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* 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 Czesław Twardzik, fotografia 
ze zbiorów rodzinnych.  

str. 4 Jerzy Grosman, Magistrat  
w Chełmie, tusz.                                           

Szanowni  Państwo!
Na stronach niniejszej „Egerii’* wyjątkowo często dotykamy motywu 
przemijania – wszechobecnego procesu, w którym niestrudzony i nieubłagalny 
czas wiedzie nas ku nieodsłoniętej przyszłości.
 Kiedy milczy numer czyjegoś telefonu, kiedy w skrzynce pocztowej 
nie znajdujemy listów zaadresowanych znajomym charakterem pisma, a te 
odebrane wcześniej pokrywają pożółkłe wspomnienia, kiedy nie wracają maile 
i esemesy, wtedy uświadamiamy sobie, jak kruche i ulotne jest nasze jestestwo, 
jak niepostrzeżenie, poza ziemski horyzont, odchodzą bardziej lub mniej 
znane nam osoby. Podejmujemy próby ocalania ich pamięci, poszukujemy 
śladów ich różnorodnej działalności, a z czasem obchodzimy także rocznice 
upamiętniające ich szczególny wkład w dorobek kulturowy małych i tych 
większych ojczyzn.  
 Z okazji 100. rocznicy urodzin i 35. rocznicy śmierci przypominamy 
sylwetkę i twórczość Czesława Twardzika, popularnego, nie tylko w Chełmie, 
poety i satyryka. Po 10 latach wznawiamy Konkurs Poetycki na Debiut im. 
Katarzyny Gabrieli Rychliczek –  przedwcześnie zmarłej chełmskiej poetki. Jego 
pokłosie, nagrodzone i wyróżnione utwory młodych poetów, zamieszczamy  
w rubryce Debiuty. Wspominamy Mariusza Kargula – krasnostawskiego poetę 
i moderatora wielu spotkań literackich, który odszedł w pełni sił twórczych¸  
a także zmarłą w bieżącym roku poetkę z Kamienia – Bronisławę Fastowiec.
 Siedemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego 
akcentujemy niezwykle ciekawym wspomnieniem o skromnej, mało znanej 
bohaterce – Jadwidze Chrząszczewskiej-Graf-Suchodolskiej, związanej 
muzealną i archiwistyczną pasją z międzywojennym Chełmem. Kontynuujemy 
odsłanianie sylwetki twórczej Jana Rybowicza poprzez analizę jego listów 
do Józefa Barana, a reportażem znanego radiowca, chełmianina – Jerzego 
Tuszewskiego – wracamy do lat 90., nad Sekwanę, do teoretyka i reformatora 
sztuki operowej i inscenizatora, ucznia Leona Schilera – Bronisława 
Horowicza.
 Ten wspomnieniowy numer naszego pisma wzbogacamy 
przykładami współczesnej twórczości poetyckiej i prozatorskiej. 
Prezentujemy najnowszy tomik poetycki Róże z Pierii Haliny Graboś, 
obfitujący bogactwem środków stylistycznych, oraz zapowiadamy, artykułem 
samego autora, najnowszą, obszerną powieść Arkadiusza Sanna o dziejach 
Hebrajczyków i Rzymian z przełomu er pt. Czwarta ekloga. Gościmy 
również młodą zamojską pisarkę Monikę Rebizant-Siwiło, której artykuł Tam  
i z powrotem, czyli krótka podróż z Wierszorobem i opowiadanie Wieczność  
inaugurują współpracę z naszą redakcją.
 Na kartach pisma mieszają się zatem wielkie historyczne wydarzenia  
z pojedynczymi losami  jednostek. Może Goethe miał rację mówiąc, że Żadna 
istota nie przeminie!/Bo wieczność dalej przez nią płynie. Co zatem, choć przez 
chwilę, zanim rozpłyną się w wieczności,  po nich pozostanie?

         Waldemar Taurogiński
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POETA I SATYRYK1

Do najbarwniejszych postaci chełmskiego 
życia literackiego XX wieku zaliczyć należy Cze-
sława Twardzika, wszechstronnego artystę, którego 
100. rocznica urodzin i 70. rocznica śmierci przypa-
da w bieżącym roku.  Urodził się 15 lipca 1914 roku  
w Barkach2, w guberni chełmskiej3 carskiej Rosji. Po 
przyjeździe rodziny z Bark do Chełma, w wieku dzie-
sięciu lat, rozpoczął naukę w tutejszej Powszechnej 
Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim. 
W seminarium kontynuował naukę w latach 1929-
1931, a następnie przeniósł się do „handlówki”, czyli 
państwowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej, którą 
ukończył w 1935 roku. Jeszcze w seminarium zetknął 
się z niezwykłym nauczycielem, społecznikiem i po-
etą, Kazimierzem Andrzejem Jaworskim, popularnym 
KAJ-em, pod którego urokiem pozostawał przez całe 
życie. Nieraz mówił, że twórca literackiego pisma 
„Kamena” był dla niego najlepszym przewodnikiem, 
nie tylko po nauce, literaturze, ale i po życiu. Lubił  
1    Artykuł składa się z fragmentów publikacji : Waldemar 
Taurogiński, Czesław Twardzik – poeta i satyryk. 
2     Obecnie Barki leżą w województwie lubelskim, powiat 
łęczyński, gmina Cyców.
3     Gubernia chełmska utworzona została z części guber-
ni siedleckiej i lubelskiej ustawą z 6 lipca1912 roku przez 
odłączenie od Kraju Przywiślańskiego jako ziemie „rdzen-
nie ruskie”. Gubernia została włączona do generał-guber-
natorstwa kijowskiego formalnie dopiero w 1915 roku, 
jednakże z powodu okupacji guberni przez państwa cen-
tralne decyzja o odłączeniu nie weszła faktycznie w życie.

i szanował niezwykłego wychowawcę młodego poko-
lenia, który wręcz zarażał innych miłością do słowa 
pisanego, co owocowało później poetyckimi debiuta-
mi. Potwierdza to Waldemar Michalski, sekretarz re-
dakcji lubelskiego „Akcentu”, który w opracowaniu 
poświęconym Kazimierzowi Andrzejowi Jaworskie-
mu napisał: 
Jako nauczyciel-literat stworzył w szkole „chełmską 
poetycką podchorążówkę”, jego uczniowie już jako 
licealiści debiutowali książkami poetyckimi! Wielu  
z nich osiągnęło później znaczące pozycje literackie  
i artystyczne m.in. J. Szczawiej, W. Kasperski,  
W. Mrozowski, Z Popowski, W. Matyszczuk, I. Gą-
siorowski, Czesław Turczyn, R. Liskowacki, Czesław 
Twardzik […]4.

 Od KAJ-a przejął młody poeta zamiłowanie 
do poezji i fascynację klasycyzującymi wierszami 
Leopolda Staffa, co ostatecznie wpłynęło na tema-
tykę i formę regularnych i stroficznych – zwłaszcza  
w pierwszym okresie twórczości – liryków. Cecho-
wała je ogromna dbałość o jakość i kulturę słowa, 
precyzja i dążenie do uczynienia z wiersza szcze-
gólnego nośnika takich wartości jak: godność, pa-
triotyzm, honor i odpowiedzialność. W związku  
z tym nie dziwi fakt, że w kręgu jego zainteresowań 
pozostawała twórczość Skamandrytów, programowo 
bezprogramowych, głoszących umiłowanie codzien-
ności, potępienie zła i nawołujących do aktywności 
oraz artystycznej doskonałości. 

W debiutanckim tomiku Z pierwszych szcze-
bli5 (1936) jego wiersze tchną optymizmem, emanują 
wiarą w moc człowieka, zdolnego do pokonywania 
wszelkich barier. Pełne filozoficznych refleksji sonety  
sięgają do wnętrza podmiotu lirycznego, jego rozte-
rek, dając nadzieję na lepsze i godne życie: 

Szczęśliwy kto dumnie przejdzie w cierniowej koronie 
Przez arenę przepastną, nad którą gra burza,
Lecz stóp swoich po drodze w bagniskach nie zanurza
I da się drugim wyssać w słodkim winogronie. 

(Harfiarz zwiastujący)

W pierwszym tomie znalazł się także wiersz, obda-
rzony nieco prześmiewczym tytułem Nagrobek pija-
kowi, który zdradził przyszłe satyryczne uzdolnienia 
poety:

Żył jak pan
Miodu dzban
Przed nim stał,
Doń się śmiał.
Dobrze żył
I pił, pił […]
Tak – gdy kradł

4    Waldemar Michalski, KAJ. Kazimierz Andrzej Jawor-
ski, Wydawnictwo TAWA, Chełm 2014.
5   Czesław Twardzik, Z pierwszych szczebli, Składnica 
Główna Domu Książki Polskiej, Warszawa 1934.
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Trupem padł. 
(Nagrobek pijakowi)

Poeta bawi się słowem, zachowując przy tym 
pełną troskę o formę wiersza i, tak ważne, wyraziste 
pointowanie. Ironicznemu spojrzeniu na rozpustne 
życie rytmicznie wtórują rymujące się wersy, niosąc 
ostrzeżenie dla wszystkich folgujących zgubnemu na-
łogowi. To jeszcze raz potwierdza charakter poetyzo-
wania Czesława Twardzika – mimo wszystko klasy-
cyzujący, wzorem najlepszych mistrzów, wyrastający 
z doświadczeń współczesnych, ale niepozbawiony 
przesłań uniwersalnych. Stąd wyrasta także troska  
o ojczyznę i jej wolność – „świętą sprawę” oraz nie-
pokój o bohaterów, walczących o niepodległość Pol-
ski: 

Dla ciebie Polsko w imię świętej sprawy
Szedł żołnierz do boju, dumnie krew przelewał,
O twej śnił wolności i o tobie śpiewał, –
Gdy szedł za ciebie w bój wielki i krwawy! 

(Dla ciebie Polsko)

Na początku 1936 roku Czesław Twardzik zo-
stał wcielony do III dywizjonu 13. pułku artylerii lek-
kiej w Równem (III dywizjon stacjonował w Łucku)  
i rozpoczął odbywanie zasadniczej służby wojskowej, 
w trakcie której opanował umiejętność jazdy konnej. 
Ukończył kurs podoficerski i po roku, w stopniu ka-
prala, wrócił z wojska. W marcu 1937 roku zatrudnił 
się na kolei, w Magazynie Zasobów PKP w Chełmie.

W latach 1936-1939 przygotowywał do wy-
dania siedem cykli poetyckich: Harfiarz zwiastują-
cy, Otchłań, Odwrócone oblicze, Olbrzymy i karły, 
Serenada, Testament młodości oraz Wiersze erotycz-
ne. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy z wy-
mienionych, Harfiarz zwiastujący, wydany po latach  
w zbiorze Być (1969), pod zmienionym tytułem – 
Psalmy buntownicze 1936-1939. Składa się on z 14 
sonetów, numerowanych cyframi rzymskimi od I do 
XIV i został dedykowany Kazimierzowi Andrzejowi 
Jaworskiemu. Zbiór tworzą swoistego rodzaju psal-
my patriotyczne, wypełnione refleksjami nad teraź-
niejszością i przyszłością ojczyzny. Partie nasycone 
szczególnym ładunkiem emocjonalnym przeobrażają 
się niekiedy w lirykę apelu, kierowanego do Polaków 
z prośbą o jednoczenie się przeciwko złu w obliczu 
powszechnie panującego przeczucia zbliżającej się 
katastrofy: Do szeregu, niezłomni, silni i wytrwali. 
Podmiot liryczny zachęca do rezygnacji z epikurej-
skiego stoicyzmu na rzecz aktywności, której źródło 
widzi we własnej garści i rozumie. Jako wzory przy-
wołuje postaci mitologiczne, obdarzone witalizmem 
(Dionizos), symboliką zmartwychwstania (Feniks) 
czy męstwem (Heros). Tym samym jeszcze raz po-
twierdza niepodważalną rolę człowieka w kreowaniu 
teraźniejszości i przyszłości. W takich momentach 
Czesław Twardzik chętnie sięga po metaforykę bi-
blijną i mitologiczną, podkreślając doniosłość nawo-

ływań o […] arkę, która nie zatonie (VIII). Niestety, 
pełne niepokoju apele i ostrzeżenia nie uchroniły oj-
czyzny przed najeźdźcą. Ziściły się prorocze wizjo-
nerskie słowa wieszcza i Europę, w tym Polskę, zalał 
krwawy niemiecki faszyzm:

Nie dasz miejsca gołębiom, jeśli się rozważy,
Że Ziemię – rozjuszone, skłócone mrowisko,
Że Ziemię rozjątrzoną, zbrukaną i śliską
Mroczy cień luf i kruków, skrzydlatych grabarzy

(II)

Wyraźne akcenty katastroficzne pobrzmie-
wają także w późniejszej twórczości Czesława Twar-
dzika. Trudno jednak nie zauważyć, że w przededniu  
II wojny światowej były one odpowiedzią na rze-
czywistą sytuację polityczną i oddawały społeczny 
niepokój oraz lęk przed zbrojnym starciem6. W ana-
lizowanym zbiorze Psalmy buntownicze pojawia się 
jeszcze jedna ważna przepowiednia: 

Już łączą się Słowianie, ludy Europy,
Aż jeden wspólny sztandar zjedna ludzkość świata.
Ojczyzno, jakaś piękna i wielka bez granic. 

Słowa te warto przypomnieć zwłaszcza dzi-
siaj, kiedy liryczny obraz, wykreowany przez Cze-
sława Twardzika, stał się rzeczywistością i możemy 
żyć w Europie, połączonej wspólną unią. Polska bez 
granic zaistniała po 70 latach od napisania psalmu, ale 
jakże prorocze były to słowa7. 

W okresie okupacji Czesław Twardzik pisał 
wiersze, piosenki patriotyczne i partyzanckie. Wyko-
rzystując wszechstronny talent literacko-muzyczny  
i, wpojony przedwojennym wychowaniem, patrio-
tyzm, toczył bezkrwawą walkę z okupantem. Utwory 
przepisywane ręcznie i w maszynopisie, anonimowe 
lub pod pseudonimem literackim „Stalbard”, ukazy-
wały się w nakładzie kilkunastu lub kilkudziesięciu 
egzemplarzy. Tak jak inni poeci angażował się sło-
wem pisanym w walkę o przetrwanie, zachowanie 
wartości narodowych i o przyszłe życie w wolnym 
kraju, świadom niebezpieczeństw i konsekwencji, ja-
kie grożą za tego typu działalność. 
 Po latach, spośród licznych utworów z tam-
tego okresu, Czesław Twardzik dokonał wyboru  
i przygotował do druku cykl sonetów, który pierwot-
nie nosił roboczy tytuł W cieniu gromów. W 1969 
roku weszły one w skład zbioru poetyckiego Być pod 
tym samym tytułem – Być 1939-19448. 
6    W poezji polskiej określane są mianem apokalipsy prze-
czuwanej, charakterystycznej między innymi dla twórców 
wileńskiej grupy poetyckiej Żagary ( polska grupa poetyc-
ka, która narodziła się w Wilnie w 1931 roku. Sytuowała 
się w obrębie tzw. Drugiej Awangardy, była nazywana tak-
że „awangardą wileńską).
7  Polska dopiero w 2004 roku została pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej.
8   Czesław Twardzik, Być (Od autora), Wydawnictwo Lu-
belskie, Lublin 1969, s. 5. 
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w pierwszym okresie twórczości – liryków. Cecho-
wała je ogromna dbałość o jakość i kulturę słowa, 
precyzja i dążenie do uczynienia z wiersza szcze-
gólnego nośnika takich wartości jak: godność, pa-
triotyzm, honor i odpowiedzialność. W związku  
z tym nie dziwi fakt, że w kręgu jego zainteresowań 
pozostawała twórczość Skamandrytów, programowo 
bezprogramowych, głoszących umiłowanie codzien-
ności, potępienie zła i nawołujących do aktywności 
oraz artystycznej doskonałości. 

W debiutanckim tomiku Z pierwszych szcze-
bli5 (1936) jego wiersze tchną optymizmem, emanują 
wiarą w moc człowieka, zdolnego do pokonywania 
wszelkich barier. Pełne filozoficznych refleksji sonety  
sięgają do wnętrza podmiotu lirycznego, jego rozte-
rek, dając nadzieję na lepsze i godne życie: 

Szczęśliwy kto dumnie przejdzie w cierniowej koronie 
Przez arenę przepastną, nad którą gra burza,
Lecz stóp swoich po drodze w bagniskach nie zanurza
I da się drugim wyssać w słodkim winogronie. 

(Harfiarz zwiastujący)

W pierwszym tomie znalazł się także wiersz, obda-
rzony nieco prześmiewczym tytułem Nagrobek pija-
kowi, który zdradził przyszłe satyryczne uzdolnienia 
poety:

Żył jak pan
Miodu dzban
Przed nim stał,
Doń się śmiał.
Dobrze żył
I pił, pił […]
Tak – gdy kradł

4    Waldemar Michalski, KAJ. Kazimierz Andrzej Jawor-
ski, Wydawnictwo TAWA, Chełm 2014.
5   Czesław Twardzik, Z pierwszych szczebli, Składnica 
Główna Domu Książki Polskiej, Warszawa 1934.
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Trupem padł. 
(Nagrobek pijakowi)

Poeta bawi się słowem, zachowując przy tym 
pełną troskę o formę wiersza i, tak ważne, wyraziste 
pointowanie. Ironicznemu spojrzeniu na rozpustne 
życie rytmicznie wtórują rymujące się wersy, niosąc 
ostrzeżenie dla wszystkich folgujących zgubnemu na-
łogowi. To jeszcze raz potwierdza charakter poetyzo-
wania Czesława Twardzika – mimo wszystko klasy-
cyzujący, wzorem najlepszych mistrzów, wyrastający 
z doświadczeń współczesnych, ale niepozbawiony 
przesłań uniwersalnych. Stąd wyrasta także troska  
o ojczyznę i jej wolność – „świętą sprawę” oraz nie-
pokój o bohaterów, walczących o niepodległość Pol-
ski: 

Dla ciebie Polsko w imię świętej sprawy
Szedł żołnierz do boju, dumnie krew przelewał,
O twej śnił wolności i o tobie śpiewał, –
Gdy szedł za ciebie w bój wielki i krwawy! 

(Dla ciebie Polsko)

Na początku 1936 roku Czesław Twardzik zo-
stał wcielony do III dywizjonu 13. pułku artylerii lek-
kiej w Równem (III dywizjon stacjonował w Łucku)  
i rozpoczął odbywanie zasadniczej służby wojskowej, 
w trakcie której opanował umiejętność jazdy konnej. 
Ukończył kurs podoficerski i po roku, w stopniu ka-
prala, wrócił z wojska. W marcu 1937 roku zatrudnił 
się na kolei, w Magazynie Zasobów PKP w Chełmie.

W latach 1936-1939 przygotowywał do wy-
dania siedem cykli poetyckich: Harfiarz zwiastują-
cy, Otchłań, Odwrócone oblicze, Olbrzymy i karły, 
Serenada, Testament młodości oraz Wiersze erotycz-
ne. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy z wy-
mienionych, Harfiarz zwiastujący, wydany po latach  
w zbiorze Być (1969), pod zmienionym tytułem – 
Psalmy buntownicze 1936-1939. Składa się on z 14 
sonetów, numerowanych cyframi rzymskimi od I do 
XIV i został dedykowany Kazimierzowi Andrzejowi 
Jaworskiemu. Zbiór tworzą swoistego rodzaju psal-
my patriotyczne, wypełnione refleksjami nad teraź-
niejszością i przyszłością ojczyzny. Partie nasycone 
szczególnym ładunkiem emocjonalnym przeobrażają 
się niekiedy w lirykę apelu, kierowanego do Polaków 
z prośbą o jednoczenie się przeciwko złu w obliczu 
powszechnie panującego przeczucia zbliżającej się 
katastrofy: Do szeregu, niezłomni, silni i wytrwali. 
Podmiot liryczny zachęca do rezygnacji z epikurej-
skiego stoicyzmu na rzecz aktywności, której źródło 
widzi we własnej garści i rozumie. Jako wzory przy-
wołuje postaci mitologiczne, obdarzone witalizmem 
(Dionizos), symboliką zmartwychwstania (Feniks) 
czy męstwem (Heros). Tym samym jeszcze raz po-
twierdza niepodważalną rolę człowieka w kreowaniu 
teraźniejszości i przyszłości. W takich momentach 
Czesław Twardzik chętnie sięga po metaforykę bi-
blijną i mitologiczną, podkreślając doniosłość nawo-

ływań o […] arkę, która nie zatonie (VIII). Niestety, 
pełne niepokoju apele i ostrzeżenia nie uchroniły oj-
czyzny przed najeźdźcą. Ziściły się prorocze wizjo-
nerskie słowa wieszcza i Europę, w tym Polskę, zalał 
krwawy niemiecki faszyzm:

Nie dasz miejsca gołębiom, jeśli się rozważy,
Że Ziemię – rozjuszone, skłócone mrowisko,
Że Ziemię rozjątrzoną, zbrukaną i śliską
Mroczy cień luf i kruków, skrzydlatych grabarzy

(II)

Wyraźne akcenty katastroficzne pobrzmie-
wają także w późniejszej twórczości Czesława Twar-
dzika. Trudno jednak nie zauważyć, że w przededniu  
II wojny światowej były one odpowiedzią na rze-
czywistą sytuację polityczną i oddawały społeczny 
niepokój oraz lęk przed zbrojnym starciem6. W ana-
lizowanym zbiorze Psalmy buntownicze pojawia się 
jeszcze jedna ważna przepowiednia: 

Już łączą się Słowianie, ludy Europy,
Aż jeden wspólny sztandar zjedna ludzkość świata.
Ojczyzno, jakaś piękna i wielka bez granic. 

Słowa te warto przypomnieć zwłaszcza dzi-
siaj, kiedy liryczny obraz, wykreowany przez Cze-
sława Twardzika, stał się rzeczywistością i możemy 
żyć w Europie, połączonej wspólną unią. Polska bez 
granic zaistniała po 70 latach od napisania psalmu, ale 
jakże prorocze były to słowa7. 

W okresie okupacji Czesław Twardzik pisał 
wiersze, piosenki patriotyczne i partyzanckie. Wyko-
rzystując wszechstronny talent literacko-muzyczny  
i, wpojony przedwojennym wychowaniem, patrio-
tyzm, toczył bezkrwawą walkę z okupantem. Utwory 
przepisywane ręcznie i w maszynopisie, anonimowe 
lub pod pseudonimem literackim „Stalbard”, ukazy-
wały się w nakładzie kilkunastu lub kilkudziesięciu 
egzemplarzy. Tak jak inni poeci angażował się sło-
wem pisanym w walkę o przetrwanie, zachowanie 
wartości narodowych i o przyszłe życie w wolnym 
kraju, świadom niebezpieczeństw i konsekwencji, ja-
kie grożą za tego typu działalność. 
 Po latach, spośród licznych utworów z tam-
tego okresu, Czesław Twardzik dokonał wyboru  
i przygotował do druku cykl sonetów, który pierwot-
nie nosił roboczy tytuł W cieniu gromów. W 1969 
roku weszły one w skład zbioru poetyckiego Być pod 
tym samym tytułem – Być 1939-19448. 
6    W poezji polskiej określane są mianem apokalipsy prze-
czuwanej, charakterystycznej między innymi dla twórców 
wileńskiej grupy poetyckiej Żagary ( polska grupa poetyc-
ka, która narodziła się w Wilnie w 1931 roku. Sytuowała 
się w obrębie tzw. Drugiej Awangardy, była nazywana tak-
że „awangardą wileńską).
7  Polska dopiero w 2004 roku została pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej.
8   Czesław Twardzik, Być (Od autora), Wydawnictwo Lu-
belskie, Lublin 1969, s. 5. 
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Prostota, ogromna wrażliwość, a jednocze-
śnie gotowość poniesienia największej ofiary w za-
mian za utratę własnego szczęścia, rodzinnego ciepła 
i marzeń, to wyjątkowe przesłanie tej poezji. Jest  
w tych sonetach bunt i ból, i nieodzowne poświęce-
nie, jest w nich wiara w zwycięstwo po latach upoko-
rzenia, wiara w godność, w człowieczeństwo deptane 
hitlerowskim jarzmem, gazowane cyklopem i palone 
w krematoryjnych piecach. Wypełnia je symbolika, 
przywołująca pamięć o tych, którzy w obronie nie-
podległości i zwyczajnej ludzkiej godności oddali 
swe życie: Janusz Korczak, wrześniowi bohatero-
wie, wiarusy, młódź sokola, żołnierz z Westerplatte  
i chłopcy malowani. Ale są tu także zwyczajni ludzie, 
których wojna naznaczyła bohaterstwem: konający 
Żyd, chłopcy i dziewczęta, Janek i Stach. Przejmująco 
brzmią metaforyczne opisy: pierwszego dnia wojny – 
brzasku niedobrego, co stalą zawył czy codzienności, 
w której warczy niebo w czterech stronach świata.

 Oba cykle (Psalmy buntownicze i Być) wiąże 
nie tylko gatunek klasycznej odmiany sonetu włoskie-
go, z regularną strofą, stopą rytmiczną i dokładnym 
rymem, ale także odwoływanie się do uniwersalnych 
wartości humanistycznych i wiara w człowieka, które-
go nie było w stanie złamać nawet piekło niemieckich 
obozów koncentracyjnych. Do tematu tego powraca 
Czesław Twardzik w przejmującym obrazie obou 
zagłady, przedstawionym w rapsodzie Majdnek9, za-
9     Czesław Twardzik, Tu ziemia woła człowiek, Wydaw-
nictwo Lubelskie, Lublin 1973. Jest to 28 stronicowa bro-
szura, składająca się z dwóch części: Krzyk pierwszy – List 
z Ziemi oraz Krzyk drugi – Majdanek. Obie części ukaza-
ły się wcześniej, jako oddzielne mini-broszury. Pierwsza 
pod tytułem List z planety nieznanej, Biblioteka „Kameny”  

mieszczonym w publikacji Tu ziemia – woła człowiek, 
jako druga jego część, zatytułowana Krzyk drugi. 

W pierwszych latach po wyzwoleniu Czesław 
Twardzik rzadko sięgał po pióro, nie licząc satyrycz-
nych prób, którym patronowało grono najbliższych 
znajomych10. Był to czas poszukiwania pracy i wła-
snego miejsca w powojennej rzeczywistości. Zmie-
niająca się ustrojowość kraju, na przełomie lat 40.  
i 50. XX wieku, targała decyzjami wielu osób. Cze-
sław Twardzik zrezygnował z kariery wojskowej,  
a rzeczywistość polityczna tych lat przeszkodziła mu 
także być prywatnym przedsiębiorcą-handlowcem. Po 
kilku latach pobytu na Ziemiach Odzyskanych wrócił 
wraz z rodziną na stałe do Chełma, a duch odwilży 
pierwszej połowy lat 50. na nowo rozbudził jego arty-
styczne zainteresowania. Wydawać by się mogło, że 
powrót do Niedźwiedziego Grodu dodał mu skrzydeł. 
Magia ukochanego miasta nad Uherką na nowo obu-
dziła wenę twórczą. Z pasją zaczął uprawiać satyrę 
i publicystykę społeczno-kulturalną, tworzył scenki 
rodzajowe, pisał teksty piosenek, nierzadko kompo-
nując do nich własną muzykę. Napisał także dramat, 
ale największą satysfakcję odczuwał, kiedy zajmował 
się liryką. 

Wiersze liryczne publikował w lokalnej, re-
gionalnej i ogólnopolskiej prasie, a jego utwory sa-
tyryczne prezentowały między innymi teatry war-
szawskie. Na indywidualną publikację czekał jednak 
bardzo długo, aż do roku 1964, w którym to ukazał się 
skromny zbiór wierszy zatytułowany Próba hymnu11. 
Niewielka broszurka zawierała 7 różnorodnych te-
matycznie utworów, powstałych na przełomie lat 50.   
i 60. ubiegłego wieku. Łączy je dyskretna radość z co-
dziennego życia, przepełniona dramatycznymi wspo-
mnieniami z przeszłości i miłość do ojczyzny:

W okrzyku ciebie nie zmieszczę,
słowem cię nie powtórzę,
ojczyzno chwały i nieszczęść,
rapsodio wykuta w marmurze. 

(Próba hymnu)

W roku następnym ukazał się tomik wier-
szy Kształt ziemi12, zawierający 11 nowych utworów  
i 5 powtórzonych z Próby hymnu, w którym poeta po-
wrócił pamięcią do lat minionych (Stamtąd, Przeczy-
tana noc, Tutaj):  

 
(z publikacji „Ziemia Chełmska”), Chełm 1965 z linoryta-
mi Tadeusza Ścibiora i druga Majdanek przysięga, Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, Chełm 1970.
10   Zygmunt Mikulski, Czesław Twardzik czyli wierność 
miastu, „Kultura i życie”. Tygodniowy dodatek do „Sztan-
daru Ludu”, nr 38 (601), 1964, s. 2.
11   Czesław Twardzik, Próba hymnu, Warszawska Dru-
karnia Naukowa, Warszawa 1964.
12   Czesław Twardzik, Kształt ziemi, Wydawnictwo Lu-
belskie, Lublin 1965.
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Ucichło. Minęło. Tylko tamtym cieniom
śle pożegnania mądra, siwa rzeka.
A ja wciąż jeszcze z wiarą i nadzieją
stoję nad brzegiem - tamto dziecko.
Czekam…

(Tutaj)

Zbiór otwierają fragmenty wiersza, w zamie-
rzeniu kantaty, pt. Rapsod o ziemi lubelskiej13. Syla-
biczny trzynastozgłoskowiec jest poetycką podróżą 
po historii ziemi ojczystej, jej trudnych dziejowych 
kartach – całość pointuje strofa, pełna troski o przy-
szłość Polski, z wyraźną aluzją, odnoszącą się do za-
grożenia ludzkości wojną atomową i do tragicznego 
w skutkach zrzucenia bomb atomowych na japońskie 
miasta – Hiroszimę i Nagasaki:

Ziemio, ziemio, dojrzewaj, piękniej i błękitniej!
Niech szumią łany pszenne wokół białych domów,
Niech grzyb radioaktywny w niebo nie wykwitnie.
Bój to nasz był ostatni w epoce atomu!

(Rapsod o ziemi lubelskiej)

Do tej problematyki odwołał się Cz. Twardzik 
wprost w poemacie Tu ziemia – woła człowiek, które-
go bohater – strzęp w bandażu i o kuli – skierował list 
otwarty do przyszłego mieszkańca Ziemi:

Spod radioaktywnego grzyba,
tu gdzie nad głową wisi strop
drgających, skrzyżowanych mieczy,
piszę do ciebie, ja daleki,
niegodny ciebie brat – kanibal,
syn ery dumnej i kalekiej.

(List z Ziemi)

Wierszem Powrót, jak klamrą, spina poeta 
tom Kształt ziemi, jeszcze raz nawiązując do ukocha-
nej rodzinnej ziemi. W tym ostatnim liryku, dedyko-
wanym rodzinnemu miastu, nostalgicznie maluje sło-
wem obrazy z dzieciństwa i przeplata je zachwytem 
nad jego pięknem:

Nocą Lubelska, najstrojniejsza z ulic
Sznur jarzeniówek nad miastem rozpina,
Jak na jarmarku wśród wpatrzonych stu lic
Przymierzająca paciorki dziewczyna.

(Powrót)

Język poetycki Czesława Twardzika zachwy-
ca kunsztownością, a zarazem prostotą i przejrzy-
stością metaforyki. Pozwala w ten sposób wniknąć 
w liryczną przestrzeń i teraźniejszość doświadczaną 
  
13   Wiersz nosił pierwotnie tytuł Rapsod o ziemi chełm-
skiej, ale by nadać mu szerszy zasięg i zjednać sobie lu-
belskich wydawców, autor zmienił tytuł na Rapsod o ziemi 
lubelskiej. Kantatę opracował muzycznie Eugeniusz Czar-
nota. Całość prezentowana była w jednym z programów 
Polskiego Radia.

przez samego poetę, dzięki czemu zachwyt nad mia-
stem staje się udziałem także  czytelników. W krajo-
brazie, przeciętym niewielką rzeczką Uherką, nie razi 
nawet widok niepoetyckich kominów za miastem:

A poza miastem dymiące kolumny
W pył szmaragdowy zmieniają ugory.

 (Powrót)

Poeta mistrzowsko wkomponował symbole chełm-
skiego przemysłu w tło przyrody, której nie oszpecił, 
ale wręcz podniósł jej walory, sytuując ją na granicy 
zaczarowanej krainy, osnutej magicznym pyłem. 
  Niezwykłą umiejętność oddawania za po-
średnictwem poezji stanów emocjonalnych wykorzy-
stał Czesław Twardzik w wierszach dedykowanych 
swoim dzieciom, ujętym w zbiorze Zanim ucichnie 
(1969). Wypełnia je czułość, miłość i troska, uczucia, 
które towarzyszyły poecie na co dzień. Nieuchronność 
przemijania, ulotność uczuć i marzeń, przekazywane 
bez dydaktyzmu, to mądrość i zarazem ojca, który po 
mistrzowsku używa formy wyznania, odwołując się 
do odwiecznych praw natury:

Patrz, córko. I ja miałem siedemnaście lat
tam, wśród Orionów, Kasjopei, Andromed…
A potem – dwadzieścia, jak twój brat.
Wszystkie pobiegły do komet.
[…]
Mówisz: księżyc? To koralowy atol,
pływający po morzu nenufaru liść.
Tam serca piechotą zdążały na spacer.
Przepraszam, synku, a dziś?

(Przeczytana noc)
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Twardzik rzadko sięgał po pióro, nie licząc satyrycz-
nych prób, którym patronowało grono najbliższych 
znajomych10. Był to czas poszukiwania pracy i wła-
snego miejsca w powojennej rzeczywistości. Zmie-
niająca się ustrojowość kraju, na przełomie lat 40.  
i 50. XX wieku, targała decyzjami wielu osób. Cze-
sław Twardzik zrezygnował z kariery wojskowej,  
a rzeczywistość polityczna tych lat przeszkodziła mu 
także być prywatnym przedsiębiorcą-handlowcem. Po 
kilku latach pobytu na Ziemiach Odzyskanych wrócił 
wraz z rodziną na stałe do Chełma, a duch odwilży 
pierwszej połowy lat 50. na nowo rozbudził jego arty-
styczne zainteresowania. Wydawać by się mogło, że 
powrót do Niedźwiedziego Grodu dodał mu skrzydeł. 
Magia ukochanego miasta nad Uherką na nowo obu-
dziła wenę twórczą. Z pasją zaczął uprawiać satyrę 
i publicystykę społeczno-kulturalną, tworzył scenki 
rodzajowe, pisał teksty piosenek, nierzadko kompo-
nując do nich własną muzykę. Napisał także dramat, 
ale największą satysfakcję odczuwał, kiedy zajmował 
się liryką. 

Wiersze liryczne publikował w lokalnej, re-
gionalnej i ogólnopolskiej prasie, a jego utwory sa-
tyryczne prezentowały między innymi teatry war-
szawskie. Na indywidualną publikację czekał jednak 
bardzo długo, aż do roku 1964, w którym to ukazał się 
skromny zbiór wierszy zatytułowany Próba hymnu11. 
Niewielka broszurka zawierała 7 różnorodnych te-
matycznie utworów, powstałych na przełomie lat 50.   
i 60. ubiegłego wieku. Łączy je dyskretna radość z co-
dziennego życia, przepełniona dramatycznymi wspo-
mnieniami z przeszłości i miłość do ojczyzny:

W okrzyku ciebie nie zmieszczę,
słowem cię nie powtórzę,
ojczyzno chwały i nieszczęść,
rapsodio wykuta w marmurze. 

(Próba hymnu)

W roku następnym ukazał się tomik wier-
szy Kształt ziemi12, zawierający 11 nowych utworów  
i 5 powtórzonych z Próby hymnu, w którym poeta po-
wrócił pamięcią do lat minionych (Stamtąd, Przeczy-
tana noc, Tutaj):  

 
(z publikacji „Ziemia Chełmska”), Chełm 1965 z linoryta-
mi Tadeusza Ścibiora i druga Majdanek przysięga, Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, Chełm 1970.
10   Zygmunt Mikulski, Czesław Twardzik czyli wierność 
miastu, „Kultura i życie”. Tygodniowy dodatek do „Sztan-
daru Ludu”, nr 38 (601), 1964, s. 2.
11   Czesław Twardzik, Próba hymnu, Warszawska Dru-
karnia Naukowa, Warszawa 1964.
12   Czesław Twardzik, Kształt ziemi, Wydawnictwo Lu-
belskie, Lublin 1965.
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Ucichło. Minęło. Tylko tamtym cieniom
śle pożegnania mądra, siwa rzeka.
A ja wciąż jeszcze z wiarą i nadzieją
stoję nad brzegiem - tamto dziecko.
Czekam…

(Tutaj)

Zbiór otwierają fragmenty wiersza, w zamie-
rzeniu kantaty, pt. Rapsod o ziemi lubelskiej13. Syla-
biczny trzynastozgłoskowiec jest poetycką podróżą 
po historii ziemi ojczystej, jej trudnych dziejowych 
kartach – całość pointuje strofa, pełna troski o przy-
szłość Polski, z wyraźną aluzją, odnoszącą się do za-
grożenia ludzkości wojną atomową i do tragicznego 
w skutkach zrzucenia bomb atomowych na japońskie 
miasta – Hiroszimę i Nagasaki:

Ziemio, ziemio, dojrzewaj, piękniej i błękitniej!
Niech szumią łany pszenne wokół białych domów,
Niech grzyb radioaktywny w niebo nie wykwitnie.
Bój to nasz był ostatni w epoce atomu!

(Rapsod o ziemi lubelskiej)

Do tej problematyki odwołał się Cz. Twardzik 
wprost w poemacie Tu ziemia – woła człowiek, które-
go bohater – strzęp w bandażu i o kuli – skierował list 
otwarty do przyszłego mieszkańca Ziemi:

Spod radioaktywnego grzyba,
tu gdzie nad głową wisi strop
drgających, skrzyżowanych mieczy,
piszę do ciebie, ja daleki,
niegodny ciebie brat – kanibal,
syn ery dumnej i kalekiej.

(List z Ziemi)

Wierszem Powrót, jak klamrą, spina poeta 
tom Kształt ziemi, jeszcze raz nawiązując do ukocha-
nej rodzinnej ziemi. W tym ostatnim liryku, dedyko-
wanym rodzinnemu miastu, nostalgicznie maluje sło-
wem obrazy z dzieciństwa i przeplata je zachwytem 
nad jego pięknem:

Nocą Lubelska, najstrojniejsza z ulic
Sznur jarzeniówek nad miastem rozpina,
Jak na jarmarku wśród wpatrzonych stu lic
Przymierzająca paciorki dziewczyna.

(Powrót)

Język poetycki Czesława Twardzika zachwy-
ca kunsztownością, a zarazem prostotą i przejrzy-
stością metaforyki. Pozwala w ten sposób wniknąć 
w liryczną przestrzeń i teraźniejszość doświadczaną 
  
13   Wiersz nosił pierwotnie tytuł Rapsod o ziemi chełm-
skiej, ale by nadać mu szerszy zasięg i zjednać sobie lu-
belskich wydawców, autor zmienił tytuł na Rapsod o ziemi 
lubelskiej. Kantatę opracował muzycznie Eugeniusz Czar-
nota. Całość prezentowana była w jednym z programów 
Polskiego Radia.

przez samego poetę, dzięki czemu zachwyt nad mia-
stem staje się udziałem także  czytelników. W krajo-
brazie, przeciętym niewielką rzeczką Uherką, nie razi 
nawet widok niepoetyckich kominów za miastem:

A poza miastem dymiące kolumny
W pył szmaragdowy zmieniają ugory.

 (Powrót)

Poeta mistrzowsko wkomponował symbole chełm-
skiego przemysłu w tło przyrody, której nie oszpecił, 
ale wręcz podniósł jej walory, sytuując ją na granicy 
zaczarowanej krainy, osnutej magicznym pyłem. 
  Niezwykłą umiejętność oddawania za po-
średnictwem poezji stanów emocjonalnych wykorzy-
stał Czesław Twardzik w wierszach dedykowanych 
swoim dzieciom, ujętym w zbiorze Zanim ucichnie 
(1969). Wypełnia je czułość, miłość i troska, uczucia, 
które towarzyszyły poecie na co dzień. Nieuchronność 
przemijania, ulotność uczuć i marzeń, przekazywane 
bez dydaktyzmu, to mądrość i zarazem ojca, który po 
mistrzowsku używa formy wyznania, odwołując się 
do odwiecznych praw natury:

Patrz, córko. I ja miałem siedemnaście lat
tam, wśród Orionów, Kasjopei, Andromed…
A potem – dwadzieścia, jak twój brat.
Wszystkie pobiegły do komet.
[…]
Mówisz: księżyc? To koralowy atol,
pływający po morzu nenufaru liść.
Tam serca piechotą zdążały na spacer.
Przepraszam, synku, a dziś?

(Przeczytana noc)

- 5 -
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Do natury i jej biologicznego zegara, dzielą-
cego czas na pory roku, sięgnął poeta, układając cykl 
wierszy, któremu nadał tytuł Krawędzie (1969)14. 
Kolejne strofy uświadamiają prawdę myśli Herakli-
ta: panta rhei (wszystko płynie). Zmiany zachodzące  
w przyrodzie metaforycznie  obrazują życie człowie-
ka: od wiosny – młodości poprzez lato – dorosłość, 
jesień – wiek dojrzały po zimę – ostatnią krawędź.  
 Czesław Twardzik zawsze ciekawy był świa-
ta. Marzył o prawdziwych podróżach do miejsc ob-
darzonych bogactwem historii, kultury, sztuki i archi-
tektury. Pragnienia te urzeczywistnił, pozostawiając  
w wierszach ślady tych doświadczeń w postaci opisów 
obiektów, zdarzeń i osób. Odbył wraz z żoną podróże 
do Anglii, Włoch i azjatyckiej części byłego ZSRR. 
Powstałe z tych podróży cykle poetyckie (Z podró-
ży do Anglii, Miniatury włoskie i Notatnik azjatycki) 
tworzą emocjonalno-poznawczy tryptyk poetycki,  
w którym środki stylistyczne i fakty historyczne bu-
dują jedną, zwartą i harmonijną całość. Posiadają jed-
nak w swojej strukturze budowę nieregularną. Strofy 
i wersy cechuje różna długość, a utwory często są 
wierszami stychicznymi. Poeta wyraźnie odchodzi od 
wiersza klasycznego. 

W ostatnim tomie Grawitacje, wydanym tuż 
przed śmiercią, zdecydowanie przeważają wiersze 
wolne, a w kończącym zbiór wierszu In medias res 
autor stosuje luźną poetycką narrację, opartą na retro-
spekcji wydarzeń.

Czesław Twardzik był nie tylko poetą, ale  
w równym stopniu, stosując podobne miary do utwo-
rów (ich poziomu literackiego i artystycznego, po-
pularności, częstotliwości prezentacji, obecności  
w środkach masowego przekazu, w publikacjach, na 
scenie itp.), także satyrykiem.

Humorystyczne komentowanie rzeczywi-
stości czy nawet jej wyśmiewanie, stanowiło głów-
ne zadanie satyryka. Wszechstronny talent, poczucie 
humoru i wnikliwa umiejętność podpatrywania życia 
codziennego pozwoliły mu na „uprawianie” satyry za 
pomocą wielu środków przekazu. Komponował pio-
senki i kuplety, wymyślał zabawne monologi i ske-
cze, pisał felietony i satyryczne wiersze. Wiele z nich 
ukazywało się w lokalnej i regionalnej prasie. 

Zręczne sformułowania, cięty język i zaska-
kujące pointy wysoko cenili miłośnicy jego talentu. 
Spod ostrego pióra wychodziły znakomite fraszki, 
które chętnie publikowały redakcje ówczesnych pism 
społeczno-kulturalnych. „Kurier Lubelski” zamiesz-
czał je cyklicznie pod wspólnym tytułem Fajerwerki.

W 1972 roku ukazał się drukiem samodziel-
ny zbiór fraszek Czesława Twardzika, zdobiony ry-
sunkami Tadeusza Ścibiora i Jerzego Grosmana15.  
Całość otwierają epitafia, krótkie utwory satyryczne  
w formie napisów nagrobkowych, które w sarkastycz-

14   Czesław Twardzik, Zanim ucichnie, Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969.
15   Czesław Twardzik, Fraszki, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Chełmskiej, Chełm 1972.

nym, ironicznym tonie komentują ludzkie charaktery. 
Kogo tam nie ma? Są kucharze i niefortunni twórcy, 
sekretarki i prezesi, pantoflarze, dygnitarze, daltoniści  
i niedzielni kierowcy. Słowem – cały przekrój ówcze-
snego społeczeństwa. 

Przez całe życie Czesławowi Twardzikowi 
towarzyszyła również muzyka. Nie tylko pióro, ale 
i skrzypce same lgnęły mu do rąk. Wyczarowywał 
nimi melodie, które komponował do własnych tek-
stów, nadając im niepowtarzalny charakter. W dorob-
ku poety, satyryka i muzyka jednocześnie, odnaleźć 
można wiele takich słowno-muzycznych przykładów. 
Najefektowniej prezentują się one w zbiorze zatytuło-
wanym Nuty serdeczne16.

Lekkość, swoboda, dowcip, rytm w utworach 
Czesława Twardzika sprawiły, że po jego utwory się-
gali nie tylko miejscowi wykonawcy, ale także zawo-
dowi artyści stolicy. Warszawski Teatr Satyry „Buffo”, 
już w 1958 roku, włączył do swojego programu Nasze 
jajko scenkę rodzajową autorstwa Czesława Twardzi-
ka pt. Jak to na wystawie ładnie17. W dalszych latach 
z tekstów chełmianina korzystały teatry „Syrena”  
i „Wagabunda” oraz lubelski „Czart”. Jego utwory 
prezentowane były w słynnym radiowym Podwie-
czorku przy mikrofonie. Wśród wykonawców warto 
wspomnieć niezapomnianą Hankę Bielicką, znako-
mitego komediowego aktora Kazimierza Brusikiewi-
cza czy, znanego szerokiej widowni, Jerzego Połom-
skiego.

Utwory satyryczne, poza fraszkami, roz-
proszone na łamach różnych czasopism, zapisane  
w wielu scenariuszach kabaretowych programów 
rozrywkowych, nie doczekały się do tej pory zwartej 
publikacji książkowej. A było tak blisko. Autor zebrał  
i przygotowywał do druku obszerny tom satyr spo-
łeczno-obyczajowych z lat 1950-198018, któremu 
nadał tytuł Powtórka z uśmiechu.

Obdarzony wielką wrażliwością poeta i by-
strością obserwacji satyryk, podejmował w swojej 
twórczości kwestie najistotniejsze dla człowieka (pra-
wość, patriotyzm, godność, pokój). Nie stronił przy 
tym od wzniosłości i wysokich tonów, a kiedy trzeba 
obnażał prostotą słowa deformacje podglądanej rze-
czywistości. Z wdziękiem tworzył pełne uroku liryki 
osobiste, przepełnione bogactwem kulturowych treści 
oraz odniesieniami do przyrody i muzyki. Czesław 
Twardzik umarł „na skrzydle odlatującego kolibra” 
(Sen w płonącej oazie), zabierając ze sobą „wiklino-
wy smyczek” (Modlitwa). Nam pozostawił wiersze, 
pieśni i utwory satyryczne.

Waldemar Taurogiński
16  Czesław Twardzik, Nuty serdeczne, Wydział Kultu-
ry PRN w Chełmie i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Chełmskiej, Warszawa 1967.
17   Teatr Satyry „Buffo”, Nasze jajko, program, Warszawa 
14 czerwca 1958.
18    Opracowany i przygotowany przez autora w maszyno-
pisie tom satyr Powtórka z uśmiechu zawierał datę krańco-
wą 1980, co sugeruje, że planował jego wydanie w tymże 
roku.
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 17 czerwca 2014 roku, w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 6 w Chełmie, odbyła się uroczysta 
gala wręczenia nagród laureatom II Konkursu Poetyc-
kiego na Debiut im. Katarzyny Rychliczek dla mło-
dych poetów z województwa lubelskiego. Konkurs, 
organizowany pod honorowym patronatem Marszał-
ka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, był poświęcony pamięci Katarzyny Rychli-
czek – przedwcześnie zmarłej maturzystki-poetki. 
Główna idea konkursu to inspirowanie zainteresowań 
literackich, rozwijanie wyobraźni i poszukiwanie ta-
lentów twórczych wśród młodzieży. Konkurs rozpo-
czeło Wydawnictwo TAWA, w 2005 roku.

            Organizatorami konkursu wznowionego po 
dziewięciu latach, był Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 6 w Chełmie i chełmskie Wydawnictwo 
TAWA. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: Adam 
Rychliczek – ojciec Katarzyny Gabrieli Rychliczek, 
Anna Dudek-Janiszewska – Lubelski Wicekurator 
Oświaty, dyrektorzy chełmskich szkół, laureaci, oso-
by wyróżnione w konkursie i ich opiekunowie oraz 
uczniowie ZSO nr 6.

  Jury w składzie: Beata Duda-Kalisio – na-
uczyciel języka polskiego, wicedyrektor ZSO nr 6, 
Marzanna Jakuta – nauczyciel języka polskiego, Te-
resa Pyc – poetka, instruktor teatralny, Henryk Radej 
– literat i publicysta, starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, Aleksandra Szewczyk – uczen-
nica ZSO nr 6  oraz Waldemar Taurogiński – poeta, 
wydawca i redaktor naczelny Pisma Literacko-Ar-
tystycznego „Egeria”, po zapoznaniu się z pracami, 
stwierdziło, że nadesłane utwory w zdecydowanej 
większości reprezentują, odpowiednio do wieku, wy-
soki poziom artystyczny, są dowodem na świadome 
operowanie językiem poezji, potwierdzają sprawność 
w zakresie wersyfikacji i świadczą o wysokiej erudy-
cji oraz ogromnej wrażliwości młodych poetów na 
otaczającą rzeczywistość. 

             W nagrodzonych i wyróżnionych wierszach 
na uwagę zasługuje młodzieńcze spojrzenie na ota-
czający świat. Utwory tchną niemęczącym klimatem, 
łagodną muzyką słów. Są osadzone w tym, co bliskie 
i oczywiste. Można w nich dostrzec delikatność, li-
ryczność, czułość, radosny śmiech, wiarę w dobro  
i doskonałość. Pojawia się w nich także niepokojące 
i niekiedy ostrzejsze postrzeganie świata. To utwo-
ry wyrosłe z obserwacji oraz osobistych przemyśleń 
młodych twórców.  Dodają czytelnikowi skrzydeł, 
otuchy, chronią przed obojętnością i samotnością, za-
lotnie mrugając do niego okiem, zapraszają do wspól-
nej lirycznej zabawy. Nęcą, ujmują i nie pozwalają  
o sobie zapomnieć. Rówieśnicy młodych poetów, tro-
piciele poetyckich rarytasów, będą więc mieli nie lada 
frajdę, czytając nagrodzone utwory.

