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5–10 zł., a atrakcyjne albumy aż po 20 zł. Ciekawscy leniwie przebierają, czasem coś 
kupią, ale bez przesady, oszczędnie. Kupuję wreszcie i ja, „Poncjusza Piłata” w twar-
dych okładkach, za całe 25 zł., przecenionego z 49.99 zł. Dlaczego akurat Piłata? Bo 
zawsze interesowały i interesują mnie dwie postacie: Judasz i Piłat, które bezwied-
nie wylansowały Chrystusa. Z książki dowiaduję się, że w Etiopii Piłata zaliczono 
do kanonu świętych, a w Europie do złych duchów, polityka poddającego się decyzji 
sfanatyzowanego tłumu. A Judasz? Zdradził i sam został zdradzony. Było w nim 
człowieczeństwo, stąd ta decyzja. Dzisiejszy osobnik z podobnej sytuacji umiałby 
się umiejętnie wyśliznąć, bez żadnej usterki na sumieniu. Kupiłem też drugą książ-
kę, z bogatymi ilustracjami i złoconymi brzegami kartek, z atrakcyjnym zbiorem 
bajek dla dzieci, za jedyne 5 zł. Podarowałem ją mądrej i ładnej 9-latce, która na 
chwilę ucieszyła się, po czym zajęła się, na nowo, podarowanym jej niedawno zegar-
kiem z ponagrywanymi melodyjkami i jakimiś tekstami, chyba też bajek. Czy z tego 
powodu mam biadolić i rwać z głowy nieistniejące włosy? Nie. I daremna jakakol-
wiek walka. Po prostu kończy się czas książki i nastają inne przekaźniki. Zamiast 
szaf woluminów wszystko w niewielkim aparaciku. Zamiast psuć oczy, można zająć 
uszy. Uszy dziś najważniejsze. Każdy w każdej porze trzyma przy nich telefon ko-
mórkowy lub słuchawki. Po co się z kimś spotykać, jeśli można z nim porozmawiać 
w każdej chwili niezależnie od odległości. Zamiast znaku, dźwięk, słowo nie napisa-
ne, ale wypowiedziane. Dogasają ostatni Mohikanie. Już długopisy w ich dłoniach 
kreślą koślawe znaki, a zdania wklepywane w komputery nie chcą być widziane, wolą 
być słuchane. Nie rozumieją tego humanistyczni naukowcy i tworzą coraz bardziej 
zapętlone teksty, których zapewne i sami nie zawsze rozumieją, ale tak wypada. Gdy 
się nie ma nic do powiedzenia, albo niewiele, trzeba zapętlać. Instrukcję do obsługi 
maszyn muszą być czytelne, inaczej maszyna nie zostanie uruchomiona, a instruk-
cje do obsługi człowieka, wnikania w jego psychikę, są tworzone obok tej psychiki, 
albo w celu coraz bardziej jej rozchybotania, albo żeby się z nią rozmijać. Swojego 
czasu Chrystus pouczał: niech słowa wasze będą jednoznaczne, tak niech znaczy 
tak, nie – nie. I dlatego m.in. jego nauka podbiła świat, a ściślej mówiąc – odpętliła 
go. Wielcy supły przecinają (Aleksander Macedoński), mali wiążą coraz nowe, żeby 
marnować czas na rozsupływanie czegoś, co nic nie znaczy. Wracając do nabywania 
książek podczas różnych targowisk przypuszczam, że więcej ich „schodzi” np. pod-
czas festiwali literackich, o wiele mniej pochłaniających organizacyjnych pieniędzy. 
Na tegoroczny XVII Światowy Dzień Poezji UNESCO Wydawnictwo Książkowe 
IBiS wydało 7 tytułów i wszystkie one bez mała rozeszły się, po kraju i po świecie. 
Również znanego twórcy, nominowanego do Nagrody Nobla, któremu na Targach 

ALEKSANDER NAWROCKI

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

J
est słoneczny i wreszcie upalny dzień 20 maja. 
Przed chwilą wróciłem z „Warszawskich Targów 
Książki”, chociaż winny nazywać się Między-

narodowe i z kolejną liczbą ich istnienia. Przy stoiskach 
z beletrystyką pusto, sami statyści pilnujący książek. 
W zasadzie niepotrzebnie pilnujący, bo prawdopodobnie 
nikomu ze zwiedzających niczego nie chciałoby się wziąć 
na tzw. pamiątkę. Ciekawskich mimo to dużo, zapewne 
rozpędem tradycji. Ale tłumne kolejki, dość długie, tylko 
przy trzech-czterech stoiskach. Przy jednym „Dżołana” – Joanna Krupa, wysoka 
blondynka o wycyzelowanej urodzie. Celebrytka od mody i psów – określają ją za-
zdrośnie autorzy książek, które dawniej nazywano ambitnymi, a po które dziś ni-
komu nie chce się sięgnąć, a broń Boże młodzieży. Każdy, stary i młody, spaceruje 
lub przepycha się, z pustymi rękami, chociaż przy stoisku „Muzy” kilkunastome-
trowa kolejka, przeważnie młodych z książkami w rękach do młodej, też jasnowło-
sej, autorki o cudzoziemskim krótkim i nic nie mówiącym nazwisku, która siedzi 
przy stoliku, ale nie podpisuje. Znajomi twórcy z ZLP i SPP tęsknie oglądają się 
za przechodzącymi, a jeśli któryś znęcony przywołującymi spojrzeniami zatrzyma 
się przy ich stoiskach, na wyrywki zachęcają do nabycia swoich książek, ale nękany 
osobnik z miejsca się uodpornia i woli odejść z pustymi rękami, niż wyłożyć kilka 
złotych na nic nie mówiące mu arcydzieło, przeważnie w pstrokatych okładkach lub 
dla odmiany zgrzebnie powściągliwych, w dodatku autora nie celebryty. Niektórzy 
zwiedzający dają się jednak wciągać w rozmowę zaznaczając, że nic nie kupią, bo 
książek mają w domu pod sufit i nie wiedzą co z nimi robić. Lubią jednak pooglą-
dać, z daleka, ale nie żeby wziąć książkę do ręki, bo a nuż któraś skusi do kupienia 
się. Dawne kolosy wydawnicze: jak np. „Czytelnik”, nęcą dobrymi tytułami, które 
nikogo nie obchodzą, dyszy jeszcze kilkoma tytułami „PIW” z pustką wokół siebie, 
ale przy „Iskrach” co nieco ludzi, więc i ja przystaję – pracowałem tu kiedyś przez 
12 lat. Targi dzieją się w spodkowcu – Stadionie Narodowym. Przed nim, na smoło-
wanej alei też stoiska z książkami, dobrymi i nieprzyzwoicie tanimi, przeważnie za 
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sprzedała się jedna książka, a na Światowym Dniu Poezji – ponad 30. Wychodzi 
więc na to, że być może Targi już się przeżywają, a Festiwale jeszcze nie i są o wiele 
tańsze, poza tym lepiej podają słuchaczom poezję, bo w wykonaniu znakomitych 
aktorów i z muzycznymi przerywnikami. Również w szkołach dobrze przygotowane 
lekcje z prezentacją twórców zostają w pamięci. Ja zapamiętałem swoje niedawne 
spotkanie ze studentami filologii polskiej na Uniwersytecie w Bukareszcie. W towa-
rzystwie wykładowców i lektorów. Studentów interesuje psychika twórcy i jego spo-
sób bycia, które potem zestawiają z czytaną przez siebie jego twórczością. Podobał 
mi się też urządzony przez studentów rumuńskich wieczór polski na okoliczność 
zbliżających się Świąt Bożenarodzeniowych, złożony z recytacji polskich wierszy, 
śpiewaniem kolęd i konkursem z wiedzy o historii, geografii i literatury polskiej. 
Warto zaakcentować, że na polonistyce rumuńskiej pracuje m.in. prof. Constantin 
Geambaşu, autor kilkudziesięciu prac naukowych o polskiej literaturze i kulturze 
oraz ponad 50 przełożonych przez siebie książek polskich poetów i prozaików. Trud 
Profesora został uhonorowany na tegorocznym XVII Światowym Dniu Poezji UNE-
SCO – na wniosek „Poezji dzisiaj” otrzymał on wysoką nagrodę pieniężną od Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Aleksander Nawrocki

Prof. Constantin Geambaşu i Aleksander Nawrocki wśród wykładowców  
i studentów polonistyki na Uniwersytecie w Bukareszcie.

XVII ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI UNESCO

Zdjęcia: Barbara Jurkowska i Dariusz Sobieski

W Domu Polonii Elena Korniejewa zaprezentowała kolejny zbiór wierszy  
z serii „На одном языке”.

Liubow Krasewskaja przywiozła antologię wierszy polskich poetów tłumaczonych  
na język białoruski. 
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Cassian Maria Spiridon z Rumunii i Bartosz Radomski.

Maurizio Evangelista z Italii.

    
Enrico Bagnato z Italii. Aleksander Sokołowski z Wilna. 

    
Lam Quang My – poeta wietnamski. Peter Milčák ze Słowacji.



10 11

Wiersze poetów czytała aktorka, Ewa Dąbrowska (z lewej) – na zdjęciu z Klaudią Jaissle.

Joanna Kalinowska – poetka i tłumaczka z Italii.

Natalia Łątka – młoda wokalistka z Londynu.

Aleksy Wróbel – poeta i organizator Festiwali Poezji Słowiańskiej w Londynie.
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Delegacja z Rosji (od lewej): Tatiana Suzdalska, Wiktoria Ruzmietowa i Elena Korniejewa.

Artyści z Białorusi: Olga Ladutko i Aleksandar Swirski.

Jan Rychner i Stanisław Nyczaj (z prawej) – uhonorowany Złotym Pierścieniem z Orłem. 

Publiczność w Sali Zielonej Domu Polonii.
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Ludmiła Kebicz z Grodna jako honorowy gość zajęła miejsce w fotelu Juliana Tuwima.

Gościem honorowym był także Ambasador Białorusi w Polsce, a jednocześnie poeta,  
Aleksandr Awiarjanau. 

Uroczystą galę w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza rozpoczął poeta  
i dyrektor muzeum, Jarosław Klejnocki.

Poetyckiego wprowadzenia dokonali: Aleksander Nawrocki, główny organizator  
i ksiądz-poeta, Józef Maj.
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Wiktoria Oskroba śpiewała dla laureatów, a akompaniowała jej Justyna Wierbiłowicz.

Aleksander Nawrocki z „Poezją dzisiaj”.

Prof. Constantin Geambaşu otrzymał Nagrodę Ministra Kultury  
I Dziedzictwa Narodowego oraz Złoty Pierścień z Orłem.

Poetka i tłumaczka Mira Łuksza została laureatką Światowego Dnia Poezji.
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Alla Klemianok i Aleksander Nawrocki prezentowali antologię polsko-białoruską  
z serii „Mosty”.

Z antologii polsko-rosyjskiej z serii „Mosty” cieszyła się Elena Korniejewa. 

Na spotkanie przybył także dyrektor Centrum Kultury Białorusi – Michaił Rybakow  
(pierwszy z prawej),

a także dyrektor Instytutu Słowackiego – Milan Novotný. 
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Aktorka Patrycja Zywert-Szypka czytała wiersze poetek, m.in. Rachel Schancer,

a także najmłodszej poetki, Uli Wojtaś.

Aktor Grzegorz Szypka czytał wiersze poetów, m.in. Andrzeja Kosmowskiego

i Stefana Jurkowskiego.
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Prof. Aleksandra Korczyńska od lat przychodzi na spotkania ze swoimi uczniami.

Poeci siedzieli wśród publiczności.

Stanisława i Peter Gehrisch z Niemiec.

    
Anna Siudak z Anglii.  Marlena Zynger. 
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Poetów zaprosił na spotkanie prezydent Żyrardowa, Wojciech Jasiński.  
Od lewej: prof. Constantin Geambaşu, Barbara Jurkowska, Cassian Maria Spiridon z żoną, 

Wojciech Jasiński, Jerzy Jankowski i Jerzy Paruszewski.

Poeci na spotkaniu z młodzieżą w Resursie.

W Jabłonnie poetów gościła Anna Czachorowska.

Koncert piosenek białoruskich wykonali: Olga Ladutko i Aleksandr Swirski.  
Do grania na ludowych instrumentach zaprosili Zuzię Mazowiecką.
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Liczna grupa poetów była na spotkaniu w Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego  
w Warszawie.

Młodzież z zainteresowaniem słuchała wierszy.

Poeta Paweł Kubiak prowadził spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie.

Gośćmi były poetki z Grodna, Ludmiła Kebicz i Alla Klemianok.
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MIŁOSZ K. MANASTERSKI

Pomysł UNESCO, realizacja polska, Europa naśladuje
Polacy potrafią – tak można podsumować tegoroczną edycję obchodów XVII Świa-
towego Dnia Poezji UNESCO. A inne narody chętnie się od nas uczą. W pierwszej 
połowie kwietnia trwały w Warszawie i całej Polsce obchody XVII Światowego Dnia 
Poezji ustanowionego przez UNESCO. Organizatorem odbywającego się z tej oka-
zji międzynarodowego festiwalu poetyckiego jest Redakcja Pisma „Poezja dzisiaj”. 
Główne wydarzenia Światowego Dnia Poezji UNESCO odbywały się w Warszawie: 
wiele spotkań autorskich i koncertów poetyckich odbyło się w podwarszawskich 
miejscowościach: jak Piastów, Jabłonna czy Żyrardów. Niektóre imprezy wymagały 
od gości festiwalowych odległych podróży – np. do Staszowa w województwie świę-
tokrzyskim.

Skąd pomysł na organizację obchodów Światowego Dnia Poezji w Polsce?

Aleksander Nawrocki, poeta, dyrektor Festiwalu: – Organizowanie Światowych 
Dni Poezji w r. 2000 zaproponował mi Polski Komitet ds. UNESCO. Dlaczego 
mnie? Bo jestem redaktorem naczelnym i zarazem wydawcą „Poezji dzisiaj”, co dla 
UNESCO było oczywistym adresem... Ponieważ pierwsza impreza przerosła ocze-
kiwania UNESCO, więc zaczęły się następne. Do dzisiaj i mam nadzieję, że będą 
dalej.

Jaki był tegoroczny festiwal Światowego Dnia Poezji UNESCO?

Marek, uczeń warszawskiego liceum: – Nie potrafię ocenić, bo jestem dopiero dru-
gi raz. Wtedy mi się podobało i teraz też. Ale ja po prostu lubię poezję!

Aleksander Nawrocki: – Każdy Festiwal ma swoją aurę, charakter. W tym roku 
gościliśmy 24 twórców z zagranicy: poetów, tłumaczy literatury polskiej, wydaw-
ców, artystów – z Wileńszczyzny, Białorusi, Rosji, Rumunii, Węgier, Słowacji, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch. Każdy z twórców dzielił się z nami swoim 
dorobkiem i był zainteresowany naszym, a jednocześnie w „Poezji dzisiaj” znaj-
dował swoje wiersze, w języku polskim i swoim rodzimym. Imprezy odbywały się 
w Domu Polonii – siedzibie Wspólnoty Polskiej, w Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza, w Czytelni im. Wacława Borowego Wydziału Polonistyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, w szkołach, m.in. w LO im. J. Dąbrowskiego, w Gimnazjum 

Poeta z Połańca, Benedykt Kozieł.

Poeci w Staszowskim Ośrodku Kultury. Od lewej: Katarzyna Ciepiela – dyrektor SOK,  
Aleksander Nawrocki, Olga Ladutko, Aleksandr Swirski, Dominik Rożek, Alla Klemianok, 

Ludmiła Kebicz, Michał Skotnicki – starosta staszowski i Benedykt Kozieł.
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z Białegostoku pt. „Rodosłów / Радаслоў”. Przyznane zostały również nagrody: 
prof. Constantinowi Geambaşu tłumaczowi literatury polskiej na język rumuński 
„Złoty Pierścień z Orłem” oraz nominacja do Nagrody Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i wcześniej wspomniana Nagroda Poetycka dla Miry Łukszy.

Damian Banaszek, przedsiębiorca, mecenas Światowego Dnia Poezji UNESCO: 
– Zajmuję się od wielu lat drukami wielkoformatowymi i nadrukami na gadżetach 
reklamowych, przede wszystkim pamięciach USB, których jestem producentem. To 
oczywiste, że dla mnie ważne jest słowo pisane, drukowane. To słowa są istotą rekla-
my, niezależnie od tego, czy jest to wielki banner czy mały pendrive. Moje wsparcie 
dla Światowego Dnia Poezji jest wyrazem szacunku dla kultury i ludzi słowa. Dla 
słowa, które ma nas wewnętrznie wzbogacić, sprawić, że będziemy lepsi, że poczu-
jemy się lepszymi ludźmi. Dlatego zostałem mecenasem poezji.

Mira Łuksza, poetka – laureatka Światowego Dnia Poezji UNESCO 2017: Piszę 
w dwóch językach pierwszej unii europejskiej – Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego – po polsku i białorusku. Tłumaczę także teksty swoje i ko-
legów na różne języki – słowo łączy. Język białoruski jest językiem Statutów Litew-
skich, pierwszej konstytucji europejskiej, na nich, za Tadeuszem Kościuszką, wzo-
rowała się amerykańska. Ludzie pogranicza, poeci pogranicza – żywych gorących 
wrót wciąż na nowo ożywiają słowo.

Pomysł UNESCO, realizacja polska, Europa naśladuje. Okazuje się, że Polacy, sku-
tecznie jak mało kto promują poezję. Polski festiwal Światowego Dnia Poezji UNE-
SCO znajduje naśladowców w całej Europie.

Aleksander Nawrocki: – Naszymi Światowymi Dniami Poezji zaraziliśmy twórców 
w innych krajach i miastach: Londyn, Birmingham, Bonn, Kolonię, Południową 
Italię, Wileńszczyznę, a ostatnio Riazań i Jasną Polanę…

Anna, licealistka: – Niech wżdy narody po wsze wieki znają, że Polacy nie gęsi 
i poezję mają!

Marek, poeta-amator: W przyszłym roku to już na pewno pokażę jakiś swój wiersz. 
Może nawet napiszę o Światowym Dniu Poezji UNESCO…

Miłosz Kamil Manasterski

Tekst zamieszczony na stronach Kurier 365.pl – 12 kwietnia, 2017.

im. S. Starzyńskiego, w LO im. St. Staszica, a poza Warszawą m.in. w Piastowie, 
Rembertowie, Żyrardowie, Staszowie, Jabłonnie. W festiwalach zagranicznych 
z reguły biorą udział tylko organizatorzy i zaproszeni twórcy, wszyscy w stosow-
nym wieku. Natomiast nasze imprezy zawsze są w większości młode, bo prócz 
uczestników dojrzałych bierze w nich udział dużo młodzieży, dla której z reguły 
jest to ważne i niekiedy jedyne spotkanie z żywą literaturą, z żywymi twórca-
mi. Zdarzają się również wycieczki szkolne na nasze Światowe Dni Poezji z głębi  
Polski i jest to inicjatywa uczniów.

Anna, licealistka z Warszawy: – Zawsze jest dobrze wyjść ze szkoły i oderwać się 
od lekcji. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę mi się podobało. W moim pokoleniu 
mało kto potrafi się przyznać, że pisze wiersze albo je czyta. Dopiero podczas takiej 
imprezy okazuje się, że my naprawdę lubimy poezję, że niektóre koleżanki i koledzy 
sami piszą. Ja też chyba zacznę pisać wiersze, tylko muszę się najpierw zakochać… 
(śmieje się).

Anna Czachorowska, poetka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ja-
błonnie: – Nasza biblioteka, która już od 11 lat nosi imię poety – ks. Jana Twar-
dowskiego, wspiera wszelkie działania na rzecz wielkiej Pani – Poezji. Jak na bi-
bliotekę która nosi imię tego sławnego poety przystało, od wielu lat uczestniczy 
w Światowych Dniach Poezji. W tym roku, w dniu 8 kwietnia, w sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie odbył się koncert poetycko-mu-
zyczny z udziałem artystów z Białorusi. Zaprezentowano nam wydaną na okolicz-
ność XVII Światowych Dni Poezji, dwujęzyczną antologię poezji polsko-białoru-
skiej MOSTY oraz najnowszy numer „POEZJI dzisiaj”. Wybrane wiersze czytały 
z poetki z Grodna – Ludmiła Kebicz i Alla Klemianok. Odbył się także wspania-
ły koncert dwojga artystów z Mińska białoruskiego, Olgi Ladutko i Aleksandra  
Swirskiego. Mogliśmy podziwiać białoruskie stroje ludowe i regionalne instru-
menty. Zarówno śpiew jak i muzyka porwała publiczność, wspólne wykonanie pio-
senki „Hej, Sokoły” sprawiło wszystkim wiele radości.

Aleksander Nawrocki: – W tym roku na XVII Światowy Dzień Poezji wydaliśmy 
siedem książek, bez dofinansowania Państwa: specjalny, w części dwujęzyczny 
numer „Poezji dzisiaj” oraz suplement „Książę na srebrnych nogach”, dwie dwu-
języczne antologie w serii MOSTY: Warszawa – Grodno i Warszawa – Moskwa 
– Riazań, dwie poetyckie książki w czterech językach Klaudii Jaissle z Düssel-
dorfu oraz książka-nagroda Światowego Dnia Poezji UNESCO dla Miry Łukszy  
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JOANNA KALINOWSKA
Italia

Poetycka wiosna w Taranto
Mitologia grecka opowiada o Korze, córce Demeter, bogini płodności i urodzaju, 
porwanej i poślubionej przez boga świata podziemnego, Hadesa. Wyrokiem Zeusa 
miała ona część roku spędzać z mężem, a część z matką. Kiedy Kora powracała na 
ziemię, rozpoczynała się wiosna.

