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Nie tak wyglądałoby współczesne życie literackie Chełma, gdyby nie Kazimierz Andrzej Jaworski
i Zenon Waśniewski, twórcy czasopisma literackiego
„Kamena”. Nie byłoby zapewne „Egerii”*, gdyby nie
dorobek i wielkość jej poprzedniczki, której 80. rocznicę powstania obchodzimy w bieżącym roku.
Fenomen „Kameny” to głównie otwartość jej
twórców na różnorodną, wartościową literaturę,
w tym często tłumaczoną poezję autorów ze środkowej Europy. Na łamach „Kameny” znalazły się utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych poetów
m.in.: Broniewskiego, Czechowicza, Miłosza, Tuwima, Przybosia, Schulza, a także Lermontowa, Błoka,
Jesienina, Smreka, Szewczenki i wielu innych.
Obaj twórcy „Kameny” prezentowani są na łamach niniejszej „Egerii”. Sylwetkę Kazimierza
Andrzeja Jaworskiego, jego twórczość poetycką, tłumaczeniową i wydawniczą kreśli Waldemar Michalski, zaś linoryty Zenona Waśniewskiego zdobią ten
numer pisma. Znajomość tego ostatniego z autorem
Sklepów cynamonowych opisuje Zbigniew Lubaszewski w artykule zatytułowanym Zenon Waśniewski znajomy Brunona Schulza.
Z inicjatywy naszej redakcji, a także środowisk literackich Chełma i Lublina, Rok 2013 ogłoszony został
przez Radnych Miasta Chełm - Rokiem Kazimierza
Andrzeja Jaworskiego. Do najważniejszych wydarzeń
związanych z obchodami zaliczyć należy: inauguracyjną wystawę pt. „Kazimierz Andrzej Jaworski. W
kręgu „Kameny”, zorganizowaną przez Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza oraz planowaną na listopad b.r., promocję książki Waldemara
Michalskiego pt. KAJ Kazimierz Andrzej Jaworski,
przygotowaną przez Wydawnictwo TAWA.
Waldemar Taurogiński
* EGERIA - znana w mitologii rzymska kamena, nimfa
żródlana, wieszczka, jedna z opiekunek poetów, których obdarzała natchnieniem; symbol wykształconej
doradczyni, również patronka narodzin. Uchodziła za
wzór wierności małżeńskiej, była żoną króla Numy
Pompiliusza, któremu wyznaczyła spotkania w pobliżu poświęconego jej póżniej żródła. Po śmierci
Numy zrozpaczona Egeria przeniosła się do Arycji
i wylała tam tyle łez za ukochanym, że przemieniła się
w żródło.

Okładka:
str. 1 Okładka pierwszego numeru „Kameny”
str. 4 Zenon Waśniewski, Kościół Mariacki w Chełmie,
wkładka linorytowa [w:] „Kamena” 1/1933
Redakcja składa serdeczne podziękowanie dyrekcji
i pracownikom Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora
Ambroziewicza za okazaną pomoc w przygotowaniu
tego numeru pisma.
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Waldemar Michalski

Kazimierz Andrzej

Jaworski
- dzieło i pamięć

Kazimierz Andrzej Jaworski, około 1925 roku

Życie literackie niejedno ma imię. Poezja, proza,
esej, utwory sceniczne, wspomnienia, przekładytworzą szeroki wachlarz możliwości autorskich. Z kolei sława, popularność, uznanie, pamięć-nie każdemu
jednakowo są pisane. Przykład Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, człowieka o wyjątkowej osobowości
i talencie organizacyjnym i literackim, potwierdza
fakt, że piękno i wytrwałość, praca i dobroć, przyjaźń
i partnerstwo istnieją ponad bariery czasu i tworzą
fundament sukcesu i trwałej pamięci, bez względu
na czas i miejsce.
Kim był Kazimierz Andrzej Jaworski – szczególnie w Chełmie nie trzeba przypominać. Urodził się
Egeria

w sąsiednim Siedliszczu (1897 r.), zmarł w Lublinie
(1973), ale to, co najważniejsze w jego życiu, zrealizował w Chełmie. Właściwie nigdy sercem i myślą
z Chełmem się nie rozstał. Tu napisał i opublikował
większość swoich utworów, tu założył rodzinę i stworzył „chełmską podchorążówkę literacką”, tu zdobył
sławę twórcy i redaktora, założonej w 1933 roku,
„Kameny”. Był tytanem pracy literackiej, a pozostał
w pamięci także jako wybitny nauczyciel i pedagog.
Był poetą, ale wspominamy go dziś także jako wybitnego tłumacza tysiąca poetów różnych narodów
i języków. Chełm uczynił sławnym za sprawą wydawanego tu ogólnopolskiego miesięcznika literackiego
pn. „KAMENA”.
Dlaczego ciągle mówi się o chełmskiej przedwojennej „Kamenie” jako wyjątkowym czasopiśmie?
Dlaczego wzorzec tego pisma jest wciąż aktualny
i często naśladowany? Trzy główne znamiona
przyniosły „Kamenie” popularność i uznanie. Po
pierwsze: była czasopismem redagowanym „ponad
podziałami”, otwartym na autentyczną wartościową
literaturę, a nie partyjniackie priorytety. Po drugie:
posiadała radykalny i odważny program społeczny
– szczególnie zdecydowanie akcentowała swój sprzeciw wobec wszelkim „izmom”, a szczególnie przeciw
faszyzmowi, który nadciągał z Niemiec jako epidemia brunatnej zarazy. Po trzecie: budowała literackie
mosty ponad podziałami i granicami, szczególnie
obecnymi w środkowej Europie. Czesi i Słowacy,
Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini, Węgrzy i Niemcy,
Francuzi i Włosi byli tu obecni poprzez utwory literackie, których niestrudzonym tłumaczem był Kazimierz Andrzej Jaworski. W 10. numerze „Kameny”
z 1934 roku Jaworski pisał:
Będąc pismem literackim, „Kamena” nie wiąże
się z żadnym obozem politycznym. Chlubą naszą jest
ta właśnie okoliczność, że utrzymując się zupełnie
samodzielnie [...], potraﬁliśmy zachować całkowitą
niezależność ideową. Rozumiemy jednak dobrze społeczne podłoże literatury, związanej z życiem i opierającej się na niem; zdajemy sobie sprawę z tego, że
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żyjemy w epoce przełomowej, w okresie heroicznej
walki klasy robotniczej i włościańskiej o nowe oblicze świata. [...] I w tej walce stajemy bezwzględnie po
lewej stronie barykady.

Achmatowa, Jesienin i Jewtuszenko, Szewczenko,
Franko, Antonycz i Rylski, Tank i Kupała, Seifert,
Nezwal i Smrek....
Warto pamiętać, że gdy przestały się ukazywać
czasopisma takie jak „Skamander” „Linia”, „Kwadryga”, Prąd”, „Okolica Poetów”, chełmska „Kamena” istniała i wypełniała swoją misję w ówczesnym
życiu literackim.
Kazimierz Andrzej Jaworski debiutował jako poeta tryptykiem sonetowym pt. Piłsudski w 1920 roku
w lubelskim niezależnym dzienniku demokratycznym „Dzień Polski” (nr 76 z dn. 19 marca). W kilka
miesięcy później, wraz z innymi studentami Uniwersytetu Lubelskiego, zgłosił się ochotniczo do wojska,
aby czynnie stawić opór nadciągającej ofensywie
bolszewickiej.

Spis treści pierwszego numeru „Kameny”

Za sprawą jednego człowieka „Kamena” stała się
ważnym ogniwem w życiu literackim w kraju, w którym tradycyjnie nie było ani spokoju społecznego,
ani politycznego.
Kto drukował w „Kamenie”? Autorzy często już
znani, ale też o różnych indywidualnych poglądach
i postawach twórczych. Łączyła ich „Kamena” i otwierała na współpracę, przynajmniej na swoich łamach.
Pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1933 roku
i był dziełem właściwie dwóch osób: inicjatora i pomysłodawcy, nauczyciela i poety Kazimierza Andrzeja Jaworskiego oraz graﬁka i „administratora”
Zenona Waśniewskiego - plastyka i także nauczyciela.
W 50 przedwojennych numerach „Kameny” znalazły
się utwory oryginalne lub tłumaczone 160 autorów,
a wśród nich m.in. byli: Arnsztajnowa, Brzękowski,
Broniewski, Czechowicz, Czuchnowski, Dobrowolski, Iwaniuk, Łobodowski, Miłosz, Przyboś, Kurek,
Sandauer, Schulz, Wierzyński, Tuwim, Zawodziński,
czyli „pierwsza liga” ówczesnej literatury polskiej.
Były też tłumaczenia dawnych i współczesnych poetów z krajów sąsiednich, a więc: Lermontow, Błok,
Egeria

Aﬁsz pierwszego wieczoru autorskiego KAJ-a

Już w trakcie studiów, w roku 1921, podjął pracę nauczyciela języka polskiego w Państwowym
Liceum Pedagogicznym Męskim w Chełmie (wówczas Seminarium Nauczycielskie Męskie). Na zajęcia
uniwersyteckie regularnie dojeżdżał z Chełma do Lublina. Studia na Uniwersytecie Lubelskim (KUL) zakończył, uzyskując absolutorium 3 lipca 1923 roku.
W pięć lat później, przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Uniwersytecie Warszawskim, zdał
z wynikiem dobrym egzamin dyplomowy na nauczyciela języka polskiego.
Równocześnie publikował swoje tomiki poetyckie. W 1924 roku w Chełmie ukazuje się tom pt.
Czerwonej i białej kochance – czerwona to miłość,
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Okładka pierwszego tomu wierszy KAJ-a

biała to śmierć. W 1925 roku ukazuje się w Lublinie Księżycowy mustang, w 1928 w Warszawie - Na
granitowym maszcie – cykl wierszy tatrzańskich.
W 1932 w Warszawie - Więcierze - wieniec sonetów
dedykowany Antoniemu Słonimskiemu. W 1937 roku
ukazuje się w Chełmie, przyjęty z powszechnym
uznaniem, tom wierszy pt. W połowie drogi. Następne książki poetyckie i wspomnieniowe Jaworskiego
publikowane są w Lublinie już po wojnie, a więc:
Wiersze wybrane 1939-1954 (1955), wspomnienia
z obozu w Sachsenhausen pt. Serca za drutem (1959),
obszerny tom wierszy i tłumaczeń pt. Stopy czasu
(1961), kolejne tomy wspomnień: W kręgu KAMENY
(1968), Wywoływanie cieni (1968), Koniec seansu
(1970). Literacki dorobek życia podsumowuje dwunastotomowe wydanie jubileuszowe Pism (1971-1974),
ze wstępem Jarosława Iwaszkiewicza - ostatnie tomy
opublikowane zostały już po śmierci Jaworskiego.
Jaworski w pierwszych wierszach jest wyraźnie
poetą piszącym pod urokiem Leopolda Staffa i młodopolskiej tradycji, późniejsze wiersze utrzymane są
w konwencji poetyki warszawskiego „Skamandra”
- żywiołowość, społeczne zaangażowanie, klasycyzująca poetyka. Ale autentyczna i piękna poezja
Jaworskiego to mowa wyciszona w tonie, wypowiedziana w sposób najbardziej naturalny i ciągle
odwołująca się do natury jako miary ludzkiego poEgeria

słannictwa i boskiej obecności na ziemi. Szczególnie ukochał góry. Poświęcił im wiele wierszy. Pisał
m.in.:
Siedzę na ławce, cichy, nieznany,
patrzę na Giewont…
słów, drgnień i wrażeń wieczny myśliwy,
chyba nie skłamię - jestem szczęśliwy.
( z wiersza pt. 4 I 1925)
a w innym dodawał:
Bo gdy Tatry pomyślę i zamknę powieki,
to widzę na tle wierchów jedną tylko ciebię
(W tonacji Lechonia)
A więc nie w teatralnej i często fałszywej pozie,
nie w krzykliwym patosie manifestów odnajdujemy
lirykę Jaworskiego. Tam, gdzie głos jego „wycisza
się”, gdzie staje się łagodnym, intymnym wyznaniem,
spokojną reﬂeksją, objawia się oryginalny poeta.
Odkrycie Tatr wzbogaca reﬂeksję poetycką o interesujący w jego wierszach franciszkański panteizm.
Słusznie o wierszach Jaworskiego napisał Jarosław
Iwaszkiewicz:
Wiersze Jaworskiego są pięknymi wierszami. Dzisiaj – kiedy z radością powracamy do klasycyzujących wzorów, kryształowa czystość i naiwny deseń
meandrów Jaworskiego może się stać prawdziwą
pociechą, może nas napełniać nową wiarą w niezniszczalny kształt poezji. Wersyﬁkacyjna zręczność
i umiejętność zestawiania słów stawia Jaworskiego
pośród wybitnych „klasyków” poezji polskiego ostatniego półwiecza [ze wstępu do dwunastotomego wydania Pism].
Pisząc o Jaworskim nie można pominąć jego tytanicznej pracy jako tłumacza poezji wielu narodów
i języków. Jego dokonania translatorskie wielokrotnie przewyższają ilością tłumaczeń własną twórczość
oryginalną. Znał doskonale język rosyjski. Nie dziwi
więc fakt, że najobszerniejszym działem jego przekładów są teksty literackie poetów i prozaików rosyjskich i radzieckich. Początki tłumaczeń sięgają
wczesnych lat młodości, kiedy to jako student medycyny w Charkowie, w 1918 roku, dokonał po raz
pierwszy przekładu z języka rosyjskiego na polski
wiersza Igora Siewierianina. Później najchętniej tłumaczył Jesienina, Błoka, Briusowa i Tiutczewa. We
wspomnieniach pisał:
Pracę przekładową prowadziłem niemal od samego początku równolegle z twórczością oryginalną i nigdy nie uważałem, że jest od tej drugiej czymś
pośledniejszym. Niewiele utworów tłumaczyłem na
zamówienie. Kierowałem się wyłącznie własnym wyborem, o którym decydowało subiektywne wrażenie
odniesione przy czytaniu oryginału. Nieraz tak mnie
swym pięknem urzekał, że czułem nieodparte pragnienie przyswojenia go polszczyźnie (Pisma, t. 2, 1972).
Znany krytyk literacki Wojciech Natanson zauważył:
Wiersze Tiutczewa w przekładach Jaworskiego
mają wręcz olśniewającą i zjawiskową lekkość [...].
Obrazy, rytm, sens poetycki, nurt wrażeń przesuwają
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chowuję je jak relikwie w domowym księgozbiorze.
W tym samym Domu Kultury odbywały się także
koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej z udziałem lubelskich ﬁlharmoników, organizowane przez
lubelski „Artos”, którego kierownikiem artystycznym był wówczas K.A. Jaworski – to była również
okazja duchowej uczty, przyjmowana przez nas w ramach lekcyjnych zajęć. Nie wątpię, że w organizacji
chełmskich koncertów miał swój udział Jaworski. Poniżej dawnego Domu Kultury, na frontonie budynku
przy ulicy Lubelskiej 10, wmurowano w 1963 roku
tablicę pamiątkową informującą, że tu w latach 19331939 drukowano „Kamenę”.

Sergiusz Jesienin, Wybór poezji, tłum. Kazimierz Andrzej
Jaworski, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1931

się przed nami z taką siłą, że stanowią nowy argument przeciw upartym twierdzeniom o nieprzetłumaczalności poezji (Pamiętnik poetycki, „Kamena”
1962 nr 13).
Tłumaczenia obejmują głównie poezję rosyjską,
ukraińską, białoruską, czeską i słowacką, ale także
francuską, włoską, niemiecką, węgierską i rumuńską. W latach 1948-1964 przetłumaczył i opublikował także trzynaście powieści i zbiorów opowiadań
pisarzy radzieckich, z których część osiągnęła liczne
wznowienia, np. Kolchida Konstantego Paustowskiego miała 10 wydań! W drugim i dwunastym tomie
Pism Jaworskiego znalazło się ponad 600 przekładów
z twórczości około 100 poetów rosyjskich i radzieckich, a jest to tylko wybór z zasobów tłumacza. Sam
Jaworski mówił, że przetłumaczył ponad 2000 wierszy około 1000 poetów!
Pamiętam Jaworskiego m.in. ze spotkań autorskich w Chełmie. W latach pięćdziesiątych miał je
w Domu Kultury „pod Górką”, przy ulicy Lubelskiej 4.
Przyprowadzali nas tu całymi klasami nauczyciele
z Liceum Czarnieckiego. Potraﬁł zainteresować i skupić uwagę na faktach dotyczących życia literackiego
i redagowanej przez siebie w Chełmie „Kameny”.
Rozdawał archiwalne egzemplarze. Do dziś przeEgeria

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniajacej działalność „Kameny” przy ul. Lubelskiej 10 w Chełmie. Od lewej
m.in.: Czesław Twardzik, Michalina Waśniewska, Kazimierz Andrzej Jaworski, Chełm 1963

Pozycja literacka Kazimierza Andrzeja Jaworskiego od lat jest ugruntowana i zauważalna. Jego dzieło życia: powołany do istnienia i redagowany przez
wiele lat miesięcznik poetycki „Kamena” oraz liczne
tłumaczenia poezji, szczególnie z obszaru języków
słowiańskich, zapewniają Jaworskiemu stałą obecność we współczesnym życiu literackim i studiach
nad dokonaniami translatorskimi poezji środkowoeuropejskiej.

Kazimierz Andrzej Jaworski z synem Markiem Adamem,
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W 1983 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, chcąc uczcić inicjatywę założenia
w Chełmie „Kameny” przez poetę Kazimierza Andrzeja Jaworskiego i malarza – Zenona Waśniewskiego, wydało okolicznościowy medal w brązie
i srebrzony (nakład 250+250 egz.) z podobiznami
współtwórców czasopisma. Projektantem medalu był
doskonały projektant, profesor Jerzy Jarnuszkiewicz.
Medal cieszył się ogromnym zainteresowaniem i dziś
należy już do rzadkości kolekcjonerskich.
Miasto Chełm często przywołuje pamięć poety,
tłumacza, nauczyciela i redaktora, także jako inspiratora i współtwórcę życia literackiego. Przypomnijmy,
że Kazimierz Andrzej Jaworski, razem z Czechowiczem, Łobodowskim i Arnsztajnową, należał także
do grona współorganizatorów, w 1932 roku, Związku Literatów w Lublinie. Rodzinne miasto Chełm
uczynił sławnym w kraju za sprawą wydawanej tu
„Kameny”. Dziś w Chełmie istnieje nie tylko ulica
jego imienia i hotel pod nazwą KAMENA (zbudowany tuż obok miejsca, w którym stał drewniany dom,
w którym mieszkał Jaworski i redagował czasopismo), ale także Zespół Szkół Zawodowych nr 4, w tym
V Liceum Ogólnokształcące - od 1976 roku noszą
imię Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (ul. Reformacka 13). Specjalną uchwałą Rady Miasta Chełma
14 lutego 2001 roku i dnia 29 października 2009 r. została ustanowiona doroczna Nagroda za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im. Kazimierza Andrzeja
Jaworskiego. Przyznawana w trzech kategoriach stała się istotnym wydarzeniem w życiu kulturalnym,
nie tylko Chełma. Jej laureatami byli ostatnio m.in.
pisarze: Longin Jan Okoń, Krzysztof Kołtun, Arkadiusz Sann, Jerzy Tuszewski i Danuta Kurczewicz.
Warto przypomnieć, że również w Lublinie jedna
z ulic nosi jego imię, a lubelskie Muzeum Literackie
im. Józefa Czechowicza stało się głównym miejscem
dokumentacji życia i działalności literackiej Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (tu znajduje się m.in.
ok. 2500 jego listów, głównie z czasów jego pracy
redakcyjnej i translatorskiej.
Czcząc pamięć oraz mając na względzie rangę
niezwykłych dokonań w życiu kulturalnym, a szczególnie literackim i redakcyjnym Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, w 80. rocznicę powołania do
istnienia w Chełmie „Kameny” i 40. rocznicę śmierci
wybitnego chełmianina, Radni Miasta Chełma, na
uroczystej sesji, podjęli 1 czerwca 2013 roku uchwałę
o uznaniu roku 2013 Rokiem Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Inuguracja Roku połączona została
z otwarciem wystawy pt. Kazimierz Andrzej Jaworski. W kręgu „Kameny”, zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Chełmskiej.
Dodajmy, że Wydawnictwo TAWA opublikowało
właśnie książkę pt. KAJ Kazimierz Andrzej Jaworski
(Chełm 2013).

