzia³ w niej ró¿nych osób.

Przyznajê, ¿e ogl¹da³em ten film nie bez 
osobistych emocji. Przed laty dane mi by³o poznaæ 
wielu ludzi i wiele miejsc zwi¹zanych z ks. Jerzym - 
w³¹cznie z najbli¿sz¹ jego Rodzin¹ i domem w 
Okopach. Od kilkunastu lat noszê przy sobie 
relikwiê ksiêdza, podarowan¹ mi przez jego Matkê. 
Jest ni¹ specjalnie zabezpieczony kawa³eczek 
materia³u otarty o krwawe œlady mêczeñskiej krwi 
jej Syna. Ilekroæ jestem w Warszawie, staram siê 
odwiedziæ sanktuarium na ¯oliborzu, bo tam nadal 
jest prawdziwa Polska.

Film ten szczególnie powinni obejrzeæ ci, 
którzy przeciwni s¹ Koœcio³owi i ksiê¿om, aby 
pomyœleli, gdzie bylibyœmy dziœ, gdyby nieoceniona 
rola Koœcio³a i polskich kap³anów, nie tylko w 
okresie stanu wojennego. A zaczyna siê tak z 
pozoru niewinnie, choæby od g³upiego napisu na 
murze: „ksiê¿a - na ksiê¿yc!”. St¹d ju¿ blisko do 
„kamulki do nóg i do wody!”, albo od razu - „do 
piachu!”

Ciekaw jestem, czy w genera³ach i by³ym 
rzeczniku rz¹du (ich nazwiska obra¿a³yby tu 
pamiêæ o ks. Jerzym) film ten wywo³a jakiekolwiek 
ludzkie uczucia? Bo ksi¹dz w nim jak ¿ywy!

                                          Henryk Radej

“CHATA ZA WSI¥”

Paulina Stalmach i Maciej Kwiatkowski

Dariusz W³odarczyk

Chata za wsi¹
Mi³oœæ przekracza granice wytyczone 
przez ludzi

W ostatnich dniach grudnia ubieg³ego 
roku amatorski „Teatr Pokoleñ” z Siennicy Ró¿anej 
wystawi³ sztukê „Chata za wsi¹” wg powieœci Józefa 
Ignacego Kraszewskiego. Premiera odby³a siê 
27.12.2008 r. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ 
Ministerstwa Rolnictwa w Siennicy Ró¿anej.

Teatr amatorski, ale wykonanie znacz¹ce: 
scenariusz na 6 aktów i re¿yseria (Andrzej Misiura, 
Tadeusz Kiciñski), scenografia (Tadeusz Kiciñski, 
Mariola Niewiadomska, Sylwia Kie³basa), rekwizyty 
(Henryk Mochniej, Bogdan Kargul, Piotr Ko³tun, 
S³awomir Tryksza), profesjonalna oprawa 
muzyczna i techniczna (muzyka: Bogna Kiciñska; 
udŸwiêkowienie i oœwietlenie: Zbigniew Wolanin, 
Jacek ¯elisko). Widaæ by³o te¿ dojrza³e owoce 
pracy choreografa (Jolanta Kiciñska). Ca³y projekt 
koordynowa³a Irena Zaraza.

W realizacjê dramatu zaanga¿owa³o siê 
ponad 100 osób, w tym 52 aktorów w wieku od 6 do 
74 lat. By³y wœród nich ca³e rodziny. W dniu 
premiery widownia nadzwyczaj dopisa³a - przyby³o 
oko³o 800 osób. Dla Siennicy Ró¿anej, powiatu 
krasnostawskiego, a tak¿e regionu to istotne 
wydarzenie kulturalne na zakoñczenie 2008 roku. 
Wiêcej informacji o „Chacie za wsi¹” znaleŸæ mo¿na 
na stronie: „www.siennica.pl/chata/index.htm”.

Osnow¹ przedstawienia jest dramat 
m³odych ludzi, których zwi¹za³a ze sob¹ 
„miêdzyklasowa” mi³oœæ. Niepisane normy 
spo³eczne staj¹ na drodze tego uczucia. Ci, którzy 
zdecydowali siê na taki zwi¹zek, rzadko mog¹ 
liczyæ na zrozumienie i przychylnoœæ swoich 
ziomków.

W skrócie: Tumry - m³odzieniec z 
cygañskiego taboru, zakochuje siê w Motrunie - 
ch³opce, córce osiad³ego we wsi Cygana. Ojciec 
Motruny dobrze zdawa³ sobie sprawê, co czeka j¹ w 
takim zwi¹zku. Sam kiedyœ tego dozna³. Dlatego 
zaplanowa³, ¿e córka wyjdzie za innego, 
miejscowego kawalera. Motruna jednak odmówi³a 
kandydatowi upatrzonemu przez ojca. Ten, w akcie 
rozpaczy przekl¹³ j¹ i Tumrego. Tabor odjecha³. 
M³odzi zamieszkali w tytu³owej chacie za wsi¹ i 
„klepali biedê”, omijani przez wszystkich niczym 
trêdowaci. Po jakimœ czasie Cyganie wrócili, a z 
nimi piêkna i dzika Aza, która m¹ci³a w g³owach i 
ch³opom, i szlachcicom. Tumry, przygnieciony 
codziennymi trudami, szuka³ pociechy w jej 
ramionach. W tym czasie Motruna urodzi³a córkê 
Marysiê. Uwik³any w dramat Tumry nie wytrzyma³ 
napiêcia - pope³ni³  samobójstwo.  Przekleñstwo
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ojca Motruny wype³nia³o siê. Minê³y lata. Marysia 
znalaz³a siê w podobnej sytuacji, jak jej nie¿yj¹ca 
ju¿ matka: pokocha³ j¹ m³ody szlachcic Tomasz, a 
wiêc groŸba powielenia feralnego „miêdzy-
klasowego” schematu by³a realna. M³odzi wyszli 
jednak z tej próby zwyciêsko, dziêki m¹drej 
postawie rodziców Tomasza, którzy przyzwolili na 
ten zwi¹zek. Mi³oœæ przekroczy³a granice 
wytyczone przez ludzi, nieczu³e normy i 
bezsensowne zakazy spo³eczne.

Przedstawienie przykuwa³o uwagê 
widzów. Scenografia i rekwizyty by³y wyraŸnie 
dopracowane. Przed scen¹ nie by³o kurtyny, w 
przerwach miêdzy aktami mieliœmy wiêc okazjê 
podziwiaæ niezwyk³¹ pomys³owoœæ w tworzeniu 
dekoracji i plenerów. Spektakl urozmaica³y œpiewy i 
tañce. Na scenie wystêpowa³y tak¿e zespo³y 
œpiewacze z Siennicy i okolic. Du¿a frekwencja, 
która utrzymywa³a siê na kolejnych spektaklach 
œwiadczy o popularnoœci i sukcesie „Chaty...”.

Grê wystêpuj¹cych aktorów trzeba uznaæ 
za dobr¹. By³o to przedstawienie amatorskie, ale to, 
co zaprezentowali na pewno nie by³o amator-
szczyzn¹. Zdarza³y siê drobne potkniêcia, ale gdzie 
ich nie ma? Zreszt¹ trema towarzysz¹ca ka¿demu, 
kto wystêpuje po raz pierwszy przed tak du¿¹ 
widowni¹, t³umaczy wszystko. Dobór aktorów do 
poszczególnych ról by³ wyraŸnie przemyœlany i 
trafny. Najbardziej wyró¿nia³a siê rola Azy, ale nie 
jej jednej nale¿¹ siê pochwa³y.

Fabu³a dramatu okaza³a siê byæ prosta, 
ale nie banalna. Powieœæ Kraszewskiego nale¿¹ca 
do klasyki polskiej literatury, jest do dziœ jednym z 
najpoczytniejszych jego dzie³. W „Chacie za wsi¹” 
tkwi¹ fundamentalne prawdy o ludzkich, powik³a-
nych drogach ¿ycia. S¹ to prawdy powszechne do 
tego stopnia, ¿e (o dziwo!) przemykaj¹ 
niezauwa¿one. W powieœci jest mowa nie tylko o 
mi³oœci i sielance cygañskiego taboru, jest tam te¿ o 
ciemnocie, dawnej niesprawiedliwej obycza-
jowoœci, ch³opskiej mentalnoœci, o zawziêtoœci, 
obojêtnoœci i nietolerancji. W sumie jednak spektakl 
ma dla odbiorcy pogodne przes³anie; pomimo 
ca³ego swojego dramatyzmu, niesie nadziejê na 
szczêœcie i pomyœlnoœæ w ¿yciu. Czy¿ nie o to 
chodzi³o jego twórcom?

                                             Dariusz W³odarczyk

Bo¿ena Fornek

Swiêto teatru w Siennicy Ró¿anej

,

W Siennicy Ró¿anej rozgoœci³ siê teatr. 
Mieszkañcy wsi przedzierzgnêli siê w aktorów, 
techników sceny, kostiumologów. Powstawa³ 
spektakl wed³ug „Chaty za wsi¹” Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Widowisko w konwencj i  
dziewiêtnastowiecznej: z pude³kow¹ scen¹, 
dekoratorskim, malarskim t³em dla scenicznych 
akcji, realnym rekwizytem (jak palenisko, z którego 
zda siê zaraz wydobêdzie siê ogieñ, a z 
zawieszonego nad nim sagana - zapach jad³a), po 
odtworzony wóz cygañski. Kostiumy szykowano na 
wzór tych z prababcinych szaf albo Mehofferowego 
malarstwa. Gdzieœ, podpowiada mi wyobraŸnia, 
przemyka³y postacie, by uczyæ siê aktorskiego 
fachu na scenicznych próbach.

