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Historia w twórczości poetów siedleckich 

 
   
1. Literatura czy historia? 
 

 Historia i literatura są juŜ u swych początków ściśle ze sobą 
związane. JednakŜe ich przedmiot i cel znacznie róŜnią się od siebie. 
Jak pisał Arystoteles w Poetyce:  
 

[…] zadanie poety polega nie na przedstawieniu wydarzeń rzeczywistych, 
lecz takich, które mogłyby się zdarzyć, przy czym ta moŜliwość opiera się 
na prawdopodobieństwie i koniczności. Historyk i poeta róŜnią się przecieŜ 
nie tym, Ŝe jeden posługuje się prozą, a drugi wierszem, bo dzieło Herodota 
moŜna by ułoŜyć wierszem i mimo to pozostałoby ono historią, jaką jest nią 
w prozie. RóŜnią się oni natomiast tym, Ŝe jeden mówi o wydarzeniach, któ-
re miały miejsce w rzeczywistości, a drugi o takich, które mogą się wyda-
rzyć. Dlatego teŜ poezja jest bardziej filozoficzna i powaŜna niŜ historia; po-
ezja wyraŜa przecieŜ to, co ogólne, historia natomiast, to co jednostkowe1.  

 

Opinia greckiego myśliciela wydaje się nadal aktualna, pokazuje bo-
wiem potencjał poznawczy literatury i historii2. Są to dwa róŜne za-
kresy tej moŜności. Pierwszeństwo przyznaje jednak Arystoteles lite-
raturze. Dlaczego? WiąŜe się to z zagadnieniem poznania w ogóle. 
Stąd teŜ mówi myśliciel o „filozoficzności” literatury, w której two-
rzyć moŜna „inne światy”, zaś historia jest tu ograniczona do odtwa-
rzania oraz interpretacji tego, co było. Owszem, modne dziś są wśród 
historyków tzw. „narracje alternatywne”, ale są to raczej frapujące 
próby literackie3. Takie myślenie ujawniał teŜ w toku autorefleksji 
wybitny powieściopisarz historyczny Teodor Parnicki4. 

                                                 
1 Arystoteles: Poetyka. Tłum. Henryk Podbielski. W: Dzieła wszystkie. T. 6. War-

szawa 2001, s. 587-588. 
2 Por. np. Arnold J. Toynbee: Studium historii. Tłum. Józef Marzęcki. Warsza-

wa 2000, s. 57. 
3 Oczywiście, rozróŜnienie to opiera się rozumieniu „literatury” jako opartej 

na twórczym naśladowaniu, czyli mimesis, a operującej fabułą (u Arystotelesa: my-
thos). Gdyby przekładać tę dychotomię na uniwersalną koncepcję tekstu literackiego 
jako „sensownego tworu słownego” (którą sformułowała Stefania Skwarczyńska), to 
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 Z drugiej strony warto pamiętać, Ŝe dzieła, które w zamierzeniu 
autora miały zawierać w sobie element historyczny, posiadać mogą 
równieŜ istotny pierwiastek „literackości” w rozumienie świadomie 
kształtowanej organizacji estetycznej tworzywa słownego. Przykła-
dem są tu kroniki średniowieczne, Galla Anonima czy Wincentego 
zwanego Kadłubkiem, mieszczące w sobie podania i legendy, a nie-
raz teksty poetyckie. W tym miejscu historia czy literatura to nie tyl-
ko dylemat, odnoszący się do tworzywa dzieła, ale wiąŜe się on  
z problemem odbioru tekstu w ogóle. Strategia lektury moŜe decy-
dować, jakie aspekty dzieła są dla czytelnika bardziej zajmujące.  
 NaleŜy pamiętać, Ŝe literatura okazuje się waŜkim źródłem po-
znawczym dla historyków (pamiętniki, wspomnienia, twórczość oko-
licznościowa), zaś historia bywa wprost inspiracją dla poetów, proza-
ików czy dramatopisarzy. MoŜe wydawać się, Ŝe jest to stwierdzenie 
banalne, ale przy zmieniającej się „świadomości humanistycznej” 
młodzieŜy warto o tym nieustannie przypominać. Inspiracje wielką  
i małą historią pokazuje twórczość poetów siedleckich, którzy chętnie 
podejmują te wątki w swych wierszach.  
 

