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 Wiersz czarny – od Ludmiły Freivald Wiersz biały – od Diany Dmitrijewnej
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ALEKSANDER NAWROCKI

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

S
łowo jest drogą do człowieka. Ale nie gadulstwo, 
w dodatku zapętlone w gordyjski węzeł. Chry-
stus mawiał: niech wasze tak znaczy TAK, nie 

NIE. Bez podtekstów. Stąd Nowy testament, w którym 
Bóg był dla człowieka i wyrażał się jasno, wyeliminował 
Stary, w którym człowiek był dla Boga, wymyślającego 
coraz to nowe zakazy i nakazy. Tymczasem obecnie ję-
zyk, zwłaszcza humanistów, odrywa się od człowieka 
i zaczyna meandrować własnymi drogami, a my przesta-
jemy go rozumieć, a co za tym idzie, również i siebie. Transparentność, bilateral-
ność, dychotomia, introdukcja, etc. To język w języku. Taki XVII–XVIII-wieczny, 
naszpikowany makaronizmami. Obecnie coraz mniej mamy czasu, żeby głowić 
się nad tym, co też ten nowy obcy język chce nam powiedzieć. Czasu mamy 
coraz mniej, a pisaniny w gazetach są coraz dłuższe, spowodowane prawdopo-
dobnie płaceniem od linijki tekstu. Poezja również odrywa się od poetyckiego 
przekazu. Autorzy zaczynają mataczyć, zwłaszcza wtedy, gdy nie bardzo wiedzą, 
co powinni czytelnikowi przekazać. Tworzą martwe wiersze, polują na metafory, 
pseudooryginalność. „Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy” – ta Mickiewi-
czowska prawda cały czas jest aktualna. A czytelnik skazany na martwe teksty 
i udrękę mataczenia po prostu ich nie przyjmuje. Dlatego wolimy widzieć, niż 
słyszeć. Widzenie jest jednoznaczne. Co prawda każdy odczytuje je po swoje-
mu, ale jednak. Po widzeniu najważniejsza jest wrażliwość, uczucie. Najszybciej 
dociera. Nie na próżno Mickiewicz za motto swojej debiutanckiej twórczości wy-
brał: „Czucie i wiara silniej mówią do mnie, niż mędrca szkiełko i oko” i od razu 
trafił do odbiorców.

Naturalnie tych światłych, normalnych. Dlatego w tym numerze chcę za-
proponować eksperyment, czyli po naszemu próbę, przedstawienia wiersza w po-
staci obrazu, bądź obraz – dopowiedziany obok słowami tradycyjnego wiersza. 
Przypuszczam, że albo jedno, albo drugie dotrze do państwa, bądź do obrazu 
domyślicie sobie słowami własny wiersz. W ten sposób zatrudnione będą i oczy 
i umysł, słowo uzupełnione o piękno obrazu, bądź obraz doprecyzowany słowem. 

Z doświadczenia, własnego wiem, że przyjaźniejsza dla czytelnika jest książka z ilu-
stracjami, nawet obszerna, niż zapełniona gołymi literami, w dodatku wielostroni-
cowa. Życzę przyjemnej, nowej lektury, bo oto w tym numerze, 147 „Poezji dzisiaj”, 
wychodzimy z getta jedynie słów – na szerszy świat…

Aleksander Nawrocki 

PS. 
1. Napisano wiele ksiąg z wieloma bohaterami. Ale nieprzemijającymi cały czas 

są ci powstali z wielkiej miłości: Tristan i Izolda, Abelard i Heloiza, Beatricze – 
Dantego, Laura – Petrarki, Maryla Mickiewicza, etc.

2. Najtrudniej mądry przekaz wyrazić jasno i krótko oraz – najpiękniejsze jest 
piękno naturalne. Bez koafiur.

3. Nie potrafimy się wysławiać. Wymowa – pożal się Boże. W masowych przekaź-
nikach wybrańcy narodu, a nawet warstwy oświecone, zaczynają od chrząkania, 
akanioekania /aaa, eee/, dukania, nim wyduszą z siebie określony tekst. Tylko 
wulgaryzmy wychodzą im sprawnie, „wyraziście”.

Aleksander Nawrocki

Dear readers and poetry lovers

T
he word is the way to man. But not talk, looped in a Gordian knot. Christ 
used to say: let your yes mean YES, not NO. Without subtext. Hence the 
New Testament, in which God was for man and made himself clear, elimi-

nated the Old, in which man was for God, inventing new and new prohibitions and 
orders. Meanwhile, now the language, especially of humanists, breaks away from 
man and begins to meander in its own ways, and we stop understanding him, and 
thus also ourselves. Transparency, bilateralism, dichotomy, introduction, etc. It’s 
language in language. Such as the 17th–18th centuries, full of macaroons. Curren-
tly, we have less and less time to think about what this new foreign language also 
wants to tell us. We have less and less time, and newspaper writings are getting 
longer, probably due to paying per line of text. Poetry also detaches itself from the 
poetic message. Authors begin to be lazy, especially when they don’t know exactly 
what to say to the reader. They create dead poems, hunt for metaphors, pseudo-ori-
ginality. “Without hearts, without spirit, these are skeletons of peoples” – this Mic-
kiewicz truth is still valid. And the reader, doomed to dead texts and the torment 
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макаронизмами. Сейчас у нас все меньше времени, чтобы задумываться над тем, что 
хочет сказать нам этот новый чуждый язык. Времени у нас становится все меньше, а 
писанины в газетах становятся все длиннее, вероятно это вызвано оплатой за строчку 
текста. Поэзия тоже отрывается от поэтического послания. Авторы начинают лукавить, 
особенно тогда, когда не очень хорошо знают, что именно должны донести до читателя. 
Они создают мертвые стихи, охотятся за метафорами, псевдооригинальностью. «Без 
сердец, без духа – они люди-скелеты» – эта правда Мицкевича актуальна до сих пор. 
А читатель, обреченный на мертвые тексты и мучения заблуждений, просто их не 
принимает. Поэтому мы предпочитаем видеть, а не слышать. Видение однозначно. 
Правда, каждый прочитывает их по-своему, но все же… После видения наиважнейшее 
– чувствительность, чувство. Быстрее доходит. Не напрасно Мицкевич девизом своего 
дебютного творчества выбрал: «Чувство и вера говорят мне сильнее, чем стеклышко 
мудреца и глаз», – и сразу достучался до своей аудитории. Естественно светлой, 
нормальной. Вот почему в этом номере я хочу предложить эксперимент, то есть, по
-нашему, попытку представить стихотворение в виде изображения, или изображение 
– дополненное рядом словами традиционного стихотворения. Я полагаю, что либо 
одно, либо другое подойдет для вас, или к картине вы придумаете свое собственное 
стихотворение. Следовательно, будут задействованы и глаза, и ум, слово будет 
дополнено красотой изображения, или изображение уточнено словом. По собственному 
опыту знаю, что книга с иллюстрациями, даже огромная, более привлекательна для 
читателя, чем заполненная голыми буквами, к тому же многостраничная. 

Желаю вам приятного, нового чтения, потому что в этом, 147 номере „Poezji 
dzisiaj”, мы выходим из гетто только слов – в более широкий мир…

Александр Навроцкий

PS. 
1. Написано много книг со многими героями. Но бессмертными во все времена 

являются те, кто восстали из великой любви: Тристан и Изольда, Абеляр и Элоиза, 
Беатриче – Данте, Лаура Петрарки, Марыля Мицкевича и т. д.

2. Трудней всего мудрое послание выразить ясно и кратко и – самое прекрасное – это 
естественная красота. Без причёсывания.

3. Мы не умеем выражаться. Наша речь – прости нас, Господи. В массовых 
ретрансляциях избранники народа, а даже и просвещённые слои, начинают 
свои выступления с хрюканья, аканьяэканья /ааа, эээ/, бормотания, прежде чем 
выдавят из себя определенный текст. Только вульгаризмы выходят у них легко, 
«выразительно».

Перевод Любовь Красевская

of lamentation, simply refuses to accept them. That is why we prefer to see than 
to hear. Seeing is unambiguous. It is true that everyone reads them in their own 
way, but still. After seeing, the most important thing is sensitivity, feeling. Reaches 
the fastest. It was not in vain that Mickiewicz chose the motto of his debut work: 
“Feeling and faith speak to me stronger than the glass and the eye of the wise” and 
it immediately reached the audience. An attempt, presenting the poem in the form 
of an image or an image – supplemented next to it with the words of a traditional 
poem. for the beauty of a picture, or a picture clarified with a word. From my own 
experience, I know that a book with pictures is more friendly to the reader, even 
a large one than filled with bare letters, and in addition, a multi-page book. “Poetry 
today”, we only leave the ghetto with words – into the wider world ...

Aleksander Nawrocki

PS.
1. Many books have been written with many heroes. But the timeless all the time 

are those born of great love: Tristan and Isolde, Abelard and Heloiza, Beatrice 
– Dante, Laura – Petrarch, Maryla Mickiewicz, etc.

2. The most difficult thing is to express a wise message clearly and briefly, and the 
most beautiful is natural beauty. No worries.

3. We cannot express ourselves. Pronunciation – pity God. In mass relays, the 
elect of the nation, and even the enlightened classes, start with grunting,  
akani-auluelhip before stammering one before they exhaust a specific text. 
Only vulgarisms come out efficiently, “clearly”.

Translated by Anna Maria Mickiewicz 

Дорогие читатели и любители поэзии!
лово – это путь к человеку. Но не болтовня, к тому же сплетённая в гордиев 
узел. Христос говорил: пусть ваше да означает ДА, а нет – НЕТ. Без подтекста. 
Отсюда Новый Завет, в котором Бог был для человека и выражался ясно, 

исключил старый, в котором человек был для Бога, придумывающего все новые и 
новые запреты и наказы. Между тем в настоящее время язык, особенно язык знатоков 
античной культуры, отрывается от человека и начинает блуждать своими дорогами, и 
мы перестаем понимать его, а значит, и самих себя. Транспарентность, билатеральность, 
дихотомия, интродукция и т. Это язык в языке. Такой 17–18 века, напичканный 

C
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BARBARA JURKOWSKA NAWROCKA

* * *
Jestem obok:
Obok ciebie
Obok was
I obok siebie

Jestem tu
I tam też – 
Gdzie chcesz
Jak chcesz – 
Wiem

Gwiazdy na dłoniach mam 
Szczęścia znak
Jestem…
Jeszcze…

* * *
I am next:
to you
to all of us
and to myself

I am here
and I am there – 
I am where you want
And as you wish – 
I know

stars on my hands
is a good sign
I am here…
yet…

* * *
Я рядом
Рядом с тобой
Рядом с вами
И рядом с собою

Я здесь 
И там тоже – 
Где хочешь 
Как хочешь – 
Знаю

Звезды на моих ладонях
Счастья знак
Я здесь…
Еще…

POEZJA W OBRAZACH

Wiersz uśmiech – Barbara Jurkowska Nawrocka
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BARBARA JURKOWSKA NAWROCKA

* * *
Gwiazdy, punkty na niebie
A ja
Punkt na ziemi
One mają blask
Ja ogień wewnętrzny
Patrzą na mnie
Ja na nie patrzę
Dalekie jesteście
W mojej codzienności
Niezmienne.