Kazimierz Andrzej Jaworski
wiersze
Czerwonej i białej kochance
Raz mi się jawisz w kolorowych szatach,
piękna jak muza i dobra jak Bóg:
ręce masz w kwiatach i nogi masz w kwiatach
i pąsowieje ust twych słodki łuk.
Wyciągasz ręce i wołasz do siebie,
i cała jesteś szkarłatna pokusa,
jesteś jak słońce płonące na niebie,
jak rozchylona korona krokusa.
Usta się śmieją i mówią – malina,
oczy się śmieją i wołają – morze,
biodra się chwieją i szepcą – dziewczyna,
włosy falują i śpiewają – zboże…
Stają mi w oczach dalekie podróże,
słyszę nie serce, ale gongów bicie,
a ust twych krwawe rozmiażdżone róże
szepcą w omdleniu nieprzytomnie: ŻYCIE…
Lecz czasem jawisz się zupełnie inna,
że nawet nie wiem, czy jesteś ta sama –
okrywa tylko cię koszula gminna
i czarnych włosów rozpłakane drama.
Na twarzy greckich posągów masz bladość
i ciało białe jak tatrzański śnieg,
na ustach cichą i spokojną radość
i uśmiech siwych, zadumanych rzek.
Patrzysz się na mnie spojrzeniem kobiety,
która zna dobrze boleść i cierpienie,
widzę w twych oczach fale dobrej Lety,
dającej duszom biednym zapomnienie.
Patrzysz się na mnie – przepastne otchłanie,
zgubne, kuszące czarnych stawów głębie,
słyszę grające gwiazdy na organie
i widzę w górę lecące gołębie.
Patrzysz się na mnie i wołasz do siebie,
i kusisz białą bladością swych lic –
i szepcesz: wszędzie, na ziemi i w niebie,
jedno jest wieczne – ŚMIERCI słodkie nic.
Pwdr., K.A. Jaworski, Czerwonej i białej kochance,
Chełm 1924.

Waldemar Michalski
Egeria
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Wigilia obozowa

Ján Smrek [wł. Ján Čietek] (1898-1982)

Ostatni liść już z drzewa opadł
i mróz – ostatni zwarzył kwiat.
Minął październik i listopad
i śnieg grudniową bielą spadł.

Jezioro
Pływające dziewczęta
z rozpuszczonymi włosy,
ciągnącymi się jak traw pokosy
na wód toni,
są niby nimfy
w skalnej kąpiące się ustroni.

A my wpatrzeni w jutra błyski
niezmiennie wierzym jeszcze w cud,
że przecież czas ten już jest bliski,
gdy nam otworzą rygle wrót.
Tymczasem nadszedł dzień Narodzin,
szukamy w niebie pierwszej z gwiazd
i myślą biegniem do swych rodzin,
do naszych wiosek, naszych miast.

Mężczyźni, owi satyrzy współcześni,
na te rusałki patrzą się obleśnie.
Woda się pieni,
a promień słońca z nią się łączy
w rozemdleniu.

I każdy z nas w skrytości marzy,
przeżywa świętej nocy czar:
oto jest pośród drogich twarzy
i słyszy znów dziecięcy gwar.

Ciał młodych piękne kształty
jezioro w porﬁr przyodziewa,
a słońce go z nich zwleka
i cała owa gra
na chwałę jest człowieka.

Oto wesołe drzewko płonie,
blask skrzy się kolorowych świec,
ktoś nam serdecznie ściska dłonie
chcąc przy opłatku słowo rzec.

Wieczorem wodą cała zlana
z trzcin się wynurza twarz wodnika
i stado dziewcząt płoszy:
hej! suszyć szyję i kolana!
hej! pozaplatać włosy!

Oto wieczerza parą dymi,
oto kolędy słodki ton,
jesteśmy w domu między swymi
i na pasterkę wzywa dzwon.
Niestety, brak nas przy wieczerzy
i puste krzesło z tęsknot drwi.
A jednak – każdy z nas w to wierzy:
otworzą się wolności drzwi.

Pwdr., J. Smrek, Wybór poezji, Chełm 1938.

Dmitro Pawłyczko (ur. 1929)

Teraz otarłszy łzę ukradkiem
baczmy, co niesie jutra czas,
dzieląc się sercem jak opłatkiem
z tymi, co tam czekają nas.

O kobietach
Przypomnij sobie głos matki,
Jeśli usłyszeć chcesz sumienie,
Przypomnij sobie rękę miłej,
Jeśli przywrócić chcesz szczęście,

Sachsenhausen, 24 XII 1940
Pwdr., K. A. Jaworski, Wiersze wybrane 1939-1954,
Warszawa 1955.

I dziewczynce siedmioletniej
Z lalką na rękach,
Siwy, stary człowieku,
Ustąp z drogi.
Pwdr., K. A. Jaworski, Przekłady poezji ukraińskiej,
białoruskiej i narodów kaukaskich [w:] tegoż Pisma,
t. 3, Lublin 1972.

Egeria
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Anna Piliszewska

Przestrzenie
deziluzji
Sławomira
Mrożka
Atrybutem twórczości Sławomira Mrożka jest
oczyszczająca moc (khatarsis), a równocześnie ukryty, głęboki żal wobec niepełności trwania utracanego
w każdym słowie, geście czy wydarzeniu, co wynika z braku komunikacji międzyludzkiej. Jego opowiadania czy dramaty ewokują to, co bezpowrotne
i nieuchronne, co bezsilne w przypadłości ludzkiej.
Bohaterów jego utworów wydaje się przenikać nostalgia za całkowitym zniknięciem, tęsknią oni za darem
niebycia, bowiem utrata, przemijanie stanowią jedną
z bardziej wyróżniających się cech świata – pomimo,
że przeciwko tej prawdzie i ułomności rzeczywistości
bohaterowie buntują się całym swoim jestestwem to
i tak ostatecznie ponoszą klęskę.
Za Simone Weil wypada w tym miejscu zacytować:
Uderza w jego osobie i historii coś jakby naznaczenie,
rzecz od dawna nieznana w naszym świecie. Coś zarówno z przekleństwa, jak i z wywyższenia – zupełna
niemożność zadomowienia się w ludzkiej rzeczywistości, na zwykłych prawach obejmujących nas wszystkich1.
Bohaterowie „Tanga” szamoczą się nie tylko w relacjach społecznych, tradycji, nieporozumieniach
rodzinnych, ale również w rozterkach osobistych,
egzystencjalnych, kiedy to często ambicja i pycha zaślepiają im właściwy ogląd sytuacji. Ponadto są oni
uwikłani w formie i myśli – kategoriach permanentnego zniewolenia. Poszukują w innych oraz w otaczającym ich świecie własnej identyﬁkacji, obecności
autentycznej, pragną integracji, jednak niemoc słowna, brak porozumienia skutecznie uniemożliwiają jakikolwiek prawdziwy dialog.
Szansą okazuje się jeszcze ceremonia inicjacyjna,
jednak pomiędzy synem i rodzicami powstaje przepaść niezrozumienia i celów, która wszelkie związki
zamienia w coś bezkształtnego, nieweryﬁkowalnego,
wieloznacznego, niedokończonego. Syndrom osamotnienia przenika każdy gest.
Prowadzi to do obsesyjnej analizy wszelkich relacji, roztrząsania ich znaczeń, naddania dodatkowego
sensu danej sytuacji, gestowi, słowu – komunikujący się ze sobą bohaterowie wydają się przebywać w
1

S.Weil, cyt. za E. Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, Warszawa 1999, s.219.
Egeria

przestrzeni niewymierzalnej, stąd ich mania interpretowania wszystkiego, z czym się stykają.
Hans Georg Gadamer zauważył:
Interpretacja towarzyszy komunikacji i sama z kolei
domaga się interpretacji. Właściwe pytanie przeto brzmi: kto interpretuje – nadawca czy odbiorca?
Może każdy z nich zajęty swoim, dokonuje interpretacji? Czy w tym, co zamyślają i wypowiadają, dzieje
się coś – niejako dochodzi znaczenia coś, czego żaden
z nich nie ma na myśli? Przypuszcza się, że interpretowanie nie jest czynem ani aktem myśli, ale rzeczywistym określaniem się w samym bycie2.
Można powiedzieć, iż Mrożek w swoich dramatach jest mistrzem w ukazywaniu zawikłanych postaci
owego bycia. To doświadczenie horrendalnej obecności, przekraczającej granicę jawy i snu, powagi i groteski, komedii i dramatu jest treścią wielu utworów:
Policji, Tanga, Emigrantów, Garbusa...
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić umowność
typologii prowadzącej linie demarkacyjne między
formami wypowiedzi, zwłaszcza na poziomie rodzajowym – autor często gra sam ze sobą, wciągając widza w ekwilibrystykę ironii, zmiany nastroju
czy przeinaczania sensów. Mrożek nie tylko bawi się
poetyką, stylem czy konwencją, ale łamiąc i przekraczając formy teatralnego dyskursu, sprawia, że widz/
czytelnik otrzymuje klucze do wyobraźni, które mają
go inspirować i pobudzać do własnych poszukiwań
ukrytych sensów. Innymi słowy: zmuszają do inwencji odbiorczej nie na zasadzie biernego odbioru tego,
co się dzieje na scenie, lecz aktywnego, dynamicznego uczestnictwa w prezentowanych wydarzeniach.
Za Zbigniewem Herbertem można by powtórzyć,
że Mrożek:
Próbuje czegoś, co nazwałbym wycieczką aktywnej
wyobraźni w poszukiwaniu struktury komunikacji,
porządku którego nie zastąpi inwentarz dostępnej rzeczywistości. I tu gdzieś jest miejsce sztuki w naszym
świecie, żyjącym w oczarowaniu nauką, która jakoby ma rozwiązać wszystkie problemy współczesności
i przyszłości 3.
Kreacja i mimetyzm wiodą ze sobą walkę, aby
wreszcie w utworach Mrożka przybrać postać sceptycyzmu, który jednak konsekwentnie przeciwstawia
się bierności oraz rozpaczy. Immannentną cechą jego
dramatów jest poszukiwanie wyższego ładu, próba
rozdzielenia dobra od zła, wyznaczenie granicy tym
jakościom, które rozdzielają także fałsz od prawdy,
i, co ważne, apoteoza uczciwości, nad którą trzeba
nieustannie czuwać.
W procesie tworzenia Mrożek przede wszystkim
analizuje zderzenie się przeszłości z teraźniejszością
oraz przyszłością. Prezentuje nie tylko dewaluację
2

H.G.Gadamer, Symbol i alegoria, tłum. Ł.M. Łukasiewicz,
(w): Symbole i symbolika, opr. M. Głowiński, Warszawa 1992,
s.99.
3 Wywiad K. Nastulanki z Z. Herbertem: Jeśli masz drogi
dwie..., Polityka, 1972, nr 9.
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tradycji, ale szuka w niej czegoś trwałego, autentycznego, wchodzi w wielorakie związki z przeszłością
zarówno biblijną, mitologiczną, ﬁlozoﬁczną, kulturową czy artystyczną, przekształcając oraz adaptując dawne motywy. Tam odnajduje inspirację, treść
i kształty swoich postaci, jednocześnie poddając je
aktywnej polemice, przeobraża ich modalność. Forma bowiem jest drogą, gdzie obowiązują określone
zasady, gdzie znaki humanizmu wskazują kierunek,
tudzież pozostawiają prawo wyboru.
Tworzą się hierarchie, tym wyraźniejsze, że
funkcjonują wśród poboczy trwania, strzegą przed
zejściem na manowce. Chronią przed chaosem,
przypadkiem, nieznanym, absurdem. Stąd w wielu
utworach Mrożka pod płaszczykiem kpiny czy ironii
następuje korelacja formy i słowa, słowa i tradycji,
mitu i egzystencji; tego, co historyczne z tym, co ponadczasowe, jednostki z tym, co powszechne. Jednak
niewyczerpując tej jakości danego obszaru dramatu,
pozostaje coś, co nie poddaje się analizie, referencji,
parafrazie. W tym miejscu należy sekundować stwierdzeniu Michaiła Bachtina:
Badać słowo w nim samym, ignorując jego ukierunkowanie poza siebie, jest rzeczą równie bezsensowną,
co badać przeżycie psychiczne poza realnością, ku
której jest ono skierowane i która je określa4.
I tutaj należy podkreślić szczególny artyzm utworów Mrożka, wynikający z uzyskania stanu jedności
tego, co jawne i tego, co ukryte.
Atrybutem formy dramatycznej, a zarazem konsekwencją jej użycia zawsze winien być sens, realność,
uporządkowanie, szerzej racjonalizm przeciwstawiony irracjonalizmowi. A co za tym idzie - poszukiwanie w szaleństwie świata jakiejś metody. Forma
bowiem spełnia się na przecięciu tego, co chaotyczne
i logiczne; pomiędzy tymi obszarami toczy się dialog,
z którego powstaje sens - jak to ujął Władysław Stróżewski - nie tylko aksjologiczny, ale i metaﬁzyczny 5.
Mrożek w swojej twórczości przedstawia janusowe oblicze bycia, na które składa się ﬁlozoﬁa
i sztuka, myśl i poezja. To, co zostaje wyartykułowane
w jego dramatach pragnie otwarcia się świata na
różnorodne formy życia. Chociaż przynależność do
świata oznacza pozostać do końca nierozstrzygniętym, należy niestrudzenie poszukiwać własnej tożsamości.
Co znamienne odejście wybitnego dramaturga
i twórcy pozostawia nas - śmiertelników z poczuciem
odpowiedzialności za stan ludzkich sumień. Każdy
jego utwór potwierdza, że przytomność bycia człowiekiem jest bezcenna.

Anna Popielewicz

Oﬁcyna
Bednarczyka
Motto:
Każda książka jest świadectwem ludzi, którzy ją stworzyli.
W drukarzu jest coś z poety, coś z maga, czarodzieja,
bo dzieło jego ręki żyje i porusza życie.
Czesław Bednarczyk
Czesław Bednarczyk to twórca dziś zapomniany,
a jego życie i działalność wydają się godne przypomnienia. Był, wspólnie ze swoją żoną Krystyną,
twórcą wydawnictwa Oﬁcyna Poetów i Malarzy, obok
paryskiej Kultury, najważniejszego wydawnictwa
emigracyjnego. Wspólnie z żoną opublikowali ponad
tysiąc książek. Stworzyli także i przez kilkadziesiąt
lat wydawali pismo artystyczne „Oﬁcyna Poetów”.

Anna Piliszewska

4

M. Bachtin, Słowo w poezji i słowo w prozie, [w:] Teoria
literatury. Metodologia badań literackich, opr. B. Tokarz i S. Zabierowski, Katowice 1980, s.93.
5 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków, 1994, s. 425.
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Czesław Bednarczyk

Jego pamięć uczcili uczniowie I Liceum im.
S. Czarnieckiego 7 grudnia 2012 roku na okolicznościo-
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wej sesji, której towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i otwarcie wystawy poświęconej jego działaniom.
Młodzieńcze lata przedstawił Zbigniew Waldemar
Okoń, a powojenną działalność edytorską omówił znany
dziennikarz radiowy, reżyser teatralny, scenarzysta ﬁlmów dokumentalnych, czarniecczyk, Jerzy Tuszewski.
Longin Jan Okoń przypomniał swoje londyńskie spotkania z Bednarczykiem. Pamiątkowa tablica, ufundowana
przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą, zawisła na szkolnej stróżówce, która od tytułu wystawy nazywana jest
„Oﬁcyną Bednarczyka”. Wystawa podzielona została na
dwie cześci, jedna zawiera rodzinne zdjęcia oﬁarowane przez Urszulę Ogonowską i Grzegorza Gwardiaka,
w drugiej zaś prezentowane są unikalne zbiory biblioteki liceum, wśród których znalazły się tomiki poezji
Bednarczyka, książki wspomnieniowe i trzy egzemplarze kwartalnika „Oﬁcyna Poetów”.
Czesław Bednarczyk urodził się 100 lat temu
w Kamieńcu Podolskim, znanym z sienkiewiczowskiej
trylogii. Ojciec, ukończywszy jeszcze w Warszawie,
w 1905 roku, szkołę ogrodniczą, pracował tam zapewne w jednym z majątków hrabiego Rzewuskiego.
Przedrewolucyjna zawierucha spowodowała powrót
w rodzinne strony z dziećmi: Marią, Czesławem,
Antonim i Zoﬁą. Podobno konny zaprzęg ze stadniny hrabiego Orłowa był tak cenny, że rodzinie udało się za niego nabyć kilka działek: w Chełmie oraz
w Rybim koło Rejowca i w Zamościu. Po powrocie
z Kresów ojciec Czesława, Stanisław był ogrodnikiem
u Jozafata Budnego, właściciela Rejowca. W Chełmie
zamieszkali na ulicy Grunwaldzkiej, a Czesław rozpoczął edukację w gimnazjum Czarnieckiego. Siostra
Maria była krawcową, a Zoﬁa zajmowała się domem
i była kierowniczką kuchni u właściciela pałacu
w Rejowcu. W gimnazjum Czesław był twórcą oprawy plastycznej szkolnej gazetki. W tomie wspomnień
W podmostowej arkadzie wspomina: Z drukarstwem
zetknąłem się jeszcze w latach chłopięcych tzn. zobaczyłem i obejrzałem powierzchownie drukarnie,
kaszty z czcionkami, zecerów układających czcionki w wierszownikach i maszynę do tłoczenia składów […]. Było to w Chełmie Lubelskim, w mieście,
w którym się wychowałem, w małej drukarni drukującej jedyny tygodnik pt. „Zwierciadło”.
W drukarni tej zatrudniany byłem od czasu do czasu na parę godzin do kręcenia korbą - kołem poruszającym prasę. W czasie wakacji pracował też
przy budowie osiedla domów, tzw. Dyrekcji. Po
skończeniu szkoły, w 1931 roku, rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W czasie pobytu w Warszawie często spotykał się
ze swoją siostrą - Marią. Po zakończeniu studiów
ukończył Centrum Szkolenia Oﬁcerów Kawalerii
w Grudziądzu. W końcu osiadł w Łomży, gdzie ożenił się z córką pułkownika - kapelmistrza miejscowej orkiestry wojskowej – Ritą. Niezwykłej urody
kobieta była najprawdopodobniej innej narodowości. W związku urodziło się dwoje dzieci. Czesław
rzadko odwiedzał Chełm z rodziną, ale był na chrzciEgeria