Korze i Demeter poświęcone były Misteria Eulezyjskie, piękne i dostępne 
tylko dla wtajemniczonych. Możliwość uzyskania wtajemniczenia wiązała się z tzw. 
czystością serca.

W Taranto, mieście o starogreckich korzeniach, powrót Kory na ziemię, 
pierwszy dzień wiosny świętowaliśmy w gronie poetów.

W winiarni Vintage w Taranto zebrali się miejscowi twórcy, by uczcić Świato-
wy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO osiemnaście lat temu. Pomysł pod-
dał nam Aleksander Nawrocki podczas swojego pobytu w Apulii, w maju zeszłego 
roku i na pewno będziemy kontynuować tę tradycję.

Joanna Kalinowska opowiadała o pobycie włoskich poetów w Warszawie 
podczas XVII Światowego Dnia Poezji i IX Festiwalu Poezji Słowiańskiej oraz o an-
tologii „Mosty: Warszawa – Bari – Bari – Varsavia” wydanej z okazji tego festiwalu.

Uczestnicy czytali wiersze, jeden ulubionego poety i dwa własne, a także 
opowiadali o swojej przygodzie z poezją.

Trudno sobie wyobrazić bardziej stosowne uczczenie wiosny, a zebrani po-
stanowili spotykać się co miesiąc, by kontynuować wspólną lekturę wierszy.

Aby oddać atmosferę tego spotkania pozwalam sobie zamieścić kilka wier-
szy uczestniczących w nim poetów.

GABRIELA GRANDE

Gorycz nie przynosi niespodzianek
Sól w kawie!
Zdawało się przecież, że to cukier.
Ileż to rzeczy wydawało mi się
aż do dzisiaj.
Mieszam zawsze przed sprawdzeniem,
czy składniki mają właściwy smak.
Zaufanie czy nieostrożność?
Nie mogę nawet nazwać tego niedoświadczeniem,
które w końcu mogłoby uleczyć dumę.
Nie nosiłam nigdy okularów,
lecz nie zdjęłam jeszcze klapek z oczu, 
do których przylepiłam figurki
różnych rajów i truskawki.
Okno jest zaledwie uchylone w tej sprawie
i w tę szczelinę się wślizguję,
jak pszczoła, która
oślepła od własnego miodu,
leci wprost w pajęczynę,
do której się przylepia,
zanim jeszcze zrozumie,
że nie jest to gwiaździste niebo.
Od dziś piję kawę bez cukru.
Gorycz nie przynosi niespodzianek.
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spotkaliśmy się na wyspie po paru kilometrach
na stacji pełnej ślepych torów i równoległych
brakowało twojej nocnej lampki oświetlającej mój mroczny profil 
twoja niezmienność zawarta w jednej fotografii
w szufladzie o podwójnym dnie do wypełnienia.

(z tomiku “Labiali”, Pietre Vive Editore, 2016)

CARMELA STASOLLA

Moja poezja
Nie umiem mówić z sercem
O różnych zdaniach, które pozwalają marzyć
Które zostają wyryte na kamieniach czasu
Moje słowa
Znikają, nie pozostają
To westchnienia, lamenty
Które rozpływają się
Zanim jeszcze zostaną wydane.
To są jęki, które przynależą do mnie
Wyrażenie mojego skrytego ja
mojej powszedniości odmiennej
Nie zostawiają śladów lecz mnie zaznaczają

   Przełożyła Joanna Kalinowska

JOANNA KALINOWSKA

Serce
to tylko strzęp pomiętej kartki
lub moje serce
nie wiem
pulsuje kurczy się
nikt się nie dziwi
że leży na podłodze
a może po prostu nie dostrzega
litery zblakły
odpływając w stronę nieznanego portu
już nie wiem o co chodziło
a może nie chcę wiedzieć
serce
wydarte
zgniecione
wciąż jeszcze bije

PAOLO CASTRONUOVO

 * * *
Piszę dużo dla nieistniejącego rynku
wzbogacam szuflady i mój bagaż przed wyjazdem
podróż była krótsza niż flesz
nie poczułem chłodu morza jońskiego przy skoku
gęstości morza śródziemnego w przepływie
i ciepła Etny na mecie
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* * *
Kiedy patrzę na drzewa
chyba szybciej rosną,
ale jeszcze szybciej
zrzucają liście;

kiedy patrzę na liście
chyba szybciej więdną,
ale jeszcze szybciej
nie mam na co patrzeć.

* * *
Powiedział, 
że przejdzie przez szybę. 
I przeszedł. 
A on poszedł za nim,

by rozmazać na czole
muchę krajobrazu białą.
Dlaczego tamtemu się udało,
a mnie pacnęło światło?

* * *
Gdybym od cegły się oderwał,
jak cegła zburzonego domu,
gdybym do szyby przylgnął
jak spragniona widoku

szklana tafla, kim byłbym?
Ciągle sobą.
Po lodzie bym się ślizgał
i wypatrywał przerębla.

* * *
Gałęzie pokryte szronem.
Jak ścieżki w nieskończone,
urywające się nad przepaścią,
wiszące pod niewiadomym.

Usiądzie gawron z gawronem
i wyznaczą granice czasowi
i przestrzeni. Każą mi patrzeć
na zwykłe drzewo.

* * *
Ze wszystkich dzwonów tylko ten bije,
którego nie słychać w dolinie.
Ze wszystkich wież prószy śnieg,
tylko najwyższa chmury miele.

Ze wszystkich nieb najniższe jest,
co się wywyższa pode dnem.
Ze wszystkich ziem ta żyzna jest,
co się formuje w grób i chleb.

MIECZYSŁAW MACHNICKI

Rocznik 1943, autor czternastu tomów 
wierszy i zbioru opowiadań „Czysta mo-
ralność” (Czytelnik, 1982). Ostatnio w Bi-
bliotece „Toposu” wydał tom oktostychów 
i decym pt. „żeby rzecz zwaną rzeką uznać 
za skończoną”. 

* * *
Ach, młodość i złudzenie, 
że listki na powiekach maskują,
iż nie zdarzy się w życiu 
żadna piła czy siekiera.

Najbardziej pewne siebie 
są ruchome piaski, 
które jeszcze nie znają
dziecięcej łopatki.

* * *
Zaszczekałem jak pies
i natychmiast zjawili się obcy,
zarosła rdzą dziura w siatce,
zielone jabłka oddali chłopcy;

rzuciłem się jak pies na ludzi
i wyszarpałem zza koszuli sadło,
mówiono, że cudzymi zębami
wilk sobie przegryzł gardło.

* * *
Gdzieś ja istnieje
potężniejsze ode mnie;
jeśli wyruszę mu naprzeciw
zajmie moje miejsce,

a jeśli tutaj pozostanę
tak zogromnieje,
że już na zawsze
uwierzę w swoje szczęście.
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JAN STĘPIEŃ

Rzeźbiarz, poeta, pisarz, rysownik, biote-
rapeuta. Jest członkiem Związku Literatów 
Polskich i Stowarzyszenia Kultury Euro-
pejskiej. Autor tomików wierszy,  powieści, 
opowiadań. Jego utwory tłumaczono na an-
gielski, niemiecki, arabski oraz esperanto. 
Zbiór opowiadań pt.: „Miniaturen”, z jego 
rysunkami ukazał się w 2012 roku w Au-
strii. W ubiegłym roku wydał nowy tomik 
miniatur pt.: „Rozmowy z panem Janem”. 
Jesienią 2009 w teatrze im. Solskiego w Tar-
nowie odbyła się prapremiera jego sztuki 
pt.: „W windzie”. Rzeźby i rysunki wysta-
wiał w wielu miastach Polski, w Belgii i na 
Węgrzech. Zamieszcza rysunki w „Czwar-
tym Wymiarze”, „Jupiterze” (dwumie-
sięcznik dla Polonii w Austrii), oraz w „Res 
Humana”. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi.

Smak…
Kto nigdy
nie był głodny
jak bohater
powieści Hamsuna
– nie zna smaku chleba

Kto nigdy
nie łaknął wody

jak kania dżdżu
– nie zna smaku wody

Kto nigdy
nie upadał
aby się podnosić
– nie zna smaku życia

* * *
Drewno przestało pracować 
i na ciszę w sieci zachorował pająk,
dwie sójki za morze wybrały się przez okno
i jak śnięte ryby w sieci domu mokną;

i mnie już nic nie straszy stukotem i lotem,
w sieci serca krwi nie mam,
w sieć wiersza dał się złapać
biały rekin. Poemat.

* * *
Gdzie kiedyś były drzewa
dziś kamienne słupy prowadzą do nieba,
w punkcie skupu dzięciołów
przebieramy się w dzioby

i szarpiemy tę niebieską materię
za gwiazdy i jeziora,
i strącamy te pierzaste chmury
z żeber po aniołach.

* * *
Co robi słońce w nocy?
Księżyc sobie 
zakłada na oczy
i przed plutonem gwiazd 

klęczy i woła:
niech żyje
ziemi 
druga strona!

* * *
Tyle srebra wytoczyłem z księżyca
i tyle złota ze słońca,
że jestem bogaty jak kalif,
mogę spokojnie umierać.

A wam zostawiam ciemności.
Zapalcie lampy w pałacach,
zawieście lampiony w ogrodach.
Szukajcie srebra i złota

Mieczysław Machnicki
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ANNA MARIA MICKIEWICZ
Londyn 

Poetka, eseistka. Autorka zbiorów wierszy w j. 
polskim oraz anglojęzycznego pt. „London 
Manuscript” (2014). Ostatnio ukazał się jej 
tomik polsko-bułgarski pt. „Lato w Seaford 
/ Лято в Сийфорд”. Wiersze przetłumaczył 
wybitny poeta bułgarski, Łyczezar Seliaszki.

Płótno
Wrzosowiejące miasto 

Wieczór żółcią zmurszały 
Opadający

Gruszką 
Do ziemi 
W głębinę zaglądającą

Zamazuje się kreska na horyzoncie
Za chwilę czerwień zachodu
Krzyknie
Szarością… 
Płótno zmęczone kolorem odkrywa 

nagość

Londyn 13. 09 2015

Devon
Drabiniaste fale
Dobijają do 
Srebrzystości nieba

Kwieciście zamykają lato

Odsłaniając niedomknięte wieka
Starych kufrów

Na dnie 
Wydarte ślady tajemnic 

Londyn 1016

Gdybyś…
Gdybyś była
tylko moja
całowałbym 
od rana do wieczora 
Twoje chłodne dłonie a 
w nocy śpiewałbym Ci

tęsknego bluesa
Gdybyś była
tylko moja
może wreszcie pokochałabyś
Życie nad życie
Śmierci Ty nie moja

Kiedyś
A gdy kiedyś umrę
bo taka jest czyjaś wola
nie chowajcie mnie w trumnie
lecz ponieście prochy w urnie
i rozsypcie je w 
moim zielonym ogrodzie

Bo chcę leżeć wśród
sędziwych lip i brzóz
moich sióstr i braci
Oni na pewno
szczerze zapłaczą!

Wiersz do Józka Grochowiny
Przyszedł do mnie o świcie
i w blasku księżyca
mówił wiersz astralny
Lecz nic 
nie rozumiałem
bo Józek mówił językiem
dla mnie niedostępnym
Wiem, ze kiedyś 
będę się go uczył
z elementarza astralnego

     Jan Stępień

Anna Maria Mickiewicz poetka, eseistka urodzona w Polsce, od lat 
mieszka poza granicami kraju, początkowo w Kalifornii, obecnie 
w Londynie. Najciekawsze z artykułów złożyły się na tom „Okruchy 
z okrągłego stołu. Polskie impresje z lat 1989–1995” (Lublin: Norberti-
num, 2000). W 1985 roku opublikowała debiutancki tom wierszy Dzie-
wanna (Galeria Słowa). Ponownie, w wydaniu rozszerzonym, został 
zaprezentowany pod zmienionym tytułem Proscenium (Norbertinum 
2010).  W 2014 roku opublikowała anglojęzyczny tomik London Manu-
script.                                                                       www.faleliterackie.com
Анна Мария Мицкевич е поетеса и есеистка, родена в Пол-
ша (гр. Люблин). От доста време живее в чужбина – отначало 
в Калифорния, понастоящем – в Лондон. Най-интересните от тях 

са събрани и издадени в книгата „Трохи от кръглата маса. Полски импресии от 1989 до 1995 г.“ 
(изд. „Норбертинум“, Люблин, 2000 г.). През 1985 г. публикува дебютния си поетически сборник 
– „Лопен“ („Dziewanna“) във варшавското независимо издателство „Галерия на Словото“ („Ga-
leria Słowa“). Второ, допълнено издание на тази книга, под заглавие „Авансцена“ („Proscenium“), 
се появява през 2010 г. През 2013 г. англоезичната творба „A Grey Coat“ спечелва международния 
поетически конкурс, организиран от британското издателство „Poetry Space“, а през 2014 г. 
същото издателство публикува на английски език книгата ù „Лондонски ръкопис“ („London 
Manuscript“).

Anna Maria Mickiewicz została wyróżniona zaszczytnym tytułem Autorki Roku 2013, na-
danym przez amerykański portal literacki „miasto literatów 2000++”, z siedzibą w Orlan-
do. A oto fragment uzasadnienia nadania tytułu:
ęę
śłś
śąśćń
żęłę
Śńćłąą



АннаМарияМицкевичбеотличенаспочетнотозваниеАвторканагодина
даденоотамериканскиялитературенпорталГрадътнаписателитесъс
седалищевОрландоЕтофрагментиотмотивировката заприсъденотопочетно
звание
„Даваме на авторката тази награда преди всичко в знак на признание на богатите 
литературни стойности на нейните стихотворения. Очароваха ни индивидуалните 
опити, поетичните чувства, изобразени с добросъвестност и без натрапване на 
преценки, свързани с действителността, с време-пространството така дискретно, че 
никой не би могъл да промени поезията в политика. [...]
Светът във времето и пространството прилича на голям килим с шарки от платонически 
идеи и нишки, свързващи хора и събития. И на въпроса: „Защо именно Анна Мария 
Мицкевич?“ ще отговорим метафорично: „Заради нейния пъстър поетичен килим.“
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Tłumaczenie: Łyczezar Seliaszki
Превод:  Лъчезар Селяшки
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Można wręcz stwierdzić, że boskość czy duchowość zyskują dzięki temu, że zbli-
żają się do ludzi. Bowiem, jak podkreśla kilkakrotnie w rozmowie ze mną cypryjski 
poeta, przywołując znaną sentencję Protagorasa, to „człowiek jest miarą wszyst-
kich rzeczy”. Wszystko, co ziemskie, ludzkie i zmysłowe uzupełnia w jego poezji 
bezczasowość duchowości, stając się wobec niej komplementarne, i niejednokrot-
nie nadając jej sens.

W najnowszym zbiorze poety, „W języku tkactwa” z 2013 roku, znajduje 
się zagadkowy wiersz „Dziewczyna w kostiumie kąpielowym”. Tytułowa dziewczy-
na wschodzi do kościoła ubrana w strój niestosowny do miejsca, niejako kalający 
świątynię w oczach wiernych obecnych na nabożeństwie. Co zaskakujące, reakcja 
młodego kapłana jest inna od spodziewanej. Pop uśmiecha się do niej życzliwie, 
jakby rozumiał piękno płynące z zadziwiającej sceny w subtelny sposób łączącej to, 
co świeckie, ze sferą religijną. Trzecia, ostatnia strofa tego krótkiego, ale pełnego 
ukrytych znaczeń wiersza, przenosi w stronę archetypicznych odniesień mitologicz-
nych. Dziewczyna zbliża się do kapłana i wręcza mu kwiat szczególny – od zawsze 
związany z boginią miłości, Afrodytą - różę. Charalambidis zamyka całość puentą, 
która podkreśla holistyczny wymiar duchowości i cielesności: „jedna jest istota”.

Przestrzeń świątyni staje się w tym wierszu obszarem duchowym, w którym 
zmysłowość zostaje uwznioślona i zrównana z bezczasowością sakralności nabo-
żeństwa. Dziewczyna, z jednej strony jest symbolem czystej niewinności, z drugiej 
zaś bez wątpienia można ją postrzegać jako jedną z masek mitycznej bogini, która 
ma dla Charalambidisa znaczenie szczególne. Wszak to Kyprida, zrodzona według 
jednej z tradycji mitologicznych koło przylądka Pafos na rodzimym Cyprze, zresztą 
po dziś dzień nazywanym „wyspą Afrodyty”. 

W dziejach wyspy w pełni ujawnia się jednak dwoistość natury bogini, pełnej 
zmysłowości, ale i szalenie niebezpiecznej. W najnowszej historii jednym z punktów 
zwrotnych są tragiczne wydarzenia z lipca 1974 roku, gdy północna część znalazła 
się pod okupacją turecką, pod którą – mimo starań obu stron – pozostaje po dziś 
dzień. Kiriakos Charalambidis brał czynny udział w konflikcie, jako że urodził się po 
północnej stronie i mieszkał w Famaguście (gr. Ammochostos), mieście znajdującym się 
obecnie w całości po stronie tureckiej. Do rodzinnego miasta nigdy jednak nie wrócił, 
nawet gdy w kwietniu 2003 roku częściowo zmieniono restrykcje związane z przekra-
czaniem linii zawieszenia ognia, tzw. Zielonej Linii dzielącej wyspę na dwie części.

Echa wydarzeń sprzed czterdziestu lat powracają w poezji Charalambidisa 
w specyficznych poetyckich obrazach. Raz są to wizje utraconego domu, do którego 
powraca osoba mówiąca w wierszu, innym razem obrazy Famagusty jako miasta  

PREZENTACJA POEZJI GRECKIEJ  
W OPRACOWANIU I PRZEKŁADZIE  

MICHAŁA BZINKOWSKIEGO I RITY WINIARSKIEJ

MICHAŁ BZINKOWSKI
Kraków 

Kiriakos Charalambidis – metafizyka ślimaków.
Z Kiriakosem Charalambidisem, wybitnym 
greckim poetą, urodzonym i mieszkającym na 
Cyprze, rozmawiam na krakowskim Kazimierzu 
w ciepłe jesienne popołudnie1. Poeta opowiada 
o swoich inspiracjach literackich i artystycznych, 
dotykając także kwestii „teologii”, ale takiej, jak 
ją rozumieli pierwsi filozofowie przyrody z Jonii. 
W jego przekonaniu wymiar metafizyczny ni-
gdy nie może utracić swojej materialnej otoczki, 
a prawdziwa boskość zawsze musi mieć w sobie 
choć cząstkę człowieczeństwa. Przywołując jako 
przykład zranioną w palec Afrodytę z Home-
rowej Iliady, Charalambidis podkreśla, że bóg, 
z którego ręki nie płynie ludzka krew, nie jest 
prawdziwym bogiem. Mimo budzących oczy-
wiste skojarzenia aluzji, grecki poeta daleki jest 
jednak od jednoznacznej postawy wobec sacrum. 

W jego poezji większego znaczenia nabiera to, co dotykalne, materia, cie-
lesność, które zyskują nowy, niespodziewany wymiar. Gdy jednak zdarza się, że 
profanum wkracza w sferę sacrum, bynajmniej nie narusza go, nie burzy świętości. 

1 Poeta gościł w Krakowie w ramach spotkania „Transpoetica: Cypr” 3 października 2015. Wywiad można przeczytać 
w: Poezja jest oddechem życia. Z Kiriakosem Charalambidisem rozmawia Michał Bzinkowski, Fragile 3 (29), 2015, 
49-55. Więcej na temat greckiej literatury z Cypru zob.: M. Borowska, Panorama greckojęzycznej literatury cypryjskiej, 
[w:] Cypr: dzieje, literatura, kultura, pod red. M. Borowskiej, P. Kordosa, D. Maliszewskiego, tom II, Warszawa 2014, 
43–169.
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odcieleśnionego, znajdującego się już poza ludzką rzeczywistością, którego, jak 
mówi poeta, „żadna świętokradcza dłoń nie jest już w stanie dotknąć”. Warto jed-
nak podkreślić, że nigdy nie koncentruje się on na tragizmie Cypru i na lokalnym 
konflikcie, jego rodzima wyspa staje się zaledwie punktem wyjścia do ukazania uni-
wersalnego dramatu.

Zresztą, w wielu przypadkach wszelkie tragiczne wydarzenia przefiltrowa-
ne są przez surrealistyczne, pełne ironii obrazy pełniące niezwykle istotną funkcję 
– oswajające grozę i nadające demonom przeszłości kształt, z którym się łatwiej 
pogodzić.

Tak jest choćby w wierszu „Ślimaki” nawiązującym do autentycznego wy-
darzenia z 1996 roku, gdy tureccy żołnierze zastrzelili w strefie buforowej Greka, 
który wybrał się zbierać ślimaki i nieopatrzenie oddalił się poza bezpieczną linię. 
Jednak Charalambidis przypomina także inne wydarzenie ze swojego dzieciństwa, 
które również stało się źródłem inspiracji do napisania owego wiersza. Gdy miesz-
kał wraz z rodziną w Famaguście, pewnego razu wujek z odległej wioski Rizokarpa-
so przywiózł koszyczek ślimaków. Nocą, gdy wszyscy spali, ślimaki wydostały się 
i rozpełzły po całym pokoju, przykrywając ściany i sufit. 