2. W kręgu Aleksandry Ogińskiej  
 

 Historia XVIII w. i okres oświecenia w ogóle, to niewątpliwie 
waŜne tematy dla autorów związanych z Siedlcami. Jedną z waŜniej-
szych postaci, na której skupiają uwagę miejscowi poeci jest księŜna 
Aleksandra z Czartoryskich Ogińska5. Ta waŜna dla siedlczan osoba 
urodziła się 19 marca 1730 w Warszawie (zm. 28 sierpnia 1798 r.  
w Siedlcach). NaleŜy dodać, Ŝe babka bohaterski, Izabela Czartoryska 
z Morsztynów, była córką słynnego polityka, skandalisty i wybitnego 

                                                                                                                   
wówczas chodziłoby o rozróŜnienie w obrębie tej szeroko pojętej literatury, kiedy 
tekstom opartym na wymyślonej, acz prawdopodobnej, fabule przeciwstawia się 
teksty oparte na faktach Zob. teŜ Antoni CzyŜ: Stefania Skwarczyńska i ZRL. Wstęp do: 
Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka: Bibliografia zawartości „Zagadnień Rodzajów Lite-
rackich”. Siedlce 2003, s. 15-16; Dariusz Bawoł: Literatura i jej eidos. Glosa do Stefanii 
Skwarczyńskiej koncepcji literatury. Siedlce 2011, s. 40-41.  
 4  Por. Teodor Parnicki:  Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980. 

5 Por. m.in. Danuta Michalec: Aleksandra Ogińska i jej czasy. Siedlce 1999; Ur-
szula Głowacka-Maksymiuk: Aleksandra z KsiąŜąt Czartoryskich Ogińska. Siedlce 2003; 
Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach XIX wieku. Oprac. Rafał Dmowski i 
Artur Ziontek. Siedlce 2007. 
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poety barokowego Jana Andrzeja Morsztyna6. Warto pamiętać, Ŝe 
pisarz ten w niesławie opuszczał Rzeczpospolitą, czego nie omieszkał 
przypomnieć podlaski poeta barokowy Stanisław Samuel Szemiot  
w jednym z wierszy:  

 

Judaszu Polski, dokądŜe tą flotą 
Wywozisz skarby, pieniądze i złoto? 
Dokąd uciekasz? Do Francyjej pono, 
Z synem, domostwem i z francuską Ŝoną.  
(w. 1-4, s. 239)7 

 

Trudno powiedzieć na ile Ŝywa była w czasach Aleksandry rodzinna 
„czarna legenda”. W kaŜdym razie godnym odnotowania jest fakt, Ŝe 
na Podlasiu wydarzenia te były komentowane. 
 Aleksandra, cioteczna siostra ostatniego króla Polski Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, była dobrze wykształconą i światłą osobą. 
Jej edukacją zajęła się najpierw matka Eleonora z Waldsteinów, która 
zaznajomiła dzieci z językiem niemieckim oraz kulturą i religijnością. 
Następnie magnatkę uczyła słynna poetka przełomu baroku i oświe-
cenia ElŜbieta DruŜbacka8. Warto pamiętać, Ŝe była to pisarka wybit-
na9, a jednocześnie surowa moralnie. Świadczy o tym chociaŜby zna-
komity wiersz Skargi kilku dam w spolnej kompanii będących, dla jakich 
racyi z męŜami swoimi Ŝyć nie chcą, ukazujący zepsucie rodzinnych 
obyczajów w tej dobie. Poetka dostrzega „echo zgorszenia”, doradza-
jąc: „[…] zaŜyć sztuki Ulissesa: / Być głuchym, mijać Syren intere-
sa”10. W wieku 18 lat, w dniu 19 XI 1748 r., Aleksandra została wyda-
na za Michała Antoniego Sapiehę. Trwające dwanaście lat małŜeń-
stwo przerwała śmierć męŜa (11 X 1760 r.). Nieco ponad rok później 
Aleksandra wyszła za mąŜ po raz kolejny, tym razem za Michała Ka-

                                                 
6 Zob. teŜ Artur Ziontek: Ogińska Józefa Aleksandra. Hasło w: Słownik biograficz-

ny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. I. Red. Arkadiusz Kołodziejczyk 
przy współpracy Wiesława Charczuka i Dariusza Grzegorczuka. Siedlce 2009, s. 171-
172.  

7 Stanisław Samuel Szemiot: Sumariusz wierszów. Oprac. Mirosław Korolko. 
Warszawa 1981.  

8 Ziontek: Ogińska Józefa Aleksandra, op. cit., s. 172. Por. teŜ Krystyna Stasie-
wicz: Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Paransie. Rzecz o ElŜbiecie 
DruŜbackiej i nie tylko... Olsztyn 2001, s. 53.  

9 Zob. Antoni CzyŜ: Heroina, poetka, osoba: ElŜbieta DruŜbacka. W: Światło i sło-
wo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995, s. 321-324.  