Grzegorz Łukaszewicz z I LO we Włodawie odbiera Złoty 
Liść Miłorzębu z rąk organizatorów

Nagrodzeni i wyróżnieni młodzi poeci

Marzanna Jakuta

II Konkurs Poetycki 
 na Debiut im. Katarzyny Gabrieli Rychliczek
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Do natury i jej biologicznego zegara, dzielą-
cego czas na pory roku, sięgnął poeta, układając cykl 
wierszy, któremu nadał tytuł Krawędzie (1969)14. 
Kolejne strofy uświadamiają prawdę myśli Herakli-
ta: panta rhei (wszystko płynie). Zmiany zachodzące  
w przyrodzie metaforycznie  obrazują życie człowie-
ka: od wiosny – młodości poprzez lato – dorosłość, 
jesień – wiek dojrzały po zimę – ostatnią krawędź.  
 Czesław Twardzik zawsze ciekawy był świa-
ta. Marzył o prawdziwych podróżach do miejsc ob-
darzonych bogactwem historii, kultury, sztuki i archi-
tektury. Pragnienia te urzeczywistnił, pozostawiając  
w wierszach ślady tych doświadczeń w postaci opisów 
obiektów, zdarzeń i osób. Odbył wraz z żoną podróże 
do Anglii, Włoch i azjatyckiej części byłego ZSRR. 
Powstałe z tych podróży cykle poetyckie (Z podró-
ży do Anglii, Miniatury włoskie i Notatnik azjatycki) 
tworzą emocjonalno-poznawczy tryptyk poetycki,  
w którym środki stylistyczne i fakty historyczne bu-
dują jedną, zwartą i harmonijną całość. Posiadają jed-
nak w swojej strukturze budowę nieregularną. Strofy 
i wersy cechuje różna długość, a utwory często są 
wierszami stychicznymi. Poeta wyraźnie odchodzi od 
wiersza klasycznego. 

W ostatnim tomie Grawitacje, wydanym tuż 
przed śmiercią, zdecydowanie przeważają wiersze 
wolne, a w kończącym zbiór wierszu In medias res 
autor stosuje luźną poetycką narrację, opartą na retro-
spekcji wydarzeń.

Czesław Twardzik był nie tylko poetą, ale  
w równym stopniu, stosując podobne miary do utwo-
rów (ich poziomu literackiego i artystycznego, po-
pularności, częstotliwości prezentacji, obecności  
w środkach masowego przekazu, w publikacjach, na 
scenie itp.), także satyrykiem.

Humorystyczne komentowanie rzeczywi-
stości czy nawet jej wyśmiewanie, stanowiło głów-
ne zadanie satyryka. Wszechstronny talent, poczucie 
humoru i wnikliwa umiejętność podpatrywania życia 
codziennego pozwoliły mu na „uprawianie” satyry za 
pomocą wielu środków przekazu. Komponował pio-
senki i kuplety, wymyślał zabawne monologi i ske-
cze, pisał felietony i satyryczne wiersze. Wiele z nich 
ukazywało się w lokalnej i regionalnej prasie. 

Zręczne sformułowania, cięty język i zaska-
kujące pointy wysoko cenili miłośnicy jego talentu. 
Spod ostrego pióra wychodziły znakomite fraszki, 
które chętnie publikowały redakcje ówczesnych pism 
społeczno-kulturalnych. „Kurier Lubelski” zamiesz-
czał je cyklicznie pod wspólnym tytułem Fajerwerki.

W 1972 roku ukazał się drukiem samodziel-
ny zbiór fraszek Czesława Twardzika, zdobiony ry-
sunkami Tadeusza Ścibiora i Jerzego Grosmana15.  
Całość otwierają epitafia, krótkie utwory satyryczne  
w formie napisów nagrobkowych, które w sarkastycz-

14   Czesław Twardzik, Zanim ucichnie, Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969.
15   Czesław Twardzik, Fraszki, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Chełmskiej, Chełm 1972.

nym, ironicznym tonie komentują ludzkie charaktery. 
Kogo tam nie ma? Są kucharze i niefortunni twórcy, 
sekretarki i prezesi, pantoflarze, dygnitarze, daltoniści  
i niedzielni kierowcy. Słowem – cały przekrój ówcze-
snego społeczeństwa. 

Przez całe życie Czesławowi Twardzikowi 
towarzyszyła również muzyka. Nie tylko pióro, ale 
i skrzypce same lgnęły mu do rąk. Wyczarowywał 
nimi melodie, które komponował do własnych tek-
stów, nadając im niepowtarzalny charakter. W dorob-
ku poety, satyryka i muzyka jednocześnie, odnaleźć 
można wiele takich słowno-muzycznych przykładów. 
Najefektowniej prezentują się one w zbiorze zatytuło-
wanym Nuty serdeczne16.

Lekkość, swoboda, dowcip, rytm w utworach 
Czesława Twardzika sprawiły, że po jego utwory się-
gali nie tylko miejscowi wykonawcy, ale także zawo-
dowi artyści stolicy. Warszawski Teatr Satyry „Buffo”, 
już w 1958 roku, włączył do swojego programu Nasze 
jajko scenkę rodzajową autorstwa Czesława Twardzi-
ka pt. Jak to na wystawie ładnie17. W dalszych latach 
z tekstów chełmianina korzystały teatry „Syrena”  
i „Wagabunda” oraz lubelski „Czart”. Jego utwory 
prezentowane były w słynnym radiowym Podwie-
czorku przy mikrofonie. Wśród wykonawców warto 
wspomnieć niezapomnianą Hankę Bielicką, znako-
mitego komediowego aktora Kazimierza Brusikiewi-
cza czy, znanego szerokiej widowni, Jerzego Połom-
skiego.

Utwory satyryczne, poza fraszkami, roz-
proszone na łamach różnych czasopism, zapisane  
w wielu scenariuszach kabaretowych programów 
rozrywkowych, nie doczekały się do tej pory zwartej 
publikacji książkowej. A było tak blisko. Autor zebrał  
i przygotowywał do druku obszerny tom satyr spo-
łeczno-obyczajowych z lat 1950-198018, któremu 
nadał tytuł Powtórka z uśmiechu.

Obdarzony wielką wrażliwością poeta i by-
strością obserwacji satyryk, podejmował w swojej 
twórczości kwestie najistotniejsze dla człowieka (pra-
wość, patriotyzm, godność, pokój). Nie stronił przy 
tym od wzniosłości i wysokich tonów, a kiedy trzeba 
obnażał prostotą słowa deformacje podglądanej rze-
czywistości. Z wdziękiem tworzył pełne uroku liryki 
osobiste, przepełnione bogactwem kulturowych treści 
oraz odniesieniami do przyrody i muzyki. Czesław 
Twardzik umarł „na skrzydle odlatującego kolibra” 
(Sen w płonącej oazie), zabierając ze sobą „wiklino-
wy smyczek” (Modlitwa). Nam pozostawił wiersze, 
pieśni i utwory satyryczne.

Waldemar Taurogiński
16  Czesław Twardzik, Nuty serdeczne, Wydział Kultu-
ry PRN w Chełmie i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Chełmskiej, Warszawa 1967.
17   Teatr Satyry „Buffo”, Nasze jajko, program, Warszawa 
14 czerwca 1958.
18    Opracowany i przygotowany przez autora w maszyno-
pisie tom satyr Powtórka z uśmiechu zawierał datę krańco-
wą 1980, co sugeruje, że planował jego wydanie w tymże 
roku.

Konkurs poetycki im. K. Rychliczek                                                                                                   poezja

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

 17 czerwca 2014 roku, w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 6 w Chełmie, odbyła się uroczysta 
gala wręczenia nagród laureatom II Konkursu Poetyc-
kiego na Debiut im. Katarzyny Rychliczek dla mło-
dych poetów z województwa lubelskiego. Konkurs, 
organizowany pod honorowym patronatem Marszał-
ka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, był poświęcony pamięci Katarzyny Rychli-
czek – przedwcześnie zmarłej maturzystki-poetki. 
Główna idea konkursu to inspirowanie zainteresowań 
literackich, rozwijanie wyobraźni i poszukiwanie ta-
lentów twórczych wśród młodzieży. Konkurs rozpo-
czeło Wydawnictwo TAWA, w 2005 roku.

            Organizatorami konkursu wznowionego po 
dziewięciu latach, był Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 6 w Chełmie i chełmskie Wydawnictwo 
TAWA. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: Adam 
Rychliczek – ojciec Katarzyny Gabrieli Rychliczek, 
Anna Dudek-Janiszewska – Lubelski Wicekurator 
Oświaty, dyrektorzy chełmskich szkół, laureaci, oso-
by wyróżnione w konkursie i ich opiekunowie oraz 
uczniowie ZSO nr 6.

  Jury w składzie: Beata Duda-Kalisio – na-
uczyciel języka polskiego, wicedyrektor ZSO nr 6, 
Marzanna Jakuta – nauczyciel języka polskiego, Te-
resa Pyc – poetka, instruktor teatralny, Henryk Radej 
– literat i publicysta, starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, Aleksandra Szewczyk – uczen-
nica ZSO nr 6  oraz Waldemar Taurogiński – poeta, 
wydawca i redaktor naczelny Pisma Literacko-Ar-
tystycznego „Egeria”, po zapoznaniu się z pracami, 
stwierdziło, że nadesłane utwory w zdecydowanej 
większości reprezentują, odpowiednio do wieku, wy-
soki poziom artystyczny, są dowodem na świadome 
operowanie językiem poezji, potwierdzają sprawność 
w zakresie wersyfikacji i świadczą o wysokiej erudy-
cji oraz ogromnej wrażliwości młodych poetów na 
otaczającą rzeczywistość. 

             W nagrodzonych i wyróżnionych wierszach 
na uwagę zasługuje młodzieńcze spojrzenie na ota-
czający świat. Utwory tchną niemęczącym klimatem, 
łagodną muzyką słów. Są osadzone w tym, co bliskie 
i oczywiste. Można w nich dostrzec delikatność, li-
ryczność, czułość, radosny śmiech, wiarę w dobro  
i doskonałość. Pojawia się w nich także niepokojące 
i niekiedy ostrzejsze postrzeganie świata. To utwo-
ry wyrosłe z obserwacji oraz osobistych przemyśleń 
młodych twórców.  Dodają czytelnikowi skrzydeł, 
otuchy, chronią przed obojętnością i samotnością, za-
lotnie mrugając do niego okiem, zapraszają do wspól-
nej lirycznej zabawy. Nęcą, ujmują i nie pozwalają  
o sobie zapomnieć. Rówieśnicy młodych poetów, tro-
piciele poetyckich rarytasów, będą więc mieli nie lada 
frajdę, czytając nagrodzone utwory.

Grzegorz Łukaszewicz z I LO we Włodawie odbiera Złoty 
Liść Miłorzębu z rąk organizatorów

Nagrodzeni i wyróżnieni młodzi poeci

Marzanna Jakuta

II Konkurs Poetycki 
 na Debiut im. Katarzyny Gabrieli Rychliczek
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W wyniku głosowania  jury przyznało nastę-
pujące nagrody:
I miejsce i Złoty Liść Miłorzębu – Grzegorzowi 
Łukaszewiczowi z I Liceum Ogólnokształcącego  
we Włodawie,
II miejsce i Srebrny Liść Miłorzębu – Patrycji 
Felisiak z Gimnazjum nr 6 w Lublinie,
III miejsce i Brązowy Liść Miłorzębu – Julii 
Pawlak z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.

Wyróżnienia otrzymali:
Kornelia Staszewska za wiersz  Jesień (I Liceum 
Ogólnokształcące w Chełmie),

Aleksandra Siejka za utwory:  Rozpierzchły ne-
stor oraz Zstępowanie władczyni (III Liceum 
Ogólnokształcące w Lublinie),

Weronika Pyszyńska za utwór  Stare dżinsy 
(Gimnazjum nr 1 w Łęcznej),

Iwona Przybylska za utwory:  Taki ktoś oraz Sam 
na sam z miłością (I Liceum Ogólnokształcące 
we Włodawie),

Natalia Kublik za utwór  Rybką (Gimnazjum nr 6 
w Chełmie),

Marek Choiński za wiersz  Ponad (Gimnazjum 
nr 6 w Chełmie).

Organizatorzy zamierzają kontynuować  kon-
kurs w kolejnych latach (być może jako biennale po-
etyckie) i wyrażają nadzieję, że będzie on z czasem 
jedną z najciekawszych form promujących poetyckie 
zdolności młodzieży licealnej na Lubelszczyźnie,  
a twórczość patronki Katarzyny Gabrieli Rychliczek 
stanie się inspiracją do podejmowania pierwszych 
prób literackich przez młode pokolenie. 

 

 
 Katarzyna Gabriela Rychliczek (1984-
2003) już jako nastolatka podejmowała uda-
ne próby literackie. Niestety, przedwczesna 
śmierć nie pozwoliła na dalszy rozwój jej ta-
lentu. 
 Życie jest straszne i trudne […], […] nie-
opodal kapliczka, krzyż, ból, cierpienie […]  
to słowa z wierszy Katarzyny Rychliczek. Czy ta-
kie wyznania poetki, bądź co bądź młodej dziew-
czyny, nie wymagały śmiałości? W Jej wierszach 
dostrzec można ciemność, samotność i śmierć, 
ale rozświetlone przez mistyczną codzienność 
pełną radości, szczęścia, miłości, piękna, na-
dziei: […] a ja czekam cierpliwie z nadzieją na 
kolejny szary świt (Nadzieja), ludzkiego dobra  
i życia: […] nocą życie budzi się ze snu do życia 
(Nocą…), które – z wiadomych powodów -  było 
jej odmawiane.
 W wierszach Katarzyny Rychliczek można 
doszukiwać się bezgranicznej nadziei, rezygna-
cji, młodzieńczej brawury i przemyśleń stulatka 
oraz – jak sama napisała w jednym z nich – sku-
pienia na […] indywidualnym pięknie i myśli,  
w których brak logiki (Zapach). Do gry poetyc-
kiej wdzierają się sprzeczne, często konkurujące 
ze sobą, słowa. Treść utworów młodej poetki,  
z jednej strony jest bliska, zwykła i poufała,  
z drugiej natomiast zahacza o sprawy niejasne, 
mało sprecyzowane i niezrozumiałe. Słowa peł-
ne bólu i łez, dotykające spraw ostatecznych, 
balansują na granicy światów. W wierszu Kto 
tu był? w początkowej strofie otwarcie przyzna-
je: […] rozmawiałam z kimś obcym / a jednak 
wiedział / dlaczego płaczę, by za chwilę zwątpić  
w Jego istnienie: […] nie wiem / czy na pew-
no istnieje […], zaś w końcowej części utworu 
dochodzi do smutnego wniosku i przekornie ze 
zdziwieniem wyjawia: […] rozmawiałam / ze 
sobą / więc dlaczego / nie potrafię siebie rozpo-
znać?
 Tęsknota za życiem, miłością: Podaruj mi 
zapach sosny, / otul mnie puszystością fal, / po-
każ mi słońce (Uśmiech), lęk przed zapomnie-
niem przedstawione zostały przez Katarzynę 
Rychliczek w sposób, który do głębi porusza 
czytelnika. Strofy Jej wierszy są pełne cierpień 
podmiotu lirycznego, który pragnie niekiedy 
uciec od własnej świadomości i towarzyszących 
mu emocji: […] zanim odwrócisz wzrok / ucich-
nę odlecę (Ciemna strona czasu), a zarazem wi-
dzi ułudę oraz pozorność takiego rozwiązania  
i prosi: […] zanim / zgasnę / zapal przy mnie / 
roje świec / aby dały początek / nowej iskrze / 
życia ( Życzenie ).
 Trzeba przyznać, że rację miała dr Danuta 
Makaruk, która w posłowiu do tomiku Od Anio-
ła – Gabriela Katarzyny Rychliczek z pełnym 
przekonaniem stwierdziła: Kasia wiedziała, że 
świat nie odejdzie wraz z Nią. Dzieła Stwórcy Jej 
śmierć nie zniszczy, bo nie ma ona takiej mocy. 

Marzanna Jakuta

Uroczystą galę uświetnił montaż słowno-muzyczny w wy-
konaniu uczniów ZSO nr 6, przygotowany pod kierunkiem: 
A. Hanszke,  M. Jakuty i E. Ruszały 

Konkurs im. K. Rychliczek                                                                                                  poezja – debiuty

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

LAUREACI

Grzegorz Łukaszewicz
Złoty Liść Miłorzębu

Cii…

Ciii… Cicho. Oni śpią.
Czekają na zmianę pogody,
prognozę posłyszeli z Apokalipsy.
Budzi ich anielskie wołanie:
„Sąd Ostateczny! Sąd Ostateczny!”
Święci wstaną prawą nogą.
Przeklęci wyskoczą strwożeni,
że zaspali – nie teraz, ale wcześniej,
przegapili zbawienie, ułudzeni majakami
doczesności, marzeniami starego świata.
Głowa ich rozboli, uderzy świeżość powietrza.
Woleliby trwać wśród butwiejących liści,
w spróchniałych skrzynkach, byleby w mroku,
byleby nie widzieć tęczy i czystego nieba
kwietniowego.
Cii… Nie budź ich, jeszcze nie pora.
Przebudzą ich eschatologiczne promienie,
znajome wołanie, głos posłyszany
w  Kanie, Galilei, Jeruzalem.
Wybrani wybiegną na spotkanie.
Aniołowie, ich stróżowie się szeroko uśmiechną,
a Święty Piotr szczęśliwą łzę uroni,
widząc baranki Jego, które pasać
Kyrios powierzył.
Amen.

bajka

rozpinam serce jak dwa ramiona
jak jaskółka skrzydła
jestem jaskółką
wzlecę ku niebu i wysłucham smutku
opowiem ci bajkę

niedawno temu, wczoraj dosłownie
nie za górami, ale na tej ziemi
dekret wydał miastodzierżca
z kraju kazał usunąć koksowniki
był to rozkaz nieodwołalny
„Z tego pieca chleba nie będzie”
– wołał despota, gasząc żar plwociną
gasły więc smutne ogniki – oczy bezdomnych
zakłócały one okrutnikowi porządek publiczny
drastycznie psuły estetykę
spękaną czerwienią dłoni i łzami

jak się kończy bajka?
nie wiem, chmury też nie wiedzą
wciąż przypatrują się ziemi

Poważka i poectwo

Każesz zachwycić siebie
czymś, co zamykam między
własnymi oddechami
tylko dwoma,
jak dwoma wahaniami w zegarze.
No zobacz, kto mi tworzyć każe.
Ty tylko. Spoglądasz miriadą oczek.
A ja się waham,
bo to nie rzecz błaha
z myśli widnokrąg uczynić
nieskończony.
Tu trzeba się mocno wysilić.
Tytaniczna to praca.
Wiesz, humor masz zwierzęcy,
ważko lecąca po niebie.
Dobra, wiersz powołam dla ciebie.
Ty, słuchaj, czteroskrzydła...

Co?! Uciekasz? Liryka moja ci zbrzydła?
Nie dziwię się, jam trudny poeta…
Ale i ty nie muza! Nawet nie kobieta!
Zostaw mnie i leć, jeśli cię nudzę.
Ja też sobie pójdę, zanurzę się w strudze!
W toni talentu nogi umoczę, Ee... i tak je wybrudzę...
I wrócę natchniony, i odę zanucę:

Chwała kaloryferom,
na których żeliwnych żebrach
schną nasze dzienne myśli,
wciąż ciężkie kroplami złapanymi
między włókna neuronów,
ociężałe przez zanurzenie w fabrycznych ściekach,
w żyznym Gangesie,
w Styksie,
Missisipi i Wiśle…

Złociutka... wróciłaś, oczywiście...
Ale ty mnie w ogóle nie słuchasz!
Po coś tu przyszła?! Czego tu szukasz?!
Drwisz sobie ze mnie. Podła z ciebie ważka!
Nie urzekła cię oda? A zachwyci fraszka
na klasyków dawnych spisana?
Powiedz sama, całkiem udana.

Dobranoc, Homerze.
Mickiewicze pod poduchę.
Czas patosu przywitał Kostuchę.
Wyszedłem im na spotkanie
ze skarpetą przetartą na pięcie.
Klasycy… to mają wzięcie!
A mi zimno w stopę…

Rozumiem... Może zachwycę Europę,
nie ciebie, ważko.
Ciebie rzucą ptaszkom!
Rozdziobią cię, nikczemna, wróble, kosy, sójki…
Evival’arte! I chyże jaskółki!
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W wyniku głosowania  jury przyznało nastę-
pujące nagrody:
I miejsce i Złoty Liść Miłorzębu – Grzegorzowi 
Łukaszewiczowi z I Liceum Ogólnokształcącego  
we Włodawie,
II miejsce i Srebrny Liść Miłorzębu – Patrycji 
Felisiak z Gimnazjum nr 6 w Lublinie,
III miejsce i Brązowy Liść Miłorzębu – Julii 
Pawlak z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.

Wyróżnienia otrzymali:
Kornelia Staszewska za wiersz  Jesień (I Liceum 
Ogólnokształcące w Chełmie),

Aleksandra Siejka za utwory:  Rozpierzchły ne-
stor oraz Zstępowanie władczyni (III Liceum 
Ogólnokształcące w Lublinie),

Weronika Pyszyńska za utwór  Stare dżinsy 
(Gimnazjum nr 1 w Łęcznej),

Iwona Przybylska za utwory:  Taki ktoś oraz Sam 
na sam z miłością (I Liceum Ogólnokształcące 
we Włodawie),

Natalia Kublik za utwór  Rybką (Gimnazjum nr 6 
w Chełmie),

Marek Choiński za wiersz  Ponad (Gimnazjum 
nr 6 w Chełmie).

Organizatorzy zamierzają kontynuować  kon-
kurs w kolejnych latach (być może jako biennale po-
etyckie) i wyrażają nadzieję, że będzie on z czasem 
jedną z najciekawszych form promujących poetyckie 
zdolności młodzieży licealnej na Lubelszczyźnie,  
a twórczość patronki Katarzyny Gabrieli Rychliczek 
stanie się inspiracją do podejmowania pierwszych 
prób literackich przez młode pokolenie. 

 

 
 Katarzyna Gabriela Rychliczek (1984-
2003) już jako nastolatka podejmowała uda-
ne próby literackie. Niestety, przedwczesna 
śmierć nie pozwoliła na dalszy rozwój jej ta-
lentu. 
 Życie jest straszne i trudne […], […] nie-
opodal kapliczka, krzyż, ból, cierpienie […]  
to słowa z wierszy Katarzyny Rychliczek. Czy ta-
kie wyznania poetki, bądź co bądź młodej dziew-
czyny, nie wymagały śmiałości? W Jej wierszach 
dostrzec można ciemność, samotność i śmierć, 
ale rozświetlone przez mistyczną codzienność 
pełną radości, szczęścia, miłości, piękna, na-
dziei: […] a ja czekam cierpliwie z nadzieją na 
kolejny szary świt (Nadzieja), ludzkiego dobra  
i życia: […] nocą życie budzi się ze snu do życia 
(Nocą…), które – z wiadomych powodów -  było 
jej odmawiane.
 W wierszach Katarzyny Rychliczek można 
doszukiwać się bezgranicznej nadziei, rezygna-
cji, młodzieńczej brawury i przemyśleń stulatka 
oraz – jak sama napisała w jednym z nich – sku-
pienia na […] indywidualnym pięknie i myśli,  
w których brak logiki (Zapach). Do gry poetyc-
kiej wdzierają się sprzeczne, często konkurujące 
ze sobą, słowa. Treść utworów młodej poetki,  
z jednej strony jest bliska, zwykła i poufała,  
z drugiej natomiast zahacza o sprawy niejasne, 
mało sprecyzowane i niezrozumiałe. Słowa peł-
ne bólu i łez, dotykające spraw ostatecznych, 
balansują na granicy światów. W wierszu Kto 
tu był? w początkowej strofie otwarcie przyzna-
je: […] rozmawiałam z kimś obcym / a jednak 
wiedział / dlaczego płaczę, by za chwilę zwątpić  
w Jego istnienie: […] nie wiem / czy na pew-
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zdziwieniem wyjawia: […] rozmawiałam / ze 
sobą / więc dlaczego / nie potrafię siebie rozpo-
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 Tęsknota za życiem, miłością: Podaruj mi 
zapach sosny, / otul mnie puszystością fal, / po-
każ mi słońce (Uśmiech), lęk przed zapomnie-
niem przedstawione zostały przez Katarzynę 
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i prosi: […] zanim / zgasnę / zapal przy mnie / 
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 Trzeba przyznać, że rację miała dr Danuta 
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Marzanna Jakuta

Uroczystą galę uświetnił montaż słowno-muzyczny w wy-
konaniu uczniów ZSO nr 6, przygotowany pod kierunkiem: 
A. Hanszke,  M. Jakuty i E. Ruszały 

Konkurs im. K. Rychliczek                                                                                                  poezja – debiuty

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

LAUREACI

Grzegorz Łukaszewicz
Złoty Liść Miłorzębu

Cii…

Ciii… Cicho. Oni śpią.
Czekają na zmianę pogody,
prognozę posłyszeli z Apokalipsy.
Budzi ich anielskie wołanie:
„Sąd Ostateczny! Sąd Ostateczny!”
Święci wstaną prawą nogą.
Przeklęci wyskoczą strwożeni,
że zaspali – nie teraz, ale wcześniej,
przegapili zbawienie, ułudzeni majakami
doczesności, marzeniami starego świata.
Głowa ich rozboli, uderzy świeżość powietrza.
Woleliby trwać wśród butwiejących liści,
w spróchniałych skrzynkach, byleby w mroku,
byleby nie widzieć tęczy i czystego nieba
kwietniowego.
Cii… Nie budź ich, jeszcze nie pora.
Przebudzą ich eschatologiczne promienie,
znajome wołanie, głos posłyszany
w  Kanie, Galilei, Jeruzalem.
Wybrani wybiegną na spotkanie.
Aniołowie, ich stróżowie się szeroko uśmiechną,
a Święty Piotr szczęśliwą łzę uroni,
widząc baranki Jego, które pasać
Kyrios powierzył.
Amen.

bajka

rozpinam serce jak dwa ramiona
jak jaskółka skrzydła
jestem jaskółką
wzlecę ku niebu i wysłucham smutku
opowiem ci bajkę

niedawno temu, wczoraj dosłownie
nie za górami, ale na tej ziemi
dekret wydał miastodzierżca
z kraju kazał usunąć koksowniki
był to rozkaz nieodwołalny
„Z tego pieca chleba nie będzie”
– wołał despota, gasząc żar plwociną
gasły więc smutne ogniki – oczy bezdomnych
zakłócały one okrutnikowi porządek publiczny
drastycznie psuły estetykę
spękaną czerwienią dłoni i łzami

jak się kończy bajka?
nie wiem, chmury też nie wiedzą
wciąż przypatrują się ziemi

Poważka i poectwo

Każesz zachwycić siebie
czymś, co zamykam między
własnymi oddechami
tylko dwoma,
jak dwoma wahaniami w zegarze.
No zobacz, kto mi tworzyć każe.
Ty tylko. Spoglądasz miriadą oczek.
A ja się waham,
bo to nie rzecz błaha
z myśli widnokrąg uczynić
nieskończony.
Tu trzeba się mocno wysilić.
Tytaniczna to praca.
Wiesz, humor masz zwierzęcy,
ważko lecąca po niebie.
Dobra, wiersz powołam dla ciebie.
Ty, słuchaj, czteroskrzydła...

Co?! Uciekasz? Liryka moja ci zbrzydła?
Nie dziwię się, jam trudny poeta…
Ale i ty nie muza! Nawet nie kobieta!
Zostaw mnie i leć, jeśli cię nudzę.
Ja też sobie pójdę, zanurzę się w strudze!
W toni talentu nogi umoczę, Ee... i tak je wybrudzę...
I wrócę natchniony, i odę zanucę:

Chwała kaloryferom,
na których żeliwnych żebrach
schną nasze dzienne myśli,
wciąż ciężkie kroplami złapanymi
między włókna neuronów,
ociężałe przez zanurzenie w fabrycznych ściekach,
w żyznym Gangesie,
w Styksie,
Missisipi i Wiśle…

Złociutka... wróciłaś, oczywiście...
Ale ty mnie w ogóle nie słuchasz!
Po coś tu przyszła?! Czego tu szukasz?!
Drwisz sobie ze mnie. Podła z ciebie ważka!
Nie urzekła cię oda? A zachwyci fraszka
na klasyków dawnych spisana?
Powiedz sama, całkiem udana.

Dobranoc, Homerze.
Mickiewicze pod poduchę.
Czas patosu przywitał Kostuchę.
Wyszedłem im na spotkanie
ze skarpetą przetartą na pięcie.
Klasycy… to mają wzięcie!
A mi zimno w stopę…

Rozumiem... Może zachwycę Europę,
nie ciebie, ważko.
Ciebie rzucą ptaszkom!
Rozdziobią cię, nikczemna, wróble, kosy, sójki…
Evival’arte! I chyże jaskółki!
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Patrycja Felisiak
Srebrny Liść Miłorzębu

***
było wpół do dwunastej
drzewa mówiły szeptem
liście szeleściły zachwytem
słońce zalało złotą powodzią
posadzkę Bożego domu

mrowiska zastąpiły wieżowce
mokra trawa świeżo położony asfalt
bzycząca nad uchem mucha
zagłuszyła dźwięk spalinowych potworów

w sumie to takie zwyczajne
żaden temat na wiersz
ale spójrz w kalendarz
przypomnij sobie taki dzień
taki całodniowy odwyk od spalin

to jednak takie nadzwyczajne

***

był znanym producentem telefonów 
        [komórkowych]
żywym procesorem w ludzkim ciele
w ludzkim ciele
w którym w żyłach płyną megabajty danych

był producentem
prezesem
szefem
elegancko ubranym
w jedwabnej koszuli
pod czarnym krawatem
w specjalnie uszytym garniturze

był producentem
prezesem
szefem
biznesmenem
przewodniczącym zarządu
podobno był też człowiekiem 

***
reżyser miał dobre uznanie w branży
tylko w scenariuszu coś się nie zgadzało
przecież wszystkie historie kończą się happy endem

aktorzy czekają za purpurową kurtyną
z nadzieją na piękne zakończenie

reżyser zszargał sobie reputację
wstawił dobry początek
złe zostawił na koniec

a mówili że życie to bajka

Julia Pawlak
Brązowy Liść Miłorzębu

Ciebie nie ma

Usta niedojrzałe,
a oczy?
Oczy z wrzosów,
liściem purpurowym pomazane…
Mówisz…
Że jesteś sobą!
Ale nie wiesz
kim naprawdę jesteś?!
Pustym dniem zobojętniały,
szukasz siebie
w lustrze szklanym
Dziwisz mocno swe marzenia…
Przecież pokonałeś stepy,
by w końcu dojść do źródła
– spełnienia…
A na jesień,
na jesień na wzgórzach Ziemi
wrzosów masz bez liku…
Spadasz w ciszę niewidoczny
Ciebie już tutaj nie ma

Miłość z profilu

Szarpniętą chwilą,
skrawkiem uśmiechu,
namiastką szczęścia…
Płytki horyzont,
gdy przed tobą staje
i ten szelest w sercu
rozrzuca w powietrzu
Kołataniem wybija szyby
i uderza do głowy,
gdy nie czujesz się pewna…
Egoistka,
zawładnie każdą myśl,
zatruje inne ścieżki…
Wybucha impulsywnie,
a potem
musisz się tłumaczyć

Narodziny

Cios za ciosem…
Trzepot wielki
Jeszcze skrzydła nad dzieciną
Z kleszczy wypuścił objęty dziób…
Życie po miłość je wyparło
Niczym motyl
na skrzydłach się wsparło,
jak gdyby na najlepszym przyjacielu…
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Kornelia Staszewska
wyróżnienie

Jesień

Mała kropla
dużą się stała.
Świeży, zielony listek
Wypłowiał i zwiądł.

Zasobna, okrągluśka
do ram zmierza okiennych.
Zwykły, pięciopalczasty
Gruntu dotknąć pragnie.

Dotarła
i rozpłynęła się.
Opadł
i zżółkł.

KONIEC

A może jednak nie?

Każda jesień jest po to,
by mogła nadejść wiosna.

Lecz czy nadejdzie ona
i czy wiosną będzie?

Aleksandra Siejka
wyróżnienie

Rozpierzchły nestor

Pod blaskiem chwały musi coś być. 
Spiętrzenie marzeń i nadziei… 
Bo przenikając na wskroś czas, 
zatonąłby już w beznadziei,  
choć nieustannie targa nas,  
byśmy wśród mroku mogli żyć.
W jakiej rozpaczy ów musiał być,  
że z dawna już wywiesił flagę 
i idąc pośród mroku, sam 
w milczeniu przełknął tę zniewagę? 
Padając tuż u złotych bram, 
wyzuty z pragnień począł śnić.
Po cóż wśród martwych ptaków żyć? 
Nużyć się kresem bezsilności, 
wydawać z siebie tylko krzyk, 
błądzić za echem codzienności. 
W dusznej otchłani czekać na świt 
i wciąż powtarzać: nie ma już nic. 

Weronika Pyszyńska
wyróżnienie

Stare dżinsy

te chwile, w których
mam ochotę doszyć me uczucia 
do starych dżinsów,
które przynoszą bolesne wspomnienia
W takich chwilach
opieram o ścianę kilogramy smutku
liczę każdą kolejną kroplę łzy
proszę ... odejdź!
Nim sama zmienię się 
w stare dżinsy

Iwona Przybylska
wyróżnienie

Taki ktoś

Zaczyna się niewinnie, bo i On niewinny.
Pojawia się nieoczekiwanie, gdy jesteś nieprzygotowana.
Zapełnia Ci myśli swoją osobą.
Już sny mają jednego głównego bohatera.
Czasem śledzi Cię i wzrokiem odprowadza bezpiecznie
do swojego serca.
Czasem jest jak budzik, śle esa, budzi,
by pierwszy powiedzieć Ci „KOCHAM”.
Czasem się spóźni lub zapomni o Twoich urodzinach
tylko po to, by pocałować się w policzek na zgodę.
Czasem nie dopnie guzika,
by poczuć Twoją dłoń zapinającą go czule.
Czasem… poczekaj… zabłądził…
bo nie odnalazł Cię na mapie świata.

Natalia Kublik
wyróżnienie

Rybką

Czas odezwać się ludzkim głosem
by wszyscy mnie usłyszeli
zrozumieli co mówię.
Krzyczę, drę się, szepczę, mówię.
Dlaczego nikt mnie nie słyszy?
No tak
jestem tylko rybką
rybką w zimnym stawie.
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Monika Rebizant-Siwiło 

Tam i z powrotem, 
czyli krótka podróż 

z Wierszorobem
zostanie po nas tylko zapach

wiatr pomiędzy szyszki chmielu
skrawek słońca w pryzmacie rosy
ślad stopy o jeden gest za daleko

[…] wiek, co zleciał jak motyl
[…] bo nawet ptaki 

też muszą wrócić kiedyś do gniazd […].

 Mariusz Kargul, Niewczesny pogrzeb wierszoroba

Kiedy myślę o Mariuszu Kargulu, teraz, dzi-
siaj, o poranku, przed sekundą – czuję złość, że sobie 
odszedł, że zamienił niewczesnych poetów i pisarzy 
na anielskich skrybów i całemu temu niebieskiemu 
towarzystwu organizuje spotkania autorskie w chmu-
rach. I zaraz po chwili złość mi mija i, chociaż ab-
solutnie nie wybaczam mu tego, że odszedł, to jed-
nak, w imię naszej znajomości, staram się o tym nie 
pamiętać. Myślę, że to dla niego najlepsza rozrywka  
w tym obrzydliwie dobrym Niebie. Uśmiecham się  
w duchu i życzę im udanego spotkania. Bo na pewno 
takie będzie. Aniołowie mają farta, że go dorwali!

Wiadomość o tym, że Mariusz odszedł, chyba 
jeszcze do dnia dzisiejszego w pełni do mnie nie do-
tarła. Nie zaakceptowałam jej i, kiedy w jakiś ponury 
dzień wraca do mnie, odganiam ją precz. Bo przecież 
Mariusz wciąż jest, a czasem nawet daje się skusić na 
rozmowę. Na przykład dzisiaj, kiedy wypomniałam 
mu po raz kolejny, że mnie, pechową niewczesną po-
wieściorobkę, zostawił samiuteńką, bez prowadzące-
go, odpowiedział: Oni (Aniołowie) mają skrzydła, to 
przylecą na spotkanie, a ciebie Moniko, wybacz, ale 
trzeba było po pierwsze wytropić w lesie, po drugie 
– złapać w owym lesie i przywrócić cywilizacji i po 
trzecie – zapakować do auta i odwieźć na spotkanie, 
bo sama byś tego nie zrobiła. I muszę przyznać mu 
rację.

Mariusz wytropił mnie w internecie, a trzeba 
było nie lada sztuki, bo moja debiutancka powieść i ja 
sama, „znana” byłam ze swojej „twórczości” jedynie 
rodzicom i mężowi. Ale, jak to początkująca pisar-
ka, wyobrażałam sobie rzeczy niestworzone o czy-
telnikach żądnych wiedzy o mnie i mej twórczości 
i przezornie założyłam stronę internetową, na którą 
– prócz siostry, dwóch koleżanek i męża – trafił wła-

śnie Mariusz Kargul, mój samozwańczy prowadzący 
i człowiek dusza. Tak to się zaczęło. Po wymianie 
paru e-maili, w których z miejsca przeszliśmy na 
„ty”, wyczuwając w sobie przez łącza bratnią duszę, 
uzgodniliśmy, że się spotkamy w Zamościu za parę 
dni. Byłam wówczas we wspomnianym „lesie”, czyli 
w moim rodzinnym domu i do Zamościa się nie spie-
szyłam. Ale praca, obowiązki…, wiadomo, i chcąc 
nie chcąc, wracać musiałam. 

 Spotkaliśmy się na parkingu przy ul. Prusa. 
Pierwsze wrażenie pozostało do końca. Z auta wy-
siadł uśmiechnięty, jasnowłosy mężczyzna, podał 
rękę, przedstawił się i było tak, jakbyśmy znali się 
od kołyski, co nie jest wykluczone, bowiem w latach 
był między nami rok różnicy. Ustaliliśmy, że będzie-
my w kontakcie i po jakimś czasie Mariusz zorgani-
zował mi pierwsze spotkanie autorskie w bibliotece  
w Lublinie, które miał poprowadzić i na które miał 
mnie zawieźć. 

I pojechaliśmy. W kierunku na „tam” by-
łam potwornie zdenerwowana i chociaż rozmawia-
liśmy, niewiele z tego pamiętam. Ale „z powrotem” 
było już po stresie i pamiętam doskonale wszystko, 
o czym rozmawialiśmy. A tematy poruszaliśmy prze-
różne. Mam ten zwyczaj, że zawsze jestem szczera 
i Mariusz miał podobną przypadłość. Tak więc ga-
wędziliśmy o tym i o tamtym. O niektórych rzeczach 
mogę wspomnieć. Na przykład, wiem, że ulubionym 
filmem Mariusza był Nieśmiertelny i że wzruszała nas 
dokładnie ta sama scena, gdy wiecznie młody i pięk-
ny bohater, wciąż jednakowo kocha swoją starzejącą 
się na jego oczach żonę. Wiem, że ulubionym artystą 
Mariusza był Freddie Mercury. Wiem, że pracował  
w księgarni, gdzie był surowo obserwowany przez 
pracodawczynię pod kątem nieczytania książek, a że 
nie mógł się oprzeć, jego kariera księgarska była krót-
ka. Wiem, że interesowało go życie społeczne, poli-
tyka, samorządność, bo gdy jechaliśmy z powrotem,  
zabrał mnie na spotkanie (nie umiem powiedzieć z kim 
i w jakiej sprawie, lecz wiem, że w Krasnymstawie). 

Mariusz Kargul na spotkaniu autorskim w Zamościu  
w towarzystwie Moniki Rebizant-Siwiło
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Było jakieś głosowanie, przy stole siedzieli jego zna-
jomi, bardzo sympatyczni ludzie. Potem pojecha-
liśmy dalej. Wiem, że bał się strzygi (wpływ prozy 
Stefana Dardy, którego wspominał wielokrotnie), bał 
się przejść przez ciemny korytarz, świeżo po lekturze 
horroru. Wiem, że dużo czytał, kochał swoją „robotę”,  
a prócz Dardy cenił Stasiuka, Pilipiuka i Hugo-
Badera (i na pewno wielu innych, których nie umiem 
wymienić). Wiem, że lubił flaczki, które zamawiał 
w miejscach znajomych jak i nowych (gdy byliśmy 
„tam”, Mariusz zamówił flaczki, a ja – pierogi z se-
rem). Wiem, że mojego wydawniczego pecha uznał 
za temat godny uwagi, wręcz fascynujący i chciał  
o nim napisać. Niestety, nie zdążył.

Kiedy otrzymałam nieprawdopodobną, wręcz 
groteskową wiadomość o tym, że odszedł (w co, jak 
wyżej, wciąż nie wierzę), zapytałam w duchu, równie 
niepoważnie, by odpędzić to przerażające uczucie nie-
odwracalności: Mariusz, czy myślisz, że to „Singiel”?! 
W tym miejscu muszę wyjaśnić, o czym piszę. Otóż 
– proszę się nie śmiać – moja debiutancka powieść 
pt. Singiel, czasami… zabija. Jakoś tak, rykoszetem, 
bo nie wszystkich, ale dla mnie była to prawdziwie 
czarna, niczym niedająca się wyjaśnić, seria. Zaczęło 
się od wydawcy i… trwa. Mariusz prosił, bym prze-
liczyła zgony i wyszło mi kilka osób, którym ofiaro-
wałam książkę, bądź mieli z nią jakąś inną styczność. 
Większość, na szczęście, ma się dobrze. I tego się  
z Mariuszem trzymamy.
 Znaliśmy się bardzo krótko, ale podróż tam 
i z powrotem na trasie Zamość – Lublin – Zamość, 
pozostanie we mnie na zawsze. Gdy teraz o tym pi-
szę, mam wrażenie, że Mariusz uśmiecha się do mnie 
gdzieś z obłoków i podsuwa obrazy. Rzeczywiście, aż 
sama się dziwię, że pamiętam to tak dokładnie. Wiem, 
że nigdy go nie zapomnę. Czasem sobie pogadamy, 
jak to wierszorób z powieściorobem, wypomnę mu 
jeszcze nieraz anielskie towarzystwo i pewnie zjem 
jego ulubione flaczki. Będzie okazja, by powspomi-
nać naszą podróż. 
 Podczas naszego ostatniego spotkania 
Mariusz podarował mi swój świeżo wydany tomik 
poezji Niewczesny pogrzeb wierszoroba ze złowróżb-
nym (jak się okazało) zdjęciem z okładki. Chcę ka-
tafalku w kształcie złotego karpia! Wiersze Mariusza  
i wszystkie myśli zebrane w tym tomiku, są takie jak 
on: uczuciowe i żartobliwe, nostalgiczne, wzruszają-
ce, mądre. Po prostu piękne. Jeden z nich, Do Ma***, 
zaciska mi gardło, gdy go czytam: Tak ci Matko zimno 
w grobie, pójdę ja, położę się przy tobie, tak ci ciemno, 
tak boleśnie, przyjdę zaraz, jeszcze wcześnie […].

Już wiem, do kogo tak mu było pilno. Ach – 
myślę znowu – ci Aniołowie mieli farta i już go nie 
oddadzą.

 Monika Rebizant-Siwiło 
 

Niewczesny pogrzeb wierszoroba

chciałbym aby o moim pogrzebie dobrze mówiono
leżał na katafalku w kształcie złotego karpia
zaszyli go w brzuchu wielkiej ryby
z paszczy wystawała głowa
a zamiast płetwy ogonowej sterczały odnóża
widzieliście jaki był pełny, jak za żywota
a nawet jeszcze trochę napuchł, taki tuczony
stary kawalarz pozostał sobą do końca
kiedy zamykali nad nim wieko trumny
puścił jeszcze bąbla nosem, na pożegnanie

W ciszę godziny głębokiej  
 
K na dobranoc 
w ciszy nocy głębokiej 
po brukach okien kamienic 
noc spada rzęsistym obłokiem 
ciemność na złoto zamienić 
w kominach sadze piekielne 
na stołach białe obrusy 
czekają na dzwony niedzielne 
aż pianie skorupę nieba ukruszy 
klucze do grodu, w kuferku 
unosi pijany fotograf i basta 
w jego magicznym puzderku 
grzechocze stare oblicze miasta 
przez w pół otwarte okna 
wynoszę książki i krzesła 
już tutaj nie mieszkam

Mariusz Kargul, Niewczesny pogrzeb wierszoroba, 
Scripta Manent, Izbica 2011

Mariusz Kargul
1976-2013
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Tam i z powrotem, 
czyli krótka podróż 

z Wierszorobem
zostanie po nas tylko zapach

wiatr pomiędzy szyszki chmielu
skrawek słońca w pryzmacie rosy
ślad stopy o jeden gest za daleko

[…] wiek, co zleciał jak motyl
[…] bo nawet ptaki 

też muszą wrócić kiedyś do gniazd […].

 Mariusz Kargul, Niewczesny pogrzeb wierszoroba

Kiedy myślę o Mariuszu Kargulu, teraz, dzi-
siaj, o poranku, przed sekundą – czuję złość, że sobie 
odszedł, że zamienił niewczesnych poetów i pisarzy 
na anielskich skrybów i całemu temu niebieskiemu 
towarzystwu organizuje spotkania autorskie w chmu-
rach. I zaraz po chwili złość mi mija i, chociaż ab-
solutnie nie wybaczam mu tego, że odszedł, to jed-
nak, w imię naszej znajomości, staram się o tym nie 
pamiętać. Myślę, że to dla niego najlepsza rozrywka  
w tym obrzydliwie dobrym Niebie. Uśmiecham się  
w duchu i życzę im udanego spotkania. Bo na pewno 
takie będzie. Aniołowie mają farta, że go dorwali!

Wiadomość o tym, że Mariusz odszedł, chyba 
jeszcze do dnia dzisiejszego w pełni do mnie nie do-
tarła. Nie zaakceptowałam jej i, kiedy w jakiś ponury 
dzień wraca do mnie, odganiam ją precz. Bo przecież 
Mariusz wciąż jest, a czasem nawet daje się skusić na 
rozmowę. Na przykład dzisiaj, kiedy wypomniałam 
mu po raz kolejny, że mnie, pechową niewczesną po-
wieściorobkę, zostawił samiuteńką, bez prowadzące-
go, odpowiedział: Oni (Aniołowie) mają skrzydła, to 
przylecą na spotkanie, a ciebie Moniko, wybacz, ale 
trzeba było po pierwsze wytropić w lesie, po drugie 
– złapać w owym lesie i przywrócić cywilizacji i po 
trzecie – zapakować do auta i odwieźć na spotkanie, 
bo sama byś tego nie zrobiła. I muszę przyznać mu 
rację.

Mariusz wytropił mnie w internecie, a trzeba 
było nie lada sztuki, bo moja debiutancka powieść i ja 
sama, „znana” byłam ze swojej „twórczości” jedynie 
rodzicom i mężowi. Ale, jak to początkująca pisar-
ka, wyobrażałam sobie rzeczy niestworzone o czy-
telnikach żądnych wiedzy o mnie i mej twórczości 
i przezornie założyłam stronę internetową, na którą 
– prócz siostry, dwóch koleżanek i męża – trafił wła-

śnie Mariusz Kargul, mój samozwańczy prowadzący 
i człowiek dusza. Tak to się zaczęło. Po wymianie 
paru e-maili, w których z miejsca przeszliśmy na 
„ty”, wyczuwając w sobie przez łącza bratnią duszę, 
uzgodniliśmy, że się spotkamy w Zamościu za parę 
dni. Byłam wówczas we wspomnianym „lesie”, czyli 
w moim rodzinnym domu i do Zamościa się nie spie-
szyłam. Ale praca, obowiązki…, wiadomo, i chcąc 
nie chcąc, wracać musiałam. 

 Spotkaliśmy się na parkingu przy ul. Prusa. 
Pierwsze wrażenie pozostało do końca. Z auta wy-
siadł uśmiechnięty, jasnowłosy mężczyzna, podał 
rękę, przedstawił się i było tak, jakbyśmy znali się 
od kołyski, co nie jest wykluczone, bowiem w latach 
był między nami rok różnicy. Ustaliliśmy, że będzie-
my w kontakcie i po jakimś czasie Mariusz zorgani-
zował mi pierwsze spotkanie autorskie w bibliotece  
w Lublinie, które miał poprowadzić i na które miał 
mnie zawieźć. 

I pojechaliśmy. W kierunku na „tam” by-
łam potwornie zdenerwowana i chociaż rozmawia-
liśmy, niewiele z tego pamiętam. Ale „z powrotem” 
było już po stresie i pamiętam doskonale wszystko, 
o czym rozmawialiśmy. A tematy poruszaliśmy prze-
różne. Mam ten zwyczaj, że zawsze jestem szczera 
i Mariusz miał podobną przypadłość. Tak więc ga-
wędziliśmy o tym i o tamtym. O niektórych rzeczach 
mogę wspomnieć. Na przykład, wiem, że ulubionym 
filmem Mariusza był Nieśmiertelny i że wzruszała nas 
dokładnie ta sama scena, gdy wiecznie młody i pięk-
ny bohater, wciąż jednakowo kocha swoją starzejącą 
się na jego oczach żonę. Wiem, że ulubionym artystą 
Mariusza był Freddie Mercury. Wiem, że pracował  
w księgarni, gdzie był surowo obserwowany przez 
pracodawczynię pod kątem nieczytania książek, a że 
nie mógł się oprzeć, jego kariera księgarska była krót-
ka. Wiem, że interesowało go życie społeczne, poli-
tyka, samorządność, bo gdy jechaliśmy z powrotem,  
zabrał mnie na spotkanie (nie umiem powiedzieć z kim 
i w jakiej sprawie, lecz wiem, że w Krasnymstawie). 
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Badera (i na pewno wielu innych, których nie umiem 
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w miejscach znajomych jak i nowych (gdy byliśmy 
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rem). Wiem, że mojego wydawniczego pecha uznał 
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wyżej, wciąż nie wierzę), zapytałam w duchu, równie 
niepoważnie, by odpędzić to przerażające uczucie nie-
odwracalności: Mariusz, czy myślisz, że to „Singiel”?! 
W tym miejscu muszę wyjaśnić, o czym piszę. Otóż 
– proszę się nie śmiać – moja debiutancka powieść 
pt. Singiel, czasami… zabija. Jakoś tak, rykoszetem, 
bo nie wszystkich, ale dla mnie była to prawdziwie 
czarna, niczym niedająca się wyjaśnić, seria. Zaczęło 
się od wydawcy i… trwa. Mariusz prosił, bym prze-
liczyła zgony i wyszło mi kilka osób, którym ofiaro-
wałam książkę, bądź mieli z nią jakąś inną styczność. 
Większość, na szczęście, ma się dobrze. I tego się  
z Mariuszem trzymamy.
 Znaliśmy się bardzo krótko, ale podróż tam 
i z powrotem na trasie Zamość – Lublin – Zamość, 
pozostanie we mnie na zawsze. Gdy teraz o tym pi-
szę, mam wrażenie, że Mariusz uśmiecha się do mnie 
gdzieś z obłoków i podsuwa obrazy. Rzeczywiście, aż 
sama się dziwię, że pamiętam to tak dokładnie. Wiem, 
że nigdy go nie zapomnę. Czasem sobie pogadamy, 
jak to wierszorób z powieściorobem, wypomnę mu 
jeszcze nieraz anielskie towarzystwo i pewnie zjem 
jego ulubione flaczki. Będzie okazja, by powspomi-
nać naszą podróż. 
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nym (jak się okazało) zdjęciem z okładki. Chcę ka-
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i wszystkie myśli zebrane w tym tomiku, są takie jak 
on: uczuciowe i żartobliwe, nostalgiczne, wzruszają-
ce, mądre. Po prostu piękne. Jeden z nich, Do Ma***, 
zaciska mi gardło, gdy go czytam: Tak ci Matko zimno 
w grobie, pójdę ja, położę się przy tobie, tak ci ciemno, 
tak boleśnie, przyjdę zaraz, jeszcze wcześnie […].