W wierszu Charalambidisa stworzenia te wypełniają cały kościół w czasie 
pogrzebu owego nieszczęśnika. Ich obecność poddaje w wątpliwość nie tylko rze-
czywistość scenerii, ale i kieruje ku pewnemu uniwersum, w którym zabójstwo trak-
towane jest jako coś burzącego naturalny porządek świata:

W godzinie jego pogrzebu kościół wypełnił się ślimakami.
Na jego ramieniu zalewały się łzami.2

Jednak ślimaki „dosłownie” przenikają także do samego wiersza, w którym 
twórca zmaga się z tragicznym wydarzeniem, pragnąc odnaleźć odpowiednie środki 
wyrazu, by włożyć zdarzenie w ramy łagodzące grozę sytuacji. Owe prastare stwo-
rzenia, które „narodziły się zanim ryby nauczyły się pływać”, tworzą swoisty me-
tajęzyk w obliczu niewyrażalności dramatu jednostki. Ich obecność łagodzi grozę 
śmierci niewinnego człowieka, ale równocześnie jest rodzajem niemego krzyku wo-
bec kruchości życia:

W godzinie jego pogrzebu wypełnił się kościół
pandemonium ślimaków.

Chmarami wślizgiwały się we wnękę słów.
2 Wszystkie fragmenty poezji Charalambidisa podaję we własnym przekładzie.

Tytułowe ślimaki są także przykładem niezwykle istotnego komponentu 
twórczości cypryjskiego poety, mianowicie wszechobecnej w jego wierszach ironii. 
Pełen dystansu wobec samego siebie i swojej sztuki, ale także wobec opisywanej 
i komentowanej rzeczywistości, Charalambidis często stosuje autoironię, by – moż-
na odnieść wrażenie – przywołać samego siebie z obłoków na ziemię, z pokusy po-
etyckiego patosu zniżyć się do przyziemności, z mitu i historii przenieść się do 
rzeczywistości.

Przykładem niech będzie wiersz „Historia z koniem” z tomu „Metahistoria” 
z 1995 roku, w którym poeta w onirycznym obrazie widzi samego siebie galopują-
cego na koniu nad podzieloną stolicą Cypru, Lefkozją. Poeta spogląda z ziemi na 
samego siebie z pewnym wahaniem, jakby z dwóch perspektyw, próbując zmierzyć 
się z tym „drugim ja” w pojedynku. Ostatecznie „wykańcza” swoje alter ego: 

Jednak dopadłem go przed obliczem króla
i raz dwa wykończyłem - niech nie opowiadają,
że mnie widzą galopującego na moim koniu
po niebie Lefkozji.

Charalambidis w wykorzystaniu ironii połączonej z eksploatacją historii czy 
mitu ma wielkiego poprzednika w literaturze greckiej, Konstandinosa Kawafisa, 
którego uważa za jednego ze swoich mistrzów i do którego często nawiązuje. Ka-
wafisowa uwaga i zdolność do widzenia szczegółów zwyczajności, wykorzystywanie 
mało znanych wątków czy postaci historycznych oraz ukazywanie ich w bezczaso-
wej perspektywie – przeszłości, która jest „tu i teraz” jako przestrzeń stale obecna 
– są bardzo bliskie Cypryjczykowi. W przypadku antyku grecko-rzymskiego powyż-
sze stwierdzenie zyskuje dodatkowy wymiar. Krajobraz śródziemnomorski niemal 
na każdym kroku ukazuje zdumionemu wędrowcowi fragmentarycznie zachowane 
dziedzictwo przeszłości. To, co dla Europejczyka z zachodu i północy kontynentu 
jest tylko pewną konwencją, odziedziczoną po okresie renesansu i klasycyzującego 
oświecenia, dla mieszkańców basenu Morza Śródziemnego jest namacalną pozo-
stałością minionych wieków. Krajobraz i antyczna przeszłość tworzą jedną całość, 
każdy z elementów dziedzictwa antyku jest w swoim naturalnym miejscu, nie dziwi, 
nie sprawia wrażenia obcego ciała.

Wiersz „Lilaja” zaczyna się obrazem żółwicy, która mozolnie wspina się 
na wzgórze Ardettos w Atenach. Jesteśmy w rzeczywistym miejscu, w przestrze-
ni współczesnej stolicy Hellady, w której pamięć o antycznej wielkości nieco zbla-
dła. Niby wszystko jest takie samo, ale – co zaskakujące – niebo jest odmienione.  
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Ta rzeczywistość jest po prostu naturalną kontynuacją tamtej odległej przestrzeni 
czasowej. Nawet żółwica okazuje się być w istocie mityczną nimfą Najadą, która 
czuje się nieswojo w nowych czasach:

zgasła też pamięć
Apollona, który gdzieś tam
miał swój ołtarz. Kenotaf Herodesa
Attyka patrzył na nią z zazdrością z naprzeciwka.
A między nimi w zagłębieniu stadion z Pięknego
Marmuru ze zmienionym niebem.

Tak potoczyły się sprawy w naszych czasach
i Lilaja, prastara Najada
mieszkająca na zboczu wzgórza
nie ma gdzie położyć głowy.

Wszystko to jednak zmierza do zaskakującej konkluzji, której towarzyszy 
charakterystyczna dla cypryjskiego poety nutka ironii. Obcość nowego świata dla 
żółwicy-Najady wydaje się być w istocie doznaniem niemożności prawdziwego prze-
życia. Na poziomie niejako meta-historycznym to równocześnie wyznanie pewnej 
bezradności wobec przeszłości, która staje się niedotykalna, obca, pozbawiona na-
macalności potrzebnej, żeby ją odczuć i w pełni zrozumieć. Jednak puenta historii 
o prastarej Najadzie jest zaskakująca. Gnomiczne stwierdzenie „pewnej śmiertel-
niczki”, której usta już zapomniały o tym, czym jest Eros, rzuca cień wątpliwości 
na opisywaną scenę: 

Eros ze swej natury jest obcym
na tym świecie; powiedziała to pewna
śmiertelniczka ze zgasłymi zapewne ustami.

W oryginalny sposób ironia Charalambidisa ujawnia się w wierszach zain-
spirowanych tragicznymi wydarzeniami z czasu inwazji tureckiej na wyspę w 1974 
roku. W jednym z bardziej znanych wierszy ze zbioru „Kopuła” z 1989 roku, 
„Dziecko z fotografią”, nawiązującym do losów dzieci, które straciły rodziców w nie-
dawnym konflikcie zbrojnym, tytułowe dziecko w tłumie innych, trzyma w dłoniach 
fotografię swojego zaginionego ojca. Zdjęcie ojca jest jednak – co zdumiewające 

– nie tylko odwrócone do góry nogami, ale pojawia się w oczach dziecka i na jego 
barkach, zdając się raz małe, raz ogromne, w surrealistyczny sposób zaburzając 
perspektywę patrzenia osoby mówiącej w wierszu:

miało w oczach małą fotografię,
dużą na ramionach i odwrotnie – 
dużą w oczach, na ramionach małą,
a w dłoni nawet jeszcze mniejszą.

Choć obserwator zdarzenia podchodzi do chłopca i stara się za wszelką cenę 
ustawić fotografię tak, by znajdowała się w odpowiedniej pozycji, ona za każdym ra-
zem ponownie odwraca się do góry nogami, co symbolicznie może oznaczać, że za-
giniony ojciec już nie żyje. Ostatni obraz z wiersza w ironiczny sposób potwierdza, 
że z całą pewnością postać z fotografii nie jest już wśród żywych. Poeta wprowadza 
w tym miejscu porównanie do dwustronnych postaci figur karcianych, podsuwając 
tym samym sugestię o przypadkowości losów ludzkich:

Tak jak król, walet i dama
choć widziane do góry nogami są ułożone prosto,
tak i ten mężczyzna widziany prosto
odwraca się do góry nogami i spogląda na mnie.

W tym samym zbiorze znajduje się także napisany kilka lat później, 1983 
roku, przejmujący utwór „Na ślubie swojej córki”. Po raz kolejny Charalambi-
dis nawiązuje tutaj do tragicznego konfliktu, w którym wielu ojców zaginęło bez 
wieści. Czyni to jednak w zupełnie inny sposób, wiążąc plan rzeczywisty (ślub 
szczęśliwej, młodej dziewczyny) z planem metafizycznym, w którym na ślubie 
dziewczyny zjawia się „z głębin Anatolii” jej ojciec. Gość staje trochę w ukryciu, 
a niektórzy obecni biorą go „za wiejskiego głupka” i nie zwracają na niego uwagi. 
Choć jego obecność jest żywa, namacalna – wyciera nawet rękawem łzę wzru-
szenia – okazuje się, że uczestniczy w uroczystości ukochanej córki jako gość 
niezwykły, bowiem pochodzący nie z tego świata. Gdy ślub się kończy i wszyscy 
udają się w swoją stronę:

Kochający ojciec również odchodzi
na Zieloną Linię, przekracza ją pochylony
i znów zajmuje swoje miejsce w ziemi.
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Miłość do córki przezwycięża śmierć: ojciec wstaje z grobu, by zobaczyć 
radość swojego dziecka. Paradoksalnie to zmarli pamiętają o żywych, podczas gdy 
zwykłe życie toczy się dalej już bez ich obecności. Charalambidis jest w tym wierszu 
oszczędny w słowach, utwór nie ma w sobie nic z melodramatu, nie ma w nim także 
grozy wywołanej pojawieniem się postaci z zaświatów. Tragiczne wydarzenia będące 
udziałem tak wielu Cypryjczyków, którzy starają się o nich zapomnieć i wieść nor-
malne życie, wciąż przypominają o sobie, dając znać w najbardziej nieoczekiwany 
sposób. Cały wiersz podszyty jest subtelną ironią już w pierwszych wersach, gdzie 
czytamy, że: córka „miała trzysta akrów okupowanej ziemi” i „szczęśliwie, brała ślub 
z zacnym chłopcem”. Jednak ta podskórna ironia nie ma w sobie nic z szyderstwa 
ani z cynizmu, jest jak najbardziej ludzka, pozwala zachować dystans do spraw waż-
nych i trudnych.

Choć w niektórych wierszach Kiriakosa Charalambidisa można odnaleźć 
wątki autobiograficzne, poeta nigdy nie stara się ze swej poezji uczynić liryki wy-
znania. Wprost przeciwnie, świadomy swojej sztuki, zmierza do tego, by – o ile 
to możliwe – unicestwiać jednostkowe „ja”, w twórczy sposób komponując prze-
strzeń mitu i historii, podobnie jak jego wielcy poprzednicy, Konstandinos Kawafis 
i Jorgos Seferis. Historia i wątki mitologiczne stają się zaledwie punktem wyjścia, 
zwierciadłem do pokazania problemów współczesności. Poprzez swoistą intertek-
stualną grę poeta nawiązuje do różnych pokładów tradycji greckiej, włączając wątki 
antyczne, bizantyńskie, ludowe i współczesne do swoich, niejednokrotnie bardzo 
rozbudowanych kompozycji poetyckich. Wszystko to sprawia, że jego twórczość 
może sprawiać wrażenie erudycyjnej, wymagającej dla czytelnika. Wybierając po-
zornie nieprzystające do siebie elementy, tworząc zaskakujące mozaiki obrazów 
poetyckich za pomocą śmiałych skojarzeń, słów wyciąganych z różnych rejestrów 
i okresów języka greckiego, Charalambidis jest twórcą niezwykle oryginalnym na tle 
innych współczesnych poetów greckich. Zresztą, jest poetą, który nie tyle nawiązuje 
czy inspiruje się swoimi mistrzami, ale który w większym stopniu z nimi rozmawia, 
prowadząc ciągły, twórczy dialog.

Jak sam podkreśla, bacznie śledzi wszystko, cokolwiek się pojawi, bo każda 
drobna, nieznacząca rzecz, każda ulotna obserwacja może pod jego ręką zmienić się 
w wiersz, stać się iskrą do odkrycia nowej rzeczywistości. Tylko dzięki tak wytężo-
nej, nieustannej uwadze można dostrzec płatek śniegu istnienia w ogrodzie świtu.

TITOS PATRIKIOS
Ur. 1928 w Atenach. Jeden z najbardziej zna-
nych greckich poetów współczesnych. Opubli-
kował kilkanaście zbiorów poetyckich. Prozaik 
i tłumacz literatury francuskiej na język grecki. 
Nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami 
w kraju i za granicą. Otrzymał m.in. Międzyna-
rodową Nagrodę Poetycką Salerno (1992), Pań-
stwową Nagrodę Literacką za całokształt twór-
czości (1994), Nagrodę Akademii Ateńskiej 
(2008), Nagrodę Lerici Pea (2013). Debiuto-
wał w 1954 roku, był także współzałożycielem 
wpływowego periodyku kulturalnego „Epitheorisi Technis”. W latach 1959–1964 
studiował socjologię w École Pratique des Hautes Études w Paryżu. W czasie dyk-
tatury wojskowej (1967–1974) przebywał we Włoszech i we Francji. Powrócił do 
Grecji w 1975 roku i pracował jako prawnik i tłumacz literatury. Przekładał m.in. 
dzieła Lukácsa, Aragona, Stendhala, Balzaca i Valéry’ego. Tłumaczony na wiele 
języków, m.in. francuski, angielski, niemiecki, holenderski, włoski, hiszpański, ro-
syjski, serbski i arabski.

Tymczasowy pobyt
Kolejny przyjazny dom
do zamieszkania przez tydzień, miesiąc
między jeziorem a niskimi górami.
Tydzień, nie dłużej,
miesiąc, nie więcej, z dala ciebie.
Każdy dzień tutaj, gdy dobiega końca,
nie spaja się z kolejnym.
Kiedy zapada zmierzch
upycham szmaty w szparach
by przypadkiem nie weszła śmierć,
a gdy nadchodzi pora
zmieniam ubranie i chód
by mnie przypadkiem nie rozpoznała.
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Kolejny przyjazny dom, kolejny obcy dom,
kolejny dzień z rozszczelnionymi spoiwami.

Genewa, czerwiec 1971

Cykliczność
Ciekawe, jak rodzi się
z niczego pragnienie?

Jak pragnienie staje się miłością,
miłość jak zmienia się
w odległe wspomnienie?

Ciekawe, jak może
wspomnienie gasnąć
w nicości?

Trudność
Jakkolwiek by się rzeczy miały
jak bardzo wrogie byłyby okoliczności
zawsze można się zakochać.
Trudność w tym, by kochać.

Los małej oliwki
Skoro tak wielu to robi
ja też postanowiłem zasadzić oliwkę
w wielkiej doniczce na balkonie
teraz urosła i niecierpliwię się
nie wiem czy zdążę zobaczyć
jak wydaje jakiś owoc.
Świat oczywiście będzie nadal istniał
gdy przestanę go oglądać
obserwować w jakim kierunku zmierza
przejmować się losem 
nawet takiej małej oliwki.

  Przekład: Michał Bzinkowski

Michał Bzinkowski – tłumacz literatury 
nowogreckiej (m.in. Jorgos Seferis, Janis 
Ritsos, Konstandinos Kawafis, Kiriakos 
Charalambidis). Nominowany do Nagrody 
dla Tłumacza Europejskiego Poety Wol-
ności za przekład «Czasowników» Pande-
lisa Boukalasa (Gdańsk 2014). Ostatnio 
opublikował przekład powieści «Pande-
monium» Kostasa Akrivosa (Książkowe 
Klimaty 2016). Wykładowca języka i lite-
ratury nowogreckiej w Instytucie Filologii 
Klasycznej UJ. Eseista. Urodził się i miesz-
ka w Krakowie.

RITA WINIARSKA

Jorgis Manousakis (1933–2008)
Jeden z najbardziej znanych kreteńskich poetów, eseista, filolog. Publikował opo-
wiadania, wiersze, eseje podróżnicze i artykuły naukowe w pismach ateńskich 
i kreteńskich. Współpracował regularnie 
z czasopismem „Zwiastun”, do którego 
pisał felietony. Jego twórczość poetycka 
obejmuje m.in. zbiory: „Monologi” (1967), 
„Ciało milczenia” (1970), „Ludzie i cienie” 
(1995), „Na przylądkach istnienia” (2003). 
Uhonorowany w 1977 r. nagrodą Kazantza-
kisa za całokształt twórczości. W 1981 r. 
otrzymał Państwową Nagrodę w kategorii 
Esejów Podróżnych za zbiór „Dziennik po-
dróży po Sfakiá”. Autor znanej monografii 
„Kreta w twórczości Pandelisa Prevelakisa” 
(1968). Jego utwory były tłumaczone na 
wiele języków, m.in. na angielski, niemiec-
ki, hiszpański i francuski. 
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Aktor 
Całymi miesiącami trenowałem rolę.
Analizowałem każde zdanie
zagłębiałem się w każdy sens.
Poszukiwałem najgłębszych przyczyn
działań bohatera
studiowałem każdą jego reakcję.
Rozjaśniałem wszelki cień.

A gdy podniesiono kurtynę
w najbardziej dramatycznej chwili
zapomniałem słów. I stałem
tam w milczeniu, czując na sobie
zjadliwe spojrzenia widzów
oczekując aż niechybnie spadnie 
kaskada drwin. 

Dom
Tamten dom był moją skorupą. 
Starzeliśmy się razem. Mieliśmy te same zmarszczki
co ściany, tę samą rdzę co okiennice.
Na drewnianym suficie
nocą skrzypiały moje westchnienia
a w blaszanych rynnach dźwięczały
na melodię deszczu me młodzieńcze śmiechy.
Tapeta w sypialni
zachowała wyblakłą różę
moich dziewczęcych marzeń.

Teraz czuję się obnażona.
Tam, dokąd musiałam zbiec, nie wzięłam 
nic prócz schorowanego ciała, wyzutego
z minionego życia.

Niszczeję w zimnie i w słonecznym żarze
coraz szybciej i szybciej. 
Czuję, że mnie ubywa każdego dnia
w tym namiocie
którego płótno przyklejone do mojej skóry
jak koszula Nessosa
pali mnie. 

Jedno spojrzenie
Jak to możliwe, że jedno spojrzenie podróżuje
przez tyle lat po bezkresie pamięci?
I nagle znów możesz je ujrzeć przed sobą
pęknięty promień światła
nieśmiało drżącą gwiazdę
jak się błąka niczym łza pod powiekami
domagając się odpowiedzi, której nigdy
nie otrzymało.

Wszystkie zatem twoje niespłacone długi
dzień za dniem powiększa czas.
I pewnego dnia składają ci niespodziewaną wizytę
jak próżne wyrzuty sumienia, jak Erynie
by ci przypomnieć o twej nieudolności.

Kolekcjoner
Zbieram odłamki marzeń.
Nawet one, nieliczne, zawsze zachowują
coś z niepowtarzalnego piękna swych barw
nieskalaną niewinność ich przezroczystej materii
gdzie światło staje się tęczą. 
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Często zamykałem w myślach
doskonały kształt całkowitego marzenia
pragnąc je utrzymać na zawsze bez pęknięć.
Lecz one wszystkie są tak kruche.
Najbardziej niewyczuwalny wstrząs
czasem nawet sam mój oddech
rozbija je na kawałki. 

Ograniczam się do zbierania odłamków.

Księżyc
W rogu okna stoi
stary skorodowany księżyc.
Ma twarz zmarłego
który na próżno oczekuje pochówku.
Spogląda na mnie nieruchomo.
Pokój przybrał wygląd
lodowatej pustyni. Marznę. 

Penelopa
Słyszy z pokoju, jak klną
na sługi, jak śmieją się głośno
i rubasznie, jak się kłócą, i myśli:
„Niby co mam zrobić ja, słaba kobieta
samotna z synem, jeszcze dzieckiem?
Tylko czekać”.
  To oczekiwanie – wszyscy wierzą – 
wzmacnia w niej siłę
i czyni niewzruszoną jej odmowę.

Nikt nie podejrzewa (nawet ona sama)
jak dogłębnie jest oczarowana
oblężeniem upartych zalotników;

że tylu mężczyzn, pięknych i młodych, ją otacza 
a ona może decydować o czym tylko chce
i tkając – spruwając raz dawać im
nadzieję, a raz ją zabierać.

Ta codzienna gra
nadaje sens jej życiu, wypełnia je
a jej niewzruszona odmowa wynosi ją
w oczach ludu i rządzących.
Stać się żyjącym symbolem to nie byle co.

Kiedy powróci Odyseusz
ona znów stanie się kobietą jak inne.
I na pewno zacznie mieć dość
typowych przyjęć i nużących
występów u boku małżonka – króla. 

Podbój 
Nocą przedostałem się przez mury
zdobyłem miasto, złupiłem je
wbiłem maszt mojej chorągwi
w rozedrganą ziemię i powiedziałem:
„Ten zamek jest już mój!”

A rankiem, w świetle słońca, zobaczyłem,
że byłem pośród pustkowia 
sam z moim cieniem. 

Popiersia bohaterów
Podczas każdej rocznicy pamiętają o złożeniu
wieńca laurowego na ich postumencie.
A oni niewzruszenie patrzą przed siebie,
obca jest im pompa przy dźwiękach muzyki.
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Czyż nie widzą, że te podobizny
to wilkołaki żywiące się cieniem
chwały bohaterów, które wysysają ich legendę?

Miedź brzęcząca przy każdym dotknięciu
pordzewiała skorupa pustki. 

Proch I
Zauważyłem to.
Po każdej wizycie
jest coraz więcej prochu
na moim biurku.

Zdaje się, że każdy z nich
pozostawia na szkle
nieco swojego popiołu.

Kremacja zmarłych
trwa bez przerwy. 

Proch II 
Ten proch
który pokrywa
mój pokój
to może popiół
konającego świata.

Nie ścieram go.
Palcem jedynie
piszę na nim
prastary 
napis nagrobny:
CINIS, PULVIS ET NIHIL. 

Pustelnik
Powiedziałem: Nie chcę was znać.
Nie uczestniczę w waszym życiu
żyję daleko od waszych zbrodni
rzezi i zniewalania
waszych bliźnich.

Zamieszkam tutaj, w tej chacie
z dala od tego, co liche

poza wszystkim, co hańbi
człowieka. Sam jeden
z bystrymi myślami mędrców
z ciepłymi, życzliwymi
uczuciami poetów.