10 Poezja polska XVIII wieku. Oprac. Zdzisław Libera. Warszawa 1983, s. 104.  
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zimierza Ogińskiego11. Nastąpiły burzliwe koleje losu tego związku, 
skutkiem czego małŜeństwo rozdzieliło się. Ogiński zamieszkał  
w Słonimiu, zaś jego małŜonka w Siedlcach, które dostała w spadku 
po śmierci ojca12.  
 Warto przypomnieć zasługi Ogińskiej dla miejscowego grodu, 
gdyŜ odsłaniają one po części powody fascynacji tą osobą poetów 
siedleckich. Po pierwsze, księŜna zainwestowała w rozwój architek-
toniczny miasta, kończąc budowę bramy (dzwonnicy), następnie 
przebudowała pałac (obecna siedziba Rektoratu Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), a takŜe kościół pod we-
zwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika. Wybudowała rów-
nieŜ kaplicę pod wezwaniem św. KrzyŜa, która stała się jej miejscem 
spoczynku. NaleŜy dodać, Ŝe całość zaprojektował Zygmunt Vogel, 
nadworny artysta króla Stanisława A. Poniatowskiego13. Ponadto 
Ogińska pozostawiła po sobie park, który został na jej cześć nazywa-
ny Aleksandrią. W roku 1784, po poŜarze grodu, zamontowano na 
polecenie księŜnej piorunochron, zaś w kuli stojącego na szczycie 
budynku Atlasa, złoŜono fragment poezji Franciszka Karpińskiego14.  
 DuŜym echem w Rzeczypospolitej odbijała się działalność kul-
turalna i towarzyska dworu Ogińskiej. KsięŜna utworzyła w Siedl-
cach teatr. Warto pamiętać, Ŝe na jego deskach wystawiono m.in. 
Pigmaliona Jana Jakuba Rousseau, który został przetłumaczony przez 
Tomasza Kajetana Węgierskiego. Opieką otaczała księŜna poetów  
i pisarzy, prowadząc salon literacki. Bywali tu m.in. Franciszek Kar-
piński, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Julian Ursyn Niemcewicz, To-
masz K. Węgierski czy Jan Paweł Woronicz15.  
 śycie i działalność księŜny Aleksandry to temat wierszy m.in. 
Krystyny Rudnickiej, która w tomie Ku najdalszej z gwiazd (Siedlce 
1999), zawarła wiele tekstów, pokazujących te dawniejsze dzieje „ma-
łej ojczyzny”. W cyklu Moje Podlasie przypomina Rudnicka tę waŜną 
postać miejscowej historii, personę niezwykle zasłuŜoną dla rozwoju 
grodu:  

 

                                                 
11 Artur Ziontek: Ogińska Józefa Aleksandra, op. cit., s. 172-174.  
12 Ibidem, s. 174.  
13 Warto pamiętać, Ŝe Zygmunt Vogel uwiecznił Siedlce w akwarelach: Ogród 

Aleksandry Ogińskiej (1791) oraz Kaplica grobowa p.w. św. KrzyŜa (1791).  
14 Ibidem, s. 174-175.  Por. teŜ Danuta Michalec, op. cit., s. 29-30.  
15 Ziontek, op. cit., s. 175.  
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Umilkło echo głosu – echo kroków,  
Pani dóbr siedleckich – księŜnej Aleksandry. 
Ślad stóp czas zatarł… Dzieło pozostało: 
Pałac, park, plebania, „Stary Kościół”, „Jacek”.  
(KsięŜna Aleksandra, s. 89) 
 

W powyŜszym fragmencie Rudnicka, nieco na wyrost, czyni z księŜ-
nej Aleksandry fundatorkę wszystkich wymienionych dóbr. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe Siedlce zawdzięczają jej duŜo, jednak trzeba dodać, iŜ 
obecny pałac został przez nią jedynie przebudowany, podobnie ko-
ściół św. Stanisława. Tekst ma jednak charakter panegiryczny, zatem 
moŜna wybaczyć poetce te historyczne nieścisłości:  
 

 KsięŜno! śyjesz w sercach potomnych – w wierszach.  
 U stóp kaplicy, znicze pamięci płoną.  
 Nad Muchawkę – nad Liwiec, z wieŜy ratusza,  
 Polonez Ogińskich ponad miastem płynie.  
 (s. 89) 
 

Pochwałę Ogińskiej wyraŜa poetka niewyszukaną metaforyką, pra-
wiąc o „zniczach pamięci”. Te znicze odsyłają niejako do długotrwa-
łej Ŝałoby siedlczan, którym trudno pogodzić się z odejściem tak za-
słuŜonej i kochanej osoby. Istotną rolę odgrywa w utworze pejzaŜ,  
a zwłaszcza dwie rzeki: Liwiec i jego dopływ Muchawka. Dawniej 
rzeki te oplatały Siedlce, dziś Muchawka płynie w jego granicach, zaś 
Liwiec znajduje się na obrzeŜach miasta.  
 W wierszu Tak wiele zdarzyć się moŜe Rudnicka przypomina  
o wielkim dziedzictwie Pani Ogińskiej, którą pisarka chce niejako 
oprowadzić po włościach siedleckich: 
 

