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październik–grudzień 2018



 W  1918 roku, po 123 latach 
zaborów, Polska odzyskała 

niepodległość i powróciła na mapę 
świata. W długiej i trudnej drodze 
do wolności uczestniczyli także 
ludzie nauki, kultury i sztuki – 
wystarczy wspomnieć osiągnięcia 
Marii Skłodowskiej-Curie, twórczość 
Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, 
Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, 
Władysława Reymonta, Stefana 
Żeromskiego czy Henryka Sienkiewicza. 
Kiedy w 1905 roku Henryk Sienkiewicz 
odbierał Nagrodę Nobla za całokształt 
twórczości, tak powiedział o swojej 
ojczyźnie: Głoszono ją umarłą – a oto 
jeden z tysięcznych dowodów, że ona 
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żyje, głoszono ją podbitą, a oto nowy 
dowód, że do podbojów jest zdolna. 
Ludzie sztuki wykorzystywali swoje 
osiągnięcia, aby przypominać światu 
o Polsce, Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy… Współcześni artyści 
też walczą. Jeśli nie o kwestie narodowe 
czy państwowe, to o te bardziej 
uniwersalne, jak na przykład prawa 
kobiet. Tutaj najlepszym dowodem jest 
twórczość światowej sławy portugalskiej 
artystki Joany Vasconcelos. W czasach 
globalizmu i unifikacji artyści walczą też 
o miejsce należne sztuce i jednostce ją 
tworzącej, chociażby poprzez prezentacje 
indywidualne lub grupowe. Dobrym 
przykładem są festiwale artystyczne, 
na przykład takie, jak Festiwal 

Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, 
o którym wspominałam w poprzednim 
numerze, czy też 41. Międzynarodowy 
Listopad Poetycki w Poznaniu i 49. 
Międzynarodowy Festiwal Poezji 
w Smederevie, które opisuję w bieżącym. 
To niezwykły przywilej mieć o co 
walczyć. Być Hamletem. Tak łatwiej 
żyć i umierać. To efektowny sztych, jak 
pisze Zbigniew Herbert, bo czymże jest 
śmierć bohaterska wobec wiecznego 
czuwania/ z zimnym jabłkiem w dłoni 
na wysokim krześle/ z widokiem na 
mrowisko i tarczę zegara.
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ANNA i JAROSŁAW IWASZKIEWICZOWIE nazwali 
Stawiskiem posiadłość darowaną Annie przez ojca 
– Stanisława Wilhelma Lilpopa, gdzie w 1928 r. 
zbudowany został dom według projektu Stanisława 
Gądzikiewicza. Dom, który był przez ponad 50 lat 
przede wszystkim ośrodkiem życia kulturalnego, zwłaszcza 
literackiego, przy wielkim osobistym zaangażowaniu 
i udziale samych gospodarzy z racji ich przekonań 
o szczególnym posłannictwie sztuki oraz literacko-
muzycznych zainteresowań i talentów. Gościli w nim 
m.in. Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Stanisław Baliński, 
Józef M. Rytard i Karol Szymanowski. W czasie II wojny 
światowej Stawisko było schronieniem i oparciem dla wielu 
artystów i pisarzy. Pomieszkiwali tutaj m.in. Czesław Miłosz, 
Stanisław Dygat, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław 
Piętak, Leon Schiller, Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik 
i Elżbieta Umińska. Mroczne okupacyjne dni starano się 
rozjaśnić wieczorami literacko-muzycznymi i sympozjami. 
Po Powstaniu Warszawskim zatrzymali się tu na dłużej 
Pola Gojawiczyńska, Jerzy Andrzejewski, Władysław 
Tatarkiewicz, Adam Grzymała-Siedlecki, Roman Jasiński, 
Jerzy Waldorff. Bywało, że do skromniutkiego śniadania 
czy obiadu zasiadało ponad dwadzieścia osób. Nie 
tylko każdy pokoik, lecz każdy dosłownie kąt był na noc 
traktowany jako legowisko do spania stałych i chwilowych 
mieszkańców – pisał gospodarz. Po śmierci Iwaszkiewiczów 
dom został przeznaczony na muzeum i nadal pełni funkcję 
salonu spotkań literacko-kulturalnych oraz miejsca promocji 
twórców.

4 listopada 2018 r. w Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku odbyła się prezentacja 
Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram” oraz 
zapowiedź wystawy Twarze współczesnych poetów 
polskich.  
Spotkanie z redaktor naczelną pisma Marleną Zynger 
poprowadziła Beata Izdebska-Zybała.

Salon  
„LiryDramu”19.

Stawisko4
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Spotkanie redakcji „LiryDramu” 
z twórcami i czytelnikami. Empik 
Junior Marszałkowska Warszawa

5  5 października 2018 r. (piątek) o godz. 
18.00 w Empiku na Marszałkowskiej 

w Warszawie odbyło się spotkanie redakcji 
Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „Liry-
Dram” z czytelnikami oraz zaproszony-
mi poetami i pisarzami. Tematem spotka-
nia były wyróżnione nagrodami teksty po-
etyckie opublikowane w 19. i 20. numerze 

kwartalnika, m.in. Małgorzaty Lebdy, Ju-
lii Fiedorczuk, Wojciecha Bonowicza, Ada-
ma Zagajewskiego, Zbigniewa Milewskie-
go, Aleksandra Nawrockiego, Ewy Zelenay, 
Marleny Zynger i Marcina Orlińskiego, po-
nadto polecane książki i wystawy krajowe 
i zagraniczne. O przygotowywanej wspól-
nie z „LiryDramem” ogólnopolskiej wy-

stawie Twarze współczesnych poetów pol-
skich opowiedział twórca portretów – Ro-
bert Manowski, właściciel i rektor Wyższej 
Szkoły Artystycznej w Warszawie. Spotka-
nie poprowadziła redaktor naczelna Mar-
lena Zynger, a jej gościem była krakowska 
poetka Małgorzata Lebda (nagroda Barań-
czaka 2017).  [red.]

Salon  
„LiryDramu”19.

Empik
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Niepodległościowy Apel 
Pamięci 
Bohaterowie Walk O Niepodległość Rzeczypospolitej!
Mieszkańcy Warszawy!
Żołnierze Wojska Polskiego!
Rodacy!

Stajemy dziś do Niepodległościowego Apelu Pamięci na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, aby w dniu Narodowego 
Święta Niepodległości uczcić wszystkich rodaków, którzy walczyli 
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziła 
się wolna Polska. Dzisiaj my – spadkobiercy polskiej tradycji 
niepodległościowej – sięgamy do skarbnicy dokonań naszych 
walecznych przodków. W sposób szczególny przywołujemy pamięć 
uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej 
i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych 
wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa 
Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz 
działaczy opozycji antykomunistycznej.

Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec 
Ojczyzny, składając na Jej Ołtarzu największy dar – swoje życie, 
a Ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem 
dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej 
pamięci i tożsamości.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Wołam idących szlakiem ku niepodległości: konfederatów barskich, 
kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, 
podchorążych – bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców 
listopadowych i styczniowych.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam do nas: legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów 
Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich 
i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, 
kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków 
innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną 
i akademicką.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Ciebie wzywam, Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 
11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska 
Polskiego. 
Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego 
Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego 
Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów: Józefa Hallera 
i Józefa Dowbor-Muśnickiego.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali 
niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej.
Przywołuję obrońców Ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali 
przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. 
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam obrońców Ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy 
Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich 
frontów II wojny światowej, bohaterów operacji „Burza” 
i powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego 
podziemia niepodległościowego. 
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na 
morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-
czerwonej szachownicy.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Przywołuję żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków – ofiary 
niemieckich i sowieckich zbrodni: zgładzonych w niemieckich 
obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach Gestapo, 
rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych i zamordowanych 
w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w innych nieznanych 
dotąd miejscach.
STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wołam niezłomnych żołnierzy oraz wszystkich działaczy ruchu 
oporu, którzy stawiali bohaterski opór komunistycznemu aparatowi 
bezprawia.
Wzywam Żołnierzy Wyklętych poległych w walkach oraz zamordowanych 
przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Przywołuję działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli 
o wolność, godność i prawa człowieka.
Wołam bohaterów poznańskiego Czerwca 1956 roku, studentów Marca 
1968 roku, robotników Grudnia 1970 roku i Czerwca 1976 roku.
Wzywam działaczy „Solidarności” szykanowanych za wierność idei 
wolności i niepodległości.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy 
i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych 
regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa 
człowieka.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 

Przywołuję wszystkich rodaków, którzy przez dziesiątki powojennych 
lat nie szczędzili wysiłków, by polskie tradycje niepodległościowe 
nie uległy zatarciu, i przekazywali je kolejnym pokoleniom.
Wzywam Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił 
Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego oraz ostatniego Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, którzy 
oddali życie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem wraz z 94 roda-
kami w drodze na obchody upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam wszystkich polskich patriotów – żołnierzy, funkcjonariuszy, 
urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą 
utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną 
wartę.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 

Do Was się zwracam, potomni! Niech bohaterowie walk 
o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii 
narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych 
sercach i pamięci.
Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych 
i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności 
i miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia Jej w potrzebie.
CHWAŁA BOHATEROM! 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Apel Pamięci wygłoszony z okazji Święta Niepodległości 
11 listopada 2018 r. na placu Józefa Piłsudskiego  

przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej, ustanawiając rok 2018 Rokiem Niepodległości Polski, składa hołd zarówno 

przywódcom polskim, politykom i dowódcom, jak i tym wszystkim, którzy w latach zmagań 
o wolną i niepodległą Polskę »zachowali się, jak trzeba«, dając świadectwo swej miłości do 
Ojczyzny i wpisując się swą postawą w piękne strofy wiersza Leopolda Staffa: »Polsko, nie jesteś 
ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!«” – głosi tekst uchwały 
Senatu.

Rokiem Niepodległości Polski

ustanowił
rok 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senat RP 

Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po 
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska 
powróciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu.

Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet
W uchwale z 8 czerwca 2017 r. czytamy: 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy 
Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W art. 1 
tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 
7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający 
czynne prawo wyborcze. Ta decyzja (…) wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, w której 
kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła 
im pełnię praw wyborczych.
W przededniu stulecia tych wydarzeń Sejm RP (…) wyraża uznanie pierwszym parlamentarzystkom: 
Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii 
Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz wszystkim 
orędowniczkom walki o równouprawnienie.