Lecz skąd pochodzi ta krew
która sączy się spod moich drzwi? 

Spotkanie 
Gdy wychodził, uścisnął mi dłoń.
„Będziemy w kontakcie”, powiedział.
„Spotkajmy się kiedyś”.
Minęły lata. Już go nie zobaczyłem.
W jakie życiowe labirynty
się wplątał? Po jakich krętych drogach
wlókł swój cień?

   Pewnego ranka
przeczytałem jego imię
w czarnej ramce. I spotkaliśmy się.
Popielatym posągiem on, ślepym i głuchym.

Twarze i maski
Tak, trudno jest rozróżnić
czym są twarze
a czym maski.
Dlatego wciąż mów
tak samo do wszystkich.

Pomyśl, jak straszne by było
ściągnąć skórę z twarzy
myśląc, że ściągasz maskę.
Dasz radę spokojnie spojrzeć
na te wszystkie skrwawione mięśnie
oczy bez powiek
nagie zęby?

Jak zdołasz przywrócić twarz? 



58 59

Wizyta 
Dzwonek do drzwi pośrodku nocy.
Otwieram. Widzę tylko
drżące frędzle deszczu skąpane
w świetle. A jednak wiem
to ty – oczekujesz niewidzialna
jak myśl lub wspomnienie,
aż cię zaproszę do środka.

Siedzisz na swoim starym miejscu
a ja naprzeciw ciebie. Moje milczenie
spotyka się z twoim. Wyciągam
dłoń i dotykam twojej dłoni, eterycznej,
dygoczącej. Głaszczę twoje włosy
i na moich palcach zostaje
wilgoć deszczu.
„Wiesz…” Przemówiłaś, czy mi się zdawało?

Doprawdy, jak wyglądają tam noce?
Wolno spotykać się w snach?
Jak strażnicy pozwolili ci odbyć
tak daleką podróż? 

 Przekład: Rita Winiarska

Rita Winiarska – filolog klasyczny, miłoś-
niczka Grecji i kultury śródziemnomorskiej. 
Tłumaczy literaturę nowogrecką, zwłaszcza 
współczesnych poetów greckich (m.in. Rea 
Galanaki, Jorgis Manousakis, Nikiforos Vretta-
kos). Uczestniczka grantu Ministerstwa Edu-
kacji i Kultury Republiki Cypryjskiej, obejmu-
jącego przekład wierszy poety cypryjskiego 
Kiriakosa Charalambidisa. Lektorka języka 
nowogreckiego. 

CHRISTOS HARTOMACIDIS
Urodził się w 1954r. w Bułgarii w rodzinie 
greckich emigrantów politycznych. Studiował 
w Sofii medycynę. Od 1980r. mieszka w Gre-
cji i pracuje jako lekarz. Jest autorem powieści, 
opowiadań, sztuk teatralnych i zbiorów wier-
szy wydanych w Bułgarii i w Grecji.

W ten dzień
Na cmentarzu radość i krzątanina
odświętnie ubrani ludzie
kwiaty i ożywienie
a orkiestra duszy dyszy
melancholijne walce
wysoko po niebie
płyną klucze żurawi
wszystko to przypomina
filmy o końcu wojny
ale inaczej
dlatego że 
to dzień Zmarłych
stąd zbiorowisko żywych
którzy przyszli spotkać się
z bliskimi – 
już świętej pamięci
a oni otrząsają z siebie
ziemię jak okruchy chleba
podchodzą bojaźliwie
i wzrokiem szukają
bywszych krewnych
chcą się im wygadać
ze wszystkiego nim znowu
pochłonie ich otchłań smutku
i powlecze – jak katorżników –
przed oblicze Boga.
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Spsiały człowiek
Kiedy czarne wory śmieci
zaczynają pełznąć niczym foki
w przestrachu ciemności
wyrzucone gazety
przychodzi czas bezprizornych
kundli
władających miastem
wtedy wyślizguje się
galaretowato
spsiały człowiek
mutant zagubionych mieszańców
w połowie kundel
w połowie człowiek
wycieńczony i straszny

Jego wygląd zupełnie jak twór Pawłowa
sierść żółte zęby
brzuch przyschnięty do grzbietu
na szyi obroża
z imieniem Pana

Oszołomiony krąży
po zaułkach placach
oddycha na raty
patrzy na księżyc
łapczywie nastawia uszy
ale znikąd żadnego sygnału
wszystko śpi
wówczas z przerażeniem pojmuje
milczenie Pana.

I znowu rusza w marszrutę
swój ból do księżyca wyje

Zbity spsiały człowiek się wlecze
bez podświadomości bez wspomnień
z uczuciem strachu na szyi
obrożą z imieniem Pana.

Pełnia
Jaka pełnia księżyca
okrągła niczym brzuch Buddy
zamroczeni jak na weselu w Kanie
od religijnych obrzędów

Potem idziemy w obłapkę
niczym mumie w mogiły

w niebycie dusze wirują
jak motyle wokół blasku idei

Tęsknimy po letniej miłości
Co nie zdążyła się wykluć
z psychuszek nas wypędzają
w niedzielę znów zamykają.

                 Spolszczył Aleksander Nawrocki

BEATA KUKIEL-VRAILA
Dziennikarka, reporterka, korespondent-
ka Polskiego Radia w Grecji (Informacyjna 
Agencja Radiowa – IAR). Absolwentka nauk 
politycznych i dziennikarstwa UW. Od 2005 
roku mieszka w Atenach. Nagrodzona w 1998 
roku przez „Gazetę Wyborczą” i Polskie Ra-
dio w konkursie na reportaż roku. W 2011 
roku opublikowała zbiór poezji Innym wiatrem 
z załączonym przekładem greckim. Wiersze 
z tomiku były wielokrotnie prezentowane na 
antenie greckiej radiostacji „Melodia”. Jest też 
współautorką książek Na Słowiczej i Przy stole 
grupy literacko-artystycznej Korale, do której 
należy. Członkini Związku Literatów Greckich. 

nikt nam nie powiedział 
jedwabną stroną, kiedy jest we mnie
dotykam cię
rąbkiem tego, co prawdziwe się ostało (czyste, 
niesplamione, niesplugawione) jeszcze co nie
uległo zębom sztuczności zadęcia błyskotek 
na każdym kroku tanich
nikt nam nie powiedział, nie ostrzegł
zmęczone niebo nie pochyli się nad nami
smugą łagodności, koronkowym spokojem
otulam cię
słowem, które wyszło TOBIE na spotkanie 
wiarą, chociaż kulała, męstwem co poddać się 
nie chciało 
(niezłomnym, nieustraszonym)
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jednak mimo wszystko chęcią 
do walki o chwilę, dzień, wieczność 
czas to złudzenie
nikt nam nie powiedział, nie ostrzegł

wbrew naturze 
zdjąć przesłonę strachu
stępić wilczy węch
wrażliwość naskórka
spłoszyć obawę o młode
zazielenić czas
wilczyca kobieta matka
zrzuca skórę 
zakłada
stawia kolejny krok

naucz 
płynąć wartko przez życie 
z wiatrem, nie pod wiatr
nie umiem
pytań nie zadawać
bieg nadawać myślom
przez siedem oceanów wszechświata
twarde nasiona zmiękczać
zniszczone pola obsiewać
nie uprawiane ogrody
chciałabym
oprzeć głowę na policzku Boga
zielonooko śnić

   Beata Kukiel-Vraila

HALINA ANNA CENARSKA 
Warszawa 

Autorka trzech sztuk dla dzieci i młodzieży oraz tekstów piosenek. W 1999 r. otrzy-
mała nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żydowskiej za teksty. Współ-
pracuje z wieloma wydawnictwami. Członek ZAiKS.

Nocny spektakl
Kiedy ostatni tygrys skoczy
Przez płonącą obręcz
I umilkną brawa dla klauna,
kiedy tancerka na linie – 
w programie ostatnia
dyg wykona i pogasną światła...

Wtedy księżyc do środka spłynie
gwiazdą wskazując drogę,
o one sypną się z nieba wszystkie
i rozpocznie się spektakl
całkiem nowy.

Nasza gwiazda
Siedzimy przy stole w kuchni – 
herbata w szklankach paruje.
– Patrz, nasza gwiazda kołuje
i wpada do podwórkowej kałuży.
– To nic. Wyłowimy ją rano
Zanim słońce wysuszy wodę 
srebrem nakrapianą.

Kochany mój K.
jak ty umiesz patrzeć na psa
i na kwiat – – – Mnie omijasz wzrokiem.
Czuję się taka przeogromnie winna...
Czuję się jak dom bez okien.

Narkoza
Narkoza –
Chirurg krzątał się gorliwie.
Z ciemności popłynęłaś
Na najdalszą gwiazdę
Gdzie sny tańczyły ekspresyjną Sambę.
Szukałaś ludzkiej dłoni –
Schwyciłaś za fartuch pielęgniarkę.

Nie zrobisz ze mnie Gejszy
Ani japońskiej żony. – – – 
Ja jestem przaśno-słowiańska.
Dusza moja trochę cygańska
Brak mi uległości i pokory.
Lecz nie myśl, że chcę cię dotknąć!
Ja cię kocham naprawdę 
I kupię ci bilet do Tokio.
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STANISŁAW KAŁUCKI
Ostrołęka 

Złapać podpalacza
Gdy las płonie potrzebni strażacy
czasem nawet dużo straży
– wytrwałość i pracowitość nie zawiedzie
 
ten z zapałkami znowu umknął
dał znać o sobie kilka godzin później
paląc własne sumienie
a może on nie ma sumienia tylko popiół?
 
niż podpalacza
łatwiej znaleźć spaloną zapałkę
ta nie ma nóg nie ucieknie

Zwątpienie
Zwątpiłem
poprawnie poukładane myśli zaczęły się plątać
powstały supełki niewiedzy
tak nagle wszystko zaczęło się walić
dobro przeistaczało się w zło – nie mogłem rozpoznać
bałem się cokolwiek zrobić
by przypadkiem nie zejść jeden stopień bliżej piekła
biel przeistoczyła się w szarość szarość – w czerń
położyłem się
pozostały resztki nadziei – może (jak się prześpię)
rankiem wszystko wróci 
na właściwe tory

ANDRZEJ SONDEJ

Czym jest życie
     Pamięci Wojciecha Młynarskiego

Czym jest życie – poeto, poezjo
Biegnącym cieniem
Obumarłym drzewem
Co na łące zasypało ziemię kwiatami Warszawy 
 
I w rytmie nocy z ukochaną posłuchamy śpiewu przylaszczki
Tak ona gubi skrzydła
I cienkimi nóżkami
Przysłania nagie ciało
 
Czym jest życie – powiedz mi proszę
Zagadką, kołnierzem, skakanką
 
W codziennym dniu na warszawskiej Woli
Wolnym krokiem nabieram rumieńców 
Od tych Pań co noszą niebieskie sukienki
I w deszczu wychodzą po dziecko w przedszkolu
Samochód w naprawie
Wesele na raty
To może być Ktoś o Kim marzysz
 
Z Kim śpisz
Komu pomagasz w codziennym praniu
I na wystawie w pomarszczonej twarzy
Widzisz klauna
Co śmieje się do łez

Warszawa, 24.03.2017
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WOJCIECH WŁODARCZYK
Przasnysz

* * *
Na atramentowy ocean nieba
wpłynęły ławice migotliwo-złotych rybek.
Nie spełnią mych marzeń,
bo żadnej nie złowię
na srebrny haczyk księżyca.
Wypłoszył je samolot – 
żarłoczny szczupak przestworzy.

A może gwiazdy to nie rybki,  
tylko łuski kosmicznego karpia?  
A księżyc to zakrzywiony nóż,  
który go oskrobał?  
Samolot to nie szczupak a sum,  
obojętny na galaktyczną drobnicę,  
bo brzuch ma pełen wielkich ludzi?

A marzenia?
Marzenia to tylko wymówka,  
by popatrzeć w niebo...

WIERSZE CZYTELNIKÓW

MIROSŁAWA BARTOSZEWICZ
Wilno 

Ukończyła Wileński Uniwersytet Pedagogiczny. 
Pracuje jako bibliotekarka w Bibliotece w Nie-
mieży. Debiutowała w 2001r. w studenckiej 
gazecie „Chaos”. Jej wiersze były drukowane 
w „Rocie” – dodatku do „Tygodnika Wileńsz-
czyzny”, w miesięczniku „Powiat Słupski” oraz 
w antologiach: „Susitikimai – Сycтречы – Spo-
tkania” (2013), „W zakolu Wilii” (2016). Od 
2014r. należy do poetyckiej grupy Nowa Awan-
garda Wileńska przy Republikańskim Stowa-
rzyszeniu Pisarzy Polskich.

Nienarodzonym dzieciom
Jeszcze Cię nie ma 
– już słyszę tupot małych nóżek.
Jeszcze Cię nie ma 
– już rączki mocno ściskają me serce.
Jeszcze Cię nie ma 
– usteczka malutkie się uśmiechają, 
A oczka patrzą prosto w mą twarz.

Co dzień wymodlam sobie tę łaskę, 
aby serduszko maleńkie zabiło 
i pełne Wiary, Nadziei, Miłości, 
świat wielki w sobie jednym skupiło.
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MATYLDA ELSON
Warszawa

Theatrum orbis terrarum 
Pojawił się taki „człowiek” na tej 
ziemi i Wszystko chce
zmieniać.

[Stara Matka latami rodziła aż nagle
pojawiło się dziecko, które chce jej matkować.]

Książki zachciało 
mu się pisać – niebywałe;
domy budować...

[(Sam) kruszy skały, a tonie w piachu]

Szuka, buszuje, przetrząsa, 
podsłuchuje, by znaleźć więcej,
niż jest w stanie udźwignąć 
– złota, srebra, kamieni, prawdy

[Lecz tablice są zbyt ciężkie...]

Ma wielu Bogów – każdego słusznego – 
którzy się kłócą o chaos, małpy i słowo,
emanację i czarne wody Nun
I Pomysłów też ma wiele – na przykład
żeby latać 

[Choć Boskość parzy serca, a Upadek zamyka obieg]

albo strzelać.

[Jego Cel jest zawsze w zwierciadle]

Strzela i krzyczy.
Albo milczy.
Milczenie jest najgorsze – 

TOMASZ MADEJ
Jak dotąd,  wiersze udało mi się opublikować dwukrotnie w tygodniku Angora, 
kwartalniku OBOK oraz magazynie Helikopter (majowy numer). Facebookowy 
fanpage Poezja XXI opublikował mój jeden wiersz z Helikoptera, co uważam za 
miły komplement. Zwłaszcza, że zdobył tam rekordową liczbę lajków. Jakiś start 
już mam za sobą. 

Zła Zmiana
nawet nie wiem kiedy zamieniliśmy 
kluby piłkarskie i sprint 
w stronę światła bramki na 
kluby nocne i 
sprint w stronę
światła bramek tych klubów

nawet nie wiem kiedy zamieniliśmy 
kluby nocne i taniec 
w ich mroku
na kluby ze striptizem
taniec na róże i 
mrok tych wszystkich pokus

* * *
kolejny zamach terrorystyczny
kolejny pies zakatowany na śmierć
kolejne dziecko wyrzucone na śmieci
kolejny celebryta mówi 
co mam o tym myśleć

myślę więc jestem
ale czasami myślę, że
nie chcę o tym myśleć

Tusz
najlepszym tuszem pisarskim
są zmieszane ze sobą
brud, krew i szybsze tętno

poeci facebooka wstydzą się 
swoich nazwisk. Schowani

na swoich fanpagach
klikają subtelne wiersze

jedyna krew jaka ich napędza
jest menstruacyjna. 
A na biurkach z Ikei nie znajdziesz
nawet pyłka kurzu.



70 71

DAMIAN DAWID NOWAK

 Damian Dawid Nowak – kiedy nie jem, piszę. Urodziłem się w Tarnowskich Gó-
rach, jednak dorosłe życie spędziłem w Warszawie. Jedzenie jest dla mnie nie tylko 
źródłem przyjemności, ale wielką pasją, czego owocem jest Good Place Warsaw 
– przewodnik po restauracjach, przekornie nie tylko tych, które znajdują się w War-
szawie. Poprzez agencję eventową +Social promuję kulturę azjatycką: organizuję 
koncerty, imprezy, bankiety i wystawy w całej Polsce. Jestem autorem trzech książek 
poetyckich: „Nieistotne” (wyd. Miniatura, 2014), „Pożegnania” (wyd. WFW, 2015) 
oraz Wczesne Dojrzewanie (wyd. Mamiko, 2016).

Ty
aż mnie swędzi, aż drapię wewnątrz.
jakbyś przez wszystkie otwory wrzuciła szarańczę,
(jadłem szarańczę, smakowała jak kurczak
albo to kolejna próba racjonalizowania)
jakbym musiał wciąż od nowa jak ślepy
uczyć się Twoich rysów słowami, 
przecinki stawiać w miejscu Twoich oczu,
zdaniami podkreślać kształty i kolor włosów.

Nie od dziś przykuty jestem do notatników,
nie od dziś obsesyjnie zapisuje ślady przemijania.

To pragnienie ma źródło, im więcej z niego czerpię,
tym silniejsze jest moje pragnienie.

Mam pełną wiarę w przywidzenia,
pokładam ufność w najcichszych szmerach świata,
łączę punkty nad kubkiem kawy, gwiazdy i łyżki,
nieskończoność zachodu na marmurkowym blacie,
ciągnącą się po horyzont jednokierunkową,
światła uliczne rozmyte w ruchu, wszystko to tylko
inny sposób by namalować Ciebie.

Nic tak naprawdę nie jest smutne
paliłem papierosa, choć nie palę.
Nie był najtrudniejszym dzień, w którym odeszłaś,
to raczej dni po nim, kiedy uporczywie Cię nie było
do tego doprowadziły. Smutek przeciekał,
iskrzył się na zwarciach, drewno spuchło,
a ja się skurczyłem, wysadzając przy tym korki.
Nawet na stołku nie mogłem ich dosięgnąć,
dlatego zapaliłem świecę, czarną gromnicę,
której zapach przypomina mi jesień.

MAŁGORZATA ZIELIŃSKA 
Łomianki

Nie dokończymy
Nie dokończymy chyba nigdy tej rozmowy
Zabraknie czasu, siły, może dobrej woli
Urwane zdania, w pół zaczęte słowa
Nawet, gdy boli – nie przyznamy się, że boli

Cóż wreszcie znaczy niedopowiedzenie
Nie warto mu dodawać dzisiaj wielkich znaczeń
Gdy dawne blaski weszły w strefę cieni
Słowa za małe, żeby znów przebaczyć

Więc niech tak będzie i nic się nie zmienia
Niech pozostanie, co pozostać musi
Są na tym świecie miłości bez spełnień
One najpiękniej kształtują nam dusze
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XXIX Festiwal Poezji Współczesnej  
w XIV LO im. Stanisława Staszica – 7 kwietnia 2017 r.

Gremium wybierające laureatów.

Laureaci
I Nagroda 

ZUZANNA ZIĘTEK
VII LO im. Juliusza Słowackiego

Nous ne parlons pas francais
Żyję po francusku.
Chodzę do francuskich kawiarni,
Piję kawę po francusku.
Styl też mam francuski.
Wino i papierosy to moje atrybuty.
Po francusku kocham…
Skoro jestem Francuzką zagubioną w Warszawie…
…to czy żałuję, że nie gdzie indziej?
Na przykład w Paryżu, Saint Tropez, Dijon albo Wersalu?

Czy żałuję tego?
Jak mogłabym,
Przecież mam sprawne nogi, serce, głowę.
Mam sprawne ręce i palce…
…dlatego to piszę.
Non. Je regrette rien.

Warszawiacy
Pędzimy na veturilo do Miłości Kredytowej,
To jest jedyna jaką mają,
A my mamy siebie tańczących do jazzu
Prosto z Warszawy Hłaski.
Pod Prasowym rozpuszcza nas deszcz.
Chyba poznamy się w starym tramwaju?
Wrastam w trawę nad Wisłą.
Po trawie wszystko mogę.
Po Warszawie rozlał się słodko-słony smak.
Miasto tylu krajów krzyczy o więcej.
W kolorowych skarpetkach, wyprasowana w kant.
Układa się w nierówne stosy.
Wytatuowane dzieciaki lecą na pizzę do chłopaków.
A potem pić, pić tak mocno
Jak ja Cię tulę, kochany.
Zbawienne francuskie śniadanie
Przyciąga ich w ciepły poranek.
Na plaży żegnają słońce i witają
Niekończącą się warszawską noc.
W oceanarium pływają nasze rybki,
Które zabierają nam nieśmiały głos.
Smutne miasto zbudowane na gruzach i petach…
…a jednak zawsze mnie porusza… kochanka młodych.
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II Nagroda

ALIAKSANDRA SMERACHANSKAYA
XIV LO im. Stanisława Staszica

Warto czekać
Stęskniona
w końcu pogryzę asfalt kołami
wydziergam z kilometrów smutku
szal długi jak rozłąka
płynąc samotnie we mgle
wśród samotnych ludzi
w ten niebieski poranek
namaluję Cię na szybie
pędzlem będzie język
oddech przerywany stanie się farbą
namaluję
tylko poczekaj na mnie
jeszcze dłuższą chwilkę
przecież warto czekać
dla szalu i dzieła sztuki

W środku
czasem
przykryta swoim cieniem
albo maską włożoną o szóstej zero trzy
jeszcze wczoraj
porastam w kurz
wcinając zgrzewkę gorzkiej czekolady
i wtedy wolę

rolę w teledysku tej piosenki
co utonie w bagnie twojej niepamięci
i zostaną tylko cis i fis
z prostej melodii

niż ślad odczynu 7,4
na skórze.