* * *
stars – points in the sky
I am a point on Earth
where the points glow
I am an internal fire
and the points look at me

I do not look at the points
as they are far away
and in my everyday life
they are constant

* * *
Звезды, точки на небе
А я 
Точка на земле
Они блестят
Я огонь внутренний
Они смотрят на меня
Я на них смотрю 
Вы такие далекие
В моей повседневности
Неизменно.

Wiersz uśmiech z pióropuszem (B.J.N)
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BARBARA JURKOWSKA NAWROCKA

* * *
Czas się kurczy
Rozciągam pamięć
By zachować chwile
Szczęścia
Niebo jest nadzieją
Że tam będę
I nowe światy

* * *
Time is shrinking

I am stretching my memory
To keep moments of happiness going

Heaven is a hope
But I will be there
and new worlds

* * *
Время сжимается
Я растягиваю память
Чтобы сохранить моменты
Счастья 
Небо это надежда
На то что там будут
И новые миры

Wiersz z zamyśleniem
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BARBARA JURKOWSKA NAWROCKA

Moment
Nad Leną
Rozciągniętą między brzegami
Niebo postawiło tęczę

Przechodzę wzrokiem przez nią
Jak przez bramę
W bezkresie nieba
Wypatrując Boga
Bo
Ziemia woda niebo
Choć realne
Przez moment stały się

Zaświatem.

Момент
Над Леной
Растянутую между берегами
Небо установило радугу

Я прохожу взглядом сквозь нее
Как через ворота
В бескрайнее небо
В поисках Бога
Потому что
Земля вода небо
Хоть и реальные
Через мгновение стали
Потусторонними.

Basia w wierszu nad Leną

Moment
On the river Lena
stretched between its banks
a rainbow was cast from the sky

I look through it
like through a gate
looking for God

in the endless sky
For a moment I am there
earth, water, sky
although real
for a moment they become a part of
the Afterworld
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BARBARA JURKOWSKA NAWROCKA

* * *
A my jak ptaki
Odlecimy w jasność nieba
I po sobie zostawimy
Nie tylko gniazd wspomnienia

* * *
And like birds
we will fly away into the brighteness of the sky

And will leave behind
Not just memories of nests

* * *
А мы как птицы
Улетим в ясность неба
И после себя оставим
Не только гнезд воспоминания

Wiersz – zimowy odlot – Basi
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ALEKSANDER NAWROCKI

Zamiast erotyku

Powietrze ciemnieje oddychając tobą –

pani milcząca wśród pulsowań czasu.

Odpychasz wieczór ręką i w tym geście

zastygłym jesteś jak ciężar pytania.

Ptaków w twych włosach 

     wołanie zza rzeki

i dziewcząt uśmiech pąsowy, opadłych

jak jasne deszcze w chciwe usta ziemi.

Różo, spokojnym igliwiem

świtów rzeźbiona,

z białych brzegów lata

morze błogosław i łagodny kamień –

 sypkiego życia dwa piękne ramiona.

Portret Pani Basi w zaświatach



22 23

ALEKSANDER NAWROCKI

* * *
Pantofle piękniały na Twoich nogach.
sukienki stawały się lekkie i wiotkie,
uśmiech szczęśliwiał, że mógł być Tobą;
kiedy szłaś, nawet niebo wychylało się z chmur,
a droga tańczyła w zachwycie.

* * *
Slippers were beautiful on your feet, 
dresses became light and airy, 
smiling, happy to be you; 
when you went, even the sky cried through the clouds, 
and the road danced away

* * *
Тапочки становились красивыми на твоих ногах. 
платья – легкими и воздушными, 
а улыбка счастливой, оттого что могла быть тобой; 
когда ты шла, даже небо выглядывало из-за туч,
и дорога танцевала в восторге.

Wiersz z ,,koniuszym’’ i księżniczką Barbarą
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ALEKSANDER NAWROCKI

* * *
Wracam
od Ciebie do Ciebie,
bo dokąd mam iść?
Deszcz się już dawno wypadał.
zgrabiono ostatnie liście,
dokwitają hortensje
irozpacz...jak kamień
...w twarz.

* * *
Я возвращаюсь
от тебя к тебе,
потому что куда мне идти?
Дождь давно уже прошел.
собраны последние листья,
доцветают гортензии 
и ... отчаяние ... как камень
...в лицо.

Szczęśliwi: Aleksander i Barbara (2011) 
po uhonorowaniu Międzynarodową Nagrodą 

pod patronatem Vaclava Havla. Praga Czeska.

* * *
I come back 
from you to you, 
where should I go? 
last leaves were raked entirely 
and all rain fell long ago. 
 
hydrangeas will wither in a minute 
 
and despair 
hits the face 
like a stone
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Poezja rodzinnego domu

Nad Świtezią wierszy

Wiersz z pożegnaniem
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Wiersz rogaty

Wiersz ze Świtezianką

Wiersz z fajką Wiersz – świat do góry nogami
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Para z bajek – od Ludmiły FreivaldWiersz „Biały” dla mnie – od Ełki Niagołowej
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Śnieżni kochankowi

Wiersz – Przedwiośnie

Autor w emocjach

Nimfa przed rozdrożami – od Ełki Niagołowej
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Wiersz z Margaritą w OpinogórzeAzerbejdżanka myśli swój wiersz
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Strzaskane marzenia

Droga do sławy – Baku
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AleksAndrA smerechAńskA

* * *
Nakładam na siebie tony wierszy
naiwnie przekonana, że 
zbroja z pierzastych słów
ochroni mnie
przed złem tego świata

* * *
I put tons of poems on myself
naively convinced that
armor of feathered words
will protect me
from the evil of this world

* * *
Я надеваю тонны стихов
наивно уверена, что
доспехи из пушистых слов
своими перьями
уберегут меня 
от зла всего мира

Kocha, nie kocha?

Szczęście w peruce
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BożenA BoBA dygA

* * *
Podają nam chleb – kamień powszedni
padają nam sól, tę z oka
Wszystko po to, by ból był zwyczajny jak kiełbasa
    (…) miejsce na śmiechy z offu

* * *
They give us bread – a daily stone
They give us some salt, that from the eye
All this to make pain common
as porridge
    (…) space for a laugh track

* * *
       przekład Oleksander Gordon i Jewhen Baran  

z tomu ПИСАНЕ ДОЩЕМ

Подають нам хліб – камінь насущний
Подають нам сіль – з ока
Все для того, аби біль був звичним
як звичайна ковбаса.

Poezja z Bożeną Boba Dygą
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ELIK AIME’E

Podróż odwrotna
Robię wszystko to, 
czego mi 
nie wolno (co za okropne słowo!);
lecę samolotem
i piję wino.
Bo po winie
łzy lżej płyną.

A Reversed Journey
I do everything that
is forbidden to me (what a teriibleword!);
I fly by plane and
drink wine.
Because after wine
tears flow
more easily.

Обратный путь
Я делаю все то,
чего мне 
Нельзя (что за ужасное слово!);
Я лечу на самолете
и пью вино.
Потому что после вина
слезы текут
легче.

Elik Aime’e w swoim salonie literackim
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BArBArA orłowski

Czas
gdzie marzenia w pełnej magii
mają smak namiętności

a szepty aniołów 
dotykają lekko wierzchołków gór   

gdzieś tam kamienie
wyrzeźbione w cieniu – milczą

gdzie chwile pachną rozkoszą
a w dłoniach trzymasz inne dłonie 

tęsknota stała się mottem życia
mądrość odpowiada sarkazmem

pomimo zakurzonych zegarów
wiesz – jak czas szybko ucieka

Gdańsk 13.04.2016

Barbara Orłowski w tęczy wiersza

Time
where dreams come true in full magic 
they have a taste for passion 

and the whispers of angels 
they touch the tops of the mountains slightly 

where stones carved in the 
shade – they are silent 

where moments smell of delight 
and you have other hands in your hands 

longing has become the motto of life 
wisdom suits sarcasm 

despite the dusty clocks 
you know – time is running out fast 

Tłumaczył Dariusz Tomasz Lebioda
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Laura Dullas na kliszy swojego wiersza

LAURA DULLAS

35 mm
Odbiłam cię na kliszy w moim analogu
Odbiłeś się na kliszy w mojej głowie
Tak przypadkiem
Jak zaciek kawy na wczorajszej gazecie
Jak cień mój na asfalcie skąpany w złocie słońca
Jak tusz do rzęs na poduszce w otoczeniu wzruszeń
Tak niespodziewanych
Tak przypadkowych...
Lecz co się zwie przypadkiem
Gdy sama nacisnęłam spust migawki?

35 mm
I reflected you on film in my analogue
You reflected yourself on film in my head
Just by coincidence
As coffee stain on yesterday’s newspaper
As my shadow on the asphalt bathed in golds of the sun
As mascara on a pillow surrounded with emotions
Such unexpected
Such coincidental
Yet what is called coincidence
If I was the one to press shutter button?
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Wiersz noworoczny – Diana Dmitrijewa

DIANA DMITRIJEWA

Wybacz 
Wybacz mi piekło, co między nami
Zza namiętności życia się stało;
Wina w tym nasza obojga. 
Tak bardzo przed losem swoim kapryśni.
Wybacz mi raj, gdzie po trochu 
Z tobą bawiłam się razem,
A potem samotna w oknie 
Zamazywałam je piekłem. 
Rozbić je lepiej byłoby 
Dla wolności i o tym 
Przez wiele lat myślałam,
Lecz raju nie zapomniałam. 

 Tłum. A.N.

Прости 
Прости за ад, что между нами 
Из-за страстей ненужных жизни;
Мы в этом виноваты сами, 
Столь пред судьбой своей капризны. 
Прости за рай, где понемножку 
С тобой прогуливалась рядом, 
Но, а потом, одна в окошке 
Его замазывала адом. 
Разбить бы окна для свободы, 
Чтобы дышать не трудно было, 
Об этом я мечтала годы,
Но рай я так и не забыла.

Forgive
Forgive the hell in us
passion poisoned life

it’s our fault
submissive to the whims of fate.