Już wiem, do kogo tak mu było pilno. Ach – 
myślę znowu – ci Aniołowie mieli farta i już go nie 
oddadzą.

 Monika Rebizant-Siwiło 
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leżał na katafalku w kształcie złotego karpia
zaszyli go w brzuchu wielkiej ryby
z paszczy wystawała głowa
a zamiast płetwy ogonowej sterczały odnóża
widzieliście jaki był pełny, jak za żywota
a nawet jeszcze trochę napuchł, taki tuczony
stary kawalarz pozostał sobą do końca
kiedy zamykali nad nim wieko trumny
puścił jeszcze bąbla nosem, na pożegnanie

W ciszę godziny głębokiej  
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w ciszy nocy głębokiej 
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noc spada rzęsistym obłokiem 
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w kominach sadze piekielne 
na stołach białe obrusy 
czekają na dzwony niedzielne 
aż pianie skorupę nieba ukruszy 
klucze do grodu, w kuferku 
unosi pijany fotograf i basta 
w jego magicznym puzderku 
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przez w pół otwarte okna 
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Mariusz Kargul
1976-2013

- 13 -



literatura                                                                                                                                     opowiadanie

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014
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WIECZNOŚĆ
Cóż mi z tego, że wszechświat jest wieczny,
kiedy ja sam muszę umrzeć na wieki (…).
Albert Camus

Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!
Cóż to za człowiek  – Umarły

A. Mickiewicz, Dziady
I

W zacisznej ulicy, na peryferiach Lwowa, stał dom, którego jedyny mieszkaniec rozpoczynał właśnie 
daleką podróż. Śnił o niej codziennie. Początkowo go przerażała, jednak im bardziej przybliżał się jej nieunikniony 
termin, stawał się spokojniejszy. Zaplanował ją w najdrobniejszych szczegółach. Cieszyła go myśl, że oto już 
niedługo, stanie się panem czasu, który teraz nie znaczył zbyt wiele. Przepływał przez palce, niczym górski 
strumień, unosząc w dal młodość i zdrowie. Tam, dokąd zmierzał, panowały inne, lepsze prawa.

Życie stanowiło dla niego wypadkową artystycznych rozważań, było zagadkowym pytaniem i krzykiem 
grozy, który obłaskawiał słowami. Tak wielu chyliło czoła wobec jego talentu. Dzisiaj planował swoją ostatnią 
podróż w samotności. Cud tajemniczości, którego miał dostąpić, oddalał gorycz zapomnienia i potęgował 
tęsknotę za tamtym brzegiem. Pomost pomiędzy doczesnością a nieskończonością stawał się z każdą sekundą 
wyraźniejszy. Przybierał formę coraz bardziej realną. Wszystko było dokładnie tak, jak zaplanował. 

Wróciły siły. Podniósł się na łóżku i, wspierając drżącymi dłońmi, usiadł. W tunelu zajaśniało światło. 
Sunący po bezkresnych torach pociąg śpiewnym turkotem zbliżał się do stacji. Mężczyzna sięgnął po pióro. Ten 
niepozorny przedmiot, narzędzie wieloletniej pracy, ukochał najbardziej. Czy tam, dokąd zmierza, będzie mógł 
zabrać je ze sobą? Musi o to zadbać. Testament leżał tuż obok. Wszystko zaplanował. Pisał go wiele dni, gdy 
wracała świadomość, a rozpalony gorączką umysł pozwalał na chwilę pozbierać rozbiegane myśli. 

Uśmiechnął się. Fala kojącego spokoju ogarniała ciało, potwierdzając wszystkie plany na przyszłość. 
Zacisnął pióro w dłoni i rutynowym gestem złożył podpis. Pociąg osiągnął stację. Po chwili z impetem ruszył 
przed siebie. Rozpierana szczęściem dusza zerwała bez żalu więzi z życiem. Był 12 listopada 1936 roku…

Serce ustało, pierś już lodowata
ścięły się usta i oczy zawarły (…).

A. Mickiewicz, Dziady
II

 Na drugim brzegu panowała wiosna. Siedzący w przedziale pociągu mężczyzna ze zdumieniem 
wpatrywał się w swoje odbicie w szybie. Był pewien, że ziemska powłoka pozostanie w świecie, który opuścił 
i z biegiem lat rozsypie się w proch. Tymczasem podążyła za nim. Miał wciąż te same kruczoczarne włosy, 
bladą, szczupłą twarz, zwieńczoną spiczastą brodą. Wąskie usta ginęły, jak dawniej, w bogatym zaroście. Tylko 
oczy – soczyście orzechowe, odziedziczone po matce Eugenii – zdawały się być inne. Po chwili zrozumiał, 
dlaczego. Nie płonęły już gorączką, lecz młodzieńczym blaskiem cudownie odzyskanych lat. Uniósł dłoń  
i dotknął twarzy. Była ciepła. Nie wstydził się łez, poruszony wizją szczęścia, którego tak bardzo się lękał. 
Gdyby mógł wrócić… Widział jednak, że to niemożliwe. Wieczność otulała go coraz szczelniej miękkim szalem 
niebytu. Poddawał się jej woli, wiedziony uczuciem, że ją pokocha. 

Kiedy zrozumiał, że umiera, przeraził się. Umysł opanowały najczarniejsze z wizji, potęgowane grozą 
wiedzy, którą posiadał. Żarliwa religijność dawała wytchnienie coraz rzadziej. Jako znawca demonologii, 
parapsychologii i magii, z coraz większym trudem uwalniał umysł od spraw ostatecznych. Najtrudniej było mu 
uwierzyć we własną śmierć. Gdyby wiedział, z jaką prostotą przejdzie na drugi brzeg, nie zaprzątałby umysłu 
wizjami rozkładających się ciał, robactwa i duszności ciemnego grobu. Tymczasem jedynym okrucieństwem 
przemijania było to, że nikogo nie zdoła pocieszyć. Każdy musi przejść tę ścieżkę sam. 

Spojrzał w okno. Tuż za lustrzanym odbiciem dostrzegł znajomy krajobraz galicyjskich nizin, przetykany 
od niechcenia korowodem pojedynczych wzniesień. Za torami przesuwały się przeplatane łaciatą korą brzozowe 
zagajniki. W oddali majaczyły wioski, wklejone w gościniec niczym czarno-białe widoczki. Do złudzenia 
przypominały mu krajobraz nadbużańskiej Kamionki. Wiedział, że proste chałupy są pokryte gontami, że 
strzecha wdziera się do ciasnych, okiennych wnęk, a drewniane świątynie, co najmniej trzech wyznań, pokornie 
wtapiają w krajobraz.

Typowa wieś galicyjska leżała zazwyczaj nad rzeką lub stawem. Z daleka sprawiała wrażenie pięknej, 
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wręcz idyllicznej. Z bliska wyłaniała się przysłowiowa galicyjska bieda. Nie mogły zatuszować jej potężne, 
śpiewnie szumiące drzewa ani łany ziemi, przypominające pasiastą kobiecą spódnicę. Domy były małe. Jeszcze 
mniejszych okien nie sposób było otworzyć. Wpadała przez nie znikoma wiązka światła, zazwyczaj letnią porą 
roku. W jednej skąpej izbie gnieździli się ludzie wraz z inwentarzem. Był to jednocześnie salon, pokój do 
pracy, jadalnia i sypialnia. Na honorowym miejscu, zajmując sobą większość izby, stał piec. Wielki, zbudowany  
z gliny, ogrzewał izbę i kości staruszków, moszczących sobie na nim legowiska. Rozdawał hojnie wypiekany w 
jego trzewiach chleb. Jego zapach rozgościł się w przedziale, wywołując na twarzy podróżnego błogi uśmiech 
zadowolenia. Oto mijał pierwszy z przystanków, któremu na imię Dzieciństwo. Pociąg nie zwalniał. Jak 
najwierniejszy pies, który prowadzi ociemniałego pana w bezpieczną dal, tak ukochany demon ruchu, unosił 
go teraz w nieskończoność. Przeczuwał, dokąd zmierza. Krajobrazy, wyłaniające się na horyzoncie, umacniały 
go w niejasnym przekonaniu, że oto podąża własnym śladem. Za oknem rozciągały się teraz suche, porośnięte 
sośniną piachy, które tylko w korytach rzek ustępowały miejsca żyznej ziemi uprawnej. Wzdłuż torów, jak 
ogromne arki przymierza, wyrastały kościoły. 

Pociąg zmierzał w kierunku miasta. Trasa przecinała lekko pofalowaną wyżynę i wiodła dalej na 
południe, w stronę przedgórza karpackiego. Tory schodziły łagodnie w dół, biegnąc szeroką doliną wzdłuż 
niemrawo płynącego Sanu. Koryto rzeki tworzyło naturalną granicę między Galicją Wschodnią a Zachodnią. 
Pociąg wtoczył się na żelazny most, pokonując rzekę. Na wzgórzach prawego brzegu Sanu dumnie wznosiła się 
austriacka twierdza, kontrastując z wieżami świątyń. Lewy brzeg tonął w splotach sadów. Zapach kwiecia unosił 
się w przedziale słodkim aromatem wiosny. Mężczyzna ponownie uśmiechnął się do wspomnień. Rozpamiętywał 
teraz czas, gdy wiedziony zapachem najpiękniejszej z pór, przemierzał urokliwe uliczki Przemyśla. 

Dzieciństwo, młodość, dojrzałość… Jak w życiu, które właśnie porzucił, zmierzał do ostatniego  
z akordów – śmierci. Zdążył ją obłaskawić, zajrzeć w oczy, utonąć w otchłani jej ramion, chociaż miał na 
to całą wieczność. Poznał jej pierwsze tchnienie, nie będąc nigdy starcem. Przeżył czterdzieści dziewięć 
ziemskich lat. Nie mógł przywołać ich wspomnienia, bowiem zwyczajnie ich nie zaznał. Umierając, uważał, 
że to niesprawiedliwe. Czy wieczność, w którą się zanurzał, będzie starością? Poczuł przemożną chęć przelania 
swoich myśli na papier. Lecz dłoń była pusta. Pióro pozostało gdzieś tam, na ziemi, w otchłani przeszłości, do 
której nie było powrotu. 

Pełno jest wieści o nocnym człowieku,
Żyją, co byli na jego pogrzebie […].

A. Mickiewicz, Dziady
III

Młody pisarz w roztargnieniu upuścił pióro. Podniósł je, usiłując pojąć znaczenie snu, który powracał 
do niego niemal każdej nocy. Mistrz spoglądał na niego z wyrzutem rozpalonymi gorączką oczami. Oddychał 
ciężko. Zniszczone chorobą ciało spoczywało bezwładnie na łóżku. Zapadnięte, kredowobiałe policzki, 
uwypuklały spieczone usta. Mokre od potu włosy oblepiały czoło. Hebanowa broda zlewała się w jedno  
z wąsami. Obraz, umierającego na gruźlicę pisarza, na zawsze pozostał w jego pamięci. 

Jako jeden z niewielu towarzyszył mu w ostatniej drodze. Prosta trumna, listopadowy wiatr targający 
koronami cmentarnych drzew i garstka ludzi pochylona nad świeżą mogiłą, sprawiały ból. Nie byli rodziną, 
jednak łączyła ich wspólnota myśli. Chciał pisać jak on. Tworzyć jedyne w swoim rodzaju historie: niesamowite 
nowele, kolejowe horrory, tajemnicze, przepełnione grozą opowiadania. Często rozmawiali o wieczności. 
Pogodzony z upływem czasu pisarz snuł, przerywane męczącymi atakami kaszlu, domysły o tym, jaka jest. Czy 
śniąc, odbierał komunikat z zaświatów? Wstał, sięgnął po płaszcz i bezwiednie schował pióro do kieszeni. Czuł, 
że powinien odwiedzić grób mistrza. Zapalić znicz. Odmówić modlitwę. 

Cmentarz Janowski leżał w zachodniej części Lwowa, przy ulicy Szewczenki, dawnej – Janowskiej. 
„Boża rola”, oddalona znacznie od centrum miasta, była miejscem wiecznego spoczynku, głównie dla biedaków. 
Dotarł do celu tramwajem nr 7. Grób mistrza znajdował się na prawo od wejścia, w znacznym oddaleniu od 
głównej alei. Nie było na cmentarzu ozdobnych nagrobków. Z założenia przeznaczony był dla prostych, ubogich 
ludzi. Tym bardziej przykra stawała się myśl, że spoczywał wśród nich człowiek wielkiego serca i umysłu, 
literacki skarb polskiego narodu. Zapomniany. Opuszczony za życia. Anonimowy.

Młodzieniec stanął przy porosłym trawą grobie. Zatonął w modlitwie. Pod zamkniętymi powiekami 
przywoływał sen. Po chwili zrozumiał – A zatem, tego pragniesz, Mistrzu? – Otworzył oczy. 

Testament, który pozostawił, zawierał prośbę, by pochować go z piórem w dłoni. Nie dopilnował tego. 
Czy zdoła naprawić swój błąd? Wyciągnął z kieszeni pióro, pochylił nad grobem i starannie przykrył je grubą 
warstwą piasku. Spojrzał na prosty, brzozowy krzyż, wetknięty w mogiłę i czarną tabliczkę, przymocowaną do 
niego przerdzewiałym drutem: Stefan Grabiński, 1887-1936, Pokój Jego Duszy.

Listopadowy wiatr odezwał się z wielką siłą, strącając z drzew zeschnięte liście. Młody pisarz odruchowo 
sięgnął po poły niedbale zapiętego płaszcza. Lecz wiatr nie był zimny. Wręcz przeciwnie. Zadziwiał świeżością 
wiosennego oddechu.

Do zobaczenia w wieczności – zaszumiały drzewa.
Do zobaczenia – odpowiedział pisarz. 

Monika Rebizant-Siwiło
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Monika Rebizant-Siwiło

WIECZNOŚĆ
Cóż mi z tego, że wszechświat jest wieczny,
kiedy ja sam muszę umrzeć na wieki (…).
Albert Camus

Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!
Cóż to za człowiek  – Umarły

A. Mickiewicz, Dziady
I

W zacisznej ulicy, na peryferiach Lwowa, stał dom, którego jedyny mieszkaniec rozpoczynał właśnie 
daleką podróż. Śnił o niej codziennie. Początkowo go przerażała, jednak im bardziej przybliżał się jej nieunikniony 
termin, stawał się spokojniejszy. Zaplanował ją w najdrobniejszych szczegółach. Cieszyła go myśl, że oto już 
niedługo, stanie się panem czasu, który teraz nie znaczył zbyt wiele. Przepływał przez palce, niczym górski 
strumień, unosząc w dal młodość i zdrowie. Tam, dokąd zmierzał, panowały inne, lepsze prawa.

Życie stanowiło dla niego wypadkową artystycznych rozważań, było zagadkowym pytaniem i krzykiem 
grozy, który obłaskawiał słowami. Tak wielu chyliło czoła wobec jego talentu. Dzisiaj planował swoją ostatnią 
podróż w samotności. Cud tajemniczości, którego miał dostąpić, oddalał gorycz zapomnienia i potęgował 
tęsknotę za tamtym brzegiem. Pomost pomiędzy doczesnością a nieskończonością stawał się z każdą sekundą 
wyraźniejszy. Przybierał formę coraz bardziej realną. Wszystko było dokładnie tak, jak zaplanował. 

Wróciły siły. Podniósł się na łóżku i, wspierając drżącymi dłońmi, usiadł. W tunelu zajaśniało światło. 
Sunący po bezkresnych torach pociąg śpiewnym turkotem zbliżał się do stacji. Mężczyzna sięgnął po pióro. Ten 
niepozorny przedmiot, narzędzie wieloletniej pracy, ukochał najbardziej. Czy tam, dokąd zmierza, będzie mógł 
zabrać je ze sobą? Musi o to zadbać. Testament leżał tuż obok. Wszystko zaplanował. Pisał go wiele dni, gdy 
wracała świadomość, a rozpalony gorączką umysł pozwalał na chwilę pozbierać rozbiegane myśli. 

Uśmiechnął się. Fala kojącego spokoju ogarniała ciało, potwierdzając wszystkie plany na przyszłość. 
Zacisnął pióro w dłoni i rutynowym gestem złożył podpis. Pociąg osiągnął stację. Po chwili z impetem ruszył 
przed siebie. Rozpierana szczęściem dusza zerwała bez żalu więzi z życiem. Był 12 listopada 1936 roku…

Serce ustało, pierś już lodowata
ścięły się usta i oczy zawarły (…).

A. Mickiewicz, Dziady
II

 Na drugim brzegu panowała wiosna. Siedzący w przedziale pociągu mężczyzna ze zdumieniem 
wpatrywał się w swoje odbicie w szybie. Był pewien, że ziemska powłoka pozostanie w świecie, który opuścił 
i z biegiem lat rozsypie się w proch. Tymczasem podążyła za nim. Miał wciąż te same kruczoczarne włosy, 
bladą, szczupłą twarz, zwieńczoną spiczastą brodą. Wąskie usta ginęły, jak dawniej, w bogatym zaroście. Tylko 
oczy – soczyście orzechowe, odziedziczone po matce Eugenii – zdawały się być inne. Po chwili zrozumiał, 
dlaczego. Nie płonęły już gorączką, lecz młodzieńczym blaskiem cudownie odzyskanych lat. Uniósł dłoń  
i dotknął twarzy. Była ciepła. Nie wstydził się łez, poruszony wizją szczęścia, którego tak bardzo się lękał. 
Gdyby mógł wrócić… Widział jednak, że to niemożliwe. Wieczność otulała go coraz szczelniej miękkim szalem 
niebytu. Poddawał się jej woli, wiedziony uczuciem, że ją pokocha. 

Kiedy zrozumiał, że umiera, przeraził się. Umysł opanowały najczarniejsze z wizji, potęgowane grozą 
wiedzy, którą posiadał. Żarliwa religijność dawała wytchnienie coraz rzadziej. Jako znawca demonologii, 
parapsychologii i magii, z coraz większym trudem uwalniał umysł od spraw ostatecznych. Najtrudniej było mu 
uwierzyć we własną śmierć. Gdyby wiedział, z jaką prostotą przejdzie na drugi brzeg, nie zaprzątałby umysłu 
wizjami rozkładających się ciał, robactwa i duszności ciemnego grobu. Tymczasem jedynym okrucieństwem 
przemijania było to, że nikogo nie zdoła pocieszyć. Każdy musi przejść tę ścieżkę sam. 

Spojrzał w okno. Tuż za lustrzanym odbiciem dostrzegł znajomy krajobraz galicyjskich nizin, przetykany 
od niechcenia korowodem pojedynczych wzniesień. Za torami przesuwały się przeplatane łaciatą korą brzozowe 
zagajniki. W oddali majaczyły wioski, wklejone w gościniec niczym czarno-białe widoczki. Do złudzenia 
przypominały mu krajobraz nadbużańskiej Kamionki. Wiedział, że proste chałupy są pokryte gontami, że 
strzecha wdziera się do ciasnych, okiennych wnęk, a drewniane świątynie, co najmniej trzech wyznań, pokornie 
wtapiają w krajobraz.

Typowa wieś galicyjska leżała zazwyczaj nad rzeką lub stawem. Z daleka sprawiała wrażenie pięknej, 
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wręcz idyllicznej. Z bliska wyłaniała się przysłowiowa galicyjska bieda. Nie mogły zatuszować jej potężne, 
śpiewnie szumiące drzewa ani łany ziemi, przypominające pasiastą kobiecą spódnicę. Domy były małe. Jeszcze 
mniejszych okien nie sposób było otworzyć. Wpadała przez nie znikoma wiązka światła, zazwyczaj letnią porą 
roku. W jednej skąpej izbie gnieździli się ludzie wraz z inwentarzem. Był to jednocześnie salon, pokój do 
pracy, jadalnia i sypialnia. Na honorowym miejscu, zajmując sobą większość izby, stał piec. Wielki, zbudowany  
z gliny, ogrzewał izbę i kości staruszków, moszczących sobie na nim legowiska. Rozdawał hojnie wypiekany w 
jego trzewiach chleb. Jego zapach rozgościł się w przedziale, wywołując na twarzy podróżnego błogi uśmiech 
zadowolenia. Oto mijał pierwszy z przystanków, któremu na imię Dzieciństwo. Pociąg nie zwalniał. Jak 
najwierniejszy pies, który prowadzi ociemniałego pana w bezpieczną dal, tak ukochany demon ruchu, unosił 
go teraz w nieskończoność. Przeczuwał, dokąd zmierza. Krajobrazy, wyłaniające się na horyzoncie, umacniały 
go w niejasnym przekonaniu, że oto podąża własnym śladem. Za oknem rozciągały się teraz suche, porośnięte 
sośniną piachy, które tylko w korytach rzek ustępowały miejsca żyznej ziemi uprawnej. Wzdłuż torów, jak 
ogromne arki przymierza, wyrastały kościoły. 

Pociąg zmierzał w kierunku miasta. Trasa przecinała lekko pofalowaną wyżynę i wiodła dalej na 
południe, w stronę przedgórza karpackiego. Tory schodziły łagodnie w dół, biegnąc szeroką doliną wzdłuż 
niemrawo płynącego Sanu. Koryto rzeki tworzyło naturalną granicę między Galicją Wschodnią a Zachodnią. 
Pociąg wtoczył się na żelazny most, pokonując rzekę. Na wzgórzach prawego brzegu Sanu dumnie wznosiła się 
austriacka twierdza, kontrastując z wieżami świątyń. Lewy brzeg tonął w splotach sadów. Zapach kwiecia unosił 
się w przedziale słodkim aromatem wiosny. Mężczyzna ponownie uśmiechnął się do wspomnień. Rozpamiętywał 
teraz czas, gdy wiedziony zapachem najpiękniejszej z pór, przemierzał urokliwe uliczki Przemyśla. 

Dzieciństwo, młodość, dojrzałość… Jak w życiu, które właśnie porzucił, zmierzał do ostatniego  
z akordów – śmierci. Zdążył ją obłaskawić, zajrzeć w oczy, utonąć w otchłani jej ramion, chociaż miał na 
to całą wieczność. Poznał jej pierwsze tchnienie, nie będąc nigdy starcem. Przeżył czterdzieści dziewięć 
ziemskich lat. Nie mógł przywołać ich wspomnienia, bowiem zwyczajnie ich nie zaznał. Umierając, uważał, 
że to niesprawiedliwe. Czy wieczność, w którą się zanurzał, będzie starością? Poczuł przemożną chęć przelania 
swoich myśli na papier. Lecz dłoń była pusta. Pióro pozostało gdzieś tam, na ziemi, w otchłani przeszłości, do 
której nie było powrotu. 

Pełno jest wieści o nocnym człowieku,
Żyją, co byli na jego pogrzebie […].

A. Mickiewicz, Dziady
III

Młody pisarz w roztargnieniu upuścił pióro. Podniósł je, usiłując pojąć znaczenie snu, który powracał 
do niego niemal każdej nocy. Mistrz spoglądał na niego z wyrzutem rozpalonymi gorączką oczami. Oddychał 
ciężko. Zniszczone chorobą ciało spoczywało bezwładnie na łóżku. Zapadnięte, kredowobiałe policzki, 
uwypuklały spieczone usta. Mokre od potu włosy oblepiały czoło. Hebanowa broda zlewała się w jedno  
z wąsami. Obraz, umierającego na gruźlicę pisarza, na zawsze pozostał w jego pamięci. 

Jako jeden z niewielu towarzyszył mu w ostatniej drodze. Prosta trumna, listopadowy wiatr targający 
koronami cmentarnych drzew i garstka ludzi pochylona nad świeżą mogiłą, sprawiały ból. Nie byli rodziną, 
jednak łączyła ich wspólnota myśli. Chciał pisać jak on. Tworzyć jedyne w swoim rodzaju historie: niesamowite 
nowele, kolejowe horrory, tajemnicze, przepełnione grozą opowiadania. Często rozmawiali o wieczności. 
Pogodzony z upływem czasu pisarz snuł, przerywane męczącymi atakami kaszlu, domysły o tym, jaka jest. Czy 
śniąc, odbierał komunikat z zaświatów? Wstał, sięgnął po płaszcz i bezwiednie schował pióro do kieszeni. Czuł, 
że powinien odwiedzić grób mistrza. Zapalić znicz. Odmówić modlitwę. 

Cmentarz Janowski leżał w zachodniej części Lwowa, przy ulicy Szewczenki, dawnej – Janowskiej. 
„Boża rola”, oddalona znacznie od centrum miasta, była miejscem wiecznego spoczynku, głównie dla biedaków. 
Dotarł do celu tramwajem nr 7. Grób mistrza znajdował się na prawo od wejścia, w znacznym oddaleniu od 
głównej alei. Nie było na cmentarzu ozdobnych nagrobków. Z założenia przeznaczony był dla prostych, ubogich 
ludzi. Tym bardziej przykra stawała się myśl, że spoczywał wśród nich człowiek wielkiego serca i umysłu, 
literacki skarb polskiego narodu. Zapomniany. Opuszczony za życia. Anonimowy.

Młodzieniec stanął przy porosłym trawą grobie. Zatonął w modlitwie. Pod zamkniętymi powiekami 
przywoływał sen. Po chwili zrozumiał – A zatem, tego pragniesz, Mistrzu? – Otworzył oczy. 

Testament, który pozostawił, zawierał prośbę, by pochować go z piórem w dłoni. Nie dopilnował tego. 
Czy zdoła naprawić swój błąd? Wyciągnął z kieszeni pióro, pochylił nad grobem i starannie przykrył je grubą 
warstwą piasku. Spojrzał na prosty, brzozowy krzyż, wetknięty w mogiłę i czarną tabliczkę, przymocowaną do 
niego przerdzewiałym drutem: Stefan Grabiński, 1887-1936, Pokój Jego Duszy.

Listopadowy wiatr odezwał się z wielką siłą, strącając z drzew zeschnięte liście. Młody pisarz odruchowo 
sięgnął po poły niedbale zapiętego płaszcza. Lecz wiatr nie był zimny. Wręcz przeciwnie. Zadziwiał świeżością 
wiosennego oddechu.

Do zobaczenia w wieczności – zaszumiały drzewa.
Do zobaczenia – odpowiedział pisarz. 

Monika Rebizant-Siwiło
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Henryk Radej

Poetka z Kamienia

W upalną sobotę 7 czerwca br., podczas po-
dróży na Roztocze, rozdzwoniła się moja komórka. 
Od życzliwej koleżanki z pracy dowiedziałem się, 
że w Kamieniu koło Chełma rozwieszono klepsydry 
informujące o śmierci Bronisławy Fastowiec. A jed-
nak. Stało się. Niegroźny z pozoru, zabieg chirurgicz-
ny nie przywrócił jej zdrowia. Potem były esemesy, 
mnóstwo esemesów i telefony – od i do znajomych. 
Taki wirtualny znak czasu, zamiast pogrzebowego 
ziela idącego przez wieś. Ruszyła lawina wspomnień 
– tych dawnych i całkiem świeżych. Pani Bronisława 
nie chciała, aby ją odwiedzać w szpitalu. Byłem u niej 
tylko dwa razy. Wolała, żeby dzwonić na komórkę, 
jaką przy łóżku zostawiła jej córka. Krępowała ją bez-
silność wobec własnej cielesności. Więcej milczeli-
śmy, niż rozmawialiśmy ze sobą. Niczego nie chciała, 
nie potrzebowała, przepraszała, że jest nieuczesana, że 
tyle tu śmierci na co dzień. Żartowała, że ma wreszcie 
dużo czasu na rozmyślania, nie tylko o swoim życiu. 
Przez telefon wolała słuchać niż mówić, więc opo-
wiadałem jej jakieś bzdurne historie o swojej pracy, 
o wyjazdach na targi książki, o imprezach literackich, 
jakieś plotki i sensacje z Internetu. Jak zwykle zbiera-
łem dla niej gazety, aby po powrocie do domu mogła 
o wszystkim przeczytać. Pokaźny stosik różnych wy-
dawnictw leży na moim biurku do dziś. 

I nie będzie już listów od Pani Bronisławy, 
choć lubiła je pisać pasjami i dzielić się swoimi 
przeżyciami, nie tylko ze mną. A prawie w każdym 
jakiś nowy wiersz lub pomysł, ledwo naszkicowany. 
I wiele, wiele historii z własnego, trudnego życia, 
opisanych tak od serca. I coś jeszcze o ostatnich lek-
turach, o wrażeniach ze spotkań z ludźmi, o swoim 
smutku i samotności po śmierci syna, że chciałaby 
kochać wszystkich, a to takie trudne. Były też małe 
radości, które przynosiły jej sukcesy literackie, jakieś 
nagrody, kolejne książki z jej wierszami i pociecha  
z kształcących się wnucząt. Z czasem przyszły choro-
by i przyćmiły wszelkie radości.

Dnia 9 czerwca br. Kamień pożegnał poetkę 
Bronisławę Fastowiec. Mieszkała tu od 1961 roku. 
Dzieciństwo i młodość spędziła w Siennicy Rożanej 
oraz Krasnymstawie, gdzie ukończyła liceum. Po 
maturze wybierała się na studia romanistyczne do 
Krakowa, ale plany zburzyła młodzieńcza miłość. 
Całe swoje życie była bezsilna wobec miłości, której 
nie zaznała od swoich rodziców – matka zmarła tuż po 
jej urodzeniu, ojca nie znała. Wychowywała ją bab-
ka, dobrzy nauczyciele i literatura. Od najmłodszych 
lat była wrażliwa na ludzi, przyrodę i treści zapisane 
w książkach. Dużo czytała, nauka przychodziła jej  
z łatwością. Od kłopotów życia realnego uciekała  
w świat fikcji i na siennicki cmentarz, gdzie „odwie-
dzała” znajomych. Tam wskrzeszała swoje dzieciń-
stwo – często biedne i bose, ale niepowtarzalne, bo 
pełne uroków siennickiej przyrody i wspólnych za-
baw z rówieśnikami.

W Kamieniu, w czasie wolnym od prac go-
spodarczych, czytała książki i pisała mnóstwo listów 
do przyjaciół, którzy, w przeciwieństwie do niej, 
zdążyli rozjechać się po całej Polsce. Poświęcała 
czas rodzinie i dzieciom i ciągle czuła się niespeł-
niona w tym, do czego zmuszało ją życie skupione 
na gospodarczej hodowli lisów i trzody chlewnej. 
Ciągle chciała czegoś więcej i na wyższym poziomie. 
Ceniła sobie znajomości i nawiązywane przyjaźnie 
– zwłaszcza z ludźmi kultury. Potrafiła korespondo-
wać z Marią Kuncewiczową po lekturze Cudzoziemki  
i z aktorami, po obejrzanych spektaklach teatralnych 
w telewizji. Polemizowała z autorami wielu artyku-
łów prasowych i audycji radiowych. 

 Zamiłowania do lektur oraz swojego talen-
tu poetyckiego Pani Bronisława nie ujawniała świa-
tu aż do roku 1991. Wtedy zaczęły ukazywać się jej 
wiersze, drukowane w chełmskiej prasie. Ich autorka 
zaczęła nieśmiało pojawiać się na zebraniach towa-
rzystwa rodzin kresowych i spotkaniach literackich 
w kręgu pisma „Kresy Literackie”, gdzie miała oka-
zję czytać swoje wiersze.  Potem przyszła kolej na 
tomiki poetyckie i własne spotkania autorskie. Była 
dobrą poetką dzięki swemu talentowi i pracowitości. 
Pokazała, że można żyć i tworzyć z dala od przepy-
chanek i skandali, bo najważniejszy dla niej był au-
tentyzm poetyckiego skupienia, refleksyjna postawa 
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wobec świata i budowanie na tym własnej filozofii 
życiowej. Najpierw była żoną, matką, babcią – a do-
piero potem poetką. Jakże trudno na co dzień pogo-
dzić te role z ulotnością poetyckich przeżyć. Przez 
całe życie los nie skąpił jej traumatycznych doznań, 
gdy musiała zmierzyć się z chorobą, a potem śmiercią 
swego ukochanego syna Jerzego. Ratunek znala-
zła w poezji, która okazała się skuteczną autotera-
pią. Zaczynała od bardzo osobistych wierszy, często  
o tematyce religijnej, by z czasem sprostać tematom 
uniwersalnym o Polsce i życiu człowieka w kontek-
stach historycznych. Doświadczona życiowo zawsze 
potrafiła wysłuchać innych i pomagać w cierpieniu –  
i nieważne, czy był to starszy sąsiad zza miedzy, za-
gubiony młody człowiek, czy wygnańcy zza Buga.  

We wstępie do tomiku Ścieżek złoty piach 
(Chełm, 1996) tak pisałem o poezji Bronisławy 
Fastowiec: To bardzo mądra poezja na miarę po-
etyckiego doktoratu z życia. Autentyzm przeżyć jest 
dominujący, a romantyczne natchnienie i oczytanie 
literackie rządzą jej twórczością. Stąd niewyszuka-
ne słownictwo, proste rymy, zmienna i nieregularna 
stroficzność. Wydaje się, że inny zapis byłby nieszcze-
ry, napuszony uczonością, niepotrzebnie udziwniony. 
Dziś podtrzymuję te słowa.

W jednym z listów pisała: A kiedy już umrze-
my, niechaj coś z nas pozostanie, po tych wszystkich 
pożegnaniach, powrotach, odejściach – choćby smut-
ny badyl, liść na wietrze, choćby małe piórko... Ten 
fragment stał się z czasem piękną strofą o nadziei  
w krótkim wierszu o przemijaniu.

Wydany w roku 2006 wybór wierszy i prozy 
Bronisławy Fastowiec nosi tytuł Zostanę w słowach 
i tęczy. Dziś tęczy nadaje się jakieś nowe, pokrętne 
znaczenia ideowe, ale jej piękno nadal urzeka. Na 
szczęście słów raz zapisanych (i wydrukowanych!) 
nie da się przekręcić. W nich zostajemy na zawsze. 
Ponadto, głos poetki i jej wiersze uwieczniła w swoich 
reportażach red. Maria Brzezińska z Radia Lublin.

Pani Bronisława, oprócz wierszy, zostawi-
ła nam przykład kobiety niezłomnej, silniejszej od 
przekornego losu. Zostali jej najbliżsi, zostało jeszcze 
trochę zdjęć w albumach i cała skrzynia pamiątek, 
listów, wycinków z gazet. Tylko Ona potrafiła jedną 
herbatą ogrzać atmosferę zimnego pokoju, by czas 
zatrzymał się w rozmowie na kilka godzin. Kiedy że-
gnaliśmy ją na kamieńskim cmentarzu, dookoła kwi-
tły polne maki. Jeden z nich, tuż obok trumny poetki, 
gubił swoje płatki wraz z upływem czasu potrzebne-
go na obrzędy pogrzebowe i żegnających ją mówców. 
Zanim wszystko się skończyło, sterczała tylko naga 
łodyga. Świat zubożał o element naturalnego piękna. 
Jakby dla przypomnienia prawdy, że wraz ze śmier-
cią poety ubożeje literatura o nienapisane przez niego 
wiersze. 

Henryk Radej

Bronisława Fastowiec

A kiedy mnie już nie będzie

A kiedy mnie już nie będzie
nic się przecież nie zmieni
spadnie śnieg albo deszcz
i liść pożółknie w jesieni

A gdyby to była wiosna
ulepi gniazdo jaskółka
wilga zawoła „Zofija”
zakuka na szczęście kukułka

I kwiaty będą pachniały
trawa się zazieleni
bo kiedy mnie już nie będzie 
to nic się przecież nie zmieni

Nadzieja

A kiedy już umrzemy
niechaj coś z nas zostanie
po tych wszystkich 
pożegnaniach
powrotach
odejściach

Choćby smutny badyl
choćby liść na wietrze
choćby małe piórko
unoszone przez powietrze

    
   *   *   *
Dajesz mi go w nocy
na krótką chwilę snu
bym tym boleśniej 
odczuwała jego nieobecność

Każdego dnia nadstawiam
drugi policzek

Każdego dnia podnoszę krzyż

Tylko nie rozumiem
dlaczego tak
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ny nie przywrócił jej zdrowia. Potem były esemesy, 
mnóstwo esemesów i telefony – od i do znajomych. 
Taki wirtualny znak czasu, zamiast pogrzebowego 
ziela idącego przez wieś. Ruszyła lawina wspomnień 
– tych dawnych i całkiem świeżych. Pani Bronisława 
nie chciała, aby ją odwiedzać w szpitalu. Byłem u niej 
tylko dwa razy. Wolała, żeby dzwonić na komórkę, 
jaką przy łóżku zostawiła jej córka. Krępowała ją bez-
silność wobec własnej cielesności. Więcej milczeli-
śmy, niż rozmawialiśmy ze sobą. Niczego nie chciała, 
nie potrzebowała, przepraszała, że jest nieuczesana, że 
tyle tu śmierci na co dzień. Żartowała, że ma wreszcie 
dużo czasu na rozmyślania, nie tylko o swoim życiu. 
Przez telefon wolała słuchać niż mówić, więc opo-
wiadałem jej jakieś bzdurne historie o swojej pracy, 
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jakieś plotki i sensacje z Internetu. Jak zwykle zbiera-
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o wszystkim przeczytać. Pokaźny stosik różnych wy-
dawnictw leży na moim biurku do dziś. 

I nie będzie już listów od Pani Bronisławy, 
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wobec świata i budowanie na tym własnej filozofii 
życiowej. Najpierw była żoną, matką, babcią – a do-
piero potem poetką. Jakże trudno na co dzień pogo-
dzić te role z ulotnością poetyckich przeżyć. Przez 
całe życie los nie skąpił jej traumatycznych doznań, 
gdy musiała zmierzyć się z chorobą, a potem śmiercią 
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uniwersalnym o Polsce i życiu człowieka w kontek-
stach historycznych. Doświadczona życiowo zawsze 
potrafiła wysłuchać innych i pomagać w cierpieniu –  
i nieważne, czy był to starszy sąsiad zza miedzy, za-
gubiony młody człowiek, czy wygnańcy zza Buga.  

We wstępie do tomiku Ścieżek złoty piach 
(Chełm, 1996) tak pisałem o poezji Bronisławy 
Fastowiec: To bardzo mądra poezja na miarę po-
etyckiego doktoratu z życia. Autentyzm przeżyć jest 
dominujący, a romantyczne natchnienie i oczytanie 
literackie rządzą jej twórczością. Stąd niewyszuka-
ne słownictwo, proste rymy, zmienna i nieregularna 
stroficzność. Wydaje się, że inny zapis byłby nieszcze-
ry, napuszony uczonością, niepotrzebnie udziwniony. 
Dziś podtrzymuję te słowa.

W jednym z listów pisała: A kiedy już umrze-
my, niechaj coś z nas pozostanie, po tych wszystkich 
pożegnaniach, powrotach, odejściach – choćby smut-
ny badyl, liść na wietrze, choćby małe piórko... Ten 
fragment stał się z czasem piękną strofą o nadziei  
w krótkim wierszu o przemijaniu.

Wydany w roku 2006 wybór wierszy i prozy 
Bronisławy Fastowiec nosi tytuł Zostanę w słowach 
i tęczy. Dziś tęczy nadaje się jakieś nowe, pokrętne 
znaczenia ideowe, ale jej piękno nadal urzeka. Na 
szczęście słów raz zapisanych (i wydrukowanych!) 
nie da się przekręcić. W nich zostajemy na zawsze. 
Ponadto, głos poetki i jej wiersze uwieczniła w swoich 
reportażach red. Maria Brzezińska z Radia Lublin.
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ła nam przykład kobiety niezłomnej, silniejszej od 
przekornego losu. Zostali jej najbliżsi, zostało jeszcze 
trochę zdjęć w albumach i cała skrzynia pamiątek, 
listów, wycinków z gazet. Tylko Ona potrafiła jedną 
herbatą ogrzać atmosferę zimnego pokoju, by czas 
zatrzymał się w rozmowie na kilka godzin. Kiedy że-
gnaliśmy ją na kamieńskim cmentarzu, dookoła kwi-
tły polne maki. Jeden z nich, tuż obok trumny poetki, 
gubił swoje płatki wraz z upływem czasu potrzebne-
go na obrzędy pogrzebowe i żegnających ją mówców. 
Zanim wszystko się skończyło, sterczała tylko naga 
łodyga. Świat zubożał o element naturalnego piękna. 
Jakby dla przypomnienia prawdy, że wraz ze śmier-
cią poety ubożeje literatura o nienapisane przez niego 
wiersze. 
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Nocne etiudy

I
Popatrz
Gwiazdy lecą
Zimny księżyc spogląda
z ukosa
Daj mi rękę
tak będzie bezpieczniej
Już się nie bój
Noce nie są wieczne
Dotknij trawy
- wstaje ranna rosa.

II
Zostań ze mną
takich gwiazd nie można 
liczyć w samotności
Pospadają
i nie zgodzi się nigdy
rachunek odtrąconej
miłości.

III
Noc przywiodła ze sobą
ciemne chmury
szare myśli
Wierszem szarym otuliła
i wabiła
by postawić krok
ostatni
Z góry

Pod jarzębiną 

Pod jarzębiną usiąść i nie wstawać wcale
tu odpoczywać od człowieczej doli
to nic
że złamią gałąź razem z czerwonym koralem

Pod sosną stanąć i szyszką zostać
zrzucić na zawsze smutną ludzką postać
to nic
że zerwą i trochę zaboli

Trawą zieloną wrosnąć mocno w ziemię
w czas zimy zmarznąć – wiosną się odrodzić
albo szuwarem w zimnej wodzie brodzić
i tak odchodzić
wolno stąd odchodzić

Z Chagalla

W małym mieście
na wysokiej wieży
ni to cerkwi
ni to kościoła
skrzypi rzewnie blaszany kogucik
gdy obraca się z wiatrem dokoła

Nad nim płyną futrzane obłoki
trzymając się miękko za ręce
niby pary zakochane

Na ziemi maleńkie ludziki
spoglądają ciekawie do góry
i na wieżę i na kogucika
i na zakochane chmury

Tylko w rogu
gdzie już nikt nie stoi
po tej stronie
gdzie już nikt nie mieszka
na podniebnej drodze podskakuje
nienamalowany powóz do Witebska

i koników też nie ma
a koła turkocą
jedzie dwoje do ślubu
niewidzialną karocą

 Wczesna jesień

Wiatr poruszył leciutko firanką
zaszumiało liściasto na dworze
mgła uniosła się cichym porankiem
i skoszono ostatnie już zboże

Moja jesień skrada się po polach
taka cicha nieśmiała i młoda
już nie może się ukryć w kąkolach
ni w bławatach ni w makach – a szkoda

Bo ta jesień nie – jest już tamta
i ten wiatr niby taki a inny
w oknie wisi ta sama firanka 
– ulatuje już innym trzepotem

                                                      [wybór:  HR]
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Danuta Makaruk

Róże z Pierii* 
Haliny Graboś

Świat przedstawiony wierszy Haliny Graboś, 
zebranych w tomiku  Prześwit, zatrzymał się niczym 
w pół-blasku, w ulotnej chwili budzącego się dnia, 
kiedy wszystko może się jeszcze zdarzyć. Ten 
prześwit może być początkiem zarówno zwątpienia, 
jak i nadziei, prawdy i złudzenia, dobra i zła  
– wszystko jest prawdopodobne, jak u zarania życia 
(Rozmowa z sumieniem). Możliwa jest każda opcja, 
bo to, co kiedyś wykiełkuje, jest niewiadomą. Pewne 
jest jedynie to, że będzie, bo zawsze przychodzi. 
 Rodzi się nostalgia i zaduma, wypełniająca także  inne 
utwory, w których podmiot liryczny próbuje oddać 
nastrój tego, co najbardziej ulotne i nieuchwytne – 
czasu, co mija nieubłaganie (echo). To jest źródłem 
żalu i tęsknoty za nieosiągalnymi już szaleństwami 
wiosen i magią zimy (w czterech ścianach), za 
 snem, co jak śmierć jest ciekawsza od życia. 

Ziemski byt znaczy ciągłe poszukiwanie 
szczęścia, nie tylko w wymiarze ziemskim, lecz 
nade wszystko – wiecznym. Tylko ono może  
napełnić pustkę i uczynić życie nienadaremnym 
(poszukiwania). To sprawia, że tematyka wierszy 
zagłębia się w filozoficzne rozważania o istocie bytu 
ludzkiego, jego sensie, o życiu w innym wymiarze. 
Dramatycznie, a jednocześnie kusząco, wabią 
świetlista aleja, zarys światła, czas i droga, które 
nie są ani dobre ani złe, są po prostu „piękne” (Na 
przedłużonym oddechu). Podmiot liryczny oddaje 
chrześcijańskie wyobrażenie życia po życiu, duszy 
nieśmiertelnej i jej nieokreśloności – Nie wiem /  
kim jestem, ani skąd, wiem tylko muszę odjechać. 
Do tej przestrzeni nie sięga mędrca szkiełko i oko, 
dlatego tak trudno ją opisać. Można jedynie oddać 
ulotne wrażenia chwili, zatrzymanej w prześwicie.

Halina Graboś wykorzystuje całe bogactwo 
środków stylistycznych, by oddać nieodgadnioność 
bytu, wyrastającego z realnych doświadczeń podmiotu 
lirycznego: dzieciństwa, śmierci ojca, dużego domu 
wypełnionego dziećmi i wnukami oraz codzienności 
dwojga starzejących się ludzi, prosto i bezpośrednio 
opisanej w, najpiękniejszym chyba, liryku ja i ty 
jesienne.  Ona zdobna w aureolę kuchennych zapachów 
czeka na niego „z obiadem”, on grabi liście w sadzie. 
Oboje wiele już powiedzieli, żonglując słowami  
i dojrzeli do ciszy, która ani nie wybucha, ani nie rani. 
Wspólnie spędzone lata zamieniły ich w stare drzewa, 

które pochylają się ku sobie. Dla tych dwojga czas 
zatrzymał się w pewien jesienny dzień, by wypełnić 
się spełnieniem. 

Poezja Haliny Graboś, wielokrotnie wcześniej 
określana jako ludowa, w prezentowanym tomiku 
zdecydowanie odchodzi od tej konwencji. Prostotę 
języka zastąpiła poetka bogatą metaforyką,  religijność 
– filozoficznymi rozważaniami o istocie bytu na 
granicy między życiem doczesnym i wiecznym. 
Gdzieniegdzie tylko pojawiają się elementy, które 
przypominają o literackich korzeniach: nagietek 
słońca,  jesienny sad, rumianki białosrebrzyste, 
rosa na malwach. Te odniesienia nie służą jednak 
opisowi realnej przestrzeni, ale temu, by pokazać 
rozdźwięk pomiędzy rytmiczną harmonią natury 
a depresyjnym sercem, które na chwilę zatrzymało 
wskazówkę. Subtelny i wrażliwy podmiot liryczny 
próbuje opisać rzeczywistość, ale wie, jak trudno 
opowiedzieć sen. Bo gdy obejmuje wszystko / to 
już nie poezja i nie ułatwiają tego nawet  powoje 
nieuchwytnych metafor (zielona rzeka snu). Poeta – 
podmiot liryczny, żyjący w prześwicie jawy i snu, 
rzeczywistości i świata przedstawionego poezji, stara 
się pogodzić ze sobą te dwie przestrzenie. Wierzy 
w moc poezji, zdolnej do naprawienia świata. To  
w jej czasoprzestrzeni Aniołowie rozpalą gwiazdę 
spełniającą cuda, a słowa zakwitną pierwszymi 
nasionami myśli (Fatamorgana). 

Wiersze zebrane w tomiku prześwit 
wyróżnia interesująca metaforyka, konsekwencja 
twórcza w obrazowaniu  problemów przemijania  
i poszukiwania odpowiedzi na pytania od zawsze 
nurtujące ludzi: kim jestem? skąd i dokąd zmierzam? 
Zmuszają do zastanowienia się nad sposobem 
przeżywania codzienności, nad stawianymi celami 
i swoim miejscem w otaczającej rzeczywistości. 
Spina je klamra miłości do Niego, który może 
zmienić beznadzieję / w żyzną nadzieję. Tym samym 
odpowiada podmiot liryczny na postawione wcześniej 
pytania. Życie porządkuje Ten, który słowem zbudził 
świat. To On ma moc budzenia do życia nowego 
(*** Poprzez trud bezsilność i lęk), sztukowania 
sumienia (Nadzieja), rozpromieniania, rozumienia 
i ocalania (*** kiedyś się rozwidnię). Można się 
jedynie domyślać, kim jest ów On, ale nienazwanie 
wprost Twórcy sprawia, że każdy czytelnik może 
odczytywać liryki poprzez perspektywę własnej wiary 
i osobistych doświadczeń. I choć w prezentowanych 
wierszach brakuje nakazów i zakazów, to nad 
wszystkim dominuje ogólnie rozumiane dobro, które 
sprawia, że wiersze Haliny Graboś zyskują wartość 
uniwersalną. Z kobiecą wrażliwością, delikatnością 
i wyczuciem wskazują drogę, którą warto podążać, 
by u kresu życia określić je wartościowym i bez 
obaw oczekiwać na nowe światło.

Danuta Makaruk
* Halina Graboś, Róże z Pierii, Wydawnictwo 
TAWA, Chełm 2014.
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Nocne etiudy

I
Popatrz
Gwiazdy lecą
Zimny księżyc spogląda
z ukosa
Daj mi rękę
tak będzie bezpieczniej
Już się nie bój
Noce nie są wieczne
Dotknij trawy
- wstaje ranna rosa.

II
Zostań ze mną
takich gwiazd nie można 
liczyć w samotności
Pospadają
i nie zgodzi się nigdy
rachunek odtrąconej
miłości.