III Nagroda

PIOTR KAROL JĘDRYSZEK
XIV LO im. Stanisława Staszica

brzydko
W brzydkim świecie
Brzydkich ludzi
Jedzie brzydki tramwaj
Brzydkie myśli budzi

Po brzydkich torach
Na brzydkiej ulicy
Raczej brzydko zwozi
Ludzi do brzydkiej kaplicy

Ludzie brzydko stoją
Oraz brzydko siedzą
Brzydko w nogi patrzą
Brzydko także jedzą
Bardzo brzydko milczą
Brzydko rozmawiają
Po swym brzydkim dniu
Brzydko zasypiają

A nad brzydkim tramwajem
Stoją brzydkie chmury
W brzydkim szarym kolorze
Jak brzydkie szare mury
Mury brzydkiego bloku
W brzydkiej części Warszawy
Której brzydkie dzieci
Dały brzydkiej sławy

Więc w dniu tym brzydkim
Po jakże brzydkiej nocy
Byłem przekonany
Że nie ujrzę piękna mocy
I żyjąc w brzydkim świecie
Miałem brzydką rację
Więc gdy brzydko wysiadłem z tramwaju...
Zjadłem brzydką kolację

I Była Pyszna!!!



7776

Wyróżnienie

MARCIN MOLSKI
LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego

Mironowi B.
Z tramwaju
Na mig-acze
 Paczę.

– Halo… Fuck! Nie!
 Byłeś?
Powiedział student na Wiśle.

Czy to już Moskwa?
 Moskwa karczemna?
Źrebaki bułane
Okna Straszą!
Krzyczą budynki!

Przystaje.
Wszedł tuziemiec.

Drzwi płaczą!
 Baba z siatami
 Biegnie przez pasy
 Szybko!
   Szybko…

O!
 Stadią
   Tu mają…
     ładnie.

   Zdjęcia Barbara Jurkowska

TERESA MARKIEWICZ

„Skrzydła Pegaza” na Wileńszczyźnie
XVII Światowy Dzień Poezji UNESCO na Wileńszczyźnie, w ramach którego 
odbyły się spotkania w Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce (rej. wileński) 
– 20 kwietnia, w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie 
(rej. wileński) – 21 kwietnia, został sfinalizowany 22 kwietnia podsumowaniem 
konkursu poetyckiego „Pamięci Sławomira Worotyńskiego” w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie.

F
inałowe uroczystości, zorganizowane przez Nową Awangardę Wileńską, od-
były się w sobotnie popołudnie. Na scenariusz, według którego swoje zdol-
ności artystyczne i literackie przedstawili zebrani oraz zaproszeni goście, 

złożyły się popisy Bożeny Sokolińskiej – nauczycielki muzyki z Wilna, Jarosława Kró-
likowskiego i Jana Rychnera – śpiewających poezję; odbyła się też prezentacja kolej-
nego tomiku niżej podpisanej „Cierpkie grona złocistej jesieni” (autorka przedstawiła 
kilka wierszy). Swoje wiersze czytali także: Marzena Mackojć, Alina Lassota, Bar-
bara Jurkowska, Krystyna Uženaitė, Dominika Olicka, Aleksander Śnieżko, laureaci 
oraz wyróżnieni w konkursie poetyckim „Pamięci Sławomira Worotyńskiego”. W im-
prezach wzięła udział Alina Worotyńska, siostra poety Sławomira Worotyńskiego. 
Na tegoroczny konkurs poetycki zgłosiło się nieco mniej uczestników niż w po-
przednich latach. Aleksander Sokołowski – prezes Republikańskiego Stowarzysze-
nia Polskich Literatów, poinformował, że w niniejszym konkursie wzięło udział 
15 uczestników. Po zapoznaniu się z nadesłanymi wierszami, komisja międzynaro-
dowa, w składzie której znaleźli się: Aleksander Nawrocki – prezes komisji, głów-
ny organizator Światowego Dnia Poezji UNESCO w Polsce, poeta i eseista, znany 
działacz kultury; Jan Rychner – sekretarz, poeta, przewodniczący Klubu „Nasza 
Twórczość” przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie; Barbara Jurkow-
ska – członek komisji, poetka, dziennikarz; Aleksander Sokołowski – wiceprezes 
komisji, poeta, organizator ŚDP na Wileńszczyźnie; Marzena Mackojć – członek 
komisji, poetka, prezeska Nowej Awangardy Wileńskiej – oceniła prace, przyznała 
nagrody i wyróżnienia dla najlepszych.
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Wyróżnienia otrzymali: Dominika Wincel za wiersz „Wszystko i nic”; Mi-
rosława Bartoszewicz – wiersz „Czarodziej”; Faustyna Zawalska – wiersz „Mamo” 
oraz Karolina Słotwińska za wiersz „Minicykl z Rzymu”.

Laureatami konkursu zostali: Marek Domański – III miejsce za wiersz „Czy 
pamiętasz”;

II miejsce – Agnieszka Masalytė za wiersz *** (bez tytułu); I miejsce przy-
znano Danielowi Rogoży za wiersz „do J.”.

Z rąk Aleksandra Nawrockiego, przewodniczącego komisji, zdobywca I miej-
sca otrzymał główną nagrodę konkursu – statuetkę „Skrzydła Pegaza”.

Daniel Rogoża pochodzi z Ejszyszek (rej. solecznicki), jest studentem I roku 
medycyny na Uniwersytecie Wileńskim. W ubiegłym roku był także w gronie lau-
reatów konkursu. Jego wiersze ukazały się w antologii młodych wileńskich poetów 
„W zakolu Wilii”, wydanej w 2016 r.

Agnieszka Masalytė oraz Marek Domański są studentami filologii polskiej 
na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Laureatom i wyróżnionym wręczono dyplomy i upominki. Upominki otrzy-
mali także członkowie jury konkursu.

Imprezy literackie, odbywające się w ramach obchodów XVII Światowego 
Dnia Poezji na Wileńszczyźnie, były dofinansowane ze środków Departamentu 
Mniejszości Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej oraz współfinansowa-
ne, w ramach funduszy polonijnych, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Wracając do tematu imprez literackich, które miały miejsce w ramach 
Światowego Dnia Poezji, warto przypomnieć serdeczne spotkania z młodzieżą 
gimnazjalną. W Jałówce poetów z Polski: Aleksandra Nawrockiego, Barbarę Jur-
kowską, Jana Rychnera oraz wileńskich: Aleksandra Sokołowskiego, Aleksandra 
Śnieżkę, Alinę Lassotę, Dominikę Olicką, Mirosławę Bartoszewicz oraz niżej 
podpisaną, witała Janina Mozol – wicedyrektor gimnazjum. Spotkanie odbyło się 
w ciepłej atmosferze. Uczniowie przygotowali dla gości mini-koncert, poeci zaś 
prezentowali swoją twórczość, uzupełniając popisy komentarzami o znaczeniu 
słowa poetyckiego, o różnorodności współczesnej poezji… Alina Lassota opo-
wiadała słuchaczom o życiu i twórczości Sławomira Worotyńskiego, wileńskiego 
poety, który, gdyby żył, w br. obchodziłby swoje 75. urodziny. M.in. zaznaczyła, 
że poeta sukcesywnie imał się różnych form literackich i przeczytała kilka jego 
wierszy i bajek. W 2005 r. jego twórczość została wydana w edycji pt. „Złamana 
gałązka bzu” autorstwa dziennikarki Jadwigi Podmostko. Znalazły się w niej pra-
wie wszystkie wiersze poety.

W Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie ekipę li-
teracką witała serdecznie wicedyrektor, polonistka Irena Karpavičienė. Uczniowie 
gimnazjum, w którym czuje się duch zafascynowania poezją, wspaniale recytowa-
li zarówno utwory klasyków polskiej poezji, jak i wiersze współczesnych poetów 
z Wileńszczyzny. Potrafili też w skupieniu słuchać poezji przybyłych gości, z każ-
dym z nich przeprowadzili mini-wywiady, by upamiętnić to spotkanie w kroni-
ce szkolnej gimnazjum, którego historia jako polskiej placówki oświatowej liczy 
ponad 150 lat.

Podsumowując spotkanie pani Karpavičienė odnotowała, że: „Po poecie po-
zostają uskrzydlone słowa”, które bez wątpienia czynią nasze życie piękniejszym…

Dla ekipy poetyckiej, a szczególnie dla gości z Polski, takie spotkania są 
wspaniałą okazją do głębszego poznania Wileńszczyzny, która dba o zachowanie 
tożsamości narodowej, z pietyzmem ustosunkowuje się do spuścizny kulturalnej 
i tradycji, przekazując ją młodemu pokoleniu Polaków. Goście odwiedzili również 
muzea etnograficzne w Jałówce i Niemenczynie. Zapoznali się z historią tych pod-
wileńskich miejscowości, gdzie zdecydowana większość mieszkańców rozmawia, 
pisze i myśli po polsku – w ojczystym języku.

       Teresa Markiewicz

Artykuł był zamieszczony w „Naszej Gazecie” – 26 kwiecień, 2017.
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ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI UNESCO NA WILEŃSZCZYŹNIE

Zdjęcia Barbara Jurkowska

Poeci w Gimnazjum św. Jana Bosko w Jałówce.

Młodzież przygotowała program powitalny.

Poeci z uczniami Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

Zwiedzanie Regionalnego Muzeum w Niemenczynie.
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Poetki wileńskie

    
Alina Lassota. Teresa Markiewicz.

    
Marzena Mackojć. Krystyna Uženaitė.

Zdobywca I nagrody, Daniel Rogoża (z prawej) i Aleksander Nawrocki.

Laureaci i członkowie jury konkursu.
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I Nagroda w Konkursie poetyckim „Pamięci Sławomira Worotyńskiego”

DANIEL ROGOŻA 

Do J.
mój wiersz
łaskocze żebra kątem wełnianego koca

gdy wywracam się na nice
na bądź
na spocznij
opieram się sprężynom materaca

dreszcz
gdy za oknem nagły chichot
skłania do refleksji

ku wodom się obrócę
i obaczysz dwa księżyce
na bądź
na baczność

opróżnię zmywarki skoszę trawę
stoczę walkę
ale ta krowa wciąż się wlecze nieważna

 

NOWE KSIĄŻKI: 
Joanny Słodyczki, Ryszarda Wasilewskiego, Alicji Malinowskiej

JOANNA SŁODYCZKA 
– Klucz do pamięci. 
Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2016. 

Autorka z zamiłowania jest regionalistką, dlatego 
prócz wierszy pisanych językiem literackim two-
rzy utwory gwarą Niżnego Podhala. Laureatka 
wielu konkursów, należy do Zakopiańskiego Klu-
bu Literatów. Kierowniczka Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rabie Wyżnej. Z tomu „Klucz do 
pamięci” prezentujemy cztery jej wiersze.

Melodia
w pastelowej ciszy
smyczek opadającego liścia
ociera struny światła

Meteor
już mnie nie ma
przebiłam się przez atmosferę
twojego JA
wirując zapaliłam się i zgasłam

Nocna tancerka
obnażona z płomiennych szat
jedynie w dzwoniących koralach
kołysze się
podświetlona niedyskretnym księżycem
październikowa jarzębina

Foto A. Kuberska



86 87

W półmroku
nocą
tańczy poezja
na szczytach świec
cienie rymów
spacerują po dywanie
pod nogami

tarzają się puszyste
kłębki ciszy

w pokoju
króluje ciepły spokój

Joanna Słodyczka

RYSZARD WASILEWSKI 
– Poszukiwanie. Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2017.

Poeta, satyryk, autor 10 książek. Wybór jego wierszy i aforyzmów ukazał się w Ru-
munii. Publikowany w kraju i za granicą, m. in. w Serbii i Słowacji, laureat wielu 
konkursów poetyckich i satyrycznych, członek Związku Literatów Polskich oraz 
Gdańskiego Klubu Poetów. O jego wierszach z tomu „Poszukiwanie” tak pisze dr 
hab. Henryk Pustkowski: „Jest to poetyka dojrzała przemyślana, zaskakująca w wie-
lu miejscach (…). Mądre, piękne wiersze”. Z tomu „Poszukiwanie” prezentujemy 
cztery wiersze autora.

wędrując 
nadal w podróży
a cel ciągle mglisty

do obcych spraw
odległych ołtarzy
do starych drzew
z gniazdami młodych ptaków

po raz kolejny
za zgiełkiem
za wrzawą
do świątyń
wydrążonych w skale

aby się wznosić nad własne
lecz już obce twarze

i wciąż chcę znaleźć
choć jedną odpowiedź

nim wejdę w noc
po której nie ma świtu
już ufny jak dziecko

* * *
na ulicach mojego miasta
jest gwar oczekiwań
i pędzą gdzieś obcy
choć przecież znajomi

tylko czasem
bezzębny staruszek
wychodzi z zaułków
rozedrganych miast
by podać nam jabłko
z drzewa wiadomości

w które się wgryzamy
dopiero
gdy toczy je robak

to co ważne
przeszli wraz z Tobą wrzące lata
rwali – co już jesiennie zwiędło
zimą wciąż dbali aby ogień
nie zapadł się w głęboką ciemność
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gdy byłaś tratwą w zmiennych nurtach
zszywali i dmuchali w żagle –
bo wioseł ciągle było mało
by minąć skałę
wielkiej rezygnacji
i wynieść Cię na lśniące plaże
ze śladem stóp
wciąż w Twoją stronę

i wciąż próbują Cię zrozumieć

wśród starych dębów
nowych pędów
w kadzidłach, w swądzie i wśród złudzeń
chcę wiedzieć więcej
niż wiedzieć każą
więc szukam się w Tobie
czujnie i łakomie
aby wciąż z Tobą – 
nigdy z boku

moja Ty Ojczyzno

wieczór z poetą
to było spotkanie przy świecach
z szampanem
takie z pompą by uczcić
przyklasnąć

przyszło wielu
przywykłych do wzruszeń
którzy sądzą że doczytali go
do końca
i takich którzy chcą inaczej

i sporo odświętnych
od których wierszy odbija się
jak wołanie od skał
ale przecież wypada
to trzeba odhaczyć
uścisnąć za całokształt
i coś tam
przy tym z troską zapytać –
czy z tych wierszy
to dziś da się wyżyć

opowiadał poeta jak rodzi się wiersz
kiedy łączy ulicę
z wiszącym ogrodem

i mówił że wie
iż sam żadnym wierszem
nie przestawi już świata
lecz kiedy w nas życie
nabiera rozpędu

i gdy każdy dla siebie
tylko sam szuka sensu
chce pokazać jak wiele jest wspólne
aby uśmiech i łza
nie były w nas kłamstwem

wysłuchali poetę
i poszli w codzienność

a on znów szuka słów
takich do przekazania
najgłębiej

na których nie da się poprzestać

      Ryszard Wasilewski
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ALICJA MALINOWSKA 
– Kochankowie niedoskonali – redakcja 
Janusz B. Roszkowski. 
Wydawnictwo Mons Admirabilis – 
Iwonicz-Zdrój, 2017. 

Autorka tak pisze o sobie: To nie poetką mia-
łam zostać. Może pisarką. Może dziennikarką, fe-
lietonistką. Poezja była obecna w moim życiu. By-
łam jej odbiorcą. Czytałam wiersze, zachwycałam 
się nimi. Jednak nie potrafiłam lepić ze słów poezji. 
Po mojej głowie wędrowały historie. Nawet, gdy 
zdarzały się jakieś wiersze, to traktowałam je, jako 
ćwiczenia, wprawki, zabawę słowami. Brudnopisy 
do szerszych form. Życie pokazało, że brudnopis 
bywa ciekawszy, od oficjalnej wersji (…).

Dziś 
Ubrałam się w deszcz 
Wypełniona gorącym gorzkim 
Z cytryną 
Herbaty dzbankiem 
Chcę moknąć 
Przymierzyłam wiatr 
Opakowana 
Czerwonym od nadziei 
Płaszczem wiosennym 
To dzisiaj 
Wyszłam do świata 
Wilgotna kropel girland 
Perełkami 
Mokra oczekiwaniem 
Na ciebie 

Mistrz i Małgorzata
Małgorzata wyszła na spacer 
Bo znowu zakwitły żonkile 
Pąki przebijające słońce 
Ptaki wijące rodziny 
Rozśpiewują symfonię pełną 
Kwantyfikatorów ogólnych 
Zawsze nigdy wszyscy każdemu 
Jeśli nie dziś to w ogóle 
Idź przed siebie kochana 
Dzisiaj Mistrz spalił swoją 
Wiarę Nadzieję Miłość 

Tramwaj 
Nadjechał tramwaj z napisem 
Awaria 
Zaczytana w książkę 
Wsiadłam 
Potem nie wydarzyło się nic 
Oprócz 
Wszystkiego co najważniejsze

Biel 
Mogłabym być bielą 
Bo biel to wszystkie kolory świata 
Zlane w jeden 
Biel to całość zamknięta 
Paleta Losu 
Mogłabym być bielą 
Pozornym chłodem pieszczącym skórę 
Drażniącym 

Te same receptory 
Co ogień 
Mogłabym być bielą 
Lecz za dużo za mną pyłu wydarzeń 
Przewianego 
Lepka od pamięci 
Szarość

Alicja Malinowska

Kochankowie 
niedoskonali

Tak naprawdę to poezji jest mało w moim życiu. Wstaję o poranku, na-
kłaniam do zbudzenia się moje dziecko. Prowadzę dziecko do szkoły, jadę 
do pracy. Pracuję typowe osiem godzin. Odbieram dziecko ze szkoły.  
W domu pomagam dziecku odrobić lekcje. Zajmę się świnkami morskimi. 
Gotuję obiad, upiorę, nie uprasuję, podejmę próby sprawienia, by moje 
mieszkanie było wysprzątane. Próby mniej lub bardziej udane.
Jak widać, czas na miłość mam w wierszach.

Zapraszam też na www.balladaozakrecie.blox.pl
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ELŻBIETA MUSIAŁ

Bo istnieje możliwość wyspy
Atlantyk jest wszędzie – taki tytuł nadał swojej piątej książce poetyckiej Andrzej 
Kosmowski. Sprawdźmy, co się za tym kryje, czy tylko głębia i rozległość ciemnej 
wody, czy może coś więcej. Już choćby geograficzne ujęcie przyprawia nas o za-
wrót głowy, bo jest po czym pływać i jeszcze więcej utopić. Lecz ta woda zdaje się 
wykraczać poza zasięg ludzkiego poznania, nawet przy użyciu dostępnych zmy-
słów i środków naukowych. Od zawsze rozpalała ciekawość i pobudzała wyobraź-
nię. W średniowieczu Atlantyk nazywany był przez żeglarzy Morzem Ciemności, 
a przez starożytnych Greków gigantyczną rzeką, która opływa świat. Ale żeby 
nie było tak prosto, to nazwa oceanu wywodzi się z mitologii greckiej i oznaczała 
„Morze Atlasa”. Cóż, taki tytan, syn Posejdona, musiał mieć wodę dużą, a na 
niej wyspy. Na Atlantydzie wraz z jedenastoma braćmi założył największe miasta. 
Do dziś szukamy tego utopijnego lądu. Z mitu też skorzystał autor: „aby opisać 
zagładę cywilizacji / nie musimy już wymyślać atlantydy /ani tym bardziej / zata-
piać jej w nieznanych wodach”. 

Atlantyk znam tylko ze zdjęć, filmów i co nieco z mitologii. Ale Andrzej Ko-
smowski musiał go dotykać i nie chodzi tylko o moczenie w nim nóg, ale stanięcie na 
wprost jego ogromu. O tym właśnie zapewniają nas jego poetyckie obrazy poparte 
filozoficznymi przemyśleniami, które pulsują w wierszach jak przypływy i odpływy 
fal. Podróże odległe i bliskie – bo oto „dwa oceany prawie pod stopami”, a w środku 
świetlne prędkości mrocznego echa. Już same tytuły wierszy układają się w mapę: 
johannesburg, przylądek dobrej nadziei, kamakura, korepetycje z rzeczywistości pod krzyżem 
południa i wiele innych. Jest to prywatna mapa, która prowadzi podróżnika od miej-
sca do miejsca, a owo poznawanie rzeczywistego świata przeobraża się u bohatera 
lirycznego w rejs w głąb siebie. 

geografia nie istnieje
to tylko nasza samotność
desperacko miota się 
w szafie
z teatralnymi rekwizytami

Ten wiersz bez tytułu inicjuje tomik, jest niejako mottem i wprowadzeniem 
do części, które porządkują tematycznie rozważania nad człowiekiem przegląda-
jącym się – metaforycznie mówiąc – w bezbrzeżnym lustrze, w którym cząstkę 
siebie pozostawiła już niejedna ludzka twarz. A może odwrotnie, może to woda 
przegląda się w twarzach i przyzywa samotność. I nie ma znaczenia, że w portach 
jest zgiełk.

a jednak nawet dzisiaj
trzy tygodnie i parę tysięcy mil
od tamtego brzegu
to nie gwar tokijskiej ulicy 
a ta sama 
głucha mroczna fala podmywa krainę mojego snu
     (atlantyk nocą)

Wysp szczęśliwych będziemy szukać choćby na krańcach globu i wyruszać 
w nieznane po nadzieję, lecz zawsze będzie to tylko zmiana miejsca, przewiezienie 
naszego ciała na inny brzeg. Ale tam też dopadną nas niezaspokojone myśli, sny 
i lęki, bo przecież nosimy je w sobie; „nagle mój mózg staje się mroczną kipielą / 
w której nieporadnie bronią się jeszcze / ostatnie jasne wyspy pamięci” (atlantyk 
nocą).

a przecież to tylko naiwny kolumb
znów rozpina swoje żagle
by na przekór atlantykowi
spróbować dotrzeć do indii
              (a jeśli po tamtej stronie jest ameryka) 

A gdy dopłyniemy i nie znajdziemy, znów wyruszymy, bo „port jest wciąż 
otwartą bramą”. I tak dopóty, dopóki nie doznamy spokoju i wewnętrznej wol-
ności. W podróży jeszcze tylko potęga natury może nas na chwilę obezwładnić. 
Wprawić w bezruch ciało, lecz nie myśl. Jednakże za narkotycznym pięknem też 
będziemy potem gonić i gonić. By na koniec uprzytomnić sobie własną drogę 
i ukonstytuować. Bo nie port przecież i nie cel jest najistotniejszy. Takie prze-
świadczenie rodzi się i w nas, czytelnikach, gdy podążamy za lirycznym „ja”. 
Napotkamy po drodze i pułapki, i chichot losu, bo zamiast Indii przywita nas 
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znów Ameryka. Będą olśnienia surowym pięknem gotyckiej katedry i kontempla-
cja w gęstym ich półmroku. Ale tam, gdzie zatracenie i niejedna burza – „zamknij 
oczy”, „wyobraź sobie”, „na chwilę zapomnij” i „poddaj się”, a „wiatr obmyje two-
ją twarz” i „morze wtedy stanie się tobą / a ty staniesz się morzem”. Oto rada, 
jak zawrzeć akt przymierza z nieznaną siłą, która nam towarzyszy, bo jest w nas 
i obok nas. Jest wszędzie.