Forgive the paradise in us
flourish

and then lonely at the window
I blurred all with hell.
It would be better to break them down
to breathe better:
I thought about it for years.
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Anastazja Kuźmiczowa z Białorusi

Lew z poetamiDiana koralowa z Rumunii
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Marlena Zynger patrzy w oczy swojego wiersza

mArlenA Zynger

Nadzieja
s a m o t n e  m y ś l i  p o e t ó w
rzucone za siebie rozmnażają się
 
s ł o w a  o c a l a ł y c h
jak niegdyś kamienie Deukaliona i Pyrry
 
jeśli padną na właściwy grunt
s t w o r z ą  l u d z i

Hope
l o n e l y  t h o u g h t s  o f  p o e t s
when cast behind multiply
 
w o r d s  o f  s u r v i v o r s
like the rocks of Deucalion and Pyrrha
 
should they fall on suitable ground
c r e a t e  p e o p l e

Надежда
одинокие мысли поэтов 
брошенные назад умножаются 
 
слова выживших 
как когда-то камни Девкалиона и Пирры
 
если упадут в правильную почву 
создают людей
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Jelena Korniejewa z piórem swojego wiersza

JELENA KORNIEJEWA

* * *
Wołałam do ciebie z niebios mych
I poprzez gwiazdy mówię ci: 
Dla ciebie wciąż ja żyję tu,
Dla siebie – w raju jestem już. 
Tam życie dyszy tylko snem, 
Lecz miłość, wiara, ogień w nim. 
W nich jedność stanowimy my – 
Dla wszystkich jedno prawo jest. 
Widzę cię poprzez moje sny
I słyszę twego serca bicie. 
Westchnieniem wiosny dla mnie jesteś, 
Dotykiem ukochanych rąk, 
Mojej miłości oceanem,
A ja dla ciebie – ogniem wiecznym
I wszechpomocną dłonią zawsze.

 Przełożyl Aleksander Nawrocki

* * *
Тебе зову я в небеса,
И через звёзды говорю, 
Я для тебя ещё жива,
А для себя – уже в раю,

Там, где живое дышит сном, 
Любовью, верой и огнём,
Где слиты мы с тобой в одном, 
И где один для всех закон. 

Тебя я вижу через сны,
И твоя я слышу сердца стук,
А ты - дыхание весны,
Прикосновение нежных рук,

Моей надежды океан,
А для тебя я - лишь огонь ,
Звезда, горящая в туман
И сверхвозможностей ладонь.
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Lubow Kraszewskaja – miłość

LUBOW KRASZEWSKAJA

Pamięci Basi
Ave Maryja... ucisz niepokój, 
Ciężar rozpaczy spadłej tak nagle.
Ujmuję drżącą ręką słuchawkę,
Wykręcam numer... Polska...Warszawa
I słyszę: Lubow, Basi już nie ma...
Popołudniową porą odeszła.
Przygasło niebo, deszcz, grad ze śniegiem
I błyskawice... biją pioruny. 
Nie widać słońca, a niebo płonie 
Niespotykanym dotąd pożarem. 
Płacze przyroda... Milczy Barbara.
Bar...Ba...Ra – dudni wiatr sylabami 
I w ciszy nagle zapadłej słyszę 
Twój głos... ostatnie Twoje wyznanie: 
Lubow... twórz dalej... wiersze i książki, 
Żegnam się tobą... do zobaczenia...
Zamarła ziemia, wiatr przywarował
I zamieć śnieżna się rozpłynęła.
Białym obłokiem dusza wzleciała
Razem z pamięcią w wierszu o Tobie.

 Przełożył Aleksander Nawrocki 

Памяти Барбары
Аве, Мария!... Утешь... успокой – 
Отчаянья хлынула лава. 
Страшась, телефона касаюсь рукой,
Набираю: Польша. Варшава. 
Любовь... Барбарыбольшенет...
Пополуднинестало...
Гаснет небо. Гром. Дождь. Град. Снег. 
Молния задрожала. 
Мечется солнце, пылают лучи
Огнём неземного пожара.
Плачет природа. Барбара молчит.
Барабанит ветер: Бар... ба... ра...
Но в наступивший вдруг странной тиши,
Твой голос... последние речи:
«Liubow, Tystichiiknigi – pishi!
Jazelajunam... wstreczi»
Земля встрепенулась, ветер затих.
Расплавилась снежная замять.
Душа – белым облачком – в белый стих.
Светлая о тебепамять. 
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Jaśminowy wiersz – Jasmin Schancer  
– wokalistka z USA

Wiersz w uśmiechu Agnieszki Polak

AgniesZkA PolAk

Rodzeństwo
Z jednego łona
owoc grzechu czy miłości
nie wiem
Patrzę 
Nie wierzę
Jedno drugiemu
Zazdrości

Lublin, czerwiec 2017
Siblings

From one womb
Whether fruits of sin or love
I do not know
I look at them 
And I cannot believe
What they feel towards one another
Envy

Lublin, June 2017

Родство
Из одной матки
плод греха или любви
Я не знаю
Посмотрите 
Я не верю
Друг друга
Ревнует

Люблин, июнь 2017 г.
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Wiersz rowerowy

Drzewo poezji w zimie Miry Łukszy

Maszkaron wiosenny
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Czerwony bukiet poezji

Wiersz w kapeluszu

Wiersz w peruceZłoty bukiet jesieni
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Maura Gurini z Italii

mAurA gurini

Naszyjnik
Po łuku błyszczących kamieni
widzę uśmiech naszych chwil:
są wspomnieniami odległych dni
kiedy miałam nadzieję, że jutro też...

Noszę go, jakby to był twój uścisk,
jak najbliżej szyi:
……., ta słodycz, 
z mojej duszy, wszelki smutek.

La collana
In unacurva di pietrelucenti
Vedoisorrisidei nostril momenti:
Sonoiricordi di giornilontani
quandosperavo ci fosse un domani.

La indosso come se fosse un tuoabbraccio
piustrettacheposso al collol’allaccio:
riesce a scacciare, questadolcezza,
dallamiaanima ogni tristezza.
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Karina Ric z Moskwy w liliowej aurze uśmiechniętego wiersza

Mój cień – mój wiersz
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Wiersze śnieżne Wychodzący z morza kochankowie
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Złamane życie Okulary świata
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Wiersz zimowa Nike Wiersz słowiańska Nike
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Wiersz Srebrna Pani

ALEKSANDER NAWROCKI

* * *
Miłość – jezioro, w którym

zakwita żal do piękna,

kiedy śnieg opada

na wykarczowane z dzieciństwa

dni i miasta po wojnie.

Aż wreszcie przychodzi kobieta – 

pretekst do marzeń

w bezdrzewny wieczór,

gdy jezioro szuka swej duszy.
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ANNA MARIA MICKIEWICZ

Jesienny Grek
To wy
Winne liście jesieni
Matematyczne greckie podręczniki
Dawno temu porzucone na Cyprze
Biały domek
Książki
Winorośl
Dzban dojrzały
Zabłysło czerwienią wojny...
A teraz w Londynie
Grek przycina krzewy
Żałuje
Chciałby tylko jeszcze raz spojrzeć
Na algebraiczne wzory
Te
zostawione
zniszczone...

Autumn Greek
Vine Autumn Leaves 
Mathematical Greek textbooks
A long time ago
In Cyprus
Stood a small white house
There were books,
Vine,
A ripe jug
It shone with the red of war

In London
The Greek prunes the bushes
And regrets 
He would like to look again
At the algebraic formulae
left
destroyed
forgotten

London

  Anna Maria Mickiewicz
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Grażyna Kowalska w uśmiechu swojego wiersza

grAżynA kowAlskA

Sonda
W pełni pulsującego we mnie życia,
zakrada się pytanie: 
w jaką przyszłość pójdę?
Przemierzam kolejne etapy,
dojrzałego życia.
Gubię się w tunelach,
swojego tutaj i teraz.
Spoglądam przez szybę,
na zewnątrz…
Widzę opadające maski,
skrywające obłudę,
rzeczywistości.

Sonar
Of fully pulsating life within me
A question is sneaking out
– to what future shall I go?
Traversing the next stages
Of mature life
I lose my way in the tunnels
Of my own here and now
I look through the window
Outside…
I see the masks falling,
Hiding false truths
… Of reality.

tłumaczenie na język angielski –  
Anna Dzięciołowska
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kAZimierZ Świegocki

Przymierze z czasem
On rzeką we mnie, a ja w nim brzegami.
Idziemy wiecznie na śmierć i na jedność,
brzegi się schodzą, my się oddalamy.
A kiedy już mój stos ciała zapłonie
na górze ciszy, w ziemi Abrahama,
czas mnie uniesie w swoich czułych dłoniach
tam, gdzie wciąż bije godzina ta sama
ziemi i niebu jadącemu kołem.

1966; 1984

My Accord with Time
It is a river in me, I am its shores.
We progress eternally towards unity in death
as the banks close in and we recede.
Then when my body is aflame
on the heights of silence, in the land of Abraham,
time will take me in its tender hands
to where the clock strikes always the same hour
as heaven and earth roll by.

1966; 1984

włAdysłAw JAn BurZAwA

Garnitur życia
Noszę garnitur zwany życiem
szyty na obraz i podobieństwo moje
od urodzenia

Na łokciach powycierany
od ciągłego rozpychania się

Na kolanach podarty
od częstego padania

I cały w plamach
jakich nie sposób
oczyścić

Noszę garnitur zwany życiem
choć przyciasny
to boję się
że wkrótce
z niego wyrosnę

The suit of life
I’m wearing a suit called life
sewn to my image and likeness
from birth

It’s worn at the elbows
from constant jostling

It’s torn at the knees
from frequent falls

And all its spots
cannot be rubben clean

I’m wearing a suit called life
though it’s a little too tight
I’m afraid
lest I soon
outgrow it
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Jan Rychner – wiersz z muszką

JAn rychner

Krople nocy
Jesień dziś w moim sercu
i nie zobaczę pogodnego nieba.
Tylko krople cicho padają
za szybą nocy.
Jak co wieczór wszystko się powtarza.
Jestem gdzieś… ponad,
błądzę, to... tylko dotyk chwili,
oczekiwanie –
wiem jakie to trudne.
Tylko krzyk nocy rozcina ciszę.
Z oczu kapie tęsknota
i tworzy kolejne gwiazdy
na nieboskłonie.

Капли ночи
Осень сегодня в моем сердце 
и не увижу чистого неба.
Только капли тихо падают
за стеклом ночи.
Как и каждый вечер всё повторяется.
Я где-то... надо всём, 
блуждаю, это... только прикосновение момента,
ожидание – 
я знаю, как это сложно.
Только крик ночи разрезает тишину.
Из моих глаз капает тоска
и создаёт следующие звёзды
на небесах. 