nach syna siostry Zoﬁi, Kazimierza, w 1938 roku.
Z Chełma wyjechał na front, brat Antoni, mimo że
był w trudnej sytuacji materialnej, dał mu wszystko,
co miał w tym czasie najlepszego i praktycznego na
zimę, tj. ciepły kożuch, oﬁcerki, pieniądze. Czesław
odwiedził też wówczas siostrę Zoﬁę, mieszkającą
w Rybim k/Rejowca. We wrześniu 1939 wziął
udział w bitwie pod Kockiem, jedynej zwycięskiej w czasie kampanii wrześniowej. Po kapitulacji generała Kleeberga część żołnierzy
znalazło się w rękach Rosjan, którzy wywieźli ich
do Archangielska. Głównym źródłem informacji
o nim w tym czasie były listy, które Czesław wysłał
w 1946 roku do siostry Zoﬁi, pierwszy był pisany na
maszynie, bez znaków polskich. Pisał o pobycie na
Syberii - w Murmańsku, Archangielsku i Wyspach
Sołowieckich, gdzie pracował w lesie.
Po zawarciu układu Majski - Sikorski traﬁł do armii gen. Andersa. W Iraku, w 1942 roku, spotkał się
ze swoją żoną i tam też postanawiają się rozwieść. Rita
z córką Izabelą wyjeżdża do Palestyny, gdzie wkrótce
wychodzi po raz drugi za mąż, zaś syn Bogdan pozostaje z Czesławem. W Palestynie Bednarczyk debiutuje w żołnierskiej gazecie „Orzeł Biały”. Szlak armii
Andersa prowadzi go do Włoch.
Poeta i przyszły wydawca bierze udział w wyzwalaniu tego kraju. Uczestniczy w bitwie pod Monte
Cassino, otrzymując Krzyż Virtuti Militari. W Bolonii
poznaje swoją przyszłą żonę – Krystynę Brzozowską,
żołnierza powstania warszawskiego. W 1946 roku biorą ślub. Kwateruje tam wówczas ze swoim batalionem,
redagując i wydając gazetkę batalionową „Informator
ścienny”. O tym okresie pisze we wspomnieniach:
tam, w owym Budrio, bliżej już poznałem tajemnicę słów przechodzących poprzez czcionki na papier.
Jako żołnierz 2. korpusu traﬁa do Anglii, gdzie oboje po pobycie w Polskim Korpusie Przysposobienia
i Rozmieszczenia podejmują pracę - on jako robotnik kolejowy, żona pracuje w fabryce cukierków,
później zostaje kelnerką, w końcu szwaczką w fabryce. Oboje, już w 1948 roku, myślą o założeniu spółdzielni wydawniczej zrzeszającej poetów, prozaików
i plastyków. Pomysł jednak szybko upada, gdyż
środowisko nie jest zainteresowane współudziałem
w tym przedsięwzięciu. Postanawiają sami podjąć
się realizacji tego przedsięwzięcia. W roku 1949
Zygmunt Turkiewicz projektuje znak graﬁczny oﬁcyny, który odtąd będzie towarzyszył jej wszystkim
drukom. Znali się jeszcze z Chełma, Turkiewicz był
sierotą, wychowywał się w ochronce, a potem uczył
się w studium nauczycielskim. Bednarczyk wspomina, że spotkali się także przed wojną, na spotkaniu
autorskim Józefa Czechowicza. Ich kolejne spotkanie
miało miejsce we wsi Błagowieszczanka w Republice
Kirgiskiej, gdzie obaj byli żołnierzami dywizji piechoty gen. Mieczysława Piechowicza. Bednarczyk
uważał Turkiewicza za jednego z najciekawszych
artystów malarzy na emigracji. Pierwsze dwa tomiki wierszy wydają w obcych drukarniach, potem
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w 1950 przenoszą się do Domu Pisarza. W 1951
roku wydają drugą książkę Pola minowe Mariana
Czuchnowskiego.
Kolejny ich adres to Mabledon Park w Tunbridge
– szpital dla nerwowo chorych. Tam Czesław zostaje
ogrodnikiem, a Krystyna telefonistką. W ramach terapii, ich znajomy Stanisław Gliwa uczy pacjentów
drukarstwa. W chwilach wolnych Bednarczykowie
szkolą się dalej w drukarskim fachu, odbijając siedem
kolejnych książek. W tym czasie składa im propozycję druku Witold Gombrowicz, pisząc 7 lutego 1952
roku: [...] wydaje mi się, że wydanie moich rzeczy po
polsku powinno się opłacić w sensie materialnym
i kulturalnym pod warunkiem, że zostanie odpowiednio przygotowane. Emigracja nasza i Polacy w ogóle
koniecznie potrzebują dziś czegoś nowego – jakiejś
ideologii, postawy, sztuki, która by ruszyła ich z miejsca. Pisarz chce u nich opublikować Transatlantyk
i Ślub, zmuszeni są jednak mu odmówić, gdyż nie
mają takich możliwości poligraﬁcznych.
Spotkanie z wydawcą Peterem Russellem, który zaproponował im współpracę, zmienia ich los.
Opuszczają szpital i przenoszą się do Tunbridge Weels.
Peter Russel zbiera zamówienia, a Bednarczykowie
zajmują się drukiem. O swojej produkcji tak pisze
Bednarczyk: Początkowo nasze ksiązki nie były oprawiane, tzn. arkusze nie były zszywane i okładki przyklejane. Szły w świat luźno, tworząc jakby maleńkie
teki poezji i rysunków. Po latach w 1984 zaproszeni przez Karla Dedeciusa do Niemiec, zwiedzając
w Moguncji muzeum Gutenberga, pokazano nam jego
pierwsze ksiązki, które, o dziwo, tak jak nasze nie były
zszywane, szły w świat luźno.
Jednak wkrótce drukowanie przestaje im się
opłacać i wracają do Domu Pisarza. Poznają tam
Feliksa Topolskiego, znanego rysownika i malarza.
W 1932 roku skończył on warszawską Szkołę
Sztuk Pięknych. W 1935 roku znalazł się w Wielkiej
Brytanii. Współpraca z Topolskim na długie lata
odmieni ich życie. Artysta ułatwia im wynajęcie
pracowni w arkadach mostu, niedaleko swojej pracowni, tuż przy stacji Waterloo. Bednarczyk tak portretuje Topolskiego: Biegł przez życie, jak to mówią
na ulgowych papierach. W trudnych, lecz ciągle
zmieniających się czasach emigracyjnych, w epoce
tzw. „niezłomnych” potraﬁł, chyba on jeden, zjeść
śniadanie z towarzyszem Józefem Cyrankiewiczem
i po powrocie z Kraju z gen. Władysławem Andersem.
Na prośbę Topolskiego podejmują się drukowania
jego „Chronicle” – rysunkowej kroniki najważniejszych wydarzeń w ówczesnej Europie. Kronika
wydawana jest jako dwutygodnik w nakładzie 1000
egzemplarzy. Ich współpraca trwa prawie 10 lat.
W 1954 roku, po powrocie do Londynu, zaczynają swoją pracę od wydrukowania dwóch książek
Józefa Mackiewicza. Miejsce pod mostem wymaga
wielu nakładów, ponieważ poprzednio mieściła się
tam mała fabryczka płyt gipsowych. Nieoceniona jest
w tych działaniach żona – Krystyna, o której
Egeria

Pierwsze lata w Londynie z drugą żoną - Krystyną
(z domu Brzozowska)

Czesław później napisze: Z natury zdolna i ponad
wytrzymałość pracowita, ciekawa tajnikowa sztuki drukarskiej [...] opanowała wybitnie ten zawód.
Jak rzadko kto rozumiała książkę, pojęła rzemiosło
i z największym zamiłowaniem oddała się tej ze
wszech miar zaszczytnej pracy. W 1958 roku zaczęli współpracę z emigrantem z Węgier - Albertem
Vajdą, dla którego drukowali dwutygodnik satyryczny „Facucia”. Teksty składał Ukrainiec spod Lwowa
Mikołaj Kudlik i tak, w międzynarodowym towarzystwie, rodziły się emigracyjne teksty. W pracy
pomagał im Tadeusz Sułkowski, któremu po śmierci
w 1960 roku wydają dwie książki i ustanawiają nagrodę jego imienia. Nagrodę przyznają m.in. Wacławowi
Iwaniukowi, poecie urodzonemu w Chojnie Starym
pod Chełmem. Iwaniukowi zresztą, w swoich wspomnieniach, Bednarczyk poświęca wyjątkowo ciepłe
wspomnienie: Był poetą, jak mawiali niektórzy czystym” i „uczciwym”. Pierwsze lata powojenne przeżył w Londynie, mieszkał w Domu Pisarza na Finchley
Road, przyjaźnił się z z Tadeuszem Sułkowskim, zarabiał na życie szoferowaniem. W Kanadzie stał się
zawodowym tłumaczem w sądzie, znał bowiem dobrze
język angielski, francuski, ukraiński no i polski. [...]
Napisał sporo dobrych wierszy. Czy się ostaną, oprą
surowemu czasowi, kto może z całą pewnością zawyrokować i przewidzieć?”
W 1961 roku nabywają w końcu własny dom,
który odtąd stanie się ważnym miejscem spotkań kulturalnych. Tu odbędą się spotkania z przybywający-
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mi do Anglii: Zbigniewem Herbertem, Czesławem
Miłoszem, Tadeuszem Różewiczem, Stanisławem
Barańczakiem, Ryszardem Krynickim. Po latach,
w tomiku Rosochy z 1978 roku Bednarczyk
o swoim domu napisze:

ści brakuje mu ludzkiej, inteligentnej skromności, nie potrafi poskramiać dumy i pychy.
Był i jest człowiekiem mściwym i nieprzebaczającym. Jakby tego było jeszcze mało po otrzymaniu
Nagrody Nobla pisze fraszkę:

Trzydzieści lat potrzeba było na zbudowanie
dzisiejszej sceny.
Mogę siedzieć w miękkim fotelu
i patrzeć przez okno w ogród na wybujałe już drzewa
I rozrosłe krzewy.

Nobel 1980

Małe były i bezradne w moich krzepkich dłoniach
gdy je sadziłem.
Dzisiaj są częścią krajobrazu
zamieszkałego przez kosy, rudzika i parę dzikich gołębi.
Narodziny kwartalnika „Oficyna Poetów” mają
miejsce w roku 1966. Publikują w nim zarówno poeci emigracyjni, jak i krajowi, a także wybitni plastycy polscy i obcy. Jego mottem są słowa Norwida:
z rzeczy świata tego ostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć i więcej nic. Kwartalnik wydają Bednarczykowie przez 14 lat, w pięćdziesięciu
siedmiu numerach, jak na owe czasu ekskluzywnych i nowoczesnych, popularyzują twórczość
wybitnych twórców poezji, prozy i malarstwa.
W latach sześćdziesiątych Bednarczykowie poznają Miłosza, który pojawia się w Londynie.
Korzystając z jego propozycji, postanawiają wydać w 1967 Wiersze wybrane oraz Dolinę Issy
Bednarczyk komentuje to następująco: Za wydanie tych dwóch książek autor grosza nie zapłacił. Ukazały się nakładem oficyny w luksusowym,
dwukolorowym druku. Stosunki z Miłoszem były
zresztą dość skomplikowane. Miłosz bywał gościem drukarzy, proponował im nawet wspólne
wydawanie wymyślonych przez siebie „Zeszytów
Kalifornijskich”, obiecując znalezienie pieniędzy
na druk na uniwersytecie, na którym pracował
w Stanach. Pomysł, niestety, spalił na panewce, gdyż nie znalazł stosownych warunków finansowych do realizacji, toteż Bednarczukowie
zdecydowali się na stworzenie kwartalnika
sami. Miłosz przyjął go bardzo ciepło, udzielał drukarzom porad, pisząc: Pismo musi ustalać swój stosunek do przemian poezji w Polsce
- oceniać. Chwalić, potępiać, przewidywać –
w przeciwnym wypadku będzie zbyt kapliczkowe.
Jednak kolejne lata oddalają twórców. W końcu
Bednarczyk tak podsumowuje znajomość, pisząc o Miłoszu: Jest autorem naprawdę kilku
znakomitych utworów poetyckich, jest mistrzem
w eseju literackim, dobrym prozaikiem, filozofem
i myślicielem. Dzięki tym darom od Boga wrodzonym i wypracowanym osiągnął szczytową rangę literacką, która go broni za życia
i będzie bronić po śmierci. Do pełnej wielkoEgeria

Komunizmu nie zwalczał.
Giedroyć mu wystarczał.
Długo się zastanawiał,
jaka krew w nim płynie
za co go nie pochwalam,
ale też nie winię.
Dali mu, więc się cieszę
za myśl w polskiej mowie.
Wolno kielich podnoszę
i mówię: Na zdrowie.
Koniec lat siedemdziesiątych to dla Bednarczyka czas
wielu podsumowań. W tomiku Rodzaje niezgodności
pisze:
Dla wielu przestałem się już opłacać.
Z latami ubożała myśl,
Nie łączyła się gładko ze słowami
[…]
Przywykłem już do mniejszej ilości zębów,
rzadszych włosów i obwisłego podbródka.
Na ruinie zobaczyłem dopiero parę prawd
Zostaną dla młodych,
Więc jeszcze szczerych,
idących pod prąd aż do pogrążeń
Trudnych do przewidzenia.
Po 14 latach działalności Bednarczykowie postanawiają zamknąć pismo „Oﬁcyna Poetów”. Prof.
Andrzej Lam pisze wówczas w „Miesięczniku
Literackim”: Od 1966 roku kwartalnik Bednarczyków,
w który wydawcy wkładali serdeczne umiłowanie poezji, wysoki kunszt artystyczno -graﬁczny a zapewne
i niemałą oﬁarność czasu i środków materialnych,
służył nieprzerwanie polskiej poezji i kulturze literackiej, z dala od zgiełku partykularnych interesów
z niezwykłą otwartością. Wtóruje mu Jan Brzękowski:
Pismo wychodziło przez wiele lat i zawsze było
tchnieniem świeżego powietrza w zastałej pozbawionej tlenu atmosferze, Szczegółowo zajmie się tym
przyszły historyk literatury rezerwując dla pisma
i red. Bednarczyka poczesne miejsce w życiu kulturalnym na emigracji.
W roku 1981 oﬁcyna obchodzi 30 - lecie istnienia. Fetują je przyjaciele drukarzy na uroczystości
w Polskim Ośrodku Kulturalnym. Przewodniczy
im Tymon Terlecki. Wówczas też nagrodę im.Tadeusza Sułkowskiego odbiera Jerzy Ficowski.
W swoich wspomnieniach Bednarczyk z goryczą
zauważa, że mimo obecności wielu osobistości nie-
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W kolejnych wierszach Bednarczuk przepowiada
dzieje swych dni ostatnich. W wierszu Po pierwszej
operacji pisze:
Idę do domu.
Nie odbieram ulic, ani ludzi na chodnikach
Otwieram przytomnie drzwi tylko,
Na wieszaku płaszcz twój
wydłużony, szczupły
i zza mojej nogi nasz kotek wychylający się po cichu.

Krystyna i Czesław Bednarczykowie

przybyli tylko przedstawiciele prasy emigracyjnej,
nie nagrywało imprezy Radio Wolnej Europy i polska
sekcja BBC.
W 1990 roku w Polsce zorganizowana zostaje przez
Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie wystawa 40-lecie
dorobku wydawniczo - drukarskiego Oﬁcyny Poetów i
Malarzy z Londynu, prezentowana także w Bibliotece
Narodowej Warszawie oraz w bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. W 1991 roku Bednarczykowie decydują się zakończyć działalność drukarni. O ostatnich
godzinach drukarni tak pisze Bednarczyk: Oboje stoimy trochę bezradni pośród tego rumowiska, wodzimy
oczami po unieruchomionej już drukarni, spoglądając smutno po opustoszałych miejscach.
Swoistym podsumowaniem życiowej drogi autora
staje się tomik Czy przyjść musiało - wydane w 350 egzemplarzach wiersze ostatnie Czesława Bednarczyka.
Zbiorek zawierający tylko pięć, pisanych w styczniu
i lutym 1991 roku, wierszy jest wstrząsającym, pełnym żalu za światem świadectwem odchodzenia.
Otwiera go wiersz Przyszło.
Moje miasto przed Bugiem
Na dachach były blaski położone,
(wydawały się pancerne),
W zaułkach tworzyły świetliste aleje
W środku była góra
I był kościół połową w niebie
Połową w ziemi,
dzwonem budził sumienia.
[...]
I oto przyszło nieszczęście
Ono musi widocznie mieć swój szczyt?
Staje się. Zapominam dobrą przeszłość,
ludzi, którzy napełniali mnie trwogą.
Jestem sam. Z moim bólem tylko.
Serce dudni.
Boże
Czy musi się przy zmierzchu wszystko układać
W grzmiący temat bezradny?