O ile rzeczywiste podróże autora (w książce ich wiele), nie muszą się po-
krywać z naszymi, o tyle te ocierające się o transcendencję, są nam jakoś bliskie. 
Zgadzamy się z mimowolnie podsuwanym nam przypuszczeniem, że byty abso-
lutne są poza rzeczywistością poznającego. Atlantyk, jak się zdaje, jest takim by-
tem. A porównanie go do naszej duszy, losu, pojedynczego życia czym jest – jeśli 
nie spojrzeniem w nieznane, w coś, co zatrważająco wielkie i czego się obawiamy, 
ale nie umiemy zgubić w ucieczkach. A jeśli za wielością odsłon tego świata, jakie 
przyjdzie nam doświadczyć, znajduje się nicość? Lepiej o tym nie myśleć, choć, jak 
powiedział Houellebecq: „Jedyna rzecz, która absolutnie nie jest kiczem, to nicość”. 
Może to ona jest tym echem w nas, które mąci spokój i każe wszystkiemu płynąć. 
Jej pomruki dobrze wpisują się i w wiersze.

wokół mrok hotelowego pokoju
a jednocześnie dziwne uczucie
że prawdziwe ciemności
pulsują niecierpliwie
pod moją skórą
czyhając na swoją szansę

boję się zasnąć
     (noc)

Suma doświadczeń i myśli, dążeń i lęków. Zewnętrzny i wewnętrzny świat. 
Ten pierwszy niby znany, opłynięty, przemierzony, obfotografowany, a koniec koń-
ców stajemy wobec bezkresu, z dziwnym poczuciem, jakby otchłań oceanu sadowiła 
się w nas. Ale może ona po to, że istnieje możliwość wyspy.

Książka jest swego rodzaju odyseją. A Odyseusz jest współcześnie żyjącym 
mężczyzną, dojrzałym jak jego myśli. Co prawda, nie spotyka syren, cyklopów, ale 
też dokądś zmierza; „tymczasem tkwimy w pułapce geografii / jak dwa dryfujące 
kontynenty / oddalone o parę tysięcy / telefonicznych impulsów”. Dodajmy, że tym 

drugim kontynentem jest kobieta, Rena, to jej zadedykował wiersz „jak dwa dryfu-
jące kontynenty”. 

gdziekolwiek zawiodły mnie wiatry
zawsze byłem tutaj
a dzisiaj gdy moja dostojnie spatynowana łajba
bezpiecznie kolebie się
w macierzystym porcie
nie ma mnie nigdzie
i tylko atlantyk czasami
zwodniczo przyzywa
fastrygując falbany zagniewanych fal
na zamkniętym akwenie mojej czaszki
             (powrót)

Wiersze Andrzeja Kosmowskiego można przyjąć za poetycki notatnik z po-
dróży. Uderza w nich poczucie opisywanych miejsc. Wszystko jedno gdzie leżą, 
czy na antypodach Ziemi, czy naszego pojmowania, są przyczynkiem do metafi-
zycznych wędrówek. Pobudzają naszą ciekawość świata i nie jeden raz wprawiają 
w zamyślenie. 

okazuje się
że aby zagnać mnie w ramiona metafizyki
wystarczy odrobina elektrycznego światła
i stalowe szyny
      (metafizyka elektrycznej kolejki) 

Polecam tę książkę wydaną w ubiegłym roku przez Staromiejski Dom Kul-
tury w Warszawie.

Elżbieta Musiał

Andrzej Kosmowski: „Atlantyk jest wszędzie”. Wydawca: Staromiejski Dom Kultu-
ry, Warszawa 2016, s. 72.
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MAGDALENA DOMURAD
Ostrołęka 

Portret emocjonalny karierowicza? 
Proza poety Edwarda Kupiszewskiego Za grzechy cudze i własne

Gdyby porównać życie do żaglowca, to emocje byłyby wiatrami. Nagła zmiana 
wiatru wprawia żagle w łopot, brak wiatru spowalnia ruch i sprowadza martwą 
ciszę, zaś jego nadmiar może rzucić statek na skały1.

Można się „zastanawiać, czy gdyby Edward Kupiszewski urodził się o pięt-
naście lat wcześniej – a urodził się w 1940 roku – napisałby powieść o zbliżonej pro-
blematyce i fabule do utworu, który będę dzisiaj omawiała, już w latach pięćdziesią-
tych” na fali rozliczeń postalinowskich. Akcja wspomnianej powieści, zatytułowanej 
Za grzechy cudze i własne, osadzona jest bowiem właśnie w okresie tzw. odwilży, w la-
tach 1955–1956. Powieść tę napisał jednak autor nie obarczony w żaden sposób od-
powiedzialnością za kształt literatury w późnych latach czterdziestych i wczesnych 
pięćdziesiątych XX wieku. W dodatku napisał ją późno, nawet w stosunku do wła-
snej metryki, bo w końcu lat dziewięćdziesiątych (rok wydania: 1998) jako człowiek 
bardzo już dojrzały. Gdyby nawet ktoś nie wiedział, kiedy powieść ta powstała i nic 
nie słyszał o Kupiszewskim, a miał jakąś orientację w literaturze polskiej okresu 
odwilżowo-październikowego, raczej nie byłby skłonny datować jej na lata bliskie 
czasowi akcji. Z kilku powodów. Jednym z nich jest sposób skonstruowania głównej 
postaci, a zarazem powieściowego narratora – przedstawienie jego motywacji, reak-
cji emocjonalnych, autopercepcji, wewnętrznej szarpaniny, rozdarcia między różny-
mi uczuciami, konfrontacja wartości wyniesionych z domu z tymi nowoprzyjętymi. 
W literaturze z lat pięćdziesiątych taki bohater był prezentowany inaczej. 

Zanim przejdę do powieści, muszę w paru zdaniach przybliżyć Państwu 
autora, jak sądzę, słabo znanego nie tylko szerszej publiczności, ale również bada-
czom literatury powojennej, nigdy nie zaliczanego do literackiej czołówki pisarzy. 
W całej twórczości Kupiszewskiego2 odnajdujemy codzienność życia prowincjo-

1 L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Łódź, 2006, s. 69.
2 Edward Kupiszewski – (ur.18 czerwca 1940r. w Czerwonce k. Makowa Mazowieckiego, zm. 8 sierpnia 2000 r. 

w Ostrołęce), pedagog, poeta, prozaik, działacz społeczny. Uprawiał twórczość literacką ponad 40 lat. Jako poeta 

nalnego, wiejsko-miejskiego osadzonego w określonych realiach historycznych, po-
wojennych przemian społecznych i politycznych, przedstawianych przez pryzmat 
własnych doświadczeń z lat dzieciństwa i młodości, a także późniejszej pracy za-
wodowej i społecznej. Kupiszewski dał się poznać nie tylko jako pisarz, ale również 
działacz społeczny. Wraz z Ireną Knapik-Machnowską prowadził Salon Literacki, 
było to miejsce, gdzie poezja łączyła się z muzyką. Sukces tego przedsięwzięcia 
przyczynił się do powstania pisma o tym samym tytule. Kupiszewski uczestni-
czył także w życiu literackim regionu, biorąc udział w konkursach poetyckich i re-
cytatorskich jako honorowy juror współpracując z Miejską Biblioteką Publiczną 
i Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki. Współorganizował Spotkania Literackie na 
Kurpiach. Pracował także w Studium Nauczycielskim, a od roku 1989 był współ-
redaktorem „Pracowni”. Będąc nauczycielem Zespołu Kolegiów Nauczycielskich 
w Ostrołęce, zainicjował powstanie pisma studenckiego „Parnasik”. Jego proza za-
liczana bywała do nurtu gorącej prozy politycznej lub traktowana jako kronikarski 
zapis wydarzeń i problemów, ważnych zarówno dla jednostki, jak i całych grup spo-
łecznych, dotyczyła czasów zaprowadzania władzy ludowej w Polsce i tworzenia 
się nowego społeczeństwa. Jego bohaterowie uwikłani są głęboko w owe procesy, 
zmagają się z wymaganiami partii i uległością władzy terenowej wobec przymusów 
politycznych, z własnym sumieniem i zakorzenionymi w świadomości czy nawy-
kach tradycjami i wartościami. Twórczość Kupiszewskiego przyporządkowywano 
też niekiedy do nurtu chłopskiego zwanego „nurtem inteligenckim”. Nie oznacza 
to jednak, że pisarz miał w ścisłym sensie chłopskie pochodzenie. Wprawdzie po-
chodził ze wsi, ale to matka jego wywodziła się z rodziny chłopskiej, on zaś był 
synem organisty. Henryk Bereza dzieli pisarzy nurtu chłopskiego na trzy gene-
racje według lat urodzenia (1900–1920, 1920–1940 i później) i charakteryzując 
każdą z tych grup, wskazuje na różnice i poczucie wspólnoty między pisarzami 
wynikające z uwarunkowań historycznych i społeczno-politycznych3. Pisarzy łączy 
chłopska genealogia społeczna lub ścisłe związki z chłopskością, nie łączą ich na-
tomiast ani rodzaj i jakość ambicji literackich, ani hierarchia pisarskich osiągnięć. 
Wspólne rysy przejawiają się w zbieżnościach pewnych doświadczeń społecznych, 

debiutował w 1956 na łamach Nowej Wsi. Był członkiem grupy poetyckiej Narew, potem Klubu Literackiego Narew, 
od 1984 – Związku Literatów Polskich. W 1985 roku otrzymał nagrodę im. Stanisława Piętaka za Pokochać w sierpniu, 
w 1986 nagroda Tygodnika Ostrołęckiego za Rozmowy z córką, w 1989 III nagroda w konkursie Ludowej Spółdzielni 
Wydawniczej za powieść Ktoś powiedział. Za całokształt działalności kulturalnej i literackiej otrzymał w 2000 roku 
nagrodę Prezydenta Miasta Ostrołęka, a pośmiertnie – nagrodę im. Witolda Hulewicza.

3 S. Burkot, Marchołt na Parnasie, Warszawa 1980, s. 206–207.
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w inklinacjach myślowych i estetycznych. To wszystko świadczy o tym, że nurt 
wiejski w literaturze jest rzeczywistością literacką. Ci samorodni pisarze ludowi 
stali się duchowymi ojcami inteligencji chłopskiej. Henryk Bereza nazwał tę gene-
rację „zdobywcami pałaców sztuki”. Wniosła ona odrębną świadomość kulturalną 
i społeczną, ukształtowaną przez długą tradycję kultury wiejskiej. Głównym pro-
blemem literatury omawianego pokolenia pisarzy były koszty moralne dwudzie-
stowiecznej masowej i nieuchronnej dwudziestowiecznej ze wsi do miasta, prze-
nosin z jednej kultury do drugiej. Tworzyli ten nurt przesiedleńcy ze wsi, którzy 
powracali do rodzinnych stron już nie fizycznie, lecz w swojej twórczości. Stawiali 
sobie trudne pytania dotyczące ceny, jaką musieli zapłacić za własny awans spo-
łeczny. Jak pisze Zbigniew Warski, Kupiszewski „powraca do korzeni, poszukuje 
rodowodu, stąd popularność autentycznego albo stylizowanego bohatera z ludu 
w literaturze”4. Pisarz przedstawiał problem w taki sposób, by czytelnik każdego 
regionu w Polsce (migracja ze wsi do miasta była zjawiskiem ogólnokrajowym) 
odnalazł tam część własnej historii, własnego życia, własnych rozterek i dylema-
tów. Nie był pisarzem akcentującym problematykę regionalną, mimo że podstawę 
jego książek stanowiły realia – jak można się domyślać – z okolic Ostrołęki. Sam 
mówiło swych utworach powieściowych, że „to jest w zasadzie nowy rodzaj prozy 
obyczajowej z wyakcentowaniem spraw politycznych. Ale nie tych, które rozgry-
wają się na wysokich szczeblach, lecz tu w gminie, w województwie”5. Czesław 
Parzych zauważa: 

W prozatorskiej twórczości Kupiszewskiego pulsuje troska o losy ziemi oj-
czystej, o prawdę, o przywrócenie autentycznego, pełnego kształtu i barwy 
takim pojęciom jak miłość, wiara, nadzieja... Jest w niej zawarta niepowta-
rzalność wiejskiego życia i pracy, myślenia i tradycji, jest – obok innych pro-
blemów – przedstawiona w realistyczny sposób powojenna rzeczywistość 
w naszym kraju do czasu organizowania się struktur „Solidarności” – po-
czątku lat osiemdziesiątych6.

To co napisał Kupiszewski, wyrosło niewątpliwie z krytycyzmu wobec 
władzy totalitarnej, manipulowaniu ludźmi, wszechobecnej propagandy, że 
wszystkie przemiany mają służyć w efekcie dobru społecznemu. Autor czuł na 
sobie ciężar wydarzeń, spraw i sytuacji, całej panoramy przemian społecznych,  

4 Z. Warski, Korzenie, „Rzeczywistość” 1982, nr 23, s. 14.
5 Cz. Parzych, Opowieść o Edwardzie Kupiszewskim, Ostrołęka 2010, s. 10.
6 Tamże, s. 27.

co poświadczał słowami: „nie pisać, milczeć o tym wszystkim, to znaczy zmar-
nować życie, zatrzymać się gdzieś na uboczu, zginąć”7. Ale zarazem Kupiszewski 
nie był typem buntownika. Przedstawił też w swojej powieści nie bohatera zbun-
towanego przeciw władzy, ale kogoś, kto jest jej narzędziem, wykonawcą poleceń 
z centrum w niewielkim mieście, w swoim miejscu pracy. Trzeba pamiętać, że 
Kupiszewski przez dwadzieścia pięć lat żył i tworzył w „miasteczku średniej wiel-
kości” – jak określa około czterdziestotysięczną pod względem liczby mieszkań-
ców Ostrołękę – Juliusz Foss w reportażu zamieszczonym na łamach „Tygodnika 
Ostrołęckiego”. Czytamy tam:

U nas pisarz staje się. Staje się od pierwszego zdania. Pisarz na prowincji 
staje się przede wszystkim w konfrontacji – tu go znają, jego znajomych, 
jego żonę i dzieci, umeblowanie jego kuchni i zapach gotowanych potraw, 
mają swoje zdanie o jego zamiarach. Trzeba się odważyć na pierwsze zdanie, 
bo każde zdanie zostanie oplotkowane i nie daj Boże, żeby ktoś je uznał za 
dopiekające – wtedy użyje armaty. Że nie ma armat? No to je sobie wymyśli, 
odwrotnie niż w słynnym kalamburze, w którym nie da się użyć siły, gdy po 
pierwsze armat nie ma... Pisarz na prowincji staje do konfrontacji, mając 
tylko słowo. Ale jego słowo jest przemyślane8. 

Pisanie na prowincji o prowincji wymagało więc jednak sporej odwagi i in-
nej niż ta, na którą może sobie pozwolić pisarz żyjący w wielkim mieście. Splot 
wydarzeń i wątków w powieści Za grzechy cudze i własne ma na celu społeczną i psy-
chologiczną charakterystykę człowieka, który został włączony – za własnym przy-
zwoleniem – w tryby aparatu władzy i który na skutek zmiany sytuacji politycznej 
znalazł się w pułapce. W konstrukcji bohatera zmuszonego do zmiany poglądów 
do niedawna uważanych za niekwestionowane, zagrożonego utratą dotychczaso-
wej pozycji, istotną rolę odgrywają emocje. Omawiana powieść ma formę narracji 
pierwszoosobowej i jest zapisem myśli, stanów uczuciowych, wrażeń, dylematów 
moralnych młodego człowieka, który zdecydował się skorzystać z oferty szybkiego 
awansu społeczno-zawodowego w realiach prowincjonalnego miasta w pierwszej de-
kadzie Polski powojennej. Jako zdeklarowany zwolennik kierunku przemian ustrojo-
wo-społecznych, akceptował metody ich zaprowadzania i konieczność odstąpienia 
od tradycyjnej etyki. 

7 J. Foss, Awans pisarza do miasteczka średniej wielkości, „Tygodnik Ostrołęcki” 1984, nr 35, s. 9.
8 Tamże, s. 9.
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Jestem taki, bo tak mnie ukształtowały warunki społeczne i historyczne. 
W naszym świecie nie ma miejsca na ewangeliczną dobroć. Jeśli zabraknie 
ludzi takich jak ja, jak całe nasze pokolenie, kraj ten wejdzie na zła drogę. 
Wiem dokąd idę i wiem, że nie idę po różach9. 

Bohater znalazł się w niekomfortowej dla siebie sytuacji, kiedy nastała tzw. 
„odwilż”. Powieść dotyczy komplikacji wynikłych stąd, że młodemu inteligentowi 
z awansu nagle usuwa się grunt spod nóg, grunt w postaci jedynie słusznej ide-
ologii oraz jednoznacznych dyrektyw „góry” partyjnej i UB, wobec których do tej 
pory nie zgłaszał żadnych wątpliwości. Aleksander Nawrocki tak pisze o bohaterze  
Kupiszewskiego: 

Bohater jest sam, ślepy i głuchy automat, zapatrzony w szczytne cele, na-
wet nie podejrzewający, że młodzież go oszukuje, a starsze pokolenie, które 
brutalnie odtrącił w imię budowania nowej przyszłości, po prostu się go boi. 
W działaniu chce zastąpić swój ideał, Marię, do nowej ideologii podchodzi 
z religijnym namaszczeniem, z bezkompromisowością pierwszych chrześci-
jan. Ale sam nie umie być posągowym ideałem, czym się wewnętrznie gryzie10. 

Można mieć wątpliwości, czy dokonane w powyższym cytacie zrównanie żar-
liwości ZMP-owca z determinacją pierwszych chrześcijan jest uprawnione. Pierwsi 
chrześcijanie byli prześladowani przez państwo, ZMP-owcy działali po stronie wła-
dzy. Bohater dokonuje surowej samooceny w swego rodzaju spowiedzi (spowiedzi, 
a nie samokrytyce, jak nakazywał komunistyczny rytuał). Komuniści uprawiali pu-
bliczną samokrytykę na swoich zebraniach, przyznawali się do błędów, polegających 
na tym, że rozminęli się z ideologią itd. Bohater natomiast kilkakrotnie w powieści 
dokonuje spowiedzi, np. przed Marią, która była dla niego przewodniczką ideową 
[w czasach szkolnych był w niej zakochany, podziwiał jej zaangażowanie polityczne, 
imponowała mu jej postawa, jej działania w ZMP, jednak głęboko odczuł fakt, że 
odrzuciła go jako mężczyznę, wybrała tzw. karierę polityczną]. Spotkał się z nią 
po latach, w sumie w dość niejednoznacznych okolicznościach, wciąż rozmyślając 
o niej jako niespełnionej miłości. Bohater mówił wtedy: 

Jestem Marysiu, złym człowiekiem. Tak. Nie przerywaj, proszę. Wiele 
ludzkiej krzywdy ciąży na mnie. Kiedyś wytyczaliśmy sobie wspólny cel. 
Cel uświęca środki, mówiliśmy wtedy. Interes organizacji, partii, państwa... 

9 E. Kupiszewski, Za grzechy cudze i własne, Warszawa – Ostrołęka 1998, s. 140.
10 A. Nawrocki, Pisarz w cieniu krytyki, „Kultura” 1986, nr 33, s. 10.

Jednostka bzdurą. I inne rzeczy. W imię tego celu zerwałem z domem, ze 
wszystkimi, aby w drodze nic mi nie ciążyło. Miałem złudzenie, że jestem 
wolny11. (...) Kiedyś uczyłem się od ciebie postawy. Wywierałaś duży wpływ 
na moje postępowanie. Nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiała. Wpływ pozy-
tywny. Tylko potem ogarnęły mnie tryby jakiejś potwornej machiny i już nie 
miałem wyjścia. Wiara moja była ślepa i bezgraniczna. Obowiązek wobec or-
ganizacji i partii był na planie pierwszym. I w pewnej chwili zobaczyłem, że 
wszystko z czego byłem dumny, zwraca się przeciwko mnie. Przegrywam12. 

Można przypuścić, że poprzez tę spowiedź i poprzez następującą po tym 
wizytę na wsi bohater chce się uwiarygodnić jako ideowiec, który został wprowadzo-
ny w błąd przez „górę”. Chce w oczach Marii uchodzić za ideowca, a nie karierowi-
cza. Przyznaje się do przegranej, żeby wywołać w niej jako swojej przewodniczce, 
„starszej stopniem” poczucie winy i skłonić ją do zdjęcia z niego odpowiedzialności. 
Manewr ten jednak zawodzi. Maria nie ma zamiaru się przed nim kajać.