 Перевела Мира Лукша

Drops of the night
There is a fall in my heart today
And I won’t see the clear sky.
Only the drops are falling quietly
behind the window of the night.
Things are the same like always
I am somewhere… above
I stray, this is only the touch of the night,
expecting – 
I know how difficult it is.
Only the scream of the night penetrates 

the silence.
The yearing is flowing from my eyes
and creating more stars
on the sky.
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Jurek Wampirek – Jerzy Paruszewski

JerZy PArusZewski

Indiański sposób
Nie wiesz, jak wytropić zło?
Sprawdź, którędy kłamstwo szło!

The way of the indian
Know how to track evil to its root?
Check where the lie placed its foot.

Индианский способ
Знаешь, как выследить зло?
Проверь, где враньё шло.

 Перевод на русский язык: Игорь Паньков
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Obraz Joanny Jagiełło

BARTOSZ RADOMSKI

Eurytion
walka weselna
rozgrywa się o welon
pijana panna młoda
ma nowego wybranka
zamiast nocy poślubnej
centaurochia

Euritione
la lotta di matrimonio
riguardailvelo
la sposaubriaca 
ha un nouvoprescelto 
invecedella prima notte di nozze 
centauromachia

  tłum. Joanna Kalinowska

Eurition
războiul de la nuntă
înjocestevoalul
mireasabeată
l-a ales pealtul
înloc de nuntă
centauromachia

  tłum. Micea Dan Duță
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Alexandra Hinz-Wladyka

Urodzona w 1963 r. w Gdańsku, mieszka i pracuje w Bonn i Hamburgu. Niezależna 
artystka w dyscyplinach fotografii artystycznej i malarstwa. Absolwentka Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdyni. Jej prace były prezentowane na 
wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Kuratorka wielu międzynarodowych 
projektów. 

* * * 
Born in 1963 in Gdańsk; she lives and works in Bonn and Hamburg. A freelance 
creative artist in the disciplines of artistic photography and painting. Graduated 
from the State School of Fine Arts in Gdynia. Her works appeared in a number 
of national and international exhibitions. Curator of serval international projects. 

Stefan Zajonz

Urodzony w 1958 r. w Lublińcu, mieszka i pracuje w Bonn. Studiował historię sztu-
ki i literaturę niemiecką na Rheinische Friedrich-Wilhelms Uniwersytet w Bonn. 
Poeta, fotograf i autodydakta. Uczestnik i kurator w wielu regionalnych i między-
narodowych projektach artystycznych, publikował teksty w ponad 30 czasopismach 
i antologiach, redaktor katalogów sztuki i tomików poezji w języku polskim i nie-
mieckim. 

* * * 
Born in 1958 in Lubliniec; he lives and works in Bonn. He studied art history and 
German literature at the Rheinische Friedrich-Wilhelms University in Bonn. Poet, 
photographer and autodidact. Participant and curator in many regional and inter-
national art projects, published texts in over 30 magazines and anthologies, editor 
of art catalogues and poetry collections in Polish and German. 
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Alexandra Hinz-Wladyka ,,Zimowe dni”

Alexandra Hinz-Wladyka ,,Zimowe dni”
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Sucha igła czasu – Stefan Zajonz Sucha igła czasu – Stefan Zajonz
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STEFAN ZAJONZ

Na brzegu rzeki
Wszechobecne światło, 
w miejscu tkwię, czekam
aż stężeje zmierzch.

Pomiędzy mną a mną wyrasta
połowa nieba i akord bezgłośny
jestem jak krok zanikający 
w kierunku rzeki.

Nie bądź powtarzam, 
bywają chwile godności
głębsze o cień. 

Nasza zgodność
Układamy życie z tego co jest
w niedoścignionej harmonii, wielkie Nigdy
przedziera się przez wielkie Nic – tylko
miłość trwa. Pojawia się echo milczenia
na fotografii zmierzchu, ułóż książkę
która już jest, ułóż album z chwil
nieokreślonych, żeby były modlitwą
z żelaznego zapasu na dysku wieczności.
My, tacy młodzi, tacy nadzy, tacy jedni
nie wyznaczyliśmy daty wyjścia na wolność.

Sucha igła czasu
Lubię tęsknić, póki mam w oczach ten obraz
Odsunięty o sto jesiennych mil. Lubię tęsknić,
kiedy myśl ma pod niebem pastwiska
do ciebie, nieosobna i nie zewnętrzna.
Lubię tęsknić w tym opustoszeniu – sucha
igła czasu najcieleśniej bolesny. Lubię tęsknić
na bibułce i krążyć wśród farb i cyfr rozbełtanych;
głodny trwania czuć na dysku pamięci bliskość
który mnie rozjęzyczy w mgłę świetlistą.

  Dla Alexandry
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Aleksandra Smerechańska (ur. 2000 r.) absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stanisława Staszica w Warszawie. Jej zainteresowania to muzyka, poezja, 
malarstwo, śpiew. Uczestniczka wielu konkursów poetyckich i wokalnych. Dwu-
krotna laureatka Festiwalu Poezji Współczesnej. Wystąpiła w IX edycji programu 
telewizyjnego The Voice of Poland (2018 r.). Obecnie studiuje na uczelni BIMM 
(British and Irish Modern Music University) w Londynie.

Aleksandra Smerechanska (born in 2000) is a graduate of XIV High School of 
Stanislaw Staszic in Warsaw. Her passionsaremusic, poetry, drawing and singing. 
Aleksandra participated in manypoetry and musiccontests. Sheis a two-timelaure-
ate of The Festival of ContemporaryPoetry.  In 2018 shetook part in The Voice of 
Poland – music TV Show.  Aleksandra isnow a student in British and Irish Modern 
Music University in London. 

Александра Смеречанская (род. 2000 г.) ученица XIV Лицея имени Станислава 
Сташица в Варшаве. Её главными увлечениями являются музыка, поэзия, рисование и 
пение. Участница многих поэтических и вокальных конкурсов. Двукратная лауреатка 
Фестиваля Современной Поэзии. Приняла участие в IX выпуске телевизионного 
музыкального шоу TheVoiceofPoland – Голос Польши (2018 г.). В данный момент 
учится в музыкальном университете БИММ  в Лондоне.
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Rysunki autorstwa Aleksandry Smerechańskiej Rysunki autorstwa Aleksandry Smerechańskiej
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WIERSZE NADESŁANE

ryder swoBodny

Pociąg Turnera
pędzi w deszczu pociąg Turnera
na wschód na wschód w kierunku Londynu
w pół zwid powietrze o płótno rozcina
wysokich oktaw o przemiennym rymie

pędzi w deszczu pociąg Turnera
w przypływie narracji ostrzem parowym
Tamizą przez wiadukt na przekór jej falom
wizg blach za pośrednictwem węgla i wody

pędzi w deszczu pociąg Turnera
fastrygą szyn o przestrzeń kapitału
od dyliżansów w trakcie rozwodu
naprzeciw klinem mglistym nawałom

pędzi w deszczu pociąg Turnera
na wschód na wschód w kierunku Londynu
w pół zwid powietrze o płótno rozcina
wysokich oktaw o przemiennym rymie

Поезд Тернера 
(Pociąg Turnera)

мчится под дождём поезд Тернера 
на восток на восток в сторону Лондона
разрезывает в призраке воздухом холст
высоких октав попеременной рифмой

мчится под дождём поезд Тернера 
в приливе рассказа лезвием паровым
Темзой пересекая виадук наперекор её волн
свист жестей посредством угля и воды

мчится под дождём поезд Тернера 
намёткой рельс пространством капитала
от дилижансов во время разводов
навстречу клином туманным бурям

мчится под дождём поезд Тернера 
на восток на восток в сторону Лондона
разрезывает в призраке воздухом холст
высоких октав попеременной рифмой

 Tłumaczył: Dawid Staszczyk
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Turner’s Train
Turner’s train rushes through rain
east east towards London
a phantom slicing in half air and canvas
high octaves of alternating rhyme

Turner’s train rushes through rain
in a burst of narrative on a steaming edge 
through a Thames viaduct in spite of its waves
the squeal of sheets throught coal and water

Turner’s train rushes through rain
stitching raittrocks across the space of the capital
from stagecoaches during their separation
wedging towards misty multitudes

Turner’s train rushes through rain
east east towards London
a phantom slicing in half air and canvas
high octaves of alternating rhyme

 Tłumaczył: Łukasz Świątek

Wiersz, którego nigdy nie zapomnę (Aleksander Nawrocki).

krystynA koneckA

Modlitwa

Zdarzyłam się bezgłośnie. Myślałeś, że kamień.
Zapomniałeś. A czas – nie. Ciął mój los jak brzytwa.
Ileż razy słowami nieznanej modlitwy
szeptałam, byś nie rzucał mną o ziemię, Panie.
Jak więc przez bagna, morza, przez ogień i chmury
przebrnęłam? Jak w ciemnościach rozpoznałam miłość?
I to, co zwą sukcesem? Strwożona prosiłam 
niebo nocą – nie podnoś mnie, Panie, do góry.
Mam dla siebie samotność o świcie. I chwilę
na westchnienie nad światem, z którym coś się stało
niewyobrażalnego, o czym nie wiedziałam. 
Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Czy obok? Więc tylko 
 proszę, proszę, nim los mój zamieni się w śnienie 
 – nie podnoś mnie do góry. Nie rzucaj o ziemię…
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KAROL SAMSEL

Epitafium dla „Narwi”

Tadeuszowi Franciszkowi Machnowskiemu

Śmierci Dionizego Maliszewskiego nie pamiętam i nie mógłbym pamiętać, 
zmarł w sierpniu – podobnie, jak Edward Kupiszewski – kiedy miałem zaledwie 
rok. Umknęła mi śmierć Bogusława Huberta Fedorowicza w roku 2008, obwiniać 
należałoby zapewne trudne pierwsze lata studiów na warszawskiej polonistyce. Od-
chodzeniu i śmierci Alfreda Sierzputowskiego w 2015 roku przyglądałem się z uwa-
gą, napięciem, lecz i świadomością. Nagła śmierć Edwarda Kupiszewskiego w roku 
2000 (nagła przynajmniej dla mnie, szesnastolatka nieobeznanego z sytuacją zdro-
wotną pisarza, być może istniejącymi wówczas kuluarowymi pogłoskami, okolicz-
nościami etc.) stanowiła chwilę symboliczną. Może inicjacyjną? – jakże trudno mi 
powiedzieć, nie wiem. Śmierć z dala od Narwi, bowiem we Wrocławiu, Tadeusza 
Franciszka Machnowskiego w 2020 roku – jest dla mnie nieuchylalnym końcem 
pewnej formacji literackiej. Tego wahadła nie da się zawrócić. Jedyne, co mogliby-
śmy zrobić na poczekaniu, to być może – uświadomić sobie wagę formacyjną grupy 
literackiej „Narew”? Oryginalny liryzm i artyzm tej ziemi to przecież jedynie jej 
spuścizna. Pół wieku funkcjonowania „Narwi” w Ostrołęce – od Maliszewskiego po 
Machnowskiego – wytworzyło nieporabialny językowy obraz świata, obowiązujący 
do dzisiaj – także młodych adeptów sztuki literackiej.