Egeria

Mówienie to jedno, co pozostaje. Anafory w wierszu Opowiadaj są tego dramatycznym świadectwem
Słowo, ma ocalać od bólu, od nieistnienia, od śmierć.
Opowiadaj o mnie
Opowiadaj, jak o wojnie,
Opowiadaj, jak o troskach matki.
Opowiadaj, że dotrzymuję słów:
„W zdrowiu i chorobie”.
Opowiadaj.
Jest też tomik świadectwem chwilowych tylko nadziei, jak w wierszu Poprawa, kończącym się bolesnym wyznaniem:
Postanawiam więcej pokory przyjąć pod nasz dach.
Zamyka ten zbiór wiersz Po ataku pisany w Edgware
Hospital w Londynie.
Przyszło. Czy przyjść musiało?
Tak. Nikt mi nie poda dłoni…
Nad głową kłujące lampy
i rozpacz dzwoni.
Dokonania Bednarczyka nie pozostają jednak bez
echa. W roku 1996 Krystyna Bednarczyk w Oﬁcynie
Poetów i Malarzy składa i drukuje w 100 egzemplarzach pracę Marceliny Miki Główne motywy twórczości Czesława Bednarczyka. Wypada mieć nadzieję,
ze dorobek Czesława Bednarczyka – wybitnego wydawcy drukarza i poety będzie jeszcze przedmiotem
żywej uwagi, gdyż jest częścią narodowego dziedzictwa emigrantów.
Anna Popielewicz
Bibliograﬁa:
Czesław Bednarczyk, Rosocha, Londyn 1978.
Czesław Bednarczyk, Rodzaje niezgodności, Londyn
1979.
Czesław Bednarczyk, Czy przyjść musiało? Londyn, 1991.
Czesław Bednarczyk, W podmostowej arkadzie, Londyn
2003.
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Rafał Czyżyk
debiut

dedykuję Kamili

Voci di Roma1
Jarosława Iwaszkiewicza –
ukraińskie reminiscencje
w kulturowym sercu
Europy
[...] Cywilizacja składa się z nabytków wiedzy izraelskiej – greckiej – rzymskiej, a łono Jej chrześcijańskie
[...].
(C. Norwid, Qiudam)
Dzisiejsze, wyraźnie zintensyﬁkowane procesy integracji w ramach wspólnoty państw Europy sprawiły,
iż również poszczególne wspólnoty narodowe zostały
zdeterminowane na potrzebę powtórnego zdeﬁniowania własnych projektów wewnętrznego scalania.
Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z tak powszechnym zjawiskiem „otwierania” granic państw
i tym samym podporządkowywania ich indywidualnych interesów odgórnej i tym samym nie zawsze
rozumianej i akceptowanej idei, z drugiej zaś - z tak
niebezpieczną dezintegracją grup narodowych, dla
których państwowe ramy (tej idei podporządkowane)
bywają coraz częściej niewygodne i przykrawające
wewnętrzną różnorodność i dynamikę do uproszczonego schematu funkcjonowania. Jak zatem odnieść
zaprojektowane dążenia do faktycznych zjawisk, które ukazują pewną bolesną prawdę o sposobie ludzkiego postrzegania świata i procesów integracji, które się
w nim dokonują? Odpowiedzią okaże się być może
podróż do kulturowego serca Europy – Rzymu.
Podróż zaczyna się zawsze, zaś kończy właściwie
nigdy. Zaczyna się zawsze tam, gdzie dochodzi do
spotkania, kończy zaś nigdy, dlatego że proces odkrywania i poznawania poprzez to spotkanie trwa nieustannie i przybiera wciąż to nowe formy, tracąc bądź
zyskując również na swej intensywności. Jest jednym
z niezbywalnych elementów ludzkiego życia, tak niezauważalną i naturalną w swej ulotności zmianą. Czy
jednak do końca niewinną i pozbawioną konsekwencji? Wyruszenie w podróż oznacza podjęcie pewnego
1 Na podstawie: J. Iwaszkiewicz, Opowiadania [w:] tegoż Dzieła, t.2, Warszawa 1979.
Egeria

ryzyka, związanego z opuszczeniem tego, co wygodne, zrozumiałe, bezpieczne, a poszukiwaniem innego,
odmiennego, być może bardziej atrakcyjnego. Podróż
potraﬁ scalać tak odległe i różne od siebie elementy,
a jednocześnie doskonale dzielić. Nagle, to, co wydawało się być tak bliskie i w swej atrakcyjności pociągające, okazuje się pustą, ubogą formą.
Poszukiwanie własnej tożsamości jest jedną z najważniejszych podróży wewnętrznych, którą odbywa
nieustannie każdy człowiek (w wymiarze węższym),
jak i ludzkość (szerszym). Tożsamość jest bowiem
jednym z tych czynników, który pozwala na poszukiwanie między sobą miejsc wspólnych i zorganizowanie się wokół nich w bardziej lub mniej spójnej
zbiorowości. A zatem poszukiwanie podobnego, tego
samego, czy też może własnego, ale w „inności”,
odmienności? Poszukiwania te odbywają się zawsze
w opozycji „do”, a zatem determinują na podróż, potrzebę wyjścia na zewnątrz, otworzenie się – niezależnie od rezultatów, jakie ona przyniesie. Cykl nowel
włoskich Jarosława Iwaszkiewicza wyrósł z podróży
właśnie. A wśród nich, napisana w 1938 roku, Voci di
Roma. Z podróży, która, opierając się o wymiar indywidualnych doświadczeń zaprojektowanego bohatera,
stawia pytania ważne również dla pewnej zbiorowości. Nie unika przy tym przykrych odpowiedzi, a zadane pytania dotyczą kwestii najważniejszych. Tym
razem najbardziej chodzi o tożsamość.

I. Przestrzeń zamknięta
Intymne spotkania nie sprzyjają szerokiej, otwartej reﬂeksji. Tymczasem narrator opowiadania
Iwaszkiewicza chce, jakby na przekór, z tego właśnie intymnego, zamkniętego w czterech ścianach
rzymskiego mieszkania i kilku ulic, wydobyć to, co
uniwersalne, przestrzennie niezależne, być może
ponadczasowe. Przestrzeń utworu zostaje zawężona do kilku punktów, które wyznaczają obserwatorowi tego świata przestrzeń bardzo ograniczoną,
a jednak pozwalającą na ujęcie całościowe, pełnowartościowe. Rzym „mówi” gwarem ulic, rozmowami przechodniów, zapachem warzyw i owoców,
a „czytany” jest, jakby równocześnie, wraz z kartami
dzieł Żeromskiego i Prousta. Ta miejska przestrzeń
jest jednak tak odległa, jakby zupełnie nieobecna –
opisywana wszak i dostrzegana, ale jakby zupełnie
nieistotna w kontekście rozważań literata – bohatera
utworu. Opis dokonywany z miejsca, a przecież tak
dokładny, detaliczny wręcz i nieznośnie wierny. Czy
jednak potrzebny? Bohater dokonuje sprawozdania
jakby wbrew sobie, trochę z przyzwyczajenia lub literackiej kurtuazji wobec przyszłych czytelników – tak
tych zaprojektowanych przez autora opowiadania, jak
i przynależnych światu przedstawionemu.
Nie miasto bowiem jest tutaj głównym bohaterem
i nie cała, rzeczywista jego topograﬁa, tak rozległa
przecież, która znajdzie się, mimo wstępnych deklaracji, na usługach narracji.
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Nagle dochodzi do swego rodzaju przełamania –
Rzym okazuje się nie być już tym samym Rzymem,
wabiącym tymi samymi, dobrze znanymi, odgłosami,
tym samym tłumem, gwarem i radością włoskiego
lata:
[...] Tak to było dawniej, ale teraz, kiedy leżę
w małym pokoiku z przymkniętymi okiennicami, słyszę, jak do tych wszystkich klasycznych odgłosów
wkrada się głos inny, nietutejszy – nie wspomnienie
już tylko, ale jakby pozdrowienie i rekapitulacja,
i zapowiedź przyszłego życia [...].
Wraz z narratorem-literatem wychodzimy na ulicę, tę
samą, której żywiołowego rozedrgania mogliśmy doświadczyć jeszcze przed chwilą, wsłuchując się tylko
w jej rytm – teraz jakby odmieniony, biegnący „tonami” bardziej rozważnymi, stłumionymi. Układającymi się w końcu w pewien porządek, wiodący do
konkretnego celu. Ulica ukazuje swe inne, nieznane
dotychczas narratorowi oblicze. W końcu uładzona,
uporządkowana, łącząca po prostu dwa punkty, z których jeden stanowił dotychczas ograniczenie, przestrzeń zamkniętą. Drugi zaś, być może, przestrzeń tę
w końcu otworzy – również w sensie czasowym.

II. Miejsca i ludzie
Już pierwszy kontakt z rzymskim brukiem otwiera
możliwości dotąd nieznane, niewypróbowane. Znów
jednak – wszystkie „fotograﬁe”, które otrzymujemy
od narratora - miejsc przezeń widzianych, opisywanych - są wewnętrznie puste, pozbawione głębszego sensu. Za estetyczną fasadą nie kryje się nic, co
mogłoby wpłynąć na tę przestrzeń, jakoś ją kształtować, pobudzać. Nie MIEJSCA jednak, a MIEJSCE
stanowi zwornik akcji, jej wewnętrzną dynamikę.
To w kontekście konkretnego miejsca właśnie mamy
odczytywać osobę narratora, prawdę o jego świecie.
Wspomniane „karty” przewodnika po historii i dziejach nie powiedzą nam wprawdzie niczego o samym
bohaterze-narratorze, niemniej jednak ostateczna zasadność ich istnienia – którą można w sposób oczywisty zanegować na etapie opisu cmentarnej wyprawy
- zostanie nam objawiona. O tym jednak później.
Dlaczego właściwie mowa o cmentarzu? Miejsce to
nader ponure. A jednak zyskuje rangę kluczowego
spośród dotychczas wymienionych. Przypadkowe
nazwiska, mogiły, które mówią o czyimś istnieniu
– zredukowanym do kilku liter i dat, bez zbędnych
szczegółów, które mogłyby przecież przeszkadzać.
Pośród nich znajduje się również grób bliskiej bohaterowi osoby – o czym dowie się za chwilę, kiedy
samotny spacer okaże się niemal powrotem w czasie
i przestrzeni do lat młodzieńczych, spędzonych szczęśliwie na Ukrainie.
Pytanie zadane przez literata: „Gdzież jestem?” to
kolejny z punktów kluczowych dla rozwoju dalszej
akcji; kolejny, po scenie związanej z mieszkaniem,
zwornik całej fabuły. Bohater jakby zamiera na chwilę w onirycznym rozmarzeniu, kreśli z szacunkiem
Egeria

krzyż na czole, zaś jego oczom ukazuje się cała rzeczywistość, która należy już do „innego” świata, która odeszła dawno miniona i zapomniana:
[...] Wyrosła przed moimi oczami postać owej biednej
niani – bez wieku, bez dat, bez nazwy – podobna mojej
własnej niani, która mnie kołysała ukraińską piosenką. Ujrzałem daleki cmentarz, ten, na którym właśnie
leży moja niania, nad stawem na wzgórzu [...].
Jak się wkrótce okazuje, nie miejsce – przestrzeń
prawosławnego cmentarza w Ostii i jedna z mogił
– będzie stanowiło jedyny pretekst do snucia wspomnień o minionym, szczęśliwym przecież, ukraińskim dzieciństwie. Gdzieś, pośród wielu wielkich
dzieł zachodniej cywilizacji, imperialnego dziedzictwa; pośród tego, co budowało podwaliny kultury,
z pamięci wydobyte zostaje kilka słów, wyrytych na
napotkanym krzyżu: „Dorogoj naszej nianiczkie...”.
To, co uniwersalne, zostaje zredukowane i zrównane z tym, co prywatne, osobiste i intymne. Rownież
w kontekście budowanych niegdyś relacji osobowych. Powtórna wyprawa do Ostii i spotkanie
z dawno niewidzianą znajomą: Manefą Witaliewną.
W jednej chwili cała ona staje się obrazem przeszłości
– jej głos, postawa ciała, wzrok – wszystko odkryło bohaterowi, niczym spod gruzów, piękno tamtego
świata. Jedno wspomnienie zaczyna w sposób zupełnie niepohamowany pociągać za sobą kolejne, jakby
dźwigać ze zgliszczy ruiny szczęśliwego świata. Czy
na pewno jednak jest to odrodzenie? Jaki charakter
ono przybiera? Nagle śmierć, dotąd doświadczana na
odległość, niegroźna, przybiera bardzo realny wymiar
osobistej tragedii. Tamten świat naprawdę „umarł”:
ludzie, miejsca naprawdę już nie istnieją. Jakby jedyną jego ocalałą częścią była ta kobieta. Przestrzeń,
dotąd gwarna przecież i ożywiona, również umarła.
Podróż przez ruiny Ostii, tak odległej w czasie i bytowaniu od Rzymu, to podróż również po zgliszczach
ukraińskiego dzieciństwa. Odkryta niedawno znajomość przestaje napawać nadzieją, staje się chłodna
i milcząca - [...] szliśmy główną ulicą umarłego miasta prawie w milczeniu [...]. Obcość miejsc i ludzi,
którzy te miejsca wypełniają, choćby tylko na chwilę,
doraźnie. Manefa nie jest w stanie podźwignąć ruin,
tchnąć w nie życia. Literat jakby tego oczekiwał,
udając się w towarzystwie damy na przechadzkę po
nieznanym sobie mieście. Znów jednak nie o rangę
i piękno zabytków tutaj chodzi – wciąż bowiem odsyłają do czegoś osobistego, bohater znów zamyka
się w przestrzeni kilku ulic. Historia rodziny Manefy,
opowiadana pośród ruin, nie jest w stanie ich ożywić.
Odpowiadają głuchą ciszą, nie rozumieją. To podróż
po mieście umarłych. Bohaterowie, sami żywi, pragnący życia, nie są w stanie od tego świata odejść.
Porzucić go. Wrósł w nich, zakorzenił się. Te kilka
głazów wpisze się w świat, do którego tak tęsknią,
którego poszukują w ruinach Ostii. Literat żyje już
w prawdzie w innej rzeczywistości. Kilkadziesiąt lat
odgrodziło go od Manefy szczelnym murem obojętności na jej sprawy. Jedno spotkanie nie jest w stanie
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tego zmienić, mimo początkowej fascynacji jej osobą
i historią, którą przeżyła.
Oboje są umarli, pragną i łakną świata, który stracili, w którym mogli żyć naprawdę, który był ich
światem. Tak bohater, jak i Manefa, wciąż tego świata poszukują, każde z nich na swój sposób. Rzym, do
którego oboje tak lgną, nie jest w stanie wynagrodzić
strat, jakie ponieśli. Nie jest z ich ducha. Tak odległy w formach swojego istnienia, obyczajach, gwarze
ulic, ludziach, którzy nie rozumieją tego, co kryje się
w ukraińskich sercach.
Obojgu Rzym jest w istocie bardzo obcy, choć starają się tego nie okazywać, prowadząc świetne rozmowy na temat tego wszystkiego, co nowoczesne, co
pokryło zapomnianą świetność zdobyczami nowoczesnego świata.

III. Co buduje Europę?
Cała konstrukcja utworu Iwaszkiewicza zmierza
ostatecznie do odpowiedzi na pytania: Co tak naprawdę buduje dziedzictwo Europy? Czy można mówić
o jednej Europie? Te pytania znajdują, jak się zdaje,
ostateczną odpowiedź, choć z próbami takowej mamy
do czynienia w zasadzie już od początku. Konstrukcja
bohaterów, jak i świata przedstawionego, w którym
funkcjonują, to konstrukcje bardzo subiektywne, ale
i sugestywne. Iwaszkiewicz wysyła nieustanne sygnały, które układają się, w skali makro rozpatrywanego dzieła, w spójną koncepcję. Przyjrzyjmy się raz
jeszcze jej elementom:
1. Konstrukcja świata przedstawionego i zredukowanie przestrzeni, w której funkcjonuje autor, do kilku
najistotniejszych punktów w topograﬁi Rzymu. Uporczywe „zamykanie się” bohatera, jakby odgradzanie od świata zewnętrznego. Dzieje się tak zarówno
w przestrzeni hotelowego pokoju, stanowiącego odbiornik rzeczywistości, jak i w przestrzeni miasta –
pozornie poszerzonej – a zredukowanej w istocie do
kilku ulic, którymi przemieszcza się bohater.
2. Wszystkie elementy, które ten świat tworzą (dźwięki, obrazy) nie wchodzą w bezpośrednią interakcję
z bohaterami, pozostając jakby tłem dla rozgrywających się wydarzeń. Stanowią również jeden z elementów budujących sensy ostateczne utworu i jako
takie są najbardziej istotne, nie odgrywając natomiast
większej roli, jeśli idzie o akcję.
3. Zabytki starożytnego świata, które stają się pretekstem do snucia rozważań na temat ukraińskiej przeszłości bohaterów. Ukraina „przeniesiona” na ulice
Rzymu; „opowiadana” przy jego pomocy.
Wymienione przeze mnie elementy określają bardzo jasny kierunek rozważań Iwaszkiewicza i jego
sposobu myślenia o tworze kulturowym, jakim jest
Europa. Mimo licznych zabiegów, do jakich odwołują
się bohaterowie, Rzym nigdy nie stanie się ich miastem. Nigdy nie będzie stanowił dla nich przestrzeni
oswojonej. Jako potwierdzenie pozwolę sobie przywołać dwie końcowe sceny, które ukazują bardzo wyEgeria

raźnie OSTATECZNY stosunek bohaterów do miejsc,
w których przyszło im funkcjonować.
1. Scena w restauracji, kiedy to Manefa Witaliewna
wyraża swoje ubolewanie z powodu izolacji i obcości, jaką odczuwa w Rzymie, a który od zawsze jawił
się jej jako dobro wspólne, symbol jedności, wspólne
dziedzictwo, dzięki któremu istnieje możliwość odwoływania się do wspólnych wartości. Niestety – jej
oczekiwania pozostają zawidzione. Rzym pozostaje
obcy, niechętny przybyszom. Wspólnota interesów
pozostaje niespełnionym mitem, rzeczywistością,
która rozczarowała i zraniła.
2. Końcowa scen utworu, kiedy to główny bohater –
znów ograniczający swą życiową przestrzeń do hotelowego mieszkania – wciąż wspomina wiersz, którego
rytm „kołysał całą młodość”. I rozważania osnute wokół wspomnień związanych z niedawno przypomnianą osobą niani. Stwierdzenie bezpodstawności życia
i funkcjonowania w Rzymie, który i tak pozostanie
dla bohatera miastem zamkniętym.
Dostrzegamy zatem wyraźnie, jak spójną koncepcję wbudowuje Iwaszkiewicz w ramy swojego utworu.
Istotnie – to co indywidualne, odsyła dzięki określonej konstrukcji świata przedstawionego i bohaterów
do tego, co w skali kulturowej uniwersalne. Jest to
jednocześnie jakby rozprawienie sie pisarza z mitem
jedności europejskiej, mitem wspólnego dziedzictwa,
z którego każdy naród może czerpać bez ograniczeń.
Rzym pozostaje, owszem, otwarty dla przybyszów,
ale nic z jego ducha nie jest bliskie bohaterom. Staje
się jedynie pretekstem do opowiadania dziejów innego narodu, tak odległego przecież i obcego.
Rafał Czyżyk

Jarosław Iwaszkiewicz, Opowiadania, [w:] tegoż,
Dzieła, t.2, Czytelnik, Warszawa 1979
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Zbigniew Lubaszewski