 Powiodę Waszą KsiąŜęcą Mość, 
 Przez stary park do pałacu.  
 Alejami, wśród wiekowych drzew,  
 Na kamienny mostek – nad staw,  
 Gdzie pod wierzbą, śpią dwa łabędzie.  
 W gałęziach – echo uśpione.  
 (s. 90) 
 

Ta podróŜ sentymentalna przebiega na styku historii i współczesno-
ści. Nakładają się tu niejako dwie te perspektywy: XVIII w. i współ-
czesna. Pierwszą reprezentuje księŜna, drugą poetka:  
   
 W blasku stylowych latarń – w miasto… 
 W nowe dzielnice – powstałe  
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 Tam, gdzie były wioski. Łany zbóŜ.  
 Łąki… Szumiały dąbrowy.  
 Na bagnach kaczki gniazdowały 
 - Czaple, gęsi i perkozy.  
   

Poetka oprowadza Ogińską po mieście, które dziś się zmieniło i roz-
rosło znacznie. Wyprawa ta jest zatem odkryciem i dla poetki, i dla 
samej księŜnej. Obie wkraczają w nieznany sobie świat. Warto odno-
tować, Ŝe w utworze pojawia się wierzba, która z jednej strony odsyła 
do Ŝycia pasterskiego, pozbawionego wielkich trosk, z drugiej zaś do 
samotności16. 
 Wiele wierszy poświęcił Aleksandrze Ogińskiej znany poeta 
siedlecki Eugeniusz Kasjanowicz, który w konwencji sielankowej, 
sentymentalnej wręcz czułości, przywołuje obrazy bohaterki. Przy-
kładem tekst Aleksandria II (Poezje wybrane 2008): 
 

 Moje czułe miejsce  
 park księŜnej Aleksandry  
 Jeszcze słychać szelest cienia 
 zegar na wieŜy ratusza 
 Odmierza jej kroki  
 które suną coraz dalej  
 zostawiając ślady  
 w pałacu na alejkach   
 (s. 86) 
 

Kasjanowicz buduje tu obraz pewnego spotkania, które zdaje się, Ŝe 
nie doszło do skutku, jakby poeta chwilę na nie się spóźnił. Metafora 
„szelest cienia” unaocznia niepochwytność i surrealność tego dozna-
nia. Niejako w sennym wiedzeniu zegar na ratuszu odmierza ryt-
micznie kroki bohaterki; moŜna wyczuć teŜ tajemną woń:  
 

 W powietrzu unosi się  
 zapach perfum  
 tajemnicza mgła 
 Atlas staje się Jackiem  
 koniuszym Ogińskiej  
 idę jej śladami 
 odkrywam Ŝe tęsknię za czymś  
 czego nie przeŜyłem  
 za wyobraŜanym sobie światem 
 nasłuchuję dźwięków  
 „PoŜegnania ojczyzny” Michała Kleofasa 

                                                 
16 Władysław Kopaliński: Słownik symboli. Warszawa 2001, s. 465.   
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 zamykam mocno oczy  
 aŜ coś ściska za gardło 
 jakbym witał 
 i za chwilę miał się Ŝegnać 
 z bliską osobą  
 odjeŜdŜającą w nieznane  
 a wieczorem Aleksandria  
 słucha moich zwierzeń 
 jak przyjaciel  
 tak blisko  
 (s. 86-87) 
 

W wierszu dominuje perspektywa prywatna. Podmiot liryczny sku-
pia się na emocjach i uczuciach, które stymulowane są przez pamięć  
i historię. Atlas „Jacek” zyskuje realne odniesienie, stając się kimś 
bliskim i znanym bohaterce. Pojawiają się teŜ dźwięki słynnego polo-
neza PoŜegnanie ojczyzny Michała Kazimierza Ogińskiego (autorem 
raczej nie był Michał Kleofas). Wszystko to współtworzy klimat in-
tymnego doznania, które przypomina rozstanie z kimś bliskim. Zo-
staje jednak nadzieja, Ŝe miejsce, w którym przebywała księŜna moŜe 
być „jak przyjaciel”, któremu warto powierzyć najskrytsze tajemnice 
serca.  
 KsięŜna Ogińska pojawia się równieŜ w twórczości Urszuli 
Tom, m.in. w utworze „Dotykiem niedzielnego dnia…” (tom: Na zielo-
nych skrzydłach. Tajemnice ziemi. Siedlce 2007). W tym wierszu domi-

nuje perspektywa erotyczna:  
 

 Między mszą a leŜakowaniem 
 koniuszy Jacek  
 pilnuje godzin skrzypienia deski 
 w starym pałacu Ogińskiej 
 (s. 14) 
 

Być moŜe obraz ten odsyła do tajemnych schadzek, które mogłyby 
być udziałem księŜnej i koniuszego. Zmysłowy klimat doznań miło-
snych ujawnia się takŜe w kolejnych wersach: „Współczesne Alek-
sandry / pod palczastym liściem / ściskają miłość nagim kolanem / 
by miastu nie groziła starość”17. Epitet „palczasty” w odniesieniu do 
liścia odsyła do dłoni ludzkiej, nagie kolana, które „ściskają miłość” 