III
Noc przywiodła ze sobą
ciemne chmury
szare myśli
Wierszem szarym otuliła
i wabiła
by postawić krok
ostatni
Z góry

Pod jarzębiną 

Pod jarzębiną usiąść i nie wstawać wcale
tu odpoczywać od człowieczej doli
to nic
że złamią gałąź razem z czerwonym koralem

Pod sosną stanąć i szyszką zostać
zrzucić na zawsze smutną ludzką postać
to nic
że zerwą i trochę zaboli

Trawą zieloną wrosnąć mocno w ziemię
w czas zimy zmarznąć – wiosną się odrodzić
albo szuwarem w zimnej wodzie brodzić
i tak odchodzić
wolno stąd odchodzić

Z Chagalla

W małym mieście
na wysokiej wieży
ni to cerkwi
ni to kościoła
skrzypi rzewnie blaszany kogucik
gdy obraca się z wiatrem dokoła

Nad nim płyną futrzane obłoki
trzymając się miękko za ręce
niby pary zakochane

Na ziemi maleńkie ludziki
spoglądają ciekawie do góry
i na wieżę i na kogucika
i na zakochane chmury

Tylko w rogu
gdzie już nikt nie stoi
po tej stronie
gdzie już nikt nie mieszka
na podniebnej drodze podskakuje
nienamalowany powóz do Witebska

i koników też nie ma
a koła turkocą
jedzie dwoje do ślubu
niewidzialną karocą

 Wczesna jesień

Wiatr poruszył leciutko firanką
zaszumiało liściasto na dworze
mgła uniosła się cichym porankiem
i skoszono ostatnie już zboże

Moja jesień skrada się po polach
taka cicha nieśmiała i młoda
już nie może się ukryć w kąkolach
ni w bławatach ni w makach – a szkoda

Bo ta jesień nie – jest już tamta
i ten wiatr niby taki a inny
w oknie wisi ta sama firanka 
– ulatuje już innym trzepotem

                                                      [wybór:  HR]

literatura                                                                                                                                            recenzja

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

Danuta Makaruk

Róże z Pierii* 
Haliny Graboś

Świat przedstawiony wierszy Haliny Graboś, 
zebranych w tomiku  Prześwit, zatrzymał się niczym 
w pół-blasku, w ulotnej chwili budzącego się dnia, 
kiedy wszystko może się jeszcze zdarzyć. Ten 
prześwit może być początkiem zarówno zwątpienia, 
jak i nadziei, prawdy i złudzenia, dobra i zła  
– wszystko jest prawdopodobne, jak u zarania życia 
(Rozmowa z sumieniem). Możliwa jest każda opcja, 
bo to, co kiedyś wykiełkuje, jest niewiadomą. Pewne 
jest jedynie to, że będzie, bo zawsze przychodzi. 
 Rodzi się nostalgia i zaduma, wypełniająca także  inne 
utwory, w których podmiot liryczny próbuje oddać 
nastrój tego, co najbardziej ulotne i nieuchwytne – 
czasu, co mija nieubłaganie (echo). To jest źródłem 
żalu i tęsknoty za nieosiągalnymi już szaleństwami 
wiosen i magią zimy (w czterech ścianach), za 
 snem, co jak śmierć jest ciekawsza od życia. 

Ziemski byt znaczy ciągłe poszukiwanie 
szczęścia, nie tylko w wymiarze ziemskim, lecz 
nade wszystko – wiecznym. Tylko ono może  
napełnić pustkę i uczynić życie nienadaremnym 
(poszukiwania). To sprawia, że tematyka wierszy 
zagłębia się w filozoficzne rozważania o istocie bytu 
ludzkiego, jego sensie, o życiu w innym wymiarze. 
Dramatycznie, a jednocześnie kusząco, wabią 
świetlista aleja, zarys światła, czas i droga, które 
nie są ani dobre ani złe, są po prostu „piękne” (Na 
przedłużonym oddechu). Podmiot liryczny oddaje 
chrześcijańskie wyobrażenie życia po życiu, duszy 
nieśmiertelnej i jej nieokreśloności – Nie wiem /  
kim jestem, ani skąd, wiem tylko muszę odjechać. 
Do tej przestrzeni nie sięga mędrca szkiełko i oko, 
dlatego tak trudno ją opisać. Można jedynie oddać 
ulotne wrażenia chwili, zatrzymanej w prześwicie.

Halina Graboś wykorzystuje całe bogactwo 
środków stylistycznych, by oddać nieodgadnioność 
bytu, wyrastającego z realnych doświadczeń podmiotu 
lirycznego: dzieciństwa, śmierci ojca, dużego domu 
wypełnionego dziećmi i wnukami oraz codzienności 
dwojga starzejących się ludzi, prosto i bezpośrednio 
opisanej w, najpiękniejszym chyba, liryku ja i ty 
jesienne.  Ona zdobna w aureolę kuchennych zapachów 
czeka na niego „z obiadem”, on grabi liście w sadzie. 
Oboje wiele już powiedzieli, żonglując słowami  
i dojrzeli do ciszy, która ani nie wybucha, ani nie rani. 
Wspólnie spędzone lata zamieniły ich w stare drzewa, 

które pochylają się ku sobie. Dla tych dwojga czas 
zatrzymał się w pewien jesienny dzień, by wypełnić 
się spełnieniem. 

Poezja Haliny Graboś, wielokrotnie wcześniej 
określana jako ludowa, w prezentowanym tomiku 
zdecydowanie odchodzi od tej konwencji. Prostotę 
języka zastąpiła poetka bogatą metaforyką,  religijność 
– filozoficznymi rozważaniami o istocie bytu na 
granicy między życiem doczesnym i wiecznym. 
Gdzieniegdzie tylko pojawiają się elementy, które 
przypominają o literackich korzeniach: nagietek 
słońca,  jesienny sad, rumianki białosrebrzyste, 
rosa na malwach. Te odniesienia nie służą jednak 
opisowi realnej przestrzeni, ale temu, by pokazać 
rozdźwięk pomiędzy rytmiczną harmonią natury 
a depresyjnym sercem, które na chwilę zatrzymało 
wskazówkę. Subtelny i wrażliwy podmiot liryczny 
próbuje opisać rzeczywistość, ale wie, jak trudno 
opowiedzieć sen. Bo gdy obejmuje wszystko / to 
już nie poezja i nie ułatwiają tego nawet  powoje 
nieuchwytnych metafor (zielona rzeka snu). Poeta – 
podmiot liryczny, żyjący w prześwicie jawy i snu, 
rzeczywistości i świata przedstawionego poezji, stara 
się pogodzić ze sobą te dwie przestrzenie. Wierzy 
w moc poezji, zdolnej do naprawienia świata. To  
w jej czasoprzestrzeni Aniołowie rozpalą gwiazdę 
spełniającą cuda, a słowa zakwitną pierwszymi 
nasionami myśli (Fatamorgana). 

Wiersze zebrane w tomiku prześwit 
wyróżnia interesująca metaforyka, konsekwencja 
twórcza w obrazowaniu  problemów przemijania  
i poszukiwania odpowiedzi na pytania od zawsze 
nurtujące ludzi: kim jestem? skąd i dokąd zmierzam? 
Zmuszają do zastanowienia się nad sposobem 
przeżywania codzienności, nad stawianymi celami 
i swoim miejscem w otaczającej rzeczywistości. 
Spina je klamra miłości do Niego, który może 
zmienić beznadzieję / w żyzną nadzieję. Tym samym 
odpowiada podmiot liryczny na postawione wcześniej 
pytania. Życie porządkuje Ten, który słowem zbudził 
świat. To On ma moc budzenia do życia nowego 
(*** Poprzez trud bezsilność i lęk), sztukowania 
sumienia (Nadzieja), rozpromieniania, rozumienia 
i ocalania (*** kiedyś się rozwidnię). Można się 
jedynie domyślać, kim jest ów On, ale nienazwanie 
wprost Twórcy sprawia, że każdy czytelnik może 
odczytywać liryki poprzez perspektywę własnej wiary 
i osobistych doświadczeń. I choć w prezentowanych 
wierszach brakuje nakazów i zakazów, to nad 
wszystkim dominuje ogólnie rozumiane dobro, które 
sprawia, że wiersze Haliny Graboś zyskują wartość 
uniwersalną. Z kobiecą wrażliwością, delikatnością 
i wyczuciem wskazują drogę, którą warto podążać, 
by u kresu życia określić je wartościowym i bez 
obaw oczekiwać na nowe światło.

Danuta Makaruk
* Halina Graboś, Róże z Pierii, Wydawnictwo 
TAWA, Chełm 2014.

- 19 -



literatura                                                                                                                                              poezja

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

HALINA GRABOŚ

Poetka. Urodziła się 17 maja 1952 roku  
w miejscowości Ciemno k. Lubartowa. 
Debiutowała w 1982 roku wierszem, zamiesz- 
czonym w antologii poetyckiej  Strofy nadziei. 
Wydała trzy tomiki poetyckie:   

Gdzie się maleńki płomyk pali  (Drukarnia 
kresowa Bednaruk 2003)
Strony życia  (TAWA 2007) 
Myśli niesekretne  (TAWA 2010)
Róże z Pierii  (TAWA 2014)

 Jej liryki cechuje niewyszukany język  
i zróżnicowana tematyka – od sielanki po zagadnienia 
eschatologiczne. Poetka swoje wiersze zamieszczała  
w licznych antologiach i almanachach poetyckich,  
m. in.  A duch wieje kędy chce (1994), Zostaje ślad 
(2001), Przestrzeń prawdy (2008), Chełm w poezji 
(2010), Chełmskie strofy (2011), Wybór wierszy 
(konkurs poezji religijnej im. Józefa Tischnera, 
Ludźmierz 2012). Swoje wiersze publikowała również 
w „Pro Patrii”, „Kresach Literackich”, „Egerii”, 
„Twórczości Ludowej”, „Tygodniku Chełmskim”, 
„Nestorze”. 

 Halina Graboś jest laureatką wielu 
konkursów literackich: Turniej Jednego Wiersza 
(ChDK), „U progu kresów” (Chełm), Konkurs 
im. Sabiny Derkaczewskiej (Krasnystaw),  
„O chmielakowy Antałek” (Krasnystaw), „Ziarno” 
(Siennica Różana), Konkurs im. Jana Pocka 
(Lublin), Turniej Jednego Wiersza w Natalinie 
(ChGL); kilkukrotną laureatką konkursu „Matka” 
(Chełm), finalistką Konkursu Jednego Wiersza 
(Łomża).  Jest członkinią Chełmskiej Grupy 
Literackiej „Lubelska 36” oraz Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Mieszka w Kamieniu (pow. 
chełmski).
Credo życiowe:
 Trzeba przyznać, że szczęście w tym życiu 
opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego 
życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest 
uobecnienie tej nadziei.                

Halina Graboś

przedświt 

jeszcze nie świt a sączący się 
szczelinami nieba pół-blask
rośnie kiełkuje w siłę rozlewa się 
falą większą niż moje myśli 
porusza stygnące słowa

nie pamiętam już podszeptów ciemności 
jej obezwładniającego oddechu
śmieję się tańczę w różanym brzasku
pragnę być sobą
i próbuję dotknąć nieba

przedświt nadejdzie 
rozpłynie się
jest zwątpieniem i nadzieją
prawdą i złudzeniem
jak pajęczyna na tęczy snów
ale przyjdzie zawsze przychodzi
znów rozświetli wodę w dzbanie
i farbę na płótnie van Gogha
znów rozjarzy kryształ pragnień

do świtu jeszcze daleko
nie wiem co będzie gdy wybuchnie
ogniem wschodzących słońc

* * *

kiedyś się rozwidnię
rozcieplę rozrzewnię
konstelacją wzruszeń nieodkrytych
– i Ty mnie rozpromienisz

kiedyś się otworzę
odtaję odgrzeszę
słowem ufności niewypowiedzianej
– i Ty mnie zrozumiesz

kiedyś się rozszumię
rozśmieję rozsmucę
niebem miłości natchnionej
– i Ty mi uwierzysz

kiedyś się wyzwolę
wyzbędę wyrosnę
z piekła niedowierzania najzwyklejszego

      – i Ty mnie ocalisz
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ja i ty jesiennie

Mężowi

jest tak jak kiedyś
grabisz liście w sadzie
ja zdobna w aureolę
kuchennych zapachów
czekam na ciebie
z obiadem

na stole dwa kubki z herbatą
dwie łyżki
talerze widelce
podasz mi chleb ja tobie sól
uśmiech wystarczy
za serce

fotele jak para ciepłych skarpet
ogrzeją nasze zziębnięte kości
wtuleni w przetarte obicia
pomilczymy o nas
o życiu
o miłości

wiele już powiedzieliśmy
żonglując słowami
dojrzeliśmy do tej ciszy
co nie czai się po kątach
nie wybucha
nie rani

w sadzie pełno suchych liści 
czas nic sobie z tego nie robi
zagrabił naszą młodość
w stare drzewa nas zamienił
pochyla ku jesieni
jak kiedyś
ku sobie

* * *

Poprzez trud bezsilność i lęk
przez posuchę wyobraźni
i tsunami serca
przebiega sejsmiczna fala
myśli o Tobie

rozsupłam smutek co
przylgnął do mnie jak kleszcz
i znajdę się tam gdzie
żadna łza
ani żal
tylko miłość niczym
rozszerzający się wszechświat

lekko usiądę na skrzydłach
Twych dłoni
jak ziarnko piasku na
lotnych wydmach
a Ty dmuchniesz na mnie
słowem którym
zbudziłeś świat
i mnie obudzisz
do życia
nowego

druga odsłona

życie życie rozstrojone skrzypce 
w ogrodach muzyki pełnych Bezceremonialnie
rozprawiasz się z głuchoniemą ogrodniczką w której
rozkwita dźwięk współczucia Ale dziś nie boję się ciebie W jednej
ręce trzymam lirę Safony w drugiej różę z Pierii z kropelką krwi serdecznej na kolcu

wczoraj pustka pełna fałszywych
melodii Dzisiaj gra żywiołów w podniebnej operze
Jutro lub pojutrze gdy nic nie będzie ważniejsze od wstążeczek
jabłek na ucztę dla gawronów odszukam w bezedni wszechświata
wiolinowy klucz miłości którym otworzę drzwi do innych głuchych i ślepych serc
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HALINA GRABOŚ

Poetka. Urodziła się 17 maja 1952 roku  
w miejscowości Ciemno k. Lubartowa. 
Debiutowała w 1982 roku wierszem, zamiesz- 
czonym w antologii poetyckiej  Strofy nadziei. 
Wydała trzy tomiki poetyckie:   

Gdzie się maleńki płomyk pali  (Drukarnia 
kresowa Bednaruk 2003)
Strony życia  (TAWA 2007) 
Myśli niesekretne  (TAWA 2010)
Róże z Pierii  (TAWA 2014)

 Jej liryki cechuje niewyszukany język  
i zróżnicowana tematyka – od sielanki po zagadnienia 
eschatologiczne. Poetka swoje wiersze zamieszczała  
w licznych antologiach i almanachach poetyckich,  
m. in.  A duch wieje kędy chce (1994), Zostaje ślad 
(2001), Przestrzeń prawdy (2008), Chełm w poezji 
(2010), Chełmskie strofy (2011), Wybór wierszy 
(konkurs poezji religijnej im. Józefa Tischnera, 
Ludźmierz 2012). Swoje wiersze publikowała również 
w „Pro Patrii”, „Kresach Literackich”, „Egerii”, 
„Twórczości Ludowej”, „Tygodniku Chełmskim”, 
„Nestorze”. 

 Halina Graboś jest laureatką wielu 
konkursów literackich: Turniej Jednego Wiersza 
(ChDK), „U progu kresów” (Chełm), Konkurs 
im. Sabiny Derkaczewskiej (Krasnystaw),  
„O chmielakowy Antałek” (Krasnystaw), „Ziarno” 
(Siennica Różana), Konkurs im. Jana Pocka 
(Lublin), Turniej Jednego Wiersza w Natalinie 
(ChGL); kilkukrotną laureatką konkursu „Matka” 
(Chełm), finalistką Konkursu Jednego Wiersza 
(Łomża).  Jest członkinią Chełmskiej Grupy 
Literackiej „Lubelska 36” oraz Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Mieszka w Kamieniu (pow. 
chełmski).
Credo życiowe:
 Trzeba przyznać, że szczęście w tym życiu 
opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego 
życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest 
uobecnienie tej nadziei.                

Halina Graboś

przedświt 

jeszcze nie świt a sączący się 
szczelinami nieba pół-blask
rośnie kiełkuje w siłę rozlewa się 
falą większą niż moje myśli 
porusza stygnące słowa

nie pamiętam już podszeptów ciemności 
jej obezwładniającego oddechu
śmieję się tańczę w różanym brzasku
pragnę być sobą
i próbuję dotknąć nieba

przedświt nadejdzie 
rozpłynie się
jest zwątpieniem i nadzieją
prawdą i złudzeniem
jak pajęczyna na tęczy snów
ale przyjdzie zawsze przychodzi
znów rozświetli wodę w dzbanie
i farbę na płótnie van Gogha
znów rozjarzy kryształ pragnień

do świtu jeszcze daleko
nie wiem co będzie gdy wybuchnie
ogniem wschodzących słońc

* * *

kiedyś się rozwidnię
rozcieplę rozrzewnię
konstelacją wzruszeń nieodkrytych
– i Ty mnie rozpromienisz

kiedyś się otworzę
odtaję odgrzeszę
słowem ufności niewypowiedzianej
– i Ty mnie zrozumiesz

kiedyś się rozszumię
rozśmieję rozsmucę
niebem miłości natchnionej
– i Ty mi uwierzysz

kiedyś się wyzwolę
wyzbędę wyrosnę
z piekła niedowierzania najzwyklejszego

      – i Ty mnie ocalisz
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Jerzy Tuszewski

MUZY
BRONISŁAWA 
HOROWICZA
 Nie znajdziemy imienia i nazwiska Broni-
sława Horowicza ani w Małej Encyklopedii Muzyki, 
ani w Małej Encyklopedii PWN, ani też w Leksyko-
nie PWN. Próżno byłoby także szukać biogramu tego 
jednego z wybitnych twórców polskiej i europejskiej 
kultury dwóch epok, w wydanym przed dwudziestu 
kilku laty przez „Interpress” Informatorze Biograficz-
nym Kto jest kim w Polsce? Chyba że trafilibyśmy  
w którejś z bibliotek publicznych na, wydaną w Pol-
sce w roku 1974, książkę – tom wspomnień Bronisła-
wa Horowicza pt. Nim przeminie z wiatrem... 
 Miałem szczęście po raz pierwszy spotkać jej 
autora w Paryżu i wiele godzin z nim rozmawiać przed 
moim mikrofonem, dla zrealizowania 7-odcinkowego 
radiowego serialu dokumentalnego pt. Moje insceni-
zacje operowe oraz reportażu zatytułowanego Paryski 
wieczór wspomnień Bronisława Horowicza. 
 Miejsce spotkania: mieszkanie wypełnione 
po brzegi książkami i teatralno-muzyczno-fotogra-
ficznymi bibelotami przy alei Generała Michela Bi-
zota w XII Dzielnicy miasta nad Sekwaną.
 Czas: jeden z wrześniowych wieczorów roku 
1974.
 Dwa najważniejsze rekwizyty: mikrofon  
i ręczny magnetofon Polskiego Radia oraz stary, pa-
miętający ponad stuletnie czasy, fonograf  z  tubą.
 Nie zapomnę nigdy kilku istotnych zdań wy-
bitnego scenografa Jana Kosińskiego z jego wstępu 
do tomu wspomnień pt. Nim przeminie z wiatrem...:  
 [...] Już przed wojną Horowicz marzył o zdo-
byciu fonografu, bo magnetofon jeszcze wtedy nie 
istniał. Marzenie zostało spełnione. Jest zabytkowy 
fonograf i bezcenne rolki woskowe z nagraniami gło-
sów z danych lat. Szczególnie ważny rekwizyt. Nieja-
ko uosobienie dwóch uzupełniających się namiętności 
– dwóch teatrów: radiowego i muzycznego. Jest on 
jakby częścią osobistego żywota jego właściciela. [...] 
Albowiem głównym źródłem jego osobowości wydaje 
się być autentyczna, a tak dziś rzadka  wielowar-
stwowość. [...] Horowicz już od najmłodszych lat 
robił zawsze parę  rzeczy  na  raz. 
 Oto co powiedział sam główny bohater tego 
eseju: Moja przygoda z muzyką, śpiewaniem i te-
atrem zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w czasach 

gimnazjalnych, w mieście Łodzi... Jak dawno temu? 
Nietrudno ustalić datę, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że urodziłem się właśnie w Łodzi w czasach „Ziemi 
Obiecanej” – to jest w roku 1910. 
 W tych czasach gimnazjalnych właśnie stu-
diował muzykę w konserwatorium, a potem nie 
wiadomo, jak i kiedy, został zawodowym aktorem. 
Ponoć przyczynił się do tego jeden z wielkiego rodu 
teatralnego – Konstanty Tatarkiewicz. Ale to miasto 
Łódź wspominał często głównie z trzech powodów: 
Najpierw poezja Juliana Tuwima. Następnie – mój 
nauczyciel rysunków, Karol Hiller, rozstrzelany przez 
Niemców w 1939 roku, któremu wiele zawdzięczam ze 
względu na jego opowieści o Wyspiańskim, Craigu, 
Apii i Copeau – czołowych postaciach światowego te-
atru. No i wreszcie dom przy ulicy Narutowicza pod 
numerem 12, w którym mieściło się Biuro Koncertowe 
Alfreda Straucha wraz ze składem nut i muzyków. Tam 
wystawiany był m.in. tomik „Estrady”, wydawany 
przez Bolesława Rudzkiego, ojca świetlanej pamięci 
Kazimierza Rudzkiego – aktora nie tylko kabaretów   
i teatrzyków. W tej „Estradzie” drukowano teksty pio-
senek, monologów i skecze warszawskich teatrzyków 
i kabaretów. 
 Właśnie dzięki [tej] „Estradzie” zaraziłem 
się na długie lata piosenką [!]... Można nawet po-
wiedzieć, że cała moja aktywność twórcza zaczęła się 
od flirtu z piosenką.  [...] Związane było to częściowo  
z faktem, że zaangażowałem się już w Warszawie do 
Teatru im. Stefana Żeromskiego, który nazwany był 
przez słynnego Boya-Żeleńskiego „latającą Solską”, 
gdyż nie miał on stałej siedziby w stolicy... Pan wie, 
że teatr, który szedł dobrze, był przedsiębiorstwem 
handlowym, zaś teatr, który szedł źle – był przedsię-
biorstwem wysoce artystycznym. Więc, żeby utrzy-
mać się przy życiu, postanowiłem wykorzystać swoją 
wcześniejszą umiejętność pisania i komponowania 
piosenek. Zdobyłem się na odwagę i zgłosiłem się do 
ówczesnego Jowisza polskiego kabaretu – a był nim, 
jak pan pewnie słyszał, Fryderyk Jarosy... Nie podej-
rzewałem nawet wtedy, jak ważne to było spotkanie 
dla mojej przyszłej kariery życiowej i zawodowej. [...] 
Nie pamiętam już, w czyim to było mieszkaniu. Obok 
Jarosy’ego był tam i Konrad Tom, i Zdzisław Górzyń-
ski – dyrygent orkiestry radiowej, i znakomity kawa-
larz, a także mój wspólnik od piosenek Jerzy Wrzos, 
czyli Tadeusz Żeromski – bo komponowałem muzykę  
i do obcych tekstów. Przyniosłem ze sobą trzy pio-
senki: „Powrócisz”, „Dwie noce” i „Piosenkę Te-
legraficzną”. Zaproponowano mi, żebym przegrał je 
na fortepianie i zaśpiewał. [...] Panowie siedzieli z 
minami grobowymi. Pomyślałem sobie: leżę! „Nikt 
tych piosenek nie przyjmie”. Po zakończonym popi-
sie Jarosy zadał mi pytanie, czy potrafię zaśpiewać... 
Marsyliankę? Podejrzewałem w tym jakiś kawał. Ale 
odpowiedziałem:  „Owszem, mogę zaśpiewać...”. Że-
romski wyciągnął tekst polski, wcześniej widać przy-
gotowany, i odrzekł: „To proszę zaśpiewać!”.
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 Położyłem ten tekst na pulpit fortepianu i za-
śpiewałem wszystkie trzy zwrotki. Po chwili milczenia 
odzywa się Jarosy: 
– No, tak: dwie pierwsze piosenki pójdą w pierwszym 
programie, będzie śpiewał je Bodo, a trzecia pójdzie 
w drugim. Ale przedtem, ponieważ  jest pan aktorem 
śpiewającym, podpiszemy z panem kontrakt do pro-
gramu pierwszego.
– A co ja mam tam robić? – pytam zaskoczony.
– Robimy w nim, proszę pana, teatralny obrazek 
pt. „Narodziny Marsylianki”, według obrazu Pil-
sa, gdzie oficer francuski Claude Rouget de Lisle w 
roku 1792r w salonie burmistrza Strasburga, śpiewa 
po raz pierwszy Marsyliankę... przez siebie napisaną  
i skomponowaną.
 No i tak to się zaczęło. Zagrałem twórcę Mar-
sylianki. Nie mogłem wówczas powiedzieć, że będzie to 
w pewnym sensie mój symboliczny debiut, prorokujący 
jednocześnie moje czterdziestoletnie  perygrynacje  pa-
ryskie  i moją reżyserską działalność operową, właśnie 
między innymi w Strasburgu, gdzie byłem jakiś czas dy-
rektorem artystycznym tajemniczej opery. 
 
I tu aż się prosi, żeby ponownie zacytować Jana Ko-
sińskiego:
 Cóż dziwnego, że Leon Schiller – wybitny in-
scenizator teatralny – w czasie reżyserskich studiów 
Horowicza, w Państwowym Instytucie Sztuki Teatral-
nej, gdzieśmy się, nota bene, poznali – widząc jego 
muzyczne, zainteresowania, zaczął go namawiać na 
zajęcie się dziedziną, która i jemu samemu nigdy nie 
dawała spokoju – teatrem muzycznym, operą. No i cóż 
miał począć?
 Otóż to. Pan Bronisław kilkakrotnie mi mó-
wił, że on przed wojną do opery nawet nie chodził. 
Jedynie w czasach studenckich raz był na Fauście 
Gounoda w Operze Warszawskiej i to zaspokoiło – 
jak się wyraził – jego żądze operowe na długie lata. 
Któregoś razu dodał: [...] Ale w pewnym wypadku wy-
starczy iskierki, żeby rozpalić ognisko. I tą iskierką 
był dla mnie Leon Schiller. A że z tym człowiekiem 
nieodłącznie żyła piosenka, więc i  iskra  była jakby 
podwójna. Bo w mojej biografii artystycznej dosko-
nałym reżyserem był także traf, szczęśliwy przypadek 
lub zbieg okoliczności. [...] Przecież wyjazd do  Pary-
ża w roku 1938 umożliwił mi niespodziewany sukces 
mojej piosenki. A napisałem ją i skomponowałem na 
zamówienie Jarosy’ego dla znanej w owych czasach 
piosenkarki Zofii Terne [...]. Najpierw miał to być slo-
fox, ale mi się nie spodobał i wyrzuciłem go do ko-
sza. Zrobiłem więc coś na 3/4 - taki walczyk-boston. 
Ale ten z kolei nie przypadł do gustu Zosi Terne. Więc 
jej powiedziałem, że na początku napisałem muzykę 
w rytmie 2/4, ale te nuty zniszczyłem. No i zagrałem 
jej kilka taktów, które sobie dziwnie przypomniałem. 
Zosia nagle wykrzyknęła: „To jest to, to, to! Niech mi 
pan to odtworzy w całości!” I tak oto powstał szla-
gier: „KIEDY BĘDZIESZ ZAKOCHANY”. [...]. Do-

czekał się,  jak pan, Jerzy wie doskonale, 4 nagrań 
płytowych; 4 wydań nutowych, co było rzadkością  
w owych czasach. Przeżył też swoją karierę filmową. 
Konrad Tom „nakręcił” tę piosenkę w filmie pt. „Pa-
rada Warszawy”. Przypadkowo usłyszałem fragment 
tej melodii w filmie Andrzeja Wajdy pt. „Popiół i dia-
ment”, kiedy oglądałem go z moją żoną przed laty  
w Paryżu. No właśnie – Paryż. Gdy pojawiłem się w 
nim 13 stycznia 1938 roku, opuszczając Warszawę, 
nie wiedziałem jeszcze, że wracać już do niej będę tyl-
ko jako  gość  – raz na dziesięć lat.
 I tu kolejny komentarz Jana Kosińskiego był-
by pożyteczny:
[...] Kiedy w połowie roku 1938 pojawiłem się nad Se-
kwaną, Horowicz był zamieszkałym już paryżaninem. 
Ranki spędzał w bibliotekach i odgrażał się, że napi-
sze książkę o operze... I oczywiście groźby dotrzymał. 
Powstała książka, będąca pozycją raczej odosobnio-
ną w skali świtowej, ponieważ atakowała temat nie 
od strony muzykologicznej, jak to od dawna było  
w zwyczaju, lecz z punktu widzenia realizacji teatral-
nej w oparciu o współczesną teorię reżyserii w du-
chu schillerowskim. Wydana w Paryżu w roku 1946...   
właśnie Ona miała wkrótce zaprowadzić autora na 
czołowe sceny operowe świata. [...] Ale nawet wtedy, 
gdy zdobył już w zawodzie reżyserskim pozycję mię-
dzynarodową, nie udało mu się wsiąknąć w jedno-
stronny personalizm operowy. Uchroniło go od tego 
radio. Już zaraz po okupacji hitlerowskiej, która we 
Francji miała zdecydowanie inny, nieco łagodniejszy 
charakter, aniżeli na przykład w naszym kraju, wcią-
gnięto Bronisława do paryskiej rozgłośni radiowej  
jako reżysera słuchowiska.
 A wypada mi tu dodać, że przyczynił się do 
tego,  o dziwo, francuski poeta Max Jacob, zaprzyjaź-
niony przed I wojną światową z innym poetą – Wil-
helmem de Kostrowickim alias Guillaume Apollinaire 
– poetą trzech ojczyzn, że się tak wyrażę: polsko-wło-
sko-francuskim! Ale to tylko tak na marginesie... Bo 
sprawa intensywnej animacji radiowej Bronisława 
Horowicza w Paryżu była w pewnym sensie konty-
nuacją przedwojennej działalności reżyserskiej w 
Teatrze Wyobraźni Polskiego Radia, za czasów nie-
zapomnianego, wybitnego animatora tej nowej wów-
czas sztuki słuchowej w Polsce, poety i radiowca,w 
latach trzydziestych ub. wieku.  szefa wydziału lite-
rackiego warszawskiej rozgłośni – Witolda Hulewi-
cza1 Bronisław Horowicz kilkakrotnie powtarzał w 
czasie moich  wielu spotkań w Paryżu i w Warszawie, 
że to właśnie Hulewiczowi zawdzięczał połknięcie 
bakcyla radiowego. Ale powróćmy do wypowiedzi 
Jana Kosińskiego:

1  Witold Hulewicz jest autorem pierwszego pol-
skiego oryginalnego słuchowiska pt. Pogrzeb Kiejstuta, 
nadanego 17 maja 1928 roku na antenie Rozgłośni PR  
w Wilnie. Zamordowany przez hitlerowców 12 czerwca 
1941 roku.
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Jerzy Tuszewski

MUZY
BRONISŁAWA 
HOROWICZA
 Nie znajdziemy imienia i nazwiska Broni-
sława Horowicza ani w Małej Encyklopedii Muzyki, 
ani w Małej Encyklopedii PWN, ani też w Leksyko-
nie PWN. Próżno byłoby także szukać biogramu tego 
jednego z wybitnych twórców polskiej i europejskiej 
kultury dwóch epok, w wydanym przed dwudziestu 
kilku laty przez „Interpress” Informatorze Biograficz-
nym Kto jest kim w Polsce? Chyba że trafilibyśmy  
w którejś z bibliotek publicznych na, wydaną w Pol-
sce w roku 1974, książkę – tom wspomnień Bronisła-
wa Horowicza pt. Nim przeminie z wiatrem... 
 Miałem szczęście po raz pierwszy spotkać jej 
autora w Paryżu i wiele godzin z nim rozmawiać przed 
moim mikrofonem, dla zrealizowania 7-odcinkowego 
radiowego serialu dokumentalnego pt. Moje insceni-
zacje operowe oraz reportażu zatytułowanego Paryski 
wieczór wspomnień Bronisława Horowicza. 
 Miejsce spotkania: mieszkanie wypełnione 
po brzegi książkami i teatralno-muzyczno-fotogra-
ficznymi bibelotami przy alei Generała Michela Bi-
zota w XII Dzielnicy miasta nad Sekwaną.
 Czas: jeden z wrześniowych wieczorów roku 
1974.
 Dwa najważniejsze rekwizyty: mikrofon  
i ręczny magnetofon Polskiego Radia oraz stary, pa-
miętający ponad stuletnie czasy, fonograf  z  tubą.
 Nie zapomnę nigdy kilku istotnych zdań wy-
bitnego scenografa Jana Kosińskiego z jego wstępu 
do tomu wspomnień pt. Nim przeminie z wiatrem...:  
 [...] Już przed wojną Horowicz marzył o zdo-
byciu fonografu, bo magnetofon jeszcze wtedy nie 
istniał. Marzenie zostało spełnione. Jest zabytkowy 
fonograf i bezcenne rolki woskowe z nagraniami gło-
sów z danych lat. Szczególnie ważny rekwizyt. Nieja-
ko uosobienie dwóch uzupełniających się namiętności 
– dwóch teatrów: radiowego i muzycznego. Jest on 
jakby częścią osobistego żywota jego właściciela. [...] 
Albowiem głównym źródłem jego osobowości wydaje 
się być autentyczna, a tak dziś rzadka  wielowar-
stwowość. [...] Horowicz już od najmłodszych lat 
robił zawsze parę  rzeczy  na  raz. 
 Oto co powiedział sam główny bohater tego 
eseju: Moja przygoda z muzyką, śpiewaniem i te-
atrem zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w czasach 

gimnazjalnych, w mieście Łodzi... Jak dawno temu? 
Nietrudno ustalić datę, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że urodziłem się właśnie w Łodzi w czasach „Ziemi 
Obiecanej” – to jest w roku 1910. 
 W tych czasach gimnazjalnych właśnie stu-
diował muzykę w konserwatorium, a potem nie 
wiadomo, jak i kiedy, został zawodowym aktorem. 
Ponoć przyczynił się do tego jeden z wielkiego rodu 
teatralnego – Konstanty Tatarkiewicz. Ale to miasto 
Łódź wspominał często głównie z trzech powodów: 
Najpierw poezja Juliana Tuwima. Następnie – mój 
nauczyciel rysunków, Karol Hiller, rozstrzelany przez 
Niemców w 1939 roku, któremu wiele zawdzięczam ze 
względu na jego opowieści o Wyspiańskim, Craigu, 
Apii i Copeau – czołowych postaciach światowego te-
atru. No i wreszcie dom przy ulicy Narutowicza pod 
numerem 12, w którym mieściło się Biuro Koncertowe 
Alfreda Straucha wraz ze składem nut i muzyków. Tam 
wystawiany był m.in. tomik „Estrady”, wydawany 
przez Bolesława Rudzkiego, ojca świetlanej pamięci 
Kazimierza Rudzkiego – aktora nie tylko kabaretów   
i teatrzyków. W tej „Estradzie” drukowano teksty pio-
senek, monologów i skecze warszawskich teatrzyków 
i kabaretów. 
 Właśnie dzięki [tej] „Estradzie” zaraziłem 
się na długie lata piosenką [!]... Można nawet po-
wiedzieć, że cała moja aktywność twórcza zaczęła się 
od flirtu z piosenką.  [...] Związane było to częściowo  
z faktem, że zaangażowałem się już w Warszawie do 
Teatru im. Stefana Żeromskiego, który nazwany był 
przez słynnego Boya-Żeleńskiego „latającą Solską”, 
gdyż nie miał on stałej siedziby w stolicy... Pan wie, 
że teatr, który szedł dobrze, był przedsiębiorstwem 
handlowym, zaś teatr, który szedł źle – był przedsię-
biorstwem wysoce artystycznym. Więc, żeby utrzy-
mać się przy życiu, postanowiłem wykorzystać swoją 
wcześniejszą umiejętność pisania i komponowania 
piosenek. Zdobyłem się na odwagę i zgłosiłem się do 
ówczesnego Jowisza polskiego kabaretu – a był nim, 
jak pan pewnie słyszał, Fryderyk Jarosy... Nie podej-
rzewałem nawet wtedy, jak ważne to było spotkanie 
dla mojej przyszłej kariery życiowej i zawodowej. [...] 
Nie pamiętam już, w czyim to było mieszkaniu. Obok 
Jarosy’ego był tam i Konrad Tom, i Zdzisław Górzyń-
ski – dyrygent orkiestry radiowej, i znakomity kawa-
larz, a także mój wspólnik od piosenek Jerzy Wrzos, 
czyli Tadeusz Żeromski – bo komponowałem muzykę  
i do obcych tekstów. Przyniosłem ze sobą trzy pio-
senki: „Powrócisz”, „Dwie noce” i „Piosenkę Te-
legraficzną”. Zaproponowano mi, żebym przegrał je 
na fortepianie i zaśpiewał. [...] Panowie siedzieli z 
minami grobowymi. Pomyślałem sobie: leżę! „Nikt 
tych piosenek nie przyjmie”. Po zakończonym popi-
sie Jarosy zadał mi pytanie, czy potrafię zaśpiewać... 
Marsyliankę? Podejrzewałem w tym jakiś kawał. Ale 
odpowiedziałem:  „Owszem, mogę zaśpiewać...”. Że-
romski wyciągnął tekst polski, wcześniej widać przy-
gotowany, i odrzekł: „To proszę zaśpiewać!”.
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 Położyłem ten tekst na pulpit fortepianu i za-
śpiewałem wszystkie trzy zwrotki. Po chwili milczenia 
odzywa się Jarosy: 
– No, tak: dwie pierwsze piosenki pójdą w pierwszym 
programie, będzie śpiewał je Bodo, a trzecia pójdzie 
w drugim. Ale przedtem, ponieważ  jest pan aktorem 
śpiewającym, podpiszemy z panem kontrakt do pro-
gramu pierwszego.
– A co ja mam tam robić? – pytam zaskoczony.
– Robimy w nim, proszę pana, teatralny obrazek 
pt. „Narodziny Marsylianki”, według obrazu Pil-
sa, gdzie oficer francuski Claude Rouget de Lisle w 
roku 1792r w salonie burmistrza Strasburga, śpiewa 
po raz pierwszy Marsyliankę... przez siebie napisaną  
i skomponowaną.
 No i tak to się zaczęło. Zagrałem twórcę Mar-
sylianki. Nie mogłem wówczas powiedzieć, że będzie to 
w pewnym sensie mój symboliczny debiut, prorokujący 
jednocześnie moje czterdziestoletnie  perygrynacje  pa-
ryskie  i moją reżyserską działalność operową, właśnie 
między innymi w Strasburgu, gdzie byłem jakiś czas dy-
rektorem artystycznym tajemniczej opery. 
 
I tu aż się prosi, żeby ponownie zacytować Jana Ko-
sińskiego:
 Cóż dziwnego, że Leon Schiller – wybitny in-
scenizator teatralny – w czasie reżyserskich studiów 
Horowicza, w Państwowym Instytucie Sztuki Teatral-
nej, gdzieśmy się, nota bene, poznali – widząc jego 
muzyczne, zainteresowania, zaczął go namawiać na 
zajęcie się dziedziną, która i jemu samemu nigdy nie 
dawała spokoju – teatrem muzycznym, operą. No i cóż 
miał począć?
 Otóż to. Pan Bronisław kilkakrotnie mi mó-
wił, że on przed wojną do opery nawet nie chodził. 
Jedynie w czasach studenckich raz był na Fauście 
Gounoda w Operze Warszawskiej i to zaspokoiło – 
jak się wyraził – jego żądze operowe na długie lata. 
Któregoś razu dodał: [...] Ale w pewnym wypadku wy-
starczy iskierki, żeby rozpalić ognisko. I tą iskierką 
był dla mnie Leon Schiller. A że z tym człowiekiem 
nieodłącznie żyła piosenka, więc i  iskra  była jakby 
podwójna. Bo w mojej biografii artystycznej dosko-
nałym reżyserem był także traf, szczęśliwy przypadek 
lub zbieg okoliczności. [...] Przecież wyjazd do  Pary-
ża w roku 1938 umożliwił mi niespodziewany sukces 
mojej piosenki. A napisałem ją i skomponowałem na 
zamówienie Jarosy’ego dla znanej w owych czasach 
piosenkarki Zofii Terne [...]. Najpierw miał to być slo-
fox, ale mi się nie spodobał i wyrzuciłem go do ko-
sza. Zrobiłem więc coś na 3/4 - taki walczyk-boston. 
Ale ten z kolei nie przypadł do gustu Zosi Terne. Więc 
jej powiedziałem, że na początku napisałem muzykę 
w rytmie 2/4, ale te nuty zniszczyłem. No i zagrałem 
jej kilka taktów, które sobie dziwnie przypomniałem. 
Zosia nagle wykrzyknęła: „To jest to, to, to! Niech mi 
pan to odtworzy w całości!” I tak oto powstał szla-
gier: „KIEDY BĘDZIESZ ZAKOCHANY”. [...]. Do-

czekał się,  jak pan, Jerzy wie doskonale, 4 nagrań 
płytowych; 4 wydań nutowych, co było rzadkością  
w owych czasach. Przeżył też swoją karierę filmową. 
Konrad Tom „nakręcił” tę piosenkę w filmie pt. „Pa-
rada Warszawy”. Przypadkowo usłyszałem fragment 
tej melodii w filmie Andrzeja Wajdy pt. „Popiół i dia-
ment”, kiedy oglądałem go z moją żoną przed laty  
w Paryżu. No właśnie – Paryż. Gdy pojawiłem się w 
nim 13 stycznia 1938 roku, opuszczając Warszawę, 
nie wiedziałem jeszcze, że wracać już do niej będę tyl-
ko jako  gość  – raz na dziesięć lat.
 I tu kolejny komentarz Jana Kosińskiego był-
by pożyteczny:
[...] Kiedy w połowie roku 1938 pojawiłem się nad Se-
kwaną, Horowicz był zamieszkałym już paryżaninem. 
Ranki spędzał w bibliotekach i odgrażał się, że napi-
sze książkę o operze... I oczywiście groźby dotrzymał. 
Powstała książka, będąca pozycją raczej odosobnio-
ną w skali świtowej, ponieważ atakowała temat nie 
od strony muzykologicznej, jak to od dawna było  
w zwyczaju, lecz z punktu widzenia realizacji teatral-
nej w oparciu o współczesną teorię reżyserii w du-
chu schillerowskim. Wydana w Paryżu w roku 1946...   
właśnie Ona miała wkrótce zaprowadzić autora na 
czołowe sceny operowe świata. [...] Ale nawet wtedy, 
gdy zdobył już w zawodzie reżyserskim pozycję mię-
dzynarodową, nie udało mu się wsiąknąć w jedno-
stronny personalizm operowy. Uchroniło go od tego 
radio. Już zaraz po okupacji hitlerowskiej, która we 
Francji miała zdecydowanie inny, nieco łagodniejszy 
charakter, aniżeli na przykład w naszym kraju, wcią-
gnięto Bronisława do paryskiej rozgłośni radiowej  
jako reżysera słuchowiska.
 A wypada mi tu dodać, że przyczynił się do 
tego,  o dziwo, francuski poeta Max Jacob, zaprzyjaź-
niony przed I wojną światową z innym poetą – Wil-
helmem de Kostrowickim alias Guillaume Apollinaire 
– poetą trzech ojczyzn, że się tak wyrażę: polsko-wło-
sko-francuskim! Ale to tylko tak na marginesie... Bo 
sprawa intensywnej animacji radiowej Bronisława 
Horowicza w Paryżu była w pewnym sensie konty-
nuacją przedwojennej działalności reżyserskiej w 
Teatrze Wyobraźni Polskiego Radia, za czasów nie-
zapomnianego, wybitnego animatora tej nowej wów-
czas sztuki słuchowej w Polsce, poety i radiowca,w 
latach trzydziestych ub. wieku.  szefa wydziału lite-
rackiego warszawskiej rozgłośni – Witolda Hulewi-
cza1 Bronisław Horowicz kilkakrotnie powtarzał w 
czasie moich  wielu spotkań w Paryżu i w Warszawie, 
że to właśnie Hulewiczowi zawdzięczał połknięcie 
bakcyla radiowego. Ale powróćmy do wypowiedzi 
Jana Kosińskiego:

1  Witold Hulewicz jest autorem pierwszego pol-
skiego oryginalnego słuchowiska pt. Pogrzeb Kiejstuta, 
nadanego 17 maja 1928 roku na antenie Rozgłośni PR  
w Wilnie. Zamordowany przez hitlerowców 12 czerwca 
1941 roku.
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[…] Ten niezwykle dynamiczny epizod radiowej twór-
czości Horowicza wydawał się być „tkanką łączną” 
jego różnorodnej działalności. Ta bezdenna, niena-
sycona beczka Danaid, jaką był wówczas program 
radiowy, zmuszała do nieograniczonej wynalazczo-
ści – tu trzeba coś wymyślić, wynaleźć, zaadaptować, 
wybrać, zmontować przetłumaczyć, dorobić muzykę 
albo fragment tekstu, trzeba wciągnąć do współpracy 
iksa czy igreka – po paru latach zna się już prawie 
wszystkich ludzi z niemal wszystkich artystycznych 
profesji. Jeśli w dodatku jest się fotografikiem – miał 
Horowicz na swoim koncie kilka wystaw – można co 
ciekawszych ludzi sportretować, można też nagrać 
ich głosy, gdy się posiada, no właśnie! – fonograf,  
a niebawem i magnetofon.
 Dla Bronisława Horowicza jedno zdanie było 
szczególnie ważne. Często je powtarzał:
 […] W moim przypadku traf jest niezwykle 
doskonałym reżyserem. No, bo to, co teraz powiem, 
to nie był właśnie TRAF? W roku 1949 miał się odbyć  
w Palermo na Sycylii kolejny, 23. Festiwal Między-
narodowego Stowarzyszenia Muzyki Współczesnej, 
do którego należała i Polska. Z tej okazji czynniki sy-
cylijskie postanowiły wystawić operę Karola Szyma-
nowskiego pt. „Król Roger” – wszak rzecz się dzieje 
w XII wieku na Sycylii. Szymanowski i Iwaszkiewicz 
znaleźli się na tej wyspie i napisali operę o sycylij-
skim królu Rogerze. A więc teraz miał okazję „Król 
Roger” wrócić do źródła. Reżyserię tej opery posta-
nowiono powierzyć Leonowi Schillerowi. Ten jednak, 
bez porozumienia ze mną, zrzekł się tej czynności na 
moją korzyść, jako swojego byłego ucznia-studenta.
 Pewnego dnia wezwano mnie do Ambasady 
Polskiej w Paryżu na rozmowę z ówczesnym attache 
kulturalnym – Mirosławem Żuławskim. Po dziesięciu 
latach po raz pierwszy miałem odwiedzić Warszawę, 
żeby między innymi obgadać sprawę z moim byłym 
profesorem Schillerem. Nie muszę mówić, jak wielkie 
to było dla mnie przeżycie. Warszawę zawsze uwa-
żałem za swoją matkę. Paryż – za żonę, a Wenecję 
– za kochankę... Ale wracając do „Króla Rogera”  
i do Palermo – była to epopeja, na którą nie starczy-
łoby ani taśmy, ani miejsca w programie Polskiej Te-
lewizji2, ani w pana Rozgłośni Polskiego Radia...
 Na pewno jednak „Król Roger” wystawiony 
w Teatro Massimo otworzył nowy rozdział w moim ar-
tystycznym życiu. Albowiem opera ma wiele lat, stała 
się moim żywiołem.

Jerzy Tuszewski
Zbigniew Lubaszewski
2 Mimo wszystko w roku 1993 zrealizowałem 
wspólnie z Grzegorzem Dubowskim dla TVP-1, według 
mojego pierwszego scenariusza, dwa filmy dokumental-
ne: Złączyła nas piosenka i Muzy Bronisława Horowicza. 
Niestety, po głównym bohaterze zostały jedynie te dwa 
nasze filmy i 8 moich audycji dokumentalnych, o których 
już wspomniałem na początku tego szkicu. Śp. Bronisław 
Horowicz odszedł od nas w roku 2005, mając 95 lat. 

W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE 
SZKIC O JADWIDZE 

CHRZĄSZCZEWSKIEJ-
GRAFF-SUCHODOLSKIEJ

Siedemdziesiąta rocznica wybuchu powstania war-
szawskiego jest dobrą okazją do przypomnienia  
wielu niezwykłych postaci uczestniczących w tym 
jednym z najdramatyczniejszych i jednocześnie naj-
bardziej znaczących wydarzeń w dziejach Polski. 
Tragiczna walka w Warszawie posiadała wiele 
aspektów analizowanych do dzisiaj przez history-
ków. Jednym z najważniejszych jest kwestia głębo-
kiej motywacji jej uczestników i skala ich bezprzy-
kładnego poświęcenia. Ten wyjątkowy stosunek do 
ojczyzny, kształtowany wiekami walk o wolność i 
niepodległość, warszawskim zrywem w 1944 roku, 
został wzmocniony i utrwalony. Taki sens powstania 
dobrze oddają słowa odezwy Do Narodu Polskiego! 
Rady Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów 
w dniu 3 października 1944 roku: Bo ci, którzy umar-
li już zwyciężyli, a ci którzy żyją – walczyć będą dalej, 
zwyciężą i dadzą świadectwo prawdzie, że Polska 
żyje, gdy żyją Polacy. 

Postacią, dla której taki stosunek do oj-
czyzny i patriotyzmu był czymś oczywistym, była 
Jadwiga Chrząszczewska-Graff-Suchodolska, zwią-
zana w okresie międzywojennym z Państwowym 
Gimnazjum (obecnie I Liceum Ogólnokształcące) 
im. Stefana Czarnieckiego. Ukształtowana w krę-
gu działaczy Związku Młodzieży Polskiej ZET, już  
w młodym wieku była wybitną i niezwykle zaanga-
żowaną w różnorodnych dziedzinach postacią życia 
społecznego. W czasach II Rzeczypospolitej, jako 
muzeolog i archiwistka, uczestniczyła w tworzeniu 
instytucji, gromadzących rozproszone świadectwa 
kultury polskiej. Po wybuchu II wojny światowej, ta 
specjalistka od księgozbiorów i archiwaliów, uznała, 
że wyjątkowa chwila wymaga specjalnego zaanga-
żowania. Została żołnierzem Armii Krajowej i służy-
ła w kobiecym patrolu minerskim. Ciężko poparzona 
w trakcie pozyskiwania materiałów wybuchowych, 
zmarła w pierwszych dniach powstania warszaw-
skiego. 