Dobrze, że z nim eksperymentujemy, a i wspaniale, że go dekonstruujemy 
– jak czynią to na gruncie współczesnej poezji związanej z mitologią miasta oraz 
Kurpiowszczyzny poeci najmłodsi, Radosław Sobotka, Marcin Tomczak lub Ka-
tarzyna Fabisiewicz, czy też poeci średniego pokolenia – na czele z Arkadiuszem 
Kruczykiem (przedłużającym „dykcję egzystencjalistyczną” „Narwi” kojarzoną 
m.in. z poezją Bogusława Huberta Fedorowicza).

Jak zwierzał się Wojciech Woźniak, „przystając do »Narwi«, dostrzegł w niej 
– zafascynowany wówczas myślą Edwarda Abramowskiego – związek przyjaźni”1.

1 w. woźniak, Poeci znad narwi, [w:] tegoż, Poeci znad narwi. szkice, recenzje, felietony i wybory wierszy, 
ostrołęka 1994, s. 9.

To ważne spostrzeżenie najprzenikliwszego być może z tutejszych komen-
tatorów poczynań literackich grupy. Owa „abramowszczyzna w stanie czystym”, 
która w latach pięćdziesiątych zaległa u podstaw działań animacyjnych Dionizego 
Maliszewskiego, Mieczysława Czychowskiego i Leszka Bakuły, „oddaje” w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych z nawiązką to, co „wzięła” – ostrołęczanie nie-
mal z dnia na dzień otrzymują dostęp do „cudownej palety” nad wyraz dojrzałych 
literackich osobowości – „Narew” rodzi się formalnie w 1972 roku, literacko zaś 
niewiele później – już w roku 1974 i 1975 poprzez znaczącą, „arkuszowo-broszuro-
wą” inicjatywę: antologie Z kurpiowskiej niwy i Arkusze poetyckie Grupy „Narew”.

Jak zaklasyfikować poetów „Narwi”, tak aby skalę tematów i obraz możliwo-
ści artystycznych grupy zamanifestować najgodniej i najsilniej? Cóż, z pewnością 
nie traci mocy obowiązywania wspomniana zasada ruchu, kołowania, można powie-
dzieć – od Maliszewskiego do Machnowskiego, to Dionizy Maliszewski bowiem 
oraz Tadeusz Franciszek Machnowski stanowiliby antypody regionalistycznego 
potencjału artykulacyjnego całej „Narwi”. Oczywiście, poezji „wiernej tej ziemi” 
jest w obrębie grupy, jej akolitów oraz sympatyków o wiele więcej, dość wspomnieć 
tu Henryka Bendera, mistrza „baśni w codzienności”2, jak określa go Woźniak, albo 
Mieczysława Czychowskiego, genialnego satelitę grupy, „gdańskiego Kurpia”. Jed-
nak to tomy takie, jak z jednej strony Czarne niezapominajki (1978) lub Przydroża 
(1980) Maliszewskiego, z drugiej zaś strony – jak poemat Las (1984) czy tom wier-
szy Wieżowce (1985) Machnowskiego gruntują szczególny obraz „nadnarwiańskiej 
formacji” jako literackich Kolumbów swojego regionu, Kolumbów ów region podbi-
jających, znajdujących dla niego odpowiedni językowy obraz świata. A odpowiedni 
oznacza w tym przypadku nierzadko zaktualizowany, domagający się radykalnych 
uwspółcześnień. W tym zaś najbardziej, jak się zdaje, celował Machnowski, któ-
rego Wieżowce stanowiły poetycką transpozycję i rewizję doświadczeń i przeżyć 
pokolenia gwałtownej urbanizacji Ostrołęki na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.

Jeżeli dołączymy do tego debiut Henryka Bendera z 1975 roku, Koncert na 
dwie dziewanny oraz kolejne tomy poety takie, jak Polne światło (1982) i Poziom-
ki (1984), przyjdzie nam stwierdzi, że szczyt ekspresji poetyckiego regionalizmu 
„Narwi” przypada przede wszystkim na pierwszą połowę dekady lat 80. XX wieku. 
Potwierdza ten osąd twórczość wciąż żyjącego w Ostrołęce Czesława Parzycha, któ-
rego debiut Ponad wołaniem moim (1975) stał się również emanacją poetyckiego 
regionalizmu grupy.

2 tamże, s. 11.
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Co w tym samym czasie dzieje się w twórczości niewymienionych człon-
ków „Narwi”: Edwarda Kupiszewskiego i Alfreda Sierzputowskiego – również 
w ich dorobku wszakże, równolegle, kształtuje się pewien – nazwijmy to – „literac-
ki stan posiadania”. Kupiszewski przekracza założenie formalne „Narwi”, z jednej 
strony tomami takimi, jak Opisanie ciszy(1976) lub Nie bójcie się dnia (1981) 
uniwersalizując „narwiańską” lirykę peryferiów, z drugiej strony – integrując spore 
poetyckie dokonania całej grupy literackiej z własnymi, prozatorskimi. Trud pracy 
nad własnym idiomem opłaca się ze wszech miar – to w jego poezji, najdobit-
niej w tamtym czasie, jak mi się wydaje, wybrzmiewa tzw. metafizyka prowincji, 
będąca przeciwstawnym skrzydłem dla eksperymentów z „realizmu krytycznego” 
w prozie, które rozwija: wpierw tomem opowiadań z 1979 roku, pt. Kto był wy-
żej, następnie zaś już regularnymi, powieściowymi fabułami, m.in. Miałbym taki 
piękny pogrzeb (1979), Koniak dla Anioła Stróża (1984) czy słynne Pokochać 
w sierpniu (1985).

Aktywność tego rodzaju, co występująca w latach 1975–1985 u Kupiszew-
skiego prowokuje do stawiania pytań o preferencje gatunkowo-rodzajowe „Narwi”. 
Nie da się ukryć: przynajmniej we mnie pojawiają się określone wątpliwości oraz 
skrupuły przed nazywaniem „Narwi” grupą poetycką. Przykład Kupiszewskiego 
– prozaika, jeżeli tylko jego opowiadania i powieści uznać za domenę aktywności 
„Narwi”, potwierdza podobne wahania, ale mianowanie „Narwi” kręgiem poetów 
uniemożliwia także twórczość poematowa ich członków – nie chodziłoby tutaj tyl-
ko o wspomniany poemat Machnowskiego Las, lecz także – o ambitny poemat 
Alfreda SierzputowskiegoTryptyk polski pisany w latach 1983–1994 (pierwsze dwie 
części Tryptyku powstały w interesujących nas tu szczególnie, płodnych dla „Nar-
wi” latach 1983 oraz 1985).

Sierzputowski obiera drogę charakterystyczną dla siebie i przeciwstawną 
– zarówno względem regionalistycznych aspiracji grupy literackiej „Narew”, jak 
i wobec eksperymentującego z prozą Kupiszewskiego. Emancypuje się spod kręgu 
lokalnych wpływów osobliwie, bo poprzez stopniową kondensację własnej liryki – 
od debiutanckiego Aktu wiary (1975) aż po Ponad obojętność (1985), osiągając 
próg minimalizmu, w którym za gatunek autorsko uprawiany uznaje miniaturę, 
fraszkę, satyrę i epigramat. Zarazem pracuje nad poematem będącym być może 
największym osiągnięciem poety przed rokiem 2000, czyli wspomnianym Trypty-
kiem polskim – „lwia część” tekstu, przypomnijmy, powstaje w latach największych 
osiągnięć stylistycznych i artykulacyjnych grupy literackiej „Narew”. „Uniwersali-
ści” „Narwi” – bo tak najstosowniej byłoby ich bodajże nazywać – nie byliby sobą, 

gdyby wprowadzając w samo centrum aktywności literackiej grupy gatunki osob-
ne, zapomnieli o kontakcie z czytelnikiem, gatunku prasowym, przede wszystkim 
felietonistyce: reprezentowanej przez Kupiszewskiego przez kameralne Rozmowy 
z córką oraz Listy do ojca, przez Sierzputowskiego z kolei – przez rzutkie, inte-
lektualistyczne Obserwacje. To Obserwacje, wzięte razem z Tryptykiem polskim, 
pozwalają sformułować śmiałą hipotezę, że z tzw. grona ścisłych reprezentantów 
„Narwi” to Sierzputowski zdawał się legitymować największą i najbardziej intelek-
tualistyczną erudycją. Dopiero po nim plasowałby się w szeregu „intelektualistów” 
grupy, mimo panoramicznych powieści, spektakularnych przykładów prozy doce-
nianych w ogólnopolskim środowisku literackim (Nagroda im. Stanisława Piętaka 
z 1985 roku za Pokochać w sierpniu) zawsze chętnie skłaniający się ku „regionali-
stom” – Kupiszewski.

Po opisaniu „regionalistów” i „uniwersalistów” „Narwi” przychodzi pora 
na przybliżenie „egzystencjalistów”. Debiutancki tryptyk poetycki Ireny Knapik-
-Machnowskiej Nie dla wszystkich (1981), Ostatnie drzwi (1984) oraz W sidłach 
(1985), a także debiut Bogusława Huberta Fedorowicza, BHF (wcześniej tylko 
niewielki arkusz poety z 1975 roku, Autogram) nakazują uznać w „egzystencjali-
stycznej wolcie” „Narwi” poetykę dopiero następującą po tych fasadowych – regio-
nalistycznych oraz uniwersalistycznych – następującą po nich, zastrzeżmy, lecz 
nie wtórną wobec nich.

Podobnie głosy Fedorowicza i Machnowskiej ocenia Wojciech Woźniak, 
widząc w podobnych poetyckich artykulacjach przede wszystkim satelitowe wo-
bec zainteresowań grupy zjawiska „łączenia imaginacji z dyscypliną retoryczną”, 
a nawet odgłos „»tonów samolubnych«”3. Na styku czy też pograniczu ujęć regio-
nalizmu oraz egzystencjalizmu tworzy Stanisław Kałucki, szczególnie dla Woźnia-
ka interesujący przede wszystkim ze względu na tom Zorza z krwi4. Powstaje on 
w 1985 roku, co wydaje się potwierdzać intuicję o późnej „egzystencjalistycznej 
wolcie” tak regionalistycznej pierwotnie „Narwi”. „Wolcie” w pełni ukształtowanej 

3 sąd woźniaka może wywoływać kontrowersje z wielu powodów, m.in. i z tego, że za satelitową wzglę-
dem tematycznych dominant grupy uznaje on nie tylko literaturę uprawianą przez Fedorowicza czy przez  
knapik-machnowską, lecz także nawet – z czym mi samemu trudno się zgodzić – literaturę sierzputowskiego. 
tamże, s. 11.