Stawa³a siê teatralna opowieœæ... Pañstwo 
zapewne siê domyœlaj¹ - o historii mi³oœci - wielkiej, 
zakazanej i nieszczêœliwej, ale jakoœ potrzebnej do 
us³uchania, ku pokrzepieniu serc i wiary w wolnego 
cz³owieczego ducha. Dziewiêtnastowieczna histo-
ria odwzajemnionego uczucia Cygana Tumrego 
i wioskowej dziewczyny Motruny prowadzi do ich 
dyskryminacji ,  odrzucenia przez lokaln¹ 
spo³ecznoœæ i rodzinê, czego nastêpstwem s¹ 
tragiczne losy dwojga bohaterów.

Powieœæ Kraszewskiego w scenicznym 
opracowaniu Z. Mellerowej i H. J. Galasiewicza 
zosta³a wystawiona po raz pierwszy w 1884 roku. 
Teatr z Siennicy Ró¿anej siêgn¹³ jednak po 
scenariusz wspó³czesny, rozbudowany i odstê-
puj¹cy od wytartego szablonu, mimo i¿ ca³e 
przedsiêwziêcie nawi¹zuje do siêgaj¹cej roku 1913 
tradycji wydawania ludowych przedstawieñ w tym 
œrodowisku. Premierowy spektakl „Chaty za wsi¹” 
(27 XII 2008 r.) by³ wydarzeniem, którym ¿y³a wieœ i 
okolice. Brak³o miejsc na widowni. Za kulisami 
aktorzy ró¿nych pokoleñ, od dziadków po wnuków, 
jednoczyli siê w pokonywaniu przedwystêpowej 
tremy.

W szeœciu aktach scenicznej opowieœci 
toczy siê ¿ycie wsi, stabilne, o ustalonej hierarchii i 
wielowiekowej obyczajowoœci, i obok... ¿ywio³ 
swobodnego ¿ycia tych innych (pogardzanych) - 
Cyganów. Dwa odrêbne, sobie obce œwiaty, które 
spotykaj¹ siê w postaciach Motruny i Tumrego. 
Postaci te, grane przez m³odziutkich wykonawców, 
jeszcze siê w aktorach osadzaj¹, gesty, intonacja 
zdañ przynale¿¹ do wspó³czesnoœci. Reprezen-
tanci starszego pokolenia scenicznej wsi zostali 
przekonuj¹co pokazani przez siennickich nestorów: 
piêknie zarysowan¹ postaci¹ Lepiuka - ojca 
Motruny, wioskowego biedaka i weso³ka Jaœka, 
So³oduchy, przedstawicieli dworu.  Niewymuszona
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Koncert

gra aktorska, z jak¹ wykonawcy wcielaj¹ siê w 
przedstawiane postacie tworzy teatraln¹ u³udê, 
któr¹ my - widzowie - przyjmujemy za prawdziwie 
¿yciow¹.

Barwny œwiat Cyganów - to przede 
wszystkim temperament wykonawców ról drugo-
planowych - z regu³y roztañczonych, zaœ 
pierwszoplanowi wykonawcy przyci¹gaj¹ uwagê 
energi¹ osobist¹ (Aza), co pozwala ufaæ, ¿e ich role 
siê dope³ni¹.

Sceniczne dialogi objawiaj¹ dramaturgiê 
wydarzeñ nawi¹zuj¹c¹ do dziewiêtnastowiecznej 
problematyki ludzkiego losu. Z fabu³y opowieœci 
snuj¹ siê pytania o tolerancjê, ¿yciowe wybory, 
duchow¹ si³ê cz³owieka.

Inscenizacja, scenografia, choreografia, 
muzyka (niekiedy) nawi¹zuj¹ konwencj¹ do teatru 
realistycznego, daj¹cego z³udzenie, ¿e œwiat sceny 
jest kopi¹ œwiata realnego. Ta iluzja: dekoracyjnoœæ 
scenicznego malarstwa, uroda rekwizytu i kostiu-
mu, stylizowana muzyka i choreografia - mog¹ byæ 
pociech¹ dla chêtnych oczu. Wspó³czesny teatr 
zmierza³by do scenicznej powœci¹gliwoœci i 
umownoœci rozbudowanych planów gry.

Re¿yserzy spektaklu - Andrzej David 
Misiura i Tadeusz Kiciñski - wybrali realizm, 
konsekwentnie do powieœci i scenariusza i - jak 
przypuszczam - za aprobat¹ samych wykonawców. 
Re¿yserzy, aktorzy, wspierani przez godny zespó³ 
wspó³realizatorów „Chaty za wsi¹”, powiedli 
widzów do odwiecznego mitu o mi³oœci, do œwiata 
legendarnego romansu z ludowego podania, w 
którym obrazy s¹ zrozumia³e, miejsce pozwalaj¹ce 
ufnie iœæ ku scenicznej iluzji i... wszystko dobrze siê 
koñczy.

Idzie tu jednak o coœ wiêcej. Mówi siê, ¿e 
teatr powinien byæ œwiêtem, ¿ywotnym rytua³em, 
który powinno siê wspólnie celebrowaæ. I œwiêto siê 
sta³o.

                                       Bo¿ena Fornek

Dariusz W³odarczyk

Tymjanek na falach zag³ady

Wspólne muzykowanie trzech przyjació³

W Krasnostawskim Domu Kultury, 10 
stycznia 2009 r. o godz. 20.00 zagra³ „Tymjanek” w 
sk³adzie: Tomasz Gieleta (gitara), Krzysztof 
Grudzieñ (gitara basowa) i Piotr Zañko (instrumenty 
perkusyjne). Od dawna s¹ przyjació³mi, którzy 
wœród swoich pasji maj¹ jedn¹ wspóln¹ - muzykê. 
W KDK-u dali koncert z pogranicza psychodelii i 
rocka bez wyraŸnie zarysowanej rytmiki - swego 
rodzaju „jam session”.

Tematem przewodnim wystêpu by³a 
„zag³ada”, któr¹ przedstawili w trzech powi¹zanych 
ze sob¹ czêœciach. Muzycy w czêœci tworzyli sw¹ 
wypowiedŸ wokó³ dopracowanego dŸwiêkowego 
ambient - szkieletu. Wibruj¹ce stereofoniczne 
pog³osy dŸwiêków i s³ów tworzy³y coœ wiêcej ni¿ 
muzyczne t³o - tworzy³y przestrzeñ. Gdzieniegdzie 
b³yszcza³y „rockowe plamy”. We fragmentach 
mog³o to przypominaæ wczesne Pink Floyd (np. 
koncert Live at Pompeii). Jak informowa³ plakat 
promocyjny, by³ to projekt paramuzyczny. Zapis 
koncertu mo¿na znaleŸæ pod adresem: 
http://totom9.wrzuta.pl/audio/lKRLDWiZBk/

£ódŸ pod bander¹ „Tymjanka” p³yn¹ca na 
falach psychodelicznego odmêtu zabra³a te¿ na 
swój pok³ad Stanis³awa Kliszcza, który wyst¹pi³ w 
monodramie do tekstu Leszka Ko³akowskiego 
(fragment „Wielkiego kazania ksiêdza Bernarda”), 
oraz Jacka Dzika, który wykona³ „upiorn¹” wokalizê. 
Wystêp nag³oœni³ Jacek ̄ elisko.

Na blisko godzinny koncert przyby³o oko³o 
30 osób, które nie wygl¹da³y na rozczarowane.

dw

Stanis³aw Kliszcz w 
monodramie do 
tekstu Leszka 
Ko³akowskiego 
(fragmenty 
"Wielkiego Kazania 
ksiêdza Bernarda")

Tymianka w akcji: 
od lewej Krzysztof 
Grudzieñ oraz 
Piotr Zañko
Fot. Dariusz 
W³odarczyk
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Zamojski Kwartalnik Kulturalny tego roku 
dobije setki. Dotar³o do nas bowiem jego 97 
wydanie, z ostatniego kwarta³u 2008 r. Od pó³ roku 
naczelnym redaktorem pisma jest Agnieszka 
Szyku³a, z któr¹ redakcja Nestora tyle¿ samo czasu 
ma przyjemnoœæ wspó³pracowaæ. Nades³any 
numer poœwiecony jest w przewa¿aj¹cej czêœci 
Gminie £aszczów. Przytaczane s¹ legendy, historia 
miejscowych rodów, dzieje parafii, oraz opis i 
fotografie nieistniej¹cych cerkwi. Oprócz bie¿¹cej 
problematyki i ciekawostek ³aszczowskich, pojawi³ 
siê tak¿e ciekawy materia³ ze Zwierzyñca, gdzie 
odbywa³a siê Letnia Akademia Filmowa 2008, 
której przewodnim motywem byli Cyganie. Inny 
artyku³ przedstawia artystê malarza Marka 
RzeŸniaka, rozpoznawalnego dziêki strachom na 
wróble, które z pasj¹ przedstawia w swoich 
pracach. Na koñcowe strony nie omieszka³ 
„wkrêciæ siê” nasz redakcyjny kolega Mariusz 
Kargul ze swoj¹ miniproz¹.