Jadwiga Chrząszczewska urodziła się 6 li-
stopada 1895 roku w Leonowie. Pochodziła ze szla-
checkiego rodu pieczętującego się herbem Trzaska. 
Jej ojcem był Karol Chrząszczewski, absolwent uni-
wersytetu w Rydze i wieloletni pracownik przemysłu 
cukrowniczego (między innymi był dyrektorem cu-
krowni w Leonowie, nieopodal Płocka oraz cukrowni 
w Krasińcu, w pobliżu Ciechanowa), a matką – Celina 
Henryka Szymańska. Jadwiga Chrząszczewska  
w okresie nauki w gimnazjum zaangażowała się  
w działalność powstałej w 1906 roku Organizacji 
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Młodzieży Narodowej Szkół Średnich, zwią-
zanej z konspiracyjnymi strukturami Związku 
Młodzieży Polskiej ZET i Związku Młodzieży 
Polskiej „Przyszłość” (PET). Działalność konty-
nuowała po wybuchu I wojny światowej, w trak-
cie której należała również do Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Pełniła także obowiązki sekretarza wy-
dawanego w Warszawie „Miesięcznika Młodzieży 
Polskiej”. Równocześnie rozszerzała swoją wie-
dzę, uczestnicząc w zajęciach Towarzystwa 
Kursów Naukowych organizacji przekształconej 
w okresie międzywojennym w Wolną Wszechnicę 
Polską. Jako studentka kursów uczestniczyła  
w Zjeździe Kobiet Polskich we wrześniu 1917 roku. 
W tym czasie poznała również swojego pierw-
szego męża – Aleksandra Graffa, wybitnego dzia-
łacza ZET-u z Kijowa, aktywnego od 1915 roku  
w Warszawie (należał do ścisłego kierownictwa orga-
nizacji, określanego mianem Komitetu Centralnego 
lub Centralizacji). 

Po odzyskaniu niepodległości Aleksander  
i Jadwiga Graffowie zamieszkali w okolicach Chełma. 
Aleksander Graff został właścicielem resztówki fol-
warku Brzeźno. Niestety, wkrótce zachorował na ty-
fus i zmarł 4 kwietnia 1919 roku, w wieku zaledwie 
trzydziestu jeden lat. W nekrologu, zamieszczonym  
w tygodniku „Polak Kresowy” (nr 2 z 13 kwietnia 
1919 roku),  piśmie związanym ze Strażą Kresową, 
podkreślono, że zmarły był wybitnym działaczem spo-
łecznym, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Centralnego Komitetu Narodowego i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Pogrzeb 
Aleksandra Graffa odbył się w Chełmie. 

Na początku 1919 roku Jadwiga 
Chrząszczewska-Graff została zatrudniona  
w  Państwowym Gimnazjum im. Stefana  
Czarnieckiego. Powierzono jej zadanie uporządkowa-
nia zbiorów bibliotecznych, złożonych z pozostałości 
dawnych bibliotek chełmskich szkół i klasztorów 
(między innymi bazylianów, pijarów, reformatów, 
prawosławnego seminarium duchownego, rosyjskiego  
gimnazjum męskiego i żeńskiego Instytutu 
Maryjskiego) i przejętych z inicjatywy ówczesnego 
dyrektora szkoły, Wiktora Ambroziewicza (po zaję-
ciu Chełma przez wojska państw centralnych w 1915 
roku książki prawdopodobnie zgromadzono na stry-
chu dawnego kolegium pijarów). Kierując Komisją 
Biblioteczną oraz Biblioteką Naukową placówki 
(taką nazwę otrzymała biblioteka szkolna), Jadwiga 
Chrząszczewska-Graff wypełniła powierzone zada-
nie, katalogując większość kilkunastotysięcznego 
księgozbioru. Zwieńczeniem tej działalności była 
wystawa, zorganizowana w szkole w dniach 19-
26 czerwca 1921 roku, w trakcie której młodzież 
szkolna i mieszkańcy Chełma mogli zapoznać się  
z cennymi drukami, pochodzącymi nawet z XVI 
wieku. Wystawie towarzyszył również szczegółowy 
katalog. Efekty swojej pracy nad chełmskim księ-
gozbiorem Jadwiga Chrząszczewska-Graff dosyć 

szczegółowo zaprezentowała w artykule pod tytułem 
Z dziejów pracy kulturalnej na kresach. Stare druki 
Księgozbioru Chełmskiego. Szkic monograficzny, 
zamieszczonym w miesięczniku „Wschód Polski”  
(nr 8-9 z 1921 roku). Ten niezwykle ciekawy artykuł 
ukazywał przede wszystkim walory zgromadzonych  
w gimnazjum książek. Autorce nieobce było także bar-
dziej ogólne spojrzenie na zgromadzony w Chełmie 
księgozbiór oraz rolę bibliotek. We wstępnej części 
artykułu stwierdziła między innymi, że grono ludzi, 
pracujących w Gimnazjum Państwowym w Chełmie, 
stanęło na tem stanowisku, iż szkoła, właściwy warsz-
tat ich pracy, winna być też ośrodkiem ideowego życia 
okolicy, krzewiąc nie tylko czystą wiedzę, lecz i kultu-
rę narodową. By pogląd ten stał się rzeczywistością, 
należy śledzić bieg życia chełmskiego, a poszczególne 
jego fragmenty wyzyskiwać dla swych ideowo-wy-
chowawczych celów. Poważnym odłamem zagadnień 
życia chełmskiego jest sprawa jego kulturalnej i umy-
słowej żywotności, mająca swą kartę w kronice tej 
części Polski. Książka, jako materialny ślad ludzkiego 
trudu myślowego, jest najistotniejszym dokumentem 
tej żywotności; gdzie się pojawi, a tem bardziej gdzie 
się gromadzi – tam bez wątpienia mocnem tętnem bije 
życie kulturalne. Jest więc nieoceniona dla historyka, 
socjologa i polityka praca, podjęta celem uchronienia 
od zagłady, oraz dalszego rozwijania, księgozbiorów  
i archiwów, tych warsztatów pracy pokoleń. 

Prezentując zgromadzony w Chełmie księgo-
zbiór, Jadwiga Chrząszczewska-Graff podkreślała, że 
jej opis jest wstępnym opracowaniem, skupiającym 
uwagę na najstarszych i najcenniejszych pozycjach, 
wykorzystanych do przygotowania wspomnianej 
(przez autorkę określanej jako „doroczna”) wysta-
wy. Do ekspozycji wybrano około trzystu pozycji, 
uzupełniając dzieła ze szkolnej biblioteki o dzie-
więć tomów, udostępnionych przez osoby prywat-
ne. Za najcenniejsze autorka artykułu uznała druki 
polskie, sięgające XVII wieku. Na pierwszym miej-
scu wymieniła, wydane w 1624 roku w krakowskiej 
drukarni Andrzeja Piotrowczyka (młodszego) Acta 
constitutione Synodi gnesnensis provinciae. Główną 
część ekspozycji (dwieście tomów) stanowiły dzie-
ła wydane w Europie Zachodniej, przede wszystkim  
w języku łacińskim, poświęcone w znacznej części za-
gadnieniom filozoficznym i teologicznym. Najstarsze 
dzieła zostały wydane w Szwajcarii i we Włoszech. 
Chronologicznie najstarszą była publikacja z 1558 
roku, wydana w Bazylei In Epistolam S. Pauli Apostoli 
ad Romanos D. Petri Martyri vermilii… commenta-
rii. Za równie cenne uznała autorka wydany w 1619 
roku w języku francuskim wybór dzieł Ksenofonta 
Les oeuvres de Xenophon docte philosophe et va-
leureux capitaine Athenien recueilles…. Wśród dzieł  
z XVIII wieku, obok druków włoskich, pojawiły się 
w chełmskim księgozbiorze liczne dzieła wydane na 
terenie Niemiec (Frankfurt, Kolonia, Norymberga), 
w tym publikacje poświęcone zagadnieniom mate-
matycznym. Ostatnim, wyróżnionym przez Jadwigę 
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[…] Ten niezwykle dynamiczny epizod radiowej twór-
czości Horowicza wydawał się być „tkanką łączną” 
jego różnorodnej działalności. Ta bezdenna, niena-
sycona beczka Danaid, jaką był wówczas program 
radiowy, zmuszała do nieograniczonej wynalazczo-
ści – tu trzeba coś wymyślić, wynaleźć, zaadaptować, 
wybrać, zmontować przetłumaczyć, dorobić muzykę 
albo fragment tekstu, trzeba wciągnąć do współpracy 
iksa czy igreka – po paru latach zna się już prawie 
wszystkich ludzi z niemal wszystkich artystycznych 
profesji. Jeśli w dodatku jest się fotografikiem – miał 
Horowicz na swoim koncie kilka wystaw – można co 
ciekawszych ludzi sportretować, można też nagrać 
ich głosy, gdy się posiada, no właśnie! – fonograf,  
a niebawem i magnetofon.
 Dla Bronisława Horowicza jedno zdanie było 
szczególnie ważne. Często je powtarzał:
 […] W moim przypadku traf jest niezwykle 
doskonałym reżyserem. No, bo to, co teraz powiem, 
to nie był właśnie TRAF? W roku 1949 miał się odbyć  
w Palermo na Sycylii kolejny, 23. Festiwal Między-
narodowego Stowarzyszenia Muzyki Współczesnej, 
do którego należała i Polska. Z tej okazji czynniki sy-
cylijskie postanowiły wystawić operę Karola Szyma-
nowskiego pt. „Król Roger” – wszak rzecz się dzieje 
w XII wieku na Sycylii. Szymanowski i Iwaszkiewicz 
znaleźli się na tej wyspie i napisali operę o sycylij-
skim królu Rogerze. A więc teraz miał okazję „Król 
Roger” wrócić do źródła. Reżyserię tej opery posta-
nowiono powierzyć Leonowi Schillerowi. Ten jednak, 
bez porozumienia ze mną, zrzekł się tej czynności na 
moją korzyść, jako swojego byłego ucznia-studenta.
 Pewnego dnia wezwano mnie do Ambasady 
Polskiej w Paryżu na rozmowę z ówczesnym attache 
kulturalnym – Mirosławem Żuławskim. Po dziesięciu 
latach po raz pierwszy miałem odwiedzić Warszawę, 
żeby między innymi obgadać sprawę z moim byłym 
profesorem Schillerem. Nie muszę mówić, jak wielkie 
to było dla mnie przeżycie. Warszawę zawsze uwa-
żałem za swoją matkę. Paryż – za żonę, a Wenecję 
– za kochankę... Ale wracając do „Króla Rogera”  
i do Palermo – była to epopeja, na którą nie starczy-
łoby ani taśmy, ani miejsca w programie Polskiej Te-
lewizji2, ani w pana Rozgłośni Polskiego Radia...
 Na pewno jednak „Król Roger” wystawiony 
w Teatro Massimo otworzył nowy rozdział w moim ar-
tystycznym życiu. Albowiem opera ma wiele lat, stała 
się moim żywiołem.

Jerzy Tuszewski
Zbigniew Lubaszewski
2 Mimo wszystko w roku 1993 zrealizowałem 
wspólnie z Grzegorzem Dubowskim dla TVP-1, według 
mojego pierwszego scenariusza, dwa filmy dokumental-
ne: Złączyła nas piosenka i Muzy Bronisława Horowicza. 
Niestety, po głównym bohaterze zostały jedynie te dwa 
nasze filmy i 8 moich audycji dokumentalnych, o których 
już wspomniałem na początku tego szkicu. Śp. Bronisław 
Horowicz odszedł od nas w roku 2005, mając 95 lat. 

W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE 
SZKIC O JADWIDZE 

CHRZĄSZCZEWSKIEJ-
GRAFF-SUCHODOLSKIEJ

Siedemdziesiąta rocznica wybuchu powstania war-
szawskiego jest dobrą okazją do przypomnienia  
wielu niezwykłych postaci uczestniczących w tym 
jednym z najdramatyczniejszych i jednocześnie naj-
bardziej znaczących wydarzeń w dziejach Polski. 
Tragiczna walka w Warszawie posiadała wiele 
aspektów analizowanych do dzisiaj przez history-
ków. Jednym z najważniejszych jest kwestia głębo-
kiej motywacji jej uczestników i skala ich bezprzy-
kładnego poświęcenia. Ten wyjątkowy stosunek do 
ojczyzny, kształtowany wiekami walk o wolność i 
niepodległość, warszawskim zrywem w 1944 roku, 
został wzmocniony i utrwalony. Taki sens powstania 
dobrze oddają słowa odezwy Do Narodu Polskiego! 
Rady Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów 
w dniu 3 października 1944 roku: Bo ci, którzy umar-
li już zwyciężyli, a ci którzy żyją – walczyć będą dalej, 
zwyciężą i dadzą świadectwo prawdzie, że Polska 
żyje, gdy żyją Polacy. 

Postacią, dla której taki stosunek do oj-
czyzny i patriotyzmu był czymś oczywistym, była 
Jadwiga Chrząszczewska-Graff-Suchodolska, zwią-
zana w okresie międzywojennym z Państwowym 
Gimnazjum (obecnie I Liceum Ogólnokształcące) 
im. Stefana Czarnieckiego. Ukształtowana w krę-
gu działaczy Związku Młodzieży Polskiej ZET, już  
w młodym wieku była wybitną i niezwykle zaanga-
żowaną w różnorodnych dziedzinach postacią życia 
społecznego. W czasach II Rzeczypospolitej, jako 
muzeolog i archiwistka, uczestniczyła w tworzeniu 
instytucji, gromadzących rozproszone świadectwa 
kultury polskiej. Po wybuchu II wojny światowej, ta 
specjalistka od księgozbiorów i archiwaliów, uznała, 
że wyjątkowa chwila wymaga specjalnego zaanga-
żowania. Została żołnierzem Armii Krajowej i służy-
ła w kobiecym patrolu minerskim. Ciężko poparzona 
w trakcie pozyskiwania materiałów wybuchowych, 
zmarła w pierwszych dniach powstania warszaw-
skiego. 

Jadwiga Chrząszczewska urodziła się 6 li-
stopada 1895 roku w Leonowie. Pochodziła ze szla-
checkiego rodu pieczętującego się herbem Trzaska. 
Jej ojcem był Karol Chrząszczewski, absolwent uni-
wersytetu w Rydze i wieloletni pracownik przemysłu 
cukrowniczego (między innymi był dyrektorem cu-
krowni w Leonowie, nieopodal Płocka oraz cukrowni 
w Krasińcu, w pobliżu Ciechanowa), a matką – Celina 
Henryka Szymańska. Jadwiga Chrząszczewska  
w okresie nauki w gimnazjum zaangażowała się  
w działalność powstałej w 1906 roku Organizacji 
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Młodzieży Narodowej Szkół Średnich, zwią-
zanej z konspiracyjnymi strukturami Związku 
Młodzieży Polskiej ZET i Związku Młodzieży 
Polskiej „Przyszłość” (PET). Działalność konty-
nuowała po wybuchu I wojny światowej, w trak-
cie której należała również do Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Pełniła także obowiązki sekretarza wy-
dawanego w Warszawie „Miesięcznika Młodzieży 
Polskiej”. Równocześnie rozszerzała swoją wie-
dzę, uczestnicząc w zajęciach Towarzystwa 
Kursów Naukowych organizacji przekształconej 
w okresie międzywojennym w Wolną Wszechnicę 
Polską. Jako studentka kursów uczestniczyła  
w Zjeździe Kobiet Polskich we wrześniu 1917 roku. 
W tym czasie poznała również swojego pierw-
szego męża – Aleksandra Graffa, wybitnego dzia-
łacza ZET-u z Kijowa, aktywnego od 1915 roku  
w Warszawie (należał do ścisłego kierownictwa orga-
nizacji, określanego mianem Komitetu Centralnego 
lub Centralizacji). 

Po odzyskaniu niepodległości Aleksander  
i Jadwiga Graffowie zamieszkali w okolicach Chełma. 
Aleksander Graff został właścicielem resztówki fol-
warku Brzeźno. Niestety, wkrótce zachorował na ty-
fus i zmarł 4 kwietnia 1919 roku, w wieku zaledwie 
trzydziestu jeden lat. W nekrologu, zamieszczonym  
w tygodniku „Polak Kresowy” (nr 2 z 13 kwietnia 
1919 roku),  piśmie związanym ze Strażą Kresową, 
podkreślono, że zmarły był wybitnym działaczem spo-
łecznym, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Centralnego Komitetu Narodowego i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Pogrzeb 
Aleksandra Graffa odbył się w Chełmie. 

Na początku 1919 roku Jadwiga 
Chrząszczewska-Graff została zatrudniona  
w  Państwowym Gimnazjum im. Stefana  
Czarnieckiego. Powierzono jej zadanie uporządkowa-
nia zbiorów bibliotecznych, złożonych z pozostałości 
dawnych bibliotek chełmskich szkół i klasztorów 
(między innymi bazylianów, pijarów, reformatów, 
prawosławnego seminarium duchownego, rosyjskiego  
gimnazjum męskiego i żeńskiego Instytutu 
Maryjskiego) i przejętych z inicjatywy ówczesnego 
dyrektora szkoły, Wiktora Ambroziewicza (po zaję-
ciu Chełma przez wojska państw centralnych w 1915 
roku książki prawdopodobnie zgromadzono na stry-
chu dawnego kolegium pijarów). Kierując Komisją 
Biblioteczną oraz Biblioteką Naukową placówki 
(taką nazwę otrzymała biblioteka szkolna), Jadwiga 
Chrząszczewska-Graff wypełniła powierzone zada-
nie, katalogując większość kilkunastotysięcznego 
księgozbioru. Zwieńczeniem tej działalności była 
wystawa, zorganizowana w szkole w dniach 19-
26 czerwca 1921 roku, w trakcie której młodzież 
szkolna i mieszkańcy Chełma mogli zapoznać się  
z cennymi drukami, pochodzącymi nawet z XVI 
wieku. Wystawie towarzyszył również szczegółowy 
katalog. Efekty swojej pracy nad chełmskim księ-
gozbiorem Jadwiga Chrząszczewska-Graff dosyć 

szczegółowo zaprezentowała w artykule pod tytułem 
Z dziejów pracy kulturalnej na kresach. Stare druki 
Księgozbioru Chełmskiego. Szkic monograficzny, 
zamieszczonym w miesięczniku „Wschód Polski”  
(nr 8-9 z 1921 roku). Ten niezwykle ciekawy artykuł 
ukazywał przede wszystkim walory zgromadzonych  
w gimnazjum książek. Autorce nieobce było także bar-
dziej ogólne spojrzenie na zgromadzony w Chełmie 
księgozbiór oraz rolę bibliotek. We wstępnej części 
artykułu stwierdziła między innymi, że grono ludzi, 
pracujących w Gimnazjum Państwowym w Chełmie, 
stanęło na tem stanowisku, iż szkoła, właściwy warsz-
tat ich pracy, winna być też ośrodkiem ideowego życia 
okolicy, krzewiąc nie tylko czystą wiedzę, lecz i kultu-
rę narodową. By pogląd ten stał się rzeczywistością, 
należy śledzić bieg życia chełmskiego, a poszczególne 
jego fragmenty wyzyskiwać dla swych ideowo-wy-
chowawczych celów. Poważnym odłamem zagadnień 
życia chełmskiego jest sprawa jego kulturalnej i umy-
słowej żywotności, mająca swą kartę w kronice tej 
części Polski. Książka, jako materialny ślad ludzkiego 
trudu myślowego, jest najistotniejszym dokumentem 
tej żywotności; gdzie się pojawi, a tem bardziej gdzie 
się gromadzi – tam bez wątpienia mocnem tętnem bije 
życie kulturalne. Jest więc nieoceniona dla historyka, 
socjologa i polityka praca, podjęta celem uchronienia 
od zagłady, oraz dalszego rozwijania, księgozbiorów  
i archiwów, tych warsztatów pracy pokoleń. 

Prezentując zgromadzony w Chełmie księgo-
zbiór, Jadwiga Chrząszczewska-Graff podkreślała, że 
jej opis jest wstępnym opracowaniem, skupiającym 
uwagę na najstarszych i najcenniejszych pozycjach, 
wykorzystanych do przygotowania wspomnianej 
(przez autorkę określanej jako „doroczna”) wysta-
wy. Do ekspozycji wybrano około trzystu pozycji, 
uzupełniając dzieła ze szkolnej biblioteki o dzie-
więć tomów, udostępnionych przez osoby prywat-
ne. Za najcenniejsze autorka artykułu uznała druki 
polskie, sięgające XVII wieku. Na pierwszym miej-
scu wymieniła, wydane w 1624 roku w krakowskiej 
drukarni Andrzeja Piotrowczyka (młodszego) Acta 
constitutione Synodi gnesnensis provinciae. Główną 
część ekspozycji (dwieście tomów) stanowiły dzie-
ła wydane w Europie Zachodniej, przede wszystkim  
w języku łacińskim, poświęcone w znacznej części za-
gadnieniom filozoficznym i teologicznym. Najstarsze 
dzieła zostały wydane w Szwajcarii i we Włoszech. 
Chronologicznie najstarszą była publikacja z 1558 
roku, wydana w Bazylei In Epistolam S. Pauli Apostoli 
ad Romanos D. Petri Martyri vermilii… commenta-
rii. Za równie cenne uznała autorka wydany w 1619 
roku w języku francuskim wybór dzieł Ksenofonta 
Les oeuvres de Xenophon docte philosophe et va-
leureux capitaine Athenien recueilles…. Wśród dzieł  
z XVIII wieku, obok druków włoskich, pojawiły się 
w chełmskim księgozbiorze liczne dzieła wydane na 
terenie Niemiec (Frankfurt, Kolonia, Norymberga), 
w tym publikacje poświęcone zagadnieniom mate-
matycznym. Ostatnim, wyróżnionym przez Jadwigę 
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Chrząszczewską-Graff, zbiorem druków były dzie-
ła rosyjskie, wydane w Petersburgu i Moskwie, po-
chodzące z drugiej połowy XVIII i początków XIX 
wieku. Wszystkie wymienione publikacje (autorka 
w artykule podaje tytuły około dwudziestu pozycji) 
zostały dokładnie opisane, ze wskazaniem wymiarów 
oraz rodzaju papieru. W zakresie szczegółów doty-
czących prezentowanych dzieł, autorka powoływała 
się na katalog wystawy, prawdopodobnie również 
przez nią przygotowany. Podała także informacje  
o pochodzeniu dzieł. Większość pierwotnie należała 
do ks. Piotra Szymańskiego, profesora seminarium 
unickiego w Chełmie oraz profesora i dziekana wy-
działu teologicznego Uniwersytetu w Warszawie. 
Pozostałe dzieła pochodziły z księgozbiorów klasz-
torów bazylianów w Białej i Chełmie, a także z bi-
blioteki unickiego biskupa chełmskiego Porfirego 
Ważyńskiego.

W końcowej części swojego artykułu 
Jadwiga Chrząszczewska-Graff jeszcze raz podkre-
śliła niezwkłą wartość księgozbioru zgromadzonego  
w Chełmie oraz konieczność prowadzenia dalszych 
badań nad tym cennym zbiorem. Niestety, wkrótce 
po publikacji artykułu opuściła Chełm i już nigdy nie 
powróciła do rozpoczętych badań. Po jej wyjeździe  
opiekę nad zbiorami przejęli nauczyciele gimna-
zjum, którzy, zajęci szkolnymi obowiązkami, nie byli  
w stanie kontynuować badań. W 1926 roku, z pole-
cenia Kuratorium Lubelskiego, ponad 10 tysięcy to-
mów (dokładnie 11128) przekazano Studium Teologii 
Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego (były to 
głównie rosyjskie dzieła teologiczne). Pozostały księ-
gozbiór, uzupełniony między innymi o 1000 pozycji  
z biblioteki Poletyłłów z Wojsławic (głównie    bele-
trystykę w języku francuskim, niemieckim i angiel-
skim), nadal zawierał sporo cennych pozycji, osta-
tecznie rozproszonych w okresie II wojny światowej. 

Obok funkcji bibliotekarki w Gimnazjum im. 
Stefana Czarnieckiego, Jadwiga Chrząszczewska-
Graff pełniła również obowiązki kustosza, powstałego 
w tym czasie, Muzeum Ziemi Chełmskiej, funkcjonu-
jącego w strukturze szkoły. Taką informację można 
odnaleźć w publikacji W Dwudziestą Rocznicę 1915-
1935. Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum 
im. S. Czarnieckiego w Chełmie z 1935 roku. W trak-
cie pobytu w Chełmie zaangażowana była jeszcze  
w inne działania. W 1920 roku, w trakcie intensyw-
nych walk z wojskami bolszewickimi, pracowała  
w szpitalu polowym jako siostra Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Pełniła również obowiązki 
sekretarza lokalnego Komitetu Obrony Państwa.  
W tym czasie była nawet zwolniona z obowiązków  
w szkole. Działała także w Związku Kółek Rolniczych 
Województwa Lubelskiego.

Po wyjeździe do Warszawy, Jadwiga 
Chrząszczewska-Graff została zatrudniona w Dyrekcji 
Państwowych Zbiorów Sztuki, instytucji powołanej  
w  1922  roku w ramach Ministerstwa Robót Publi- 
cznych (podporządkowanej z czasem Ministerstwu 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego)  
i administrującej zbiorami sztuki, rewindykowanymi  
z Rosji po podpisaniu traktatu ryskiego. Jako uznana 
już archiwistka, uczestniczyła zresztą w działaniach 
związanych z rewindykacją polskich archiwaliów  
z rąk władz sowieckich. Była członkiem delegacji 
polskich naukowców uczestniczących w rokowa-
niach ze stroną sowiecką. Sprawie odzyskania pol-
skich zbiorów graficznych wywiezionych do Rosji, 
poświęciła również kilka artykułów, publikowa-
nych między innymi w „Przeglądzie Warszawskim” 
i „Museionie”. Rozwijała swoje zainteresowania 
muzealnicze, publikując szereg artykułów i z tej 
dziedziny. Z czasem rozpoczęła pracę w Archiwum 
Wojskowym, funkcjonującym od 1930 roku jako 
Archiwum Akt Nowych. Zmieniła również swój stan 
cywilny. Została żoną wybitnego archiwisty i wielo-
letniego dyrektora archiwów państwowych, Witolda 
Suchodolskiego. Od tego momentu występowała jako 
Jadwiga Suchodolska. Pod tym nazwiskiem jej krót-
ki biogram został umieszczony w Słowniku uczestni-
czek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe  
i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, wydanym  
w Warszawie w 1988 roku.

Po wybuchu II wojny światowej Jadwiga 
Suchodolska pracowała w Muzeum Narodowym. Od 
1942 roku zaangażowana była w pracę Departamentu 
Likwidacji Skutków Wojny Delegatury Rządu RP na 
Kraj. W tym samy roku została zaprzysiężona jako 
członek Armii Krajowej. Wstąpiła do formacji pod 
nazwą Kobiece Patrole Minerskie, zorganizowanej 
przez dr Zofię Franio ps. „Doktor”. Oddział powstał 
w 1940 roku i początkowo funkcjonował w struktu-
rach Związku Odwetu. W 1942 roku został włączo-
ny do Kedywu Okręgu Warszawa. Członkinie grupy 
przeszkolone zostały w posługiwaniu się materiałami 
wybuchowymi i uczestniczyły w działaniach dywersyj-
nych. W powstaniu warszawskim przede wszystkim 
powierzano im zadania związane z pozyskiwaniem 
materiałów wybuchowych i produkcją granatów. 
Jadwiga Suchodolska, posługująca się pseudonima-
mi „Jagienka” i „Monika”, służyła w stopniu szere-
gowego w patrolu nr 8 pod dowództwem Kazimiery 
Skoszkiewicz ps. „Kazika”. Po wybuchu powstania 
została przydzielona do drużyny rusznikarskiej kapi-
tana Michała Buczy ps. „Mechanik”, działającej przy 
Batalionie „Zaremba-Piorun”, walczącym w rejonie 
południowego Śródmieścia. Dnia 2 sierpnia 1944  
roku, w trakcie pobierania materiałów wybuchowych 
przy ul. Wilczej 50, została ciężko poparzona. Zmarła 
po sześciu dniach w szpitalu powstańczym. Pocho- 
wana na Cmentarzu Powązkowskim. Pośmiertnie 
została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi  
z Mieczami i Krzyżem Walecznych. Otrzymała rów-
nież awans do stopnia porucznika. 

Zbigniew Lubaszewski     
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Arkadiusz Sann

HEBRAJCZYCY I RZYMIANIE 
NA PRZEŁOMIE DWÓCH ER

Po ukończeniu prac nad I tomem Czwartej eklo-
gi wydało mi się słusznym i potrzebnym napisa-
nie szkicu, który by w wielkim skrócie zestawił  
i porównał dwa, jakże różniące się od siebie na-
rody – Hebrajczyków i Rzymian. Słusznym dla-
tego, że podobnych zestawień na polskim rynku 
księgarskim brak.  Niewiele też można się do-
szukać w tym temacie w obcojęzycznych pozy-
cjach książkowych.A przecież Rzym, anektując 
Judeę w 63 r. p.n.e., zetknął się po raz pierwszy  
z całkowicie odmienną kulturą, przede wszyst-
kim zaś z zupełnie nowym kultem, z jakim Rzy-
mianie nigdy wcześniej nie mieli do czynienia.
 Poniższy szkic należy traktować jako 
swego rodzaju przyczynek do zbeletryzowanych 
dziejów Hebrajczyków i Rzymian na przełomie 
dwóch er, pomieszczonych w powieści Czwarta 
ekloga. Mam nadzieję, że szkic ten pomoże zro-
zumieć mentalność i idee obu prezentowanych 
tu narodów.

 Trudno dziś  powiedzieć cokolwiek o powią-
zaniach Rzymu z Judeą przed II w. p.n.e.,  historia bo-
wiem milczy na ten temat, aczkolwiek można śmiało 
przyjąć, że powiązania takowe istniały. Pierwszy ofi-
cjalny kontakt na linii Rzym–Jerozolima wzmianko-
wany jest w Pierwszej Księdze Machabejskiej, gdzie 
jest mowa o wysłaniu do Rzymu przez Szymona Ma-
chabeusza poselstwa żydowskiego z Numeniuszem 
na czele. To pierwsze przymierze Judei z Rzymem 
miało miejsce za kadencji konsula rzymskiego — 
Kalpurniusza, w którym należy upatrywać Cnaeusa 
Calpurniusa Piso, który sprawował konsulat w 615 r. 
od założenia Rzymu, czyli w 139 r. p.n.e. 
 Dla Judei, a już na pewno dla republiki rzym-
skiej, porozumienie Numeniusza nie miało większego 
znaczenia, aż do czasu, kiedy to ekspansjonistyczny 
Rzym w swych zmaganiach z Mitrydatesem, królem 
Armenii, dotarł na daleki Wschód. W 65 r. p.n.e. le-
giony rzymskie wkroczyły na tereny Syrii i w krót-
kim czasie uczyniły ją swoją prowincją. Pompejusz 
— wódz naczelny rzymskiej armii — nie kwapił się 
z marszem na Judeę, był bowiem doskonale poinfor-
mowany o sytuacji w tym maleńkim państewku i li-
czył na to, że ten dziwny naród Hebrajczyków sam go 
do siebie zaprosi. Tak też się stało...

Geneza zależności Judei od Rzymu

Powiedzenie Gdzie dwóch się bije, tam trze-
ci korzysta pasuje jak ulał do wydarzeń, jakie miały 

miejsce w Palestynie wiosną 63 roku p.n.e. Syno-
wie Aleksandry Salome, wdowy po Aleksandrze 
Janneuszu, panującej w latach 76-67, walczyli 
ze sobą o władzę. Do Damaszku udali się obaj nie-
mal równocześnie, w nadziei na znalezienie silnego 
sprzymierzeńca, jakim mógł się okazać rezydujący 
tam właśnie Pompejusz Wielki. Były to dla Judei 
miłe złego początki, gdyż wódz rzymski przyjął na 
się rolę arbitra, stwarzając tym samym pozory neu-
tralnej polityki Rzymu wobec Judei. Wkrótce jednak 
Pompejusz ujawnił swe prawdziwe zamiary, w czym 
zresztą pomógł mu sam Arystobul II, dumny Judej-
czyk, nieufny wobec Rzymian. Jego brat — Hirkan 
II, wykorzystując nadarzającą się okazję, postanowił 
rękami Rzymian zagarnąć całą władzę w Judei. I w 
tym właśnie momencie rozpoczyna się wielki dra-
mat Judei, który sami Żydzi określali mianem jarzma 
rzymskiego. Ostatecznie ani się wilk nie nasycił, ani 
się owca nie ostała, bo wkrótce stało się jasne, że cała 
Palestyna znalazła się pod pręgierzem Rzymu. Dla 
narodu żydowskiego była to nie tylko tragedia naro-
dowa, ale i wielka hańba...

 Nomokracja jako fundament etosu hebrajskiego 

Każdy Żyd był pouczony przez Pierwszą 
Księgę Mojżeszową, że Na początku Bóg stworzył 
niebo i ziemię, wszystko więc jest w zasadzie dzie-
łem Boga, a zatem — uświęcone. Świętą była rów-
nież ziemia, zamieszkiwana przez naród hebrajski, 
któremu poruczone zostało Prawo i Prorocy — pisma 
znane dziś pod nazwą Starego Testamentu. Nikt inny 
wówczas na świecie nie był duchowo tak zbudowany 
jak Hebrajczyk. Dla Żyda tarczą była moc Najwyż-
szego, mieczem — Jego karząca ręka.
 Nomokracja to ustrój państwowy, w któ-
rym rządy oparte są na jakimś szczególnym 
prawie. Tego typu formę sprawowania władzy po-
siadał tylko starożytny Izrael, co było ewenementem  
w historii antycznego świata.   W świecie żydow-
skim wszystko podlegało Prawu Mojżeszowemu, 
które z kolei — jak to widzieli Hebrajczycy — było 
własnością Boga. Nakaz: Świętymi bądźcie, bo Ja je-
stem święty powodował, że Palestyna określana była 
Ziemią Boga, a naród ją zamieszkujący — Bożym 
Ludem. Największym darem Stwórcy było ż y c i e, 
Prawo zaś było skonstruowane w taki sposób, aby to 
życie chronić. Dla każdego Żyda człowiek był pyta-
niem, a Bóg — odpowiedzią.
 Można było Hebrajczykowi zabrać wszystko, 
lecz jeśli próbowało mu się wydrzeć Prawo, gotów 
był walczyć o nie na śmierć i życie. Zakon Mojże-
szowy uszlachetniał dusze Żydów, napełniał nadzieją 
serca prozelitów, a nade wszystko niósł pokój, zaka-
zując: nie zabijaj! Mężczyzn w Judei o wiele bardziej 
od fechtunku interesowało studiowanie Prawa, co 
zresztą poczytywali sobie za największą chwałę. Inną 
sprawą była sama interpretacja Zakonu, o co — po-
cząwszy od czasów Machabeuszów — wiedli ze sobą 
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Chrząszczewską-Graff, zbiorem druków były dzie-
ła rosyjskie, wydane w Petersburgu i Moskwie, po-
chodzące z drugiej połowy XVIII i początków XIX 
wieku. Wszystkie wymienione publikacje (autorka 
w artykule podaje tytuły około dwudziestu pozycji) 
zostały dokładnie opisane, ze wskazaniem wymiarów 
oraz rodzaju papieru. W zakresie szczegółów doty-
czących prezentowanych dzieł, autorka powoływała 
się na katalog wystawy, prawdopodobnie również 
przez nią przygotowany. Podała także informacje  
o pochodzeniu dzieł. Większość pierwotnie należała 
do ks. Piotra Szymańskiego, profesora seminarium 
unickiego w Chełmie oraz profesora i dziekana wy-
działu teologicznego Uniwersytetu w Warszawie. 
Pozostałe dzieła pochodziły z księgozbiorów klasz-
torów bazylianów w Białej i Chełmie, a także z bi-
blioteki unickiego biskupa chełmskiego Porfirego 
Ważyńskiego.

W końcowej części swojego artykułu 
Jadwiga Chrząszczewska-Graff jeszcze raz podkre-
śliła niezwkłą wartość księgozbioru zgromadzonego  
w Chełmie oraz konieczność prowadzenia dalszych 
badań nad tym cennym zbiorem. Niestety, wkrótce 
po publikacji artykułu opuściła Chełm i już nigdy nie 
powróciła do rozpoczętych badań. Po jej wyjeździe  
opiekę nad zbiorami przejęli nauczyciele gimna-
zjum, którzy, zajęci szkolnymi obowiązkami, nie byli  
w stanie kontynuować badań. W 1926 roku, z pole-
cenia Kuratorium Lubelskiego, ponad 10 tysięcy to-
mów (dokładnie 11128) przekazano Studium Teologii 
Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego (były to 
głównie rosyjskie dzieła teologiczne). Pozostały księ-
gozbiór, uzupełniony między innymi o 1000 pozycji  
z biblioteki Poletyłłów z Wojsławic (głównie    bele-
trystykę w języku francuskim, niemieckim i angiel-
skim), nadal zawierał sporo cennych pozycji, osta-
tecznie rozproszonych w okresie II wojny światowej. 

Obok funkcji bibliotekarki w Gimnazjum im. 
Stefana Czarnieckiego, Jadwiga Chrząszczewska-
Graff pełniła również obowiązki kustosza, powstałego 
w tym czasie, Muzeum Ziemi Chełmskiej, funkcjonu-
jącego w strukturze szkoły. Taką informację można 
odnaleźć w publikacji W Dwudziestą Rocznicę 1915-
1935. Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum 
im. S. Czarnieckiego w Chełmie z 1935 roku. W trak-
cie pobytu w Chełmie zaangażowana była jeszcze  
w inne działania. W 1920 roku, w trakcie intensyw-
nych walk z wojskami bolszewickimi, pracowała  
w szpitalu polowym jako siostra Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Pełniła również obowiązki 
sekretarza lokalnego Komitetu Obrony Państwa.  
W tym czasie była nawet zwolniona z obowiązków  
w szkole. Działała także w Związku Kółek Rolniczych 
Województwa Lubelskiego.

Po wyjeździe do Warszawy, Jadwiga 
Chrząszczewska-Graff została zatrudniona w Dyrekcji 
Państwowych Zbiorów Sztuki, instytucji powołanej  
w  1922  roku w ramach Ministerstwa Robót Publi- 
cznych (podporządkowanej z czasem Ministerstwu 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego)  
i administrującej zbiorami sztuki, rewindykowanymi  
z Rosji po podpisaniu traktatu ryskiego. Jako uznana 
już archiwistka, uczestniczyła zresztą w działaniach 
związanych z rewindykacją polskich archiwaliów  
z rąk władz sowieckich. Była członkiem delegacji 
polskich naukowców uczestniczących w rokowa-
niach ze stroną sowiecką. Sprawie odzyskania pol-
skich zbiorów graficznych wywiezionych do Rosji, 
poświęciła również kilka artykułów, publikowa-
nych między innymi w „Przeglądzie Warszawskim” 
i „Museionie”. Rozwijała swoje zainteresowania 
muzealnicze, publikując szereg artykułów i z tej 
dziedziny. Z czasem rozpoczęła pracę w Archiwum 
Wojskowym, funkcjonującym od 1930 roku jako 
Archiwum Akt Nowych. Zmieniła również swój stan 
cywilny. Została żoną wybitnego archiwisty i wielo-
letniego dyrektora archiwów państwowych, Witolda 
Suchodolskiego. Od tego momentu występowała jako 
Jadwiga Suchodolska. Pod tym nazwiskiem jej krót-
ki biogram został umieszczony w Słowniku uczestni-
czek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe  
i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, wydanym  
w Warszawie w 1988 roku.

Po wybuchu II wojny światowej Jadwiga 
Suchodolska pracowała w Muzeum Narodowym. Od 
1942 roku zaangażowana była w pracę Departamentu 
Likwidacji Skutków Wojny Delegatury Rządu RP na 
Kraj. W tym samy roku została zaprzysiężona jako 
członek Armii Krajowej. Wstąpiła do formacji pod 
nazwą Kobiece Patrole Minerskie, zorganizowanej 
przez dr Zofię Franio ps. „Doktor”. Oddział powstał 
w 1940 roku i początkowo funkcjonował w struktu-
rach Związku Odwetu. W 1942 roku został włączo-
ny do Kedywu Okręgu Warszawa. Członkinie grupy 
przeszkolone zostały w posługiwaniu się materiałami 
wybuchowymi i uczestniczyły w działaniach dywersyj-
nych. W powstaniu warszawskim przede wszystkim 
powierzano im zadania związane z pozyskiwaniem 
materiałów wybuchowych i produkcją granatów. 
Jadwiga Suchodolska, posługująca się pseudonima-
mi „Jagienka” i „Monika”, służyła w stopniu szere-
gowego w patrolu nr 8 pod dowództwem Kazimiery 
Skoszkiewicz ps. „Kazika”. Po wybuchu powstania 
została przydzielona do drużyny rusznikarskiej kapi-
tana Michała Buczy ps. „Mechanik”, działającej przy 
Batalionie „Zaremba-Piorun”, walczącym w rejonie 
południowego Śródmieścia. Dnia 2 sierpnia 1944  
roku, w trakcie pobierania materiałów wybuchowych 
przy ul. Wilczej 50, została ciężko poparzona. Zmarła 
po sześciu dniach w szpitalu powstańczym. Pocho- 
wana na Cmentarzu Powązkowskim. Pośmiertnie 
została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi  
z Mieczami i Krzyżem Walecznych. Otrzymała rów-
nież awans do stopnia porucznika. 

Zbigniew Lubaszewski     
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NA PRZEŁOMIE DWÓCH ER

Po ukończeniu prac nad I tomem Czwartej eklo-
gi wydało mi się słusznym i potrzebnym napisa-
nie szkicu, który by w wielkim skrócie zestawił  
i porównał dwa, jakże różniące się od siebie na-
rody – Hebrajczyków i Rzymian. Słusznym dla-
tego, że podobnych zestawień na polskim rynku 
księgarskim brak.  Niewiele też można się do-
szukać w tym temacie w obcojęzycznych pozy-
cjach książkowych.A przecież Rzym, anektując 
Judeę w 63 r. p.n.e., zetknął się po raz pierwszy  
z całkowicie odmienną kulturą, przede wszyst-
kim zaś z zupełnie nowym kultem, z jakim Rzy-
mianie nigdy wcześniej nie mieli do czynienia.
 Poniższy szkic należy traktować jako 
swego rodzaju przyczynek do zbeletryzowanych 
dziejów Hebrajczyków i Rzymian na przełomie 
dwóch er, pomieszczonych w powieści Czwarta 
ekloga. Mam nadzieję, że szkic ten pomoże zro-
zumieć mentalność i idee obu prezentowanych 
tu narodów.

 Trudno dziś  powiedzieć cokolwiek o powią-
zaniach Rzymu z Judeą przed II w. p.n.e.,  historia bo-
wiem milczy na ten temat, aczkolwiek można śmiało 
przyjąć, że powiązania takowe istniały. Pierwszy ofi-
cjalny kontakt na linii Rzym–Jerozolima wzmianko-
wany jest w Pierwszej Księdze Machabejskiej, gdzie 
jest mowa o wysłaniu do Rzymu przez Szymona Ma-
chabeusza poselstwa żydowskiego z Numeniuszem 
na czele. To pierwsze przymierze Judei z Rzymem 
miało miejsce za kadencji konsula rzymskiego — 
Kalpurniusza, w którym należy upatrywać Cnaeusa 
Calpurniusa Piso, który sprawował konsulat w 615 r. 
od założenia Rzymu, czyli w 139 r. p.n.e. 
 Dla Judei, a już na pewno dla republiki rzym-
skiej, porozumienie Numeniusza nie miało większego 
znaczenia, aż do czasu, kiedy to ekspansjonistyczny 
Rzym w swych zmaganiach z Mitrydatesem, królem 
Armenii, dotarł na daleki Wschód. W 65 r. p.n.e. le-
giony rzymskie wkroczyły na tereny Syrii i w krót-
kim czasie uczyniły ją swoją prowincją. Pompejusz 
— wódz naczelny rzymskiej armii — nie kwapił się 
z marszem na Judeę, był bowiem doskonale poinfor-
mowany o sytuacji w tym maleńkim państewku i li-
czył na to, że ten dziwny naród Hebrajczyków sam go 
do siebie zaprosi. Tak też się stało...

Geneza zależności Judei od Rzymu

Powiedzenie Gdzie dwóch się bije, tam trze-
ci korzysta pasuje jak ulał do wydarzeń, jakie miały 

miejsce w Palestynie wiosną 63 roku p.n.e. Syno-
wie Aleksandry Salome, wdowy po Aleksandrze 
Janneuszu, panującej w latach 76-67, walczyli 
ze sobą o władzę. Do Damaszku udali się obaj nie-
mal równocześnie, w nadziei na znalezienie silnego 
sprzymierzeńca, jakim mógł się okazać rezydujący 
tam właśnie Pompejusz Wielki. Były to dla Judei 
miłe złego początki, gdyż wódz rzymski przyjął na 
się rolę arbitra, stwarzając tym samym pozory neu-
tralnej polityki Rzymu wobec Judei. Wkrótce jednak 
Pompejusz ujawnił swe prawdziwe zamiary, w czym 
zresztą pomógł mu sam Arystobul II, dumny Judej-
czyk, nieufny wobec Rzymian. Jego brat — Hirkan 
II, wykorzystując nadarzającą się okazję, postanowił 
rękami Rzymian zagarnąć całą władzę w Judei. I w 
tym właśnie momencie rozpoczyna się wielki dra-
mat Judei, który sami Żydzi określali mianem jarzma 
rzymskiego. Ostatecznie ani się wilk nie nasycił, ani 
się owca nie ostała, bo wkrótce stało się jasne, że cała 
Palestyna znalazła się pod pręgierzem Rzymu. Dla 
narodu żydowskiego była to nie tylko tragedia naro-
dowa, ale i wielka hańba...

 Nomokracja jako fundament etosu hebrajskiego 

Każdy Żyd był pouczony przez Pierwszą 
Księgę Mojżeszową, że Na początku Bóg stworzył 
niebo i ziemię, wszystko więc jest w zasadzie dzie-
łem Boga, a zatem — uświęcone. Świętą była rów-
nież ziemia, zamieszkiwana przez naród hebrajski, 
któremu poruczone zostało Prawo i Prorocy — pisma 
znane dziś pod nazwą Starego Testamentu. Nikt inny 
wówczas na świecie nie był duchowo tak zbudowany 
jak Hebrajczyk. Dla Żyda tarczą była moc Najwyż-
szego, mieczem — Jego karząca ręka.
 Nomokracja to ustrój państwowy, w któ-
rym rządy oparte są na jakimś szczególnym 
prawie. Tego typu formę sprawowania władzy po-
siadał tylko starożytny Izrael, co było ewenementem  
w historii antycznego świata.   W świecie żydow-
skim wszystko podlegało Prawu Mojżeszowemu, 
które z kolei — jak to widzieli Hebrajczycy — było 
własnością Boga. Nakaz: Świętymi bądźcie, bo Ja je-
stem święty powodował, że Palestyna określana była 
Ziemią Boga, a naród ją zamieszkujący — Bożym 
Ludem. Największym darem Stwórcy było ż y c i e, 
Prawo zaś było skonstruowane w taki sposób, aby to 
życie chronić. Dla każdego Żyda człowiek był pyta-
niem, a Bóg — odpowiedzią.
 Można było Hebrajczykowi zabrać wszystko, 
lecz jeśli próbowało mu się wydrzeć Prawo, gotów 
był walczyć o nie na śmierć i życie. Zakon Mojże-
szowy uszlachetniał dusze Żydów, napełniał nadzieją 
serca prozelitów, a nade wszystko niósł pokój, zaka-
zując: nie zabijaj! Mężczyzn w Judei o wiele bardziej 
od fechtunku interesowało studiowanie Prawa, co 
zresztą poczytywali sobie za największą chwałę. Inną 
sprawą była sama interpretacja Zakonu, o co — po-
cząwszy od czasów Machabeuszów — wiedli ze sobą 
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niejednokrotnie zażarte spory saduceusze z faryze-
uszami, ale to już zupełnie oddzielny temat.   
 Dla Żyda tamtych czasów świat dzielił się na 
to, co hebrajskie i to, co nim nie jest. Mieszkańców 
Judei zupełnie nie obchodziło, że Grek jest mądrzej-
szy od Scyty, a Rzymianin waleczniejszy od Greka, 
ponieważ dla Żyda wszyscy oni byli goim (pogana-
mi). Taki pogląd miał swą przyczynę w diametralnie 
różnym wartościowaniu. Hebrajczycy byli przeko-
nani, że tylko oni mają monopol na Prawdę, jako dar 
od niewidzialnego Adonai (Pana), przekazany im za 
pośrednictwem Mojżesza. W Judei wierzono głębo-
ko, że jedyny żywy i prawdziwy Bóg jest duchem,  
a zatem — niewidzialny.
 Etos hebrajski zasadzał się w świętej for-
mule stworzenia — synowie ludzcy byli dziećmi 
Ojca Niebieskiego, Izrael zaś — Jego pierworodnym. 
Człowiek zatem był własnością Stwórcy i zarazem 
bratem duchowym drugiego człowieka. Ale tylko 
pierworodni, czyli naród hebrajski, czcili Jahwe Za-
stępów Niebieskich, albowiem wszystkie inne narody 
nie stosowały się do pierwszego, a zatem najświęt-
szego prawa w Dekalogu: Nie będziesz miał cudzych 
bogów obok Mnie. Do tego dochodził zakaz sporzą-
dzania jakichkolwiek wizerunków czy obrazów, które 
po Aleksandrze Macedońskim poczęły ze wszystkich 
stron bombardować Judeę, ku jej zgorszeniu. W efek-
cie Żydzi zamknęli się w hermetycznym pierścieniu, 
strzegąc pilnie, by złe pogańskie obyczaje nie zako-
rzeniły się w Ziemi Bożej. Wszelkiego typu bożki czy 
choćby niewinni idole to dla Żydów ohyda. Posągi, 
tak bardzo ubóstwiane i hołubione przez Greków jako 
wyraz najwyższej harmonii i piękna, choćby to nawet 
były dzieła Fidiasza — dla Hebrajczyków były tylko 
synonimem duchowego zacofania.
 Czego pragnęli Żydzi? Przede wszystkim po-
szanowania ich Prawa. Tego oczekiwali od Persów, 
będąc pod ich jarzmem, od okupanta z Hellady i rów-
nież od Rzymian, kiedy ci pojawili się na ziemi judej-
skiej. Prawo w szeroko pojętym rozumieniu u Żydów 
było parasolem chroniącym słabych,  uciskanych  
i pokrzywdzonych przez los; było światłem-drogow-
skazem dla każdego człowieka. Ci, którym dobrze się 
wiodło, obowiązani byli wspomagać sieroty, wdowy 
i ludzi upośledzonych. Bez Prawa Żyd był nikim  
i tracił swą tożsamość. Jeśli więc Prawo było zagro-
żone, Hebrajczyk stawał natychmiast w jego obronie.
 Żydzi tamtych czasów nie byli skorzy do pod-
porządkowania się komukolwiek, ponieważ uważali, 
iż podlegają tylko i wyłącznie Bogu. Ich rozumienie 
własnej tożsamości narodowej można by porównać 
do perły, błyszczącej w barbarzyńskim świecie czy 
światowości Rzymian. W odróżnieniu od Greków 
czy później Rzymian, Hebrajczycy najbardziej dbali  
o swoje dusze. Byli doskonale rozwinięci duchowo, 
intelektualnie i moralnie, bazując na jednym, niepod-
ważalnym Prawie. Była to hebrajska spójnia, istna 
skała, której żaden człowiek nie zdołałby rozbić. To 
mógł podług wykładni hebrajskiej uczynić jedynie 

Bóg lub mesjasz. Jeśli więc ktokolwiek ważył się 
zniszczyć judaizm, musiał zgładzić wszystkich jego 
wyznawców.
 Z szacunku do Prawa wyrastał rygoryzm, ro-
dzący z kolei totalną izolację w imię obrony wartości 
najwyższych. Podobne procesy zachodziły w dale-
kim państwie Serów — obecnych Chinach — gdzie 
powstał gigantyczny mur, mający stać się wkrótce 
przyczyną zarzucanej Chińczykom po dziś dzień 
ksenofobii. Mur żydowski był jeszcze potężniejszy, 
choć po prawdzie niewidoczny gołym okiem, a róż-
nica pomiędzy nim a murem Państwa Środka była 
bardzo istotna — Serowie bronili przed ludami ko-
czowniczymi swej własności, Hebrajczycy chronili 
przed całym światem własności Boga. Gigantyczny 
mur, rozdzielający Żydów od pogan, co zresztą jasno 
wykłada apostoł Paweł w swym Liście do Efezjan, 
zrodził wzajemną wrogość i stał się nieprzebytą ot-
chłanią pomiędzy wyznawcami jednego Boga i czci-
cielami plejady rozmaitych bóstw.
 Żydzi w odróżnieniu od pogan byli prze-
konani, że cały świat fizyczny pochodzi od Pisma  
i Proroków; doskonale rozumieli też, że droga, którą 
podążają, jest jedynie słuszna. Dla Hebrajczyka praw-
dziwa istota Boga nie zawierała się w jakimkolwiek 
wizerunku, który postrzega się zmysłami, ponieważ 
bałwochwalstwo pozbawiało możliwości Jego pozna-
nia; Boga można było tylko ogarnąć poprzez nefesz 
— duchowe jestestwo człowieka. To dlatego pante-
on bogów stworzonych przez ludzi był dla Hebraj-
czyków światem fałszywych wartości.    