4 „nowe treści wnosi od niedawna w wierszach stanisław kałucki, przedstawiając obrazem sylwetkę psycho-
logiczną człowieka pracującego w rzeźni uprzemysłowionej (czyli – zakładach mięsnych). wiersze kałuckiego, 
które on sam nazywa »branżowymi«, to najciekawsze ostatnio zjawisko w zasięgu grupy »narew« […]”. 
tamże, s. 10–11. 
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właśnie w latach takich, jak 1984 czy 1985, gdy Przydroża Maliszewskiego czy Po-
ziomki Bendera zastępowane są przez pozycje takie, jak Wieżowce Machnowskiego 
(jeszcze na poły regionalistyczne), Zorza z krwi Kałuckiego, BHF Fedorowicza 
czy wreszcie – W sidłach Knapik-Machnowskiej.

Jak zostało już wielokrotnie wskazane, zakres kompetencji rodzajowo-ga-
tunkowych grupy literackiej „Narew” nie mógłby zostać ograniczony do tych po-
etyckich. Uprawiane w łonie grupy poemat (Machnowski, Sierzputowski), felieton 
(Kupiszewski, Sierzputowski) i powieści z opowiadaniami (Kupiszewski) prze-
czyłyby podobnemu, krzywdzącemu uproszczeniu. „Narew” to jednak również 
symbol (jakże zapomnianej) działalności wydawniczej, oficyna klubu literackiego 
z sukcesem wywiązanego z grupy w 1977 roku doprowadziła do wydania w latach 
1981–1986 ponad 30 pozycji członków i sympatyków „Narwi”, debiutantów, któ-
rych „Narew” usiłowała przysposobić (obiecujący, lecz niestety jedyny tom Beaty 
Łys, Wierne ukrycie z 1985 roku), a nawet tłumaczy (na czele ze stale sympa-
tyzującym z „Narwią” Aleksandrem Nawrockim, który w 1986 roku zdecydował 
się wydać w Ostrołęce antologię wierszy rumuńskich we własnym przekładzie, 
Trzecie oko)5.

Niniejszą propozycją trójobszarowej klasyfikacji dorobku grupy literac-
kiej „Narew” nie roszczę sobie żadnego prawa do obiektywizowania tej znaczą-
cej spuścizny. Raczej – usiłując zachowywać stosowny dystans, próbuję zawrzeć 
we własnym szkicu pewne preliminaria, wstępne rozpoznania dopiero, które być 
może – w odległej przyszłości – dopomogłyby nam właściwie ocenić dorobek tej 
fundamentalnej dla aktywności literackiej Ostrołęki grupy. O wielu poetach nie 
wspomniałem, choćby o Leszku Bakule reprezentującym najwydatniej być może 
rzadki styk regionalizmu z uniwersalizmem, ze względu na powieści takie jak 
Czerwony bór (1971), Czarny bór (1974) oraz Biały bór (1977), a także na późny 
poemat osadzony w religijnej mitografii regionu ostrołęckiego, pt. Golgota z 1993 
roku. Cóż, jeszcze bardziej nietypowym niż „Kurp poznański” przypadkiem wy-
daje się przypadek „Kurpia gdańskiego”: Czychowski ze wszech miar bowiem 
zasługuje sobie na miano artysty precedentalnego: w jego pierwszych tomach 
niczym w soczewce skupiają się cechy wszystkich trzech dykcji grupy literackiej 
„Narew” i to ante rem – to znaczy zanim „Narew” w ogóle jeszcze powstanie, bo 
debiutanckie Miejsca wydrążone wyprzedzają czas powstania grupy aż o dwana-
ście lat, Misterium na uboczu z kolei – o lat sześć. W obu tomach regionalizm, 

5 Zob. więcej na ten temat: w. woźniak, wydawnictwa klubu literackiego „narew”.

uniwersalizm i egzystencjalizm koegzystują ze sobą na prawach skojarzania mitu 
prowincji z archetypem kosmosu: to przede wszystkim różni twórczość Czy-
chowskiego od twórczości pisarzy takich, jak Maliszewski czy Machnowski. 

Podsumowując, pragnąłbym w niniejszym tekście zaproponować (mam 
nadzieję, że jak najmniej prowizoryczny) podział bogatych dykcji grupy „Narew” 
na regionalistyczne, uniwersalistyczne i egzystencjalistyczne oraz ich „mieszani-
ny”, popularną i częściej występującą w środowisku literackiej Ostrołęki hybrydę 
regionalizmu z egzystencjalizmem (przede wszystkim Kałucki), a także bardziej 
elitarną, rzadszą tu na prowincji, a częstszą poza nią – hybrydę regionalizmu 
z uniwersalizmem (przede wszystkim Bakuła, i to nie tylko w powieściopisarstwie, 
lecz także w poezji: od debiutanckich Lelui z 1968 po Kontrapunkt z 1977 roku).

Niech stanie się ten tekst i ta quasi-klasyfikacja moim skromnym epitafium 
dla „Narwi” i dla Tadeusza Franciszka Machnowskiego, z którego śmiercią (to 
całkowicie pewne) kończy się pewna epoka tutejszej literatury.

GRUPA LITERACKA „NAREW”. KLASYFIKACJA DYKCJI: 

(1) Dykcja REGIONALISTyCZNA. Reprezentacje:

1975–1985: D. Maliszewski: Czarne niezapominajki, Przydroża, Witraże; T. Mach-
nowski Las (poemat), Wieżowce; H. Bender: Koncert na dwie dziewanny, Polne 
światło, Poziomki; Cz. Parzych: Ponad wołaniem moim

(2) Dykcja UNIWERSALISTyCZNA. Reprezentacje: 

1975–1985: E. Kupiszewski, Opisanie ciszy, Nie bójcie się dnia, Kto był wyżej, 
Miałbym taki piękny pogrzeb, Koniak dla Anioła Stróża, Pokochać w sierpniu; 
A. Sierzputowski: Tryptyk polski (poemat), Akt wiary, Ponad obojętność (po 1985 
roku felietonistyka: E. K., Rozmowy z córką, Listy do ojca; A. S., Obserwacje

(3) Dykcja EGZySTENCJALISTyCZNA. Reprezentacje:

1981–1985: B. H. Fedorowicz, BHF; I. Knapik-Machnowska, Nie dla wszystkich, 
Ostatnie drzwi, W sidłach; S. Kałucki: Zorza z krwi
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Mieszaniny i hybrydy:

(1) – (2)  1968–1993: L. Bakuła, Czerwony bór, Czarny bór, Biały bór, Leluje, 
Kontrapunkt, Golgota

(1) – (3) 1985: T. Machnowski, Wieżowce; S. Kałucki, Zorza z krwi6

(1) – (2)  – (3) 1960–1966: M. Czychowski, Miejsca wydrążone, Misterium na 
uboczu7

Karol Samsel

6 Jak widać z niniejszego wycinka klasyfikacji, dwa tomiki – machnowskiego i kałuckiego (nie bez powodu) 
zyskały podwójną reprezentację. Przyczyną ich wieloznaczność (czy wręcz politematyczności) może być am-
bitnie zakrojony – zarówno w wieżowcach machnowskiego, jak i w Zorzy z krwi kałuckiego – tzw. temat 
urbanizacyjny. obrazowo znów przedstawia ów temat woźniak, gdy pisze, że „poetom »znad narwi« nie było 
dane, na szczęście, zasnąć na tutejszym Parnasie – literackiemu samozadowoleniu bezczelnie urągały dole-
gliwości życia w graniastosłupach z wielkiej płyty, fetory merkaptanu z celulozy, opady pyłów z elektrowni, 
odgłosy uderzeń radicalu z rzeźni przemysłowej…”. tegoż, Poeci znad narwi, dz. cyt., s. 10–11.  

7 kolejne tomy czychowskiego, a przede wszystkim Zapisywanie trenu i krwią lamowane, świadczą, jak się 
zdaje, o obraniu przez autora Palenia w piecu jednej drogi, najbliższej „nadnarwiańskiemu” regionalizmowi. 
Świadczą o tym coraz surowsze krytycznoliterackie oceny dorobku poety, w tym też ubolewania recenzen-
tów nad przygasającym eklektyzmem jego tekstów lirycznych. można dyskutować, czy czychowski słusznie  
od czasu Zapisywania trenu staje w ogniu podobnych zarzutów. Zob. na ten temat m.in.: e. Puzdrowski, 
„mój zgrzebny wiersz”, „Poezja” 1972 nr 7, a także s. gostkowski, Poezja mieczysława czychowskiego.  
„Zapisywanie trenu”,[w:] literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945–1975, praca zbiorowa pod  
red. A. Bukowskiego, gdańsk 1979.

kAZimierZ Świegocki

Recenzja książki ,,Jakucja i ja”  
Aleksandra i Barbary Nawrockich

Jakucja i ja1, to nowa książka Aleksandra Nawrockiego zrodzona z jego doświad-
czeń animatora poezji w sakli międzynarodowej pod auspicjami UNESCO. W tej 
roli Nawrocki, poeta znany i ceniony od dziesięcioleci, nie ma poprzedników ani 
konkurentów, gdyż nikomu przed nim nie przyszło do głowy, że w dobie cywiliza-
cyjnego kryzysu literatury, a zwłaszcza słowa poetyckiego, można organizować fe-
stiwale, na których spotykają się poeci wielu krajów Europy, a nawet spoza Europy. 
Właśnie kontakty Nawrockiego z poetami Azji rosyjskiej, z Jakucji, a za ich pośred-
nictwem z krajem Jakutów są przedmiotem barwnych opowieści o tych ludziach, 
ich życiu, kulturze, a po trosze i historii. Barwna i bardzo żywa to opowieść. A to za 
sprawą specyficznego stylu, jaki autor tu zastosował. Sytuuje się on między suro-
wością prozy reportażu, literatury faktu a zwykłą mową, czyli językiem mówionym 
(może niekiedy przesadnie „mówionym”). Ale bywają też fragmenty zdradzające 
pióro wytrawnego poety. Pojawiają się one wówczas, gdy autor pragnie oddać swo-
je wrażenia zrodzone z kontaktu z surową, odmienną w każdym niemal calu od 
naszej, przyrodą ojczyzny Jakutów – Syberii. Fascynuje go jej odmienność, której 
istotnym składnikiem jest nieznana narodom europejskim rozległość jej przestrze-
ni rodząca poczucie nieskończoności widzianego świata. Te fragmenty książki nie 
są liczne, ani obszerne. Wtrącane jakby od niechcenia, wplecione w swobodny tok 
opowieści przypominają czytelnikowi o randze pisarskiej autora i jego poetyckim 
doświadczeniu. Opowieści, z których składa się ta książka, czyta się z zapartym 
tchem, gdyż przedstawiony w niej świat jest dla nas egzotyczny, a także dlatego, że 
jej język i technika narracji sprawia wrażenie niezwykłej naturalności. 