                                                 
17 Urszula Tom: „Dotykiem niedzielnego dnia…”, op. cit., s. 15. 
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odnoszą się zaś do aktu miłosnego. Stąd teŜ optymizm podmiotu 
lirycznego, iŜ w mieście nie zabraknie młodzieŜy.  
 Aleksandra Ogińska to swoisty leitmotiv, który przewija się na 
kartach miejscowych pisarzy. PrzewaŜa ujęcie panegiryczne, choć 
uwagę twórców przyciągają teŜ sekrety Ŝycia osobistego księŜnej18. 
Często meandry Ŝycia osobistego poetów i Ogińskiej w sposób ta-
jemniczy nakładają się. Tak jest w przypadku Krystyny Rudnickiej, 
która w tajemnicy w Kaplicy p. w. św. KrzyŜa zawarła małŜeństwo  
z sowieckim Ŝołnierzem Piotrem19. 
 

3. W kręgu II wojny światowej  
 

 Istotnym tematem poezji, zwłaszcza starszej generacji twórców 
siedleckich, są teksty wspomnieniowe, dotyczące szczególnie okresu 
II wojny światowej. Jest to dość istotny motyw poezjowania Krystyny 
Rudnickiej, która w utworze Okupacja („Tam, gdzie wiatr wodzi polone-
za”. Siedlce 2009) odsłoniła apokaliptyczną grozę tego czasu: „Po ka-
taklizmie – odległa planeta, / Skąpana w morzu krwi i morzu 
ognia…” (s. 76).  
 Osobny cykl Czas wojny, poświęcony tym wydarzeniom, odnaj-
dziemy równieŜ w tomie Ku najdalszej z gwiazd Rudnickiej. Najbar-
dziej interesujące wydają się te wiersze, w których poetka opowiada 
o swoich indywidualnych doznaniach, podbudowanych jakimś do-
świadczeniem, epizodem wojennym. Trauma tych doświadczeń 
przemienia się jednak pod piórem poetki w określoną wartość. Przy-
kładem wiersz Jakie miał oczy, w którym Rudnicka opowiada o tym, 
jak uniknęła niemal cudem śmierci: 

 

Gdzieś między Stokiem Lackim a Siedlcami,  
LeŜałam w szczerym polu, niby – szarak  
Wtulona w bruzdę, gdy grały ogary… 
Zamilkły juŜ działa przeciwlotnicze.  

                                                 
18 Pisała o tym Krystyna Rudnicka: „Kaplica p. w. św. KrzyŜa… jest miejscem 

wiecznego spoczynku księŜnej Aleksandry Ogińskiej i prawdopodobnie Jej nienaro-
dzonego dziecka. Jeszcze w marcu 1947 roku, przy trumnie na wprost wejścia do 
mauzoleum, stała maleńka trumienka wyglądająca jak szkatułka”. Krystyna Rudnic-
ka: „Tam, gdzie wiatr wodzi poloneza…” Siedlce 2009, s. 191.  

19 „Nie grały organy, a na ołtarzu paliły się tylko dwie świece, z których ta od 
strony Piotra, pod koniec ceremonii nagle zgasła jakby ją ktoś zdmuchnął. Świadka-
mi naszego ślubu byli: stary ksiądz, siostra Mieczysława. A moŜe, tym trzecim 
świadkiem był duch księŜnej Aleksandry…” Ibidem, s. 191-192.  
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Myśliwce nisko nad ziemią latały,  
Strzelając do ludzi jak do kuropatw.  
(s. 103) 
 

Bohaterka oddaję swą sytuację przez obraz zwierzęcia, które zaszczu-
te niczym zając lub kuropatwa, drŜy przed myśliwym. Konterfekt 
polowania odsłania samoświadomość pisarki, która poczuła się, jak ci 
„mniejsi bracia”. Po latach poetka pyta siebie, jakie były oczy tego 
strzelca:  
 

 Patrzyłam w niebo – śmierci prosto w oczy… 
 Przeleciał nisko, prawie tuŜ nade mną. 
 Ujrzałam strzelca twarz i jego oczy… 
 Celował do mnie… Nie strzelił? Czy chybił? 
 Jakie miał oczy? Strzelec z Messerschmitta.  
 (s. 103) 
 

Pisarka odsłania doznanie graniczne; śmierć była blisko. W całym 
tym zdarzeniu najwaŜniejszy po latach wydał się jej szczegół – oczy 
lotnika i ich kolor. Trudno orzec czy ocalenie było przypadkowe. 
Strzelec nie trafił w ofiarę czy jednak zadrŜała mu ręka i nie zdecy-
dował się na strzał. W kaŜdym razie poza tym odraŜającym czynem 
rodzi się pytanie o człowieka, jego indywidualność i sferę uczuć oraz 
świat wartości.  
 W twórczości Rudnickiej pojawiają się teŜ waŜkie i tragiczne 
wydarzenia z historii Polski, m.in. zbrodnia katyńska. W wierszu 
MoŜe to ten poetka pochyla się nad guzikiem zabitego:  
 