Ius Romanum  jako baza etosu rzymskiego
 
 Nikt w świecie starożytnym nie był tak ucywi-
lizowany i zorganizowany militarnie jak Rzymianie, 
nawet Lacedemończycy znani też pod nazwą Spartan. 
Potomkowie Latynów byli i wciąż są ewenementem 
starożytności. Główną ich mocą napędową był kult 
siły, której nie potrafił przemóc żaden naród. Impe-
rium Romanum stało się w dość krótkim czasie 
potężną machiną, połykającą kawałek po kawałku 
królestwa na Zachodzie, państewka Wschodu, kra-
iny na Północy i południowe rejony basenu Morza 
Śródziemnego. Tym, których podbili, nieśli rzymskie 
dobrodziejstwa, budując miasta, drogi, mosty; uczyli 
nowego, lepszego życia na sposób rzymski. To jednak 
tylko część prawdy, albowiem wojny zaczepne Rzy-
mian prowadzone były głównie w tych krajach, które 
można było z korzyścią dla Imperium eksploatować.
 U Rzymian nic nie było za darmo. Koszta, 
jakie wiązały się z przeobrażaniem podbitych krajów  
w prowincje rzymskie, były natychmiast odzyskiwane 
poprzez totalną eksploatację zaanektowanych ziem, 
z których Rzym potrafił wyssać wszelkie żywotne 
soki. Przy tym Rzymianie nie wahali się przyswajać 
od podbitych narodów tego wszystkiego, co uznali za 
pożyteczne dla własnego państwa. I tak na przykład 
wzorem dla rzymskich liburn była flota Kartaginy, 
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unowocześniony pancerz segmentowy przejęty został 
od Galów, całą zaś spuściznę intelektualną przeję-
li Rzymianie od Greków. Ci ostatni nie bez powodu 
śmiali się ze swych najeźdźców, powiadając, że cho-
ciaż Rzym zawojował ich orężem, Hellada zawładnę-
ła Rzymem intelektualnie. Synom Imperium jednak 
to zupełnie nie przeszkadzało, gdyż dla nich utilitas 
funkcjonował jako zasada wszelkich politycznych  
i ekonomicznych struktur — dobrym i pożytecznym 
jest tylko to, co przynosi korzyść.
 Utylitarystyczne podejście do życia uczyni-
ło z Rzymian niemających sobie równych prakty-
ków. Rzymska użyteczność rozlała się na wszystkie 
dziedziny życia społecznego. Nie może zatem dziwić 
fakt, że etyka rzymska dryfowała ku takim warto-
ściom, które mogły się sprawdzić tylko przez swoje 
skutki praktyczne. To z kolei doprowadziło Rzymian 
do instrumentalnego traktowania drugiego człowieka. 
Z biegiem czasu dla mieszkańca Imperium bliźni sta-
wał się li tylko narzędziem, był wartościowym o tyle, 
o ile można go było eksploatować. Liczył się zatem 
zysk, wszystko zaś inne było tylko sprytnym kamu-
flażem.
 Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie,  
w co wierzyli Rzymianie; mniejszy problem, jak 
sądzę, byłby wtedy, gdyby przyszło udzielić odpo-
wiedzi na pytanie, w co mieszkańcy Imperium nie 
wierzyli. Całkiem trafnie można by w tym miejscu 
użyć stwierdzenia Talesa z Miletu — Panta plere the-
on, bo rzeczywiście w Rzymie wszystko było pełne 
bogów. Każdy dom, niezależnie od tego, czy był to 
domus patrycjusza, czy mieszkanie w plebejskiej in-
suli, miał swoje opiekuńcze bóstwo domowe — ge-
niusza; istniały też lary i penaty, boginie i boginki 
poumieszczane w kapliczkach, których było w Romie 
istne zatrzęsienie. Ale nawet pośród samych rzym-
skich bogów byli ci ważni i ważniejsi. Najlepszym  
i Największym był Jowisz Kapitoliński, o którym 
każdy obywatel rzymski był zobowiązany pamiętać, 
jak nakazywała zresztą rzymska pobożność — pietas. 
U Rzymian jednak to bóg był pytaniem, a człowiek- 
odpowiedzią.
 Status Panów Świata utwierdzał Rzymian  
w przekonaniu o słuszności wszystkiego, co rzymskie 
— Prawo XII Tablic miało być najlepszym prawem 
na świecie, armia rzymska — niepokonaną, zaś pan-
teon rzymskich bogów — największym i najlepszym. 
Po stabilnej i niewzruszonej  republice, słynącej  
z „dobrych obyczajów”, przyszła kolej na cesarstwo, 
z którym wiąże się tytuł divuus Caesar. Począwszy 
od Juliusza Cezara pojawił się w Imperium przywód-
ca charyzmatyczny, bóg-człowiek — boski impera-
tor. Po pięćdziesięcioletnim okresie wojen domowych 
Rzym potrzebował silnego przywódcy, nawet za cenę 
utraty republiki.
  Od czasu panowania Oktawiana Augusta, 
kiedy to wszystko podległe jest już  cezarowi, świat 
podzielił się na to, co rzymskie i na to, co nim nie 
jest. Obywateli rzymskich zupełnie nie obchodziło, 

kto jest bardziej rozwinięty duchowo — Żydzi, Egip-
cjanie czy Chaldejczycy, bo wszyscy oni postrzega-
ni byli ad hoc jako obywatele drugiej kategorii; dla 
Rzymian, wartościujących poprzez pryzmat użytecz-
ności,  najistotniejszym było, ile da się wyciągnąć  
z podległych im narodów.
 Italikowie głęboko wierzyli, że swą wielkość, 
splendor i siłę otrzymali od bogów. Oni też, ci wła-
śnie bogowie, mieli im zesłać boga-człowieka w oso-
bie cezara. Antropoizacja bóstw w kulcie stworzenia 
była i wciąż jest charakterystycznym elementem reli-
gii pogańskich. Rzymianie posunęli się jeszcze dalej, 
wierząc, że można z bogami dobijać zwyczajnie tar-
gu. Tym samym dawna cześć, nabożność i szacunek 
zostały zastąpione boskim kontraktem — coś za coś 
— bo ofiara złożona bóstwom stała się od pewnego 
momentu gwarantem sukcesu. W konsekwencji cześć 
oddawana bogom za czasów republiki rzymskiej prze-
rodziła się w okresie cesarstwa w ateizm praktycz-
ny, czyli zaniedbanie praktyk religijnych. Rzymska 
triada — Jowisz-Junona-Minerwa — zaczęła tracić 
na znaczeniu, stając się nierzadko pustym słowem. 
Pod względem religijnym zatem wytworzyła się  
w cesarstwie sytuacja patowa, bowiem panteon grec-
ko-etruskich bogów przestał Rzymianom wystarczać; 
po raz pierwszy pojawiła się u Rzymian tęsknota za 
jednym bóstwem w znaczeniu ogólnoświatowym...
 W Imperium Romanum liczyła się tak na-
prawdę garstka ludzi, w skład której wchodził ce-
zar, senatorzy i ekwici; to było serce Rzymu. Status 
obywatela rzymskiego był zależny od stopnia jego 
zamożności, bo wszystko oparte było na pieniądzu — 
pokaż mi, co i ile masz, a powiem ci, kim jesteś. Stan 
posiadania rodził określony model życia — szczęście 
i powodzenie mogły zapewnić dobra materialne. Tak, 
Rzymianie dryfowali w stronę społeczeństwa kon-
sumpcyjnego. Żyli po to, aby konsumować — panem 
et circenses — co zresztą zapewniały im milionowe 
rzesze niewolników oraz rzymska machina śmierci — 
armia — zapewniająca bezpieczeństwo cesarstwu.
 Mężność była punktem honoru dla każde-
go Rzymianina, który musiał się wykazać odwagą 
i walecznością, obowiązany dokonywać „wielkich 
czynów”. Liczyło się tylko zwycięstwo, bo dla po-
konanych nie było litości i współczucia, jedynie 
pogarda. Ten rygoryzm doprowadził Rzymian do 
niezwykłego na tamte czasy zjawiska nekrolatrii 
(kult siły), co z kolei zrodziło okrucieństwo i prze-
moc. Rzymska machina militarna, potrafiąca zmielić 
każdy naród, upowszechniła się wewnątrz Imperium  
w postaci igrzysk gladiatorów; podczas munera tak 
patrycjusze jak i tłumy plebejskie zachwycały się 
krwią wyrzynających się wzajemnie na arenie gladia-
torów. To jeszcze jedno oblicze Imperium, przekształ-
cające się z wolna w cywilizację śmierci.

Arkadiusz Sann

- 29 -



literatura                                                                                                                                                proza

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

niejednokrotnie zażarte spory saduceusze z faryze-
uszami, ale to już zupełnie oddzielny temat.   
 Dla Żyda tamtych czasów świat dzielił się na 
to, co hebrajskie i to, co nim nie jest. Mieszkańców 
Judei zupełnie nie obchodziło, że Grek jest mądrzej-
szy od Scyty, a Rzymianin waleczniejszy od Greka, 
ponieważ dla Żyda wszyscy oni byli goim (pogana-
mi). Taki pogląd miał swą przyczynę w diametralnie 
różnym wartościowaniu. Hebrajczycy byli przeko-
nani, że tylko oni mają monopol na Prawdę, jako dar 
od niewidzialnego Adonai (Pana), przekazany im za 
pośrednictwem Mojżesza. W Judei wierzono głębo-
ko, że jedyny żywy i prawdziwy Bóg jest duchem,  
a zatem — niewidzialny.
 Etos hebrajski zasadzał się w świętej for-
mule stworzenia — synowie ludzcy byli dziećmi 
Ojca Niebieskiego, Izrael zaś — Jego pierworodnym. 
Człowiek zatem był własnością Stwórcy i zarazem 
bratem duchowym drugiego człowieka. Ale tylko 
pierworodni, czyli naród hebrajski, czcili Jahwe Za-
stępów Niebieskich, albowiem wszystkie inne narody 
nie stosowały się do pierwszego, a zatem najświęt-
szego prawa w Dekalogu: Nie będziesz miał cudzych 
bogów obok Mnie. Do tego dochodził zakaz sporzą-
dzania jakichkolwiek wizerunków czy obrazów, które 
po Aleksandrze Macedońskim poczęły ze wszystkich 
stron bombardować Judeę, ku jej zgorszeniu. W efek-
cie Żydzi zamknęli się w hermetycznym pierścieniu, 
strzegąc pilnie, by złe pogańskie obyczaje nie zako-
rzeniły się w Ziemi Bożej. Wszelkiego typu bożki czy 
choćby niewinni idole to dla Żydów ohyda. Posągi, 
tak bardzo ubóstwiane i hołubione przez Greków jako 
wyraz najwyższej harmonii i piękna, choćby to nawet 
były dzieła Fidiasza — dla Hebrajczyków były tylko 
synonimem duchowego zacofania.
 Czego pragnęli Żydzi? Przede wszystkim po-
szanowania ich Prawa. Tego oczekiwali od Persów, 
będąc pod ich jarzmem, od okupanta z Hellady i rów-
nież od Rzymian, kiedy ci pojawili się na ziemi judej-
skiej. Prawo w szeroko pojętym rozumieniu u Żydów 
było parasolem chroniącym słabych,  uciskanych  
i pokrzywdzonych przez los; było światłem-drogow-
skazem dla każdego człowieka. Ci, którym dobrze się 
wiodło, obowiązani byli wspomagać sieroty, wdowy 
i ludzi upośledzonych. Bez Prawa Żyd był nikim  
i tracił swą tożsamość. Jeśli więc Prawo było zagro-
żone, Hebrajczyk stawał natychmiast w jego obronie.
 Żydzi tamtych czasów nie byli skorzy do pod-
porządkowania się komukolwiek, ponieważ uważali, 
iż podlegają tylko i wyłącznie Bogu. Ich rozumienie 
własnej tożsamości narodowej można by porównać 
do perły, błyszczącej w barbarzyńskim świecie czy 
światowości Rzymian. W odróżnieniu od Greków 
czy później Rzymian, Hebrajczycy najbardziej dbali  
o swoje dusze. Byli doskonale rozwinięci duchowo, 
intelektualnie i moralnie, bazując na jednym, niepod-
ważalnym Prawie. Była to hebrajska spójnia, istna 
skała, której żaden człowiek nie zdołałby rozbić. To 
mógł podług wykładni hebrajskiej uczynić jedynie 

Bóg lub mesjasz. Jeśli więc ktokolwiek ważył się 
zniszczyć judaizm, musiał zgładzić wszystkich jego 
wyznawców.
 Z szacunku do Prawa wyrastał rygoryzm, ro-
dzący z kolei totalną izolację w imię obrony wartości 
najwyższych. Podobne procesy zachodziły w dale-
kim państwie Serów — obecnych Chinach — gdzie 
powstał gigantyczny mur, mający stać się wkrótce 
przyczyną zarzucanej Chińczykom po dziś dzień 
ksenofobii. Mur żydowski był jeszcze potężniejszy, 
choć po prawdzie niewidoczny gołym okiem, a róż-
nica pomiędzy nim a murem Państwa Środka była 
bardzo istotna — Serowie bronili przed ludami ko-
czowniczymi swej własności, Hebrajczycy chronili 
przed całym światem własności Boga. Gigantyczny 
mur, rozdzielający Żydów od pogan, co zresztą jasno 
wykłada apostoł Paweł w swym Liście do Efezjan, 
zrodził wzajemną wrogość i stał się nieprzebytą ot-
chłanią pomiędzy wyznawcami jednego Boga i czci-
cielami plejady rozmaitych bóstw.
 Żydzi w odróżnieniu od pogan byli prze-
konani, że cały świat fizyczny pochodzi od Pisma  
i Proroków; doskonale rozumieli też, że droga, którą 
podążają, jest jedynie słuszna. Dla Hebrajczyka praw-
dziwa istota Boga nie zawierała się w jakimkolwiek 
wizerunku, który postrzega się zmysłami, ponieważ 
bałwochwalstwo pozbawiało możliwości Jego pozna-
nia; Boga można było tylko ogarnąć poprzez nefesz 
— duchowe jestestwo człowieka. To dlatego pante-
on bogów stworzonych przez ludzi był dla Hebraj-
czyków światem fałszywych wartości.    

Ius Romanum  jako baza etosu rzymskiego
 
 Nikt w świecie starożytnym nie był tak ucywi-
lizowany i zorganizowany militarnie jak Rzymianie, 
nawet Lacedemończycy znani też pod nazwą Spartan. 
Potomkowie Latynów byli i wciąż są ewenementem 
starożytności. Główną ich mocą napędową był kult 
siły, której nie potrafił przemóc żaden naród. Impe-
rium Romanum stało się w dość krótkim czasie 
potężną machiną, połykającą kawałek po kawałku 
królestwa na Zachodzie, państewka Wschodu, kra-
iny na Północy i południowe rejony basenu Morza 
Śródziemnego. Tym, których podbili, nieśli rzymskie 
dobrodziejstwa, budując miasta, drogi, mosty; uczyli 
nowego, lepszego życia na sposób rzymski. To jednak 
tylko część prawdy, albowiem wojny zaczepne Rzy-
mian prowadzone były głównie w tych krajach, które 
można było z korzyścią dla Imperium eksploatować.
 U Rzymian nic nie było za darmo. Koszta, 
jakie wiązały się z przeobrażaniem podbitych krajów  
w prowincje rzymskie, były natychmiast odzyskiwane 
poprzez totalną eksploatację zaanektowanych ziem, 
z których Rzym potrafił wyssać wszelkie żywotne 
soki. Przy tym Rzymianie nie wahali się przyswajać 
od podbitych narodów tego wszystkiego, co uznali za 
pożyteczne dla własnego państwa. I tak na przykład 
wzorem dla rzymskich liburn była flota Kartaginy, 
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unowocześniony pancerz segmentowy przejęty został 
od Galów, całą zaś spuściznę intelektualną przeję-
li Rzymianie od Greków. Ci ostatni nie bez powodu 
śmiali się ze swych najeźdźców, powiadając, że cho-
ciaż Rzym zawojował ich orężem, Hellada zawładnę-
ła Rzymem intelektualnie. Synom Imperium jednak 
to zupełnie nie przeszkadzało, gdyż dla nich utilitas 
funkcjonował jako zasada wszelkich politycznych  
i ekonomicznych struktur — dobrym i pożytecznym 
jest tylko to, co przynosi korzyść.
 Utylitarystyczne podejście do życia uczyni-
ło z Rzymian niemających sobie równych prakty-
ków. Rzymska użyteczność rozlała się na wszystkie 
dziedziny życia społecznego. Nie może zatem dziwić 
fakt, że etyka rzymska dryfowała ku takim warto-
ściom, które mogły się sprawdzić tylko przez swoje 
skutki praktyczne. To z kolei doprowadziło Rzymian 
do instrumentalnego traktowania drugiego człowieka. 
Z biegiem czasu dla mieszkańca Imperium bliźni sta-
wał się li tylko narzędziem, był wartościowym o tyle, 
o ile można go było eksploatować. Liczył się zatem 
zysk, wszystko zaś inne było tylko sprytnym kamu-
flażem.
 Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie,  
w co wierzyli Rzymianie; mniejszy problem, jak 
sądzę, byłby wtedy, gdyby przyszło udzielić odpo-
wiedzi na pytanie, w co mieszkańcy Imperium nie 
wierzyli. Całkiem trafnie można by w tym miejscu 
użyć stwierdzenia Talesa z Miletu — Panta plere the-
on, bo rzeczywiście w Rzymie wszystko było pełne 
bogów. Każdy dom, niezależnie od tego, czy był to 
domus patrycjusza, czy mieszkanie w plebejskiej in-
suli, miał swoje opiekuńcze bóstwo domowe — ge-
niusza; istniały też lary i penaty, boginie i boginki 
poumieszczane w kapliczkach, których było w Romie 
istne zatrzęsienie. Ale nawet pośród samych rzym-
skich bogów byli ci ważni i ważniejsi. Najlepszym  
i Największym był Jowisz Kapitoliński, o którym 
każdy obywatel rzymski był zobowiązany pamiętać, 
jak nakazywała zresztą rzymska pobożność — pietas. 
U Rzymian jednak to bóg był pytaniem, a człowiek- 
odpowiedzią.
 Status Panów Świata utwierdzał Rzymian  
w przekonaniu o słuszności wszystkiego, co rzymskie 
— Prawo XII Tablic miało być najlepszym prawem 
na świecie, armia rzymska — niepokonaną, zaś pan-
teon rzymskich bogów — największym i najlepszym. 
Po stabilnej i niewzruszonej  republice, słynącej  
z „dobrych obyczajów”, przyszła kolej na cesarstwo, 
z którym wiąże się tytuł divuus Caesar. Począwszy 
od Juliusza Cezara pojawił się w Imperium przywód-
ca charyzmatyczny, bóg-człowiek — boski impera-
tor. Po pięćdziesięcioletnim okresie wojen domowych 
Rzym potrzebował silnego przywódcy, nawet za cenę 
utraty republiki.
  Od czasu panowania Oktawiana Augusta, 
kiedy to wszystko podległe jest już  cezarowi, świat 
podzielił się na to, co rzymskie i na to, co nim nie 
jest. Obywateli rzymskich zupełnie nie obchodziło, 

kto jest bardziej rozwinięty duchowo — Żydzi, Egip-
cjanie czy Chaldejczycy, bo wszyscy oni postrzega-
ni byli ad hoc jako obywatele drugiej kategorii; dla 
Rzymian, wartościujących poprzez pryzmat użytecz-
ności,  najistotniejszym było, ile da się wyciągnąć  
z podległych im narodów.
 Italikowie głęboko wierzyli, że swą wielkość, 
splendor i siłę otrzymali od bogów. Oni też, ci wła-
śnie bogowie, mieli im zesłać boga-człowieka w oso-
bie cezara. Antropoizacja bóstw w kulcie stworzenia 
była i wciąż jest charakterystycznym elementem reli-
gii pogańskich. Rzymianie posunęli się jeszcze dalej, 
wierząc, że można z bogami dobijać zwyczajnie tar-
gu. Tym samym dawna cześć, nabożność i szacunek 
zostały zastąpione boskim kontraktem — coś za coś 
— bo ofiara złożona bóstwom stała się od pewnego 
momentu gwarantem sukcesu. W konsekwencji cześć 
oddawana bogom za czasów republiki rzymskiej prze-
rodziła się w okresie cesarstwa w ateizm praktycz-
ny, czyli zaniedbanie praktyk religijnych. Rzymska 
triada — Jowisz-Junona-Minerwa — zaczęła tracić 
na znaczeniu, stając się nierzadko pustym słowem. 
Pod względem religijnym zatem wytworzyła się  
w cesarstwie sytuacja patowa, bowiem panteon grec-
ko-etruskich bogów przestał Rzymianom wystarczać; 
po raz pierwszy pojawiła się u Rzymian tęsknota za 
jednym bóstwem w znaczeniu ogólnoświatowym...
 W Imperium Romanum liczyła się tak na-
prawdę garstka ludzi, w skład której wchodził ce-
zar, senatorzy i ekwici; to było serce Rzymu. Status 
obywatela rzymskiego był zależny od stopnia jego 
zamożności, bo wszystko oparte było na pieniądzu — 
pokaż mi, co i ile masz, a powiem ci, kim jesteś. Stan 
posiadania rodził określony model życia — szczęście 
i powodzenie mogły zapewnić dobra materialne. Tak, 
Rzymianie dryfowali w stronę społeczeństwa kon-
sumpcyjnego. Żyli po to, aby konsumować — panem 
et circenses — co zresztą zapewniały im milionowe 
rzesze niewolników oraz rzymska machina śmierci — 
armia — zapewniająca bezpieczeństwo cesarstwu.
 Mężność była punktem honoru dla każde-
go Rzymianina, który musiał się wykazać odwagą 
i walecznością, obowiązany dokonywać „wielkich 
czynów”. Liczyło się tylko zwycięstwo, bo dla po-
konanych nie było litości i współczucia, jedynie 
pogarda. Ten rygoryzm doprowadził Rzymian do 
niezwykłego na tamte czasy zjawiska nekrolatrii 
(kult siły), co z kolei zrodziło okrucieństwo i prze-
moc. Rzymska machina militarna, potrafiąca zmielić 
każdy naród, upowszechniła się wewnątrz Imperium  
w postaci igrzysk gladiatorów; podczas munera tak 
patrycjusze jak i tłumy plebejskie zachwycały się 
krwią wyrzynających się wzajemnie na arenie gladia-
torów. To jeszcze jedno oblicze Imperium, przekształ-
cające się z wolna w cywilizację śmierci.

Arkadiusz Sann
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Rafał Czyżyk

Umieranie w pakiecie 
– listy Jana Rybowicza 
do Józefa Barana c.d.

 Już na wstępnym etapie lektury listów Ry-
bowicza adresowanych do Józefa Barana, jesteśmy 
w stanie stwierdzić, że ich charakter opiera sie, pod 
względem formalnym, przede wszystkim na doku-
mencie, którego tematyka oscyluje zazwyczaj wo-
kół bieżących działań twórczych, problemów z nimi 
związanych, aktywności wydawniczej, jak i osobi-
stych trudności w codziennym funkcjonowaniu, ja-
kich dostarczał pisarzowi alkoholowy nałóg. Ten for-
malny charakter zdaje się potwierdzać każdorazowo 
układ, jaki nadaje Rybowicz listom. Czyni to częścio-
wo z przesadnej kurtuazji, jak i pod wpływem oko-
liczności – listy adresowane są zazwyczaj do redakcji 
„Wieści”, zatem posiadają charakter na poły oficjal-
ny, nawet wówczas, kiedy dotyczą spraw bieżących, 

prywatnych. Wspomniane aspekty pisarskiego życia, 
do których odnosi się Rybowicz, stanowią jednak tyl-
ko część „aparatu”, przez który pisarz odbiera świat. 
Umiejętność wnikliwej obserwacji i związana z nią 
bezpośrednia diagnoza społeczna stanowią niewąt-
pliwy atut pisarza, który potrafił celnie wykorzystać  
w opowiadaniach. Specyficzna subiektywizacja przy-
taczanych przez Rybowicza faktów pozwala na odbie-
ranie świata, w którym czytelnik może funkcjonować 
niemal „na bieżąco”, bez zbędnego dystansu, z odpo-
wiednią dynamiką poznawczą. Listy te odsłaniają 
człowieka niemal „nagiego”, wyzutego z wszelkich 
konwenansów, wyrażającego swe sądy celnie i bez-
pardonowo. Zasób słownictwa autora odczytywać 
możemy jako brutalnie wulgarny, rezygnujący z mi-
nimum kultury i wyrafinowania, jakie nakazywałaby 
korespondencja. Ten stan rzeczy dotyczy również listów 
bardzo wczesnych, kiedy to znajomość pomiędzy 
debiutującym wówczas pisarzem, a doświadczonym 
już redaktorem i poetą dopiero się zawiązywała. Za 
doskonały przykład może posłużyć tutaj np. list z 30 
grudnia 1977 roku, w którym Rybowicz pisze: [...]  
A poza tym ma Pan zupełną rację, że o wartości po-
ety nie decyduje nic(!) doprawdy oprócz jego wier-
szy! I mówię Panu, jak ja nienawidzę większości 
tych skurwysynów, młodych „literatów” z Warsza-
wy [...]. Przekonanie o słuszności własnych sądów 
nie opuszczało Rybowicza w zasadzie do końca ży-
cia. Nie miał zwyczaju – zarówno jako twórca, jak  
i po prostu człowiek – korzenia się przed „panami 
redaktorami”, dla których podstawowym kryterium 
wartościującym było pochodzenie pisarza. Kryte-
rium to, w sposób oczywisty krzywdzące, pozwa-
lało, jak się okazuje, na jednoczesną ocenę samego 
twórcy, jak i jego sposobu myślenia o świecie. Ry-
bowicz atakuje, bądź co bądź, własne środowisko  
z pozycji demaskatora i prześmiewcy; stańczyka, któ-
ry otwarcie głosi, że „król jest nagi”. Na ile to non-
konformistyczne stanowisko wyrasta z osobistych 
przekonań pisarza, na ile zaś uwarunkowane zosta-
ło przez osobiste problemy Rybowicza, wynikające  
z rozgoryczenia sytuacją wydawniczą w kraju? Tego 
nie jesteśmy w stanie ocenić jednoznacznie. Faktem 
jest, że Rybowicz, paradoksalnie, również stworzył 
wokół swojej osoby takie „kółka wzajemnej ado-
racji”, o których to niegdyś sam pisał do Barana  
z wyraźną pogardą: [...] Ktoś nawet kiedyś usiłował 
zdemaskować w prasie te ich «poetyckie mafie», wy-
stępujące pod szyldem Kół Młodych przy ZLP, klany 
zasr..., kółka różańcowe wzajemnej adoracji... Pfuj! 
Takimi środowiskami, w których twórczość Rybo-
wicza stanowiła wyraźny punkt odniesienia na tle 
twórczości prozatorskiej tamtego czasu były redak-
cje: „Wieści”, gdzie redaktorem działu literackiego był 
właśnie Józef Baran, „Nowego Wyrazu” z osobami 
Marka Wawrzkiewicza oraz Zbigniewa Włodzimierza 
Fronczka (późniejszego redaktora „Akcentu”) oraz 
„Życia Literackiego”, gdzie sprzyjającą twórczości 
Rybowicza osobą okazał się Marek Sołtysik. Nie-
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oceniona w tej materii okazała się również polityka 
wydawnicza ustalona przez Andrzeja Wasilewskiego, 
długoletniego dyrektora Państwowego Instytutu Wy-
dawniczego, dzięki któremu (można to chyba stwier-
dzić otwarcie) proza samotnika z Lisiej Góry poddana 
została publicznej recepcji. 

Nie odnajdziemy w korespondencji Jana Ry-
bowicza do Józefa Barana odniesień do wydarzeń 
politycznych czasu, w którym przyszło mu tworzyć, 
choć jednym z istotniejszych tego typu było np. wpro-
wadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku).  
Z listu do Artura Sandauera z dnia 9 marca 1982 roku 
dowiadujemy się, że Rybowicz został aresztowany 
właśnie 13 grudnia i przewieziony  do ośrodka dla in-
ternowanych w Załężu k. Rzeszowa, gdzie przebywał 
do 8 marca 1982 roku. W swoim szkicu biograficz-
nym, dotyczącym losów rodziny Rybowiczów, Gra-
żyna Różycka (Rybowicz) pisze: 

 Trzeciego grudnia 1981 roku bezpieka 
„odwiedziła” nasz dom rodzinny w środku nocy. 
Wpadli z latarkami, przeszukali cale mieszkanie, 
skonfiskowali maszynę do pisania, a Janka zabrali 
do wiezienia. Siedział trzy miesiące w Rzeszow-
ie ze zwykłymi przestępcami. Co prawda nie był 
członkiem Solidarności, ale od marca 1968 roku był 
na „czarnej liście” tarnowskiej bezpieki. Maszynę 
do pisania przetrzymano przez dłuższy czas i tata 
wydeptywał ścieżki do prokuratury, żeby ją dla Jan-
ka odzyskać”.  

Ten czas relacjonuje również Józef Baran, 
przytaczając list od przyjaciela: 

[...] Forsę tu na «wypiskę» mam, papierosy 
mam, leżę bykiem cały dzień i czytam bibułę ko-
munistyczną dostarczaną nam w formie «Trybuny 
Ludu» i książek z więziennej biblioteczki. Ładuję się 
jak akumulator, który zacznie pracować na wolno-
ści, czyli pisać [...]. 
Mimo wszystko Rybowicz pisarzem niepokornym, 
w sensie politycznym, wcale nie był. Mimo ciągłe-
go plwania, właśnie w korespondencji, na rozmaite 
odgórne dyrektywy, ograniczające przydział papie-
ru i tym samym uniemożliwiające terminowy druk 
książek, „romanse” z władzą, jakie stały się udziałem 
większości ówczesnych działaczy kultury czy w koń-
cu kontestowania ustroju w ogóle, nie ponosił żadnych 
konsekwencji. Wnikliwy czytelnik mógłby zatem 
zadać pytanie o sytuację, w jakiej pisarz się znalazł  
i rodzaj układów towarzyskich, w jakie mógł zostać 
wciągnięty. Mogłyby wszak polegać na świadczeniu 
aparatowi bezpieczeństwa odpowiednich usług w za-
mian za bezproblemowy druk pozycji książkowch, 
jak miało to przecież miejsce w przypadku wielu 
pisarzy. Dzięki dokumentacji, jaka zachowała się  
w jednostkach Instytutu Pamięci Narodowej Kra-
kowa i Rzeszowa, jesteśmy w stanie tezę tę jedno-
znacznie obalić, stwierdzając, iż Rybowicz nie tylko 
nie współpracował z aparatem bezpieczeństwa, ale 
starał się również wobec systemu przeciwdziałać. 
Zachowały się akta z procesu karnego, jaki wyto-

czono Janowi Rybowiczowi na podstawie oskarżenia  
z art. 237 Kodeksu Karnego o znieważenie orga-
nów władzy państwowej i organizacji politycznych 
(IPN Kr 13/632). Pisarz został również oskarżony  
o kolportaż materiałów antyreżimowych poprzez wy-
syłanie ich do różnych redakcji prasowych (IPN Kr 
071/51). Zachowały się również dokumenty z okresu 
wspomnianego już wcześniej internowania (IPN Kr 
036/511/1910/II). Na ogół traktowano Rybowicza ra-
czej jako niegroźnego pijaczka, wygłaszającego swe 
przewrotne sądy nierzadko w obecności najwierniej-
szego audytorium Lisiogórzanki, zatem właściwie ni-
kogo. PRL mierzył właściwą sobie miarą człowieka 
sfrustrowanego, przytłoczonego bardziej samotno-
ścią, aniżeli zniewoleniem, brakiem zrozumienia,  ze-
stawem absurdów społecznych, które fundowało mu 
znienawidzone środowisko Lisiej Góry. Wspominany 
jest jako pisarz nader pragmatyczny. Marek Wawrz-
kiewicz relacjonuje: 

Pierwszym pytaniem, jakie stawiał Rybowicz  
w przypadku próby opublikowania czegokolwiek 
w «Nowym Wyrazie» było: «Ile ja za to dostanę?», 
ponieważ borykał się nieustannie z problemami fi-
nansowymi. Często pisywał też do redakcji z proś-
bą, by wypłacić mu zaliczkowo określoną sumę, co  
w tamtym okresie było trudne, jeśli nie niemożliwe.1 

Problematyka, którą rozważa Rybowicz  
w listach do Barana przenosi zatem do relacji  
z innymi adresatami, choć w żadnym innym przy-
padku korespondencja ta nie osiąga wymiaru tak 
osobistego. Kontakty oficjalne, które zdecydował się 
nawiązać Rybowicz pod koniec 1977 roku, przeobra-
żają się z czasem w żywą relację koleżeńską, wręcz 
przyjacielską. Znamienne są listy noszące spory ła-
dunek emocjonalny, które, w przypadku Rybowicza, 
oznaczają konkretne wołanie z dna egzystencjalnego 
zagubienia:
 Drogi Józku! Napisz kochany, jak tam ży-
jesz w Krakowie?  A przy okazji – WYKAŃCZAJ! 
Tych wszystkich - MIŁOSZÓW CZESŁAWÓW  
i STANISŁAWÓW BARAŃCZAKÓW – to nie są 
POLSCY POECI! To są NORMALNI ZDRAJCY 
OJCZYZNY!!! Jeśli się mylę, niech sam Bóg mnie 
ukaże! Żyj w Polsce i umrzyj w Polsce, mimo wszyst-
ko! Wtedy będziesz godzien miana POLSKIEGO 
POETY. Chuj z pieniędzmi! Jan Rybowicz. 
 Stosunek Rybowicza do pisarzy przebywa-
jących na emigracji był jednoznaczny – pogardliwy. 
Potrafił wyrażać się o nich z właściwą sobie gwał-
townością, nie przebierając w słowach. Ten stan rze-
czy oddaje przywołany list, w którym otwarcie lży 
„wielkich” polskiej poezji. Ciekawy kontekst dla 
tych rozważań buduje również list, jaki zachował się 
w domowym archiwum Jerzego Reutera, zmarłego 
w kwietniu 2012 roku,  niegdysiejszego redaktora 
„Tarnowskiego Magazynu Informacyjnego”, autora 

1    Informacje przytoczone na podstawie rozmowy prze-
prowadzonej przez autora pracy z Markiem Wawrzkiewi-
czem 25 marca 2011r. w Warszawie.

- 31 -



I Polonijny Konkurs Poetycki                                                                             „Polska Wierzba”     literatura                                                                                                                                   listy

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

Rafał Czyżyk

Umieranie w pakiecie 
– listy Jana Rybowicza 
do Józefa Barana c.d.

 Już na wstępnym etapie lektury listów Ry-
bowicza adresowanych do Józefa Barana, jesteśmy 
w stanie stwierdzić, że ich charakter opiera sie, pod 
względem formalnym, przede wszystkim na doku-
mencie, którego tematyka oscyluje zazwyczaj wo-
kół bieżących działań twórczych, problemów z nimi 
związanych, aktywności wydawniczej, jak i osobi-
stych trudności w codziennym funkcjonowaniu, ja-
kich dostarczał pisarzowi alkoholowy nałóg. Ten for-
malny charakter zdaje się potwierdzać każdorazowo 
układ, jaki nadaje Rybowicz listom. Czyni to częścio-
wo z przesadnej kurtuazji, jak i pod wpływem oko-
liczności – listy adresowane są zazwyczaj do redakcji 
„Wieści”, zatem posiadają charakter na poły oficjal-
ny, nawet wówczas, kiedy dotyczą spraw bieżących, 

prywatnych. Wspomniane aspekty pisarskiego życia, 
do których odnosi się Rybowicz, stanowią jednak tyl-
ko część „aparatu”, przez który pisarz odbiera świat. 
Umiejętność wnikliwej obserwacji i związana z nią 
bezpośrednia diagnoza społeczna stanowią niewąt-
pliwy atut pisarza, który potrafił celnie wykorzystać  
w opowiadaniach. Specyficzna subiektywizacja przy-
taczanych przez Rybowicza faktów pozwala na odbie-
ranie świata, w którym czytelnik może funkcjonować 
niemal „na bieżąco”, bez zbędnego dystansu, z odpo-
wiednią dynamiką poznawczą. Listy te odsłaniają 
człowieka niemal „nagiego”, wyzutego z wszelkich 
konwenansów, wyrażającego swe sądy celnie i bez-
pardonowo. Zasób słownictwa autora odczytywać 
możemy jako brutalnie wulgarny, rezygnujący z mi-
nimum kultury i wyrafinowania, jakie nakazywałaby 
korespondencja. Ten stan rzeczy dotyczy również listów 
bardzo wczesnych, kiedy to znajomość pomiędzy 
debiutującym wówczas pisarzem, a doświadczonym 
już redaktorem i poetą dopiero się zawiązywała. Za 
doskonały przykład może posłużyć tutaj np. list z 30 
grudnia 1977 roku, w którym Rybowicz pisze: [...]  
A poza tym ma Pan zupełną rację, że o wartości po-
ety nie decyduje nic(!) doprawdy oprócz jego wier-
szy! I mówię Panu, jak ja nienawidzę większości 
tych skurwysynów, młodych „literatów” z Warsza-
wy [...]. Przekonanie o słuszności własnych sądów 
nie opuszczało Rybowicza w zasadzie do końca ży-
cia. Nie miał zwyczaju – zarówno jako twórca, jak  
i po prostu człowiek – korzenia się przed „panami 
redaktorami”, dla których podstawowym kryterium 
wartościującym było pochodzenie pisarza. Kryte-
rium to, w sposób oczywisty krzywdzące, pozwa-
lało, jak się okazuje, na jednoczesną ocenę samego 
twórcy, jak i jego sposobu myślenia o świecie. Ry-
bowicz atakuje, bądź co bądź, własne środowisko  
z pozycji demaskatora i prześmiewcy; stańczyka, któ-
ry otwarcie głosi, że „król jest nagi”. Na ile to non-
konformistyczne stanowisko wyrasta z osobistych 
przekonań pisarza, na ile zaś uwarunkowane zosta-
ło przez osobiste problemy Rybowicza, wynikające  
z rozgoryczenia sytuacją wydawniczą w kraju? Tego 
nie jesteśmy w stanie ocenić jednoznacznie. Faktem 
jest, że Rybowicz, paradoksalnie, również stworzył 
wokół swojej osoby takie „kółka wzajemnej ado-
racji”, o których to niegdyś sam pisał do Barana  
z wyraźną pogardą: [...] Ktoś nawet kiedyś usiłował 
zdemaskować w prasie te ich «poetyckie mafie», wy-
stępujące pod szyldem Kół Młodych przy ZLP, klany 
zasr..., kółka różańcowe wzajemnej adoracji... Pfuj! 
Takimi środowiskami, w których twórczość Rybo-
wicza stanowiła wyraźny punkt odniesienia na tle 
twórczości prozatorskiej tamtego czasu były redak-
cje: „Wieści”, gdzie redaktorem działu literackiego był 
właśnie Józef Baran, „Nowego Wyrazu” z osobami 
Marka Wawrzkiewicza oraz Zbigniewa Włodzimierza 
Fronczka (późniejszego redaktora „Akcentu”) oraz 
„Życia Literackiego”, gdzie sprzyjającą twórczości 
Rybowicza osobą okazał się Marek Sołtysik. Nie-
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oceniona w tej materii okazała się również polityka 
wydawnicza ustalona przez Andrzeja Wasilewskiego, 
długoletniego dyrektora Państwowego Instytutu Wy-
dawniczego, dzięki któremu (można to chyba stwier-
dzić otwarcie) proza samotnika z Lisiej Góry poddana 
została publicznej recepcji. 

Nie odnajdziemy w korespondencji Jana Ry-
bowicza do Józefa Barana odniesień do wydarzeń 
politycznych czasu, w którym przyszło mu tworzyć, 
choć jednym z istotniejszych tego typu było np. wpro-
wadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku).  
Z listu do Artura Sandauera z dnia 9 marca 1982 roku 
dowiadujemy się, że Rybowicz został aresztowany 
właśnie 13 grudnia i przewieziony  do ośrodka dla in-
ternowanych w Załężu k. Rzeszowa, gdzie przebywał 
do 8 marca 1982 roku. W swoim szkicu biograficz-
nym, dotyczącym losów rodziny Rybowiczów, Gra-
żyna Różycka (Rybowicz) pisze: 

 Trzeciego grudnia 1981 roku bezpieka 
„odwiedziła” nasz dom rodzinny w środku nocy. 
Wpadli z latarkami, przeszukali cale mieszkanie, 
skonfiskowali maszynę do pisania, a Janka zabrali 
do wiezienia. Siedział trzy miesiące w Rzeszow-
ie ze zwykłymi przestępcami. Co prawda nie był 
członkiem Solidarności, ale od marca 1968 roku był 
na „czarnej liście” tarnowskiej bezpieki. Maszynę 
do pisania przetrzymano przez dłuższy czas i tata 
wydeptywał ścieżki do prokuratury, żeby ją dla Jan-
ka odzyskać”.  

Ten czas relacjonuje również Józef Baran, 
przytaczając list od przyjaciela: 

[...] Forsę tu na «wypiskę» mam, papierosy 
mam, leżę bykiem cały dzień i czytam bibułę ko-
munistyczną dostarczaną nam w formie «Trybuny 
Ludu» i książek z więziennej biblioteczki. Ładuję się 
jak akumulator, który zacznie pracować na wolno-
ści, czyli pisać [...]. 
Mimo wszystko Rybowicz pisarzem niepokornym, 
w sensie politycznym, wcale nie był. Mimo ciągłe-
go plwania, właśnie w korespondencji, na rozmaite 
odgórne dyrektywy, ograniczające przydział papie-
ru i tym samym uniemożliwiające terminowy druk 
książek, „romanse” z władzą, jakie stały się udziałem 
większości ówczesnych działaczy kultury czy w koń-
cu kontestowania ustroju w ogóle, nie ponosił żadnych 
konsekwencji. Wnikliwy czytelnik mógłby zatem 
zadać pytanie o sytuację, w jakiej pisarz się znalazł  
i rodzaj układów towarzyskich, w jakie mógł zostać 
wciągnięty. Mogłyby wszak polegać na świadczeniu 
aparatowi bezpieczeństwa odpowiednich usług w za-
mian za bezproblemowy druk pozycji książkowch, 
jak miało to przecież miejsce w przypadku wielu 
pisarzy. Dzięki dokumentacji, jaka zachowała się  
w jednostkach Instytutu Pamięci Narodowej Kra-
kowa i Rzeszowa, jesteśmy w stanie tezę tę jedno-
znacznie obalić, stwierdzając, iż Rybowicz nie tylko 
nie współpracował z aparatem bezpieczeństwa, ale 
starał się również wobec systemu przeciwdziałać. 
Zachowały się akta z procesu karnego, jaki wyto-

czono Janowi Rybowiczowi na podstawie oskarżenia  
z art. 237 Kodeksu Karnego o znieważenie orga-
nów władzy państwowej i organizacji politycznych 
(IPN Kr 13/632). Pisarz został również oskarżony  
o kolportaż materiałów antyreżimowych poprzez wy-
syłanie ich do różnych redakcji prasowych (IPN Kr 
071/51). Zachowały się również dokumenty z okresu 
wspomnianego już wcześniej internowania (IPN Kr 
036/511/1910/II). Na ogół traktowano Rybowicza ra-
czej jako niegroźnego pijaczka, wygłaszającego swe 
przewrotne sądy nierzadko w obecności najwierniej-
szego audytorium Lisiogórzanki, zatem właściwie ni-
kogo. PRL mierzył właściwą sobie miarą człowieka 
sfrustrowanego, przytłoczonego bardziej samotno-
ścią, aniżeli zniewoleniem, brakiem zrozumienia,  ze-
stawem absurdów społecznych, które fundowało mu 
znienawidzone środowisko Lisiej Góry. Wspominany 
jest jako pisarz nader pragmatyczny. Marek Wawrz-
kiewicz relacjonuje: 

Pierwszym pytaniem, jakie stawiał Rybowicz  
w przypadku próby opublikowania czegokolwiek 
w «Nowym Wyrazie» było: «Ile ja za to dostanę?», 
ponieważ borykał się nieustannie z problemami fi-
nansowymi. Często pisywał też do redakcji z proś-
bą, by wypłacić mu zaliczkowo określoną sumę, co  
w tamtym okresie było trudne, jeśli nie niemożliwe.1 

Problematyka, którą rozważa Rybowicz  
w listach do Barana przenosi zatem do relacji  
z innymi adresatami, choć w żadnym innym przy-
padku korespondencja ta nie osiąga wymiaru tak 
osobistego. Kontakty oficjalne, które zdecydował się 
nawiązać Rybowicz pod koniec 1977 roku, przeobra-
żają się z czasem w żywą relację koleżeńską, wręcz 
przyjacielską. Znamienne są listy noszące spory ła-
dunek emocjonalny, które, w przypadku Rybowicza, 
oznaczają konkretne wołanie z dna egzystencjalnego 
zagubienia:
 Drogi Józku! Napisz kochany, jak tam ży-
jesz w Krakowie?  A przy okazji – WYKAŃCZAJ! 
Tych wszystkich - MIŁOSZÓW CZESŁAWÓW  
i STANISŁAWÓW BARAŃCZAKÓW – to nie są 
POLSCY POECI! To są NORMALNI ZDRAJCY 
OJCZYZNY!!! Jeśli się mylę, niech sam Bóg mnie 
ukaże! Żyj w Polsce i umrzyj w Polsce, mimo wszyst-
ko! Wtedy będziesz godzien miana POLSKIEGO 
POETY. Chuj z pieniędzmi! Jan Rybowicz. 
 Stosunek Rybowicza do pisarzy przebywa-
jących na emigracji był jednoznaczny – pogardliwy. 
Potrafił wyrażać się o nich z właściwą sobie gwał-
townością, nie przebierając w słowach. Ten stan rze-
czy oddaje przywołany list, w którym otwarcie lży 
„wielkich” polskiej poezji. Ciekawy kontekst dla 
tych rozważań buduje również list, jaki zachował się 
w domowym archiwum Jerzego Reutera, zmarłego 
w kwietniu 2012 roku,  niegdysiejszego redaktora 
„Tarnowskiego Magazynu Informacyjnego”, autora 

1    Informacje przytoczone na podstawie rozmowy prze-
prowadzonej przez autora pracy z Markiem Wawrzkiewi-
czem 25 marca 2011r. w Warszawie.
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słuchowiska opartego na biografii pisarza i pasjonata 
historii regionu tarnowskiego. List ten (z 13 grudnia 
1989 r), adresowany do Antoniego Wolaka, poety, 
przebywającego od końca lat 80. w Kanadzie (Cal-
gary), zachował się jedynie w postaci zeskanowanej2. 
Mowa w nim o ewentualnej próbie podjęcia przez Ry-
bowicza pracy zarobkowej w Kanadzie. Pisze:
  [...] Jeżeli idzie o Twoje zaproszenie do my-
cia okien to zastanawiam się, czy rzeczywiście nie 
rzucić całej tej pisaniny i nie wyjechać za zarobkiem 
i w ten sposób przeczekać tę całą nędzę i kryzys na-
szego biednego i nieszczęśliwego Kraju? [...]. 
 Rybowicz zdaje sobie sprawę, że sytuacja 
zaczyna się drastycznie zmieniać, zaś o przyczynach 
emigracyjnej tułaczki nie muszą stanowić jedynie 
względy polityczne. Polska przełomu lat 80. i 90. jawi 
się jako kraj pogłębiającego się kryzysu gospodarcze-
go, marazmu społecznego i kulturalnego. W kontek-
ście wcześniejszego zatem listu, adresowanego do 
Wolaka, list z roku 1990 jawiłby się raczej jako głos 
milknącej wściekłości, w której siłę przestaje wierzyć 
nawet sam Rybowicz. 
  Obraz pisarza, który wyłania się z korespon-
dencji z Józefem Baranem, jest nader złożony, jednak 
nie na tyle, byśmy nie mogli sprowadzić prawideł,  
w których się kształtował, do kilku istotnych paradyg-
matów. Po pierwsze – możemy mówić na wczesnym 
etapie kontaktu korespondencyjnego o Rybowiczu 
entuzjaście, młodym zdobywcy podwojów literackie-
go świata. Dotyczyłby on w głównej mierze wczesne-
go okresu pisarskiego. Okres ten w korespondencji 
obrazują przede wszystkim listy wczesne, wysyłane 
pod wpływem impulsu, chęci uprawiania pisarstwa 
„na serio”, którą to decyzję Rybowicz rozważał do-
2    Tarnowskie środowisko poetyckie, o czym dowiedzia-
łem się dzięki uprzejmości Antoniego Wolaka, było dosyć 
niewielkie. W liście do autora pracy wymienił poeta dwa, 
liczące ię niegdyś wg niego nazwiska – Staniława Słomki  
i Adama Bartosza. Także Rybowicz mimowolnie się w tym 
środowisku „obracał”, biorąc pod uwagę próby publikacji 
w „Tarnowskim Magazynie Informacyjnym”. Znajomość 
z Wolakiem ograniczyła się jednak do kilku zaledwie li-
stów. W liście do autora z dn. 7.03.2011 r. Poeta wspo-
mina: [...] Wszystkie swoje wędrówki po kraju (przepro-
wadzki - przyp aut.) odbywałem (jak zawsze) samochodem  
zapakowanym kartonami w niezbędne przedmioty do co-
dziennego użytku i książki. Dosyć powiedzieć, ze mój sta-
ry zwyczaj wkładania wszystkiego do książek (jako rodza-
ju zakładki, czy cos w tym rodzaju), co się tyczy papieru,  
w tym też papierowych pieniędzy, jest najprawdopodobniej 
powodem, że m.in. straciłem (i tak skąpą ilość listów od 
Rybowicza) podczas ulewnego deszczu, który padał przez 
pięć godzin podróży do Ontario przez Manitobe. Wszyst-
kie pudelka z książkami miałem w małej przyczepie, która 
po 4-5 dniach podróży była doszczętnie zalana w środku, 
a książki, które posiadały ilustracje, typu Historia sztu-
ki, albumy z  malarstwem, zalała woda i uległy zniszcze-
niu, powodując sklejenie się stron na tzw. cełę. Tam pew-
no znajdowało sie jego kilka listów. Mam tylko ostatni,  
w którym jest mowa o podróży do Calgary i ewentualnej 
pracy.

syć długo, nie będąc pewnym ostatecznych skut-
ków. Z wywiadu, który przeprowadził Józef Baran  
i zamieścił w swojej późniejszej książce3 wynika, że 
pisarz rozpoczął swą karierę właściwie z pobudek 
czysto praktycznych. Na pytanie „Dlaczego piszesz?” 
Rybowicz odpowiedział: 
 To jest jakaś potrzeba wewnętrzna. Ale to 
za mało jeszcze. Jak mówił Sarayan, w pięćdzie-
siątym roku życia bodajże, ważniejszy jest chleb, 
sama sztuka nie wystarcza. Piszę przede wszystkim 
dla pieniędzy. Jak Boga Kocham! Do roboty mi 
się nie chce iść. Zresztą żadnego zawodu nie mam. 
Pewnego. No, to gdzie pójdę teraz? [...]  Właści-
wie, gdybym miał kupę forsy, to mógłbym nie pisać.  
W tej chwili przynajmniej. Bo na początku, to może 
była taka motywacja. Coś się ukaże w druku, ja będę 
kimś. Kim jesteś! Może przeze mnie przemawia dzi-
siaj jakaś gorycz, przekora. Nie wiem.
  Rybowicz pisze z pozycji debiutanta do auto-
ra już uznanego, jakim był wówczas Józef Baran, pa-
rający się dodatkowo pracą dziennikarską. Lata 1977-
1980 obfitują w korespondencję, poprzez którą Ry-
bowicz usiłuje zadzierzgnąć również nić współpracy 
z uznanym krytykiem – Arturem Sandauerem, auto-
rytetem literackim w osobie Jerzego Andrzejewskie-
go, redaktorem „Poezji” Krzysztofem Gąsiorowskim, 
czy w końcu właśnie z Józefem Baranem. I nie ma  
w tym nic nadzwyczajnego. Chcąc wkraść się na lite-
rackie forum, bądź też wejść tam przez szeroko otwar-
te drzwi, Rybowicz musiał wykazać ze swojej strony 
minimum wysiłku. Musiał dać sygnał, który w odpo-
wiednich środowiskach mógł już zostać przetranspo-
nowany na silne wezwanie do zainteresowania jego 
osobą. Co zresztą czyni. Okres kolejny, który wyłania 
się z korespondencji z Józefem Baranem, to okres po-
debiutancki, czyli okres kształtowania się samoświa-
domości twórczej Rybowicza. Entuzjastycznie przy-
jęty tom opowiadań Samokontrola i inne opowiada-
nia oraz recenzje, których nie unikają po jego opubli-
kowaniu zarówno entuzjaści, jak i krytycy pisarstwa 
samotnika z Lisiej Góry, pozwalają Rybowiczowi na 
w pełni otwarte formułowanie literackich postulatów, 
jak i sądów wartościujących określone środowiska 
polityczne czy literackie. Może sobie na to pozwolić 
posiada już bowiem poparcie swoich zwolenników, 
na które to poparcie musiał sobie przez cztery ostatnie 
lata zapracować (biorąc za istotną cezurę rok 1976, 
kiedy to publikuje swój pierwszy wiersz pt. Wyobraź-
nia na łamach krakowskiej „Gazety Południowej”).  
Posiada swoje sprawdzone redakcje, w przypadku któ-
rych ma pewność, że jego tekst zostanie przynajmniej  
z uwagą przeczytany. Większość opowiadań, które 
złożą się na późniejsze tomy – Wiocha Chodaków, 
Inne opowiadania oraz Czekając na Becketta pisze  
i publikuje po raz pierwszy właśnie w okresie naj-
większego pisarskiego entuzjazmu tj. 1980-1985. 
  