To tak, jakby się słuchało przy dobrej kawie, czy herbacie opowieści podróż-
nika wspominającego swoje przygody. I nawet nie zauważamy, że tu nie o zwykłe 
przygody chodzi, lecz o przygody wysoce kulturalne. Autor potrafi bezkolizyjnie, 
a nawet harmonijnie, połączyć ze sobą błahe wspomnienia towarzyskich sytuacji 
z poważnymi uwagami na temat historii, obyczajów i obecnej sytuacji Kraju Sacha 

1 Aleksander nawrocki, Jakucja i ja, wydawnictwo książkowe iBis, warszawa 2019. Zdjęcia i ttrzy reportaże: 
Barbara Jurkowska.
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(Republiki Sacha), bo tak się naprawdę nazywa ten kraj, tak go określają jego miesz-
kańcy. (Jakucją nazwali go Rosjanie). Na przykład mówiąc o obecnych relacjach 
między Federacją Rosyjską a Republiką Sacha podkreśla jej względną niezależność 
i okazywany jej przez rząd Federalny szacunek dla odmienności jej narodowego sty-
lu. I tu robi ironiczną uwagę na temat aktualnych relacji, jakie mają miejsce między 
Polską a Unią Europejską, która narzuca nam swoje wzory do naśladowania w spra-
wach niekiedy żenujących jak kształty ogórka, nie mówiąc o innych niekoniecznie 
świadczących o poszanowaniu naszej narodowej i państwowej odmienności, czy 
tradycji.

Mamy zatem do czynienia z opowieścią, którą analogicznie do określenia 
„poemat dygresyjny” możemy nazwać „opowieścią dygresyjną” (oczywiście zacho-
wując właściwe proporcje między np. „Beniowskim” Słowackiego a omawianym tu 
dziełem). Jedną ze znaczących dygresji jest przytoczona rozmowa autora z Rosja-
ninem dobrze znającym historię Polski i trafnie oceniającym przyczyny dokonania 
rozbioru Polski przez Rosję. A to znowu mamy dygresje językoznawcze, etymo-
logiczne z żartobliwymi podtekstami. Nie brakuje też akcentów erotycznych, gdy 
autor mówi o obyczajach Jakutów, tych już nieco dawniejszych, jako że to one są 
pikantne, bo teraźniejsze już mniej, gdyż Jakuci upodabniają się cywilizacyjnie do 
narodów jeśli nie zachodnich, to przynajmniej wschodnioeuropejskich, rosyjskiego 
i jemu podobnych. 

Do najciekawszych należy wykład na temat szamanizmu, który obok, czy też 
włącznie z animizmem jest tradycyjną religią Jakutów. Jest to fachowy wykład, gdyż 
Nawrocki jest nie tylko absolwentem polonistyki, ale i etnografii. A jakby tego było 
mało, ukończył również hungarystykę i doskonale zna język węgierski, który jest 
właśnie spokrewniony z językiem jakuckim, choć raczej dalekie to pokrewieństwo.

Wszystkie te fragmenty książki, które są istotnymi dygresjami o kraju Sa-
cha, jego historii i obyczajach, a także o surowej przyrodzie, która w ogromnym 
stopniu determinuje styl życia jego mieszkańców, są poniekąd jakby dodatkiem 
erudycyjnym wplecionym w narracje reportersko-wspomnieniowe o dwu pobytach 
w gościnie u Jakutów oraz o spotkaniach z nimi w Polsce, gdzie gościli na Świato-
wych Dniach Poezji UNESCO. Bo wszystkie spotkania z Jakutami miały charakter 
spotkań poetycko-kulturalnych. Książka zawiera też mały wybór wierszy poetów 
jakuckich w przekładzie Aleksandra Nawrockiego (zapewne z rosyjskiego, bo jakuc-
kiego chyba pan Aleksander tak doskonale, aby poezję tłumaczyć, nie zna. Chociaż 
nie mam tu całkowitej pewności, bo odpowiedniej notki, że to przekłady z rosyj-
skich przekładów, lub inaczej, nie ma. A być powinna!)

To tyle o zasadniczej części książki. Drugą część stanowią bardzo dobrze 
napisane trzy reportaże pani Barbary Jurkowskiej oraz zdjęcia będące również jej 
dziełem. Reportaże oczywiście dotyczą wizyt autorów książki w Kraju Sacha i spo-
tkań z goszczącymi ich gospodarzami – poetami oraz kulturalnymi władzami Re-
publiki w latach 2012, 2014, 2016. Pani Barbara czyni interesujące uwagi na temat 
kultury i sztuki Jakutów, ich obyczajów ujawniających się podczas konkretnych spo-
tkań tu i teraz. Odsłania historię polskich zesłańców, którzy przyczynili się do roz-
woju jakuckiej kultury, jej europeizacji. Pojawiają się polskie nazwiska, przeważnie 
już pradziadków, którymi szczycą się współcześni Jakuci o polskich korzeniach. Dla 
przykładu autorem pierwszego napisanego w języku jakuckim poematu był autor 
o polskim nazwisku Aleksiej Kułakowski, a autorem pierwszego słownika w tym 
języku był Polak, Edward Karłowicz Piekarski (1858–1934). Zna go każdy Jakut. 

Z poetycką wrażliwością pisze o locie helikoptera nad rzeką Leną. Jej trze-
ci reportaż jest pełen poezji, gdy wraca w nim do tej rzeki, ale widzianej już nie 
z helikoptera, a z pokładu promu. Wrażenie szczególne robi wówczas ogromne 
na kilkanaście kilometrów ciągnące się wzdłuż brzegów ogromnej rzeki pasmo gór 
„powstałych przed 80 milionami lat, o formach przypominających wieże, katedry, 
mostki, rzeźby”. „Podobno tu mieszka Duch Gór” – dodaje autorka. Patrząc na 
letni krajobraz jakuckiej Syberii takie wyraża uczucie: „Czuję się, że jesteśmy czę-
ścią przyrody, chociaż mali wobec przestrzeni łąk, tajgi, rozlewisk i otwartego nieba 
z rozwianymi chmurami”. Może tego rodzaju przeżycia i uczucia legły przed 
wiekami u podstaw religii animistycznej, wyznawanej przez lud Jakutów jeszcze 
dziś, choć w już zredukowanej postaci. 

Czterdzieści stron książki zajmuje ok. sto fotografii pani Barbary Jurkow-
skiej obrazujących różne sytuacje ze spotkań podczas pobytów oraz ukazujące 
ważne obiekty i artefakty z tych zakątków kraju, które było dane poznać autorom. 
To piękna ikonografia.

Ktoś mógłby zapytać, jak rozumieć tytuł książki: „Jakucja i ja”. Czy nie 
świadczy on aby o małej skromności autora? Moim zdaniem, nie. Bo jednak Jakucja 
jest tu przed autorem. A mogłoby być przecież na odwrót i dopiero wtedy świad-
czyłoby to o nieskromności naszego autora. A poza tym Jakucja to, przynajmniej 
pod względem ludności, niewielki kraj. Na obszarze ponad 3 milionów kilometrów 
kwadratowych żyje 800 tysięcy ludzi, w tym tylko 400 tysięcy czystych Jakutów. 
Tak twierdzi sam autor, więc…

W każdym razie to wartościowa poznawczo książka ubrana w piękną szatę 
graficzną. Kazimierz Świegocki



114 115

henryk J. koZAk

Mrzonki czyli…
Będzie jeszcze tak
Jak mi się śni czasami
Znów będę młody
Szczęśliwy i zakochany

Tylko muszę uwierzyć
Że tak się stanie
Więc niech się zdarzy
Już jutro
Ja nie mam czasu
Nie mogę czekać latami

Nie chcę też w innym wymiarze
Ani w równoległym świecie
Chcę na zielonej
Naszej równinie
Lub w twoim sadzie
Za bialskim gościńcem
Wieczorem
Gdy mgła pod jabłoniami
Na trawie się kładzie

Pory roku nie wybieram
Może to być nawet zima
Wiedz że znów cię powitam
Jak wtedy
Czerwonym goździkiem
I tomikiem Tuwima

Pipe dreams so…
It will still be
How I dream sometimes
I will be young again
Happy and in love

I just have to believe
That it will happen
So let it happen
Tomorrow
I do not have time
I cannot wait for years

I also do not want in another dimension
Neither a parallel world
I want on the green
Our plain
Or in your orchard
Behind the Biala roadway
In the evening
When the fog under the apple trees
Lies down on the grass

Not choosing the season
It may even be winter
Know that I will greet you again
Like then
A red carnation
And Tuwim’s volume

 Tłumaczenie: Karolina A. Kozak
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Несбыточные мечты или...
Будет еще так
Как снится иногда мне
Снова буду молодым
Счастлвым и влюбленным

Только должен поверить
Что так случися
Итак пусть произайдет
Уже завтра
У меня нет времени
Я не в состоянии ждать годами

Не хочу тоже в другом измерении
Ни в параллельном мире
Хочу на зеленой 
Нашей равнине
Или в твоем саду
За бельским гостинцем
Вечером
Когда туман под яблонями
На траву ложигся

Времени года не выбираю
Знай что снова тебя поприветствую
Как тогда
Красной гвоздикой
И сборником стихотворений Тувима

 Tłum. na jęz. rosyjski: Grzegorz Michałowski

Podejdź do mnie
Podejdź do mnie nie uwierzysz
Za oknem nasza
Młoda zima

Spójrz 
W słonecznej zaspie
Tapla się dziewczynka
W czerwonym swetrze
Z rozwianymi włosami
Bez rękawiczek
I chłopak w ojcowej kufajce
Stoi na śnieżnej górce
Usiłuje przywiązać
Do walonków dwie deski
Z płotu sąsiada
Z których przez tydzień
Próbował zrobić narty

Daj rękę
Masz takie zimne dłonie
Jak wtedy

Lublin, 8.02.2021
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Come to me
Come to me you will not believe
Outside the window our
Young winter

Look
In a sunny snowdrift
A girl is paddling
In a red sweater
With windblown hair
Without gloves
And a boy in father’s jacket
Stands on a snow hill
Tries to tie
Two boards to the wellies
From the neighbor’s fence
Of which for a week
He tried to make skis