O tym, że będziemy mieli do czynienia z bohaterem, który stracił grunt pod 
nogami, pośrednio informują już pierwsze zdania powieści: „Zielony jeep zajechał 
mi drogę, a we mnie serce struchlało z przerażenia. Stanąłem jak wryty. Nie wie-
działem, co się dzieje”13. Zdania te odnoszą się do sytuacji, która miała miejsce na 
ulicy, ale też zapowiadają wstrząsy, które nastąpią w życiu bohatera z powodu zmian 
politycznych na górze, które zaczęły się od referatu Nikity Chruszczowa, piętnu-
jącego kult jednostki. To, w co bohater zaangażował się całym sobą, co mu dawało 
poczucie wartości i bezpieczeństwa, zostało podważone z niewiadomych dla niego 
powodów. Do tej pory był on skoncentrowany na tym, żeby z oddaniem wykonywać 
polecenia z „góry”, teraz – na skutek zamętu politycznego – ulega dezorientacji, 
ale też podejmuje próby złapania równowagi, ratowania z trudem zdobytej pozycji 
i własnej samooceny oraz relacji z bliskimi. 

Postaram się pokazać, w jaki sposób postać ta – moim zdaniem ciekawa – zo-
stała skonstruowana od strony emocjonalnej. Sytuacja kryzysowa, w której bohater 
się znalazł sprzyjała odsłonięciu jego emocji, zwłaszcza negatywnych. Ludzie są 
szczególnie narażeni na przeżywanie negatywnych emocji wówczas, gdy zachodzi 
konflikt między uznawanymi przez nich wartościami lub kiedy stawiane sobie wy-
magania są szczególnie wygórowane i w związku z tym trudno osiągalne. Spójność 

11 E. Kupiszewski, Za grzechy cudze i własne, Warszawa – Ostrołęka 1998, s. 207.
12 tamże, s. 209.
13 E. Kupiszewski, Za grzechy cudze i własne, Warszawa – Ostrołęka 1998, s. 6.
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lub niespójność naszego Ja, przekonania żywione o sobie, stopień w jakim jesteśmy 
bliscy tego, jakimi chcielibyśmy być – wszystko to jest ważnym źródłem pozytyw-
nych lub negatywnych emocji14. Sytuacja bohatera powieści Za grzechy cudze i własne, 
dwudziestoparolatka, który bardzo szybko wspiął się po szczeblach kariery – i który 
nagle stanął przed koniecznością zrewidowania swojej samooceny i światopoglą-
du doskonale mieści się w tym polu. Emocje, które tworzą tę postać, sprawiają że 
jest ona żywa, nie zaś schematyczna i papierowa, co było typowe dla bohaterów 
powieści socrealistycznych. Emocja jest subiektywnym stanem psychicznym, uru-
chamiającym priorytety dla związanego z nią programu działania. Jej odczuwaniu 
towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz 
konkretne zachowania15. Wiele emocji, zwłaszcza te, które pojawiają się w wyniku 
kontaktów międzyludzkich rodzi pokusę ich ujawnienia i powiedzenia tego, co czu-
jemy. Do takich ekspansywnych emocji, których doświadczanie budzi żywą chęć ich 
wyrażania, należą złość, miłość, strach. W cytowanym już pierwszym zdaniu po-
wieści: „(...) we mnie serce struchlało z przerażenia. Stanąłem jak wryty”16, widzimy 
bohatera silnie pobudzonego emocjonalnie na skutek śmiertelnego zagrożenia wy-
padkiem drogowym. Zagrożenie – jak się zaraz przekonujemy – było pozorne. Kie-
rowca samochodu specjalnie zajechał mu drogę, żeby skłonić go do zatrzymania: 
w jeepie siedział niewidziany przez parę lat kolega, który właśnie, dzięki protekcji 
ojca, zaczął robić karierę w partii i od którego zresztą przy wódce bohater dowie-
dział się o referacie Chruszczowa. Dzięki rozmowie w knajpie czytelnik dowiaduje 
się też, kim jest bohater – narrator. Poznajemy więc dwudziestoparoletniego towa-
rzysza, zastępcę dyrektora szkoły, opiekuna szkolnej organizacji ZMP, ożenionego 
z byłą uczennicą, ojca dwumiesięcznej córeczki – chłopaka ze wsi, który szybko 
awansował, dostał z kwaterunku mieszkanie: „(...) dwa pokoje i kuchnię, jest łazien-
ka... Słowem, jestem urządzony”. Kolega tak komentuje jego osiągnięcia: 

To się uwinąłeś... No, z tą żeniaczką... Szybki jesteś. Wszystko zresztą zro-
biłeś szybko. Stachanowiec prawdziwy. Szczęśliwyś chociaż? – O tak – po-
twierdziłem. Zrobiłem to tak skwapliwie, że popatrzył na mnie uważniej17. 

Mówienie o swoich uczuciach stanowi skuteczny sposób na ponowne skon-
taktowanie się z nimi. Kiedy Mikołaj – kolega ze szkolnej ławki zauważa, że bohater 

14 L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Łódź, 2006, s. 12.
15 D. Doliński, Mechnizmy wzbudzania emocji. Ekspresja emocji. Emocje, poznanie, zachowanie, Poznań, 2011, s. 322.
16 E. Kupiszewski, Za grzechy cudze i własne, Warszawa– Ostrołęka 1998, s. 6.
17 tamże, s. 7.

powiedział „kochałem ją”, dopytuje: „Powiedziałeś, kochałem?”. Bohater poczuł się 
zmieszany. Nie był skłonny do zwierzeń. Nie podjął tematu, jednak zaczął sam się 
zastanawiać nad miłością, małżeństwem, nad swoim życiem:

Małżeństwo nasze trwało zaledwie kilka miesięcy. Co o nim można powie-
dzieć? Od początku kłopoty i zmartwienia.(...) poranne wędrówki po chleb 
i mleko, noce nieprzespane, wizyty u lekarzy, płacz dziecka i narzekanie Ja-
gody, słowem pospolitość, szarość i coraz mniej uniesień, przeżyć, wzru-
szeń. Ciąża, a potem poród zarysowały na twarzy niedostatki urody, które 
przedtem maskowała świeżość młodości. Najgorsze, że widziałem je teraz 
tak wyraźnie. Piękna niegdyś dziewczyna, zadbana, uśmiechnięta, dzisiaj 
w przydeptanych kapciach, w przybrudzonej koszuli, z prawdziwą strzechą 
na głowie zamiast fryzury staje się coraz dalsza18. 

Bohater często zestawiał Jagodę – swoją zwyczajną żonę z Marią, którą był 
zafascynowany nie tylko erotycznie, ale którą też podziwiał jako przewodniczkę ide-
ową. W zestawieniu z nią „żona wyglądała jak kura przy rajskim ptaku”19. Bywało, że 
wstydził się z powodu swojej żony, tego jak wygląda: „Jagoda otworzyła drzwi. Za-
wstydziłem się. Jak było do przewidzenia, miała na sobie nocną koszulę i szlafrok”20. 
Był złośliwy i czynił kąśliwe uwagi pod jej adresem lub o niej. Na słowa Mikołaja: 
„Piękną masz żonę”, odpowiedział: „Tylko za długo żyje”21. Chwila refleksji i opa-
miętania przyszła jakiś czas później, kiedy to zaczęła męczyć go świadomość, że 
wyrządził żonie krzywdę: „Z niechęcią wspominałem tamten wieczór. W obecności 
przyjaciela musiała Jagoda, moja wielka miłość sprzed kilku miesięcy, wysłuchiwać 
wielu grubiańskich uwag. Całą noc przepłakała”22. Maria natomiast ucieleśniała 
to, do czego bohater dążył, aspirował, do jego wyobrażenia o sobie jako „nowym 
człowieku”. Jagody – swojej uczennicy [tamta była jego nauczycielką] nie mógł po-
dziwiać, jako uczennica, a więc ktoś od niego zależny, niższy w hierarchii, nie mo-
gła być ona jego ideałem, drogowskazem. Była uosobieniem szarej rzeczywistości, 
w której bohater grzęźnie. Znaczący jest też ślub w kościółku – a więc tradycyjny, 
ze świata, który wedle ideologii komunistycznej, skazany jest wyrokiem historii na 
zagładę. Również z tego powodu Jagoda symbolizuje regres, a nie postęp w życiu 

18 tamże, s. 11.
19 tamże, s. 12.
20 tamże, s. 15.
21 tamże, s. 16.
22 tamże, s. 19.
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bohatera i stąd jego negatywne emocje. Żona – Jagoda nabiera jednak pewnej warto-
ści w jego oczach, kiedy zaczyna się sypać ideologiczne rusztowanie kariery. Z tego 
też względu bohater jedzie na wieś do rodziców. Tradycyjne wartości okazują się 
jakąś mimo wszystko tratwą ratunkową. Bohater konfrontuje swoją idealizowaną 
miłość do Marii z Jagodą. Można stwierdzić, że obie są nośnikami konfliktu, który 
się nieustannie odbywa w bohaterze. Jagoda – tradycjonalistka, opiekunka domowe-
go ogniska, Maria – uosobienie ideologii komunistycznej, nowoczesności. 

Złość i lęk, wstyd i gniew, miłość i nienawiść, radość i smutek, jak opisu-
ją specjaliści w tej dziedzinie – to emocje, które się wykluczają. Nie można rów-
nocześnie doświadczać obu emocji z wyżej wymienionych par, aczkolwiek można 
odczuwać je przemiennie; gdy ulegamy jednym i drugim w krótkim odstępie cza-
su, stwarza to fałszywe wrażenie, ze obu doświadcza się równocześnie. Dlatego 
wzbudzanie gniewu pomaga stłumić lęk23. Zatrzymuję się przy lęku, bo właśnie lęk 
towarzyszył bohaterowi niezmiennie, podsycany niepewnością sytuacji politycznej 
za „odwilży”. Wcześniej, jak można sądzić z powieściowych retrospekcji, poczucie 
pewności dawało mu zaangażowanie w „budowę socjalizmu”, przynależność organi-
zacyjna, wykonywanie poleceń partii. Szybka kariera była dla niego potwierdzeniem, 
że jest na właściwej drodze. Zawirowania polityczne i brak konkretnych dyrektyw 
z góry spowodowały w nim wewnętrzny zamęt. Lęk skłania do oddalenia się od 
osoby lub obiektu czy sytuacji, która go wyzwala. Ale bohater nie mógł i nie chciał, 
„oddalić” się od partii, od osób nim sterujących [np. postać Majora], do których 
stracił już zaufanie. Nie chciał, bo dzięki partii i jej terenowym funkcjonariuszom 
zdobył swoją pozycję, nie mógł, bo nie miał dokąd odejść [często myślami wracał 
do domu rodzinnego, ojciec po kolektywizacji tak samo kocha ziemię i tak samo 
na niej pracuje, ale i ma żal do syna, że ten namawiał go, by wstąpił do spółdzielni. 
Z rozgoryczeniem zauważa, że ludzie na wszystko machają ręką i zamiast pracować 
robią zebrania. Jednak wszystkiemu się podporządkowuje, by nie zaszkodzić w ka-
rierze synowi], a ponadto bohater był związany z władzą nie tylko pełniąc oficjalne 
funkcje z jej nadania, ale też ze względu na związki nieformalne. Major, któremu 
bohater dostarczał swoje „notatki”, czyli donosy, wiedział o nim wszystko (o ślubie 
kościelnym, o libacji w restauracji „Pod żaglami”, o wypadkach w szkole). W relacji 
z nim bohater czuł się osaczony:

Osaczył mnie ze wszystkich stron. Jeden błąd i wszystko zwróci się przeciw-
ko mnie. Każdy ze znanych faktów wystarczyłby mu do absolutnego skom-

23 L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Łódź, 2006, s. 54.

promitowania mnie jako działacza. (...) Darował mi wspaniałomyślnie, ale 
nie zapomniał. Wie, że brałem ślub w kościele. Tylko ten jeden epizod ujaw-
niony w odpowiednim momencie i miejscu (... ).Strach pomyśleć. Za jego 
[majora] milczenie płacę własną lojalnością. Czasem na przekór samemu 
sobie. Nawet myśl, że działalnością tą umacniam ludową władzę, nie zawsze 
wystarczała. Były momenty, że brzydziłem się sobą, chociaż wiedziałem, że 
w marszu trzeba zakurzyć buty24.

Wojciech Tomasik w Słowniku realizmu socjalistycznego stwierdza: „Świat socre-
alistycznych utworów zaludniają postacie ruchliwe, przemieszczające się w płasz-
czyźnie geograficznej i na drabinie ról społecznych”25. Przemieszczenia bohaterów 
związane są m.in. z awansem społecznym. Warunki awansowania w społeczeństwie 
określała władza, która uzależniała awansującego, podporządkowywała jego działa-
nie własnym celom, a niesubordynacja groziła poważnymi konsekwencjami. Jeśli nie 
należał do partii, uznawany był za przeciwnika władzy ludowej i za wroga przemian 
socjalistycznych. Każdy, kto nie brał udziału w życiu kraju na zasadach wyznaczo-
nych przez władzę, stawał się osobą podejrzaną. To partia, a raczej przynależność 
do niej, zapewniała bezpieczne życie, gwarantowała szybki rozwój, awans na wyższe 
szczeble kariery zawodowej. Bez niej te cele byłyby tylko, mrzonkami. Najczęściej 
spotykanym modelem bohatera powieści socrealistycznej był młody inteligent, mi-
grant ze wsi, działacz robotniczy, pionier, pozytywny bohater – buntownik, który 
przeciwstawia się staremu porządkowi i chce wprowadzić rządy młodych ludzi, ale 
rządy młodych ludzi, kierujących się programem partii jako przewodniej siły w spo-
łeczeństwie socjalistycznym. Należy pamiętać, że władza ludowa zwabiała młodych 
ludzi w swoje sidła pod pretekstem awansu i poprawy sytuacji materialnej. Mało 
kto zdążył w porę zauważyć, że staje się wewnętrznie zniewolonym człowiekiem 
w świecie fałszu i terroru. A gdyby nawet miał tego świadomość, oferta była zbyt 
kusząca, by można z niej było po prostu zrezygnować. Bohater – narrator powieści 
Za grzechy cudze i własne, awansując doświadcza niepokoju, z powodu decyzji, które 
musi podejmować z racji funkcji kierowniczych:

Od kiedy podjąłem pracę w szkole razem z funkcją opiekuna organizacji, 
wszystko stało się bardziej skomplikowane. Niby jestem sobą, a nie jestem.  

24 E. Kupiszewski, Za grzechy cudze i własne, Warszawa - Ostrołęka 1998, s. 24.
25 W. Tomasik, Awansu społecznego temat,[w:] Słownik realizmu socjalistycznego pod red. Z. Łapiński, W. Tomasik, 

Kraków 2004, s. 16.
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Niby robię to co chcę, a robię jakoś inaczej. Inaczej wszystko zaczynam, 
a inaczej kończę26.

Rozterki bohatera dotyczą jego stosunku do starszej, doświadczonej na-
uczycielki. Zwrócił jej uwagę, kiedy w pokoju nauczycielskim wspomniała o Bogu, 
co było sprzeczne z obowiązującym, zwłaszcza nauczycieli, światopoglądem mate-
rialistycznym. Po udzieleniu nauczycielce ostrej reprymendy bohater zastanawiał 
się, czy jednak nie powinien jej przeprosić: bił się z myślami, czy ma postąpić zgod-
nie z sumieniem, czy trzymać się linii politycznej. Ostatecznie stwierdzał: „Jestem 
kimś. Reprezentuję określoną siłę polityczną”27. W stwierdzeniu tym narzuca się 
uwadze zależność między byciem kimś a reprezentowaniem partii. Stąd prosty 
wniosek, że bez partii, wedle własnego mniemania, bohater będzie nikim. Podejmu-
jąc jakąś wątpliwą moralnie decyzję zawsze tłumaczył sobie, że cel uświęca środki 
i że właśnie tak musiał postąpić jako reprezentant „siły politycznej”, działającej dla 
dobra społeczeństwa i całego kraju. Dbając o swój wizerunek we własnych oczach, 
bohater nie tylko wycisza swoje wątpliwości, rozgrzesza się z własnych nieetycz-
nych postępków, ale też musi się oszukiwać, żeby to, za co odpowiada potwierdzało 
propagandowy obraz rzeczywistości. Przedmiotem jego dumy jest opieka nad ZMP, 
ale konieczność zamykania oczu na niewygodną rzeczywistość, żeby podtrzymywać 
swój wizerunek jako skutecznego działacza, sprawia że bohater w ogóle nie wie, co 
się w organizacji tej dzieje. Okazuje się, że najlepsi aktywiści słuchają Wolnej Euro-
py, czytają potajemnie zabronione książki, a jeden z uczniów tworzy w pamiętniku 
wizerunek swojego nauczyciela i opiekuna organizacyjnego jako karykaturę człowie-
ka, znienawidzonego przez podopiecznych. Kiedy Major wykrywa młodzieżowe 
sprawki, wszystko to spada na bohatera jak grom z jasnego nieba. Uczniowie zo-
stają oskarżeni jako wrogowie ustroju, spiskujący przeciwko partii i współdziałający 
z imperialistycznym Zachodem, a w konsekwencji wydaleni ze szkoły oraz w pu-
blicznym procesie ukarani surową karą kilkuletniego więzienia. Bohater jako czło-
wiek i nauczyciel przeżywa boleśnie sytuację chłopców, ale jednocześnie jako ktoś 
o pewnej już pozycji w nowym społeczeństwie boi się o własną karierę. Odpowiadał 
bowiem za młodzież i na domiar złego sam przekazał uczniom odbiornik radiowy, 
stał się niewiarygodny jako informator w oczach majora. 

Powieść Za grzechy cudze i własne opowiada o młodym człowieku, który 
szybko awansował dzięki zaangażowaniu politycznemu, przy czym jest to awans 

26 E. Kupiszewski , dz.cyt., s.33.
27 tamże, s. 32.

na miarę niedużego, prowincjonalnego miasta, i który przeżywa swój upadek, na 
skutek zmiany kierunku wiatru historii. Gwałtowne pikowanie w dół zaczyna się 
w chwili, kiedy ktoś życzliwy podtyka mu pod oczy egzemplarz gazety, w której to 
przeczyta ironiczną interpretację swoich uczynków. 

Nauczyciel, którego nienawidzę, jest przystojnym i młodym mężczyzną. 
Tak mówią kobiety i dziewczęta z klas starszych. Urzeczone jego powierz-
chownością gotowe są nawet... Ale ja nie jestem plotkarzem. O tym, czy 
postępuje zgodnie z moralnością socjalistyczną, wie tylko jego żona, była 
uczennica. (...) Zrozumiałem, ze moralność socjalistyczna jest inna dla jed-
nych i inna dla drugich. Uczeń, który pali papierosy zasługuje na potępienie, 
natomiast nauczyciel, który uwodzi uczennice, zasługuje na uznanie. Za tę 
prawdę jestem wdzięczny nauczycielowi, którego nienawidzę...I dlatego dro-
gi czytelniku, jeśli spotkam jeszcze kiedyś nauczyciela, którego nienawidzę, 
ukłonię mu się nisko z najwyższym szacunkiem. On właśnie zdemaskował 
całą obłudę naszych czasów, pokazał mi, jak nie należy żyć, przekreślił war-
tości fałszywe. Pomógł mi wyzwolić się28.

Bohater tak oddaje swój stan emocjonalny po lekturze artykułu:

Doznałem nagle dziwnego uczucia, jakby rozstępowała się przede mną 
podłoga, rozpadał blok mieszkalny, a potem ziemia rozkładała na dwie 
części. Spadałem. Ręce miotające sie w rozpaczy nie natrafiły na żaden 
występ skalny. Była pode mną przepaść bez dna. Nie słyszałem nawet wła-
snego krzyku. (...) Z trudem powróciłem do rzeczywistości. Który to już 
raz przystąpiłem do spowiedzi z całego życia przed samym sobą? Kiedy 
zaczęło się zło?29. 

Obrazowanie jasno tu wskazuje, że bohater stracił grunt pod nogami. Oka-
zuje się, że będzie do sceneria dla „spowiedzi z całego życia” [spowiedź w powie-
ści pojawia się kilkakrotnie, bohater dokonuje spowiedzi przed samym sobą, przed 
Marią, przed Jagodą, przed ojcem, jest też w powieści spowiedź majora – relacja 
z wydarzeń w Poznaniu]. Spowiedź, o czym już wspominałam, zakłada wyznanie 
grzechów. Do jakich zatem grzechów przyznaje się przed sobą bohater ?

28 tamże, s. 184.
29 tamże, s. 189.
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Zapędziłem się za daleko. Szedłem przed siebie, nie oglądając się na innych. 
Nie dla własnych korzyści przecież. Co ostatecznie osiągnąłem? Stanowisko?  
Szybko awansowałem, ale czy to można nazwać karierą? Pozycję społeczną? 
Tylko wtedy jestem widziany, gdy jestem potrzebny. Pieniądze? Nawet jeden 
cudzy grosz nie przykleił się do moich palców. Co więc zyskałem? Samot-
ność i nieufność ludzką30.