Zamojski
Kwartalnik
Kulturalny

Ludzie z pasj¹ - gmina Gorzków

Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Krasnymstawie tradycyjnie goœci w swojej galerii 
kolejnych twórców - tym razem z gminy Gorzków. 
Wœród prezentuj¹cych siê artystów znalaz³a siê 
Ewelina Kozak, Longina Mrozek, Aleksandra Mróz, 
Stanis³awa O¿óg, Ruta Pieñko, Regina Skorek i 
Marianna ̄ urek.

„Trwanie rozjaœnia horyzont”

Takie motto przyœwieca³o 27 stycznia 
spotkaniu autorskiemu Stanis³awy Wiœniewskiej, 
które odby³o siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Wydarzenie po³¹czone zosta³o z promocj¹ 
wydawanych ju¿ wczeœniej tomików poezji: Krople 
uczuæ, Pod kopu³¹ b³êkitu, Prosto i z ukosa. Oprawê 
wokalno-muzyczn¹ zapewni³ Micha³ Su³kowski, a 
s³owo wprowadzaj¹ce wyg³osi³ Longin Jan Okoñ, 
twórczy opiekun autorki.

Pierwszy numer pisma przedstawia w³adze 
gminy. Galeriê postaci otwiera wójt Jacek Lis i jego 
zastêpca Wojciech Kaczmarczyk. Poni¿ej 
znajdujemy listê radnych i so³tysów, a na 
koñcowych stronach uœmiechaj¹ siê do nas 
policjanci dzielnicowi. I na tym koñcz¹ siê 
formalnoœci. Pozosta³e 30 stron Panoramy… to 
efekty dzia³alnoœci szkó³, oœrodka kultury, 
Regionalnego Towarzystwa Przyjació³ ¯ó³kiewki i 
czterech lokalnych parafii. Jak na czasopismo 
przysta³o, znajduj¹ siê w nim tak¿e relacje z 
wczeœniejszych wydarzeñ. Znany w miejscowym 
œrodowisku regionalista Bohdan Kie³basa 
prezentuje pierwsz¹ czêœæ historii ̄ ó³kiewki. Ca³oœæ 
ubogaca poezja, od której w³aœciwie ta opowieœæ 
powinna siê zacz¹æ. Autorami wierszy s¹ Marzena 
Mariola Podkoœcielna i Lucjan Œwietlicki.

Redaktor naczelnej Barbarze NiedŸwiedŸ i 
ca³emu zespo³owi redakcyjnemu ¿yczymy 
satysfakcji z pracy i wydawniczych sukcesów.

Powiat krasnostawski ma 
p r a w o  s z c z y c i æ  s i ê  
aktywnoœci¹ kulturaln¹ na 
s w o i m  t e r e n i e .  D o  
znacz¹cych wydarzeñ, 
jakie mia³y miejsce w 2008 
roku do³¹czy³a Panorama 
¯ó³kiewska Kwartalnik 
Spo³eczno-Kulturalny.

Barwy Krystyny

Wernisa¿ odby³ siê 19 lutego w galerii MBP 

w Krasnymstawie. Krystyna Mojska jest z 

wykszta³cenia pielêgniark¹, a malarstwem zajmuje 

siê od 2000 roku. Z pewnoœci¹ te¿ nale¿y do 

najlepiej rozwijaj¹cych siê artystek skupionych w 

Grupie Plastycznej PALETA. Podczas uroczystoœci 

otwarcia wystawy autorka przeznaczy³a do 

rozlosowania wœród zaproszonych goœci kilka 

swoich prac. Taki gest sta³ siê ju¿ tradycj¹ na 

wernisa¿ach cz³onków PALETY.

                                                        adm

Panorama ¯ó³kiewskia
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Aleksander Bernat

Puste - pe³ne
wystawa malarstwa Lecha Twardowskiego

W pi¹tkowy wieczór (20 lutego 2009) 
pe³ne by³y wnêtrza galerii XO Art we Wroc³awiu. 
Pe³ne goœci, a przede wszystkim obrazów Lecha 
Twardowskiego. Nie bêdê wypowiada³ siê o 
wyrazistoœci malarstwa i form, na które ono siê 
przek³ada pod genialn¹ rêk¹ Lecha, ale muszê 
zwróciæ uwagê, ¿e ten rozmach i osobowoœæ 
twórcza doskonale funkcjonuj¹ w naszej 
przestrzeni. Przestrzeñ zaœ jest niczym innym jak 
w³aœnie wnêtrzem obrazu.

W momencie, gdy ch³onê imponuj¹ce 
wielkoœci¹ instalacje, w katalogu wystawy 
odnajdujê subtelne jak laserunek poetyckie motto: 
Bo oko, maleñka bia³a kulka zamkniêta w swojej 
nocy, zarysowuje okr¹g granicy, jak¹ przekracza 
tylko wtargniêcie spojrzenia...

PóŸniej w naszej dyskusji Lech wypowie 
jeszcze swoje bardzo trafne przemyœlenie: 
...Dzisiaj nie powiesz, ¿e amator przekroczy³ jak¹œ 
granicê. Jeœli nie wiesz, jak¹ granicê przekroczyæ, 
to jej nie przekroczysz, bo jej nie widzisz.

Lech Twardowski ci¹gle przekracza 
granice, bo ma nieodpart¹ potrzebê, aby dotkn¹æ 
tajemnicy, a nie tylko szukaæ racjonalnego 
wyjaœnienia. Wiele obrazów pachnia³o jeszcze 
œwie¿oœci¹ i farb¹, pozosta³e mo¿na by³o spotkaæ 
ju¿ wczeœniej w innych galeriach. Dominowa³y 
b³êkity, biele i czernie. Bez w¹tpienia wystawa by³a 
najwiêksz¹ wroc³awsk¹ prezentacj¹ tego autora.

Puste - pe³ne goœci by³y przestrzenie 
malarskie Lecha. W podziemiach kina Helios, w 
których znalaz³a miejsce nowo powsta³a galeria XO 
wspominaliœmy m.in. naszego przyjaciela z 
Krasnegostawu Piotra Hendigery, który tak¿e 
zwi¹zany jest z wroc³awskim œrodowiskiem 
plastycznym.

Aleksander Bernat

Lech Twardowski

Lech Twardowski urodzi³ siê w 1952 r. w 
Brodnicy. Studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu, w pracowni 
malarstwa prof. Zbigniewa Karpiñskiego. W 1983 r. 
wyjecha³ do Pary¿a; w 1995 r. powróci³ na sta³e do 
Wroc³awia. Uprawia malarstwo, instalacje i 
performance, wspó³pracuje z muzykami, interesuje 
siê przestrzeni¹ teatraln¹. W latach 90. wraz z 
grup¹ artystów (m.in. E. Minciel, M. Harlender, U. 
Wilk, A. Jarodzki, K. Wa³aszek) zrealizowa³ wiele 
spektakularnych akcji w przestrzeni miejskiej 
Wroc³awia (m.in. Malowana Œwidnicka, Wie¿a 
Malowana, Spadochrony). PóŸniej realizowa³ du¿y 
multimedialny projekt Generator. W roku 2007 
Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowa³o 
jego przekrojow¹ wystawê monograficzn¹.

W swojej twórczoœci wykorzystuje ró¿ne 
techniki i media. Jego obrazy i obiekty znajduj¹ siê 
w Musée d'Art Moderne w Pary¿u, Muzeum 
Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym 
we Wroc³awiu, w kolekcji Dolnoœl¹skiego 
Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych oraz w 
zbiorach prywatnych w Polsce i zagranic¹.
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Studzienna têsknota 
Aleksander Bernat 

W³adczyni moja

Dopad³a i trzyma
Nie odpuszcza od kilku dni
Wiêc opornie mi idzie.
Chcia³bym powoli dotrzeæ do s³ów do zas³owia 
do tych gestów kolorów 
Co otworzy³y siê niczym przepastna kraina 
niespe³nionych marzeñ.