ZENON WAŚNIEWSKI
ZNAJOMY
BRUNONA SCHULZA
Zenon Waśniewski – jedna z najbardziej malowniczych postaci międzywojennego Chełma, niezwykle
utalentowany malarz o zainteresowaniach literackich,
kojarzony jest przede wszystkim z miesięcznikiem
literackim „Kamena”. Szczególnie ciekawym wątkiem w jego biograﬁi jest znajomość z Brunonem
Schulzem, piszącym po polsku żydowskim pisarzem,
uznawanym obecnie za jednego z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku.
Pochodzący z Tarnowa Zenon Waśniewski (przyszedł na świat w 1891 roku) już w wieku szkolnym
wykazywał zainteresowania malarstwem i poezją.
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej, co nie
do końca odpowiadało jego planom, ale było zgodne
z życzeniem ojca. W trakcie studiów spotkał Brunona
Schulza. Byli prawie równolatkami (Schulz urodził się
w 1892 roku) i borykali się z podobnymi problemami.
Rodzina Brunona Schulza pochodziła z Drohobycza
i, podobnie jak rodzina Waśniewskiego, zajmowała się kupiectwem. Obaj panowie spędzili wspólnie
trzy lata (na wykładach siedzieli przy jednym stole)
i niewątpliwie dojrzewali w podobnym klimacie kulturowym ostatnich lat cesarsko-królewskiej monarchii Habsburgów. Musieli również przerwać studia,
chociaż Bruno Schulz zdążył jeszcze traﬁć na rok do
wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Po dramatycznych latach I wojny światowej,
w trakcie której Zenon Waśniewski został wcielony
do austriackiego wojska, a Bruno Schulz powrócił do
Drohobycza, obaj traﬁli do szkolnictwa jako nauczyciele rysunków i robót ręcznych. Nie odpowiadało
to ich marzeniom, toteż praca w szkole, szczególnie w przypadku Schulza była źródłem sporej udręki. Zenon Waśniewski rozpoczął pracę w Radzyniu
Podlaskim, a w 1921 roku przeniósł się wraz z żoną
do Chełma. Został tutaj zatrudniony w Męskim
Seminarium Nauczycielskim. Natomiast trzy lata
później Bruno Schulz został nauczycielem w gimnazjum w Drohobyczu.
Do odnowienia znajomości doszło w 1934 roku.
Zenon Waśniewski stale rozwijał swoje zainteresowaEgeria

nia malarskie, prezentując swoje dzieła w Chełmie,
Lublinie i Warszawie. Natomiast pasje literackie zaowocowały powstaniem „Kameny”. Inspiratorem
w tym dziele był poeta i kolega z seminarium –
Kazimierz Andrzej Jaworski. Wypełniając rolę
swoistego administratora pisma i głównego graﬁka
(każdy numer posiadał stosowną wkładkę linorytową), Zenon Waśniewski wpadł na pomysł nawiązania kontaktu z Schulzem, który po wydaniu w 1934
roku Sklepów cynamonowych, stał się znany w polskim środowisku literackim. Początkowo pisarz nie
mógł przypomnieć sobie kolegi ze studiów, jednak
po kilku listach jego pamięć została rozbudzona, co
zaowocowało umieszczeniem dwóch fragmentów
jego prozy w „Kamenie” (Wiosna i Druga jesień).
Ton listów (Schulz napisał do Waśniewskiego 25 listów), wydanych przez Jerzego Ficowskiego, stał się
z czasem bardziej osobisty i Schulz, prawdopodobnie
licząc na zrozumienie, zdecydował się nawet podzielić ponurą reﬂeksją o pracy w szkole: Nauka w szkole
zbrzydła mi do ostatnich granic. Nie umiem uczyć.
Nie cieszą mnie te marne rezultaty, które można (podobno) osiągnąć. Latem 1935 roku artyści spotkali
się osobiście w trakcie pobytu w Zakopanem, jednak
zmienne nastroje Schulza, uniemożliwiły nawiązanie
zażyłych stosunków. Po tym nieudanym spotkaniu
Waśniewski próbował utrzymać kontakt korespondencyjny. Ostatni list od Brunona Schulza posiadał
datę 24 kwietnia 1938 roku.
Znajomość przerwał wybuch II wojny światowej. Niestety, wojenne losy obu panów zakończyły
się tragicznie. Bruno Schulz zginął w Drohobyczu.
Został zastrzelony w 1942 roku na ulicy getta. Zenon
Waśniewski jako oﬁcer rezerwy zaangażował się
w działalność konspiracyjną. Był członkiem Służby
Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Od
listopada 1941 roku pełnił obowiązki komendanta
Rejonu Chełm w ramach chełmskiego Obwodu ZWZAK. W wyniku dekonspiracji został aresztowany
przez gestapo 8 października 1942 roku i po pobycie
na Zamku w Lublinie traﬁł do obozu na Majdanku.
Następnie przebywał w obozach w Oświęcimiu,
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Oranienburgu i Bergen-Belsen. Zmarł (lub został roz- eta okresu międzywojennego. Obraz i słowo, zorgastrzelany), na kilka dni przed wyzwoleniem obozu, nizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące im.
Doktor Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.
w kwietniu 1945roku.
Obecnie, z inicjatywy chełmskiego wydawcy,
Po II wojnie światowej Bruno Schulz stał się postacią niemal kultową, a jego dzieła niezwykle po- Waldemara Taurogińskiego, tworzony jest zespół
pularne i ciągle odczytywane na nowo. Natomiast redakcyjny, który zajmie się przygotowaniem pełnej
Zenon Waśniewski pozostał postacią znaną przede wszystkim w
Chełmie. Jego dzieła prezentowane były podczas licznych wystaw.
Najciekawszą zorganizowało, w 50.
rocznicę śmierci malarza, ówczesne
Muzeum Okręgowe w Chełmie, upamiętniając artystę specjalnym wydawnictwem, przygotowanym przez
Krystynę Mart, Leszka Samockiego
i Ireneusza Praduna. W 1999 roku,
staraniem Chełmskiej Biblioteki
Publicznej, ukazał się wybór wierszy Taki mój los, w opracowaniu
Zbigniewa Waldemara Okonia.
Niestety, nie zostały zrealizowane
plany utworzenia muzeum poświęconego Zenonowi
Waśniewskiemu,
Zenon Waśniewski, Fragment z Górki kateZenon Waśniewski,
Noc wigilijna, wkładka
chociaż w 1961
roku
uliczka,
przy 4(24)/1935
dralnej w Chełmie, wkładka linorytowa [w:]
linorytowa [w:]
„Kamena”
„Kamena” 7/1934
której znajduje się dom artysty (funkcjonująca do tego momentu jako
Zaułek Reformackiej) otrzymała jego
imię. Przed kilku laty przypomniano
o znajomości Zenona Waśniewskiego
z Brunonem Schulzem przy okazji
odkrycia nieznanych portretów pisarza z Drohobycza, wykonanych
przez chełmskiego artystę, prawdopodobnie w 1935 roku. Podobizny
Schulza to trzy barwne tempery
wykonane na jednym kawałku żółtawej tektury (51 x 36 cm) oraz
rysunek ołówkiem na osobnym arkusiku szorstkiego piaskowego papieru do akwareli (17 x 12,5 cm).
Sprawa stała się swoistą sensacją,
szczególnie w środowisku znawców
i wyznawców Brunona Schulza. Zenon Waśniewski, Karykatura Brunona Schulza, rysunek (papier, ołówek),
Artykuł poświęcony tej niezwykłej Zakopane? 1935
sprawie ukazał się między innymi
w „Tygodniku Powszechnym” (materiał pod tytułem Duch uwikłany w materię autorstwa edycji twórczości literackiej (wiersze i tłumaczenia)
Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak został opublikowany autorstwa Zenona Waśniewskiego. Wydanie pierwszego tomu, pod roboczym tytułem Wiersze zebrane,
15 marca 2009 roku) oraz kilku pismach lubelskich.
Pamięć o Zenonie Waśniewskim ciągle jest planowane jest w 70. rocznicę śmierci poety, w 2015
w Chełmie żywa i inspirująca. W 2011 roku z, inicja- roku.
tywy Stowarzyszenia Rocznik Chełmski i Chełmskiej
Zbigniew Lubaszewski
Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, ukazał się, zachowany w rękopisie, Dziennik wojenny,
w opracowaniu Andrzeja Rybaka. Obok kolejnych
Zenon
Waśniewski,
Idziemy,powstawkładka linorytowa [w:] „Kamena” 3(33)/1936
wystaw, między innymi
z okazji
80. rocznicy
nia „Kameny”, warto wspomnieć o Regionalnym
Konkursie Zenon Waśniewski – artysta malarz i poEgeria
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Zenon Waśniewski

wkładki linorytowe do „Kameny”

Zenon Waśniewski, Motyw z Chełma, wkładka linorytowa [w:] „Kamena” 3(23)/1935

Zenon Waśniewski, Motyw z Chełma, wkładka linorytowa [w:] „Kamena” 2(22)/1935
Egeria
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Zenon Waśniewski

wkładki linorytowe do „Kameny”

Zenon Waśniewski, Moja ulica, wkładka linorytowa [w:] „Kamena” 5(34)/1936

Zenon Waśniewski, „Mój Przyjaciel”,
wkładka linorytowa [w:] „Kamena” 8/1934

Zenon Waśniewski, Postój, wkładka linorytowa [w:] „Kamena” 7(47)/1938

Egeria
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Zenon Waśniewski

wkładki linorytowe do „Kameny”

Zenon Waśniewski, Fragment z Górki katedralnej w Chełmie, wkładka linorytowa [w:]
„Kamena” 7/1934

Zenon Waśniewski, Noc wigilijna, wkładka
linorytowa [w:] „Kamena” 4(24)/1935

Zenon Waśniewski, Idziemy, wkładka linorytowa [w:] „Kamena” 3(33)/1936

Egeria
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Zenon Waśniewski

wkładki linorytowe do „Kameny”

Zenon Waśniewski, autokarykatura, linoryt

Egeria
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Laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka

Nagroda Główna

poezja

TRZY ZNICZE
Pierwsza zapałka pachnie domem
i gazem pod garnkiem gdy przybiegnę ze szkoły
śledzie już obrane z ości
ziemniakom ciasno zdejmują mundurki
a wojsko za oknem zapięte po szyję
naiwnie wierzyłem że strzelać nie będzie
bo czeska Praga jest złota
Druga zapałka pachnie obiadem
na pewno będzie lepszy niż szkolny darmowy
nie umiem wytłumaczyć dlaczego barszcz pachnie szpitalem
a wiewiórki uciekają od twoich orzechów
psy kręcą się niespokojnie
szkolny fartuszek mam jak inni – atramentowy
kołnierzyk jak niewinność lekarzy
oni też pokazują mnie palcami

Jerzy Fryckowski

, poeta, krytyk literacki, dziennikarz, redaktor, animator
kultury, zajmuje się także teatrem i twórczością
satyryczną. Pracuje jako nauczyciel polonista w
Dębnicy Kaszubskiej. Jego wiersze znajdują się
w ponad 270 almanachach i antologiach, tłumaczony na angielski, niemiecki, francuski, hindi,
litewski, czeski, serbski, słoweński, węgierski i
szwedzki.
Przygotował pierwszą w Polsce antologię wierszy o ojcu, która czeka na wydawcę. Laureat
wielu prestiżowych konkursów literackich.
Wielki miłośnik psów.
Do tej pory opublikował.:
Cierpliwość ubogich, Agora, Słupsk 1989,
Copulum abruptamae, Siódma Prowincja, Sieradz 1991,
Aleja dusz, Okolice, Kraków 1992,
Nogami do przodu, NKL Włocławek, 1994,
Gdzie już cicho o mnie, Miniatura, Kraków
1995,
Antologia poezji wigilijnej, Morex, Warszawa
1995,
Zaufać ślepcom, Miniatura, Kraków 1997,
Treny, Agora, Słupsk 1999,
Kroki na suﬁcie, Miniatura, Kraków 2004,
Słowa bielsze od śniegu. Antologia poezji wigilijnej, Artis, Wrocław 2006,
Kiedyś nas uśpią, LenArt, Słupsk 2007,
Między tobą a snem, Miniatura, Kraków
2007,
Jestem z Dębnicy, LenArt, Słupsk 2009,
Treny, wydanie rozszerzone, Miniatura Kraków 2009,
Zanim zapomnisz, Temat, Bydgoszcz 2010,

Egeria

Trzecia zapałka pachnie biedą i rakiem
głupimi teoriami sąsiadek i pierwszą krwią koleżanek
z którymi siadałem na podwórku pod wielkim wozem
by zadawać sobie małe ﬁlozoﬁczne pytania
dlaczego matce wypadają zęby a ojcu włosy
przecież zapisali się do partii i mieszkanie mieli dostać
gdy syn wywalczy mistrzostwo w biegu na przełaj

PIERWSZY OSIWIEJE PIES
Gdy zacznie mnie coraz częściej obwąchiwać po zmęczonych
[snach]
będziesz wiedziała jakiego tematu nie poruszać
luster jeszcze kirem nie zakryjesz
sprawdzisz pod nieobecność dzieci
czy jest ci do twarzy w czarnym i ile możesz odsłonić
moje ostatnie włosy wyniesiesz na chusteczce
z zawiązanymi na supeł czterema rogami
aby nie zapomnieć że nie wolno ich do pieca bo pierwiastki
kiedy osiwieje nasz pies
będziesz mnie wyręczać w zsuwaniu piżamy
czasem odwrócisz twarz i wykręcisz pościel z mojego smrodu
zaprawiona w macierzyństwie podetrzesz
jeszcze błysk szkła załamanie światła w łzie
a może w deszczu za oknem
śnieg już nie zachrzęści chociaż zostanie z nami do wiosny
już nie zapytam czy rudziki budują gniazdo
morﬁna troskliwa jak ojciec gdy starsi bili na podwórku
a potem ponoć światło
i rodzice kiwający na mnie palcem
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POŻEGNANIA
Pierwsza odchodzi żona
wylicza ci każde piwo i godziny spędzone na eurosporcie
nie chce już czesać się tak jak lubisz a skradanie palców
nazywa dziecinadą o powrocie na dawne szlaki pod gołym niebem
nawet nie ma co mówić
coraz dłużej maluje paznokcie w zakładzie kosmetycznym
spóźnia się z pogrzebów wraca z nich z kwiatami zamiast je tam zostawić
odbiera telefony z banków i nie przynosi pieniędzy
od domokrążców bierze nie tylko jajka na wielkanoc ale i kosmetyki
jakieś pufy dywany pożyczki chwilówki
w każdego sylwestra obiecuje że zacznie biegać i rzuci palenie
a ty masz coraz więcej do prania choć koszul coraz mniej
powoli przestajesz pachnieć old spicem i amforą
w łożu małżeńskim tylko monidło przegląda się w kryształkach krochmalu
Drugi odchodzi syn
zaczyna się od tego że za głośno słucha muzyki
na słomiance wiesza obcych ci idoli kibicuje nie twojej drużynie
pije więcej i coraz gorsze dziadostwo
nie umie ukryć ﬁfki od marychy za którą ty się tłumaczysz na granicy
uwodzi uczennice na które miałeś smak
i do dzisiaj oblizujesz palce na spacerze z psem
gdy kłaniają ci się nisko zadzierając sukienki
wreszcie sprowadza kobietę nie w twoim guście
i nie uspokaja cię to że nie ty będziesz z nią spał
w barku legion zagranicznych alkoholi
czeka na pierwszą rozmowę do świtu
Później odchodzi córka gdy zmienia kierunek studiów
zaczyna wyzywająco się malować porzuca poezję śpiewaną
pierwszy raz wyjeżdża za granicę wynajmuje pokój w innym mieście
dzwoni coraz rzadziej prosi o doładowanie skromne kwiaty na parapet
o coś co można powiesić na wciąż pustych ścianach
zostawia zeszyty z liceum suche bukiety adoratorów
klasykę polskiego kina na dvd pajęczynę kilka martwych os
do psa mówi już tylko przez telefon
a ty w każdy weekend oblatujesz odkurzaczem miejsca pierwszych słów
patrzysz w doniczki pamiętające płacz podczas burzy
na tapecie kilka kresek kredką gdy jeszcze rosła
ścierasz kurz z książek i nie umiesz sobie przypomnieć
kiedy nauczyłeś ją czytać tak szybko zbiegła z kolan w pierwszą noc poza domem
Czwarty odchodzi pies
zawsze przygotowany i pięknie wyczesany
z sercem przebitym igłą z odrobiną ketaminy
nie masz już z kim iść w lipcu na poziomki
nikt nie chce przynieść piłki i razem, płoszyć saren
kleszcze nie mają na kogo polować
penseta w dłoni zastyga w drewno
folder w komputerze jak wspomnienie z dalekich krajów
a przecież byliście ze sobą dłużej niż połowa małżeństw
w tym pięknym katolickim kraju

Egeria
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jeszcze tylko dół
i koc w pieski
bo tak chciała córka
Ostatni odchodzisz Ty
spakowany od kilku lat
bez szczoteczki do zębów i grzebienia
w butach znających większość polskich dworców
i parkiety powiatowych domów kultury
z kieszeniami pełnymi legitymacji na niepotrzebne zniżki
Z zbliznami co przez tyle lat nie umiały się zabliźnić
i wtedy zdajesz sobie sprawę że jest jeszcze ON
przypominasz sobie kaplicę sykstyńską
i ten palec wyganiający także ciebie
odchodzisz
na szyi wieszasz klucz
pod wycieraczkę już nikt nie zajrzy

SPOWIEDŹ MENELA POD WIADUKTEM W POZNANIU
Ja nie myślę proszę pana
co najwyżej spostrzegam
kalkuluję
kojarzę i ufam
Codziennie rano budzę się
z orzeszkiem ziemnym w głowie
Leży po lewej stronie
ale to nie od niego
wgłębienie w poduszce
Wstaję
orzeszek przesuwa się
na środek głowy
Przenosi się na prawo
gdy myję zęby
Potem jestem już tylko grzechotką
dla wnuka

Egeria
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Bożena Kaczorowska

Warszawa
Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim im. Wacława Iwaniuka
Siedliszcze 2013
Z cyklu: Polecie

polecie
konwalie są takie białe
jak tylko biała potraﬁ być skóra Nastki.
doganiasz ją i zdyszany łapiesz za rękę.
ona śmieje się głośno, wyciąga z jabłka
glizdę i mówi: zjedz, jak mnie kochasz! –
połykasz bez szemrania.
Nastia ma skórę gładką. czujesz to, gdy strzepujesz
piasek z kolan. zamykasz oczy, by zobaczyć
dokąd, ucieka plamka pod przymkniętą powieką,
ruchliwa niczym robak – wykopany latem
z ogródka ojca. i teraz właśnie – źdźbło trawy
może stać się dla ciebie całym światem;
łaskotać ją w policzek, gdy rozpinasz
palce na słonecznym splocie.

Figury z chmur
Dzień chyli się ku końcowi.
Wędrowne ptaki przecinają ocean nieba.
Zatapiam wzrok w tęczówkach
jednej, z najczarniejszych nocy
a ona drażni się ze mną o: paryski błękit.
Jesteś otwartym na wszystko jeziorem.
Ja, tylko drgającą kroplą, uczepioną
kurczowo liścia. Wahałam się,
poruszana wiatrem.
Księżyc osiąga pełnię i wchodzi
powoli w obﬁtość jeziora.
Będzie zliczał srebrne łuski rybom
i odbijał poświatę uśpionym brzegom.
Spada gwiazda, ze mnie kropla.
Rozpływam się niesiona falą
do drugiego brzegu.