Od wyznania winy grzesznik przechodzi niepostrzeżenie do poczucia 
krzywdy. Nie jest w tej sytuacji możliwa autentyczna skrucha. Poczucie krzyw-
dy wynika stąd, że bohater odczuwa silną dysproporcję między ceną za awans 
a zyskami z niego, w dodatku nietrwałymi. Ceną było porzucenie wartości wynie-
sionych z domu rodzinnego, rozmaite zachowania nieetyczne usprawiedliwiane 
wyższą koniecznością i osłoną partii. Cena nie wydawała mu się wygórowana, kie-
dy widział wymierne korzyści awansu. Odkąd zyski stanęły pod znakiem zaufa-
nia, a „góra” partyjna straciła nieomylność – poczucie straty zaczęło dominować 
w jego świadomości. 

Powieść ostrołęckiego pisarza stanowi interesującą próbę wniknięcia w we-
wnętrzny świat bohatera z awansu, który zobaczył dla siebie życiową szansę w do-
konujących się przemianach ustrojowo-społecznych, co spowodowało, że porzucił 
tradycyjny system wartości obowiązujący w chłopskiej rodzinie i nie cofał się przed 
czynami nagannymi moralnie [donosicielstwo, wyrzucanie z pracy kolegów o nieza-
leżnej postawie]. Zmiana sytuacji politycznej, której nie przewidywał, na którą w ża-
den sposób nie był przygotowany, bo zgodził się być „trybem” w machinie władzy, 
postawiła jego dopiero co osiągniętą pozycję pod znakiem zapytania, wyzwalając 
w nim negatywne reakcje emocjonalne i skłonność do „spowiedzi”. Te ponawiane 
przez niego wyznania [głównie przed samym sobą], co umożliwia narracja pierw-
szoosobowa, nie są jednak rzeczywistymi spowiedziami. 

W rezultacie przebija w nich nie poczucie winy, ale krzywdy. Te wymuszone 
„odwilżą” rekolekcje nie prowadzą też bohatera do zmiany światopoglądu, odwró-
cenia się od partii, wejścia na drogę rewizjonizmu. Bohater sądził, że wiele osiągnął 
życiu, był w szczytowej formie, mógł jeszcze wiele uczynić dla partii, dla młodzieży, 
na czele której stał, dla siebie. „Odwilż” w roku 1956 nie była dla niego dobrym 
czasem. W tym to właśnie roku nastąpiło załamanie jego kariery nauczycielsko-po-
litycznej, został dyscyplinarnie przeniesiony do innej, gorszej placówki szkolnej, 
zdegradowany zawodowo. Powieść oferuje więc czytelnikowi spojrzenie na odwilż 

30 tamże, s. 240.

i Październik od strony tych, którzy skorzystali na powojennej zmianie ustrojowej, 
a zmianę polityczną odebrali jako trzęsienie ziemi, powodujące zaprzepaszczenie 
ich drogi awansu. Z ich punktu widzenia odwilż nie niosła pozytywnych zmian 
w życiu politycznym i społecznym, lecz niszczyła czy kwestionowała ich osiągnię-
cia. Aleksander Nawrocki w artykule Pisarz w cieniu krytyki pisze o bohaterze, odno-
sząc się aluzyjnie do tytułu głośnego filmu Andrzeja Wajdy: „Nie jest to człowiek 
z marmuru, prędzej z gliny, którą dwie siły: stare i nowe – jak to nazywa bohater 
pragną wypalać w swoich piecach”31. 

Czy Kupiszewski stara się usprawiedliwić swego bohatera? Na pewno go 
nie oszczędza, odsłania przecież jego różne ciemne sprawki. Ale jednak nie stawia 
przed sądem, nie piętnuje. Wpisując się swoją powieścią w dyskusję o dekomuni-
zacji [o czym pisze wprost w krótkiej przedmowie Od autora], nie wykazuje intencji 
demaskatorskiej i prokuratorskiej względem młodego aktywisty. Nie traktuje go też 
satyrycznie. Kupiszewskiemu, jak się zdaje, chodziło raczej o jego „uczłowieczenie” 
[lecz nie usprawiedliwienie], co umożliwiła narracja pierwszoosobowa i akcent na 
sposób przeżywania świata i własnej sytuacji przez protagonistę i generalnie chyba 
o dowartościowanie tego typu bohatera [szary człowiek, prowincjusz] – poprzez 
samo to, że czyni się go pierwszoplanowym bohaterem fabuły. Kim jest ów bo-
hater? – współsprawcą patologii stalinowskich czy ofiarą procesu zaprowadzania 
nowego porządku, który umożliwił szybki awans społeczny poprzez zaangażowanie 
polityczne [a nie dzięki kwalifikacjom zawodowym], naiwnym ideowcem czy wyra-
chowanym karierowiczem?

Z emocjonalnego portretu omawianego bohatera wyłania się postać peł-
na sprzeczności, rozdarta wewnętrznie, miotająca się miedzy nową, żarliwą wiarą 
w ideały socjalizmu, a tym, co tradycyjne i – gdzieś w głębi serca uznawane za do-
bre. Chociaż pełen wątpliwości co do metod postępowania z ludźmi traktowanymi 
jako zawada z punktu widzenia nowego porządku, nigdy się przed ich stosowaniem 
nie cofa, mając na usprawiedliwienie wiarę w zwycięstwo socjalizmu. Czy pokazany 
został jako człowiek przegrany? W zakończeniu utworu – po uświadomieniu sobie 
porażki [w pewnym stopniu krzywdy] – bohater nie rozpacza, przyjmuje nowe za-
danie, od „odnowionego” aktywu partyjnego, w którym ważną figurą zostaje Miko-
łaj: „Szedłem przed siebie. Po prostu szedłem”32. Jak rozumieć tę pointę. Może tak, 
że z drogi, na którą wszedł bohater nie ma odwrotu. Nie następuje w nim przecież 

31 zob., A. Nawrocki, s. 10.
32 E. Kupiszewski, dz.cyt., s. 340.
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żadna przemiana duchowa czy światopoglądowa. Co więcej partia wcale go nie po-
rzuca. Drogi awansu nie zostały przed nim zamknięte. Przekonał się tylko, że awans 
nie oznacza drogi, która zawsze prowadzi ku górze, na niej też zdarzają się wypadki 
przy pracy – „nieprzychylne wiatry”.

Magdalena Domurad

Bibliografia
Aronson E., Człowiek istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Warszawa 2006.
Burkot S., Marchołt na Parnasie, Warszawa 1980, s.206–207.
Doliński D., Mechanizmy wzbudzania emocji. Ekspresja emocji. Emocje, poznanie, zacho-

wanie., Poznań 2011.
Foss J., Awans pisarza do miasteczka średniej wielkości, „Tygodnik Ostrołęcki” 1984, 

nr 35,s.9.
Golińska L., Emocje: przyjaciel czy wróg?, Łódź, 2006.
Kupiszewski E., Za grzechy cudze i własne, Warszawa – Ostrołęka, 2010.
Nawrocki A., Pisarz w cieniu krytyki, „Kultura” 1986, nr 33.
Parzych Cz., Opowieść o Edwardzie Kupiszewskim, Ostrołęka 2010.
Tomasik W., Awansu społecznego temat,[w:] Słownik realizmu socjalistycznego, red. Ła-

piński Z., Tomasik W., Kraków 2004, s.16.

Magdalena Domurad – pierwszy raz spojrzała na świat w mroźny i szary zimowy 
dzień. Zapewne już wtedy wiedziała, że będzie tworzyć inny – lepszy świat w słowie. 
Powołała do życia cztery tomiki poezji. Uwielbia podróże w świat innych poetów, 
pisarzy i ten rzeczywisty pełen komarów, deszczu i przecudnych krajobrazów. Na co 
dzień nauczycielka języka polskiego w ostrołęckiej szkole ponadgimnazjalnej, która 
„na chwilę” przed emeryturą postanowiła wreszcie zrobić coś dla siebie i zaczęła 
biegać, już nie tylko od biblioteki do biblioteki, ale po leśnych ścieżkach. Pisaniu po-
ezji, prozy, czy tekstów krytyczno-literackich oddaje się w wolnych od pracy chwi-
lach, a jest tych wciąż za mało.

NICOLAE MAREŞ
Rumunia – Bukareszt 

O polskim grafiku Leonardzie Salmenie i Mihaiu Eminescu1

Eminescu jest głównym rumuńskim twórcą, który – w sposób szczęśliwy – inspi-
rował i nadal inspiruje licznych artystów plastyków zafascynowanych jego liryką, 
pragnących oddać prawdziwy, plastyczny obraz jego twórczości. Zainteresowanie 
plastyków jego poematami spowodowane jest faktem, że opisy, jak i poetyckie prze-
słanie liryki Eminescu predysponowane są do najszerzej pojętej wizualnej realizacji, 
niektóre z nich bardzo subtelne lub o wyjątkowym liryzmie. W moich badaniach 
dotyczących odbioru poety w Polsce, natknąłem się na oddanego artystę plastyka, 
który poświęcił życie głównie na ilustrowanie twórczości wielkiego rumuńskiego po-
ety. I był jednym z pierwszych. Można powiedzieć, że Salmen jako rysownik i grafik 
żył z inspiracji twórczością Eminescu. O polskim artyście żydowskiego pochodze-
nia już pisano, co wykażę poniżej. Było kilka niewielkich wzmianek dotyczących 
Salmena nawet w Internecie2. Depozytariuszem jego twórczości jest Gabinet Rycin 
Biblioteki Rumuńskiej Akademii Nauk, kolekcji, którą przez kilka tygodni studio-
wałem z uwagą, także w ramach wystaw, których środki masowego przekazu, po-
chłonięte wydarzeniami bardziej ekscytującymi, nie spopularyzowały. Pewne jest, 
że w Polsce o tym artyście nie tylko nie powstało żadne studium, ale nie wspomina 
się o nim nawet jednym słowem.

Salmen przez prawie 30 lat pracował „nad i z Eminescu”. Żaden inny rumuń-
ski twórca nie cieszył się podobnym „przywiązaniem” artystów plastyków, jakiego 
dowiodła długoletnia praca Salmena. Trudno jest wyliczyć wszystkich tych, którzy 
z większym lub mniejszym talentem, za pomocą atramentu, ołówka czy stalówki 
albo akwareli ilustrowali twórczość autora „Gwiazdy wieczornej”. Z szacunku dla ich 
pracy wymienię najpierw tych dawniejszych: V. Antonescu, Aurel Dragoş, Dem Ior-
dache, Constantin Jiquidi, Mina Byk-Wepper, Dem Demetrescu, Florian Mureşianu, 
Ary Murnu, Leonard Salmen, Victor I. Popa, D. Stoica, O. Smigelschi, Fr. Sirato, 
Mişu Teişanu i in. Nie mogę zapominać także o nam współczesnych, zwłaszcza tych, 

1 Rozdział z książki, przygotowywanej do druku | Capitol din lucrarea în curs de redactare: Nicolae Mareș, Mihai Emi-
nescu în Polonia – Studiu și antologie lirică bilingvă.

2 Zob. także Vezi ș: http://www.luceafarul.net/zodia-eminescu-mihai-eminescu-si-graficianul-polonez-leonard-salmen
-evreu-din-nastere; http://www.luceafarul.net/mihai-eminescu-in-grafica-lui-salmen
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którzy nadali odbiorowi poezji Eminescu nowy wymiar: Alexandru Ciucurencu, Tra-
ianie Brădeanu, Camilu Ressu, Ligii Macovei, Mirci Dumitrescu i in.

Wystawa zorganizowana przez Gabinet Rycin Rumuńskiej Akademii Nauk, 
depozytariusza licznych i wartościowych prac tego rodzaju, pokazała dobitnie z oka-
zji 166. rocznicy urodzin Eminescu w styczniu 2016 r., jak wiele sztuka rumuńska 
zawdzięcza wielkiemu poecie. Szkoda, że słaba popularyzacja tego wydarzenia spra-
wiła, że wystawę obejrzało zbyt wąskie grono. Nasi organizatorzy nie potrafią przy 
tego rodzaju okazjach sięgnąć po zainteresowanie i wykorzystanie szkół w celu roz-
wijania otwartości obecnej we wrażliwości młodego pokolenia, co tak często widywa-
łem w zachodnich dużych miastach, w Krakowie czy Warszawie, żeby wspomnieć 
te metropolie, które poznałem dostatecznie dobrze. Ze wszech miar chwalebny wy-
siłek Rumuńskiej Akademii Nauk powinien sprawić, że sale wystawowe biblioteki 
zmienią się w miejsce pielgrzymkowe dla bukareszteńskich liceów i szkół. Tak się 
jednak nie stało.

Na wspomnianej wystawie w Rumuńskiej Akademii Nauk ze stycznia 
2016  r., a zwłaszcza w zbiorze rycin jej biblioteki znajduje się 95 kartonowych 
plansz o wymiarach od 13 do 64 cm, wykonanych na przestrzeni lat przez Leonarda 
Salmena, przedstawiających różne ilustracje twórczości Eminescu. W większości są 
one wykonane węglem, w niektórych użyto techniki piórka i atramentu, akwatinty, 
akwareli, ołówka, a wszystkie noszą podpis grafika polskiego pochodzenia.

Gabinet Rycin posiada imponujący zbiór ilustrowanych kartek pocztowych. 
Jednak najwięcej z nich przechowywanych jest w prywatnych kolekcjach na terenie 
całego kraju, co dowodzi, że wśród Rumunów kartofilia ma dobre tradycje, a w tej 
dziedzinie Salmen był niedościgniony, jeśli nawet niektórzy posądzają go o kicz. 
Wspomnę, że jeden z zapalonych kolekcjonerów z Teleorman, Corneliu Beda, 
z wykształcenia historyk i jednocześnie literat, posiada kolekcję 559 ilustrowanych 
kartek pocztowych, autorstwa grafika polskiego pochodzenia. Ten sam kolekcjo-
ner ustalił istnienie około 1300 ilustracji wykonanych przez Salmena do utworów 
Eminescu3.

Biografia Leonarda Salmena, najbardziej płodnego ilustratora utworów 
Eminescu, pozostaje w dalszym ciągu nieznana i mało doceniana. Podobnie jak 
polski rzeźbiarz Włodzimierz Hegel pod koniec XIX i na początku XX w. wykonał 
zarówno pomniki, jak i mniejsze rzeźby dla dworu królewskiego4, tak Salmen 

3 Corneliu Beda, Leonard Salmen – Ilustrator al operei poetice a lui Eminescu, București, 2011.
4 Nicolae Mareş, Wladimir Hegel şi arta monumentală românească, Iași, 2014.

zrealizował i sygnował w okresie 1908–1909 i 1922–1923 15 portretów członków 
rodziny królewskiej i 40 portretów przedstawiających pisarzy, krytyków, history-
ków, muzyków itd., wśród nich: D. Bolintineanu, Al. Odobescu, Al. Vlahuţă, Ni-
colae Iorga, B.P. Haşdeu, Duiliu Zamfirescu, George Coşbuca, D. Anghela, St. O. 
Iosifa, Dobrogeanu Gherea, Vasile Alecsandri, M. Sadoveanu. Do twórczości tego 
ostatniego, jak i do utworów D. Bolintineanu i Carmen Sylva, Salmen wykonał 
ilustracje.

Salmen sygnował ponad 200 ilustracji do 99 utworów Mihaia Eminescu, na 
podstawie których wydrukowano w kolorze tysiące kartek pocztowych. Funkcjono-
wały one w obiegu, z czasem coraz popularniejsze, począwszy od roku 1895 i aż do 
początku lat 30. XX w., będąc prostym sposobem komunikacji, z jakiego korzystali 
ludzie młodzi, ale nie tylko. Niektóre ilustracje, istniejące w różnych wariantach, 
zawierały także fragmenty twórczości Eminescu. Kartki pocztowe wykonane przez 
Leonarda Salmena przemierzyły cały kraj i zagranicę, głównie Europę Centralną 
i Bałkany. Cieszyły się wyjątkowym sukcesem również dzięki temu, że wykorzystane 
na nich motywy miłosne były jednymi z najbardziej popularnych.

W latach 1895–1925 składnice książek Saraga z Jass i Socec z Bukaresztu 
wydały konkurencyjne ilustrowane kartki pocztowe z utworami Mihaia Eminescu, 
wykonane przez Leonarda Salmena. Artysta był pierwszym zawodowym grafi-
kiem, który zorganizował indywidualną wystawę swoich prac inspirowanych poezją 
Eminescu. Przypomnę, że pierwsza taka wystawa została zorganizowana w Galaţi 
w roku 1909 z okazji obchodów 20-lecia śmierci poety, a w 1910 r. niektóre z prac 
zilustrowały tom wydany przez I. Scurtu, który stanowił przez długie lata punkt 
odniesienia.

Bywały lata, kiedy dystrybucja ilustrowanych kartek pocztowych odbywa-
ła się na podstawie abonamentów, zamawianych nie tylko przez szkoły, ale przede 
wszystkim przez domy kultury na potrzeby organizowanych bali. Przyjął się zwy-
czaj, że panienka, która otrzymała największą liczbę takich kartek pocztowych zo-
stawała królową balu. Drukiem i dystrybucją ilustrowanych kartek pocztowych (po 
rumuńsku używano ówcześnie skrótu „cpi” od „cărţi poștale ilustrate”) zajmowały 
się znane wydawnictwa Socec i Leon Alcalay.

Na wystawie w Rumuńskiej Akademii Nauk w styczniu 2016 r., oprócz 
plansz z ilustracjami wykonanymi przez Salmena, mogłem zobaczyć także niektóre 
z najbardziej znanych prac ilustrujących poematy: „Juni corupţi”, „Dintre sute de 
catarge”, „Codrule Măria Ta”, „Scrisoarea I-a” („List pierwszy”) (w dwóch warian-
tach), „Satira I-a” („Satyra pierwsza”), „Floarea albastră”, „Scrisoarea a II-a” („List 
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drugi”), „Epigonii” („Epigoni”), „Împărat și proletar” („Cesarz i proletariusz”), 
„Glossa”, „Din cerurile albastre”, „O, rămâi”, „De ce nu-mi vii” („Jaskółki), „Făt fru-
mos din tei”, „Înger și demon” („Anioł i demon”), „Călin”, „Scrisoarea a IV-a” („List 
czwarty”), „Somnoroase păsărele” („Senne ptaki”) i in.

Wystawa była niezwykłą formą popularyzacji twórczości Eminescu, sposo-
bem, do którego może warto byłoby powrócić. Ja naświetliłem tutaj fakt, że artysta 
polskiego pochodzenia Leonard Salmen w sposób unikalny zapisał się w propago-
waniu twórczości Mihaia Eminescu, o czym nie wspomina się wcale w kraju jego 
pochodzenia.

Tłumaczyła Barbara Breabăn

Promocja książki Aleksandra Nawrockiego  
na Węgrzech

Na Węgrzech w PEN-Clubie w Budapeszcie 

(15.05), a także w Domu Kultury w Székesfe-

hérvár (17.05) odbyła się promocja wyboru 

wierszy Aleksandra Nawrockiego, wydanych 

przez wydawnictwo Irodalmi Jelen Könyvek. 

Książka nosi tytuł „Farkasüvöltés ezüst ke-

retben” (Wycie wilka w srebrnej oprawie), 

a zawarte w niej utwory przetłumaczył na ję-

zyk węgierski wybitny poeta i prozaik, Györ-

gy Mandics. Spotkania prowadziła Gizella 

Csisztay. 

György Mandics, Aleksander Nawrocki i Gizella Csisztay na spotkaniu  
w PEN-Clubie w Budapeszcie

i w Domu Kultury w Székesfehérvár.
Zdjęcia Barbara Jurkowska
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KLAUDIA JAISSLE
Niemcy – Düsseldorf 

Ostatni lot
 Podniebny akrobato – nastroszyłeś piórka, będąc jeszcze na gałązce – szy-
kowałeś się do lotu. Czy spodziewałeś się, że będzie to twoja ostatnia podróż? 
Wzbiłeś się pięknie ku niebu, rozpędzając się swobodnie i nagle zniżyłeś się, aby 
z ogromną prędkością zakończyć swoje życie na szybie balkonowej. Nie widziałeś 
przeźroczystej przeszkody.
 Byłeś jak zapałka, która iskrzyła się wspaniale i paliła się niebiesko-zielonym 
płomieniem. Przez chwilę spalała się, po czym zaraz zgasła, zostawiając szary dym 
w powietrzu.
 Odbijając się od szyby jeszcze walczyłeś, leżąc na balkonie. Widziałam, jak 
kołatające serce wybijało szybki, lecz ostatni już rytm. Chociaż miałam nadzieję, że 
zaraz wstaniesz i znów wzlecisz w powietrze, jednakże było jasne – za chwilę padłeś 
bez śladu życia.
 Niespodziewanie tego samego dnia usłyszałam opowieść o naszym życiu, że 
jest ono niczym ptak, który wleciał do ciepłego pokoju, krążył przez pewien czas i za 
chwilę wyleciał, aby ponownie znaleźć się w zewnętrznym świecie. 
 Taki jest nasz pobyt tutaj na ziemi, gdyż każdy się narodził i każdy umrze. 
Pytanie, które powinniśmy sobie postawić, jest takie – jaki jest sens mojego życia? 
Po co lub dlaczego ja żyję? Nie można przeżyć życia nie zadając sobie tego pytania.
 Próba odpowiedzi na nie jest pierwszym krokiem, aby przestać się jedynie 
unosić na powierzchni życia i poszukać jego głębszego sensu. Atrakcje zapewniane 
przez życie bardzo oddalają człowieka od zadania sobie tego pytania. Pociąg, w któ-
rym jedziemy, ma przecież swoją stację końcową. Niemożliwym jest, aby podróżu-
jący nim pasażerowie nie wiedzieli dokąd pociąg, zwany życiem, jedzie.
 Ptak, który skończył swój żywot na mojej szybie balkonowej, był swego ro-
dzaju znakiem. Życie jest piękne, lecz jednocześnie tak bardzo ulotne. Nie powinni-
śmy o tym nigdy zapominać.
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