Kiedy schodzi³em w "klimaty" "Nestora" 
przygalopowa³ jeŸdziec 
z pochodni¹ wspomnieñ rozœwietlaj¹c¹ Dolinê 
Wieprza.
Nigdy z niej nie wywêdrowa³em do koñca. 
Przemierzaj¹c ulice Berlina, Barcelony, Gerony, 
rozkoloryzowane wzgórza Toskanii – 
zawsze byliœcie w moich wêdrówkach.
Opieraj¹c zmêczone cia³o o bary 
we Florencji, Limite, Berlinie...Wroc³awiu
zawsze czu³em Wasz¹ obecnoœæ – 
Zapachy, poplamione obrusy, smutek i radoœæ.
wielkie plany, œwiat stoj¹cy otworem tylko dla 
nas... i powroty
przez puste ulice nad ranem by³y takie jak w 
dolinie Wieprza.
Bo ci¹gle gdzieœ s¹ Andrzeje, Aleksandry, 
Edwardy… Henryki
czy tam, czy w tej dalekiej przesz³oœci.
Pamiêtam i ta pamiêæ wytoczy³a siê teraz z cienia 

radoœci¹ doœwiadczeniem pragnieniem, 
¿e Moja Nasza Dolina Wieprza
przygarnia swoje cudowne dzieci.
Wraca³em do doliny z daleka z krain piêknych
nadobnych ze s³owem kolorem œwiat³em 
i budzi³em nadwieprzañskie £¹ki
Uœpione ogrody
P³oszy³em kolorami toskañskich œwitów ptaki nad 
przerwañcem
I zapach cieñ kolor przebytej drogi by³ mi 
drogowskazem 
do Mojego miasta.
Bywa³y bezpañskie okna z obcym krajobrazem,
który przystraja³em piêknem naszej doliny.
Bywa³o, ¿e b³azen ukryty w mrocznym cieniu 
wspomnieñ
Ukryty w szklankach wina wódy wypijanej na 
Ramblas 
Emdener
W cieniu Monte Amiata
Puka³ siê w czo³o, a¿ dzwoneczki na b³azeñskiej 
czapce
zanosi³y siê spazmatycznym œmiechem.
A ja bieg³em na prze³aj w sady kwitn¹ce 
na pagórach Krasnegostawu
Gdzie zapomniani poeci
Dzieci
I maœci wszelkiej artyœci
Statyœci graj¹ swoje role. Czasami nabo¿nie
Bywa, ¿e w skupieniu w wysokiej trawie ³¹k
nad wartkim nurtem Wieprza.
To moja daleka droga
To moje dalekie wspomnienia i jest jak jest
Mog³o nie byæ tych dni
Tych wspomnieñ, co na palcach wchodz¹ w ciche 
sny
Zawsze zawsze zawsze

Drzewa przekwitaj¹ w moim sadzie
Ptaki opuszczaj¹ gniazda
Wszyscy odejd¹ sto³y pozostan¹ puste.
Nie mo¿na byæ koneserem samego siebie
Ani nad po³oninami ani nad lasem bukowym
W pustce nocy ani w ramionach kochanek... nie 
odejdziemy
Ka¿dy czyn zobowi¹zuje duszê 
choæby nie zdawa³a sobie z tego sprawy.
Dolino Wieprza i Przyjaciele Moi 
Jesteœcie radosnym festynem we mnie 
i wiatr na pustym stole obrusem zamiecie
puste szklanki butelki i pamiêæ w fiolecie 
cienia skryj¹ nasze s³owa
I do pustych butelek
I do pustych krzese³
Moœci Panowie wiêcej nie siêgniecie.

Dopad³a mnie i trzyma

pijanaZagin¹³ a odnalaz³ siê
W DOLINIE WIEPRZA

Alek, a w³aœciwie Aleksander, chocia¿ kiedyœ 
mia³ jeszcze jak¹œ ksywê, która zupe³nie do niego nie 
pasowa³a, urodzi³ siê i mieszka³ w staromiejskiej 
kamienicy Hendigerych. By³ nieod³¹czn¹ czêœci¹ 
krasnostawskiej bohemy. Facet o wyj¹tkowej wra¿liwoœci i 
zdolnoœciach. Grafik dysponuj¹cy œwietn¹ kresk¹, malarz 
z wrodzonym wyczuciem koloru i poeta, który, nie 
zwa¿aj¹c na formê, wypowiada siê wystarczaj¹co 
poetycko, aby zadziwiæ wymagaj¹cych czytelników, a 
krytyków wprawiæ w zak³opotanie.

Przed laty wspó³tworzy³ Grupê Literack¹ S³owo 
(Krasnystaw), Grupê Plastyczn¹ GEN 76 (Che³m) i inne. 
Autor ksi¹¿ek poetyckich: �dŸb³o snu ŸdŸb³o nocy, 
Drewniana symfonia, W oczekiwaniu na przewoŸnika. 
Znany z otwartych i bezpoœrednich wypowiedzi. Niem³ody 
ju¿, a ci¹gle gniewny.

Odnalaz³em go kilka tygodni temu we Wroc³awiu, 
w którym zamieszkuje od przesz³o trzydziestu lat. Od¿y³y 
wspomnienia d³ugich nocnych dyskusji przy mocnej 
herbacie, i Aleksander ponownie zacz¹³ istnieæ w 
krasnostawskiej przestrzeni. Napisa³ d³ugi poetycki list 
W³adczyni moja i pozwoli³ wszystkim przeczytaæ go na 
³amach niniejszego Nestora, podobnie jak nieznane 
wiersze. Nie zapomnieliœmy te¿ o obrazach, które 
znalaz³y miejsce w naszej galerii na ostatnich stronach 
ok³adki.

Inne wspomnienia - w kolejnym wydaniu przy 
historii Grupy Literackiej S£OWO.
                                                                    (adm)
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Aleksander Bernat]

Sagrada Familia

No no
A niech ciê mistrzu –
Koronkowa robota
I niech ciê rêka Boska broni
Nic dodaæ nic uj¹æ
Bo¿e tak sobie wystruga³em
Ten pacierz
Gondolê nieba co by anio³
Ptak
Wiatr
Modlitwa mog³y przyfrun¹æ ku Tobie
Wiêcej nie udŸwignê
A i palce zmêczone pieszczeniem kamienia
Z trudem utrzymuj¹ szklaneczkê wina
Ku pokrzepieniu duszy Panie 
oczywiœcie.

Barcelona 2003 sierpieñ

                    X   X   X

Pije kawê i cygaro palê na Les Rambles
Poci¹g który mnie przywióz³
Odjecha³ w nostalgiczn¹ mg³ê wspomnieñ
Dzwony katedry w Barri Gòtic
Odbijaj¹ siê w twarzach zawstydzonych dziewic
Pije wino i cygaro palê na Les Rambles
Pomiêdzy smugami ¿ó³ci migoc¹cego b³êkitu 
wieczora
Dotykam cienia  La Sagrada Família
Wiatr od morza
Jak poca³unek kochanki przenika do g³êbi
Z nocy
Z ciasnych uliczek Barri Gotic jeŸdziec i koñ
Otuleni czerwonym p³aszczem podp³ywaj¹ do 
mnie
w dŸwiêkach kataloñskiej nocy
Muskaj¹c cieniem zalotnym
Twarze kawiarnianych goœci
Obok morze które ju¿ znam
A które nigdy nie odpoczywa

Pije wino i cygaro palê
Ws³uchuj¹c siê w szmer nadchodz¹cego œwitu.
                    
Barcelona

Olga Bia³ek - Szwed

Media i spo³eczeñstwo -
 nowe strategie komunikacyjne

W dniach 23-24 paŸdziernika 2008 roku w 
Olsztynie zorganizowano ogólnopolsk ie 
seminarium naukowe zatytu³owane Media i 
Spo³eczeñstwo. Nowe strategie komunikacyjne: 
stan obecny i perspektywy rozwoju. Organizatorem 
konferencji by³a katedra socjologii Uniwersytetu 
Warmiñsko-Mazurskiego, patronatem objê³o j¹ 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a patronatem 
medialnym - redakcje TVP Olsztyn, Radia Olsztyn i 
„Gazety Olsztyñskiej”.

Uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ w sesji 
plenarnej oraz w szeœciu sekcjach tematycznych: 
„Homo mediens? W stronê nowej filozofii 
przekazu”, „Globalne spo³eczeñstwo informacyjne. 
Mity i rzeczywistoœæ”, „Kulturowe kody mediów. 
Ci¹g³oœæ i zmiana”, „Sztuka jako komunikacja. 
Autor i jego dzie³o”, „Komunikacja spo³ecznoœci 
sieciowej” oraz „Multimedialne nawigacje a 
przeobra¿enia jêzyka”. Zasadniczym celem 
spotkania by³a próba zdefiniowania nowych 
strategii komunikacyjnych wspó³czesnych mediów, 
ale zastanawiano siê równie¿ nad problematyk¹ 
z³o¿onych relacji, jakie ³¹cz¹ media i ich odbiorców. 
Tematyka seminarium zosta³a tak zaplanowana, by 
mog³a zainteresowaæ, a nastêpnie zachêciæ do 
dyskusji przedstawicieli ró¿nych dyscyplin 
naukowych, zajmuj¹cych siê szeroko rozumianymi 
kwestiami medioznawczymi. Autorzy referatów 
próbowali dokonaæ analizy dzia³alnoœci mediów w 
kontekœcie spo³eczno-kulturowym, psychospo-
³ecznym, politologicznym, historycznym, literaturo-
znawczym, lingwistycznym, a nawet religio-
znawczym. W efekcie znaczna czêœæ referentów 
analizowa³a problemy komunikacji wirtualnej 
i dziennikarstwa internetowego. Dr Adam Ilciów z 
Uniwersytetu Zielonogórskiego zastanawia³ siê nad 
przemianami spo³ecznymi i ich konsekwencjami, 
jakie wi¹¿¹ siê z coraz powszechniejszym 
dostêpem do Internetu. Zwraca³ uwagê na relacje 
pomiêdzy mediami tradycyjnymi, a nowymi, na rolê 
hipertekstu oraz konwergencjê ró¿nych form 
przekazu. Mgr Marta Wiêckiewicz z Uniwersytetu 
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie charakte-
ryzowa³a zjawisko anonimowoœci w sieci, oraz 
próbowa³a odpowiedzieæ na pytanie, czy 
anonimowoœæ w Internecie to rzeczywistoœæ, czy 
z³udzenie.