 Trzymam w ręku, ziemią oblepiony,  
 Zardzewiały guzik z orłem w koronie.  
 MoŜe… To ten guzik dotykały 
 Twoje palce – Twe dłonie… 

MoŜe… To ten guzik przyszywałam 
Do Twojego munduru… MoŜe to ten… 
Właśnie ten… Pośród czaszek i kości 
- Znaleziony w Katyniu…  
(s. 102) 

 

Poetycki wywód prowadzony jest z pozycji kogoś, kto mógł znać 
zabitego. Zapytuje zapewne kobieta, która straciła bliską osobę (Ŝoł-
nierza) – męŜa, ojca.  
 Wśród tematów historycznych pojawia się u Rudnickiej rów-
nieŜ powstanie warszawskie (Zaklęty w brązie warszawski powstaniec, 
Odznaczeni „KrzyŜem Białej Brzozy”). Poetka jest w ocenie tego zrywu 



 110 

niepodległościowego niejednoznaczna, jakby rozdarta. W pierwszym 
z wymienionych utworów zapisała:  
 

 Zaklęty w brązie warszawski powstaniec,  
Był zawsze wśród Tych – „co walczą i giną”… 
Czy Ci co przeŜyli – zdołają zapomnieć? 
Ilu takich chłopców poległo w powstaniu… 
 

Czy musieli zginąć??? 
– „Oto jest pytanie”…  
(s. 110) 

 

Konkluzja wiersza jest rodem z Hamleta Szekspira, o czym świadczy 
słynne wyraŜenie „oto jest pytanie”. Jednak wcześniej pojawia się 
powaŜna wątpliwość, czy ich śmierć była zasadna, co poetka wzmac-
nia przez uŜycie aŜ trzech pytajników.  
 W tekście Odznaczeni „KrzyŜem Białej Brzozy” poetka nie ma 
wątpliwości, Ŝe trzeba zachować pamięć i szacunek dla poległych:  

 

W rocznicę powstania – hołd składamy 
Dziewczętom – chłopcom z „Szarych Szeregów”. 
Tym, co na gruzach miasta polegli 
– Odznaczeni „KrzyŜem Białej Brzozy”.  
(s.112) 
 

Brzoza jest tu symbolem najwyŜszej powstańczej ofiary, unaoczniając 
jednocześnie smutek oraz Ŝałobę podmiotu lirycznego. Warto pamię-
tać, Ŝe drzewo to ma bogatą symbolikę w kulturze i było niejedno-
krotnie uznawane za roślinę świętą, oznaczając teŜ czystość i płacz20. 
 Drzewo jako symbol ofiary i wojennego trudu pojawia się rów-
nieŜ w wierszu śołnierze gen. Kleeberga (Wersy podarowane. Siedlce 
2008). Oddając hołd męstwu i poświęceniu bojownikom o wolność 
Polski, Kowalczyk zapisał:  
 

 Z niejednego cienia KrzyŜa 
 I rozdartej bólem sosny 
 W bieli kości bezimiennych 
 Dziś pamięć wyrosła  
 (s. 21) 
 

Sosna unaocznia tragizm męczeństwa, będąc zarazem materiałem,  
z którego wykonany jest krzyŜ, chrześcijański znak odkupienia i 

                                                 
20 Kopaliński, op. cit., s. 30.  
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zmartwychwstania. W kulturze polskiej „rozdarta sosna” ma szcze-
gólne znaczenie i kojarzona jest, szczególnie w kontekście Ludzi bez-
domnych Stefana śeromskiego, z poświęceniem21. 
 Temat, który często gości na karatach tomików poetów siedlec-
kich, to kwestia wysiedlania Dzieci Zamojszczyzny do grodu Ogiń-
skiej. Akcja odbyła się 31 I 1943 r. i była wstrząsem dla mieszkańców 
Siedlec. Jak wynika z badań i relacji naocznych świadków: „Czynno-
ści fizjologiczne odbywały się w wagonach […]. W wagonie było po 
kilkadziesiąt osób. Wagony były niewietrzone, okna pozaciągane 
drutem. Wydzielające się gazy, zagęszczenie osób powodowały wa-
runki nie do zniesienia dla ludności”22.  Ponadto „trudy podróŜy po-
tęgował siarczysty mróz. Jak wynika z relacji Stefanii Schab (pow. 
Zamość), wysiedlonej do Siedlec wraz z dwojgiem małych dzieci, 
wysiedleńcy tuŜ przed wyjazdem otrzymali niewielkie porcje Ŝywno-
ści: „[…] przy wyjeździe z Zamościa kaŜdy dostał kawałek chleba  
i marmoladę, do picia nie dostaliśmy nic […]”23. Jak podkreślają ba-
dacze przyjazd transportu wywołał niezwykle duŜe zainteresowanie 
oraz współczucie miejscowej ludności: „Wielu z nich przybyło na 
stację, by zaopiekować się wysiedlonymi, a zwłaszcza dziećmi, które 
stanowiły największy odsetek wśród wysiedlonych […]”24. Wydarze-
nie to odbija się do dziś echem w twórczości poetów siedleckich, 
m.in. Krystyny Rudnickiej, która pisała teŜ wiersze poświęcone tym 
wypadkom. W tekście Dwa pomniki poetka mówi z perspektywy 
świadka:  
 