Egeria

nikomu ani słowa
kiedy otworzysz parasol, przyjdzie do ciebie deszcz.
świat zatopi w szarych obłokach, w żyłach wzburzy
spokojną krew, wysmaga drzewa po liściach.
kobieta – dziecko. zatrzaśnięta w połowie drzwi.
jeszcze się szarpie ze sobą.
ptak o przedziwnej nazwie,
usynowiony na wierzchołku drzewa, śpiewem
przyzwyczaja linę do drgania. zanim skoczy.
zanim się zerwie na głębokie wody.

tu wpadają wszystkie liście świata
wypalony piec i cicha już melodia studni.
wszystko tu gra, gdy łańcuch uderza
o wiadro, a wiadro odbija od kręgów.
w wąskim oku pierścienia, tańczą pogańskie
bożki. przeglądają się zalotnie w reﬂeksie
światła. – na samym dnie jesteśmy, na samym,
syczą do siebie pomieszanymi językami.
a stary piec pamięta wciąż zapach rumianej
skórki, puszysty miąższ wyrywany z środka
chleba. ciepły jeszcze, rosnący nam w ustach.

tylko tu
jeżeli jezioro, to tylko wśród buków
nasączonych w ponczu słońca
i rozgrzanych do czerwoności liści.
tu wszystko – dalekie jest od zgiełku.
parkowe aleje, tiulowe ﬁrany cyprysów,
młode jeszcze, miękkie w dotyku szyszki.
zielone są oczy jeziora. przenikliwe
niczym spojrzenie kochanka, wpatrzonego
w pochyloną nad nim kalinę.
wśród wijącej się liany, w ciasnym
wianku drzewa. w podarowanym cieniu
z upalnego dnia, gdzie skąpane w wodzie
chmury, wróżą pogodę na jutro.
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Danuta Makaruk

GALIMATIAS,

czyli co nieco
o małych literkach
(św. mikołaj, ziemia chełmska, msza św.)
Wątpliwości co do sposobu zapisu – wielką czy
małą literą? – nie spędzają wprawdzie snu z oczu,
ale irytują, kiedy ręka zawisa nad klawiaturą, kiedy
długopis drga nerwowo nad kartką. Jak to się pisze?
– poszukujemy odpowiedzi na dylemat - wielką
czy małą literą? O ile powszechnie znane są reguły
dotyczące pisowni wielką literą, o tyle o małych nie
mówi się za często. Kto zawraca sobie głowę takim
problemem w kontekście innych problemów: „ż” czy
„rz”, „ó” czy „u”? Ech, ta ortograﬁa. A mała litera
jest i już, nie wymaga żadnego roztrząsania. Jednak
nie każdego stwierdzenie takie zadowoli. Dlatego na
przekór, drażniąc zatwardziałych miłośników wielkich liter, będących – w ich mniemaniu - wyrazem
szacunku lub emocji, sięgnę po przykłady opinii
Rady Języka Polskiego (RJP)1, które odnoszą się do
wybranych spornych kwestii, oraz do odpowiedzi poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN, rekomendowanej przez RJP. W trosce o czystość mowy
polskiej, warto korzystać z pomocy obu źródeł, nie
tworząc własnych zasad, które nieopatrznie i nieświadomie mogą być powielane przez innych.
Nasza bohaterka – mała litera – stała się obiektem
zainteresowania RJP w kontekście tłumaczeń tekstów
Unii Europejskiej. W tym miejscu należy przypomnieć kilka ogólnych zasad.
Według zasady 20.6, nazwy wydarzeń historycznych piszemy małą literą. Zatem: powstanie styczniowe, druga wojna światowa, rewolucja francuska,
powstanie warszawskie. Od reguły tej pojawia się
odstępstwo określone w zasadzie 19.3, które dopuszcza użycie wielkich liter ze względów uczuciowych
lub dla okazania szacunku2. Dopuszczalne jest użycie
1

Rada Języka Polskiego została powołana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 17/96 z dnia 9
września 1996 roku. W 1999 roku działalność Rady została
ujęta przepisami Ustawy o języku polskim i od 2000 roku
zespół specjalistów działa na mocy Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, uchwalonej przez
Sejm RP. Według nadanego jej regulaminu oraz według
Ustawy o języku polskim Rada wydaje opinie we wszelkich sprawach dotyczących używania języka polskiego
w komunikacji publicznej.
2 Wielkie litery w nazwach wydarzeń historycznych [online, dostęp: 11 listopada 2013].Dostępny w Internecie:
Egeria

wielkich liter także w celu podkreślenia rangi jakiegoś wydarzenia, np. gdy ktoś pisze tekst o Powstaniu
Styczniowym z okazji jego kolejnej rocznicy3. Poradnia językowa PWN przestrzega jednak przed swobodą, jaką daje ten przepis. Należy korzystać
z niego
umiarem, aby nie spowodować dewaluacji wielkich
liter jako sygnału wyjątkowości wydarzenia. Podobnie nazwy stanowisk, funkcji, tytułów (zasady 20.17,
20.14) należy pisać małą literą. Dlatego: prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, premier, minister edukacji narodowej i sportu. Dopuszcza się jednak pisownię tychże nazw literą wielką wtedy, gdy nazwa
taka odnosi się do konkretnej osoby (nie urzędu)
i – co ważne – występuje w pełnym brzmieniu. Skracanie pełnej nazwy nie idzie w parze z wyrażaniem
szacunku, dlatego nie ma podstaw, aby stosować
wielką literę w skrótach typu Powstanie (powstanie
styczniowe), Konkurs (Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. W. Iwaniuka), Rajd (Samochodowy Rajd
Niepodległości). Dlatego poprawnie zapiszemy:

Wybuch powstania na tej ziemi poprzedzony zatem
został „sprawą chełmską”.
W konkursie wzięli udział poeci z różnych regionów
Polski.
Zbiórka uczestników rajdu odbyła się 11 listopada 2013
o godz. 11.

Zespół Rady Języka Polskiego ds. Współpracy
z Tłumaczami UE, na posiedzeniu Komisji Ortograﬁczno-Onomastycznej RJP 2 XII 2005 roku zwrócił
uwagę, że zasada ortograﬁczna o dopuszczalności
użycia wielkiej litery ze względów uczuciowych powoduje, że zapis wielu określeń wielką literą zaczyna
być uważany za neutralny, a rzeczywiście neutralny
zapis - małą literą – za deprecjonujący (np. nazwy
funkcji i stanowisk, prezydencja, rząd, zapis wyrazów
Pan, Pani o osobach trzecich, a nie w zwrotach do
kogoś itp.). W związku z tym RJP zaleca, aby nazwy
wydarzeń, aktów dziejowych i funkcji pisać małymi
literami. Stosowanie się do zasady ogólnej pozwala uniknąć wartościowania wydarzeń historycznych
przejawiającego się w wyborze pisowni, tym bardziej,
że postępowanie takie łatwo może się stać narzędziem
perswazji, a nawet indoktrynacji4.
Liczne emocje towarzyszą pisowni słownictwa religijnego. Dotyczy to zwłaszcza osób „nadgorliwych”,
które obawiają się urazić uczucia innych lub doszu-

<http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11947>.
3 Zob. Nazwy wydarzeń historycznych [online, dostęp:
11 listopada 2013].Dostępny w Internecie: <http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=442>.
4 Wyjątek, od opisanej powyżej zasady, stanowią nazwy
miesięcy, którymi przenośnie określamy wypadki dziejowe
we współczesnej historii Polski np. Czerwiec ‘56, Marzec
‘68, Grudzień ‘70, a także Bitwa Warszawska. Wielką literą piszemy również przenośne, opisowe bądź poetyckie
nazwy wydarzeń lub procesów historycznych, np. Cud nad
Wisłą, Jesień Ludów, Jesień Narodów, Okrągły Stół, Wiosna Ludów. Zasady pisowni, Wydawnictwo Naukowe PWN
[online, dostęp: 11 listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629427>.
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kują się w sposobie zapisu wyrazu własnych deklaracji wyznaniowych. Wierzę w Boga, więc nie napiszę:
msza święta, ojciec święty, wielki post. A dlaczego
nie? Przecież taki zapis jest zgodny ze wszelkimi regułami. Odniosła się do nich Komisja Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN na
posiedzeniach w dniach 21 I 2003 roku, 25 II 2003
roku i 25 III 2003 roku. Celem spotkań było przedstawienie propozycji ujednolicenia pisowni słownictwa religijnego, uściślenia niektórych reguł, niekiedy podanie dodatkowego uzasadnienia istniejących
norm. Za pożądane uznano ograniczenie użycia
wielkiej litery, jednak z zachowaniem możliwości jej
zastosowania ze względów grzecznościowych, emocjonalnych lub dla podkreślenia szczególnej ważności5. Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk zatwierdziła ustalenia na posiedzeniu
plenarnym w dniu 7 V 2004 roku. Zgodnie z nimi zalecono pisanie nazw okresów liturgicznych małą literą, np.: adwent, wielki post, oktawa (wyjątek: Wielki
Tydzień). Wyraz gwiazdka, który może być zarówno
nazwą dnia (dni) świątecznych, jak i nazwą zwyczaju,
w obu znaczeniach piszemy małą literą ze względu
na odcień potoczności. Podobnie piszemy nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów związanych
z danym
świętem, np.: andrzejki, mikołajki, pawełki, dyngus, lany poniedziałek, oraz nazwy typu: pierwszy
piątek miesiąca, szabat (szabas, sabat), niedziela.
Mała litera stoi na czele nazw członków
i członkiń zakonów, np.: oo. franciszkanie, małe siostry
Jezusa (nie są to nazwy zakonów jako instytucji,
tylko nazwy członków) oraz nazw godności, tytułów
i urzędów kościelnych, np.: ojciec, ksiądz, papież,
biskup (z wyjątkiem tekstów okolicznościowych, listów itd. - wówczas stosujemy wielką literę ze względów grzecznościowych lub emocjonalnych). Piszemy
ojciec święty małymi literami, ale dopuszcza się stosowanie wielkiej litery ze względów emocjonalnych,
czyli Ojciec Święty. Nie ma także podstaw, aby stosować wielką literę w nazwach kościelnych jednostek
administracyjnych. Dlatego zapiszemy: archidiecezja krakowska, paraﬁa, prowincja, kustodia, kuria metropolitalna, kapituła generalna, chyba że
są to oﬁcjalne nazwy, wówczas piszemy dużą literą
wszystkie człony, np.: Kuria Metropolitalna Archidiecezji Krakowskiej, Prowincja św. Antoniego z Padwy
i bł. Jakuba Strzemię. Małą literą napiszemy nazwy
budynków i obiektów, np.: kościół, bazylika, katedra, sanktuarium oraz nazwy nabożeństw i części
mszy świętej, np.: msza święta, liturgia święta (jako
odpowiednik mszy św. w Kościele prawosławnym),
roraty, suma, pasterka, droga krzyżowa, różaniec,
nabożeństwo majowe, liturgia eucharystyczna6.
5

Propozycje ustaleń były konsultowane z Radą Naukową Konferencji Episkopatu Polski, Komisją ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
6
RJP dopuszcza użycie wielkiej litery w stosunku do
nazw Msza Święta, Liturgia Święta, zwłaszcza w tekstach
o charakterze religijnym.
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Zasadniczo - jeżeli nazwa osobowa nie jest jednostkowa - używamy małej litery w nazwach: apostoł, anioł, archanioł, anioł stróż, szatan. Natomiast
piszemy wielką literą, jeśli nazwa ta stanowi indywidualizujący składnik nazwy własnej. Natomiast
błędem jest pisanie wielką literą świąt takich jak: andrzejki, mikołajki, dożynki, dyngus, gaik, kupała,
oczepiny, turoń, walentynki, zaręczyny. Nawet jeśli
wiążemy z nimi szczególne emocje:)7
Protesty wywoływać może wskazanie RJP na poprawność zapisu - święty mikołaj w sytuacji, jeśli nie
chodzi o konkretnego świętego, np. Wynajął świętego
mikołaja lub Tata przebrał się za świętego mikołaja.
Cóż, dziwna ta ortograﬁa i czasami zadziwia. Święty
mikołaj stał się w tym kontekście synonimem zawodu
i sposobem zapisu rozgraniczono św. Mikołaja (postać historyczną) od siwego dziadka z długą brodą
obdarowującego grzeczne dzieci prezentami. I dlatego zrozumiałe będzie stwierdzenie, że dokonania św.
Mikołaja zna niewielu, ale św. mikołaja znają zarówno młodsi jak i starsi.
Wątpliwości nie powinien budzić zapis ziemia
chełmska. Zgodnie z regułą 128 nazwy współczesnych i historycznych okręgów administracyjnych
zapisujemy małą literą. Dlatego napiszemy także powiat chełmski i województwo lubelskie. Inny sposób zostanie uznany za błąd ortograﬁczny, w związku
z czym warto o tym pamiętać. Niech pamiętają o tym
także wszyscy lokalni patrioci, nie wynosząc wielkich liter ponad szacunek oraz zwykłe gesty miłości
i przywiązania. Niech nie piszą także Pomnik Akcji
Burza, ale pomnik Akcji Burza, ani Pomnik Jana
Pawła II, ale pomnik Jana Pawła II. Niestety, bazylika Najświętszej Marii Panny czy bazylika Mariacka także powinny być pisane zgodnie z regułą. Rzeczownik „bazylika” wyjątkowo pisze się dużą literą
w nazwach siedmiu bazylik patriarchalnych, zwanych
również większymi (Bazylika Świętego Jana Chrzciciela na Lateranie, Bazylika Matki Boskiej Większej,
Bazylika Świętego Pawła za Murami, Bazylika Świętego Piotra, Bazylika Świętego Wawrzyńca w Rzymie, Bazylika Świętego Franciszka w Asyżu i Bazylika Najświętszej Maryi Panny od Aniołów w Asyżu),
ponieważ w tym wypadku rzeczownik ten stanowi
część nazwy własnej8.
Hołdując zasadzie „złotego środka”, rozsądnie korzystajmy z wielkich liter. Niech mała litera nie przeraża swoją małością, wszak nie ona decyduje o stanie
naszych uczuć. Dlatego kocham was, moje małe literki i nigdy o was nie zapomnę

Z poważaniem

Danuta Makaruk

7

Poradnia językowa Wydawnictwa Naukowego PWN,
Zasady pisowni i interpunkcji [online, 11 listopada 2013
toku]. Dostępny w Internecie: < http://so.pwn.pl/zasady.
php?id=629428 >.
8 Według ustaleń RJP z dnia maja 2004 roku.
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Hieronim Zonik
debiut

Pamiętam
Pamiętam dom mojej babci
kryty strzechą z gankiem
huśtawką na ganku
wzlatam na niej wysoko
wysoko ponad krzew jaśminu
ponad jego zapach odurzający
Pamiętam kuźnię Pielacha
chłopów na furmankach z żelaznymi kołami
palą papierosy rozmawiają coś piją…
głośne rozmowy gwar śmiechy i siebie
maleńkiego
przydreptałem tam
stoję z otwartymi ustami
w pyle wzbijanym przez
niecierpliwe końskie kopyta
stukot młota kowala
klapsy matki przez łzy
i płacz nas obojga że jestem
jestem tutaj
i… cały
Pamiętam kuzynki
gonią bydło z pastwiska
z pręciami w małych rączkach
bose wesołe i siebie
ukrytego w ogrodzie za płotem
za krzakiem jaśminu
odurzony jego zapachem
taki mały wtedy…
Pamiętam dziadka Michała z wąsami
tego z portretu na ścianie
w domu babci Anieli
jak patrzy z wysoka i trzyma mnie
w twardych od pługa dłoniach
Pamiętam mojego ojca
jak niesie mnie z Wigilii
od ciotki
przez kopny śnieg
moja twarz przy szorstkim policzku
śpię wtulony
w jego silne ramiona

Egeria

Pamiętam „naszą” gruszę w ogrodzie babci
wysoką do nieba
i siebie na najwyższej gałęzi
karmię oczy widokiem całego świata
mojego świata
strzechy domów
rzekę wijącą się wśród
kolorowych łąk
i siebie w zachwycie...
Pamiętam…..

moja poezja
gęsie pióro na pergaminie
litery
inkaust schnący w słowa
ołówek długopis
dotyk klawiatury
twardy stukot maszyny
ślad na papierze od uderzeń
smutek radość miłość nadzieja….
ciche delikatne klawisze komputera
szmer wysuwanego papieru
nowe słowa
te same słowa pisane latami
różne myśli
inne miejsca
uczucia emocje wszystko….
na papierze
w strofach
smutnych radosnych ﬁglarnych doniosłych
nietrwały ślad na papierze
mój ślad
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Lara
niczym spłoszony motyl nocy
oplata jego duszę
nieskalaną
spojrzeniem przejrzystym
jak lustro Bajkału
dźwięczy sokoła pieśń
w iskrach edenu
topnieją
woskowe kwiaty złudzeń
w ogrodach serc
księżycowe oddechy igrają
z ﬁoletem bielą różem
pełnia
i żal na soplach
czas się wypełnił

Katarzyna Czubała-Vyborov (ur. w Lublinie)

- chełmianka. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego. Ukończyła ﬁlologię rosyjską, neoﬁlologię
oraz ﬁlologię germańską. Pasjonuje się językami
obcymi, poezją, śpiewem, grą na gitarze, tańcem,
malarstwem, teatrem i fotograﬁą. Nakładem
Wydawnictwa TAWA ukazały się jej trzy tomiki
poetyckie: Akwarelą wyobraźni (2010), Bursztynową łodzią (2012) i Czwarty kolor tęczy (2013)

Szczęście
ukryte w czuprynach
jagód
skrzydlatych zatokach
drzemiące w magii
kosmatych traw
leśnych podszytów
zerkające okiem
bursztynu
na powłóczyste suknie
turkusowych fal
pląsające w objęciach
zeﬁru
zapatrzone
w pastelowy pejzaż

odjechały marzenia senne
na saniach losu
daleko
pozostał
poemat
pisany magią stepu

Bursztynową łodzią
twoje miasto pachnie modrzewiem
pławi się
w kwiecie słońca
w moim pasą się dmuchawce
na skwerze
makowe koperty
i oddech fortepianu
po szaﬁrowym jeziorze twoich oczu
płynę
bursztynową łodzią mojej poezji
plącze się spojrzenie
w labiryncie chmielowych szyszek
marzenia śpiewają językami
dwóch światów
na granicy czasu
tak blisko
twój głos i śmiech i zapach
za szkłem
po drugiej stronie

niezmierzone
ulotne
upragnione
Egeria
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Czwarty kolor tęczy

Zaufanie

to oddech nasyconych słońcodeszczem
traw
groszkowych ogrodów
utkanych szelestem wiatru

zaufałam drzewu
objęło ramieniem spojrzenie balkonu
z sikorką gołębiem i szpakiem
za szkłem

pieśń leśnych nimf paprociowych
śpiewana modrzewiowym pannom
niedojrzałe pisklęta sosen
na mchowych poduszkach

woalem okryło kwietniowy sen
strzegło muz na wzgórzu mgieł
broniło od dżdżów
wronich skarg
słonecznych burz

rzekotki
drzemiące na grzybieniowych gondolach
stawu
trzepotanie rzęsy
pachnidła tataraku
uwodzące ﬂotylle ważek
pióropusze wierzb i brzóz
tańczące w rytmie samby
z wodorostami jeziora

uciekłam od małości
uśmiechów marionetek
posągów bez wyrazu
od świtu po zmierzch
czułam łagodność liścia
pokorę kwiatu
siłę owocu
zaufałam drzewu

ażurowe peleryny dolin
to zapach świeżej mięty
w ﬁliżance
agrestowe wieczory
limonkowe poranki
kocie oczy w marcowym sadzie
to nadzieja
owinięta jedwabnym szalem

Dwa słowa
znalazłam ją w sadzie
seledyn rumieńca
pisał strofy o wczesnej jesieni
spragnieni
szukaliśmy pestki
w owocu prawdy
nad nami drzewa skrzydlate
malowane ptaki
dwa słowa
dojrzały szybciej
niż śliwka

Egeria

W kolorach deszczu
na granicy śmieszka
rozgania hebanową nagość
myśli
porośnięte bluszczem miłości
mokną
przed Czekoladką
sosnowe serca
skradzione w Oranżerii
Piaskowy Admirał
limonkowa Fregata
Pod Dębami
nuta romantyzmu
znika
w Jantarze porzeczkowy eliksir
buraczkowa rozkosz
na Złotym Rogu
muzyka meduz
pomarzę z tobą
Pod Cisami
jagodowy uśmiech
na niebie
bursztynowe fale
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Andrzej Niemiec

Powiadacie, iż słuszna sprawa uświęca nawet wojnę?
Ja wam mówię: dobra wojna uświęca każdą sprawę.
Friedrich Nietzsche