 Mgr Sebastian Skolik z Politechniki 
Czêstochowskiej rozpatrywa³ fenomen powsta-
wania „Wikipedii”, czyli sieciowej encyklopedii 
tworzonej przez wolontariuszy w kilkuset  jêzykach. 
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Na  temat  internetowych 
wypowiedzia³y siê dr Sylwia Seul-Micha³owska z 
Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz dr Dorota Suska 
z Akademii im. J. D³ugosza w Czêstochowie. Dr 
Suska zaprezentowa³a interesuj¹c¹ perspektywê 
pragmalingwistyczn¹ omawianej kwestii. Dr Ilona 
Biernacka-Ligêza z Uniwersytetu Opolskiego oraz 
mgr Krzysztof Stachura z Uniwersytetu 
Gdañskiego zajmowali siê ciesz¹cymi siê coraz 
wiêksz¹ popularnoœci¹ serwisami spo³eczno-
œciowymi i ich rol¹ w kszta³towaniu struktur 
spo³eczeñstwa informacyjnego. Ciekawy referat 
analizuj¹cy zagadnienia mediów wirtualnych 
zaprezentowa³ dr hab. Witold Ko³buk z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. Referent 
np. bardzo szczegó³owo scharakteryzowa³ 
obecnoœæ prawos³awia w Internecie.
Niektórzy uczestnicy swoje wyst¹pienia poœwiêcili 
nowym, awangardowym strategiom komuni-
kacyjnym, jakie stosowane s¹ dzisiaj w mediach, w 
sztuce, a tak¿e w komunikacji interpersonalnej. Dr 
Agnieszka Zwiefka-Chwa³ek z Uniwersytetu 
Wroc³awskiego przybli¿y³a specyficzn¹, ale 
ciesz¹c¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹, 
komunikacjê odbywaj¹c¹ siê w alternatywnym, 
wirtualnym œwiecie „Second Life”. Œwiecie - jak 
podkreœla³a autorka referatu - z alternatywnymi 
relacjami spo³ecznymi, alternatywn¹ gospodark¹, a 
tak¿e alternatywnym ¿yciem politycznym. 
Rezydenci Second Life pochodz¹ z ponad 100 
krajów œwiata realnego, 60% z nich to mê¿czyŸni, a 
40% - kobiety. Wœród rezydentów s¹ osoby w 
ró¿nym wieku i ró¿nych zawodów - od robotników, 
studentów i stra¿aków po muzyków, pisarzy (wœród 
u¿ytkowników by³ równie¿ zmar³y niedawno Kurt 
Vonnegut) ,  programistów, dz iennikarzy,  
prawników, polityków, architektów, lekarzy i 
wojskowych. Po wirtualnych œwiatach uczestnicy 
poruszaj¹ siê za pomoc¹ awatarów, czyli swoich 
graficznych reprezentacji (…). Dr Arkadiusz 
Dudziak z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego 
zainteresowa³ siê komunikatami dŸwiêkowymi i 
wzrokowymi, jakie pojawiaj¹ siê w reklamie 
audialnej i audiowizualnej. Dr Wojciech Muszyñski 
z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego 
rozpatrywa³ aspekt spo³ecznego i medialnego 
wizerunku skrajnych feministek, zaœ dr Adam Roter 
z Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach omówi³ 
lansowany przez kulturê popularn¹, model 
celebryty, który determinuje postêpowanie 
wspó³czesnego masowego odbiorcy. Natomiast 
mgr Olga Bia³ek-Szwed z UMCS w Lublinie stara³a 
siê udowodniæ, ¿e voyeuryzm medialny, czyli 
podgl¹danie  prywatnych  i  intymnych  informacji 

pamiêtników - blogów z ¿ycia, zarówno osób publicznie znanych, jak i 
anonimowych, awansowa³ obecnie  do  rangi  
podstawowej  strategii  wkomunikacji masowej, ze 
szczególnym uwzglê-dnieniem pism tabloidowych. 
Referentka stara³a siê zdefiniowaæ jedn¹ ze 
specjalizacji, najbli¿sz¹ klasycznemu voyeu-
ryzmowi, zwan¹ z jêzyka w³oskiego - paparazzi.

W trakcie olsztyñskiej konferencji 
omawiano równie¿ wiele innych zagadnieñ, jak np.: 
kwestie zwi¹zane z globalizacj¹ mediów i chaosem 
kulturowym, z manipulacj¹ w mediach w œwiecie 
postmodernistycznym, z komunikacj¹ w polityce i w 
administracji publicznej oraz w teatrze ruchu i 
teatrze tañca. Dr Lucjan Miœ z Uniwersytetu 
Jagielloñskiego w Krakowie analizowa³ telewizyjne 
przekazy informacyjne z socjologicznego punktu 
widzenia, podobn¹ metodê badañ socjologicznych 
wykorzysta³a w swoim referacie dr Ma³gorzata 
Dankowska-Kosman, która stara³a siê zrozumieæ 
fenomen popularnoœci programu telewizyjnego pt. 
„Taniec z gwiazdami”. Wœród tematów porusza-
j¹cych zagadnienia bardziej klasyczne, pojawi³ siê 
referat oferuj¹cy nowy sposób interpretacji 
twórczoœci Ryszarda Kapuœciñskiego (mgr 
Agnieszka Kamiñska, TVP SA).

Dodatkowym organizacyjnym przedsiê-
wziêciem w czasie trwania sesji by³o spotkanie 
przedstawicieli œwiata nauki, czyli „teoretyków”, z 
„praktykami” - dziennikarzami pracuj¹cymi w 
lokalnych mediach. Wspólna debata ujawni³a wiele 
rozbie¿noœci w opiniach i przekonaniach obu grup 
zawodowych. Jednoczeœnie uœwiadomi³a 
zebranym, jak bardzo takie spotkania s¹ potrzebne. 
Wszystko odby³o siê jednak zgodnie z intencj¹ 
organizatorów, którzy - jak napisa³ we wstêpie do 
wydanej dwutomowej ksiêgi zawieraj¹cej 
zg³oszone referaty prof. dr hab. Marek Soko³owski: 
naszym celem nie by³o danie gotowych rozwi¹zañ, 
lecz raczej pewnych wskazówek, jak wygl¹daj¹ 
dziœ, ale te¿ jakie mog¹ byæ projektowane ju¿ w 
n ieod leg ³e j  p rzysz ³oœc i  nowe  p rak tyk i  
komunikacyjne. Spo³eczna przestrzeñ mediów, 
dziêki nowym technologiom i Internetowi, wci¹¿ siê 
poszerza, praktycznie z dnia na dzieñ przynosz¹c 
oryginalne, fascynuj¹ce rozwi¹zania. Zmiany s¹ 
integraln¹ czêœci¹ natury, ale pamiêtajmy, ¿e mog¹ 

 powodowaæ bardzo ró¿ne skutki. Publikacja 
rozdawana by³a ju¿ podczas trwania sesji i ukaza³a 
siê pt. Media i spo³eczeñstwo. Nowe strategie 
komunikacyjne (Wydawnictwo Adam Marsza³ek, 
Toruñ 2008, t. 1, ss. 443, t. 2, ss. 395).

Olga Bia³ek-Szwed

1A. Zwiefka-Chwa³ek: Drugie ¿ycie polityka. O kampaniach 
politycznych i komunikacji z wyborcami w Second Life, [w:] 
Media i spo³eczeñstwo. Nowe strategie komunikacyjne, M. 

Soko³owski (red.), Toruñ 2008, s. 396.
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Marta Kujawska - Gilowska

Porozmawiajmy...
Primum vivere, deinde philosophari

Rozmowa o ekologii, ochronie przyrody - 
o co tak naprawdê chodzi? Troska o przysz³oœæ 
cz³owieka na ziemi? Niew¹tpliwie. Znaczenie 
klimatyczne? Zapewne. Wartoœci wychowawcze? 
Pewnie te¿. Ale nie s¹ to zagadnienia rozumiane 
jednoznacznie. Teraz, gdy œwiat sta³ siê globaln¹ 
wiosk¹, konieczne jest znalezienie z³otego œrodka, 
który pozwoli ¿yæ ludziom w miarê spokojnie, bez 
s t raszen ia  g loba lnym oc iep len iem lub  
zlodowaceniem. Te okresy w historii ziemi by³y, ona 
przetrwa³a i daje nam radoœæ ¿ycia na niej.

Powiedziano w Biblii: „B¹dŸcie p³odni i 
rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê i uczynili 
j¹ sobie poddan¹”. Wiêc nie cz³owiek jest dla ziemi, 
ale ziemia jest dla cz³owieka. I wszystko, co tworz¹ 
ludzie dla poprawienia sobie jakoœci ¿ycia, jest 
wskazane a czêsto konieczne. Wa¿ne, by ludzkie 
dzia³anie istnia³o w harmonii ze œrodowiskiem. Jest 
to trudne, ale na pewno nie niemo¿liwe. A w 
koñcowym efekcie zawsze powinien zwyciê¿aæ 
zdrowy rozs¹dek.