Posłowie ustanowili rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. 
W uchwale oddano hołd „jednemu z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w.” 
w związku z mijającą 28 lipca 2018 r. 20. rocznicą jego śmierci.
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 Wybuch wojny spowodował zwiększe-
nie aktywności narodów niemają-

cych własnej państwowości. Jest to ważne, 
bo my – zabiegając o pomoc w wielu miej-
scach na świecie – niejednokrotnie spotyka-
liśmy przedstawicieli narodów, którzy mieli 
podobne cele. Tyle że często kolidowały one 
z naszymi celami. To nie tylko był konflikt na 
linii Zachód–Rosja, w grę wchodziły również 

aspiracje czeskie czy spór między Serbami 
a Chorwatami; poparcia w USA szukali też Ir-
landczycy (przeciwko Anglikom). To kompli-
kowało nasze działania. Każdy przecież mó-
wił, że „nasz los jest najtrudniejszy, to nam 
pomoc się należy”.
Na początku zaczynaliśmy niemalże od ze-
ra. Wiedza Europejczyków o Polsce była bar-
dzo skromna. Dmowski i inni musieli prze-

konać Europę i świat, że Polska jest potrzeb-
na i warto coś o niej wiedzieć. W tym ce-
lu wykorzystano pieniądze m.in. Mauryce-
go Zamoyskiego czy Mikołaja Potockiego. 
Pozwoliły one wydać wiele tekstów na te-
mat polskiej kultury. Ale chodziło też o to, 
by znaleźć po stronie polskiej osoby z wiel-
kimi nazwiskami. Poza Dmowskim i Piłsud-
skim mieliśmy Ignacego Jana Paderewskie-
go, wówczas najbardziej znanego pianistę 
na świecie, czy Josepha Conrada. Działa-
ła też Maria Skłodowska-Curie, a tak-
że Władysław Mickiewicz oraz noblista 
Henryk Sienkiewicz. Jego, podobnie jak 
Paderewskiego, na Zachodzie chciano 
słuchać. Dmowski mówił do Paderew-
skiego: „Panie Ignacy, pan ma nazwi-
sko, nie ja. Pan niech prowadzi tę robo-
tę, a ja idę za panem”.
Zadaniem polskich polityków było zna-
lezienie na świecie i w Europie sojuszni-
ków, ambasadorów sprawy polskiej. Trzeba 
było uczestniczyć w rozmaitych spotkaniach, 
tak jak to robił Dmowski, który zjeździł Szko-
cję, Anglię, Walię, wygłaszając kilkadziesiąt 
przemówień. I notował w swoim dzienniku: 
„Jak dziad do obrazu. Oni o Polsce nic nie 
wiedzą”. W końcu znalazł genialnego poli-
tyka, a przede wszystkim literata – Gilber-
ta K. Chestertona. Mimo że Chesterton był 
katolikiem, Anglicy, w ogromnej większo-
ści anglikanie, chcieli go słuchać. W trakcie 
wojny coraz aktywniejsze stawały się ame-
rykańskie środowiska żydowskie. Dmowski 
doświadczył tego podczas urządzonej przez 

Paderewskiego wyprawy do USA. W przygo-
towaniach rozmów z Robertem Lansingiem, 
płk. Edwardem House’em czy prezydentem 
Wilsonem brały udział również wspomnia-
ne środowiska żydowskie, które uważały, że 
Polska powinna dostać na arenie międzyna-
rodowej zielone światło, jeżeli da gwarancję 
autonomii narodowej i kulturowo-oświato-
wej dla Żydów w Polsce oraz innych krajach 
europejskich. Był to olbrzymi problem, gdyż 
– mimo mediacji Paderewskiego – Dmowski 

miał opinię antysemity. W 1919 roku Komi-
tet Narodowy Polski założony przez Dmow-
skiego był uznawany za polski rząd. W 1918 
roku, choć Polski jeszcze nie było, Komitet 
zaciągnął kredyty – od Anglii, Francji i USA 
– na działalność KNP i armii. Genialny za-
bieg – Polska musiała powstać, żeby kredyty 
zostały zwrócone.
Polityczna dwoistość była słabością. Stąd 
wziął się piękny list Piłsudskiego do Dmow-
skiego, który musiał tego pierwszego wie-
le kosztować. Piłsudski przekonywał: „Panie 
Romanie! Musimy wspólnie budować histo-
rię Polski”. Pan Roman dał się przekonać.

Andrzej Chwalba

fragment debaty historyków 
o powstaniu II Rzeczpospolitej, 

Nie tylko Dmowski i Paderewski. 
Polska akcja dyplomatyczna  

1914-1918, Belweder,  
1 kwietnia 2017

Żaden z narodów na świecie nie może się 
poszczycić takiem, jak nasz, bogactwem uczuć 
i nastrojów. Na harfę narodu naciągnęła ręka 
Boża strun bezmiar cichych i rzewnych, potężnych 
i głośnych. Mamy i miękkość kochania i dzielność 
czynu i liryzm szeroką płynący falą i siłę rycerską, 
waleczną; mamy i tęsknotę dziewiczą i męską 
rozwagę i smutek tragiczny starca i lekkomyślną 
młodzieńca wesołość. Może w tem tkwi czar 
nasz ujmujący, a może też to i wada wielka! [...] 
Ani jeden z tych wielkich, którym Opatrzność 
poleciła duszy polskiej objawienie, nie zdołał tej 
arytmii dać takiego silnego, jak Chopin, wyrazu. 
A muzyka, tylko jego muzyka, mogła oddać tę 
falistość naszych uczuć, tę ich rozlewność aż 
w nieskończoności i to ich aż do bohaterstwa 
skupienie; te szału porywy, co zda się, skały 
skruszą i tę niemoc zwątpienia, w której i myśl się 
mroczy i chęć do czynu zamiera.

Ignacy Paderewski,  
Festiwal Chopinowski we Lwowie,  

jesień 1910

polskiej
Ambasadorowie

sprawy

Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, 
zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś 
stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa,  
lecz nie będę należał do żadnego.  
Stronnictwo powinno być jedno: Polska,  
i temu jednemu służyć będę do śmierci.

Ignacy Jan Paderewski, styczeń 1919 r.,  
fragment przemówienia przed hotelem Bristol w Warszawie 

*  5 kwietnia 2018 roku odbyła się siódma debata belwederska historyków Wznoszenie zrębów państwa. W dyskusji 
wzięli udział profesorowie: Andrzej Chwalba, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra i Janusz Mierzwa. Moderatorem 
był prof. Włodzimierz Suleja. Debaty belwederskie są organizowane przez Kancelarię Prezydenta we współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej. Dwuletni cykl debat historyków zainaugurowała w listopadzie 2016 roku 
dyskusja o znaczeniu Aktu 5 listopada z 1916 r.



• P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y •

• P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y •

A
nd
rz
ej
 C
hw
al
ba
,  

W
ie

lk
a 

w
oj

na
 P

ol
ak

ów
 1

91
4–

19
18
,  

W
yd
aw
ni
ct
w
o 
N
au
ko
w
e 
PW

N
,  

W
ar
sz
aw
a 
20
18

Lu
dw
ik
 S
to
m
m
a,
  

Po
lsk

ie
 z

łu
dz

en
ia

 n
ar

od
ow

e.
 K

się
go

 w
tó

re
,  

W
yd
aw
ni
ct
w
o 
Se
ns
,  

Po
zn
ań
 2
00
7



16 LiryDram 17październik–grudzień 2018LiryDram październik–grudzień 2018 LiryDram 17październik–grudzień 2018

To nie ambicje, lecz kłopoty finansowe 
zagnały Paderewskiego do brzegów 
Ameryki w 1891 roku. Nowy kontynent 

okrzyknął go czarodziejem klawiatury, a on 
sam miał już wtedy nadzieję, że na klawiaturze 
się nie skończy. Że świat doceni go także jako 
kompozytora. Szkice jego pierwszej opery 
były już gotowe. Libretto napisał dziennikarz 
i rzeźbiarz Alfred Nossig, a kompozytor 
w chwilach wolnych od koncertowania wciąż 
przerabiał kolejne wersje dzieła. Trwało to 

kilka lat. Zdążył się ożenić, zostać ojcem, 
owdowieć, znów ożenić i stracić syna. 
Kaleki chłopiec zmarł w 1901 roku – tym 
samym, w którym odbyła się premiera Manru 
w Dreźnie. Lwowska miała miejsce w kilka dni 
później, a amerykańska w lutym 1902 roku 
i przeszła do historii jako pierwsze wystawienie 
polskiej opery na deskach Metropolitan. 
Po krótkim triumfie popadła w wieloletnie 
zapomnienie. Co odnajdzie w tej poruszającej 
historii o nieszczęśliwej miłości rozgrywającej 

w Teatrze Wielkim
Paderewski
na 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę

7 października odbył się wyjątkowy koncert przed premierą Manru, na którym zabrzmiały 
najpiękniejsze utwory na fortepian i orkiestrę oraz uwertura na orkiestrę symfoniczną 
Ignacego Jana Paderewskiego. Z Orkiestrą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod 

dyrekcją Grzegorza Nowaka wystąpił jeden z najwybitniejszych współczesnych pianistów Jonathan 
Plowright, wysoko ceniony na świecie m.in. za interpretacje dzieł Paderewskiego. Za nagrania tych 
utworów uzyskał najwyższe oceny międzynarodowej krytyki, m.in. „Gramophone”, „BBC Music 
Magazine” i „Diapason d’Or”. Rozkochany w polskiej muzyce, poprzez wspaniałe jej wykonania 
(Chopin, Melcer, Paderewski, Różycki, Stojowski, Szymanowski, Zarębski, Zarzycki, Żeleński) stał się 
ambasadorem polskiej kultury na świecie.

kolejne spektakle w Teatrze Wielkim:
14 października 2018 r., godz. 18:00
16 października 2018 r, godz. 19:00
21 czerwca 2019 r., godz. 19:00
23 czerwca 2019 r., godz. 18:00

12
7

godz. 19:00
Teatr Wielki – Opera Narodowa 
w Warszawie
(koprodukcja: Teatr Wielki w Poznaniu)
Sala Moniuszki

Premiera MANRU – opery Ignacego 
Jana Paderewskiego w trzech aktach 
(libretto: Alfred Nossig). 

Prapremiera miała miejsce 29 maja 
1901 r. w Dreźnie.

Obsada: Peter Berger (Manru), Ewa 
Tracz (Ulana), Mikołaj Zalasiński 
(Urok), Anna Lubańska (Jadwiga), 
Monika Ledzion-Porczyńska (Aza), 
Łukasz Goliński (Jagu), Dariusz Machej 
(Oros), Maciej Ufniak (Cygan), 
Stanisław Tomanek (Skrzypek)

Realizatorzy: Grzegorz Nowak 
(dyrygent), Marek Weiss (reżyseria), 
Kaspar Glarner (scenografia 
i kostiumy), Izadora Weiss 
(choreografia), Maciej Igielski 
(reżyseria świateł), Bartek Macias 
(projekcje wideo), Mirosław Janowski 
(przygotowanie chóru), Danuta 
Chmurska (przygotowanie chóru 
dziecięcego)

12 października 2018 r.

7 października 2018 r.,  
godz. 19:00
Teatr Wielki – Opera Narodowa 
w Warszawie
Sala Moniuszki

PRELUDIUM PREMIEROWE  
(przed premierą Manru – jedynej opery 
Ignacego Paderewskiego)
PADEREWSKI SYMFONICZNY
(Koncert fortepianowy a-moll op. 17 
Fantazja polska op. 19 
Uwertura Es-dur)

Jonathan Plowright – fortepian
Orkiestra Teatru Wielkiego –  
Opery Narodowej
Grzegorz Nowak – dyrygent
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się na tle klasowego społeczeństwa reżyser 
Marek Weiss, w świecie budzących się dzisiaj 
nacjonalizmów i rosnącej nietolerancji? Z całą 
pewnością miłosne uniesienia kochanków, 
cygańskie marsze i szalony żywioł jedynej 
opery Paderewskiego zachwycą doskonałym 
brzmieniem, zaskakując ponadczasową 
aktualnością.

AKT I
Społeczność wiejska szykuje się do ważnej 
uroczystości. Jej bogata organizatorka 
Jadwiga lamentuje, że jej córka Ulana 
związała się z Cyganem Manru, obcym 
kulturowo i rasowo, co dla niej i dla całej 
wsi jest niewybaczalnym przestępstwem. 
Nienawiść do obcych jest silniejsza od 
miłości rodzicielskiej, a krnąbrna córka 
wzbudza dodatkowo gniew samym faktem 
nieposłuszeństwa. Do gniewu podjudza ją 
Urok, typ spod ciemnej gwiazdy pełniący 
we wsi funkcję dostawcy używek i ziół 
zmieniających psychikę ludzką. Niby namawia 
matkę do okazania litości, ale zakochany od 
dawna w Ulanie, nie może znieść jej miłości 
do Cygana i szczęśliwego z nim związku, 
z którego zrodziło się dziecko. Samotny 
i zgorzkniały, ma serce rozdarte pomiędzy 
nienawiścią do Manru a uczuciem do Ulany. 
Kiedy ta przybywa prosić matkę o pomoc 
w biedzie, jaka dotknęła ją i dziecko, Urok 
dręczy pożądaną przez niego kobietę wizją 
nieszczęść, jakie spadną na nią za związanie 
się z obcym. Jednak ulega jej prośbom, 
popartym nadzieją, że jego pożądanie może 
zostać zaspokojone. Ulana spragniona ziół, 
mogących odrodzić namiętność, jaka wiązała 
Cygana z jej ciałem, nie pozbawia Uroka 
tych złudzeń. Matka stawia warunek, że albo 
córka porzuci Manru i z dzieckiem powróci 
do rodzinnego domu, albo niech idzie precz 
na zawsze. Ulana jest w swojej miłości 

niewzruszona i wybiera zły los u boku męża. 
Rozjuszona tym zuchwalstwem, ksenofobiczna 
społeczność rozbudza w sobie coraz większą 
agresję wobec „zdrajczyni”, spotęgowaną 
powszechnym wśród tutejszych mężczyzn 
pożądaniem pięknej „Cyganichy”, jak ją 
pogardliwie nazywają. Na ratunek ukochanej 
zjawia się Manru i gotów za nią oddać życie, 
ocala ją z rąk rozpasanej gawiedzi. Osłaniani 
przez Jadwigę uciekają do swojej „chaty za 
wsią”.