3    Baran J., Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra  
i palety, Warszawa 1986, s.182.
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Trzeci, ostatni już okres, charakteryzowałby się 
właściwie postępującą stagnacją, zamieraniem 
pierwotnych instynktów, które pozwalały Rybo-
wiczowi walczyć, z różnym przecież skutkiem,  
o pozycję w literaturze. Nie ma już siły na wykłóca-
nie się o racje, przyjmuje bezradnie to, co przynosi 
niełatwa egzystencja. Pogłębia się alkoholowe uza-
leżnienie – pisarz dokonuje jeszcze ostatnich zrywów 
pomiędzy jedną a drugą „delirką”. Jedną z takich 
„jaskółek” zmian na lepsze miała być współpraca  
z Andriejem Bazylewskim, którą rozpoczął w stycz-
niu 1985 roku. W liście z tamtego czasu pisze: 
 Drogi Józefie! Wreszcie jakoś ochłonąłem 
po swoich alkoholowo – psychopatycznych eksce-
sach i powoli zabieram się do pisania. Napisałem 
kilka wierszy, które ci posyłam i zacząłem dwa opo-
wiadania, i myślę, że rozkręcę się w czasie, oby! Nie 
wiem, czy Ci mówiłem, że napisał do mnie z Moskwy 
niejaki Andrzej Bazylewskij, tłumacz chyba, że chce 
zgody na druk moich opowiadań, które przetłuma-
czył, i siedmiu wierszy. Pisze, że we wrześniu ‘84 wy-
słał mi maszynopisy do autoryzacji, czy jak, ale ich 
nie otrzymałem. Napisałem, że daję mu wolną rękę, 
niech tłumaczy i drukuje beze mnie. Zobaczymy [...]. 
(list z dnia 12 stycznia 1985 roku). 
 Kilka miesięcy później sytuacja zdecydowa-
nie nie ulega polepszeniu: [...] Czuję się rozpieprzo-
ny wewnętrznie, zupełnie pusty. Brak mi motywacji 
i do życia, i do pisania. Ze strachem myślę o swojej 
przyszłości. Smęcę, jakby to mogło pomóc w czym-
kolwiek [...], (list z dnia 25 listopada 1985 roku). 
 Listy Jana Rybowicza do Józefa Barana to 
zapis powolnego umierania człowieka i artysty. Nie 
jest to jednak literatura, ale wręcz przeciwnie – wła-
śnie dokument. Sprawozdanie uczynione przez czło-
wieka, który doświadczył bezsensu życia. Fakty, 
które opisuje Rybowicz mówią O NIM. Składają się 
na jego obraz – człowieka uwikłanego w problem 
alkoholowy, prowadzącego otwartą walkę z literac-
kim kumoterstwem i obraz człowieka zmęczonego, 
poddającego się bezwolnie następstwu wypadków. 
Listy Rybowicza to dokument o nim samym – czło-
wieku wsobnym, ale i człowiekiem w świecie, jeśli 
spróbujemy posłużyć się w tym przypadku katego-
riami filozoficznymi. Nie sposób, przy okazji pro-
wadzonych tu rozważań, nie przypomnieć raz jesz-
cze o swoistym zapisie epoki, której doświadcza-
my znów – nie z perspektywy ogólnych wydarzeń  
i ruchów, jakie miały wpływ na kształtowanie się hi-
storii, ale właśnie z pozycji artysty, dla którego dany 
ustrój polityczny jest o tyle zagrożeniem, o ile krę-
puje swobodę aktu twórczego. Zważywszy na sta-
nowiska, jakie jest w stanie przyjąć badacz wobec 
zagadnienia epistolografii, możemy ująć korespon-
dencję Rybowicza w aspekcie dokumentacyjno-źró-
dłowym. Nie powinniśmy mieć wątpliwości co do 
trafności takiego właśnie ujęcia. Przytoczone przeze 
mnie przykłady, obrazujące wszystkie dookolne sfe-
ry dotyczące pisarza, jak i te dotyczące jego samego, 

pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z listem-
dokumentem. Jak zauważa Małgorzata Czermińska, 
list może być podręcznym magazynem informacji o 
autorze, środowisku lub epoce. Za taki właśnie ma-
gazyn możemy uważać korespondencję Rybowicza. 
Dostarcza nam bowiem nie tylko informacji o samym 
autorze, jego uwikłaniach, problemach, słabościach, 
ale i rzeczywistości, która warunkuje pewien typ za-
chowań prezentowany przez pisarza. Próbowałem 
ukazać pewien proces, ujmując przemianę pisarza  
w trzy fazy, zaś katalizatorem owego procesu upadku 
była zarówno sytuacja polityczna, alkoholowy nałóg, 
jak i zmieniająca się na niekorzyść recepcja dzieł.

Lisia Góra, 25 listopada 1977 roku 
Pan  
Józef Baran 
Redakcja „Wieści”
Szanowny Panie!

 Trudno mi wymienić wszystkie powody, dzięki 
którym ośmielam się pisać ten list. Sądzę, że staną się 
one zrozumiałe dla Pana po jego przeczytaniu.
 Nie wątpię, że zna Pan trudności, jakie za-
wsze związane są z początkiem wspinaczki na szcze-
ble literackiej drabiny. Mam je także.
 Do rzeczy. Jestem młodym pisarzem (je-
żeli moje dotychczasowe skromne sukcesy literac-
kie upoważniają mnie do używania tego tytułu!), 
członkiem tarnowskiego Klubu Młodych Pisarzy. 
Mam 28 lat, od czternastu lat mieszkam i pracuję  
w Lisiej Górze, podtarnowskiej wsi. Pewnym ludziom, 
skłonnym do porządkowania i szufladkowania, mło-
dy twórca mieszkający na wsi nieodparcie kojarzy się  
z tak zwaną twórczością ludową. Nic bardziej mylne-
go, uproszczonego i fałszywego w tym stwierdzeniu. 
Ja osobiście – skłaniam się raczej ku poezji filozoficz-
nej, intelektualnej, jeżeli już uprzemy się przy podzia-
łach. Powiedziałbym nawet – poezji kontestującej, 
gdyby nie to, że termin ten stał się już zbyt modny, 
zbyt pojemny i dlatego nic już nie znaczący! Gdy-
bym natomiast chciał przykleić sobie etykietkę „po-
ety zbuntowanego”, byłoby to odkrywaniem prawd 
oczywistych, gdyż w  każdej, myślę, o chociażby przy-
zwoitym poziomie, poezji jest ziarno buntu, powinno 
być! Wszak Pan nawet w swoim wierszu „Płyta”4  
b u n t u j e się przeciwko archaizmom obowiązują-
cym w naszym szkolnictwie, schematowi nauczania, 
skostnieniu programów szkolnych, bezmyślnemu po-
wtarzaniu przebrzmiałych prawd – ogłupiającemu, 
groteskowemu puszczaniu ciągle tej same, starej 
„płyty”!
 Kontynuuję. Obecnie przygotowuję do złoże-
nia w Wydawnictwie Literackim swój pierwszy tomik 
poezji, moja pierwsza powieść współczesna „smaży 
się” w tymże wydawnictwie od ładnych kilku miesię-

4    J. Baran, Płyta, „Przekrój” 1977, nr 1692, s. 13. 
Wiersz znalazł się również w tomie pt. Na tyłach świata 
(Kraków 1977).
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słuchowiska opartego na biografii pisarza i pasjonata 
historii regionu tarnowskiego. List ten (z 13 grudnia 
1989 r), adresowany do Antoniego Wolaka, poety, 
przebywającego od końca lat 80. w Kanadzie (Cal-
gary), zachował się jedynie w postaci zeskanowanej2. 
Mowa w nim o ewentualnej próbie podjęcia przez Ry-
bowicza pracy zarobkowej w Kanadzie. Pisze:
  [...] Jeżeli idzie o Twoje zaproszenie do my-
cia okien to zastanawiam się, czy rzeczywiście nie 
rzucić całej tej pisaniny i nie wyjechać za zarobkiem 
i w ten sposób przeczekać tę całą nędzę i kryzys na-
szego biednego i nieszczęśliwego Kraju? [...]. 
 Rybowicz zdaje sobie sprawę, że sytuacja 
zaczyna się drastycznie zmieniać, zaś o przyczynach 
emigracyjnej tułaczki nie muszą stanowić jedynie 
względy polityczne. Polska przełomu lat 80. i 90. jawi 
się jako kraj pogłębiającego się kryzysu gospodarcze-
go, marazmu społecznego i kulturalnego. W kontek-
ście wcześniejszego zatem listu, adresowanego do 
Wolaka, list z roku 1990 jawiłby się raczej jako głos 
milknącej wściekłości, w której siłę przestaje wierzyć 
nawet sam Rybowicz. 
  Obraz pisarza, który wyłania się z korespon-
dencji z Józefem Baranem, jest nader złożony, jednak 
nie na tyle, byśmy nie mogli sprowadzić prawideł,  
w których się kształtował, do kilku istotnych paradyg-
matów. Po pierwsze – możemy mówić na wczesnym 
etapie kontaktu korespondencyjnego o Rybowiczu 
entuzjaście, młodym zdobywcy podwojów literackie-
go świata. Dotyczyłby on w głównej mierze wczesne-
go okresu pisarskiego. Okres ten w korespondencji 
obrazują przede wszystkim listy wczesne, wysyłane 
pod wpływem impulsu, chęci uprawiania pisarstwa 
„na serio”, którą to decyzję Rybowicz rozważał do-
2    Tarnowskie środowisko poetyckie, o czym dowiedzia-
łem się dzięki uprzejmości Antoniego Wolaka, było dosyć 
niewielkie. W liście do autora pracy wymienił poeta dwa, 
liczące ię niegdyś wg niego nazwiska – Staniława Słomki  
i Adama Bartosza. Także Rybowicz mimowolnie się w tym 
środowisku „obracał”, biorąc pod uwagę próby publikacji 
w „Tarnowskim Magazynie Informacyjnym”. Znajomość 
z Wolakiem ograniczyła się jednak do kilku zaledwie li-
stów. W liście do autora z dn. 7.03.2011 r. Poeta wspo-
mina: [...] Wszystkie swoje wędrówki po kraju (przepro-
wadzki - przyp aut.) odbywałem (jak zawsze) samochodem  
zapakowanym kartonami w niezbędne przedmioty do co-
dziennego użytku i książki. Dosyć powiedzieć, ze mój sta-
ry zwyczaj wkładania wszystkiego do książek (jako rodza-
ju zakładki, czy cos w tym rodzaju), co się tyczy papieru,  
w tym też papierowych pieniędzy, jest najprawdopodobniej 
powodem, że m.in. straciłem (i tak skąpą ilość listów od 
Rybowicza) podczas ulewnego deszczu, który padał przez 
pięć godzin podróży do Ontario przez Manitobe. Wszyst-
kie pudelka z książkami miałem w małej przyczepie, która 
po 4-5 dniach podróży była doszczętnie zalana w środku, 
a książki, które posiadały ilustracje, typu Historia sztu-
ki, albumy z  malarstwem, zalała woda i uległy zniszcze-
niu, powodując sklejenie się stron na tzw. cełę. Tam pew-
no znajdowało sie jego kilka listów. Mam tylko ostatni,  
w którym jest mowa o podróży do Calgary i ewentualnej 
pracy.

syć długo, nie będąc pewnym ostatecznych skut-
ków. Z wywiadu, który przeprowadził Józef Baran  
i zamieścił w swojej późniejszej książce3 wynika, że 
pisarz rozpoczął swą karierę właściwie z pobudek 
czysto praktycznych. Na pytanie „Dlaczego piszesz?” 
Rybowicz odpowiedział: 
 To jest jakaś potrzeba wewnętrzna. Ale to 
za mało jeszcze. Jak mówił Sarayan, w pięćdzie-
siątym roku życia bodajże, ważniejszy jest chleb, 
sama sztuka nie wystarcza. Piszę przede wszystkim 
dla pieniędzy. Jak Boga Kocham! Do roboty mi 
się nie chce iść. Zresztą żadnego zawodu nie mam. 
Pewnego. No, to gdzie pójdę teraz? [...]  Właści-
wie, gdybym miał kupę forsy, to mógłbym nie pisać.  
W tej chwili przynajmniej. Bo na początku, to może 
była taka motywacja. Coś się ukaże w druku, ja będę 
kimś. Kim jesteś! Może przeze mnie przemawia dzi-
siaj jakaś gorycz, przekora. Nie wiem.
  Rybowicz pisze z pozycji debiutanta do auto-
ra już uznanego, jakim był wówczas Józef Baran, pa-
rający się dodatkowo pracą dziennikarską. Lata 1977-
1980 obfitują w korespondencję, poprzez którą Ry-
bowicz usiłuje zadzierzgnąć również nić współpracy 
z uznanym krytykiem – Arturem Sandauerem, auto-
rytetem literackim w osobie Jerzego Andrzejewskie-
go, redaktorem „Poezji” Krzysztofem Gąsiorowskim, 
czy w końcu właśnie z Józefem Baranem. I nie ma  
w tym nic nadzwyczajnego. Chcąc wkraść się na lite-
rackie forum, bądź też wejść tam przez szeroko otwar-
te drzwi, Rybowicz musiał wykazać ze swojej strony 
minimum wysiłku. Musiał dać sygnał, który w odpo-
wiednich środowiskach mógł już zostać przetranspo-
nowany na silne wezwanie do zainteresowania jego 
osobą. Co zresztą czyni. Okres kolejny, który wyłania 
się z korespondencji z Józefem Baranem, to okres po-
debiutancki, czyli okres kształtowania się samoświa-
domości twórczej Rybowicza. Entuzjastycznie przy-
jęty tom opowiadań Samokontrola i inne opowiada-
nia oraz recenzje, których nie unikają po jego opubli-
kowaniu zarówno entuzjaści, jak i krytycy pisarstwa 
samotnika z Lisiej Góry, pozwalają Rybowiczowi na 
w pełni otwarte formułowanie literackich postulatów, 
jak i sądów wartościujących określone środowiska 
polityczne czy literackie. Może sobie na to pozwolić 
posiada już bowiem poparcie swoich zwolenników, 
na które to poparcie musiał sobie przez cztery ostatnie 
lata zapracować (biorąc za istotną cezurę rok 1976, 
kiedy to publikuje swój pierwszy wiersz pt. Wyobraź-
nia na łamach krakowskiej „Gazety Południowej”).  
Posiada swoje sprawdzone redakcje, w przypadku któ-
rych ma pewność, że jego tekst zostanie przynajmniej  
z uwagą przeczytany. Większość opowiadań, które 
złożą się na późniejsze tomy – Wiocha Chodaków, 
Inne opowiadania oraz Czekając na Becketta pisze  
i publikuje po raz pierwszy właśnie w okresie naj-
większego pisarskiego entuzjazmu tj. 1980-1985. 
  
3    Baran J., Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra  
i palety, Warszawa 1986, s.182.
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Trzeci, ostatni już okres, charakteryzowałby się 
właściwie postępującą stagnacją, zamieraniem 
pierwotnych instynktów, które pozwalały Rybo-
wiczowi walczyć, z różnym przecież skutkiem,  
o pozycję w literaturze. Nie ma już siły na wykłóca-
nie się o racje, przyjmuje bezradnie to, co przynosi 
niełatwa egzystencja. Pogłębia się alkoholowe uza-
leżnienie – pisarz dokonuje jeszcze ostatnich zrywów 
pomiędzy jedną a drugą „delirką”. Jedną z takich 
„jaskółek” zmian na lepsze miała być współpraca  
z Andriejem Bazylewskim, którą rozpoczął w stycz-
niu 1985 roku. W liście z tamtego czasu pisze: 
 Drogi Józefie! Wreszcie jakoś ochłonąłem 
po swoich alkoholowo – psychopatycznych eksce-
sach i powoli zabieram się do pisania. Napisałem 
kilka wierszy, które ci posyłam i zacząłem dwa opo-
wiadania, i myślę, że rozkręcę się w czasie, oby! Nie 
wiem, czy Ci mówiłem, że napisał do mnie z Moskwy 
niejaki Andrzej Bazylewskij, tłumacz chyba, że chce 
zgody na druk moich opowiadań, które przetłuma-
czył, i siedmiu wierszy. Pisze, że we wrześniu ‘84 wy-
słał mi maszynopisy do autoryzacji, czy jak, ale ich 
nie otrzymałem. Napisałem, że daję mu wolną rękę, 
niech tłumaczy i drukuje beze mnie. Zobaczymy [...]. 
(list z dnia 12 stycznia 1985 roku). 
 Kilka miesięcy później sytuacja zdecydowa-
nie nie ulega polepszeniu: [...] Czuję się rozpieprzo-
ny wewnętrznie, zupełnie pusty. Brak mi motywacji 
i do życia, i do pisania. Ze strachem myślę o swojej 
przyszłości. Smęcę, jakby to mogło pomóc w czym-
kolwiek [...], (list z dnia 25 listopada 1985 roku). 
 Listy Jana Rybowicza do Józefa Barana to 
zapis powolnego umierania człowieka i artysty. Nie 
jest to jednak literatura, ale wręcz przeciwnie – wła-
śnie dokument. Sprawozdanie uczynione przez czło-
wieka, który doświadczył bezsensu życia. Fakty, 
które opisuje Rybowicz mówią O NIM. Składają się 
na jego obraz – człowieka uwikłanego w problem 
alkoholowy, prowadzącego otwartą walkę z literac-
kim kumoterstwem i obraz człowieka zmęczonego, 
poddającego się bezwolnie następstwu wypadków. 
Listy Rybowicza to dokument o nim samym – czło-
wieku wsobnym, ale i człowiekiem w świecie, jeśli 
spróbujemy posłużyć się w tym przypadku katego-
riami filozoficznymi. Nie sposób, przy okazji pro-
wadzonych tu rozważań, nie przypomnieć raz jesz-
cze o swoistym zapisie epoki, której doświadcza-
my znów – nie z perspektywy ogólnych wydarzeń  
i ruchów, jakie miały wpływ na kształtowanie się hi-
storii, ale właśnie z pozycji artysty, dla którego dany 
ustrój polityczny jest o tyle zagrożeniem, o ile krę-
puje swobodę aktu twórczego. Zważywszy na sta-
nowiska, jakie jest w stanie przyjąć badacz wobec 
zagadnienia epistolografii, możemy ująć korespon-
dencję Rybowicza w aspekcie dokumentacyjno-źró-
dłowym. Nie powinniśmy mieć wątpliwości co do 
trafności takiego właśnie ujęcia. Przytoczone przeze 
mnie przykłady, obrazujące wszystkie dookolne sfe-
ry dotyczące pisarza, jak i te dotyczące jego samego, 

pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z listem-
dokumentem. Jak zauważa Małgorzata Czermińska, 
list może być podręcznym magazynem informacji o 
autorze, środowisku lub epoce. Za taki właśnie ma-
gazyn możemy uważać korespondencję Rybowicza. 
Dostarcza nam bowiem nie tylko informacji o samym 
autorze, jego uwikłaniach, problemach, słabościach, 
ale i rzeczywistości, która warunkuje pewien typ za-
chowań prezentowany przez pisarza. Próbowałem 
ukazać pewien proces, ujmując przemianę pisarza  
w trzy fazy, zaś katalizatorem owego procesu upadku 
była zarówno sytuacja polityczna, alkoholowy nałóg, 
jak i zmieniająca się na niekorzyść recepcja dzieł.

Lisia Góra, 25 listopada 1977 roku 
Pan  
Józef Baran 
Redakcja „Wieści”
Szanowny Panie!

 Trudno mi wymienić wszystkie powody, dzięki 
którym ośmielam się pisać ten list. Sądzę, że staną się 
one zrozumiałe dla Pana po jego przeczytaniu.
 Nie wątpię, że zna Pan trudności, jakie za-
wsze związane są z początkiem wspinaczki na szcze-
ble literackiej drabiny. Mam je także.
 Do rzeczy. Jestem młodym pisarzem (je-
żeli moje dotychczasowe skromne sukcesy literac-
kie upoważniają mnie do używania tego tytułu!), 
członkiem tarnowskiego Klubu Młodych Pisarzy. 
Mam 28 lat, od czternastu lat mieszkam i pracuję  
w Lisiej Górze, podtarnowskiej wsi. Pewnym ludziom, 
skłonnym do porządkowania i szufladkowania, mło-
dy twórca mieszkający na wsi nieodparcie kojarzy się  
z tak zwaną twórczością ludową. Nic bardziej mylne-
go, uproszczonego i fałszywego w tym stwierdzeniu. 
Ja osobiście – skłaniam się raczej ku poezji filozoficz-
nej, intelektualnej, jeżeli już uprzemy się przy podzia-
łach. Powiedziałbym nawet – poezji kontestującej, 
gdyby nie to, że termin ten stał się już zbyt modny, 
zbyt pojemny i dlatego nic już nie znaczący! Gdy-
bym natomiast chciał przykleić sobie etykietkę „po-
ety zbuntowanego”, byłoby to odkrywaniem prawd 
oczywistych, gdyż w  każdej, myślę, o chociażby przy-
zwoitym poziomie, poezji jest ziarno buntu, powinno 
być! Wszak Pan nawet w swoim wierszu „Płyta”4  
b u n t u j e się przeciwko archaizmom obowiązują-
cym w naszym szkolnictwie, schematowi nauczania, 
skostnieniu programów szkolnych, bezmyślnemu po-
wtarzaniu przebrzmiałych prawd – ogłupiającemu, 
groteskowemu puszczaniu ciągle tej same, starej 
„płyty”!
 Kontynuuję. Obecnie przygotowuję do złoże-
nia w Wydawnictwie Literackim swój pierwszy tomik 
poezji, moja pierwsza powieść współczesna „smaży 
się” w tymże wydawnictwie od ładnych kilku miesię-

4    J. Baran, Płyta, „Przekrój” 1977, nr 1692, s. 13. 
Wiersz znalazł się również w tomie pt. Na tyłach świata 
(Kraków 1977).
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cy. Chciałbym, aby większa część maszynopisów 
moich wierszy składających się na wspomniany to-
mik miała podkładkę w formie druku w prasie. Od 
chwili debiutu prasowego (18 listopad 1976 – póź-
ny debiut) publikowałem w „Prometeju”, „Gazecie 
Południowej” („Kronika Obecnych” prowadzona 
przez Henryka Cyganika5), „Życiu Literackim” 
(dzięki Pani Wisławie Szymborskiej6)... To ważniej-
sze publikacje. Wygrałem dwa konkursy poetyckie, 
w tym jeden ogólnopolski7 – główna nagroda. W 
sumie – moje nazwisko na naszej giełdzie literac-
kiej nie znaczy j e s z c z e (!) nic.
 Ośmielam się przesłać panu dwa swoje 
wiersze - „Oswojony przez śmierć”8 i „Życiorys”9. 
Jeżeli uzna Pan, że kwalifikują się do druku w Pań-
skim „Spotkaniu z wierszem”10, bardzo, bardzo o 
to proszę!!! I proszę o, pozwalam na i akceptuję z 
góry każdą Pańską ewentualną korektę tych wier-
szy, oraz (jeżeli to konieczne) krótki, nie zmieniają-
cy wymowy utworu – skrót w wypadku nie zmiesz-
czenia się moich prac na przestrzeni, jaką Pan dys-
ponuje w „Wieściach”. Proszę mnie źle nie zrozu-
mieć, Pańska ugruntowana pozycja „profesjonała” 
w poezji (czytałem pochwalne recenzje Pańskiego 
ostatniego tomiku poezji, czytałem!)11 sprawia, że 

5   Henryk Cyganik – ur. 17 XI 1946 w Maniowych na 
Podhalu, zm. 23 II 2005 w Krakowie. Poeta, publicy-
sta, satyryk, dziennikarz. Studiował reżyserię na PWST  
w Krakowie. W latach 1970-76 pracował początkowo jako 
redaktor, następnie kierownik i publicysta działu kultural-
nego „Gazety Krakowskiej”. W roku 1976 rozpoczął jed-
nocześnie pracę w „Gazecie Południowej”. Wydał m.in.: 
Regina (1989), Dopiero za pięć dwunasta (1997), Biała 
klinika (2001), Święty azyl (2004).
6   Wisława Szymborska – ur. 1923 na Prowencie (część 
Kórnika), zm. 2012 w Krakowie, poetka, felietonistka. W 
latach 1952-1966 pracowała jako kierownik działu poezji 
w  „Życiu Literackim”, od 1960 roku prowadziła tzw. 
pocztę literacką, zaś w latach 1968-1981 publikowała felie-
tony z cyklu Lektury nadobowiązkowe. Uprawiała począt-
kowo poezję dydaktyczno-propagandową (Dlatego żyjemy 
- 1952, Pytania zadawane sobie – 1954), by ostatecznie 
zwrócić się ku poezji intelektualnej i moralistycznej. Wy-
dała m.in.: Sól (1967), Sto pociech (1967), Wielka liczba 
(1976), Koniec i początek (1993). Istnieje poważne podej-
rzenie, że Rybowicz się myli, pisząc o opublikowanych na 
łamach „Życia Literackiego” utworach. Pierwsze utwory 
w tym tygodniku zostały opublikowane przez pisarza do-
piero w 1979 roku i były to: Ja im jeszcze pokażę, „Życie 
Literackie” 1979, nr 33, s. 10.; Zmartwychwstanie mojego 
dziadka, „Życie Literackie” 1979, nr 33, s. 10. 
7    Rybowicz zdobył I nagrodę w XX Ogólnopolskim 
Jarmarku Poezji o Laur Prometeja.
8    Pwdr. „Akcent” 1982, nr 4, s. 55-56.
9    Pwdr. O kay, wyb. J. Podsiadło, Warszawa 1990, s. 5.
10  Tytuł rubryki, którą prowadził niegdyś w „Wieściach” 
Józef Baran.
11  Mowa o recenzjach dotyczących tomiku Józefa Barana 
Na tyłach świata (Kraków 1977): A. Chudzik, „Literatura” 

ewentualna „ingerencja” w materię moich wierszy nie 
przyniesie mi ujmy, jak sądzę!
 Kończąc, oddaję swoje życie (literackie)  
w Pana doświadczone ręce. Błagam – proszę o mnie 
nie zapomnieć! Serdecznie pozdrawiam!
Pozostaję pełen szacunku

Jan Rybowicz
Mój adres:
Jan Rybowicz
33-140 Lisia Góra
woj. tarnowskie
PS. Czy mogę liczyć na chociażby kartę pocztową  
z kilkoma słowami, bez względu na to, jak zareaguje 
Pan na mój list? Czy nie żądam zbyt wiele?

     J. R.

Lisia Góra, 25 listopada 1977 r. Tekst według maszy-
nopisu z ADJB. K. 1. i 2. zapisane tylko recto. Papier 
pożółkły. K. 1. - 19,8 x 28 cm. K. 2. - 20 x 28 cm. 
Koperta nie zachowała się. Podpis 1. - niebieski dłu-
gopis. Nad kolumną tekstu na K. 2. oznaczenie strony 
2. listu [-2-].

Lisia Góra, 5 lutego 1981 roku

Drogi Józku!
 Dzięki za dobre słowa o mojej książce. Au-
torskich jeszcze nie mam, w ogóle jej nie mam, bo 
sygnalny dałem Koniecznemu z „Temi”, by zarekla-
mował, a w Tarnowie już nie ma, chyba, że kupię  
w Mościcach, albo Dąbrowie Tarnowskiej, albo  
w Warszawie, gdzie wybieram się na dniach po – mię-
dzy innymi – odbiór 25 egzemplarzy mojego tomiku  
z serii „Pokolenia, które wstępuje”12, chyba że w mię-
dzyczasie dostanę te autorskie – jak pisze w umowie 
– więc nie będę kupował, po cholerę. W każdym bądź 
razie, kiedy tylko będę miał obie książeczki, natych-
miast wysyłam Tobie, Koziołowi13 i jeszcze do tej Ge-
newy14, jeśli to aktulane. 

1977, nr 37, s. 11, P. Dybel, „Nowe Książki” 1977, nr 15, 
s.7-8, J. Gondowicz, „Kultura” 1977, nr 23, s. 12, T. Po-
lanowski, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 28, s. 7., Z. 
Zygma „Życie Literackie” 1977, nr 37, s. 10-11.
12   Pokolenie, które wstępuje. 1975-1980. Antologia, 
wyb., oprac. i red. J. Leszin-Koperski i A.K. Waśkiewicz, 
Warszawa 1981.
13   Andrzej Kozioł – redagował wspólnie Józefem Bara-
nem tygodnik „Wieści”. Również dzięki niemu Rybowicz 
mógł publikować w tym czasopiśmie.
14   Rybowicz nawiązuje do nagrody  im. Kościelskich. 
Nagroda Fundacji im. Kościelskich (zwana także nagrodą 
Kościelskich) – polska nagroda literacka, przyznawana 
od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich z siedzibą  
w Genewie. Do 1989 roku uroczystość wręczenia nagrody 
odbywała się w Genewie, a później na przemian w War-
szawie i Krakowie oraz Miłosławiu (w pałacu, będącym 
dawną własnością Kościelskich).
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  Dziękuję też za druk „Piesia”15. Zacząłem pi-
sać opowiadanie pt. Zew ziemi w założeniu 7-8 stron 
maszynopisu, bo zamierzam je wysłać Tobie do „Wie-
ści”, stąd taka ilość stron, jeśli jest szansa na druk 
tego w „Wieściach”. Ale i tam poślę. Mam narazie 
tylko półtora strony maszynopisu, strasznie ciężko mi 
to idzie, bo nie chcę przegiąć pały ani w tę ani wewtę, 
ale w zamierzeniu jest to opierdolenie „kołchozów”  
i w ogóle rolnictwa uspołecznionego. Chcę to napi-
sać dość z jajem, bo szlag mnie trafia, kiedy widzę 
tych piętnastu nierobów – pięciu fizycznych i dzie-
sięciu (!) umysłowych, jak codziennie defilują przed 
moim oknem do „pracy” w takim „kołchozie”, by się 
cały dzień opierdalać!!! Zresztą, zobaczysz, co z tego 
wyszło, kiedy otrzymasz tekst. Ma się ukazać nieba-
wem w „Literaturze” (marzec?) moje opowiadanie 
pt. „Pan Bóg, pisarz i kobieta leciutkich obyczajó-
w”16. Jest to chyba jeden z lepszych moich tekstów, z 
tej drugiej książki złożonej w LSW, decyzji jeszcze nie 
mam, ale mam nadzieję. Piszę teraz „Opowiadania 
człowiecze”, które gdzieś w maju, czerwcu chcę dać 
do LSW, bo to teksty dziejące się wyłącznie w wyima-
ginowanym Chodakowie, na wsi. A w ogóle to muszę 
wciąż pisać i drukować, bo przecież nastawiłem się 
na to. Acha, Twoje poręczenie zadziałało – Andrzej 

15   Piesiu, „Wieści” 1981, nr 5, s. 5.
16   Pan Bóg, pisarz i kobieta leciutkich obyczajów, „Lite-
ratura” 1981, nr 17, s. 10.

Nowak17 napisał do mnie pierwszy list, że przyjął do 
druku pięć wierszy! Może nie jestem za zdolnym po-
etą, ale kogo się, kurwa, drukuje? Yopha-Żabińskie-
go18, Grabowskiego19, itd. W ogóle cala prawie poezja  
z „Iskier”, MAW-u, KAW-ów (poza wyjątkami) itd. To 
tyle, pozdrawiam!
       
  Jan Rybowicz

Jan Rybowicz, 33-140 Lisia Góra, woj. tarnowskiego

Lisia Góra, 5 lutego 1981 r. Tekst według maszynopi-
su z ADJB. K. 1. zapisana tylko recto. Papier pożół-
kły. 19,9 x 28 cm. Koperta nie zachowała się. Podpis 
– niebieski wyblakły długopis.
Lisia Góra, 30. 07. [19]90

Drogi Józefie!

 Dziękuję za list + opierdol. Jeśli swój ostatni 
list do Ciebie pisałem przed 1 czerwca, to byłem pija-
ny i może coś tam wypyskowałem. To nieważne.
 [?] mi wydać tomik wierszy w W-wie  
w Poezji szybkiej Obsługi20. Co o tym sądzisz? Nie 
płacę grosza.
 Teraz nie piję więc siedzę i będę pisał do 
„Wieści” także, bo nie ma[m] gdzie drukować wła-
ściwie.
 Tak że wkrótce się odezwę.
Z poważaniem      
       
 Jan Rybowicz

33-140 Lisia Góra, woj Tarnów

Lisia Góra, 30 lipca 1990 r. Tekst według autografu  
z ADJB. K. 1. zapisana tylko recto. Papier pożółkły, 
w kratkę. 19,1 x 27,8. Czarny długopis.

                                                 Rafał Czyżyk

17   Nie udało się ustalić.
18   Marian Yoph-Żabiński – ur. 1947 w Bobowej. Szcze-
ciński dziennikarz, znany jako dosyć agresywny publicy-
sta. Wydał tom poetycki Starodrzew (1980) oraz cykl opo-
wiadań Palenie kołyski (1982). Żabiński dosyć wyraźnie 
odcina się od swojej przeszłości. Zdeklarowany przeciw-
nik „nowej prywatności”.
19   Jeden z niszowych poetów przełomu lat 70. i 80.
20   Seria wydawnicza zainicjowana przez poetę Jacka 
Podsiadłę. Tom O kay (Warszawa 1990), o którym pisał 
Rybowicz, stanowi 7. pozycję owej serii i zawiera wybór 
wierszy poety z lat 1976-1988. Jan Rybowicz nie doczekał 
niestety jego publikacji - zmarł  21 X 1990 roku.
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cy. Chciałbym, aby większa część maszynopisów 
moich wierszy składających się na wspomniany to-
mik miała podkładkę w formie druku w prasie. Od 
chwili debiutu prasowego (18 listopad 1976 – póź-
ny debiut) publikowałem w „Prometeju”, „Gazecie 
Południowej” („Kronika Obecnych” prowadzona 
przez Henryka Cyganika5), „Życiu Literackim” 
(dzięki Pani Wisławie Szymborskiej6)... To ważniej-
sze publikacje. Wygrałem dwa konkursy poetyckie, 
w tym jeden ogólnopolski7 – główna nagroda. W 
sumie – moje nazwisko na naszej giełdzie literac-
kiej nie znaczy j e s z c z e (!) nic.
 Ośmielam się przesłać panu dwa swoje 
wiersze - „Oswojony przez śmierć”8 i „Życiorys”9. 
Jeżeli uzna Pan, że kwalifikują się do druku w Pań-
skim „Spotkaniu z wierszem”10, bardzo, bardzo o 
to proszę!!! I proszę o, pozwalam na i akceptuję z 
góry każdą Pańską ewentualną korektę tych wier-
szy, oraz (jeżeli to konieczne) krótki, nie zmieniają-
cy wymowy utworu – skrót w wypadku nie zmiesz-
czenia się moich prac na przestrzeni, jaką Pan dys-
ponuje w „Wieściach”. Proszę mnie źle nie zrozu-
mieć, Pańska ugruntowana pozycja „profesjonała” 
w poezji (czytałem pochwalne recenzje Pańskiego 
ostatniego tomiku poezji, czytałem!)11 sprawia, że 

5   Henryk Cyganik – ur. 17 XI 1946 w Maniowych na 
Podhalu, zm. 23 II 2005 w Krakowie. Poeta, publicy-
sta, satyryk, dziennikarz. Studiował reżyserię na PWST  
w Krakowie. W latach 1970-76 pracował początkowo jako 
redaktor, następnie kierownik i publicysta działu kultural-
nego „Gazety Krakowskiej”. W roku 1976 rozpoczął jed-
nocześnie pracę w „Gazecie Południowej”. Wydał m.in.: 
Regina (1989), Dopiero za pięć dwunasta (1997), Biała 
klinika (2001), Święty azyl (2004).
6   Wisława Szymborska – ur. 1923 na Prowencie (część 
Kórnika), zm. 2012 w Krakowie, poetka, felietonistka. W 
latach 1952-1966 pracowała jako kierownik działu poezji 
w  „Życiu Literackim”, od 1960 roku prowadziła tzw. 
pocztę literacką, zaś w latach 1968-1981 publikowała felie-
tony z cyklu Lektury nadobowiązkowe. Uprawiała począt-
kowo poezję dydaktyczno-propagandową (Dlatego żyjemy 
- 1952, Pytania zadawane sobie – 1954), by ostatecznie 
zwrócić się ku poezji intelektualnej i moralistycznej. Wy-
dała m.in.: Sól (1967), Sto pociech (1967), Wielka liczba 
(1976), Koniec i początek (1993). Istnieje poważne podej-
rzenie, że Rybowicz się myli, pisząc o opublikowanych na 
łamach „Życia Literackiego” utworach. Pierwsze utwory 
w tym tygodniku zostały opublikowane przez pisarza do-
piero w 1979 roku i były to: Ja im jeszcze pokażę, „Życie 
Literackie” 1979, nr 33, s. 10.; Zmartwychwstanie mojego 
dziadka, „Życie Literackie” 1979, nr 33, s. 10. 
7    Rybowicz zdobył I nagrodę w XX Ogólnopolskim 
Jarmarku Poezji o Laur Prometeja.
8    Pwdr. „Akcent” 1982, nr 4, s. 55-56.
9    Pwdr. O kay, wyb. J. Podsiadło, Warszawa 1990, s. 5.
10  Tytuł rubryki, którą prowadził niegdyś w „Wieściach” 
Józef Baran.
11  Mowa o recenzjach dotyczących tomiku Józefa Barana 
Na tyłach świata (Kraków 1977): A. Chudzik, „Literatura” 

ewentualna „ingerencja” w materię moich wierszy nie 
przyniesie mi ujmy, jak sądzę!
 Kończąc, oddaję swoje życie (literackie)  
w Pana doświadczone ręce. Błagam – proszę o mnie 
nie zapomnieć! Serdecznie pozdrawiam!
Pozostaję pełen szacunku

Jan Rybowicz
Mój adres:
Jan Rybowicz
33-140 Lisia Góra
woj. tarnowskie
PS. Czy mogę liczyć na chociażby kartę pocztową  
z kilkoma słowami, bez względu na to, jak zareaguje 
Pan na mój list? Czy nie żądam zbyt wiele?

     J. R.

Lisia Góra, 25 listopada 1977 r. Tekst według maszy-
nopisu z ADJB. K. 1. i 2. zapisane tylko recto. Papier 
pożółkły. K. 1. - 19,8 x 28 cm. K. 2. - 20 x 28 cm. 
Koperta nie zachowała się. Podpis 1. - niebieski dłu-
gopis. Nad kolumną tekstu na K. 2. oznaczenie strony 
2. listu [-2-].

Lisia Góra, 5 lutego 1981 roku

Drogi Józku!
 Dzięki za dobre słowa o mojej książce. Au-
torskich jeszcze nie mam, w ogóle jej nie mam, bo 
sygnalny dałem Koniecznemu z „Temi”, by zarekla-
mował, a w Tarnowie już nie ma, chyba, że kupię  
w Mościcach, albo Dąbrowie Tarnowskiej, albo  
w Warszawie, gdzie wybieram się na dniach po – mię-
dzy innymi – odbiór 25 egzemplarzy mojego tomiku  
z serii „Pokolenia, które wstępuje”12, chyba że w mię-
dzyczasie dostanę te autorskie – jak pisze w umowie 
– więc nie będę kupował, po cholerę. W każdym bądź 
razie, kiedy tylko będę miał obie książeczki, natych-
miast wysyłam Tobie, Koziołowi13 i jeszcze do tej Ge-
newy14, jeśli to aktulane. 

1977, nr 37, s. 11, P. Dybel, „Nowe Książki” 1977, nr 15, 
s.7-8, J. Gondowicz, „Kultura” 1977, nr 23, s. 12, T. Po-
lanowski, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 28, s. 7., Z. 
Zygma „Życie Literackie” 1977, nr 37, s. 10-11.
12   Pokolenie, które wstępuje. 1975-1980. Antologia, 
wyb., oprac. i red. J. Leszin-Koperski i A.K. Waśkiewicz, 
Warszawa 1981.
13   Andrzej Kozioł – redagował wspólnie Józefem Bara-
nem tygodnik „Wieści”. Również dzięki niemu Rybowicz 
mógł publikować w tym czasopiśmie.
14   Rybowicz nawiązuje do nagrody  im. Kościelskich. 
Nagroda Fundacji im. Kościelskich (zwana także nagrodą 
Kościelskich) – polska nagroda literacka, przyznawana 
od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich z siedzibą  
w Genewie. Do 1989 roku uroczystość wręczenia nagrody 
odbywała się w Genewie, a później na przemian w War-
szawie i Krakowie oraz Miłosławiu (w pałacu, będącym 
dawną własnością Kościelskich).
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  Dziękuję też za druk „Piesia”15. Zacząłem pi-
sać opowiadanie pt. Zew ziemi w założeniu 7-8 stron 
maszynopisu, bo zamierzam je wysłać Tobie do „Wie-
ści”, stąd taka ilość stron, jeśli jest szansa na druk 
tego w „Wieściach”. Ale i tam poślę. Mam narazie 
tylko półtora strony maszynopisu, strasznie ciężko mi 
to idzie, bo nie chcę przegiąć pały ani w tę ani wewtę, 
ale w zamierzeniu jest to opierdolenie „kołchozów”  
i w ogóle rolnictwa uspołecznionego. Chcę to napi-
sać dość z jajem, bo szlag mnie trafia, kiedy widzę 
tych piętnastu nierobów – pięciu fizycznych i dzie-
sięciu (!) umysłowych, jak codziennie defilują przed 
moim oknem do „pracy” w takim „kołchozie”, by się 
cały dzień opierdalać!!! Zresztą, zobaczysz, co z tego 
wyszło, kiedy otrzymasz tekst. Ma się ukazać nieba-
wem w „Literaturze” (marzec?) moje opowiadanie 
pt. „Pan Bóg, pisarz i kobieta leciutkich obyczajó-
w”16. Jest to chyba jeden z lepszych moich tekstów, z 
tej drugiej książki złożonej w LSW, decyzji jeszcze nie 
mam, ale mam nadzieję. Piszę teraz „Opowiadania 
człowiecze”, które gdzieś w maju, czerwcu chcę dać 
do LSW, bo to teksty dziejące się wyłącznie w wyima-
ginowanym Chodakowie, na wsi. A w ogóle to muszę 
wciąż pisać i drukować, bo przecież nastawiłem się 
na to. Acha, Twoje poręczenie zadziałało – Andrzej 

15   Piesiu, „Wieści” 1981, nr 5, s. 5.
16   Pan Bóg, pisarz i kobieta leciutkich obyczajów, „Lite-
ratura” 1981, nr 17, s. 10.

Nowak17 napisał do mnie pierwszy list, że przyjął do 
druku pięć wierszy! Może nie jestem za zdolnym po-
etą, ale kogo się, kurwa, drukuje? Yopha-Żabińskie-
go18, Grabowskiego19, itd. W ogóle cala prawie poezja  
z „Iskier”, MAW-u, KAW-ów (poza wyjątkami) itd. To 
tyle, pozdrawiam!
       
  Jan Rybowicz

Jan Rybowicz, 33-140 Lisia Góra, woj. tarnowskiego

Lisia Góra, 5 lutego 1981 r. Tekst według maszynopi-
su z ADJB. K. 1. zapisana tylko recto. Papier pożół-
kły. 19,9 x 28 cm. Koperta nie zachowała się. Podpis 
– niebieski wyblakły długopis.
Lisia Góra, 30. 07. [19]90

Drogi Józefie!

 Dziękuję za list + opierdol. Jeśli swój ostatni 
list do Ciebie pisałem przed 1 czerwca, to byłem pija-
ny i może coś tam wypyskowałem. To nieważne.
 [?] mi wydać tomik wierszy w W-wie  
w Poezji szybkiej Obsługi20. Co o tym sądzisz? Nie 
płacę grosza.
 Teraz nie piję więc siedzę i będę pisał do 
„Wieści” także, bo nie ma[m] gdzie drukować wła-
ściwie.
 Tak że wkrótce się odezwę.
Z poważaniem      
       
 Jan Rybowicz

33-140 Lisia Góra, woj Tarnów

Lisia Góra, 30 lipca 1990 r. Tekst według autografu  
z ADJB. K. 1. zapisana tylko recto. Papier pożółkły, 
w kratkę. 19,1 x 27,8. Czarny długopis.

                                                 Rafał Czyżyk

17   Nie udało się ustalić.
18   Marian Yoph-Żabiński – ur. 1947 w Bobowej. Szcze-
ciński dziennikarz, znany jako dosyć agresywny publicy-
sta. Wydał tom poetycki Starodrzew (1980) oraz cykl opo-
wiadań Palenie kołyski (1982). Żabiński dosyć wyraźnie 
odcina się od swojej przeszłości. Zdeklarowany przeciw-
nik „nowej prywatności”.
19   Jeden z niszowych poetów przełomu lat 70. i 80.
20   Seria wydawnicza zainicjowana przez poetę Jacka 
Podsiadłę. Tom O kay (Warszawa 1990), o którym pisał 
Rybowicz, stanowi 7. pozycję owej serii i zawiera wybór 
wierszy poety z lat 1976-1988. Jan Rybowicz nie doczekał 
niestety jego publikacji - zmarł  21 X 1990 roku.

- 35 -



literatura                                                                                                                                 językoznastwo                                                

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

Magdalena Kawęcka

„Obcy” na pograniczu,  
czyli o nieoficjalnych  

nazwach osobowych na  
terenach pogranicza polsko- 

wschodniosłowiańskiego

Powszechną cechą życia społecznego jest róż-
nicowanie się zbiorowości ludzkich, co w naturalny 
sposób prowadzi do postrzegania otaczającej rzeczy-
wistości w kategoriach podobieństwa i odmienności. 
Proces poznania opiera się w dużej mierze na rozróż-
nianiu tego, co swojskie, i tego, co obce. Jak podkreśla 
Ewa Nowicka: W życiu społecznym procesy myślowe 
oparte na stosowaniu opozycji swój-obcy są podsta-
wą istnienia ustrukturowanej zbiorowości. Różne kul-
tury przywiązują jednakże wagę do różnych kryteriów 
odmienności, nazywając i podkreślając różnice, które 
gdzie indziej nie są dostrzegane. Tam, gdzie mamy do 
czynienia z jakąkolwiek strukturą społeczną, konieczne 
jest rozróżnienie statusów i ról1. 

