
 12 Publicystyka

Gazeta Kulturalna Poezja  Proza  Krytyka  H is tor ia  Sztuka  Muzyka Numer 11(267)  l is topad 2018

Zamyślenia

Dotknięcie
pamięciNIEPODLEGŁA 1918-2018. Równe sto lat.Uciekający czas, który zmusza do zarzucenianaszych myśli w głąb, do kontemplacji, dosplotu wspomnień, przeto, atawizmów dzie-ciństwa ludzkości, nade wszystko dziś nas,Polaków. 100 lat to niezmierzony obszarczasu, w którym długo czekaliśmy na naro-dzenie naszej wolności. Czas jako kształtnaszego losu. Ktoś powiedział, że umrzeć, tojeszcze bardzo dużo do zrobienia. Cierpieniabyły naszym buntem, a przecież wystarczyłougiąć się, poddać, aby przestać cierpieć. Tojednak oznaczałoby rezygnacje, a więc jużśmierć. Być mężnym wobec bytu i tacy bylinasi przodkowie. W starym, podróżnym ku-ferku babci Katarzyny, swego czasu znalazłem,obok wielu innych książek, cienką broszurędrugiego nakładu zatytułowaną „Pierwszeoblężenie Przemyśla, wrzesień, październik1914 roku” autorstwa (najwyrażniej pseudo-nim) Roda Roda. Na pożółkłej ze starościokładce czytamy: Przedruk z tłumaczenia

felietonu z Neue Freie Presse z 19 października
1914. Cena egzemplarza 1 korona, zaś dochódze sprzedaży przeznaczony był na rzecz wdówi sierot po żołnierzach poległych w obronietwierdzy przemyskiej. Tłumaczył dr EmilGaweł, porucznik pospolitego ruszenia. Bro-szurę odbito w tłoczni fortecznej podczasdrugiego oblężenia. Autor był sprawozdawcąwojennym austriackiego czasopisma. Towłaśnie przez Galicję przetoczyły się najcięż-sze bitwy tamtej wojny, zwanej pierwsząświatową. Jej śladów nie zatarł czas. Grobyżołnierzy pruskich, austro-węgierskich, rosyj-skich, a także tysięcy poległych tu Polaków,groby porosły trawą, wiele jednak z nichzostało pieczołowicie rewitalizowanych. Otokrótki fragment z relacji korespondenta wo-jennego. Nie ingeruję w archaizmy słownic-twa, gdyż oddają pełnię czasu: ...Przerwano
linie kolejowe i przewody telegraficzne, zbudo-
wano nowe baterye, założono przeszkody z
drutu kolaczastego, pokopano wilcze doły i
przygotowano miny. Teraz był Przemyśl gotowy
na przyjęcie oblężniczej armii. Pokazali się
najpierw kozacy i wnet zaroili się naokoło
twierdzy. Za nimi postępowała rosyjska piecho-
ta, która powoli zbliżała się do pasów fortów,
aby stopniowo zacieśniać i zamknąć pierścień
naokoło Przemyśla. Śmiałe wycieczki załogi
fortecy przerywały kilkakrotnie linie wroga,