AKT II
Ulana zajmuje się dzieckiem, a Manru 
swoim zepsutym żelastwem. Dokucza im 
bieda w domu i zniechęcenie życiem bez 
perspektyw i bez poczucia bezpieczeństwa. 
Nie da się tak długo wytrzymać 
i odwoływanie się do dawnej namiętności nie 
poprawia nastrojów. Manru ma poczucie, 
że cena, jaką płaci za porzucenie świata, 
w którym był wolny i ważny, jest zbyt duża. 
Odwiedza ich Urok, który wciąż krąży wokół 
upragnionej Ulany, ale jako jedyny człowiek 
w otaczającym ich świecie pozbawiony 
ksenofobicznej nienawiści, jest przez Manru 
tolerowany. Cygan nie wie, że gość ma 
w zanadrzu obiecany Ulanie środek na 
wzbudzenie do niej na nowo namiętności 
męża. Nagle słychać muzykę skrzypiec, 
która ma magiczny wpływ na serce Manru 
i rozpala jego wspomnienia z poprzedniego 
życia, w którym kochał cygańską piękność 
Azę. To przybywa dawny przyjaciel Jagu 
z misją sprowadzenia Manru na powrót 
do społeczności Cyganów. Urok sprzyja 
tej misji, mając nadzieję na pozostawienie 
Ulany dla niego. Ale Manru jest jej wierny 
i odrzuca propozycję Jagu, by objąć władzę 
nad Cyganami i porzucić wiejski zaścianek. 
Szczęśliwa Ulana poi męża dostarczonym 
przez Uroka miłosnym napojem. Jak w każdej 

legendzie o takich „dopalaczach”, ich 
działanie jest zwodnicze i tymczasowe. 
Manru ucieka z „dusznej chaty” i zostawia 
żonę z dzieckiem, które widocznie znaczy 
dla niego mniej niż osobista wolność.

AKT III
Nadciągają Cyganie, wolni nomadzi 
pozbawieni siedzib i związanych z nimi 
wartości. Mają swoje wartości, wśród których 
wierność plemiennym więzom jest jednak 
podobna do wszystkich społeczności. Aza 
szczęśliwa, że odnalazł się jej ukochany 
Manru, nie może się pogodzić, że przywódca 
Cyganów Oros i większość z nim związana 
traktują Manru jak zdrajcę i nie chcą go 
przyjąć z powrotem. On też nie może się 
zdecydować, czy rzeczywiście jest w stanie 
porzucić żonę z dzieckiem i rozpocząć 

nowe życie, którym kusi go Aza. Znów 
nadchodzi Jagu z niezawodnym skrzypkiem 
i przekonuje Cyganów do Manru, a jego 
do podjęcia decyzji, że jednak zostanie 
przy Azie. Trzeba jednak pozbyć się Orosa 
i przejąć po nim władzę nad społecznością 
wędrujących miłośników wolności, żeby to 
spełnić. Władzy przeważnie nie da się przejąć 
bezkrwawo, dlatego nowe życie Manru 
zostaje od początku skażone przemocą. 
Odjeżdżają w nieznane, które może się stać 
dla nich niebem albo piekłem. Zjawia się 
Ulana w poszukiwaniu ukochanego męża. 
Prosi Uroka, żeby sprowadził go z powrotem. 
Ale jest już za późno. Zrozpaczona 
dziewczyna chce pozbawić się życia, ale 
Urok przyprowadza jej synka i w ten sposób 
ratuje ich oboje od zguby, a swoją duszę od 
wszechwładnego zła.

3030 października 2018 r., godz. 20:00
Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie
Sala Moniuszki

UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI SETNEJ 
ROCZNICY UZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W programie:
Ignacy Jan Paderewski: Fantazja polska gis-moll op. 19 na fortepian i orkiestrę 
Paweł Łukaszewski: Te Deum Polonia na bas, chór i orkiestrę 

Te Deum Polonia to utwór Pawła Łukaszewskiego na bas, chór i orkiestrę symfoniczną napisany na 
zamówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 
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 Sztuka może być przestrzenią służącą do 
odkrywania i upowszechniania wiedzy 

z zakresu historii Polski oraz impulsem do 
uruchamiania inicjatyw angażujących spo-
łeczności w działania poświęcone pielęgno-
waniu i promowaniu dziedzictwa i kultury 
naszego kraju. Dlatego podczas XV Balu Nie-
podległości zorganizowanego w hotelu Bri-
stol w Warszawie wielokrot-
nie padały słowa wypowiada-
ne w hołdzie Ignacemu Janowi 
Paderewskiemu. Postać tego 
wielkiego Polaka zawsze przy-
pomina nam, że sztuka wy-
soka, klasa człowieka, kultura 
osobista i szerokie międzyna-
rodowe kontakty mogą zostać 
wykorzystane na rzecz wspól-
nej sprawy. Pamiętamy, że był 
artystą światowego formatu 
i celebrytą, używającym swo-
jej osobistej sławy jako narzę-
dzia do pracy dla niepodległo-
ści Polski.
Osoba patrona i miejsce wy-
brane na Bal Niepodległości są połącze-
niem szczególnym. To on był fundatorem 
budowy hotelu Bristol, przed którym gro-
madzili się warszawiacy i wiwatowali, kie-
dy wracał ze swoich koncertów po przyjeź-
dzie ze Stanów Zjednoczonych. W hotelu 
Bristol cały czas jest obecny duch i żywa 
atmosfera tamtych wydarzeń, jest w nim 
też historyczny balkon, z którego doskonale 
przemawia się do mieszkańców stolicy, ale 
do tego trzeba mieć charyzmę, talent i wia-
rę jak mistrz Paderewski.
Podczas aukcji charytatywnej zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie Kuźnia Mila-
nowska w 100-lecie odzyskania przez Pol-

skę Niepodległości właśnie to jego portret 
w trakcie licytacji wzbudził szczególne za-
interesowanie. Ten mąż stanu z racji swojej 
bujnej fryzury, wyjątkowej charyzmy oraz 
artystycznego talentu to postać szczegól-
nie bliska wszystkim ludziom wrażliwym 
i twórcom, dla których sztuka i tematy pa-
triotyczne są ważne.

Historia kształtuje się na polach bitew, 
w trakcie powstań i walk na ulicach miast 
oraz w salonach dyplomatycznych, o czym 
wszyscy wiemy, ale kto by pomyślał, że gra-
jąc na instrumencie muzycznym, można 
„wygrać” wolność.
Takie rzeczy potrafią tylko wielcy mistrzowie. 
Paderewski był wirtuozem i wizjonerem, jego 
gra na fortepianie fascynowała i słowa o Pol-
sce inspirowały. Okazuje się, że czasami wy-
starczy tylko tyle i aż tyle, aby zrobić coś waż-
nego i zmienić świat na lepsze.
Pamięć i wiedza o wybitnych ludziach epo-
ki jest bardzo ważna, jednak musimy też 
pamiętać, że bohaterowie wielu ważnych  

Weterani oraz przedstawiciele Polonii, świata nauki, sztuki i biznesu wzięli udział w XV Balu Niepodległości, 
zorganizowanym w Warszawie w piątek, 9 listopada, przez Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska. Charyta-
tywny bal nawiązuje do przedwojennej tradycji hucznego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. 
Pierwszy publiczny bal sylwestrowy odbył się w Hotelu Bristol w 1907 roku, czyli jeszcze przed odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. [red.]

Niepodległości 

Robert Manowski

XV Bal
Wielkich Polaków 

 i Galeria
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wydarzeń nie są tylko marmurowymi posą-
gami i popiersiami odlanymi ze spiżu. Bo-
haterowie naszych i minionych czasów są 
też żywymi ludźmi, których czasami mo-
żemy spotkać przechodzących przez ulicę, 
w parku lub na poczcie.
W Hotelu Bristol podczas XV Bal Niepod-
ległości stuletni dżentelmen kpt. prof. Sta-
nisław Michnowski został uhonorowany 
medalem przyznanym przez Radę Polonii 
Świata. Medal wręczyli: Teresa Berezow-
ska, Przewodnicząca Rady Polonii Świa-
ta oraz Bożena Kamiński, Wiceprezes KPA 
do spraw Polonii. Z podziwem można by-
ło słuchać słów człowieka , który przeżył 
tak wiele i tak wiele zrobił a mimo to za-
chował ogromną pokorę, dystans i poczu-
cie humoru. 

Od takich ludzi warto się uczyć, ponieważ 
to w ich sercach przechowały się wartości, 
które powinny stać się wzorem dla wszyst-
kich. Żyjemy w czasach dużej aktywności 
fałszywych proroków i papierowych bohate-
rów. W nadmiarze informacji niełatwo jest 
cokolwiek zrozumieć, a bez punktów od-
niesienia łatwo się pogubić. Pogoń za sła-
wą, buta połączona z niczym nieuzasadnio-
ną potrzebą wywyższania się wobec innych, 
radykalizm oraz brak tolerancji i akceptacji 
dla różnorodności społecznej i kulturowej 
często są mylone z współczesnym patrio-
tyzmem i miłością ojczyzny. Właśnie z tego 
powodu te pomyłki i fejkowe wartości sta-
nowią ślepą uliczkę, w którą niestety z du-
żym entuzjazmem, w rytmie marszowego 
kroku wchodzą niektórzy młodzi ludzie.
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ści zawsze poszukują plastycznego wyrazu 
w obrazie, zdjęciu i grafice, dlatego myśląc 
o dacie 11 listopada 1918 roku, w twórczych 
duszach pojawiają się odpowiednie ikony. 
Źródła historyczne, książki i zdjęcia archi-
walne utrwaliły w naszej świadomości zda-
rzenia sprzed przeszło 100 lat w formie por-
tretów bohaterów narodowych, wizerunków 
ważnych postaci, barw, znaków i symboli. 
Ślady epoki znamy z podręczników szkol-
nych, kronik filmowych, czarno-białych fo-
tografii, gazet lub malarstwa dawnego. Kre-
acja wymaga uwspółcześnienia formy, dla-
tego gdy pracuje się z materią twórczą, gra-
fiką i obrazem multimedialnym, to musi po-
jawić się silna pokusa interpretacji oraz re-
konstrukcji tych często już przyszarzałych 
i opatrzonych wizerunków.
W pracowni Sztuki Nowych Mediów po-
jawiło się pytanie, czy w narodowe święto 
niepodległości 2018 można zrobić projekt, 
który przybliży nam kilku „ojców niepodle-
głości”. Autor projektu zapragnął zobaczyć 
w nowej odsłonie wybranych bohaterów 
oraz tych, którzy pracowali i walczyli, cze-
kając przez 123 lata, aby Polska wróciła na 
mapę Europy.
Malarskie i graficzne narzędzia progra-
mu komputerowego Photoshop pozwoliły 
na przeprowadzenie próby dotyczącej cy-
frowej rekonstrukcji postaci historycznych 
w stylu nawiązującym do techniki i styli-
styki gier komputerowych. W każdej kre-
acji wszystko zaczyna się od pomysłów, 
szkiców, szukania ikonografii i inspiracji, 
a w rezultacie pracy twórczej powstaje go-

towy koncept art, przygotowany do nama-
lowania kształtów twarzy i sylwetki cyfro-
wymi pędzlami, do pokrycia form szcze-
gółowością tekstur i wprowadzenia barwy 
i kolor-korekcji.
Może dzięki takim projektom powstanie kie-
dyś nowoczesna gra edukacyjna o historii 
Polski i szkolna wiedza, która często jest ma-
ła i wybiórcza, stanie się doskonałą zabawą 
wzmacniającą procesy uczenia się.
Na takim typie grafiki cyfrowej wzorują się 
projektanci 3D, a także graficy zajmujący się 
przygotowaniem szczegółowych elementów 
postaci. Cykl rysunków jest autorską inter-
pretacją sylwetek i twarzy znanych bohate-
rów. Każdy rysunek jest tak wykonany, aby 
postać miała wyrazisty charakter w geście, 
układzie ciała, stroju i atrybucie. Pewne prze-
rysowanie, siła kolorystyki i wzmocnienie wi-
zualne bohatera jest bardzo ważną kategorią, 
jeżeli myślimy o estetyce gier. Zgodność z re-
gułami estetyki gier komputerowych stano-
wiła inspirację i drogowskaz 
do plastycznej koncepcji, 
w której eksperymental-
ne sfery należy w znacz-
nej mierze rozumieć ja-
ko pewną umowną kon-
sekwencję plastycznej 
interpretacji idei „pa-
triotyzmu jutra”.