Przysz³oœæ cz³owieka na ziemi nie zale¿y 
od ekologii, a przynajmniej nie tylko. Wierz¹cy 
powiedz¹, ¿e bêdzie jak Bóg zechce. Niewierz¹cy 
uwa¿aj¹, ¿e globalne zmiany klimatu mamy ju¿ za 
progiem. A wielu zdroworozs¹dkowo myœl¹cych 
podaje przyk³ady cyklicznych zmian klimatycznych 
na ziemi, które cz³owiek prze¿ywa³. Nawet w 
Europie na przestrzeni tylko kilkudziesiêciu lat by³o 
kilka cykli pogodowych, np. zimy w latach 40. ub. 
wieku by³y bardzo ciê¿kie, œnie¿ne i mroŸne oraz 
nadmiernie upalne lata. Potem znowu kilka 
sezonów prawie bez zimy, a i lata md³e i przesadnie 
deszczowe. Istnieje pewien cykl pogodowych 
zmian, nazywanie których globaln¹ zmian¹ klimatu 
jest nadu¿yciem „globalistów”.

Natomiast szczegó³owo pojêta ochrona 
œrodowiska jest spraw¹ pal¹c¹! Tutaj maj¹ 
zastosowania wartoœci wychowawcze, dotyczy to 
kultury ¿ycia niektórych narodów (i osób).

W Polsce wyrzucanie œmieci do lasu jest 
prawie regu³¹, wejœcie do lasu bywa czêsto 
dotkliw¹ przykroœci¹. Ale ci, którzy pope³niaj¹ ciê¿ki 
grzech wyrzucania obrzydliwych odpadów do 
boskiego ogrodu, jakim jest las, ci sami staj¹ w 
niedzielê w koœciele przed o³tarzem z min¹ 
niewini¹tka! W miasteczkach i wsiach dym 
spalanych w kuchniach i w piecach odpadów 
zatruwa okolicê. Brak wyobraŸni? G³upota? 
Niekoniecznie. Robi¹ to ludzie niby-rozumni, 
czêsto wykszta³ceni, cywilizowani, ale im kultury 
osobistej i kultury wspó³¿ycia miêdzyludzkiego 
brak, a poziom ich wiary jest ¿a³osny.

Narody o starej, utrwalonej kulturze 
powinny byæ wzorem do naœladowania w³aœnie 
teraz, w czasie wielkich migracji m³odych ludzi w 
poszukiwaniu pracy. Oni na pewno wnios¹ nowe 
postêpowania w dziedzinie szeroko pojêtej ochrony 
œrodowiska - bo wiele uczy bywanie w œwiecie. A 
Polacy zawsze chêtnie „pawiem narodów byli… i 
papug¹” - oby naœladowali tylko to, co dobre.

W³¹czasz telewizor
Przed oczami przesuwaj¹ siê kolorowe obrazki
G³odne dzieci Afryki
Zmiana
Wiele milionów dolarów za obraz piêkny
Van Gogha
Zmiana
Zas³uchani koneserzy
Œwiêtej Pana Pendereckiego muzyki
Zmiana
Ryby które p³ywaj¹ wbrew swoim zwyczajom
Do góry brzuchami
Zmiana
Na to pada z góry
Jak maczek na bu³eczkê
Drobniutki
Trafny komentarzyk
Podlany gêstym syropem muzyczki
W której siê tonie
Patrzysz nie widzisz
S³uchasz g³uchy
Przywi¹zany do wygód
Nie myœlisz
Co dalej

20.12.1989 r.

Marta Kujawska-Gilowska
12.01.2009 r.
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Henryk Radej

Ob³êd
Dok³adnie 65 lat temu niedaleko Lwowa 

przesta³a istnieæ polska wieœ Huta Pieniacka. By³ 28 
lutego 1944 roku. Tego, co tam siê dzia³o, nie 
mo¿na spokojnie opowiedzieæ, bo coœ œciska za 
gard³o, wyciska ³zy; obrazy potwornej zbrodni do 
dziœ przeœladuj¹ ¿yj¹cych œwiadków ludobójstwa. 
Dopiero dziœ, po tylu latach odwa¿aj¹ siê pokazaæ 
swoje twarze w programach dokumentalnych, 
emitowanych przez TVP zazwyczaj póŸn¹ noc¹. 
Próbuj¹ opowiadaæ, choæ przychodzi im to z 
trudem; ³ami¹cym siê g³osem wskrzeszaj¹ pamiêæ 
o swoich bliskich, o spalonych domach, o 
zniszczonej i zrabowanej ojcowiŸnie.

A dziœ…
To jakiœ kolejny ob³êd! Polski prezydent, 

stoj¹c na miejscu zbrodni w Hucie Pieniackiej, 
pomaga fa³szowaæ historiê g³oszon¹ przez 
Ukraiñców, ¿e to nie ich wina! Mogê zrozumieæ 
prezydenta Ukrainy, który usprawiedliwia „swoich” 
zbrodniarzy, ale nasz prezydent - jeœli nie mo¿e 
wy³o¿yæ ca³ej prawdy - powinien milczeæ. Jego 
milczenie by³oby bardziej wymownym œwiadec-
twem, ni¿ bajdurzenie o zbrodniczych tota-
litaryzmach, które rzekomo doprowadzi³y do tego, 
¿e „uciemiê¿one przez nich narody stanê³y przeciw 
sobie". Zabrak³o tylko: „przepraszamy i prosimy o 
wybaczenie wszystkich doko³a, ¿e tu by³a kiedyœ 
Polska i ¿yli Polacy”. Taka prawda nigdy nas nie 
wyzwoli - tym bardziej nie wyzwoli Ukraiñców i nie 
przyniesie prawdziwego pojednania. Czy polska 
krew jest mniej droga dla naszych prezydentów od 
krwi ukraiñskiej, czy ¿ydowskiej? Jak mo¿na 
przeinaczaæ fakty wobec tylu ¿yj¹cych jeszcze 
œwiadków tych zbrodni? Co na to elity polityczne, 
kulturalne, wreszcie - co na to IPN? Przecie¿ to by³a 
zbrodnia wobec Narodu Polskiego!

Kiedy w roku 1992 zbieraliœmy z koleg¹ 
materia³y do reporta¿u o Polakach we Lwowie i 
okolicach, to ci¹gle przypominano nam: - Tylko nie 
pytajcie nikogo o zbrodnie wojenne, nie pytajcie o 
polskie wsie, bo nie wiadomo na kogo traficie! Kiedy 
w drodze ze Lwowa do Kamieñca Podolskiego 
minêliœmy Z³oczów i autobus kursowy zatrzyma³ siê 
na nieplanowy postój w szczerym polu, m³ody 
Ukrainiec chodzi³ wokó³ nas i co chwila rzuca³ w 
nasz¹ stronê: - Czoho Lachy tut szukajut? - i 
pokazywa³, jakby no¿em podcina³ gard³o. 
Autentycznie strach nas oblecia³. Na szczêœcie 
„dowcipniœ” wysiad³ gdzieœ po drodze. Nie wygl¹da³ 
na pijanego ani na niespe³na rozumu. Prawie pó³ 
wieku minê³o od zbrodni na Wo³yniu i Podolu, a my 
baliœmy siê tam chodziæ samotnie po zmroku. W 
sklepach z szyldami „Mistectwo” („Sztuka”) 
mogliœmy  przebieraæ  w  portretach  Stepana

Bandery - kolaboranta z Niemcami i przywódcy-
ideologa ukraiñskich organizacji nacjonalis-
tycznych. Dziœ cieszy siê on na Zachodniej Ukrainie 
nieprawdopodobnym kultem. Jak grzyby po 
deszczu powstaj¹ tam jego pomniki i muzea, poczta 
wydaje koperty z jego podobizn¹, w niedalekim nam 
£ucku organizuje siê festiwale rockowe jego imienia 
- „Bandersztat”, które uœwietnia obecnoœci¹ jego 
wnuk - Stepan Bandera junior. Tak obecnie 
gloryfikuje siê na Ukrainie zbrodniarzy. W roku 2008 
postaæ Bandery zajê³a III miejsce w ogólno-
ukraiñskim telewizyjnym plebiscycie „Wielcy 
Ukraiñcy”.

Na szczêœcie istnieje ju¿ bogata literatura 
historyczna oparta na Ÿród³ach w postaci 
dokumentów i œwiadectw ¿yj¹cych œwiadków. 
Polacy z Kresów Wschodnich i ich potomkowie 
nadal czekaj¹ na ca³¹ prawdê o ludobójstwie. 
Najrzetelniej i obiektywnie opisali te wydarzenia 
W³adys³aw Siemaszko i Ewa Siemaszko (ojciec i 
córka) w pracy: „Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraiñskich na ludnoœci polskiej 
Wo³ynia 1939-1945” (wydano przy pomocy 
finansowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wydawnictwo „von Borowiecky”, 
Warszawa 2000, stron 1433, ilustracje, Ÿród³a, 
ISBN 83-87689-34-3).