 Wspomnieniem, powracam w czas dawno miniony… 
 Sroga zima. Luty. Rok czterdziesty trzeci… 
 Towarowy pociąg, oszroniały, niemy, 
 A w wagonach ludzie… śywi wśród umarłych.  
 (s. 114) 
 

                                                 
21 Ibidem, s. 398.  
22 Por. Beata Kozaczyńska: Wysiedlenie Dzieci Zamojszczyzny do Siedlec w 1943 

roku. W tomie: Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga Jubileuszowa profesora 
Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin. Red Rafał Dmowski i in. Siedlce 2006, s. 466. 
Zob. teŜ Beata Kozaczyńska: Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci 
wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942-1945. Siedlce 2011. 

23 Kozaczyska: Wysiedlenie Dzieci Zamojszczyzny do Siedlec w 1943 roku, op. cit. 
24 Ibidem, s. 467.    
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Naturalistyczny obraz wskazuje na nieludzkie warunki, w jakich 
przewoŜono ludzi do Siedlec, w tym dzieci25. Poetce nie zaleŜało na 
ściśle historycznym odtworzeniu wydarzeń. Choć przyjazd transpor-
tu miał miejsce w ostatnim dniu stycznia, w świadomości po latach 
utkwił juŜ luty, który zapewne był miesiącem Ŝywych oddźwięków 
tej sytuacji.  
 Temat ten pojawia się równieŜ w twórczości Stanisława Kowal-
czyka w tomiku Wersy podarowane (Siedlce 2008). W Tryptyku zamoj-
skim poeta pokazuje wojenny dramat w trzech zbliŜeniach. Pierwszy 
jest perspektywą matki, której uśmiercono dziecko: „Z twych oczu / 
Krzyczy rozpacz…” – powie poeta (w. 1.-2). Następnie porównuje 
cierpienie matki do bólu Maryi:  

 

A moŜe serce czuje,  
śe w cieniu Twego uśmiechu 
Zbrodnię, spisek knuje 
Herod… 
Dwudziestego wieku…!  
(w. 13-17) 
 

Przywołany obraz poetycki odsyła do historii Św. Rodziny, która 
zmuszona została do ucieczki przed mściwym władcą, Herodem, 
obawiającym się detronizacji. Konsekwencją działań króla była rzeź 
dzieci: „Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabi-
jać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch” (Mt 2,16)26. 
 Drugi obraz to perspektywa dziecka, które prosi rodzicielkę, by 
ta nie płakała:  

 

Proszę, nie płacz, Mamo… 
[…] 
Mój nowy dom 
W błękicie…  
(s. 15-16) 

 

PowyŜsze wersy mają przynieść ukojenie matce, której dziecko znaj-
duje się juŜ w rzeczywistości pozazmysłowej, niebiańskiej. Dziecko 
prosi, aby rodzice nie smucili się, gdyŜ to utrudni mu przebywanie 
wśród aniołów: „Nie rońcie łez smutku, / bo zmokną mi skrzydła… 
/ I nie sięgnę Nieba” (s. 16).  

                                                 
25 Ibidem, s. 466. Dane historyczne mówią o tym, iŜ liczba zmarłych podczas 

transporty nie przekroczyła dwudziestu ludzi.  
26 Biblia Tysiąclecia. Warszawa – Poznań 1982.  
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 Ostatni rzut to spojrzenie świadka, który chce wybawić od za-
głady istnienia ludzkie i dramatycznie woła: „Ratować dzieci”!  
W finale wiersza unaoczniony został miłosierny gest mieszkańców 
Siedlec, którzy z miłością zaopiekowali się ofiarami transportu:  

 

 Ze stert szkieletów 
 Pociągu – widma 
 Zastęp aniołków  
 Skradziono śmierci…  
 (s. 17) 
 

 Czas wojny i okupacji odcisnął wyraźne piętno na starszej ge-
neracji twórców, którzy doświadczyli wprost niszczącej machiny 
dziejów. Trudno wyzbyć się natarczywych wspomnień, zwłaszcza, Ŝe 
wiąŜą się one z dzieciństwem. Przykładem wiersz Rudnickiej Pamię-
tam z tomu „Tam, gdzie wiatr wodzi poloneza…”:  
 

 Pamiętam siebie… Obdartą z dzieciństwa… 
 ZaraŜoną juŜ, tym „syndromem śmierci”…. 
 Zapomnieć pragnę – zapomnieć nie mogę… 
 Choć minęły lata – nadal tkwi w pamięci… 
 (Pamiętam, s. 74).   
 