ROBERT MANOWSKI – artysta, założyciel  
i rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Jest bardzo wiele do zrobienia w dziedzi-
nie edukacji i kultury, dlatego trzeba wciąż 
promować postawy godne i przybliżać syl-
wetki prawdziwych bohaterów.
Idea, aby przywołać pamięć i uczcić najpięk-
niejszy moment w historii Polski w miejscu, 
gdzie mieszkał Ignacy Jan Paderewski, była 
dla wielu znaczących osób szczególnie bli-
ska i odpowiednia. Piękna tradycja balów do-
broczynnych i patriotycznych, nawiązująca 
do stylu epoki, jest dla władz Wyższej Szko-
ły Artystycznej w Warszawie stałym elemen-
tem programu edukacji historycznej funkcjo-
nującego w akademickiej kulturze uczelni. 

W pracowniach Wyższej Szkoły Artystycznej 
powstają suknie, nakrycia głowy, klasyczne 
stylizacje z danej epoki, rekonstrukcje wize-
runków postaci historycznych i bohaterów 
narodowych, z tego powodu na uczelni naro-
dził się szczególnie interesujący projekt pla-
styczny nawiązujący do 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.
Galeria Wielkich Polaków to projekt Wyższej 
Szkoły Artystycznej specjalnie przygotowa-
ny z okazji 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę i wykonany w pracowni 
Sztuki Nowych Mediów przez artystę i wy-
kładowcę dr. Roberta Manowskiego. Arty-
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 Ten wieczór, to zbiór pieśni, piosenek, 
słów bez muzyki i muzyki bez słów. To 

obecność człowieka w kraju – przestrzeni – 
wyzwolonej, pozbawionej ograniczeń. Czło-
wieka, który może płakać, śmiać się i krzy-
czeć zawsze, kiedy tylko ma na to ochotę, 
kiedy emocje nie znajdują miejsca w tym 
małym, kruchym organizmie i szukają uj-
ścia w pieśni, skowycie lub ledwo słyszal-
nym szepcie. Wieczór ten to także (a może 
przede wszystkim) próba zadania pytania o… 
…SENS WOLNOŚCI Czy jesteśmy gotowi na 
to by samostanowić o swoim losie, teraźniej-
szości i przyszłości? Czy poprzez wolność, ro-
zumianą jako dowolność nie niszczymy siebie 
od środka, nie potrzebując do tego żadnych 
wrogów zewnętrznych? To wreszcie opo-
wieść o pewnej krainie miodem i mlekiem 

płynącej, która pomimo swego piękna i zalet, 
ma także swe przywary i brud, którego jeśli 
nie zauważymy i za Witkacym nie wyszoru-
jemy porządnie od środka, będzie się przez 
kolejne dni, miesiące, lata i stulecia nawar-
stwiał i nie odpadnie po przysłowiowych pa-
ru centymetrach. Piosenka zawsze była, jest 
i mam nadzieję będzie jednym z najważniej-
szych i zarazem najpiękniejszych wyrazów 
emocji. Emocji cudownych – wyrażających 
miłość i wszystkie jej pochodne, ale także bó-
lu i niezgody na otaczający nas świat. Piosen-
ka, jako młodsza siostra poezji i muzyki za-
wsze łączyła ludzi. We wspaniałym skrócie 
dotykała istoty rzeczy. Mam nadzieję, że to 
spotkanie da Wam Drodzy Przyjaciele mnó-
stwo wzruszeń, obudzi wiele pytań i trafi do 
Waszych Dusz i Serc.

Koncert w wykonaniu aktorów Teatru Witkacego
10 listopada, Teatr Witkacego, Zakopane

WYSTĄPILI:
Joanna Banasik • Andrzej Bienias • Dorota Ficoń • Adrianna Jerzmanowska • Piotr Łakomik • Krzysztof Łakomik • 
Agnieszka Michalik • Emilia Nagórka • Krzysztof Najbor • Dominik Piejko • Katarzyna Pietrzyk • Marek Wrona • 

Jacek Zięba-Jasiński • Kamil Joński (gościnnie)
MUZYCY:

Andrzej Bienias – gitara • Tomasz Boruch – gitara • Jerzy Chruściński – piano • Kuba Herzig – perkusja • 
Max Kowalski – kontrabas • Przemek Sokół – trąbka • Bogdan Zięba – akordeon

Wyzwolone sny,czyliRzecz
o Nie-pospolitej

Andrzej Bienias
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
„MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI...”

www.doniepodleglej.pl

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szkół artystycznych, z terenu całej Polski.

Odbywa się w trzech kategoriach:
1. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych, w tym szkół artystycznych na tym poziomie,
2. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum, w tym szkół artystycznych 
na tym poziomie,
3. Uczniowie klas I–IV szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół artystycznych na tym 
poziomie.
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1.
…kiedy wracam do wierszy Zbigniewa 
Herberta, a wracam do nich regularnie, 
choć bez jasno określonych i powtarzają-
cych się chwil wyznaczanych odgórną mia-
rą kalendarza, a wracam do nich co pewien 
czas zarówno z powodów zawodowych, jak 
i osobistych, towarzyszą mi od kiedyś (jak 
wyznaczyć ten moment?) dwie melodie, 
zjawiające się równolegle, wybrzmiewają-
ce wspólnie, choć poniekąd się wykluczają-
ce. Słyszę wówczas echa dwóch fragmen-
tów, od których jakoś nie mogę się opędzić. 
Po pierwsze są to skrawki listu autora Ra-
portu z oblężonego Miasta, jaki wysłał do 
Janusza Szubera: „…tom ten (Gorzkie pro-
wincje) czytany nocą po prostu mnie za-
chwycił. […] w czasie lektury Pana wierszy 
kość ma ogonowa drętwiała wielokrotnie. 
Niestety, mój drogi przyjacielu, jest Pan po-
etą i nic na to nie można poradzić. Składam 
wyrazy mego podziwu”. Po wtóre są to li-
nijki z wiersza Seamusa Heaneya, a w za-

sadzie cały ten wiersz (nie mogę go spa-
miętać, więc podglądam):

Hiperborejczyk
Pamięci Zbigniewa Herberta

Gruzy świątyń. Poezja. Mówię w duchu  
 do Zbigniewa Herberta:
Wnętrze twej czaszki – była to droga po  
 rumowisku
Do Delf, ich via sacra, po części już  
 via crucis,
Po części realny kamień  
 nie przemienionych gór. Orły
Zakreślały w powietrzu ściśle wierne 
  kopie swych orbit
Nad oblężoną świątynią boga  
 na szczycie wzgórza;
Tylko wyrocznia wciąż jeszcze nie  
 podlegała cenzurze.
Byłeś tutaj przybyszem z Hiperborei,  
 Zbyszku,
Jednym z mieszkańców krainy  

 północniejszej nawet niż wiatr,
Skąd uniósł był Apollina łabędzi  
 zaprzęg, lecz dokąd
Bóg wracał każdej zimy. Ty – dla  
 wszystkich, co tam mieszkali,
Byłeś jego heroldem, kiedy znowu  
 unosił go szum
Wichru i milkła kraina, i nadzieje lata  
 pierzchały.
To on uczył cię gry na lirze,  
 starannego strojenia jej strun.

przełożył Stanisław Barańczak

Jakie można wyprowadzić wnioski, na-
uki z tych dwu różnych przecież tekstów: 
ze skrawka prywatnej korespondencji kie-
rowanej do innego poety oraz wiersza no-
blisty utrzymanego w podniosłym, również 
intymnym tonie, przyjmującego nieledwie 
kształt koleżeńskiego, elegijnego wyzna-
nia? Do listu jeszcze przyjdzie mi powrócić. 
Teraz Heaney.

2.
W wierszu umieszczonym w książce Świa-
tło elektryczne (2001) irlandzki poeta doty-
ka ciemnego rewersu poezji Herberta, stro-
ny, którą wypełnia temat uniwersalny, nie-
odrodnie związany z najważniejszymi py-
taniami stawianymi sztuce, w tym poezji. 
Pyta o samotność poety, o przyjęty azymut 
moralny; innymi słowy: po co komu po-
ezja, jeśli jej stawką są gruzy, rumowisko, 
wsobne wnętrze czaszki, kamień, oblężenie 
świątyni boga na szczycie wzgórza. Gdzie 
zatem przebywa poeta, jaki zamieszkuje 
dom? Co wyczynia i w imię czego? Heaney, 
sięgając po rekwizyty proweniencji antycz-
nej, uruchamia tu kilka wysokiej rangi tro-

pów: synekdochy wprawiają w ruch maszy-
nerię pamięci antycznej Grecji, ale także 
przestrzeni, która dotąd pozostaje jakoś za-
gmatwana i niejasna. Przestrzeni wspomi-
nanej rzadziej, mniej oczywistej: Hiperbo-
rei. Czym zatem miałaby być Hyperborea? 
Gdzie należałoby ją umiejscawiać? Hekaja-
tos z Miletu sytuował Hiperborejczyków na 
dalekiej północy, gdzieś w okolicach Oce-
anu Północnego. Według legendarnych 
przekazów była to kraina wiecznej szczęśli-
wości, której mieszkańcy wiedli życie wol-
ne od chorób i cierpień, znajdująca się za 
siedzibą wiatru północnego, poza jurysdyk-
cją Boreasza. Jeśli Boreasz uosabiał zimny, 
porywisty, gwałtowny wiatr północny, wy-
rządzający trudne do oszacowania szkody, 
to ten, który zamieszkiwał wyżej, ponad, 
musiał być wolnym od podobnych trosk. 
Co zatem ma na myśli Heaney, kiedy pisze 
o Herbercie jako o mieszkańcu krainy pół-
nocniejszej nawet niż wiatr, / skąd uniósł 
był Apollina łabędzi zaprzęg, lecz dokąd / 
Bóg wracał każdej zimy. Ty – dla wszyst-
kich, co tam mieszkali, / Byłeś jego herol-
dem, kiedy znowu unosił go szum / Wichru 
i milkła kraina, i nadzieje lata pierzchały 
[…]?