Słowianie, my lubim sielanki.
Adam Mickiewicz

Sielanka wołyńska
W 70. rocznicę rzezi wołyńskiej
obrazek
Ten rok był to zwyczajny sobie, przeciętny i niczym osobliwym się nie wyróżniający, rok, którego
też nie zapowiadały żadne wróżebne, ani w jakiś sposób niezwykłe zjawiska przyrody. Nie pojawiła się
kometa, nie wyroiła szarańcza, zima przyszła, jak to zwykle bywa, w połowie grudnia, roku poprzedzającego, nie była ani szczególnie sroga, ani nadzwyczaj łagodna, były dni śnieżne, ale nie były to jakieś
nadmiernie obﬁte śniegi, zdarzały się ostre mrozy, jednak trwały nie dłużej niż tydzień i nie były to
rekordowo niskie spadki temperatury, bywały też okresy odwilży, wszystko to mieściło się w normie
i nikogo nie mogło zadziwić, ani tym bardziej ostrzec przed przyszłymi niebezpieczeństwami. Również
wiosna zjawiła się o właściwej porze, nie nazbyt wcześnie i nie za późno. Prace polowe odbywały się
normalnie, bydło pasło się na łąkach, trawa zieleniła, drzewa owocowe okryły się kwiatami, wśród których szumiały miliony pszczół z okolicznych pasiek.
Kraina, gdzie to się działo, była to płaska, rozległa, z lekka pofalowana równina, ograniczona od zachodu dziką, nieuregulowaną, tworzącą meandry, rzeką. Gdyby spojrzeć na rzekę z lotu ptaka, przypominałaby olbrzymiego węża, który otrząsając się z resztek starego naskórka, pogubił pojedyncze łuski
i długie pasma skóry, a teraz leży, pokręcony i powyginany, a po bokach błyszczą w słońcu te otrząśnięte
łuski i zwitki starej skóry – liczne starorzecza. Od północy też płynęła rzeka, jakby uciekająca od tej
tworzącej zachodnią krawędź, zmierzająca niemal dokładnie na wschód, nieco węższa, lecz mająca
więcej dopływów, rozciągnięta na niższym, bagnistym, porośniętym szuwarami, obﬁtującym w torfowiska i podmokłe łąki terenie. Równina wznosiła się nieznacznie, ale nieustannie ku południowemu
wschodowi i rozciągły się na niej liczne kompleksy lasów, głównie sosnowych borów, ale gdzieniegdzie
mieszanych, z brzozą, grabem i dębem, a w niżej położonych zaklęśnięciach ponurych, czarnych olsów.
Cały kąt, zawarty pomiędzy rzeką na zachodzie i tą, na północy, upstrzony był mniejszymi i większymi
jeziorami, północna rzeka miała w jednym z nich swoje źródło. Ziemie, bielicowe piaski, nie były zbyt
urodzajne, dlatego tutejsze wsie, niezbyt ludne, oddzielały spore przestrzenie.
Dwie takie wioski leżały nad tym samym, największym jeziorem, a pomiędzy nie wbijał się szumiącym drzewami klinem rozległy, ciągnący się wieloma kilometrami, hen, ku południu, las. Mieszkańcy
obu wsi, nie odróżniający się zamożnością ani sposobem życia, mówili jednak wprawdzie bardzo podobnymi do siebie, ale mimo wszystko innymi językami. Wyznawali też dwie nieco różniące się odmiany religii, która u swego zarania była w zasadzie wspólna, mimo pewnych, powstałych przez stulecia,
odmienności w liturgii. Obie miejscowości miały ptasie nazwy – jedna zwała się Sokół, druga Łabędź.
Ten rok, jak to już zostało powiedziane, niczym szczególnym się nie wyróżniał. Tak było w przyrodzie, w zjawiskach pogodowych i atmosferycznych. Bo jeżeli chodzi o sprawy ludzi, to przypadał on
na sam środek wielkiej, globalnej wojny, toczonej z okrucieństwem, zmechanizowanej, wojny, w której
używano nie tylko czołgów, samolotów i dział, ale pod sam jej koniec jedno ze zwycięskich mocarstw
posunęło się do zrzucenia na miasta swojego przeciwnika bomb atomowych. W wojnie tej prowadzono
też masowe, planowe wybijanie całych narodów, trzymano ludzi w obozach za drutem kolczastym, truto
gazem miliony, a ich ciała palono w specjalnie zbudowanych w tym celu piecach. Ale to wszystko było
gdzieś daleko. W tym zakątku między rzekami, wśród lasów, pól i jezior panowała sielska cisza i spokój.
Genius loci tego miejsca, jeżeli takowy istniał, zachęcał raczej do spokojnego, sennego bytowania niż
do gwałtownych działań, erupcji uczuć, pasji i nienawiści.
Mieszkańcy Sokoła i Łabędzia wspólnie, pomagając sobie nawzajem, użyczając koni (bo mało
którego gospodarza stać było na parę, a jeden koń nie radził sobie z pracą na kilkuhektarowych gospodarstwach, szczególnie wiosną, gdy nawilgła ziemia była ciężka i oblepiała koła wozów, lemiesze i odEgeria
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kładnie pługów, pazury bron), obsiali pola jarymi zbożami, posadzili kartoﬂe. Razem obchodzili święta,
te same, ale wypadające w mniej więcej dwutygodniowych odstępach, ze względu na różne kalendarze liturgiczne. Mężczyźni wypływali łodziami na jezioro, pomagali sobie w połowach ryb. Kobiety
wspólnie wybierały się do lasu na jagody, maliny, grzyby. Wieczorami grupki starszych mieszkańców
przesiadywały na ławeczkach, jakie stały od strony drogi przed każdym domem. Młodzi organizowali
potańcówki, na przemian, raz w Sokole, raz w Łabędziu, a zarówno wśród grupek gromadzących się na
wieczorne pogaduszki, jak i na tańcach, mieszkańcy obu wsi byli dokładnie wymieszani i, jak się zdawało, nic ich nie dzieliło, nie mieli spraw spornych, a jeżeli czasem na zabawie pobili się dwaj chłopcy
o dziewczynę, to równie dobrze uczestnikami bójki mogli być dwaj sokolanie, dwaj łabędzianie, jak
i mieszana para z sąsiadujących wiosek.
Nadszedł lipiec, upalny, słoneczny, zboża gwałtownie dojrzewały, zapowiadały się wczesne, ale udane żniwa. I wtedy, znienacka, w te sielskie strony wdarło się Zło, Historia i Polityka, sprawy i ludzie
obcy, którzy zmienili wszystko. Któregoś wieczoru z lasu wynurzył się kilkusetosobowy oddział uzbrojonych mężczyzn. Mówili tym samym językiem co ludzie z Sokoła i do tej wioski najpierw się udali.
Zawołali sołtysa, kazali zebrać się mieszkańcom na placu. Potem przemawiał do tłumu przywódca przybyszów. Musiał być mistrzem retoryki i psychologii tłumu, porwał i przekonał wszystkich. Gdy zapadła
noc, mężczyźni z Sokoła ruszyli na czele, z siekierami i widłami w dłoniach, prowadząc przybyłych ku
sąsiadom, ku Łabędziowi. Około północy sąsiednia wioska była już otoczona, wszystkie ścieżki obstawione. Wtedy zaczęto dobijać się do drzwi chat, wyciągać z nich obudzonych, zaspanych mieszkańców.
Mężczyzn w sile wieku poprowadzono do świetlicy w środku wioski, tej, gdzie tak często były organizowane potańcówki. Z kobietami, dziećmi, staruszkami załatwiono się na miejscu. Rąbano siekierami,
kłuto widłami, podrzynano gardła nożami, kosami. Najmłodsze dzieci, niemowlęta chwytano za nóżki
i rozbijano głowę o zrąb chałupy. I, o dziwo, wcale nie ci przybyli, groźni i zbrojni, byli w tym najgorliwsi, nie, to sokolanie najchętniej i najokrutniej sobie poczynali ze swoimi sąsiadami, tymi, z którymi
jeszcze dzień, dwa wcześniej gwarzyli, razem jedli, pili, wspólnie pracowali. Teraz, jakby ogarnął ich
jakiś amok, szaleństwo. Im kogoś lepiej znali, z imienia, swojego rówieśnika, dziewczynę, z którą
najchętniej tańczyło się na zabawie zaledwie tydzień wcześniej, dziecko, które trzymało się do chrztu,
gospodynię, którą się nazywało ciocią, gospodarza, z którym sprzęgano do spółki konie przy cięższych
pracach, właśnie tych najchętniej mordowali, nad tymi się znęcali. Na kilku podwórkach były studnie,
wrzucono do każdej po kilkanaście osób, żywych, przerażonych, krzyczących i zarzucono je pniakami,
kamieniami, cegłami. Potem została podpalona świetlica, w której zebrani byli mężczyźni. Co młodsi
z sokolan biegali, wyrywali sztachety, deski z szop, wyciągali siano i słomę ze stodół, nieśli to i rzucali
pod ścianę płonącego budynku, żeby jeszcze bardziej podsycić ogień, żeby czasem ktoś z tych w środku
nie wyrwał się z pułapki. A jednak kilkunastu, z osmalonymi twarzami, zwęglonymi włosami, wąsami
i brodami, w palących się koszulach, przedarło się przez płomienie. Tych dobili strzałami ci uzbrojeni, co przyszli skądś z głębi lasu i wywołali to wszystko, a teraz stali szeregiem, w kilkumetrowych
odstępach, przyglądali się rzezi i pilnowali, żeby czasem ktoś z łabędzian nie ocalał. Nie musieli być
zbyt czujni, ci z Sokoła, tacy zwyczajni, przyjaźni, dobrzy sąsiedzi, teraz przemienili się w szatanów,
sprawdzali, czy już wszyscy, przeliczali ciała, wymieniali rodziny i ich członków, rachowali na palcach,
wyszczególniając te, tak świetnie im znane imiona: Z Kowalskich wszyscy, sześcioro, Janek, Zośka,
Hanka, babka Anastazja, dziadek Władysław, mały Jurek – meldował jakiś zziajany blondyn, ściskając
w garści zakrwawiony trzonek siekiery, do której ostrza przykleiły się włosy i jakieś biało-brązowe
strzępy, pewnie fragmenty kości. Wiśniewskie gotowe – krzyczał inny – i te znad jeziora, i te od drogi.
Mietek, Paweł, Jadźka, Kaśka, Rysiek, Józek, …, …, ...
Nad ranem, gdy już nie było kogo mordować, załadowano na wozy łabędzkich gospodarzy, co tam
komu się spodobało, jakieś meble, pościel, sprzęty domowe i rolnicze. Do wozów przywiązano krowy,
zaprzężono konie. Wygnane z chlewików świnie i stada drobiu gnali co młodsi chłopcy. Kolumna, radosna i zwycięska, ruszyła do Sokoła. Gdy wyszli z Łabędzia, podpalono domy i zabudowania, ogień
huczał, pożerał drewniane ściany, belki, dachy kryte strzechami. Wewnątrz chat zwęglały się, wrzucone tam po zakończeniu rzezi, ciała ich mieszkańców. Do wieczora było po wszystkim, nad brzegiem
jeziora została tylko jedna wioska. A ci uzbrojeni przybysze, ze swoim złotoustym dowódcą, poszli
gdzieś dalej, budzić z uśpienia następne wsie, zamieszkane przez ich rodaków, zachęcać je do czynu, do
chwalebnej walki o narodową przyszłość.
Andrzej Niemiec
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Opracował: Rafał Czyżyk

Listy Jana Rybowicza do Józefa Barana
dokument upadku pisarza i człowieka
fragment
I przyszedł szatan i przyniósł pół litra sześćdziesięcioprocentowej śliwowicy i powiedział:
Dawaj kieliszki, napijemy się!
– Nie ! - powiedziałem.
– Nie, nie i jeszcze raz nie! - Dlaczego? - zdziwił się niezmiernie.
– Dlaczego by nie? Nie widzę przeszkód!
Palcami prawej ręki postukałem się kilkakrotnie w lewą stronę klatki piersiowej i wyjaśniłem:
– Już nie to zdrowie... Pompka nawala! Maszynka nawala, coś z ciśnieniem... Wypiję kieliszek wódki, dwa, potem nie śpię
całą noc!
– Cha, cha, cha, cha, cha! - roześmiał się szatan.
– Kieliszek, dwa... przedrzeźniał mnie. - To za mało! Trzeba wypić przynajmniej pół litra na łeb, wtedy śpisz jak zabity!1

W przywołanym fragmencie jednego z opowiadań „samotnika z Lisiej Góry” szatan przychodzi do
bohatera po prostu, bez żadnych ogródek, nie przybierając żadnej z doskonale znanych, kusicielskich form.
Przychodzi nieproszony; pozór dobroci i zrozumienia, mamiący wyznawców atrakcyjnością proponowanych
form ucieczki.
Szatan wcześnie zaczął kusić Janka – gdy ten miał 15 lat – i nie odstąpił go w ostatnich godzinach życia,
polewając mu i wznosząc toasty - pisze w jednym z tekstów wspomnieniowych2 Józef Baran, bliski przyjaciel
pisarza. Z pajęczyny rozmaitych paradoksów Jan Rybowicz, znakomicie zapowiadający się, tragicznie zmarły
w wieku 41 lat pisarz, nie zdołał się uwolnić już właściwie nigdy. Cechował go jakiś pierwotny animalizm,
zgoda na wszystko. Pisze o tym w jednym ze swoich esejów Jan Marx3:
Można zaryzykować przypuszczenie, że ten poeta o iście Reymontowskim temperamencie, odznaczający się
tym samym, pokrewnym autorowi Ziemi obiecanej animalnym witalizmem nie tylko po to doświadczał życia
wszystkimi porami, by je mitologizować w prozie, ale także po to, aby potem wpisać je w porządek liryczny
swoich wierszy.
Akceptacja Rybowicza daleka jest od patosu; to aﬁrmacja życia wykładana obrazoburstwem, szyderstwem,
drwiną z zastanego porządku świata i własnej ułomności. W twórczości „samotnika z Lisiej Góry”
odnajdziemy zgodę na wszystko: na miłość, rozpacz, wierność, zdradę. Twórca Samokontroli... będzie
podejmował wielokrotnie próbę opisania rzeczywistości jako niejednoznacznej pod względem emocjonalnym
i egzystencjalnym sieci; pułapki, której unikamy i pragniemy jednocześnie. Prozatorska twórczość Rybowicza,
która przez wielu obserwatorów jego drogi pisarskiej określana była jako lepsza od liryki, w liryce właśnie
zyskuje swoją kontynuację, kadrując i „wytrawiając” fotograﬁcznie sens z poszczególnych opowiadań.
Wspomniany już wcześniej Jan Marx bardzo dobitnie podkreśla w swym szkicu o poecie brak jakiejkolwiek
cezury, która oddzielałaby egzystencję literacką od tej ﬁzycznej4, co uznać można, biorąc pod uwagę
niebezpieczeństwo, jakie noszą ze sobą inne tego typu „uproszczone sądy”5, za lekkie nadużycie. Rybowicz
czerpał wprawdzie wiele fabuł wprost z życia wiejskiej wspólnoty, nie znaczy to jednak, że warstwa fabularna
opowiadań jest im całkowicie tożsama. Twórca O kay prowokował, piętnując zapamiętale dwulicowość
ludzkiej natury, wszechobecną, niepodległą chrześcijańskim wartościom zawiść mieszkańców osławionego
Chodakowa. Ustawicznie uciekał od towarzystwa miejscowych pijaczków, którzy stanowili częstokroć jedyne
1 J. Rybowicz, I przyszedł szatan... [w tegoż:] Wiocha Chodaków, PIW, Warszawa 1986, s. 108.

2 J. Baran, Tragarze wyobraźni, Rzeszów 2006, s. 84.
3 Marx J., „To dla mnie właśnie i ta kobieta i ta róża...”, w tegoż: Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich po etach przeklętych,
Warszawa 2002, s. 722.

4 Marx J., „To dla mnie właśnie i ta kobieta i ta róża...”, w tegoż: Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich po etach przeklętych,
Warszawa 2002, s. 740.

5 Warto w tym miejscu wspomnieć osobę krytyka Henryka Berezy, który stworzył, słynny niegdyś termin życiopisania, próbując

w ten sposób kompleksowo określić twórczość Edwarda Stachury. Sam Stachura dał tej formule jasny odpór, stwierdzając, że tworzone
przez niego sytuacje narracyjne są prawdopodobne, lecz nieprawdziwe, obnażając tym samym czytelniczą naiwność i brak zdroworozsądkowego podejścia do literatury. Słowo, którym z taką pieczołowitością operował Stachura nie mogło przekładać się w żaden sposób
na kategorię ﬁkcyjności czy prawdziwości kreowanych przez niego światów przedstawionych.
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jego audytorium. Pogardzał nimi, będąc świadomym niedostatków intelektulanych, z drugiej jednak strony,
trawiony z wolna przez samotność, poszukiwał jakiegokolwiek towarzystwa.
Przypadek Rybowicza wydaje się być szczególny, wszedł bowiem do literackiego obiegu właściwe
niezauważony, jakby „bocznymi drzwiami”, nigdy otwarcie nie przystępując do tzw. środowiska literackiego.
Tkwił w nim jakiś pierwotny lęk przed opuszczeniem Lisiej Góry; wszystkich formalności dokonywał
za pośrednictwem korespondencji, która stanowiła jego jedyne „okno na świat”, medium porozumienia
z krytyką, płaszczyznę sporów zarówno z kolegami po piórze, jak i mecenasami ówczesnej, skażonej cenzurą
sztuki. Doceniony przez wybitnych krytyków, w tym najważniejszego tamtych lat – Artura Sandauera – znika
Rybowicz z ﬁrmamentu polskiej literatury na długo. Powolny wzrost zainteresowania jego osobą możemy
obserwować w zasadzie dopiero w obecnej dobie.
Listy do Józefa Barana stanowią, wśród innych pakietów korespondencji pisarza, zbiór szczególny, bardzo
osobisty, miejscami intymny. To w nich właśnie znajdują kontynuację wszystkie stany świadomości pisarskiej,
które zdołał utrwalić w opowiadaniach, a do których tutaj nawiązałem, uznając za słuszne wprowadzenie
przyszłego czytelnika listów w świat Jana Rybowicza; świata, który opisywał również, a może przede
wszystkim w listach. Wszystkie motywy, o których była mowa wcześniej, odnajdziemy również w pakiecie,
który zostanie zaprezentowany jako wybór w kolejnym numerze „Egerii”. Wieloletnia znajomość obydwu
pisarzy zaowocowała relacjami o niezwykle ciekawym charakterze, ewoluującym od modelu dialogu uczeń
– mistrz do głębokiej relacji przyjacielskiej, która nie zdołała, niestety, uchronić Rybowicza przed tragiczną
śmiercią – tak pisarza, jak i ostatecznie człowieka.

LIST:
Lisia Góra, 1 marca [19]85
Drogi Józeﬁe!
Dzięki za list. I za obietnicę druku opowiadania. Oby szybko, gdyż jak wiesz, jestem niecierpliwy.
„Wcięło” mnie na kilka dni, ale już jest dobrze, a to może z powodu otrzymania „jaskółki” „Innych
opowiadań”6 z Wyd. Lit.7 Wreszcie!
Poślę Ci, jeśli chcesz, gdy otrzymam egz. autorskie. Wpadam w tak pierdolone dołki psychiczne, że czasem
myślę, że z takiego dołka pewnego razu nie wyjdę. A to wszystko nerwy. Nerwy! Nie wiem, czy Ci pisałem. Stary
mój8 wyjechał do RFN, do brata Mariana9, w dniu 10. luty br.
Sołtysikowi10, jak pisałeś, b. podobało się moje opowiadanie, ale go dotąd nie wydrukował, może umarł?
W związku z tym zjebałem Machejka11 listownie , to może dlatego nie drukują? Bóg z nimi.
W Lisiej Górze nic nowego, to wciąż ta sama pierdolona wiocha, tak zresztą jak i cała nasza Polska lub
Rosja, o której trafnie pisał Gogol12, jak wiesz...