Uwagę zwraca ów „syndrom śmierci”, czyli oswojenie się z zabija-
niem innych, ale teŜ nieustanna presja i poczucie zagroŜenia. Poja-
wiają się teŜ natrętne obrazy: „Widziałam ludzi skamieniałych w bó-
lu” (w. 9), które wywołują w poetce poczucie winy, „dlaczego ONI” 
(w. 11)?  
 

4. Zakończenie  
 

 Niewątpliwie poeci siedleccy często podejmują i rozmaicie roz-
wijają tematykę historyczną. Na kartach poszczególnych tomików 
dominują przewaŜnie dwa tematy – czasy księŜnej Aleksandry Ogiń-
skiej oraz trudne doświadczenia II wojny światowej. Dla wszystkich 
jednak poetów Podlasie i Polska w ogóle jest czymś wyjątkowo bli-
skim, o czym świadczy ten finał wiersza Nasza ziemia… Krystyny 
Chojeckiej z tomu Wola Okrzejska (Siedlce 2001):  
 

 Niech nad Wisłą szumią drzewa,  
ptak się kąpie w czystym zdroju… 
Niech kraj rośnie i dojrzewa  
i rozwija się w spokoju. (s. 79) 
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To idylliczne pragnienie jest wspólne poetom siedleckim, którzy  
o historii piszą w sposób szczególny. Czasy XVIII w. traktowane są 
przez miejscowych pisarzy z duŜą atencją i szczerym przywiązaniem 
do osoby Aleksandry Ogińskiej, która zasłuŜyła się dla rozwoju mia-
sta. Jest to jednak perspektywa dość nuŜąca i panegiryczna w swej 
istocie. Nawet nieco „odwaŜniejszy” wiersz Urszuli Tom „Dotykiem 
niedzielnego dnia…” nie wykracza poza sentymentalną wizję świata  
i człowieka. Interesujące są tu jednak barwy uczuć, które odsłaniają 
się w aranŜowanych zdarzeniach poetyckich. Jest to chociaŜby sytu-
acja schadzki, intymnej, potajemnej czy wieczornego spaceru.  
 II wojna światowa ukazywana jest zwłaszcza przez pryzmat 
martyrologii narodowej. Są to wierszowane pamiątki, które pokazują 
walkę i ofiarę z Ŝycia, jaką złoŜyli Polacy walcząc o niepodległość 
ojczyzny. WaŜnym ogniwem tego obszaru zainteresowań twórczych 
są losy Dzieci Zamojszczyzny. Frapujące wydają się jednak zwłaszcza 
te wiersze starszego pokolenia twórców (Krystyna Rudnicka, Stani-
sław Kowalczyk, Krystyna Chojecka), w których pojawiają się okru-
chy osobistych wspomnień, przypominające fotografie poetyckie, 
unaoczniające osobiste doświadczenia historii. Tematyka wojenna  
z oczywistych względów nie jest raczej obecna w tekstach pisarzy 
młodszych (Urszula Tom, Eugeniusz Kasjanowicz, Krzysztof Toma-
szewski).  
 Znamienne, Ŝe twórcy siedleccy nie dotykają pewnych obsza-
rów historii. Zapewne nie świadczy to o braku ogólnej wiedzy na 
temat dziejów Polski czy regionu, ale o pewnych przyzwyczajeniach 
intelektualnych albo teŜ postrzeganiu tych obszarów jako mało pa-
sjonujących. Nieobecny jest tu barok i dzieje wcześniejsze, które mo-
gą być przecieŜ terenem duchowych odkryć i twórczych eksploracji. 
Być moŜe zbyt mało wiadomo jeszcze o historii regionu w tych epo-
kach lub teŜ nastąpiło niepokojące zawęŜenie i redukowania wizji 
trwania Rzeczypospolitej do dwóch, a najwyŜej trzech ostatnich stu-
leci.  Jakie miejsce i znaczenie ma zatem historia w twórczości poetów 
siedleckich? Jest niewątpliwie waŜkim terytorium umysłowych pasji 
tych pisarzy, ale nie jest najistotniejszym tematem tych poezji. Świad-
czy to równieŜ pośrednio o podejściu do twórczości literackiej przez 
miejscowych artystów słowa, którzy w sztuce poetyckiej widzą szan-
sę na suwerenność ekspresji podmiotu i osobowe relacje z przeszło-
ścią.  