3.
Herbert: Panie, obdarz mnie siłą i zręcz-
nością tych, którzy budują / zdania dłu-
gie, rozłożyste jak dąb, pojemne jak wiel-
ka dolina, / aby mieściły się w nich świa-
ty, kośćce światów, światy / z marzenia […] 
o zdania długie tedy modlę się, zdania le-
pione w mozole, / rozległe tak, by w każ-
dym z nich znalazło się lustrzane / odbi-
cie katedry, wielkie oratorium, tryptyk  

Notatki na marginesie poezji Zbigniewa Herberta

Jan Burnatowski

Nadpółnoc 
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(Brewiarz, Epilog burzy, 1998). Próbuję to 
sobie wyobrazić według melodii Irlandczy-
ka: poeta zastępujący boga, Apollina: bo-
ga śmierci, boga mądrości i muzyki, boga-
-lekarza chorób ciała i duszy, boga ziemi, 
boga oczyszczenia z win, wreszcie: boga 
poezji. Poeta: boski herold, który albo wy-
pełnia puste miejsce po Najwyższym, albo 
okresowo przekazuje jego wolę. W rezulta-
cie zdania, zapisywane linijki nie mogą być 
niczym innym jak rozpiętymi mostami po-
między tym, co ludzkie, a tym, co nie z tego 
świata pochodzi. Muszą być tym, co ujaw-
nione, tym, co przedstawia rewelator, ale 
jednocześnie muszą być także czymś świę-
tym, przynajmniej w takim sensie, jakie te-
mu terminowi nadaje Giorgio Agamben: 
sacrum to według włoskiego filozofa coś 
wyjętego spod ludzkiego panowania, uży-
cia, coś, co przekracza ludzkie wyobrażenie 
i sprawczość.
Poeta jest zatem pogranicznikiem, tym, któ-
ry podąża wzdłuż osobliwej marszruty dyk-
towanej wpływem tego, co ludzkie, i tego, 
co nie-ludzkie. Nieustannie więc oscylu-
je, czerpie z różnych rejestrów, raz niskich 
(ludzkich), kiedy indziej wysokich (boskich), 
stąd wielokrotne zwątpienia i przykrości, 
stąd szalona wręcz otwartość (zamknię-
ta w poetyckim skrócie) na ludzkie niedo-
le i niedostatki, które wszelako poszerzają 
spectrum: używał wyobraźni / do całkiem 
innych celów / chciał z niej uczynić / narzę-
dzie współczucia / pragną pojąć do końca 
[…] (Pan Cogito i wyobraźnia, Raport z ob-
lężonego Miasta i inne wiersze, 1983). Po-
eta jest zatem tym, który się wystawia, któ-
ry snuje się / ślimak (Heraldyczne rozważa-
nia Pana Cogito, Elegia na odejście 1990). 
W jakim celu to czyni? Dlaczego gotów jest 

ponieść podobną cenę? No to w innym wier-
szu: czasem sztuka odbija miraże / zorzę po-
larną / ekstazy nawiedzonych / uczty bogów 
/ otchłanie / […] stara się ją oswoić / nadać 
ludzki sens / […] sztuka stara się uszla-
chetnić / podnieść na wyższy poziom / wy-
śpiewać odtańczyć zagadać / zetlałą mate-
rię ludzką / zrudziałe cierpienie (Zwierciadło 
wędrujące po gościńcu, Rovigo, 1992).

4.
Nietrudno przewidzieć, jakie koszty muszą 
towarzyszyć podobnej działalności. Nie dzi-
wi też dlaczego […] poeta przesłania oczy / 
upierzoną dłonią / nie marzy już o locie / ale 
o upadku / co kreśli jak błyskawica / profil 
nieskończoności (Wybrańcy gwiazd). Nie za-
skakuje wyrażone expressis verbis zwątpie-
nie: […] Czy nie lepiej / było zaniechać / zdo-
bytej / tanim kosztem wiedzy / i poprzestać 
/ na mądrości / starych górali / oznaczałoby 
to […] klarowną wiedzę / że wszelka filozo-
fia / jest zbyteczna / a nawet szkodliwa (Ala 
ma kota. W obronie analfabetyzmu, Epilog 
burzy, 1998). Nie konfunduje też skarga na 
nadmierną powagę wyrażona w wierszu Do 
Apollina: „(…) oddychał lekko jak posągi 
/ a szedł jak kwiat / we własną zasłuchany 
pieśń / lirę podnosił na wysokość milczenia / 
zatopiony w sobie / źrenicami jak strumień” 
(Do Apollina, Struna światła, 1956).
Czy prawdziwe życie jest gdzie indziej? 
Gdzieś poza? Albo gdzieś tylko: w krainie 
ludzkiej lub dolinie boga? Otóż nie: ono jest 
właśnie tam: w Hiperborejskiej przestrze-
ni, napowietrznej okoliczności, słowem: 
w poezji, od której cierpnie kość ogonowa. 
W okoliczności nieustannie przeklętej, am-
biwalentnej.
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cierzyństwo. Nie wiedziałam jeszcze, o co 
tak naprawdę chodzi w tym feminizmie. Na 
tej konferencji odkryłam, że sprawy, które 
ja i moje znajome uważały za prywatne – 
poród, ból, szpitalna opresja, to że jeste-
śmy traktowane w szpitalach przedmioto-
wo – mogą stać się tematami publicznymi. 
To było dla mnie całkowitą nowością, feno-
menalnym odkryciem. Wtedy zdałam sobie 
sprawę, jakie to ważne, żeby głośno mówić 
o tym co „prywatne”. Bo dlaczego tematy 
związane z kobietami nie są tematami pu-

blicznymi? I okazało się, że są, ale tylko dla 
feministek. Rozpoczęłyśmy akcję „Rodzić 
po ludzku”. To był mój pierwszy krok w fe-
minizm. Potem, po wielu latach, pojecha-
łam do USA na stypendium, gdzie pisałam 
swoją habilitację. I tam odkryciem była dla 
mnie literatura feministyczna. Filozofia fe-
ministyczna okazała się inspirująca, pasjo-
nująca, świeża… zmieniła charakter mojej 
habilitacji, no i zmieniła moje życie. Myślę, 
że te dwa elementy zadecydowały, że sta-
łam się feministką.

Profesor Magdalena Środa w Barbican w Londynie, 2014
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Jest pani filozofką, ale przede wszystkim 
jest pani znana jako feministka. Czy uro-
dziła się pani feministką, czy też nią stała?
– Nikt się nie rodzi feministką, każda się nią 
staje. Ja się urodziłam w 1957 roku, czy-
li całą młodość przeżyłam w komunizmie, 
co akurat nie było takim złym doświadcze-
niem, bo miałam absolutną świadomość te-
go, że każdy rodzaj pracy stoi przede mną 
otworem. Jak byłam w przedszkolu, Wa-
lentyna Tierieszkowa poleciała w kosmos, 
a nasza wychowawczyni mówiła nam, że 
wszystkie możemy być kosmonautkami. 
Pamiętam, że miałam z tym trochę proble-
mu, bo nie chciałam zostać kosmonautką. 
Ale wiedziałam, że to możliwe. Moja ma-
ma wpajała mi od dzieciństwa, że muszę 
być niezależna w sensie finansowym i eg-
zystencjalnym, ale jednocześnie mówiła, 
że w naszym społeczeństwie (mimo socja-
lizmu bardzo mieszczańskim i katolickim) 

kobieta bez męża znajduje się w gorszym 
położeniu. A więc niezależność i mąż – to 
ważne rzeczy. To pierwsze było dla mnie 
oczywiste, to drugie niekoniecznie. Za mąż 
wyszłam z prawdziwej miłości, a nie dlate-
go, by sprostać wymaganiom mamy. Femi-
nistką stałam się po porodzie; można po-
wiedzieć, że to macierzyństwo przywio-
dło mnie do feminizmu. Był stan wojen-
ny, 1983 rok, było ciężko. W tamtym czasie 
niemal wszystkie koleżanki rodziły. W do-
mach, na spotkaniach z przyjaciółmi oprócz 
polityki, która była głównym tematem roz-
mów, mówiło się o porodach. Te porody by-
ły bardzo traumatycznym doświadczeniem. 
Bo niby rodzisz dziecko, co jest fajną spra-
wą, ale jednocześnie w warunkach urą-
gających człowieczeństwu. Wszystkie po-
dzielałyśmy takie doświadczenie. Zostałam 
wtedy zaproszona na konferencję femini-
styczną, której tematem było właśnie ma-

platforma porozumienia 
różnych środowisk

Kongres 
Kobiet

Z prof. Magdaleną Środą rozmawia Anna Siwek
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na Boczkowska, zgłosiła jakiś czas temu te-
mat, który mnie by do głowy nie wpadł – 
edukacja zawodowa. To chwyciło. Jest po-
trzeba. Zawsze obecny jest temat przemocy, 
bo on jest ciągle niestety aktualny. W tym 
roku dużo było o problemach uchodźców, 
a zwłaszcza imigrantek z Ukrainy, bo zgłosi-
ły się do nas Ukrainki mieszkające (pracują-
ce, studiujące) w Polsce. Gorącym tematem 
był problem niepełnosprawności, bo akurat 
były strajki niepełnosprawnych; ale na każ-
dym kongresie jest panel poświęcony nie-
pełnosprawnym dzieciom. Mówimy o ma-
cierzyństwie, o edukacji seksualnej, o ryn-
kach pracy, bezrobociu, ekologii. Trzymamy 
się zasady, że jeśli masz temat, to przyjdź 
i zainteresuj nim innych. Tematyka zależy 
więc wyłącznie od zgłoszeń samych kobiet.

Kongres to duże przedsięwzięcie. Wstęp 
jest darmowy. Czy trudno to zorganizo-
wać? Czy macie jakąś pomoc?
– Mamy już niemałą praktykę. Do niedaw-
na mieliśmy wsparcie różnych instytucji, 
ale obecna partia rządząca jest nieprzy-
chylna kobietom, najchętniej widziałaby je 
w domu, a biznesmeni często boją się in-
westować w takie wydarzenia… Jest trud-
no. Na szczęście są różne projekty, jesz-
cze są sponsorzy, więc robimy co możemy. 
Ja jestem odpowiedzialna jedynie za sfe-
rę merytoryczną, sprawami finansowymi 
w ogóle się nie zajmuję, więc niewiele mo-
gę o tym powiedzieć. Dla mnie i dla reszty 
to praca czysto społeczna. I to jaka! Dwa, 
trzy miesiące wyjęte z życia.

Czy Kongres Kobiet jest polityczny?
– Oczywiście, że jest polityczny. Jesteśmy 
ruchem społeczno-politycznym, ale ponad-

partyjnym. Polityka to bardzo szerokie po-
jęcie. Nawet jeśli zajmujesz się handlem, 
nauką, kulturą, prawem do aborcji czy 
ochroną prywatności, to zajmujesz się poli-
tyką, więc angażujesz się w społeczny i po-
lityczny dialog. Kongres jest jak najbardziej 
polityczną organizacją. Staramy się jednak 
łączyć wszystkie możliwe światopoglądy, 
pod warunkiem wszelako, że osoby, które 
zgłaszają do nas swój akces, godzą się na 
postulaty kongresu, które mają charakter 
równościowy i emancypacyjny.

W gabinecie cieni jest pani ministrą edu-
kacji, nauki i sportu. Gdyby pani nią fak-
tycznie została, co zmieniłaby pani w pol-
skich szkołach?
– To bardzo duży temat. Po pierwsze po-
łączyłybyśmy te resorty: oszczędniej i roz-
sądniej; nie ma najmniejszego powodu, 
by edukacja, nauka i sport miały mieć od-
rębną władzę, wszak życie każdego ucznia 
jest ciągłe (od podstawówki do studiów), 
a i sport powinien być trwałym elementem 
edukacji. A jeśli chodzi o edukację, mój 
program składa się z kilku haseł, za którymi 
idą poważne programy: szkoła powinna być 
przede wszystkim „bliżej myślenia”. Dzie-
ci należy uczyć myślenia, angażowania się, 
postawy krytycznej, syntezy, analizy. Szko-
ła powinna być „bliżej rynków pracy” i ich 
potrzeb. Szkoła powinna być „bliżej ciała” 
– chodzi o wprowadzenie do programów 
szkolnych edukacji seksualnej, jak również 
edukacji o charakterze psychologicznym. 
Szkoła powinna być „bliżej natury” – mu-
si znaleźć się czas na edukację ekologicz-
ną. I to, co dzisiaj jest najważniejsze – po-
winna być „bliżej obywatelstwa”. W szkole 
musi być praktyczna edukacja obywatelska. 