Jaskrawe przykłady identyfikacji i utrwala-
nia określonych relacji stanowią od wieków tereny 
pogranicza miejsca kształtowania się mentalności  
i tożsamości człowieka. W wymiarze społeczno-kul-
turowym za pogranicze przyjmuje się usytuowany w 
przestrzeni kontakt społeczno-kulturowy między dwo-
ma lub więcej narodami lub grupami etnicznymi. Za 
modelowy przykład płaszczyzny, na której społeczeń-
stwo styka się (współcześnie z wyraźnie rosnącym 
nasileniem) z problemami tożsamości etnicznej i hi-
storyczno-kulturowej uznaje się teren pogranicza pol-
sko-wschodniosłowiańskiego. Dla autora niniejszego 
artykułu znamienne wydają się być słowa: Pogranicze 
polsko-wschodniosłowiańskie to z jednej strony teren 
bezpośredniego sąsiedztwa Polaków i Słowiańszczyzny 
„ruskiej”, ale też z drugiej to bardzo rozległy obszar, na 
którym następowało przez stulecia stykanie się kultury 
polskiej i wschodniosłowiańskiej oraz ich wzajemne 
oddziaływanie wykraczające swymi konsekwencjami 
niekiedy daleko poza Europę Środkowo-Wschodnią. 
Bezpośrednia koegzystencja polsko-ruska była i jest po-
lem różnie rozumianych konfrontacji, niekiedy bardzo 
dramatycznych. Znacznie donioślejsze znaczenie ma 
jednak tysiącletnie oddziaływanie na siebie kultury ru-
skiej, silnie związanej ze wschodnim chrześcijaństwem 
i polskiej łączonej z kultura łacińską. W ciągu dziejów 
aż do dziś relacje polsko-katolickie z jednej strony oraz 
wschodniosłowiańskie i prawosławne z drugiej strony 

1    E. Nowicka, Wprowadzenie. Poznawanie swojskości i 
obcości, [w:] Inny – Obcy – Wróg. Swoi i obcy w świado-
mości młodzieży szkolnej i studenckiej, red. E. Nowicka i 
J. Nawrocki, Warszawa 1996, s. 24.

pełne były wzajemnej podejrzliwości, niechęci, nawet 
wrogości, ale też i pewnej wzajemnej fascynacji2. 

Na pograniczu wzajemne przenikanie się 
dotyczy nie tylko wpływów językowych, lecz także 
kulturowych i wyznaniowych, co z kolei odbija się 
na niejednoznacznym podejściu do kwestii tożsamo-
ści narodowej. Biorąc wyżej wymienione czynniki 
pod uwagę,można konstatować, iż na terenach tzw. 
polskiej „ściany wschodniej” w odmienny sposób niż  
w innych regionach kraju kształtuje się społeczne sa-
mookreślenie, jak również stosunek do wszelkiego ro-
dzaju inności. 

Niniejsza praca stanowi niejako próbę poszu-
kiwania istoty swojskości i obcości oraz funkcjono-
wania tej opozycji w społeczeństwie zamieszkującym 
tereny pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. 
Podstawą prezentowanego opracowania jest badanie 
socjolingwistyczne przeprowadzone w latach 2007-
2009 wśród młodzieży akademickiej z trzech polskich 
województw: białostockiego, lubelskiego oraz podkar-
packiego. Przedmiotem badania uczyniono przezwi-
ska grupowe3, z kilku powodów. Po pierwsze, analiza 
aspektów językowych często sprzyja rozumieniu za-
chodzących procesów penetracji kulturowej i tłuma-
czy mechanizmy współżycia przedstawicieli różnych 
narodowości na określonym terytorium. Po drugie, 
rozpatrując pochodzenie nieoficjalnych antroponimów, 
funkcjonujących w obrębie poszczególnych wspólnot 
wiejskich, studenckich oraz środowiskowych, pod-
kreślamy ich kulturową motywację oraz korelacje  
z etnicznymi stereotypami.Tym samym, umożliwia-
to autorowi interesujące porównania, prowadzące do 
konkluzji na temat wewnętrznej struktury polskiego 
społeczeństwa. 
Nie byłoby to jednak możliwe bez wnikliwego spoj-
rzenia na sferę nazw przezwiskowych, która obec-
nie jest bardzo istotna dla antropologii społecznej.  
W ostatnim czasie,wobec nasilania się zjawisk kultu-
ry masowej, zaczęto wskazywać na istotną rolę nazw 
własnych, która ugruntowuje się w świetle kluczowej 
idei we współczesnym językoznawstwie, a mianowi-
cie idei antropocentryczności języka. Dokonujące się 
odejście badaczy od rozpatrywania obiektu poznania 
w istotny sposób wpływa na poszerzenie naukowych 
horyzontów, które coraz częściej zaczynają oscylować 
wokół subiektu poznania – nosiciela określonego sys-
temu konceptualnego, dzięki któremu poznaje on ota-
czającą go rzeczywistość i język. 
 To właśnie w języku, w jego słownictwie i gra-
matyce, zawarty jest, zdaniem Jerzego Bartmińskiego, 
pewien obraz świata, przechowywana jest potoczna 
(tzw. „naiwna”) wiedza o świecie, o przedmiotach, 
2    Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury po-
granicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, 
A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, wstęp.
3    Pod tym pojęciem rozumiemy nieoficjalne antroponi-
my nadawane grupie zamieszkującej określony teren (jego 
mieszkańcom, grupie etnicznej), które klasyfikują ją na 
podstawie wspólnej cechy (czynności, ubioru, zachowania 
itp.).
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zjawiskach i relacjach4. Niewątpliwy przejaw tej wie-
dzy znajduje swe odzwierciedlenie we współczesnych 
przezwiskach, będących przykładem zarówno trady-
cyjnej kultury narodowej, jak również żywej reakcji 
społeczeństwa na zachodzące zmiany cywilizacyjne. 

Bezsporny jest fakt zajmowania przez nieofi-
cjalne imiona własne szczególnego miejsca w systemie 
leksykalnym każdego języka. Pozycja ta w dalszym 
ciągu nie jest dostatecznie sprecyzowana – głów-
nie na skutek specyfiki ich znaczenia oraz struktury,  
a także niejednorodności i dużej liczebności nosicieli 
przezwisk, która w dalszym ciągu wzrasta wraz z nie-
uchronnym rozwojem cywilizacji. 

We współczesnej literaturze przedmiotu  
w dalszym ciągu panuje przekonanie, że tworzenie  
i posługiwanie się nieoficjalnym nazewnictwem cha-
rakteryzuje wyłącznie grupy uczniowskie i mieszkań-
ców terenów wiejskich (mówi o tym już pierwsze zda-
nie w Encyklopedii kultury polskiej XX w., pod red. J. 
Bartmińskiego, w rozdziale traktującym o nieoficjalnej 
antroponimii5). Naszym zdaniem może to wynikać z 
faktu istnienia imion złożonych i jednoczłonowych 
apelatywów, potwierdzających socjalne zróżnicowa-
nie przezwisk, albowiem te ostatnie oznaczały przede 
wszystkim chłopów i mieszczan6. Obecnie jednak 
przezwisko – jako jeden z elementów systemu nazew-
niczego – jest powszechnie występującym elementem 
języka mówionego zarówno dzieci, młodzieży, jak  
i przedstawicieli starszego pokolenia, reprezentują-
cych różne warstwy środowiskowe. 

O tym, jak bardzo kontrowersyjną jest proble-
matyka przezwisk, może również świadczyć fakt, iż do 
tej pory nie została jednoznacznie rozstrzygnięta kwe-
stia definicji przezwiska. W niniejszym opracowaniu 
pominiemy zagadnienia czysto lingwistyczne, odno-
szące się do różnorodności samego terminu i powoła-
my się na Encyklopedię językoznawstwa ogólnego pod 
red. K. Polańskiego, w której przezwisko definio wane 
jest jako nadana osobie nazwa dodatkowa, charaktery-
zująca ją w sposób żartobliwy; zwykle wyraz pospolity. 
Podstawę do nadania przezwisk może stanowić cecha 
fizyczna lub psychiczna danej osoby, jej zajęcie lub za-
wód, podobieństwo, np. do zwierzęcia, rośliny itp. P. 
rozpowszechnione były do niedawna zwłaszcza na wsi. 
Były często punktem do kształtowania się nazwisk7. 
Podejmując próbę wskazania różnic pomiędzy na-
zwiskami a przezwiskami, badacz podkreśla w ten 
sposób obecność ładunku emocjonalnego tych dru-
gich oraz zdolność do zachowania znaczenia lek-
4    J. Bartmiński, Wprowadzenie, [w:] Encyklopedia 
kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski, 
red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 21.
5    Cz. Kosyl, Nazwy osobowe, [w:] Encyklopedia kultury 
polskiej, t. II:Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, 
Wrocław 1993, s. 435.
6    A. Cieślikowa, Przezwiska, [w:] Polskie nazwy wła-
sne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa 
– Kraków 1998, s. 128-129.
7    Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Po-
lański, Wrocław 2003, s470. 

sykalnego, dzięki czemu dochodzi on do wniosku,  
że przezwiska są spokrewnione z pogańskimi imio-
nami naszych przodków8. Z tą opinią natomiast po-
lemizuje Czesław Kosyl, twierdząc, że przezwiska 
to klasa nazw osobowych bliżej spokrewniona z na-
zwiskami niż z imionami, która odzwierciedla proces 
spontanicznej antroponimizacji9. Od nazwisk, według  
Cz. Kosyla, przezwiska różnią się tym, że nie są dzie-
dziczone i mają inną denotację (przezwisko jest w za-
sadzie indywidualne, nazwisko obejmuje wszystkich 
członków rodziny)10. W świetle przedstawionej przez 
nas kategoryzacji, dzielącej przezwiska na indywidu-
alne i zbiorowe, nie możemy się zgodzić z tą ostatnią 
opinią. Nie wolno zapominać o istnieniu szczególnie 
w systemie leksykalnym języka potocznego nieoficjal-
nych antroponimów zbiorowych. Poddając wnikliwej 
analizie właśnie przezwiska zbiorowe,dochodzimy do 
wniosku, że rozgraniczenia podanego przez Cz. Kosy-
la nie można do nich odnieść, ponieważ, jak wskazuje 
na to materiał badawczy, przezwiska kolektywno-re-
gionalne mogą rozszerzać swoją denotację na innych 
członków wspólnoty, objętej tym mianem. Dla po-
twierdzenie tej opinii możemy przytoczyć następują-
ce przykłady nazw: Cielęciarze, Cielęta – Radomyśl 
Wielki: mieszkańcy dawniej trudnili się ubojem cieląt, 
Kowale – Łapy: ich przodkowie zajmowali się kowal-
stwem, Kramarze – Uchanie: we wsi są często odpu-
sty i przyjeżdżają kramarze, Kudronie – Jaślany: dużo 
osób o nazwisku Kudroń, Miedziany – mieszkańcy 
okolic przygranicznych (od słowa miedza – granica).
 Jak pisze Cz. Kosyl, w przypadku nazwisk 
czynnikiem umożliwiającym przeniesienie nazwy 
była styczność desygnatów, a następstwem tych zmian 
– przechodzenie nazwy na kolejne pokolenia, czyli 
zwyczajowe dziedziczenie nazwy11. Pisząc o styczno-
ści desygnatów, powinno się jednak jasno określić, że 
chodzi tu o pokrewieństwo rodzinne, ponieważ rów-
nież w przypadku przezwisk ich nadanie związane jest 
w wielu sytuacjach z szeroko rozumianą stycznością: 
Buczoki, Bucoki – o kibicach z Tarnowa: na pogra-
niczu woj. małopolskiego i Podkarpacia: od okrzyku 
„Buu”), Herbaciarze – Jasionów, piją dużo herbaty-
,Jagodziany – Karczmiska: lasy, zbiór jagód, Kła-
maki – mieszkańcy Szczebrzeszyna: szczebrzeszą 
– kłamliwi, Pierożniki – Kąkolewnica: słyną swymi 
pierogami. 

Dlatego można w tym miejscu pokusić się  
o stwierdzenie, że zarówno nazwiska, jak i przezwi-
ska (te ostatnie, zważywszy na nieoficjalny charakter 
procesu nominacji, w stopniu mniejszym), są nazwami 
przenoszonymi na innych członków wspólnoty, jaką 
może stanowić rodzina bądź środowisko. Niektóre 
przykłady przezwisk mogą również przeczyć tezie,  
że wyłącznie nazwiska są dziedziczone (Kozioł–nau-
czyciel wychowania fizycznego. Jego nazwisko to Sło-

8    Ibidem.
9    Cz. Kosyl, Nazwy osobowe, op. cit.,s. 435.
10   Ibidem.
11   Ibidem.
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wschodniosłowiańskiego

Powszechną cechą życia społecznego jest róż-
nicowanie się zbiorowości ludzkich, co w naturalny 
sposób prowadzi do postrzegania otaczającej rzeczy-
wistości w kategoriach podobieństwa i odmienności. 
Proces poznania opiera się w dużej mierze na rozróż-
nianiu tego, co swojskie, i tego, co obce. Jak podkreśla 
Ewa Nowicka: W życiu społecznym procesy myślowe 
oparte na stosowaniu opozycji swój-obcy są podsta-
wą istnienia ustrukturowanej zbiorowości. Różne kul-
tury przywiązują jednakże wagę do różnych kryteriów 
odmienności, nazywając i podkreślając różnice, które 
gdzie indziej nie są dostrzegane. Tam, gdzie mamy do 
czynienia z jakąkolwiek strukturą społeczną, konieczne 
jest rozróżnienie statusów i ról1. 

Jaskrawe przykłady identyfikacji i utrwala-
nia określonych relacji stanowią od wieków tereny 
pogranicza miejsca kształtowania się mentalności  
i tożsamości człowieka. W wymiarze społeczno-kul-
turowym za pogranicze przyjmuje się usytuowany w 
przestrzeni kontakt społeczno-kulturowy między dwo-
ma lub więcej narodami lub grupami etnicznymi. Za 
modelowy przykład płaszczyzny, na której społeczeń-
stwo styka się (współcześnie z wyraźnie rosnącym 
nasileniem) z problemami tożsamości etnicznej i hi-
storyczno-kulturowej uznaje się teren pogranicza pol-
sko-wschodniosłowiańskiego. Dla autora niniejszego 
artykułu znamienne wydają się być słowa: Pogranicze 
polsko-wschodniosłowiańskie to z jednej strony teren 
bezpośredniego sąsiedztwa Polaków i Słowiańszczyzny 
„ruskiej”, ale też z drugiej to bardzo rozległy obszar, na 
którym następowało przez stulecia stykanie się kultury 
polskiej i wschodniosłowiańskiej oraz ich wzajemne 
oddziaływanie wykraczające swymi konsekwencjami 
niekiedy daleko poza Europę Środkowo-Wschodnią. 
Bezpośrednia koegzystencja polsko-ruska była i jest po-
lem różnie rozumianych konfrontacji, niekiedy bardzo 
dramatycznych. Znacznie donioślejsze znaczenie ma 
jednak tysiącletnie oddziaływanie na siebie kultury ru-
skiej, silnie związanej ze wschodnim chrześcijaństwem 
i polskiej łączonej z kultura łacińską. W ciągu dziejów 
aż do dziś relacje polsko-katolickie z jednej strony oraz 
wschodniosłowiańskie i prawosławne z drugiej strony 

1    E. Nowicka, Wprowadzenie. Poznawanie swojskości i 
obcości, [w:] Inny – Obcy – Wróg. Swoi i obcy w świado-
mości młodzieży szkolnej i studenckiej, red. E. Nowicka i 
J. Nawrocki, Warszawa 1996, s. 24.

pełne były wzajemnej podejrzliwości, niechęci, nawet 
wrogości, ale też i pewnej wzajemnej fascynacji2. 

Na pograniczu wzajemne przenikanie się 
dotyczy nie tylko wpływów językowych, lecz także 
kulturowych i wyznaniowych, co z kolei odbija się 
na niejednoznacznym podejściu do kwestii tożsamo-
ści narodowej. Biorąc wyżej wymienione czynniki 
pod uwagę,można konstatować, iż na terenach tzw. 
polskiej „ściany wschodniej” w odmienny sposób niż  
w innych regionach kraju kształtuje się społeczne sa-
mookreślenie, jak również stosunek do wszelkiego ro-
dzaju inności. 

Niniejsza praca stanowi niejako próbę poszu-
kiwania istoty swojskości i obcości oraz funkcjono-
wania tej opozycji w społeczeństwie zamieszkującym 
tereny pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. 
Podstawą prezentowanego opracowania jest badanie 
socjolingwistyczne przeprowadzone w latach 2007-
2009 wśród młodzieży akademickiej z trzech polskich 
województw: białostockiego, lubelskiego oraz podkar-
packiego. Przedmiotem badania uczyniono przezwi-
ska grupowe3, z kilku powodów. Po pierwsze, analiza 
aspektów językowych często sprzyja rozumieniu za-
chodzących procesów penetracji kulturowej i tłuma-
czy mechanizmy współżycia przedstawicieli różnych 
narodowości na określonym terytorium. Po drugie, 
rozpatrując pochodzenie nieoficjalnych antroponimów, 
funkcjonujących w obrębie poszczególnych wspólnot 
wiejskich, studenckich oraz środowiskowych, pod-
kreślamy ich kulturową motywację oraz korelacje  
z etnicznymi stereotypami.Tym samym, umożliwia-
to autorowi interesujące porównania, prowadzące do 
konkluzji na temat wewnętrznej struktury polskiego 
społeczeństwa. 
Nie byłoby to jednak możliwe bez wnikliwego spoj-
rzenia na sferę nazw przezwiskowych, która obec-
nie jest bardzo istotna dla antropologii społecznej.  
W ostatnim czasie,wobec nasilania się zjawisk kultu-
ry masowej, zaczęto wskazywać na istotną rolę nazw 
własnych, która ugruntowuje się w świetle kluczowej 
idei we współczesnym językoznawstwie, a mianowi-
cie idei antropocentryczności języka. Dokonujące się 
odejście badaczy od rozpatrywania obiektu poznania 
w istotny sposób wpływa na poszerzenie naukowych 
horyzontów, które coraz częściej zaczynają oscylować 
wokół subiektu poznania – nosiciela określonego sys-
temu konceptualnego, dzięki któremu poznaje on ota-
czającą go rzeczywistość i język. 
 To właśnie w języku, w jego słownictwie i gra-
matyce, zawarty jest, zdaniem Jerzego Bartmińskiego, 
pewien obraz świata, przechowywana jest potoczna 
(tzw. „naiwna”) wiedza o świecie, o przedmiotach, 
2    Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury po-
granicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, 
A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, wstęp.
3    Pod tym pojęciem rozumiemy nieoficjalne antroponi-
my nadawane grupie zamieszkującej określony teren (jego 
mieszkańcom, grupie etnicznej), które klasyfikują ją na 
podstawie wspólnej cechy (czynności, ubioru, zachowania 
itp.).
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zjawiskach i relacjach4. Niewątpliwy przejaw tej wie-
dzy znajduje swe odzwierciedlenie we współczesnych 
przezwiskach, będących przykładem zarówno trady-
cyjnej kultury narodowej, jak również żywej reakcji 
społeczeństwa na zachodzące zmiany cywilizacyjne. 

Bezsporny jest fakt zajmowania przez nieofi-
cjalne imiona własne szczególnego miejsca w systemie 
leksykalnym każdego języka. Pozycja ta w dalszym 
ciągu nie jest dostatecznie sprecyzowana – głów-
nie na skutek specyfiki ich znaczenia oraz struktury,  
a także niejednorodności i dużej liczebności nosicieli 
przezwisk, która w dalszym ciągu wzrasta wraz z nie-
uchronnym rozwojem cywilizacji. 

We współczesnej literaturze przedmiotu  
w dalszym ciągu panuje przekonanie, że tworzenie  
i posługiwanie się nieoficjalnym nazewnictwem cha-
rakteryzuje wyłącznie grupy uczniowskie i mieszkań-
ców terenów wiejskich (mówi o tym już pierwsze zda-
nie w Encyklopedii kultury polskiej XX w., pod red. J. 
Bartmińskiego, w rozdziale traktującym o nieoficjalnej 
antroponimii5). Naszym zdaniem może to wynikać z 
faktu istnienia imion złożonych i jednoczłonowych 
apelatywów, potwierdzających socjalne zróżnicowa-
nie przezwisk, albowiem te ostatnie oznaczały przede 
wszystkim chłopów i mieszczan6. Obecnie jednak 
przezwisko – jako jeden z elementów systemu nazew-
niczego – jest powszechnie występującym elementem 
języka mówionego zarówno dzieci, młodzieży, jak  
i przedstawicieli starszego pokolenia, reprezentują-
cych różne warstwy środowiskowe. 

O tym, jak bardzo kontrowersyjną jest proble-
matyka przezwisk, może również świadczyć fakt, iż do 
tej pory nie została jednoznacznie rozstrzygnięta kwe-
stia definicji przezwiska. W niniejszym opracowaniu 
pominiemy zagadnienia czysto lingwistyczne, odno-
szące się do różnorodności samego terminu i powoła-
my się na Encyklopedię językoznawstwa ogólnego pod 
red. K. Polańskiego, w której przezwisko definio wane 
jest jako nadana osobie nazwa dodatkowa, charaktery-
zująca ją w sposób żartobliwy; zwykle wyraz pospolity. 
Podstawę do nadania przezwisk może stanowić cecha 
fizyczna lub psychiczna danej osoby, jej zajęcie lub za-
wód, podobieństwo, np. do zwierzęcia, rośliny itp. P. 
rozpowszechnione były do niedawna zwłaszcza na wsi. 
Były często punktem do kształtowania się nazwisk7. 
Podejmując próbę wskazania różnic pomiędzy na-
zwiskami a przezwiskami, badacz podkreśla w ten 
sposób obecność ładunku emocjonalnego tych dru-
gich oraz zdolność do zachowania znaczenia lek-
4    J. Bartmiński, Wprowadzenie, [w:] Encyklopedia 
kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski, 
red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 21.
5    Cz. Kosyl, Nazwy osobowe, [w:] Encyklopedia kultury 
polskiej, t. II:Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, 
Wrocław 1993, s. 435.
6    A. Cieślikowa, Przezwiska, [w:] Polskie nazwy wła-
sne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa 
– Kraków 1998, s. 128-129.
7    Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Po-
lański, Wrocław 2003, s470. 

sykalnego, dzięki czemu dochodzi on do wniosku,  
że przezwiska są spokrewnione z pogańskimi imio-
nami naszych przodków8. Z tą opinią natomiast po-
lemizuje Czesław Kosyl, twierdząc, że przezwiska 
to klasa nazw osobowych bliżej spokrewniona z na-
zwiskami niż z imionami, która odzwierciedla proces 
spontanicznej antroponimizacji9. Od nazwisk, według  
Cz. Kosyla, przezwiska różnią się tym, że nie są dzie-
dziczone i mają inną denotację (przezwisko jest w za-
sadzie indywidualne, nazwisko obejmuje wszystkich 
członków rodziny)10. W świetle przedstawionej przez 
nas kategoryzacji, dzielącej przezwiska na indywidu-
alne i zbiorowe, nie możemy się zgodzić z tą ostatnią 
opinią. Nie wolno zapominać o istnieniu szczególnie 
w systemie leksykalnym języka potocznego nieoficjal-
nych antroponimów zbiorowych. Poddając wnikliwej 
analizie właśnie przezwiska zbiorowe,dochodzimy do 
wniosku, że rozgraniczenia podanego przez Cz. Kosy-
la nie można do nich odnieść, ponieważ, jak wskazuje 
na to materiał badawczy, przezwiska kolektywno-re-
gionalne mogą rozszerzać swoją denotację na innych 
członków wspólnoty, objętej tym mianem. Dla po-
twierdzenie tej opinii możemy przytoczyć następują-
ce przykłady nazw: Cielęciarze, Cielęta – Radomyśl 
Wielki: mieszkańcy dawniej trudnili się ubojem cieląt, 
Kowale – Łapy: ich przodkowie zajmowali się kowal-
stwem, Kramarze – Uchanie: we wsi są często odpu-
sty i przyjeżdżają kramarze, Kudronie – Jaślany: dużo 
osób o nazwisku Kudroń, Miedziany – mieszkańcy 
okolic przygranicznych (od słowa miedza – granica).
 Jak pisze Cz. Kosyl, w przypadku nazwisk 
czynnikiem umożliwiającym przeniesienie nazwy 
była styczność desygnatów, a następstwem tych zmian 
– przechodzenie nazwy na kolejne pokolenia, czyli 
zwyczajowe dziedziczenie nazwy11. Pisząc o styczno-
ści desygnatów, powinno się jednak jasno określić, że 
chodzi tu o pokrewieństwo rodzinne, ponieważ rów-
nież w przypadku przezwisk ich nadanie związane jest 
w wielu sytuacjach z szeroko rozumianą stycznością: 
Buczoki, Bucoki – o kibicach z Tarnowa: na pogra-
niczu woj. małopolskiego i Podkarpacia: od okrzyku 
„Buu”), Herbaciarze – Jasionów, piją dużo herbaty-
,Jagodziany – Karczmiska: lasy, zbiór jagód, Kła-
maki – mieszkańcy Szczebrzeszyna: szczebrzeszą 
– kłamliwi, Pierożniki – Kąkolewnica: słyną swymi 
pierogami. 

Dlatego można w tym miejscu pokusić się  
o stwierdzenie, że zarówno nazwiska, jak i przezwi-
ska (te ostatnie, zważywszy na nieoficjalny charakter 
procesu nominacji, w stopniu mniejszym), są nazwami 
przenoszonymi na innych członków wspólnoty, jaką 
może stanowić rodzina bądź środowisko. Niektóre 
przykłady przezwisk mogą również przeczyć tezie,  
że wyłącznie nazwiska są dziedziczone (Kozioł–nau-
czyciel wychowania fizycznego. Jego nazwisko to Sło-

8    Ibidem.
9    Cz. Kosyl, Nazwy osobowe, op. cit.,s. 435.
10   Ibidem.
11   Ibidem.
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wikowski, ale to przezwisko było przekazywane z po-
kolenia na pokolenie). Są to jednak pojedyncze nazwy, 
mogące przywieść do stwierdzenia niesłusznego, któ-
re zbliży kategorię przezwisk do przydomków. Fakt, 
że zaledwie kilka zanotowanych przykładów mówi 
o przeniesieniu przezwisk z innych członków rodzi-
ny, nie może potwierdzać opinii o ich dziedziczności. 
Może za to w niewielkim stopniu świadczyć o blisko-
ści przezwisk i nazwisk, jednak należy pamiętać o ich 
oczywistym rozgraniczeniu, które stanowi płaszczy-
zna kontaktów językowych, dzieląca obie te kategorie 
antroponimiczne na nazwy oficjalne i nieoficjalne.
 Różnica między przezwiskami a przydomka-
mi polega również na czasie ich powstania. Przezwiska 
istniały, odkąd człowiek zaczął obserwować bliźniego 
i zawierać te obserwacje w nazwie12. Odejście od sys-
temu jednoimiennego, determinujące powstawanie no-
wych elementów identyfikacyjnych spowodowało, że 
imię o charakterze przezwiskowym mogło przesunąć 
się na miejsce drugie lub trzecie po imieniu chrzest-
nym, pełniąc funkcję dzisiejszego nazwiska lub stale 
występując w roli przezwiska. O przydomku zaczy-
na się mówić dopiero wraz z pojawieniem się nazw 
wspólnot rodowych, rodzin i domów: przydomek – od 
słowa dom, ród, pokolenie lub nazwisko znaczącego, 
wzięte dla pokazania różności jednej familii rozrodzo-
nej, albo dla oznaczenia, z którego kto w tej familii 
przodka pochodzi. Gdy za czasem jednego herbu fa-
milie znacznie się rozradzać poczęły, przybierały so-
bie dla różnicy nowe nazwiska z różnych przyczyn, a 
mianowicie od osiadłości, a dawne z herbów nazwiska 
zostały przydomkami13. 
 Próbę odróżnienia i sprecyzowania terminów 
„przezwisko” i „przydomek” podjęła Maria Biolik14, 
podając sześć cech, jakie powinny mieć nazwy, by 
uznać je za przydomki. W opinii badaczki przydomki, 
oznaczają całe rodziny, są przekazywane następnym 
pokoleniom i występują w funkcji nazwisk15. Pokry-
wają się w znacznym stopniu z definicją zaproponowa-
ną przez Czesława Kosyla, według którego przydomek 
różni się brakiem aktualnej motywacji, odniesieniem 
do wszystkich członków jednej rodziny oraz możliwo-
ścią dziedziczenia zwyczajowego, jednakże bez sank-
cji prawnych, jakie związane są z nazwiskiem16. 
A zatem, w pojęciu językoznawców, przydomek to 
określenie rodzinne, a nie indywidualne. Ponieważ 
są dziedziczone, zaciera się ich motywacja, przez co 
nie są odbierane emocjonalnie. Tę ostatnią cechę, jaką 
stanowi neutralność emocjonalna, niektórzy badacze 
uznają za podstawową przy odróżnianiu przezwisk od 
12   A. Cieślikowa,Przezwiska zbiorowe i przydomki, [w:] 
Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-
Feleszko, Warszawa – Kraków 1998, s.178.
13   S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1808-
1815, Warszawa 1995, t. IV, s. 631. 
14   M. Biolik, Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej 
(na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim), „Ono-
mastica” XXVIII, 1983, s.165.
15   Ibidem. 
16   Cz. Kosyl, Nazwy osobowe, op. cit.,s. 423.

przydomków: Przezwiska zawsze zawierają w sobie 
ładunek emocjonalny, dodatni lub ujemny – częściej 
jednak ujemny. Z pragmatycznego punktu widzenia, 
używamy przezwiska po to, by kogoś wyodrębnić  
z jakiejś grupy i, co ważniejsze, wyrazić swój stosunek 
do niego. Z socjologicznego punktu widzenia jest to 
proces identyfikacji, wyodrębniania jednostki ze spo-
łeczności przez uwydatnienie cech negatywnych, któ-
rymi przezwana jednostka się charakteryzuje, a które 
z różnych względów nie są akceptowane w społeczeń-
stwie17.
 W przeciwieństwie do nazw indywidualnych, 
przezwiska kolektywno-regionalne nie ujawniają tak 
dużej dysproporcji pomiędzy nominacjami, wskazują-
cymi na właściwości psycho-fizyczne nominata. Anali-
za jednostek nazewnictwa osobowego potwierdza fakt 
nadawania zróżnicowanych pod względem znaczenio-
wym przezwisk na podstawie rezultatu działalności, 
przyzwyczajeń bądź skłonności nosicieli przezwisk, 
ich właściwości językowych oraz pojedynczych wy-
darzeń, sytuacji z przeszłości, noszących anegdotycz-
ny charakter. Na ich podstawie można wnioskować, iż 
wspólnoty językowo-kulturowe na pograniczu, posia-
dające mocno zakorzenione poczucie jedności, fawo-
ryzują swe wartości i przyjęte tradycje. W świetle tego 
faktu, przezwiska kolektywno-zbiorowe są znakomi-
tym odzwierciedleniem tendencji do stereotypowego 
postrzegania rzeczywistości i wyraźnie zaznaczają su-
biektywny punkt widzenia ich twórców, konstytuując 
przejawiające się na płaszczyźnie języka narzucenie 
środowisku obrazu „obcego”.

Jednak, mimo negatywnego, w większości 
przezwisk, ładunku emocjonalnego, jaki niesie ze sobą 
kategoria obcości, należy zdać sobie sprawę ze swo-
istej relacji, którą bardzo umiejętnie precyzuje poniż-
sze stwierdzenie: Na pograniczu rodziły się przecież 
i nadal rodzą więzy językowe, kulturowe, historycz-
ne, społeczne czy etniczne. Różnorodność kulturowa 
pogranicza stanowi prawdziwe wyzwanie w procesie 
przezwyciężania antagonizmów, stwarza też możli-
wość kształtowania postaw otwartości i wzajemnej 
tolerancji. Na pograniczu (o otwartym charakterze) 
krzyżują się wzajemne wpływy i dochodzi do licznych 
zapożyczeń. Sąsiedztwo może być przykładem otwar-
tości i pokojowego współistnienia dwóch narodów, 
żyjących ze sobą w bezpośredniej bliskości. Co waż-
ne, wielowiekowe sąsiedztwo mieszkańców ziem, poło-
żonych często po różnych stronach granicy pozwoliło  
im wypracować rozmaite formy współdziałania18.

Magdalena Kawęcka

17   J. Szuta, O przezwisku na przykładzie antroponimii 
Osieka, „Słupskie prace filologiczne” 3, 2003, s. 312. 
18   Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współ-
pracą,red. R. Łoś, J. Reginia – Zacharski, Tom 1, Łódź 
2012 (Wyd. UŁ), wstęp. 
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WYBRANE 
PUBLIKACJE 

WYDAWNICTWA 
TAWA (2014) 

Wypór niekontrolowany

Wybór różnorodnych tekstów 
członków Chełmskiej Grupy 
Literackiej „Lubelska 36”. We 
wstępie podano, że jest to Grupa 
wielopokoleniowa, bezprogra-
mowa, apolityczna i nieformalna  
o charakterze klubowym, działa-
jąca samodzielnie, bez przynależ-
ności partyjnej, instytucjonalnej 
czy związkowej. Spotkania odbywa  
w każdy czwartek. Niestała, często 
zmienia miejsce spotkań, ma cha-
rakter koczowniczy, z własnej woli 
wędruje od kawiarni do kawiar-
ni. Poza wydawaniem  twórczości 
swoich członkiń i członków wydaje 
jeszcze nieczerwione legitymacje 
przynależności o randze symbo-
licznej. Nie przyznaje żadnych or-
derów, nie wręcza wieńców, nawet 
bobkowych. Nie przymusza, nie 
klasyfikuje. Po prostu jest. Zrodziła 
się bez bólu 8 grudnia 2004 roku w 
księgarni TAWA przy ul. Lubelskiej 
36. Publikację wydano z okazji 10-
lecia działalności Grupy. 

Wypór niekontrolowany, Wydaw-
nictwo TAWA, Chełm 2014.

On też jest tylko jeden

Antologii wierszy o matce ukazało 
się na rynku przynajmniej kilkana-
ście. Lepszych i gorszych. Każda 
jednak szybko znikała z półek ze 
względu na swoją zawartość, na 
możliwość przeżycia niesamowi-
tych wzruszeń, wspomnień. Jerzy 
Fryckowski zapragnął przywrócić 
poetycki blask mądrości. – Matka 
jest tylko jedna, ale zmieniającjej 
podmiot. Uważa ,  że ojciec też jest 
tylko jeden. I nic tu nie odkrywa, 
taka po prostu jest biologia. Nie 
możemy pominąć jego roli, cho-
ciaż, mężczyznom nie jest dane 
nosić swojego dziecka pod sercem 
przez wiele miesięcy. Tomik On 
też jest tylko jeden to chyba pierw-
szy na naszym rynku, zbiór wier-
szy poświęconych ojcu.

Jerzy Fryckowski, On też jest tyl-
ko jeden, Wydawnictwo TAWA, 
Chełm 2014.

Spacerkiem po Chełmie

Po wydanej w 2009 roku publika-
cji W cieniu Trzech Dębów. Opo-
wieści o przeszłości „to kolejny” 
zbiór felietonów historycznych, 
tym razem pod tytułem: Spacer-
kiem po Chełmie. Prezentowane 
materiały pierwotnie ukazywały 
się od 2006 roku na łamach „No-
wego Tygodnia” (cykl jest konty-
nuowany). Główny cel to ukazanie 
walorów krajoznawczych mia-
sta oraz popularyzacja jego cie-
kawej historii. Podobnie jak  
w przypadku Opowieści o przeszło-
ści, wybrano formę swobodnego 
felietonu historycznego, kierując 
się przede wszystkim zamysłem 
zainteresowania różnorodnych 
odbiorców przeszłością Chełma. 
Z racji bardziej określonego cha-
rakteru, publikowane felietony 
zawierają podstawowe informa-
cje o prezentowanych obiektach, 
jednak sposób ich przedstawienia 
oraz ujęte wątki są całkowicie su-
biektywne. W związku z tym pu-
blikacja z jednej strony posiada 
charakter swoistego przewodnika 
krajoznawczego, jednak z drugiej 
– jest przede wszystkim pewnym 
autorskim ujęciem historii Chełma 
[…]. 

Zbigniew Lubaszewski, Spacer-
kiem po Chełmie, Wydawnictwo 
TAWA, Chełm 2014.



literatura                                                                                                                                 językoznastwo                                                

  Egeria                                                     nr 1 (17) 2014

wikowski, ale to przezwisko było przekazywane z po-
kolenia na pokolenie). Są to jednak pojedyncze nazwy, 
mogące przywieść do stwierdzenia niesłusznego, któ-
re zbliży kategorię przezwisk do przydomków. Fakt, 
że zaledwie kilka zanotowanych przykładów mówi 
o przeniesieniu przezwisk z innych członków rodzi-
ny, nie może potwierdzać opinii o ich dziedziczności. 
Może za to w niewielkim stopniu świadczyć o blisko-
ści przezwisk i nazwisk, jednak należy pamiętać o ich 
oczywistym rozgraniczeniu, które stanowi płaszczy-
zna kontaktów językowych, dzieląca obie te kategorie 
antroponimiczne na nazwy oficjalne i nieoficjalne.
 Różnica między przezwiskami a przydomka-
mi polega również na czasie ich powstania. Przezwiska 
istniały, odkąd człowiek zaczął obserwować bliźniego 
i zawierać te obserwacje w nazwie12. Odejście od sys-
temu jednoimiennego, determinujące powstawanie no-
wych elementów identyfikacyjnych spowodowało, że 
imię o charakterze przezwiskowym mogło przesunąć 
się na miejsce drugie lub trzecie po imieniu chrzest-
nym, pełniąc funkcję dzisiejszego nazwiska lub stale 
występując w roli przezwiska. O przydomku zaczy-
na się mówić dopiero wraz z pojawieniem się nazw 
wspólnot rodowych, rodzin i domów: przydomek – od 
słowa dom, ród, pokolenie lub nazwisko znaczącego, 
wzięte dla pokazania różności jednej familii rozrodzo-
nej, albo dla oznaczenia, z którego kto w tej familii 
przodka pochodzi. Gdy za czasem jednego herbu fa-
milie znacznie się rozradzać poczęły, przybierały so-
bie dla różnicy nowe nazwiska z różnych przyczyn, a 
mianowicie od osiadłości, a dawne z herbów nazwiska 
zostały przydomkami13. 
 Próbę odróżnienia i sprecyzowania terminów 
„przezwisko” i „przydomek” podjęła Maria Biolik14, 
podając sześć cech, jakie powinny mieć nazwy, by 
uznać je za przydomki. W opinii badaczki przydomki, 
oznaczają całe rodziny, są przekazywane następnym 
pokoleniom i występują w funkcji nazwisk15. Pokry-
wają się w znacznym stopniu z definicją zaproponowa-
ną przez Czesława Kosyla, według którego przydomek 
różni się brakiem aktualnej motywacji, odniesieniem 
do wszystkich członków jednej rodziny oraz możliwo-
ścią dziedziczenia zwyczajowego, jednakże bez sank-
cji prawnych, jakie związane są z nazwiskiem16. 
A zatem, w pojęciu językoznawców, przydomek to 
określenie rodzinne, a nie indywidualne. Ponieważ 
są dziedziczone, zaciera się ich motywacja, przez co 
nie są odbierane emocjonalnie. Tę ostatnią cechę, jaką 
stanowi neutralność emocjonalna, niektórzy badacze 
uznają za podstawową przy odróżnianiu przezwisk od 
12   A. Cieślikowa,Przezwiska zbiorowe i przydomki, [w:] 
Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-
Feleszko, Warszawa – Kraków 1998, s.178.
13   S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1808-
1815, Warszawa 1995, t. IV, s. 631. 
14   M. Biolik, Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej 
(na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim), „Ono-
mastica” XXVIII, 1983, s.165.
15   Ibidem. 
16   Cz. Kosyl, Nazwy osobowe, op. cit.,s. 423.

przydomków: Przezwiska zawsze zawierają w sobie 
ładunek emocjonalny, dodatni lub ujemny – częściej 
jednak ujemny. Z pragmatycznego punktu widzenia, 
używamy przezwiska po to, by kogoś wyodrębnić  
z jakiejś grupy i, co ważniejsze, wyrazić swój stosunek 
do niego. Z socjologicznego punktu widzenia jest to 
proces identyfikacji, wyodrębniania jednostki ze spo-
łeczności przez uwydatnienie cech negatywnych, któ-
rymi przezwana jednostka się charakteryzuje, a które 
z różnych względów nie są akceptowane w społeczeń-
stwie17.
 W przeciwieństwie do nazw indywidualnych, 
przezwiska kolektywno-regionalne nie ujawniają tak 
dużej dysproporcji pomiędzy nominacjami, wskazują-
cymi na właściwości psycho-fizyczne nominata. Anali-
za jednostek nazewnictwa osobowego potwierdza fakt 
nadawania zróżnicowanych pod względem znaczenio-
wym przezwisk na podstawie rezultatu działalności, 
przyzwyczajeń bądź skłonności nosicieli przezwisk, 
ich właściwości językowych oraz pojedynczych wy-
darzeń, sytuacji z przeszłości, noszących anegdotycz-
ny charakter. Na ich podstawie można wnioskować, iż 
wspólnoty językowo-kulturowe na pograniczu, posia-
dające mocno zakorzenione poczucie jedności, fawo-
ryzują swe wartości i przyjęte tradycje. W świetle tego 
faktu, przezwiska kolektywno-zbiorowe są znakomi-
tym odzwierciedleniem tendencji do stereotypowego 
postrzegania rzeczywistości i wyraźnie zaznaczają su-
biektywny punkt widzenia ich twórców, konstytuując 
przejawiające się na płaszczyźnie języka narzucenie 
środowisku obrazu „obcego”.

Jednak, mimo negatywnego, w większości 
przezwisk, ładunku emocjonalnego, jaki niesie ze sobą 
kategoria obcości, należy zdać sobie sprawę ze swo-
istej relacji, którą bardzo umiejętnie precyzuje poniż-
sze stwierdzenie: Na pograniczu rodziły się przecież 
i nadal rodzą więzy językowe, kulturowe, historycz-
ne, społeczne czy etniczne. Różnorodność kulturowa 
pogranicza stanowi prawdziwe wyzwanie w procesie 
przezwyciężania antagonizmów, stwarza też możli-
wość kształtowania postaw otwartości i wzajemnej 
tolerancji. Na pograniczu (o otwartym charakterze) 
krzyżują się wzajemne wpływy i dochodzi do licznych 
zapożyczeń. Sąsiedztwo może być przykładem otwar-
tości i pokojowego współistnienia dwóch narodów, 
żyjących ze sobą w bezpośredniej bliskości. Co waż-
ne, wielowiekowe sąsiedztwo mieszkańców ziem, poło-
żonych często po różnych stronach granicy pozwoliło  
im wypracować rozmaite formy współdziałania18.

Magdalena Kawęcka

17   J. Szuta, O przezwisku na przykładzie antroponimii 
Osieka, „Słupskie prace filologiczne” 3, 2003, s. 312. 
18   Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współ-
pracą,red. R. Łoś, J. Reginia – Zacharski, Tom 1, Łódź 
2012 (Wyd. UŁ), wstęp. 
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Wypór niekontrolowany

Wybór różnorodnych tekstów 
członków Chełmskiej Grupy 
Literackiej „Lubelska 36”. We 
wstępie podano, że jest to Grupa 
wielopokoleniowa, bezprogra-
mowa, apolityczna i nieformalna  
o charakterze klubowym, działa-
jąca samodzielnie, bez przynależ-
ności partyjnej, instytucjonalnej 
czy związkowej. Spotkania odbywa  
w każdy czwartek. Niestała, często 
zmienia miejsce spotkań, ma cha-
rakter koczowniczy, z własnej woli 
wędruje od kawiarni do kawiar-
ni. Poza wydawaniem  twórczości 
swoich członkiń i członków wydaje 
jeszcze nieczerwione legitymacje 
przynależności o randze symbo-
licznej. Nie przyznaje żadnych or-
derów, nie wręcza wieńców, nawet 
bobkowych. Nie przymusza, nie 
klasyfikuje. Po prostu jest. Zrodziła 
się bez bólu 8 grudnia 2004 roku w 
księgarni TAWA przy ul. Lubelskiej 
36. Publikację wydano z okazji 10-
lecia działalności Grupy. 

Wypór niekontrolowany, Wydaw-
nictwo TAWA, Chełm 2014.

On też jest tylko jeden

Antologii wierszy o matce ukazało 
się na rynku przynajmniej kilkana-
ście. Lepszych i gorszych. Każda 
jednak szybko znikała z półek ze 
względu na swoją zawartość, na 
możliwość przeżycia niesamowi-
tych wzruszeń, wspomnień. Jerzy 
Fryckowski zapragnął przywrócić 
poetycki blask mądrości. – Matka 
jest tylko jedna, ale zmieniającjej 
podmiot. Uważa ,  że ojciec też jest 
tylko jeden. I nic tu nie odkrywa, 
taka po prostu jest biologia. Nie 
możemy pominąć jego roli, cho-
ciaż, mężczyznom nie jest dane 
nosić swojego dziecka pod sercem 
przez wiele miesięcy. Tomik On 
też jest tylko jeden to chyba pierw-
szy na naszym rynku, zbiór wier-
szy poświęconych ojcu.

Jerzy Fryckowski, On też jest tyl-
ko jeden, Wydawnictwo TAWA, 
Chełm 2014.

Spacerkiem po Chełmie

Po wydanej w 2009 roku publika-
cji W cieniu Trzech Dębów. Opo-
wieści o przeszłości „to kolejny” 
zbiór felietonów historycznych, 
tym razem pod tytułem: Spacer-
kiem po Chełmie. Prezentowane 
materiały pierwotnie ukazywały 
się od 2006 roku na łamach „No-
wego Tygodnia” (cykl jest konty-
nuowany). Główny cel to ukazanie 
walorów krajoznawczych mia-
sta oraz popularyzacja jego cie-
kawej historii. Podobnie jak  
w przypadku Opowieści o przeszło-
ści, wybrano formę swobodnego 
felietonu historycznego, kierując 
się przede wszystkim zamysłem 
zainteresowania różnorodnych 
odbiorców przeszłością Chełma. 
Z racji bardziej określonego cha-
rakteru, publikowane felietony 
zawierają podstawowe informa-
cje o prezentowanych obiektach, 
jednak sposób ich przedstawienia 
oraz ujęte wątki są całkowicie su-
biektywne. W związku z tym pu-
blikacja z jednej strony posiada 
charakter swoistego przewodnika 
krajoznawczego, jednak z drugiej 
– jest przede wszystkim pewnym 
autorskim ujęciem historii Chełma 
[…]. 

Zbigniew Lubaszewski, Spacer-
kiem po Chełmie, Wydawnictwo 
TAWA, Chełm 2014.
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żarówki gasną pod ziemią

Kolejny oryginalny tom poetycki 
chełmskiej poetki Danuty Agniesz-
ki Kurczewicz, członkini Chełm-
skiej Grupy Literackiej „Lubelska 
36”  i Związku Literatów Polskich 
Oddział w Lublinie. Wyszukana 
metaforyka i, jak zawsze, wielo-
barwna mozaika różnorodnych 
znaków i kodów zachęcających 
do podróży nie tylko przy użyciu 
erotycznej nawigacji, ale także do 
biegu, wręcz cwału wraz z losem 
nieokiełzanym. Autorka odsłania 
też swoją drugą pasję artystyczną. 
Tomik zdobią jej barwne obrazy. 

Danuta Agnieszka Kurczewicz, 
żarówki gasną pod ziemią, Wy-
dawnictwo TAWA, Chełm 2014.

Słyszałem wiele pieśni

Interesujący, późny debiut po-
etycki wieloletniego wykładowcy 
Akademi Wychowania Fizyczne-
go i Sportu w Gdańsku. W tomiku 
wyodrębniono trzy części utwo-
rów ze względu na treść: w pierw-
szej, najobszerniejszej, poeta pisze  
o morzu, człowieku i przyrodzie;  
w drugiej, najmniejszej, snuje re-
fleksje o życiu: Każdy nauczyciel 
ma dwa klucze./Jeden otwiera 
głowę, drugi otwiera świat. (Na-
uczyciele i dzieci); zaś w trze-
ciej części posługuje się satyrą, 
aforyzmem i żartem z morałem, 
aby opisać czyjeś wady, a na-
wet zakpić z panującego w co-
dziennym życiu stereotypowego 
myślenia: skrucha powinna być 
szczera! Nawołuje kapłan/ Rzeczo-
wa! – wzywa polityk. Nic fałszywe-
go z niej nie powinno wyzierać…,  
a jaka jest i bywa?/ Najczęściej 
taka, jakby pierwszą literę zgubi-
ła…(Skrucha). Poeta we wszystkich 
częściach zachowuje konsekwen-
cję w obserwacji i refleksji nad 
rzeczami małymi, występującymi  
w utworach pojedynczo, jako 
główni bohaterowie, np. Liść, 
Myśl, Mały port we mgle, Fotel. 
Nawiązuje w ten sposób do twór-
czości oświeceniowej, np. Ignace-
go Krasickiego, ale też do poezji 
współczesnej, a szczególnie ks. 
Jana Twardowskiego.

Lesław Lachowicz, Słyszałem wie-
le pieśni, Wydawnictwo TAWA, 
Chełm 2014.

s c u l p t u r e s

Publikacja prezentuje zbiór rzeźb 
Ewy Dabrowskiej (Dąbrowskiej), 
artystki pochodzącej z Włoda-
wy, na stałe zamieszkałej we 
Francji oraz wierszy francuskiej 
poetki Denise Morel Ferla, pow- 
stałych z inspiracji sztuką włodaw-
skiej rzeźbiarki. Całość tworzy 
oryginalne połączenie katalogu 
plastycznego z cechami tomiku 
poetyckiego. Tematyka prezen-
towanego cyklu rzeźb i utwo-
rów poetyckich, stanowiących 
ich dopełnienie, obejmuje za-
gadnienia uniwersalne takie jak: 
miłość, macierzyństwo, przemija-
nie. Niewielkie, kilkudziesięcio-
centymetrowe rzeźby, wykonane  
w brązie, są alegorycznym sposo-
bem interpretacji tych zagadnień. 
Odnajdujemy też w nich motywy 
związane ze sztuką (muzyka, ta-
niec). Są również postaci wyjęte  
z włoskiej komedii dell’arte (Pier-
rot i Colombina). Książka wydana 
została w języku francuskim.

Ewa Dabrowska, Denise Morel- 
Ferla, s c u l p t u r e s, Wydawnic-
two TAWA, Chełm 2014.

- 40 -