odrzucały tu i ówdzie zuchwałe zbliżanie się do
twierdzy. Nasza artyleria otwierała ogień na
nieprzyjaciela, ciężkie moździerze wysyłały
bomby w masy maszerujących i kładły wszystko
pokotem. To przez Galicję przetoczyły sięnajcięższe bitwy tej wojny zwanej pierwszą.Ślady zaciętych bojów nie zatarł czas. Gęsto odgrobów żołnierzy pruskich, austro-węgierskich, rosyjskich, także tysięcy Polaków.Ich groby okryła trawa, wiele też zostałorewitalizowanych. Opisy rezultatów tych walksą niesamowite: Na kartoflisku obok fortów
całe bataliony trupów. Chcieli się okopać, wi-
działem płytkie dziury i rozrzucone naokoło
łopaty. Tu człowiek, który prawie już podniósł
się do biegu, tam przykucnięty inny, ze zjedzo-
nym do połowy sucharem w ustach. Nagle
zobaczyłem, jak jedna z niesamowicie sztyw-
nych postaci porusza palcami. To ciężko ranny,
który dwa dni i dwie noce przeleżał tu bezprzy-
tomny; ucałował rękę księdza i został przenie-
siony do lazaretu.Druga broszura, to zapiski kronikarskienaocznego świadka ks. Józefa Panasa zatytu-łowana Z ciężkich dni Przemyśla. Została wy-dana we Lwowie w 1920 roku  nakłademKsięgarni St. Rehmana przy ul. Katowskiego 2.Poświęcił ten zapis wspomnień „tym, co padliwśród zawodu”. Autor na zlecenie księdzaarcybiskupa Bilczewskiego, „ze względu naniebezpieczeństwo grożące Galicyi wschod-niej”, miał przystąpić do organizowania woj-ska polskiego. I ten niezłomny kapłan rozpo-
czyna prace organizacyjne, zjechawszy do
Przemyśla. Swoje kroki skierował do gen. Pu-
chelskiego, dowódcy przemyskiego korpusu
(generał przez parę miesięcy pełnił funkcje
komendanta Legionów znający środowisko
polskiego czynu. On też przez Radę Regencyjną
wyznaczony został na polskiego komendanta
Galicyi.Na 72. stronach, niemalże dzień po dniu,autor daje szeroki opis panoramy tego, co teżdziało się w Przemyślu. To opis „rewolucyiruskiej, utworzenie w mieście pierwszychpatroli, wojskowej organizacji obrony miasta,to zapis współdziałań dowództwa Galicyi iŚląska, ukazanie postaci  „wieszatiela” Niego-wana. Pisze o skutkach ugody polsko-ruskiej,działalności proboszczów, o sądach doraźnychprzeciw Polakom ze strony oddziałów ukraiń-skich. Ksiądz Panas niemalże dzień po dniudaje opis tego wszystkiego, co doprowadziłodo 11 listopada. Kiedy meldował o swojejpracy arcybiskupowi Bilczewskiemu, tenpodziękował mu, że spełnił swoją misję: Wy-
zwolenie, wszyscy o tym wiemy. Ruskie gazety
pisały, że ksiądz automobilem pancernym
popsuł im szyki na zdobytych już przez nich
terenach.Ostatnie rozdziały broszury autor pisał wHotelu Krakowskim we Lwowie, który wyzwo-lili Polacy. Był dzień 22 listopada 1918 roku...* * *

Bożenie i Robertowijak chwilę opisaćktóra umknęłatrudno takjak zakląć na powrót siebiew zieloność liści na drzewie

jak czas zatrzymaćktóry odbiegłnie sposóbjak musnąć dłonią tren sukni jesienico blaskiem złotym ściele się po ziemijak ślad odszukaćw gąszczu życianiemożliwerdzą poznaczone kłódki w bramieczasu co odszedł w śmierć znamię
Kazimierz Ivosse

Joan Baba
Ludzie ze ślepej skrzynkiGdy o poranku dotykam jąZaczarowana skrzynkaŚpiewaŚmieje siePłaczeW tej zaczarowanej skrzynceZawsze ktoś uderza w serce materiiI wszystko wie i słyszyKtoGdzieKiedyCoJak i dlaczegoNiewidzialni ludzie ze ślepej skrzynkiPrzekraczają wytyczone graniceZ poczuciem wiatruI ze światem w pogłoskachPrzebijają drzwi zakłódkowaneI noc która swoimi akordamiMami do snu podróżującego
Promyk nadzieiNiektórzy sobie pałace odporne na trzęsieniaBudują z kurzu dymuTrzepoczący każdego dnia czyszcząZanieczyszczone i zatrute powietrzeA nasze piękne lasyZanikają w mgnieniu tylkoRodzą się dwugłowe koźlętaPodczas gdy myMamy nadziejęŻe to wszystkoJest przejściowe

Przekład z języka serbskiego: Olga Lalić-Krowicka

_________
Joan Baba – urodzony w 1951 roku w Wojwodinie.Poeta, dziennikarz, publicysta, leksykograf, tłumacz.Autor 36 tomów poezji, książek historyczno-literackich, antologii, leksykografii oraz przekładów zrumuńskiego języka. Pracował w Radiu Novi Sad orazTV Wojwodina. Redaktor czasopisma literacko-artystycznego „Lumina”.