Jest pani również matką-twórczynią Kon-
gresu Kobiet. Skąd pomysł na stworzenie 
kongresu?
– Już to kiedyś powiedziałam – z wściekłości. 
Było 20-lecie transformacji, z tej okazji męż-
czyźni świętowali, organizowali panele, de-
baty, konferencje i rozdawali sobie różne me-
dale, zupełnie ignorując rolę kobiet. A prze-
cież twórczyniami sukcesu w dużej mierze 
były kobiety, które zakładały małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Tak wydobywały kraj z bie-
dy, a własnych mężów z bezrobocia. Można 
sprawdzić statystyki; to właśnie mały i śred-
ni biznes prowadzony przez kobiety mocno 
wsparł rozwój Polski. Spotkałam wtedy Nikę 
Bochniarz, która w okresie transformacji była 
ministrem przemysłu i handlu, a o której ro-
li prawie zupełnie zapomniano. Wtedy zrodził 
się pomysł zorganizowania kongresu, a wła-
ściwie seminarium, które podkreśliłoby rolę 
kobiet w okresie transformacji. Różną rolę – 
kobiet przedsiębiorczyń, naukowczyń, kobiet 
pracujących w kulturze. Pierwsze spotkanie 
w sprawie kongresu było kuriozalne. Nikt nie 
wierzył, że coś z tego wyjdzie. Oprócz mnie 
i Niki Bochniarz były jeszcze Jolanta Kwa-
śniewska, Kinga Dunin, Kazia Szczuka, Hanna 
Gronkiewicz-Waltz – bardzo dziwne towarzy-
stwo, które nigdy przedtem się nie spotkało, 
a nawet miało do siebie trochę wrogi stosu-
nek. Joasia Piotrowska, szefowa Feminoteki, 
pesymistycznie powiedziała, że „to się nigdy 
nie uda”. Był grudzień, a myśmy planowały 
kongres na czerwiec. Jakoś się jednak doga-
dałyśmy. Okazało się, że pomysłów i spraw do 
poruszenia było tyle, że postanowiłyśmy zro-
bić duże wydarzenie, gdzie byłoby miejsce na 
omówienie tych wszystkich tematów. Dosta-
łyśmy Salę Kongresową. Pamiętam, że w noc 
przed pierwszym kongresem z nerwów pra-

wie nie spałam. Przyszłyśmy z Niką już chy-
ba o szóstej rano. Wstęp był wolny, nie pro-
wadziłyśmy rejestracji. Bałyśmy się, że nikt 
nie przyjdzie. Nika mnie pocieszyła, że w ra-
zie czego same ze sobą sobie podyskutujemy. 
Na pół godziny przed otwarciem zobaczyły-
śmy dzikie tłumy. Okazało się, że jest w Pol-
sce mnóstwo wściekłych (jak my), zaangażo-
wanych i niedocenianych kobiet. To było coś 
niezwykłego. Sala Kongresowa, mieszczą-
ca 3,5 tysiąca osób, pękała w szwach, a i tak 
wszyscy nie weszli. Od tej pory kongres stał 
się areną spotkań różnych kobiet, wymiany 
doświadczeń, nawiązywania kontaktów, so-
lidarności, wsparcia w sprawach ekonomicz-
nych, naukowych, politycznych. Okazało się, 
że jest bardzo potrzebny.

O czym się mówi na kongresach? Kto tam 
przyjeżdża? Czy kongres jest tylko dla fe-
ministek?
– Kongres jest dla wszystkich kobiet. Przy-
jeżdżają kobiety z bardzo różnych środo-
wisk. Jest dużo katoliczek, ale i protestantki, 
są kobiety pracujące i niepracujące, są ar-
tystki, dziewczyny z uniwersytetów i przed-
siębiorstw, z biznesu. Zadeklarowanych fe-
ministek jest w Polsce mało. Na pierwszym 
kongresie postanowiłyśmy, że będzie on tyl-
ko dla kobiet, a to dlatego, że kobiety, kie-
dy są w swoim towarzystwie, rozmawiają 
inaczej niż wtedy, kiedy są wśród nich męż-
czyźni. Oczywiście na kongresach pojawiają 
się mężczyźni (zadeklarowani feminiści), ale 
zasada, że kongres jest dla kobiet, pozosta-
ła aktualna do dziś. To, o czym się rozmawia 
na kongresach, zależy od samych kobiet. Co 
roku mówimy – zgłaszajcie tematy. Ciągle 
pojawiają się nowe osoby, które wprowadza-
ją nowe wątki. Np. prezeska Boscha, Krysty-
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MAGDALENA ŚRODA – filozofka, 
publicystka, feministka, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się 
historią idei etycznych, etyką stosowaną, 
filozofią polityczną i feministyczną. Razem 
z Henryką Bochniarz jest twórczynią 
Kongresu Kobiet, który organizowany jest 
od 2009 roku.

Młodzi ludzie są faszerowani wiedzą, któ-
rą z łatwością mogą sobie znaleźć w inter-
necie, natomiast nie mają pewnych prak-
tycznych umiejętności, np. jak głosować. 
Nie zdają sobie sprawy, jaki wpływ na ich 
życie mają wybory, programy określonych 
kandydatów. Jakie będą konsekwencje ich 
wyborów lub też braku wyboru.

To już dziesięć lat, od kiedy odbywają 
się kongresy kobiet w  całej Polsce i  na 
świecie. Jak się pani czuje, będąc mamą 
takiego dziesięciolatka? Czy kongres po-
łączył kobiety polskie? Czy zmienił Polskę 
na lepsze?
– Na pewno zmiany są bardzo duże. Myślę, 
że dzięki kongresowi udało nam się stwo-
rzyć platformę porozumienia bardzo wie-
lu różnych środowisk. Powstaje wiele kon-
gresów za granicą – w Brukseli, Londynie, 
Wiedniu, Berlinie, ale to, co dla nas naj-
ważniejsze, to kongresy regionalne, odby-
wające się nie tylko w dużych wojewódz-
kich miastach, gdzie mamy pełnomoc-
niczki, ale w małych miasteczkach, nawet 
wsiach. Kobiety się spotykają, rozmawiają 
ze sobą, wymieniają doświadczeniami, ad-
resami, problemami. Budują sieć, budują 
solidarność. Dzięki temu możemy się wza-
jemnie wspierać i sobie pomagać. Mamy 
wsparcie wielu polityczek (z różnych ugru-
powań), wielu badaczek, wielu artystek, jak 
np. Agnieszki Holland, Mai Ostaszewskiej, 
Marysi Seweryn. Kongres to fajna inicjaty-
wa, która już żyje swoim życiem, i myślę, 
że będzie trwała do końca świata, a może 
i o jeden dzień dłużej… choć z drugiej stro-
ny chciałabym, żeby wszystkie problemy 
kobiet zostały rozwiązane i żeby taka orga-
nizacja jak KK nie była potrzebna. Niestety 

wydaje się, że tych problemów jest coraz 
więcej. Dziś w debacie w Parlamencie Eu-
ropejskim z okazji stulecia uzyskania przez 
Polki praw wyborczych Agnieszka Graff bę-
dzie mówiła o tzw. cofce czy backlashu. Na 
całym świecie w różnych formach pojawia 
się „pomysł”, żeby wracać do tradycyjnych 
ról, żeby kobiety wpychać do domów, pła-
cąc im za to pieniądze, wykluczać ze sfery 
publicznej, by władza tak jak dawniej na-
leżała do mężczyzn. Ten odwrót od eman-
cypacji jest bardzo niebezpieczny: dla na-
szych praw, dla naszej wolności, dla nieza-
leżności. O tym niebezpieczeństwie trze-
ba głośno mówić. I mówimy, ale skupiamy 
się głównie na pozytywach: jesteśmy wy-
kształcone, silne, solidarne, pomagamy so-
bie wzajemnie, zmieniamy świat. To jest 
ważne. I ta nasza dziesięciolatka kongreso-
wa to silna dziewczynka, jeszcze niejedne-
go dokona i będziemy z niej dumne.

Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobacze-
nia na kolejnym kongresie.
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W Wierszach wybranych wydanych w 2010 
roku wskazujesz na szczególną rolę poety, 
wynikającą z  jego specyficznego postrze-
gania świata i  rzeczywistości: Bo najpięk-
niejsze nasze krajobrazy wewnątrz nas sa-
mych szumią wiatrem liśćmi (z wiersza *** 
Bo najpiękniejsze nasze krajobrazy), a prze-
cież tylko w tobie ruch słowo czy gwiazda / 
więc stań wobec bestii (z wiersza *** A jed-
nak zwierzę świata wciąż do nas się zbliża). 
Czy masz poczucie własnej misji?
– Myślę, iż żaden w miarę normalny poeta 
nie ma poczucia „misji”, które to poczucie 
daje mu naiwną nadzieję, że jego działal-
ność coś zmieni. Już od dawna poezja ze-
szła ze sztandarów. Gdyby nie zeszła, by-
łaby dziś anachroniczna. Co najwyżej speł-
niałaby funkcję naiwnej agitki, której zresz-
tą nikt do serca nie bierze. Wiersze, które 
cytujesz, są utworami egzystencjalnymi. 
Podmiot liryczny patrzy na świat, stara 
się określić swoje miejsce, własne słabo-
ści i mocne strony. Ogląda rzeczywistość 

z perspektywy osobistej. Zdaje sobie spra-
wę, że jest jak walizka pełna przerażenia 
i zostaje po nim zaledwie kawał mięsa wy-
schły płacz nostalgia. I nie jest to, jak po-
wiadasz, szczególna rola poety. To jest po 
prostu los każdego z nas.

Mimo naturalnej wiary poety w moc my-
śli i  słowa zauważasz ich niedoskonało-
ści i  ograniczenia. W  jednym ze swoich 
wierszy bez tytułu, *** Śmiech – a to tyl-
ko świat się w nas porusza, piszesz: mo-
że świat istnieje/ wolny od myśli nie za-
truty słowem/ gdzie wyobraźnia już nic 
nie podpowie/ a miara zjawisk nie naszą 
jest miarą. W innym znowu: jak to się sta-
ło, że ośmieliłem się myśleć (…) że kawa-
łek prochu/ poruszył się nagle i zbuntował 
(wiersz Jak to się stało). Jeszcze w innym: 
tak przez wieki się toczy wszelkich słów 
rozmowa/ niby kula magiczna w  kierun-
ku przepaści – – (wiersz Według św. Ja-
na). Czy jesteś człowiekiem wierzącym 

wbrew
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wiam się poza nawiasem powszechnych 
praw, które rządzą ludzkimi istotami. Jeste-
śmy aktorami, a każdy z nas gra jakąś rolę 
egzystencjalną. Jeśli istnieje tu jakaś grani-
ca, to tylko taka, że zdaję sobie z tego spra-
wę, a wielu nie. Mam na myśli zwłaszcza 
tych, którzy pławią się w miłości do siebie, 
nie dostrzegają własnej śmieszności, wierzą 
we wszystko, bo tak wygodniej, nie chcą po-
pełniać największej zbrodni myślenia, jak to 
ujęła w jednym z utworów Wisława Szym-
borska. W tym zakresie jestem i wciąż chcę 
być zbrodniarzem-recydywistą. To wypływa 
z głębi mojej osobowości.

Czy to prawda, że jesteś typem samotni-
ka i wiecznego buntownika? Osobą z na-
tury zmęczoną otoczeniem, szczególnie bli-
skimi, którzy z racji bliskości mają większą 
szansę ingerencji w twoje działania i wpły-
wania na twoją rzeczywistość? Przyszło 
mi to na myśl, kiedy czytałam twój wiersz 
Rozrachunek, w  którym zupełnie inaczej 
niż wszyscy katolicy traktujesz kwestię 
wygnania ludzi z raju. Dla ciebie ten fakt 
nie jest karą, ale nagrodą, wyzwoleniem 
się z relacji uniemożliwiającej ci samodecy-
dowanie o sobie, swobodne ruchy. Wiersz 
kończy się słowami: czuję się wyzwolony/ 
niby człowiek wypędzony z raju/ który sam 
wszystko może zaczynać od nowa.
– Może nie tyle typem buntownika, co prze-
śmiewcy. Samotnika – od czasu do czasu. 
Niekiedy otoczenie rzeczywiście mnie mę-
czy, ale to są przeważnie ludzie, z którymi 
mam niewielkie porozumienie. Nie lubię tłu-
mu, bezmyślnej gawiedzi. Od tego rzeczywi-
ście stronię. A bliskich sobie sam wybieram, 
a więc nie nudzę się z nimi, mamy wspólny 
język, rozmawiamy, bawimy się, nadajemy na 

tej samej fali. Na wszelką ingerencję jestem 
impregnowany, nikt nie jest w stanie nicze-
go mi narzucić. Otwarty jestem natomiast na 
wszelkie uwagi, rozważam racje i jeśli doj-
dę do wniosku, że one są, to potrafię coś tam 
zmodyfikować, a przynajmniej staram się. 
A wiersz, który cytujesz, nie ma nic z afirma-
cji bądź negacji katolicyzmu. Rozrachunku nie 
należy odczytywać dosłownie. Jeśli już – jest 
to tekst mówiący o swoistej „czystce”. Pisany 
był w końcu lat siedemdziesiątych, w czasach 
pacyfikacji strajków i demonstracji, strzela-
nia do swoich. Może to wiersz o bezmyślnym 
wykonywaniu rozkazów? A także o wyzwole-
niu się z samego siebie, z konwencji opłotków 
swoistego edenu, cokolwiek by to miało zna-
czyć. Tak to można od biedy interpretować. 
To metafora odwołująca się do wyobraźni, do 
emocji. Wieloznaczna.