Give me your hand
Your hands are so cold
Like then

Lublin, 08.02.2021
 
 Tłumaczenie: Karolina A. Kozak

Подойди ко мне

Подойди к мне не поверишь
За окном наша 
Молодая зима

Взгляни
В солнечном сугробе
Возится девочка
В красном свитере
С распущенными волосами
Без перчаток
И мальчик в отцовой фуфайке
Стоит на снежной горке
Пытается привязать
К валенкам две доски
С забора соседа
Из которых неделью
Пробовал сделать лыжы

Дай руку
У тебя такие холодные ладони
Как тогда

 Tłum. na jęz. rosyjski: Grzegorz Michałowski
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Z ostatniej chwili

kAtArZynA nowAk

Bajka dla zmyślonych feministek
Mały Książę to świnia. Porzucił Lisa 
dla jakiejś Róży! ...że Róża była pierwsza?
Bo Mały Książę to świnia i męski szowinista.
Najpierw porzucił Różę, a potem Lisa.
…że sam się zagubił? Dlaczego więc nikomu 
nie pozwala sobie pomóc? Wieczny wędrowiec, 
a może uciekinier? ...że per Aspera ad Astra?
To droga na manowce. Gwiazdy są samotne 
i zimne. Zmyślone planety, zmyślone światy.
A ona wciąż czeka na cholernego Odyseusza, 
który tak się wzbraniał przed światem, że 
dziesięć lat włóczył się tu i tam,
że niby taki dzielny, taki prawy,
a jak się wyrwał na wolność, to drogi
do domu zapomniał! …że niby w słusznej 
sprawie? Świat jest pełen słusznych spraw, 
porzuconych kobiet i poprutych tkanin.
Ergo Odys to świnia! Pozwolił, żeby Penelopa 
się postarzała, jej palce zgrabiały poprzecinane 
strunami osnowy. Zmyślone planety, zmyślone światy.
Miłość to tylko taka gra. Możesz być Lisem 
albo Penelopą. Nie bądź świnią.

21.03.2019

Głębia dygresji
Wychodzili licznie na taras. A tam deszcz padał do talerzy. 
Z góry na dół. Były jakieś dwa piętra. 
Szwedzkie stoły, jak szwedzki kryminał. Wiele szczegółów.
Wiele dań na jednej karcie. W jednej książce. 
Bo oni to jacyś inni są. Ci Szwedzi. Ale tu nie o nich. 
Dziecko w źrenicy oka. Ziarenko piasku w koszu brzucha. 
Poczytaj mi mamo. Kołysankę albo szwedzką bajkę. 
A tamci czytali tak, że na wyprawionej skórze został ślad. 
Tatuaże z Małym Księciem, jak mapy innych planet.*
Ale choćby stawali na głowie, to deszcz zawsze napełnia talerze żebrzących.
Z perspektywy drugiego piętra wszystko płynęło. 
Taras jak rufa statku albo promu do Szwecji. 
Bo oni to jacyś inni są. Ci Szwedzi. Z nimi choćby potop. 
Płytkie morze zamarzało. A oni szli. Teraz sami się cofają. 
Przypływ – odpływ. Zalew – cofka. 
Dygresja, jak depresja polarnej nocy. Głębia – uskok. 
Ale oni przecież trzymają poziom. –Trzymają? Kiedy deszcz do kubka z kawą. 
I nawet kiedy zadzierasz głowę i widzisz, że krople na boki rozchodzą się, jak ścieżki 
w nieznane. Iluzja czy prawo fizyki? 
A jeśli morze zamarzało, to co dopiero deszcz w tej jego eleganckiej, doskonałej 
formie. 
Z perspektywy drugiego piętra wszystko spada w dół. 
I deszcz, i słowa i… dzieci? Jak w popularnej niegdyś piosence. Pac, pac… 
Dygresja jak depresja sobotniej nocy, kiedy wszyscy ruszają w miasto, a ty masz 
ochotę – choćby z drugiego piętra – w dół albo zamarznąć razem z tym piekłem, 
w które już dawno wpadłaś. Ale przecież tu nie o tym. 
Więc trzeba jeszcze raz zacząć tę opowieść z innej perspektywy. 
W miejscu, gdzie wszystko płynie. Deszcz po twarzy i prom do… 
M. jak Miłość – ograny greps. Bajka, w którą jeszcze wierzysz, jak dziecko. 
Jeszcze czekasz na powrót Małego Księcia… 
Dygresja jak depresja samotnej nocy. 
Przypływ – odpływ… 

* projekt: Szwecja czyta. Polska czyta
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ADAM LIZAKOWSKI

Adam Lizakowski o poecie Adamie Zagajewskim
W pierwszy dzień wiosny 2021 zmarł w wieku lat 75 (1945–2021) w Kra-

kowie poeta, laureat wielu prestiżowych nagród literackich, w Polsce i za granicą. 
Literacki Paryż bardzo mnie interesował, z  czasem poznałem korespon-

dencyjnie ciekawego człowieka i poetę, Macieja Niemca, tam mieszkającego re-
daktora Pisma pt.  „Kontakt”, wydawanego przez sławnego w Ameryce wówczas 
działacza Solidarności, Mirosława Chojeckiego. Z  czasem wysłałem do  redakcji 
fragment  dziennika kalifornijskiego i tak rozpoczęła się ciekawa korespondencja 
i papierowa znajomość.  Natomiast z poetą, Adamem Zagajewskim, spotykałem 
się wielokrotnie w Stanach w San Francisco, w Krakowie i po raz kolejny po latach 
w roku 2011 w Chicago. Zaprosiłem go na lampkę dobrego wina do jednej z re-
stauracji na Michigan Avenue, niecałe sto metrów od Chicago Arts Institute. Po 
krótkiej rozmowie emigrantów: jak się panu w Ameryce żyje, co nowego w poezji, 
nad czym pan teraz pracuje, wyjąłem z plecaka trzy kilogramy wierszy z prośbą 
o napisanie wstępu do mojego zbioru wierszy pt. 156 listów poetyckich z Chicago 
do Pieszyc, który planowałem wydać w Polsce, właśnie w wspomnianych już w ty-
tule Pieszycach. Ku mojemu  miłemu zaskoczeniu poeta się zgodził, nawet nie 
musiałem długo go namawiać, wprawdzie zajęło mu to prawie pół roku, ale  na-
pisał. Dołączyłem przedmowę do maila, który wysłałem do Pieszyc, do Wydziału 
Promocji Miasta, który prowadził i finansował całe przedsięwzięcie i pech chciał, 
że słowo wstępne poety krakowskiego gdzieś się zapodziało. Skład redakcyjny two-
rzyli: Paweł Brzozowski, Sławomir Szel, Dawid Cech, pracownicy wydziału pro-
mocji miasta, dyrektorka biblioteki Lidia Zakrzewska-Strózik, za korektę odpo-
wiadała pani Jolanta Maniecka. Kilka lat później, będąc w Krakowie, zadzwoniłem 
do niego z prośbą o spotkanie, ale był zbyt zajęty, jednak wskazał miejsce (kawia-
renka), gdzie zostawiłem dla niego ów tomik wierszy, bez wyjaśniania, dlaczego 
nie ma w nim jego wstępu. Krępowałem się, że tego nie dopilnowałem, bo to był 
mój obowiązek.

Wstęp pana Zagajewskiego był dla mnie dużą radością i wyróżnieniem, i na-
prawdę bardzo się nim cieszyłem, tym bardziej, że  sam mistrz Miłosz zawsze, 
ale to zawsze mówił o twórczości Zagajewskiego z dużym uznaniem i to publicznie 
podczas odczytów i prywatnie wśród znajomych. Pamiętam że raz, a było to w roku 

Erotyk miejski
Młode kobiety o brzuchach płaskich 
jak ofiarne stoły płyną przez miasto
w porannym chłodzie lśni tylko
jedwab skóry po którym ślizgają się
spojrzenia mężczyzn Po czyich udach
będą się wspinać twoje oczy
kiedy będziesz stawiał kroki ze snu
na chodniku poprzecinanym odłamkami słońca
Czyje oczy będą okrąglić moje piersi 
w porannym chłodzie…

Potem miasto roztopi się 
stanie się lepkie i brudne
popłynie arteriami ulic
podziemnymi tunelami
będzie gotować się i kipieć
będzie nas połykać i dławić się 
zanim nas wypluje
jak przeżutą gumę 
i staniemy się bezkształtną jego cząstką

Ten wiersz jest o tych trudnych dniach 
które nas od siebie oddalają
ale muszą być żebyśmy czuli
w opuszkach palców elektryczny impuls
jak ślepcy gotowi rozpoznać 
fakturę jedwabiu nie dotykając go

07.08.2018
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1988 po spotkaniu poetyckim, w którym pan Czesław wygłosił odczyt o poezji 
polskiej, gdy podszedłem pogratulować mu wystąpienia, ze zmartwioną miną za-
pytał, czy mi się podobało? Nie zaskoczył mnie, bo już na tyle dobrze go znałem, 
że spodziewałem się takiego pytania. Często pytał znajomych, co myślą o  jego 
najnowszej książce, odczycie, publikacji czy wierszu, wieczorze autorskim i nawet 
nie czekając na moją odpowiedź dodał: zapomniałem wspomnieć Staszka Barań-
czaka. Tak, pan Adam Zagajewski był jego zdecydowanym faworytem, bardzo go 
sobie cenił jako człowieka i poetę. Moja znajomość z poetą Adamem Zagajewskim 
trwała ponad 25 lat, a poeta swoim stwierdzeniem: „poznałem Lizakowskiego dzię-
ki Miłoszowi” zawsze w towarzystwie „zamykał mi usta”. Pan Adam należał już do 
chyba jednych z ostatnich ludzi, których poznałem w towarzystwie pana Miłosza 
mieszkając w San Francisco i studiując w Berkeley.

Jego śmierć jest i będzie wielką stratą dla polskiej poezji. 

Adam Lizakowski

Adam Zagajewski i Adam Lizakowski

AgniesZkA JAźwińskA Pudlis

Zagajewskiemu-Impresja
I nagle
zacząłem kochać umarłych:
taka była atmosfera.
Więc wiatr.
Więc mgły i opary.
Więc ciemność.    

W berlińskim lesie
jezioro jak staw
– gnijących liści pełne.

Więc śmiertelność   
jak tiul co zdobi,
koronka,
haft,
woal.

Obory 2004/2005

An Impression for Zagajewski
And suddenly
I began to love the dead:
such was the ambiance.
Hence the wind.
Hence mists and hazes.
Hence darkness.

In the Berlin woods
A lake like a pond
brimmed with rotting leaves.

Hence mortality
a tulle for all it decorates,
lace,
brocade,
veil. 
 Przełożyła Kimba Kerner
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