Ostatnio wozi³em ze sob¹ inn¹, niewielk¹ 
objêtoœciowo ksi¹¿eczkê, podczytywa³em j¹ 
wieczorami, a potem nie mog³em zasn¹æ, myœl¹c 
nad tym, co w niej przeczyta³em. Jej autorem jest 
Leszek Wójtowicz z Zamoœcia, dziennikarz 
m³odszego pokolenia, który zebra³ swoje 
publikowane wczeœniej reporta¿e w ca³oœæ pod 
tytu³em „PóŸniej szatan wst¹pi³ w ludzi. Zapiski nie 
tylko z Wo³ynia” (Norbertinum, Lublin 2008). W 
reporta¿u „A prezydenci niech siê ca³uj¹” znalaz³em 
taki oto fragment, który mocno koresponduje z tym, 
co napisa³em wy¿ej, wspominaj¹c wyjazdy na 
Podole. Jego bohaterk¹ jest starsza kobieta, która 
po latach odwa¿y³a siê pojechaæ na Ukrainê, by 
uczciæ pamiêæ i miejsca po swoich bliskich.

„4 wrzeœnia 1943 roku zginêli jej rodzice 
oraz troje rodzeñstwa w wieku od pó³tora roku do 
piêciu lat. Zbrodniarzom nie przeszkadza³o, ¿e jej 
ukochana mama by³a w ci¹¿y. (…)

- Jeszcze siê dziwi¹, czego tam teraz szukamy - 
mówi Radziszewska. - Pamiêtam, jak mo¿e 
piêcioletniemu ch³opczykowi da³am cukierka, a on 
mówi: „My szcze was budem ryzaty”. Ktoœ musia³ 
takiemu dziecku wpoiæ nienawiœæ do naszego 
narodu. Po tylu latach. Po co?”

Oszczêdzê sobie t³umaczenia tych s³ów - 
s¹ doœæ czytelne i przera¿aj¹ce. Dzia³o siê to ju¿ w 
XXI wieku. Nie dziwiê siê wiêc takim zachowaniom 
t³umu Ukraiñców, jakie zaprezentowali na 
zgliszczach Huty Pieniackiej kilka dni temu. I na 
pewno  nie  przyœni³y  mi  siê  groŸne  gesty  i  s³owa
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tego m³odego z naszej podró¿y w 1992 roku. Choæ 
wola³bym uwierzyæ, ¿e by³y tylko jaw¹, sennym 
widziad³em. Œwiadectwo Radziszewskiej i 
opowieœci uczestników rocznicowego spotkania w 
Hucie Pieniackiej potwierdzaj¹ tylko smutn¹ 
prawdê, ¿e w mentalnoœci ludzi na Wschodzie nie 
zmieni³o siê nic, albo bardzo niewiele w kwestii ich 
odnoszenia siê do przedstawicieli innych narodów - 
szczególnie do Polaków. Ukraiñscy narodowcy w 
Hucie Pieniackiej znów wykrzykiwali: „- A czego wy 
tu, Lachy, znowu szukacie?”. Ano, czego? Czy tak 
trudno siê domyœleæ?

Te gorzkie refleksje rocznicowe zakoñczê 
myœl¹ m¹drego cz³owieka, znawcy problematyki 
polsko-ukraiñskiej:

"W interesie naszych narodów le¿y 
znormalizowanie naszych stosunków, co wymaga 
powiedzenia sobie w oczy ca³ej prawdy - ale tylko 
prawdy." - Jerzy Giedroyc

Henryk Radej

CZASOPISMA NADES£ANE

- Zamojski Kwartalnik Kulturalny, Nr 4(97) 
2008, ss. 124;

- Panorama ¯ó³kiewska. Kwartalnik 
Spo³eczno-Kulturalny,  Nr 1(1) 2008, ss. 
32;

- Lublin. Kultura i Spo³eczeñstwo, Nr 5-
6(21-22)2008,                                     
ss.90;

-Lublin. Kultura i Spo³eczeñstwo, Nr 7(23) 
2008, ss. 74, numer specjalny. 

Foto: Leszek Janeczek

Wies³aw Krajewski

Dziwne dzieje wynalazku lunety

Komu ludzkoœæ zawdziêcza wynalazek 
teleskopu? Nie jest to sprawa ca³kowicie jasna. 
Powszechnie podaje siê, ¿e dokona³ tego Galileusz 
w pierwszych latach XVII stulecia, ale nie jest to 
prawd¹. Teoretyczne podstawy naukowe i 
techniczne do skonstruowania lunety znane by³y 
cz³owiekowi ju¿ od dawna, i a¿ dziwne, ¿e do 
wynalazku tego nie dosz³o nawet kilkaset lat 
wczeœniej.

Szk³o znane by³o ludzkoœci  od 
niepamiêtnych czasów. Technologia szlifowania 
ró¿norodnych ozdób szklanych - równie¿. Pierwsze 
udokumentowane historycznie stosowanie 
soczewek pojawia siê w Ÿród³ach greckich i 
rzymskich. Za oficjalny pocz¹tek astronomii 
teleskopowej mo¿na uznaæ dzia³alnoœæ ¿yj¹cego w 
XI wieku mezopotamskiego astronoma Alhazena. 
By³ on najwybitniejszym fizykiem ówczesnego 
œwiata i uwa¿a siê go za ojca optyki. Zajmowa³ siê 
szeroko za³amaniem i rozszczepieniem œwiat³a, 
zaœ jego prace mia³y znacz¹cy wp³yw na rozwój 
nowo¿ytnego teleskopu.

Karta z dzie³a Alhazena.

Soczewki odkryto w znaleziskach 
archeologicznych w Visby na Gotlandii. Datuje siê 
je na drug¹ po³owê XI wieku. Kszta³t tych soczewek 
jest taki, ¿e po³owa to prawie idealna elipsoida, zaœ 
druga strona jest p³aska. Jest to prawie idealny 
przyrz¹d optyczny. Niektóre z tych soczewek 
posiada³y oprawê ze srebra i zapewne by³y 
u¿ywane jako wisiorki.
Powszechnie uznaje siê ¿e na obszarze Europy 
okulary koryguj¹ce dalekowzrocznoœæ za pomoc¹ 
odpowiednich soczewek zosta³y wynalezione w 
pó³nocnej Italii na prze³omie XIII i XIV wieku. Byæ 
mo¿e by³y ju¿ wczeœniej znane w Chinach. Oko³o 
1450 odkryto, ¿e soczewki wklês³e (rozpraszaj¹ce) 
koryguj¹  krótkowzrocznoœæ. Tak  wiêc  w  po³owie
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 XV w. dwa rodzaje soczewek niezbêdnych do 
skonstruowania lunety by³y ju¿ znane i 
odkrycie teleskopu by³o, jak mo¿na 
przypuszczaæ, jedynie kwesti¹ czasu. Nie ma 
jednak odpowiednich Ÿróde³ pisanych lub 
materialnych, aby móc stwierdziæ z ca³¹ 
pewnoœci¹, czy ju¿ wówczas skonstruowano 
lunetê.

Œredniowieczny sprzedawca
 okularów.

W kilku opracowaniach pochodz¹cych z 
okresu miêdzy 1230 a 1235 rokiem Robert 
Grosseteste napisa³: Ta czêœæ optyki, gdy dobrze 
siê j¹ pojmie, pokazuje nam jak mo¿emy sprawiæ, 
by przedmioty bardzo odleg³e sprawia³y wra¿enie 
bêd¹cych bardzo blisko, zaœ du¿e bliskie 
przedmioty zdawa³y siê ma³e, i jak mo¿emy 
sprawiæ, by odleg³e przedmioty by³y takiej 
wielkoœci, jakiej zechcemy, tak ¿e mo¿e byæ 
mo¿liwym przeczytanie najmniejszych liter z 
nies³ychanych odleg³oœci. Uczniem Grosseteste'a 
w Oksfordzie by³ Robert Bacon. Czêsto twierdzi 
siê, ¿e opisa³ on teleskop w XIII wieku, choæ nie 
mo¿na stwierdziæ, ¿e kiedykolwiek zbudowa³ w 
pe³ni funkcjonaln¹ konstrukcjê.

Optyka Grossetesta.

Istniej¹ przekazy œwiadcz¹ce, ¿e zarówno 
soczewkowe jak i lustrzane teleskopy by³y znane w 
Anglii w drugiej po³owie XVI wieku. Pisma Johna 
Dee oraz Tomasza Diggesa z lat odpowiednio 1570 
i 1571 opisuj¹ zastosowanie tych konstrukcji 
optycznych przez ojca Tomasza, Leonarda 
Diggesa. Niezale¿ne potwierdzenie tego faktu 
znaleŸæ mo¿na w innych zapisach z tamtego 
okresu. Jednak¿e wiedza o tym nie rozprzestrzeni³a 
siê.

W 1589 roku Giovanni Battista Della Porta 
opublikowa³ we W³oszech ksi¹¿kê Magia naturalis, 
w której opisa³ w³aœciwoœci soczewek i sposób 
w idzen ia  od leg ³ ych  p rzedmio tów  p rzy  
zastosowaniu dwóch soczewek: skupiaj¹cej i 
rozpraszaj¹cej.

Jest w pewnym stopniu zaskakuj¹ce, ¿e 
przy takim stanie ówczesnej wiedzy, odkrycie 
sposobu z³o¿enia soczewek w uk³ad optyczny 
daj¹cy lunetê, tak d³ugo nie nastêpowa³o.