Jeden z  twoich wierszy zaczynasz sło-
wami: zgodzę się na wszystko/ drewnia-
nym pułapem nazwę niebo, a  kończysz: 
ja/ człowiek bezkonfliktowy/ wyhodowa-
ny w  probówce/ wolnej od bakterii su-
mienia. Czy jesteś konformistą? Do jakie-
go stopnia? Czy uważasz konformizm za 
nieodłączny element naszej cywilizacji, 
w której wszystko płynie i jedynie sytu-
acjonizm pozwala przetrwać? Czy warto-
ściujesz taką postawę w jakikolwiek spo-
sób, czy też jest ci ona obojętna, bo jako 
dziecko tego świata nie potrafisz już po-
strzegać inaczej?
– W pewnym sensie już odpowiedziałem na 
to w poprzednim pytaniu. Nie jestem, mam 
swoje widzenie świata i zjawisk w nim zacho-
dzących. Jestem obserwatorem chyba dosyć 
dobrym, a na pewno cynicznym. A więc nie 
jestem konformistą, a wiersz, który cytujesz, 

w Boga? Czy wierzysz w istnienie jakiej-
kolwiek siły wyższej? W istotę i jej świat, 
których opisanie przekracza ludzkie moż-
liwości poznawcze?
– Ja nie mam żadnej wiary w moc myśli 
i słowa. Jak każdy pisarz posługuję się sło-
wem jako narzędziem, które z natury swo-
jej jest niedoskonałe, nieadekwatne do opi-

sywanej rzeczywistości. Chociaż raz mniej, 
raz bardziej zbliża się do pełniejszego okre-
ślenia świata i zjawisk w nim zachodzących. 
Słowo jest tworzywem literatury. Opornym, 
wymagającym obróbki. Jan Parandowski 
w Alchemii słowa pisze, że realizacja dzie-
ła bardzo się różni od pierwotnego zamysłu, 
który jeszcze nie został tknięty piórem. Tra-
ci wtedy na ostrości. I jest to zjawisko chyba 
powszechne. Zna je każdy twórca. Sam tego 
doświadczam. Powiedziałem kiedyś, że pra-
ca poety, może poza wysiłkiem wyłącznie fi-
zycznym, nie różni się od pracy rzeźbiarza 

zmagającego się z granitem, artysty, który 
także kreuje, urzeczywistnia swój świat we-
wnętrzny. Interesuje mnie, dlaczego ludzkie 
zwierzę otrzymało mowę, zdolność myśle-
nia. Dlaczego ja sam ośmielam się wszystko 
podawać w wątpliwość. Ośmielam się my-
śleć wbrew ustalonym kanonom i konwen-
cjom. Ale to jest właśnie rolą każdego twór-

cy. Wiersze, które cy-
tujesz, właśnie o tym 
dobitnie mówią. Dru-
ga część twojego py-
tania dotyczy zupeł-
nie czegoś innego. 
Mam intuicyjne prze-
konanie o istnieniu 
jakiegoś Absolutu. 
Oczywiście, jestem 
daleki od jakiejkol-
wiek ortodoksji, sys-
temy religijne uwa-
żam za dosyć pry-
mitywne uproszcze-
nia, próby przybliże-
nia – poprzez legendę 
i obrzędowość – pro-
stym ludziom tego, co 

w gruncie rzeczy nieokreślone, wykracza-
jące poza nasze pojęcia i wyobraźnię. Wa-
cław Oszajca, jezuita, świetny poeta, napisał 
w jednym z wierszy, że ufa tylko niepozna-
walnemu Bogu. I to dokładnie wpisuje się 
w moje rozumienie metafizyki.

Komediant strwożony (wiersz Wysokie lato) 
– to określenie siebie samego czy obecnej 
kondycji współczesnego człowieka, a może 
wyłącznie współczesnego poety?
– Jeśli to określenie współczesnego czło-
wieka, to również i mnie dotyczy. Nie sta-

 fot. Joanna Jurkow
ska
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nie wie, co ono oznacza. Zaczyna się lękać, 
bo nie wie, co myślisz, nie odkrywasz kart. 
Milczenie demaskuje i jest sposobem auto-
obrony. To również utwór pisany w szcze-
gólnych okolicznościach, tych samych co 
przywołany przez ciebie zgodzę się na 
wszystko. On także jest ironiczny.

Jak postrzegasz udany związek z kobietą? 
Kim musiałaby być, żeby dać ci szczęście? 
W niejednym wierszu podkreślasz potrzebę 
podobnego postrzegania tej samej rzeczy-
wistości. Na przykład w Liryku-spotkaniu: 
patrzymy sobie krótko w  oczy jakbyśmy 
chcieli zapytać/ o  świat na zewnątrz nas 
czy widzimy go jednakowo, czy w  Wieży 
Babel: mówię: klucz dzikich gęsi/ ty rozu-
miesz: nie mamy mięsa. Piszesz też o cię-
żarze, jaki niesie bliskość: tak objuczony/ 
nie mogę ruszyć się z miejsca (wiersz Gdy 
się żegnamy). Również o wzajemnym psy-
chologicznym zabijaniu się: z twoim w ple-
cach nożem chodzę/ ty krew moją masz na 
sobie (wiersz Według Szekspira). A zatem 
jak postrzegasz istotę związku z kobietą? 
Czy współczesny wykształcony mężczyzna, 
twórca potrzebuje stałego związku z  ko-
bietą? Czy też uważa go za formę zniewo-
lenia, na którą nie jest w stanie się dłużej 
godzić? Czy we współczesnym świecie jest 
jeszcze miejsce na trwałe uczucia?
– Wiesz, każda kobieta daje inaczej. Oczywi-
ście, mam na myśli szczęście… Wspaniale 
jest, kiedy dochodzi do porozumienia. Ale też 
nie wykluczam „pięknego różnienia się”. Ni-
gdy bym się z bliską kobietą nie kłócił o świa-
topogląd. W związku ma się pogląd wyłącznie 
na siebie. Ona na niego, on na nią. Nieważne 
czy wierząca, czy nie, biała czy… niewidzial-
na, choć to ostatnie niekiedy nie byłoby tak 

zupełnie głupie… Lojalność, zrozumienie, 
cierpliwość są nieodzowne. I to niezależnie 
od epoki, wykształcenia. Pragną tego zarów-
no kobiety, jak i mężczyźni. Poeci są szczegól-
nie wrażliwi, potrzebują muz, swoistych „mi-
nistrantek”. To znowu bardzo indywidualne. 
Jedni tęsknią za herod-babami, inni za ule-
głymi istotkami. Na trwałe uczucie można li-
czyć wtedy, gdy się napotka kobietę kumulu-
jącą w sobie te wszystkie cechy, których ocze-
kuje druga strona. Jest opiekuńcza i zaradna, 
jednocześnie czuła. Dyskretna, nienarzuca-
jąca się ze swoim zdaniem, ale i stanowcza, 
zdecydowana. Przewodniczka i zarazem ktoś, 
kto szuka w mężczyźnie oparcia. Osoba tole-
rancyjna i z dużym poczuciem humoru, któ-
ra rozumie cyniczne żarty partnera, podziela 
poczucie absurdalności świata, interesuje się 
jego twórczością. A nawet taka, która cierpli-
wie znosi jego przykre humory, demonstro-
wanie poczucia zniewolenia, o jakim mówisz. 
I nie tragizuje z tego powodu. To wszystko 
dzieje się w psychologicznym wymiarze. Przy 
takiej osobie się trwa, ale pod warunkiem, że 
jest się przekonanym, że to „ta jedyna”. Mo-
gę z autopsji powiedzieć, że trwałe uczucie 
jest możliwe. Natomiast w Gdy się żegnamy 
chodzi o tęsknotę, o wyobraźnię, w której ży-
ją szczęśliwe chwile, a więc czyjaś obecność, 
ale i całe mieszkanie, szafy, okna, powie-
trze… Ciężar chwilowego nawet rozstania… 
To dobrze, kiedy wiersz staje się wieloznacz-
ny, a interpretator odkrywa w nim jeszcze 
inne pokłady znaczeń, których początkowo 
twórca tak dokładnie nie dostrzegał. Cieszę 
się, że tak to odebrałaś.

Wiem, iż ostatnio uciekłeś z miasta i prze-
niosłeś się w miejsce zaciszne. Czy to twój 
protest przeciwko obcowaniu z miejskim 

podszyty widoczną w nim ironią, jest właśnie 
przeciwko konformizmowi. Dziś konformizm 
bywa spotykany w życiu codziennym, w stylu 
pracy różnych korporacji… Ale wszystko za-
leży od jednostek. „Konformistą” jestem wy-
łącznie z dobrego wychowania. Nie będę na 
przykład wygłupiał się w kościele, pchał się 
w buciorach do meczetu, głośno komentował 
i wyśmiewał głupiego mówcę czy wyszydzał 
zwyczaje dla kogoś ważne. To z szacunku do 
niektórych ludzi i ich przekonań. Inna rzecz, 
że mogę mieć na ten temat odmienne zdanie, 
a zakpić sobie pozwolę w ścisłym gronie za-
ufanych i dobrze mi znanych osób. Ale czy to 
jest konformizm?

Piszesz o  wadze milczenia, o  sile i  prze-
wadze z  niego wynikającej (wiersz *** 
milczeć – milczenie to jest broń ukryta). 
A przecież ty sam – jak każdy poeta – du-
żo mówisz swoimi wierszami, odkrywasz, 
obnażasz własne myśli. Jak to jest? Może 
o jakiś szczególny typ milczenia tu chodzi?
– Masz rację. To wiersz powinien dużo 
i wieloznacznie mówić, a nie poeta. Zbyt 
wiele słów zaciemnia przesłanie. Nato-
miast nie można uprawiać poezji w ode-
rwaniu od własnej osobowości. Pisanie to 
w pewnym sensie zawód ekshibicjonistycz-
ny. A w szczególnych życiowych sytuacjach 
milczenie jest właśnie bronią. Druga strona 

fot. Krystyna Konecka
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Tkwi 
potrzebapisania…

we mnie

Ze Stefanem Jurkowskim rozmawia Andrzej Dębkowski

tłumem ujednoliconych twarzy i  zacho-
wań ludzkich? Azyl, w którym odnajdujesz 
siebie i naturalną różnorodność? Moje py-
tanie nawiązuje do wiersza W stronę od-
mienności. Zacytuję fragmenty: ja to już 
znam ja to już widziałem/ pojawia się 
wciąż ten sam człowiek/ jakby dopiero 
zszedł z taśmy produkcyjnej (…) tak samo 
tak samo tak samo/ kręcą się koła kółka 
kółeczka/ miliony par butów marsz naro-
dowy kiszek/ – kipi wesołe miasteczko wi-
rujących podobieństw.
– Mam tu ambiwalentne odczucia. Nie lubię 
schematów, konwencjonalności, a zarazem 
najrozmaitsze zmiany mnie często prze-
rażają. Akceptuję powtarzalność zdarzeń, 
a z drugiej strony dążę do nowych. Na przy-
kład jeździłem na urlopy w te same miej-
sca, pragnąc jednocześnie pojechać w in-
ne. Drażnią mnie owe „wirujące podobień-
stwa”, ale… Przecież to, co wydaje się po-
dobne, w gruncie rzeczy podobne nie jest. 
Zawsze można zauważyć coś nowego. Ten 
wiersz jest właśnie przeciwko ujednolice-
niu zjawisk i człowieka. Czasem jednak coś 
zmieniamy w diametralny sposób. Zmienia-
my swoje życie. Tak więc mój wyjazd z du-
żej aglomeracji nie był ucieczką ani demon-
stracją. Powiem – skoro namawiasz mnie do 
zwierzeń – że wyjechałem za głosem serca. 
Najpierw do małej miejscowości, gdzie czu-
łem się wyśmienicie, ale znowu powróciłem 
do dużej aglomeracji. Nie myśl, że uciekłem. 
Po prostu mieszkamy tam razem. Mnie ja-
ko człowieka wychowanego w dużym mie-
ście ono nie przeraża. A wiersze, które przy-
wołujesz, to konstatacja, refleksja, znowu – 
jak często u mnie – podszyte ironią, buntem 
podmiotu lirycznego, którego nie należy do-
słownie utożsamiać z autorem.