6 J. Rybowicz, Inne opowiadania, Kraków-Wrocław 1985.
7 Wydawnictwo Literackie. Posiada siedzibę w Krakowie. Istnieje od 1953 r.
8 Józef Rybowicz, ojciec pisarza, z zawodu ślusarz. Pochodził z Binarowej k. Biecza. W czasie wojny był więźniem obozu pracy w

Elblągu. Po wojnie traﬁł na Ziemie Odzyskane, do Koźla (dziś Kędzierzyn Koźle), gdzie urodził się Jan oraz trójka jego rodzeństwa –
Marian (1949), Grażyna (1951) oraz Leszek (1953). Informacje przytoczone na podstawie rozmowy z Józefem Baranem, która odbyła
się w Krakowie 26.03.2011r.
9 Marian Rybowicz wyjechał w poszukiwaniu pracy początkowo do Tarnobrzega, tam się też ożenił. Niedługo potem wyemigrował
do RFN. W Niemczech zamieszkuje do dzisiaj.
10 Marek Sołtysik – ur. 19 VII 1950 w Olkuszu. Ukończył ASP z Krakowie. Debiutował w 1974 roku na łamach tyg. „Życie Literackie” jako poeta. W latach 1975-79 pracował na ASP jako asystent. W latach 1981-89 pracował w „Życiu Literackim jako redaktor.
Laureat nagrody im. S. Piętaka za tom Małe wiersze wieczorne. Prozaik, poeta, eseista, artysta graﬁk.
11 Władysław Machejek – ur. 25 II 1920 Chodowie, zm. 21 XII 1991 w Krakowie. Pisarz, publicysta, poseł na sejm w okresie PRL.
Po wojnie, jako sekretarz PPR w Nowym Targu, brał udział w akcjach MO i KBW przeciwko partyzantom Józefa Kurasia ps. Ogień.
Był redaktorem naczelnym „Głosu Pracy” (1945), „Echa Krakowa” (1946-48), „Dziennika literackiego” (1950) oraz „Życia Literackiego” (1952-89).
12 Nikołaj Wasiliewicz Gogol – ur. 1809, zm. 1852. Pisarz rosyjski. Pochodził ze średniej szlachty ukraińskiej, uczył się w wyższym
gimnazjum w Nieżynie. Wszedł do literatury cyklem ośmiu opowiadań, których zbiór zatytułował Wieczory na futorze koło Dikańki
(cz. I 1831, cz. II 1832). Tło dla jego prozy stanowiło życie ludu ukraińskiego.
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Pisałem także Witkowi Jaworskiemu13 z „Pisma” kilka opowiadań, ale dotąd nie mam odpowiedzi, jeśli
spotkasz się z kimś w „Pisma” Leszkiem Bugajskim14, to może zapytasz jak ja tam stoję. Ten twój wywiad
obiecał Jaworski wydrukować, w „przyszłości”.
Kończę, bo czuję się już wprawdzie lepiej, ale wciąż nie najlepiej. Cześć.
Życie b. utrudnia mi mój alkoholizm, gwałtowny charakter, z którym nie umiem sobie dotąd poradzić oraz
słaba odporność psychiczna.
Moje wiersze, w większości chyba „anty” leży sobie wciąż w WL i nie mam stamtąd żadnej wiążącej
odpowiedzi, a tymczasem młodsi ode mnie o lat 10 wydali już po 2,3 tomiki. Mam tylko nadzieję, że gdyby ten
opasły tom wierszy się ukazał, to zada potężnego kopa w jaja pieprzonej „krytyczce” literackiej. Oby. Takie
samo cholerne „Pismo” nie wydrukowało mi wierszy, o które prosił (!) Wit Jaworski. Świnie! A drukowali
A. Grabowskiego15, tego z Ciężkowic, jeśli jeszcze tam mieszka. Kończę wreszcie. Też pozdrawiam.

Jan Rybowicz
Lisia Góra, 1 marca 1985 roku. Tekst na podstawie autografu z ADJB. Dwie karty z zeszytu o formacie A5, obie zapisane
recto i verso. Papier pożółkły, w kratkę. Pojedyncza K. 14 x 20 cm. Karty połączone ze sobą wzdłuż dłuższej krawędzi.
Koperta nie zachowała się. Niebieski długopis.

Czwarta i pierwsza strona listu

13 Prof. Witold Wit Jaworski – ur. w 1944 w Żywcu. Ukończył studia z zakresu ﬁlozoﬁi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczyciel
akademicki w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Współtwórca grupy literackiej „Teraz” (19681974).Redaktor naczelny „Pisma Literacko-Artystycznego” w latach 1983-90 i kwartalnika ﬁlozoﬁczno - artystycznego „Koniec Wieku” (od 1990 r.)
14 Leszek Bugajski – ur. 30 stycznia 1949 r. w Dąbrowie Górniczej. Krytyk literacki, publicysta, redaktor. Debiutował jako krytyk
literacki w piśmie „Współczesność” w 1971 r. Współpracował z czasopismami: „Twórczość”, „Kultura”, „Lieteratura”, „Miesięcznik
Literacki”, „Odra” i innymi. W latach 1983-88 był redaktorem działu prozy w „Piśmie Literacko-Artystycznym”.
15 Rybowicz może odnosić się do wiersza Andrzeja Grabowskiego pt. Odbicie, który został opublikowany w numerze 3. „Pisma...”
(1985) na str. 126.
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Jerzy Skarżyński

Marcin Wołowiec

DOM

PYTANIE

Mój dom – to ja i stukot zegara
bijący werblem w czerń okienną o północy
i myśli o kimś – jak święta oﬁara
pacierza w ludzkim cierpieniu niemocy.
A nerw wyciska tętno krwi na skroni
i pot wykwita kroplami na policzkach;
obraz najdroższy w ﬁlmie życia goni
gorączką samotni w oku lunatyka.
Stoję w czerni okna, w ciszy domu
zamarły w słup soli, zimny rozpaczy pomnikiem.
- Kogoś wołać, szepnąć choćby komuś?
Dom śpi, wokół cisza, ty wciąż samotnikiem...

Jeżeli świat jest skończony
ilością składników i oddziaływań,
prawami nimi rządzącymi,
które można opisać jednym
wyobrażalnym wzorem,
czy byłby on
niewypowiadalnym
Imieniem Boga?

(Pruszcz Gdański)
debiut

(Warszawa)
debiut

SZTUCZNA INTELIGENCJA

KASZTANY
Tego maja nie wita mnie jeszcze wiosna
kwiatem w moim oknie.
Długa zima nie opuszcza serca.
Patrzę, jak kasztanu szare drzewce mokną
w lodowym deszczu, w maju, w jego i mojej rozterce.
Rokrocznie u progu maja stajemy obaj w oknie:
- kasztan – w bukiecie kwiatów,
- ja – drżący o Losu wyrocznię.
Czy dalej każe mi czekać za tęsknoty kratą?
Stale osłaniam się przed klęską moją wiarą,
że znów zabielą moje okno kwiatów żyrandole
kasztana, świadka, że co wiosny marzę
o szczęścia miłości, co weźmie mnie w niewolę.
O Boska Miłości! – wejdź przez serca okno,
szeroko otwarte, umajone kwieciem wzniesionym wysoko,
ku niebu, skąd czekam Anioła Miłości
spragniony.
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krzem
prąd
zero
jeden
ja

WSPÓŁCZESNY
wymamroczę
udostępnię
zalajkuję
samo się spełnię
zahipsterzę
zacelebrycę

OTWARTOŚĆ
Ile bym nie ogarnął tomów wiedzy,
ile zrozumiał i zdołał przeżyć,
będę hermetycznie zamkniętą na zawsze
puszką
z piętnami przeinaczeń,
z której nie wykluję się dopóki
myślę
sposobem poprzednim.
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Waldemar Taurogiński

WYBRANE
PUBLIKACJE

WYDAWNICTWA

TAWA (2013)

Wydawnictwo TAWA
- Twer chełmskie oﬁary zbrodni
sowieckich.
Zebraniem materiałów i opracowaniem ponad 200 not biograﬁcznych zajęli się chełmscy
nauczyciele-regionaliści: Janusz
Paweł Krzywicki i Zbigniew Sławomir Lubaszewski. Noty biograﬁczne, ułożone w porządku
alfabetycznym, z podaniem lat
życia, stopnia wojskowego i miejsca zgonu, mają różną objętość, bo
różne były materiały, do których
udało się dotrzeć autorom. Każda nota zawiera także szczegółową bibliograﬁę. Autorzy piszą we
wstępie, że niniejsze opracowanie
jest próbą uporządkowania wiedzy dotyczącej tematyki katyńskiej
w odniesieniu do naszego terenu.
Jeśli zainspiruje ono innych do
poszerzenia tej tematyki, to będzie
oznaczać, że swoje zadanie spełniło.
Niniejsza książka jest hołdem
złożonym Pomordowanym i wyrazem szacunku dla ich Rodzin za
lata szykan i niepewności.
Janusz Paweł Krzywicki i Zbigniew
Sławomir Lubaszewski, Katyń – Charków - Twer chełmskie oﬁary zbrodni
sowieckich, TAWA, Chełm 2013.

W kwietniu przywołujemy pamięcią najtragiczniejsze losy narodu polskiego, wspominamy Tych,
którzy zginęli w obronie ojczyzny
za jej wolność i niepodległość.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
14 listopada 2007 roku, poprzez
aklamację uchwalił, że 13 kwietnia będzie Dniem Pamięci Oﬁar
Zbrodni Katyńskiej.
Wśród oﬁar działań władz sowieckich sporą grupę stanowiły
osoby związane z Chełmem (poprzez urodzenie, naukę, powiązania rodzinne i służbę wojskową).
Do tej pory brakowało kompleksowego opracowania listy chełmskich oﬁar, określanej, niezbyt
ściśle, mianem „zbrodni katyńskiej”. Lukę tę wypełnia książkaleksykon pt. Katyń – Charków
Egeria

Pod intrygującym tytułe domy
bez głów ukazał się piąty zbiór
wierszy tegorocznej Laureatki
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Nagrody KAJ-a w kategorii: twórczość literacka i artystyczna – Danuty Agnieszki Kurczewicz.
Poezja Danuty Agnieszki Kurczewicz przypomina wielobarwną
mozaikę rozsypanych znaków, kodów i asocjacji, zmuszających do
intelektualnej zabawy-gry, do budowania własnych, wewnętrznych
światów i współuczestniczenia
z nią w procesie samego aktu tworzenia. Ta poezja burzy liryczną
harmonię czy podniosły nastrój,
do czego, w większości, przyzwyczajeni są czytelnicy. Budzi
niepokój, a zarazem zaciekawienie. Poetka słowami, jak rylcem,
zeskrobuje chropowatość przemijania; odsłania pojedyncze obrazy
z przeszłości, gromadzi je jak posag, jak wiano dla teraźniejszości
i przyszłości. Z nich buduje swój
własny poetycki świat, który nie
jest poza czasem, ale płynie obok
niego, równolegle.
Najnowszy zbiór wierszy, domy
bez głów, to jeden z takich światów.
Domy nieokreślone, bez początku
i końca, graciarnie wysłużonego
sprzętu, zakurzonych rekwizytów
historii i zarazem świątynie pamięci o jego mieszkańcach, stanowią odwołanie do rozrachunku
z własnym sumieniem i wezwanie
do określenia postawy wobec teraźniejszości i przyszłości. Domy,
jako materia, z czasem ulegają
rozkładowi; na ich miejscu powstaną nowe, które zapełnią nowi
mieszkańcy, kolejne pokolenia.
Poetka nie popada w nostalgiczną melancholię nad upływającym
czasem, tylko twardo nawołuje do
działania: […] się wkurzę wytrzepię dom świat siebie. Jednocześnie
z ogromną pokorą formułuje swoje
nadzieje: […] daj mi Boże agrafkę
świata bym fasonowo / rdzewiała
dla Ciebie.
Należy pogratulować poetce tak prestiżowej, chełmskiej
nagrody i życzyć, by choć część
owej „Bożej agrafki” była ze szlachetnego kruszcu i by „rdzewiała”
wiecznie.
Danuta Agnieszka Kurczewicz, domy
bez głów, TAWA, Chełm 2013.
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Wydawnictwo TAWA
wiadania, nowele, zbiory myśli,
sentencji, aforyzmów, anegdot,
przysłów, powiedzonek itp. Poszczególne publikacje w formacie
A-6, zbliżonym do kieszonkowego, na ogół liczyć będą od 32 do
72 stron. Małe formaty książek
może zachęcą do obcowania z nimi
na co dzień, w autobusie, pociągu,
na spacerze; one zaś zabiorą nas w
intelektualną i emocjonalną podróż
poza codzienne obowiązki.

Wybór opowiadań zza rudzianej ściany to różnorodne tematycznie historie bohaterów, zawierające
nie tylko lokalny koloryt, ale także
szerszy obraz społeczno-obyczajowy współczesnego społeczeństwa.
Autorzy, każdy na swój sposób,
poruszają problemy o charakterze
uniwersalnym, które w części wyrastają z obserwacji bezpośredniej,
a w części są owocem ﬁkcji literackiej, oryginalnie skonstruowanej,
z zaskakującą zdolnością trafnego
puentowania. Są prawdopodobne
i wiarygodne, zbudowane na solidnych, przemyślanych podstawach.
Ciężar gatunkowy poruszanych problemów i sposób ich ujęcia rodzą szansę i potrzebę wyjścia
z nimi do szerszego odbiorcy. Prezentowane w książce opowiadania
są godne polecenia Czytelnikom w
różnym wieku, tak jak w różnym
wieku są ich autorzy.

Ewa Kamińska, Marta Kordas, Andrzej Niemiec, Paweł Tkaczuk, Marta Walczuk i Maria Wróblewska, zza
rudzianej ściany, wybór opowiadań,
TAWA, Ruda-Huta 2013

Niewielkim zbiorkiem haiku
odbite w lustrze Iwony Chudoby
Wydawnictwo TAWA rozpoczyna
miniaturową serię wydawniczą pt.
„Biblioteka Małych Form Literackich”. Czytelnik może w niej
spotkać krótkie formy poetyckie
i prozatorskie, jak: fraszki, limeryki, lepieje, moskaliki, odwódki,
altruiki, haiku, obrazki, eseje, opoEgeria

Niniejszy tomik, przygotowany przez wydawnictwo TAWA,
jest pierwszym zaproszeniem do
takiej podróży. Tradycyjne w formie haiku Iwony Chudoby, oparte
na schemacie siedemnastu sylab
(5,7,5), ułożonych w trzech wersach, odwołują się do konkretnych
wydarzeń, do ulotnych chwil, niekoniecznie jednak tylko do zjawisk
przyrody, jak klasyczne haiku. Autorka dość często wychodzi poza
krąg związany z naturą. Problemy
egzystencjalne, przemijanie, cierpienie, miłość to główne tematy
utworów poetki, która próbuje
dla siebie odkryć tajemnicę haiku
i poszukać własnego stylu. Najważniejsze, czytamy we wstępie,
by kierowała się poetycką naturalnością i nie zgubiła istoty tego gatunku, czyli bezpośredniej percepcji
odczuć, zwięzłości i prostoty wyrażania myśli z zachowaniem, tak
cennych i trudnych do osiągnięcia:
trafnych aluzji i niedopowiedzeń.

Iwona Chudoba, odbite w lustrze, haiku, TAWA, Chełm 2013
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Kajakarstwo współczesne jest
jednym z najwspanialszych sposobów rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu. Pozwala
obejrzeć, niedostępne w inny sposób, zakątki przyrodnicze, często z dziewiczą naturą. Szlakiem
kajakowym może być nawet niewielka rzeczka, mały strumyk czy
kanał. Polska ma dobrze rozwiniętą, choć zróżnicowaną pod względem charakteru wód, sieć szlaków
wodnych. Także region lubelski
może poszczycić się dynamicznym rozwojem turystyki kajakowej. Świadczą o tym chociażby
cykliczne spływy po: Wiśle, Wieprzu, Tanwi, Krznie, Włodawce,
Uherce, a w ostatnich latach po
granicznym Bugu.

TANEW to kolejny przewodnik, tym razem zachęcający do poznania szlaku kajakowego po najpiękniejszej rzece Roztocza. Jest
ona dostępna dla kajakarzy na niemalże całej swojej długości (112
km), od Narola po Ulanów. Tak
jak poprzednie przewodniki i ten
zawiera charakterystykę dorzecza:
przyrodniczą, turystyczną, kulturową; precyzyjnie wykonane mapy
i podstawowe parametry: szerokość rzeki, średni spadek, szybkość nurtu, przepływy, przeszkody, trudności, a co najważniejsze
- długość i kilometraż szlaku.
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Józef Tworek, TANEW przewodnik,
TAWA, Chełm 2013

Wydawnictwo TAWA
Janusza Michalskiego, wspaniałego kajakarza i wielkiego miłośnika
Polesia.
Aldon Dzięcioł, Antoni Kobielski,
Waldemar Michalski, Mieczysław
Tokarski, Józef Tworek, POLESIE majówka w kajaku, TAWA Włodawa
2013

Wodniacy, amatorzy kajakarstwa, odnajdą w przewodniku POLESIE – majówka
w kajaku nie tylko ciekawe opisy
przyrody, ale także walory historyczno-kulturowe miejsc położonych na obszarze, gdzie łączą
się granice trzech państw: Polski,
Ukrainy i Białorusi. Ze względu na przeznaczenie publikacji,
najdokładniej przedstawione są
szlaki kajakowe, których charakterystyka zawiera podstawowe parametry takie jak: szerokość rzeki, średni spadek, szybkość nurtu,
przepływy, przeszkody, trudności, a co najważniejsze długość
i kilometraż szlaku. Na sześciu
opisanych trasach, które wiodą
poprzez urokliwe odcinki pięciu
małych rzek, jedno jezioro oraz
szeroki, wielki i wciąż naturalny,
nieokiełznany Bug, czekają na kajakarzy niezapomniane wrażenia, a
kraina piasków, lasków i karasków
odsłania prawdziwy Polesia czar.
Przewodnik dopełniają: wykaz regionalnych imprez kulturalnych,
dekalog kajakarza, zasady bezpieczeństwa przy spływach, informacje praktyczne oraz regulamin
Poleskiej Odznaki Kajakowej im.
Egeria

Publikacja przeznaczona jest
dla uczących się języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania – początkującym, średnim
oraz zaawansowanym – ponieważ
przedstawiona w niej zasada działania angielskich czasów powinna
pomóc każdemu w jeszcze lepszym
zrozumieniu tego, o co w nich chodzi. Z korzyścią mogą jej zatem
używać uczniowie szkół średnich,
słuchacze kolegiów językowych
oraz studenci ﬁlologii angielskiej.
Powodem uniwersalizmu tej książki jest jej inne – od powszechnie
stosowanego – podejście do angielskich czasów: podejście systemowe, w którym wszystkie czasy
są wynikiem działania kilku stale
powtarzających się mechanizmów
[…]. Tak o książce pisze jej autor
– Adam Urban.
Adam Urban, Opowieść o angielskich
czasach – próba logicznego przedstawienia, TAWA. Chełm 2013
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POWSTANIE
STYCZNIOWE
NA ZIEMI CHEŁMSKIEJ, TRADYCJE I DZIEDZICTWO to
książka wydana w 150. rocznicę
wybuchu zrywu powstańczego.
Autorzy, reprezentujący środowiska naukowe Lublina i Chełma, a także chełmscy historycy
i regionaliści, w prezentowanych
artykułach wyrażają swoją opinię
i ocenę tamtych wydarzeń. Ukazują przebieg walk powstańczych,
postacie, dowódców, sposoby
i miejsca upamiętniania powstania, jego tradycje i dziedzictwo,
znaczenie w literaturze chełmskiej
oraz w pieśniach i opowieściach
z tego terenu. Całość dopełniają opisy badań archeologicznych
oraz pamiątki powstańcze znajdujące się w zbiorach Muzeum Ziemi
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza.

Wydawnictwo TAWA
prowadzi
sprzedaż wysyłkową
publikacji własnych
i archiwalnych numerów
„Egerii”
e-mail:poczta@tawa.pl
WWW.tawa.pl
tel. 82 565 69 09
kom. 508 389 7604
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