Praktyczne zbudowanie przyrz¹du 
optycznego zwanego póŸniej teleskopem mia³o 
miejsce w Niderlandach oko³o roku 1608. 
Wynalazek - z dzisiejszego punktu widzenia - 
nale¿y przypisaæ trzem osobom. Byli to: Jan 
Lippershey (Lipperhey), Zachariasz Janssen 
(obydwaj byli wytwórcami okularów) oraz Jakub 
Adrianszoon. Jan Lippershey wyst¹pi³ o przyznanie 
patentu na swoje urz¹dzenie w 1608 roku.  Patentu 
takiego jednak nie uzyska³. Zbyt wiele osób ju¿ 
wtedy wytwarza³o lunety, i trudno by³o w³aœnie jemu 
przyznaæ pierwszeñstwo. Poza tym instrument zbyt 
³atwo mo¿na by³o odtworzyæ przez innych 
rzemieœlników. Istnieje anegdota, mówi¹ca o tym, 
¿e to bawi¹ce siê soczewkami dziecko tak je 
u³o¿y³o, ¿e „wysz³a” z tego luneta. Anegdota nie 
musi byæ prawdziwa, ale zwraca uwagê na dwie 
sprawy: skonstruowanie lunety by³o ju¿ wtedy 
czynnoœci¹ dziecinnie prost¹ i móg³ tego dokonaæ 
w³aœciwie ka¿dy, nawet laik w dziedzinie optyki.

Hans Lippershey.
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Galileusz.

Przyszed³ czas by wspomnieæ o 
Galileuszu. Przebywaj¹c w Wenecji w maju roku 
1609 dowiedzia³ siê on o pewnym cz³owieku, który 
skonstruowa³ instrument, dziêki któremu odleg³e 
obiekty wydaj¹ siê byæ bli¿sze i wiêksze ni¿ 
widziane okiem nieuzbrojonym, a zasad¹ fizyczn¹, 
dziêki której urz¹dzenie dzia³a jest za³amanie 
œwiat³a. Sam Galileusz twierdzi³, ¿e rozwi¹za³ 
problem konstrukcji teleskopu pierwszej nocy po 
powrocie z Wenecji do Padwy, zaœ nastêpnego dnia 
mia³ ju¿ gotowy instrument z³o¿ony z soczewki 
skupiaj¹cej i rozpraszaj¹cej zamocowanych na 
przeciwnych koñcach drewnianej rury. Jego luneta 
mia³a 60 cm d³ugoœci, œrednicê 1 florena (ok. 45 
mm) i powiêksza³a... trzy razy.

Luneta Galileusza.

Pierwsza prezentacja ulepszonego ju¿ 
nieco przyrz¹du, nast¹pi³a w Wenecji 25 sierpnia 
1609 roku i wzbudzi³a nieopisany zachwyt wœród 
zebranych. Wielu szlachetnych mê¿ów i senato-
rów, niektórzy w podesz³ym wieku, wiêcej ni¿ raz 
pokonywa³o  schody  najwy¿szych  dzwonnic 

Wenecji, aby ogl¹daæ na morzu ¿agle i statki tak 
odleg³e, ¿e p³yn¹c do portu pod pe³nymi ¿aglami 
musia³y min¹æ dwie godziny lub wiêcej, aby mog³y 
byæ dostrze¿one bez mojej lunety. Albowiem w 
istocie dzia³anie tego instrumentu polega na 
pokazywaniu obiektu odleg³ego na przyk³ad o 50 
mil w takiej odleg³oœci, jakby by³ tylko w odleg³oœci 5 
mil. Dla Galileusza pokaz przyniós³ odnowienie 
kontraktu profesorskiego i podwojenie pensji.

Galileusz sam by³ zachwycony tym 
cudownym wynalazkiem. Z niewiarygodnym wrêcz 
zachwytem przygl¹da³ siê niebu. Posiada³ do tego 
niesamowity talent obserwacyjny. Nie móg³ 
doczekaæ siê nastêpnej nocy i chyba wcale w tym 
czasie nie spa³. Obserwowa³, sprawdza³, robi³ 
notatki i rysunki tego, co widzia³. Wyci¹ga³ 
prawid³owe wnioski, w³aœciwie interpretowa³ 
zaobserwowane fakty i potrafi³ je rozpropagowaæ. 
Obserwowa³ plamy na S³oñcu, powierzchniê 
Ksiê¿yca, fazy Wenus, pozna³ strukturê gwiazdow¹ 
Drogi Mlecznej oraz zauwa¿y³, ¿e Saturn ma 
dziwny, wyd³u¿ony kszta³t. Jego najwa¿niejszym 
jednak odkryciem by³y cztery ksiê¿yce Jowisza. 
Zauwa¿y³ i obwieœci³, ¿e zaobserwowa³ uk³ad 
planetarny w mniejszej skali. Przyczyni³o siê to do 
zmiany dotychczasowego sposobu myœlenia i 
pojmowania spraw niebieskich, rewizji zakorze-
nionych przez wieki pogl¹dów i wyobra¿eñ. Mia³o to 
wszystko znacz¹cy wp³yw na rozwój nauki oraz na 
¿ycie samego Galileusza, ale to ju¿ zupe³nie inna 
historia.

Oczywiœcie Galileusz stopniowo ulepsza³ 
swój teleskop - zaczynaj¹c od trzykrotnego 
powiêkszenia, ostatecznie skonstruowa³ przyrz¹d o 
powiêkszeniu oko³o trzydziestokrotnym, który 
stanowi³ ju¿ doœæ powa¿ne narzêdzie optyczne. 
Dziêki temu dziœ tê konstrukcjê nazywamy 
teleskopem Galileusza. Swoje obserwacje szybko 
publikowa³. Ju¿ w marcu 1610 roku wyda³ ksi¹¿kê 
„Sidereus nuncius” (Gwiezdny pos³aniec). Ksi¹¿ka 
ta sta³a siê najwa¿niejszym dzie³em astrono-
micznym XVII wieku.

Sidereus nuncius
- strona tytu³owa

Astronomia
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Wynalazek lunety zapocz¹tkowa³ 
rewolucjê techniczn¹ w astronomii, zupe³nie now¹ 
jakoœciowo erê w badaniach kosmosu. Niebo 
Arystotelesa i niebo ¿yj¹cego 1800 lat póŸniej 
Kopernika by³o tym samym niebem. Wszyscy 
ówczeœni astronomowie obserwowali bowiem 
go³ym okiem. Wiek XVII sta³ siê epok¹ 
powstawania obserwatoriów zaopatrzonych w 
coraz doskonalsze teleskopy, a niebo sta³o siê 
nowym, fascynuj¹cym œwiatem. A wszystko to 
zaczê³o siê dok³adnie 400 lat temu. Dlatego 
w³aœnie rok 2009 zosta³ og³oszony przez 
O r g a n i z a c j ê  N a r o d ó w  Z j e d n o c z o n y c h  
Miêdzynarodowym Rokiem Astronomii.
   
                                                 Wies³aw Krajewski
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Saturnin Naliwajko

                 ***
stojê przed lustrem

twarz¹ w twarz
bezczelnie ch³opu patrzê w oczy
i mówiê mu:

- parszyw¹ gêbê strasznie masz…
i s³yszê 

jak on na mnie psioczy
wymyœla mi od têpych pa³
od g³upków durniów –

czy kto  s³ysza³?
a¿ wreszcie wpadam w dziki sza³
rozbijam lustro –

     cisza…

Marian Janusz Kawa³ko

Psalm o ¿yciu poczesnym

Nie skacz ci¹gle mi do oczu, ¿ycie,
Ja nie umiem wznieœæ siê wy¿ej oczu.
W tobie tli siê odwieczny burzyciel
Z Wiecznym sprawc¹, który ciebie pocz¹³.

Ref. To nieproste - zawzi¹æ siê na ¿ycie
       To nie³atwe - ¿yciu wejœæ za pazur
       Prowadzi³oby siê ono nale¿ycie,
       Gdyby nie ta sfora drogowskazów.

Nie chcesz, ¿ycie, ze mn¹ ¿yæ na wiarê?
Na niewiarê jak siê te¿ nie godzê.
Ty siê lepiej, ¿ycie, ze mn¹ zarêcz,
Bo zawiodê siê na tobie srodze.

Igrasz, ¿ycie i grasz i przemieniasz
Myœli czarne na znaki czerwone,
Jakbyœ mia³o tylko pó³ sumienia.
Me sumienie te¿ przepo³owione.

Ty mnie - ¿ycie - nie wódŸ na manowce,
¯aru mego przed Bogiem nie skrywaj.
Niech mi niebo zsy³a to, czego chcê.
Tam arkadia w szczêœliwoœæ op³ywa.

Ty siê ¿ycie z moich zdrad nie t³umacz.
Ty siê t³umacz z g³odu w moich oczach.
Co nas jedna, to uwieczniaj w zoomach,
WiedŸ w nieznane jak gwiazda prorocza.

Ciebie, ¿ycie, kochaæ nie jest ³atwo,
Zapominasz, ¿e jestem tw¹ têcz¹,
Wiêc mnie przytul i siê czasem zatrwó¿,
O m¹ mi³oœæ, któr¹ gwiazdy wieñcz¹.

 dnia 5 stycznia 2009 w Lublinie
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