W wierszu Krotochwila historii nawiązujesz 
do polskiego mesjanizmu. To temat obec-
nie bardzo aktualny, choć od napisania tego 
wiersza minęło osiem lat. To przecież wła-
śnie dzisiaj na nowo naród buduje świąty-
nię/ naród chce więzić boga, a gdyby bóg nie 
wszedł tam cały/ to jakoś go się upchnie. 
Czy sądzisz, że jesteś tym jednym sprawie-
dliwym, który nagle zatrzaśnie wrota i przy-
bije na nich tabliczkę: klinika psychiatrycz-
na? Czy też zostawiasz tę rolę komuś inne-
mu? Jaki jest twój stosunek do rzeczywisto-
ści naszego kraju ostatnich lat?
– Nie tyle do mesjanizmu, co do kretynizmu. 
Amok religijny, absurdalność, zawłaszcza-
nie ideologii – to wszystko jest aktualne do 
dziś. Trzeba pamiętać, że religia nie jest ide-
ologią, kodeksem, nie jest niczyją własnością. 
Ten religijny amok świetnie określił nieżyją-
cy już krytyk literacki Zygmunt Lichniak. Po-
wiedział, że może uwierzyć, iż nawróci się 
szczerze kilka owieczek, ale żeby od razu cały 
kierdel? Widzieliśmy w latach dziewięćdzie-
siątych owe „nawrócenia”, kiedy zabrakło 
oparcia w PZPR. A i dzisiaj wielu chciałoby 
poświęcać byle wychodek. Tak więc przydał-
by się jakiś „sprawiedliwy”, który by krzyk-
nął, że król jest nagi. Nie znaczy to, że tym 
sprawiedliwym miałby być jakikolwiek poeta 
czy ja konkretnie. Taki „sprawiedliwy” w we-
wnętrznym wymiarze powinien się pojawić 
w każdym z nas. Ale jako prześmiewca nie 
mogłem sobie odmówić wizji, jaka jest zapi-
sana w cytowanym przez ciebie wierszu. Wa-
riactwo zawsze pozostaje wariactwem, cza-
sem je opisuję, karykaturuję, ale wiem, że ni-
czego nie zmienię. Nie znaczy to, że mówie-
nie o tych sprawach jest bezcelowe. Poezja 
powinna być nie tylko konstatacją, ale i ostrą 
kontestacją.

fo
t. 

W
oł

od
ym

yr
 G

ar
m

at
iu

k

Staram się po prostu polemizować z formą, nie z istotą poezji, filozofii, 
religii. Dlatego to nie są dla mnie teksty nihilistyczne, bo ja nie wyśmiewam 
wszystkiego. Dla mnie ważna jest treść, istota, a nie forma, w jakiej się to 
podaje. Trywializując – mogę powiedzieć, że bardzo może mnie śmieszyć 
kieliszek i napawać wstrętem, co nie znaczy, że nie lubię wódki, która 
w nim jest

Żyjemy na progu XXI wieku. Działalność 
kulturalna została przewartościowana 
w ten sposób, że jest ona po prostu mniej 
potrzebna przeciętnemu odbiorcy. Kierują 
nami coraz częściej obrazy pojawiające się 
na ekranach telewizorów. Co można zara-
dzić, aby powstrzymać dalszą degradację 
kultury polskiej?
– Poruszyłeś bardzo trudny problem. Na jed-
nym ze spotkań autorskich uczeń zadał mi py-
tanie: „Co sądzę o takich akcjach, jak pokazy-
wanie wierszy na słupach ogłoszeniowych?”. 
Odpowiedziałem, że być może jest to pew-
na forma przeciwstawienia się zalewowi róż-
nych środków audiowizualnych w naszym ży-
ciu. Uważam, że jeżeli nie zwróci się uwagi 
poprzez happening, poprzez przekaz tekstu, 

który dociera bezpośrednio do człowieka, to 
niestety w tych czasach nie zainteresuje się 
nikogo, nie zachęci, by poszedł do księgar-
ni i kupił książkę. Ale być może kiedy on zo-
baczy wiersz na plakacie, na słupie, to mo-
że utkwi mu w głowie jakieś nazwisko i pój-
dzie do księgarni czy biblioteki, i wypożyczy 
jakiś tomik poetycki, jakąś książkę i ją prze-
czyta. Może w ten sposób wciągnie się w wir 
różnych działań kulturalnych i będzie dobrym 
odbiorcą kultury. Są to takie metody, których 
musimy się chwytać, gdyż jak wiesz, nie ma 
pieniędzy na spotkania autorskie, wiemy, jaki 
jest ruch wydawniczy; nie ma prasy, nie ma 
dużego, centralnego obiegu informacji kul-
turalnych, nawet dla nas – profesjonalistów. 
W związku z tym trudno coś zaradzić. Przecież  
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demizmu, który czasami nie za dobrze wpły-
wa na rozwój poezji…
– Tak, na pewno jest to również jakąś prze-
szkodą, ale nie porównujmy akademizmu 
z subkulturowo-amatorskim pisaniem mło-
dych. Bardziej zwróciłbym uwagę na coś zu-
pełnie innego. Wiadomo, poeta pisze tak, jak 
potrafi, ale nie mówiłbym, że to są reprezen-
tanci polskiej poezji, że to jest najlepsze…

Pamiętasz dobrze czasy sprzed dwudziestu, 
trzydziestu lat, kiedy wielu ludzi dostawało 
przysłowiowej gęsiej skóry podczas czytania 
tomików poetyckich. Dzisiaj – niestety – te-
go już nie ma. Poeci traktowani są jak ostat-
ni żyjący dziwacy, którzy zupełnie przypad-
kowo ostali się pośród innych ludzi pochło-
niętych robieniem pieniędzy.
– Ktoś kiedyś zadał mi pytanie: „Co wpisuję 
w rubryce zawód?”. Czy wpisuję poeta czy 
dziennikarz? Oczywiście wpisuję dziennikarz, 
ponieważ gdybym wpisał poeta, to w pew-
nych kręgach pewnie pytano by mnie: „No, 
dobrze, ale czym się pan zajmuje?”.
Nie pamiętam natomiast z autopsji atmos-
fery późnych lat pięćdziesiątych i wcze-
snych sześćdziesiątych, a znam je z opowie-
ści. Zbigniew Irzyk opowiadał mi kiedyś, jak 
to w czasach „Współczesności”, kiedy odby-
wały się wieczory poetyckie na Starym Mie-
ście w Warszawie, ludzie stali na zewnątrz, 
drzwiami i oknami waliła (jak to się pospoli-
cie mówi) młodzież akademicka i nieakade-
micka, żeby zobaczyć poetów. Ja natomiast 
pamiętam czasy, kiedy na takie spotkania lu-
dzie jeszcze przychodzili i nawet były zajęte 
wszystkie miejsca siedzące. W tej chwili przy-
chodzą garstki ludzi i miejsc siedzących jest 
dużo. Obserwujemy więc pewne zjawisko, 
które ogarnia całą sferę kultury, nie tylko li-

teraturę: ludzie przestali wychodzić z domu, 
mają telewizor, więc nie chodzą do teatru, fil-
harmonii, kina. Nie chodzą też do kawiarni… 
Kiedyś było coś takiego, co nazywało się ka-
wiarnią literacką, gdzie ludzie chętnie prze-
bywali, bo wiedzieli, że np. o godzinie drugiej 
będzie można tam spotkać takiego a takiego 
literata. Środowiska artystyczne skupiały się 
wokół pewnych miejsc. Dzisiaj czegoś podob-
nego nie ma. Środowiska, również i artystycz-
ne, zaczęły się izolować. Każdy siedzi w domu 
i myśli, jakby tu przeżyć do jutra. Ludzie czują 
się niepotrzebni. Zwłaszcza artyści.

Więc skoro przyszło nam żyć w tak trudnych 
i niesprzyjających czasach dla literatury, to 
czym w takim razie jest dla ciebie poezja?
– Poezja jest pewną kreacją własnego świa-
ta, jest autoterapią i sposobem życia. Tego się 
nie da oddzielić. Nie potrafiłbym powiedzieć: 
„No, dobrze, ja sobie już odpuszczam. Wyda-
łem dziesięć tomików, może wydam jeszcze 
jeden, złożony ze starych wierszy, i do widze-
nia, już nic nie będę robił, teraz będę hodował 
kury, alternatywnie kaczki”. Nie mógłbym na-
gle z dnia na dzień tego wszystkiego porzu-
cić. We mnie tkwi potrzeba pisania. Z drugiej 
jednak strony nie oszukujmy się, nie uwznio-
ślajmy, nie przesadzajmy. Każdy twórca wie, 
że artyści na ogół są ludźmi próżnymi, mega-
lomanami wręcz, i ciągle poszukują potwier-
dzenia własnej wartości. Ja to mówię głównie 
we własnym imieniu, ale czy znajdzie się ktoś, 
kto rzuci we mnie kamieniem?

Kiedy porównuję twoje dwie ostatnie książ-
ki: Rekonstrukcję i Odezwę, to dochodzę do 
wniosku, że przechodzisz dużą metamorfozę 
od poezji prawie że egzystencjalnej do poezji 
reportażowej, a momentami bardzo lekkiej. 

nie pójdziemy z mieczami na stacje telewizyj-
ne, nie będziemy piłami podpiłowywać nadaj-
ników radiowych… Gdybyśmy jednak spoj-
rzeli na tę sprawę z drugiej strony, to czy kul-
tura kiedykolwiek była dla wszystkich?

Mnie nie chodzi o masowość, bo rzeczywi-
ście kultura sama w sobie jest elitarna, tylko 
czy naprawdę musiało tak się stać, że wszel-
kie działania kulturalne schodzą na dalszy 
plan?
– Widocznie musiało! Nie jest to zjawisko ty-
powo polskie, jest to zjawisko światowe. Jed-
nak te środki audiowizualne, komercja, ob-
raz, reklama wypierają w zastraszający spo-
sób słowo pisane i – niestety – nie możemy 
położyć tamy, nie możemy się temu zjawisku 
przeciwstawiać w sposób skuteczny.

Pewnie nasza kultura nie odzyska już tego 
dawnego, renesansowego blasku, ale wie-
rzysz chyba w to, że przestaną obowiązywać 
zasady wolnej amerykanki, kiedy to o pie-
niądzach na działania kulturalne decydują 
ludzie niemający z nią nic wspólnego… Ma-
ło tego, stają się oni coraz częściej wielkimi 
autorytetami. Czy o to nam wszystkim cho-
dzi?
– Mówi się, że zło jest bardziej spektakularne 
i rzuca się w oczy, a dobro nie. Ten zalew kolo-
rowych mediów jest właśnie bardziej spekta-
kularny, ale nie należy aż tak bardzo narzekać. 
Weźmy choćby konkursy poetyckie, na które 
po trzysta osób przysyła swoje wiersze. To są 
młodzi ludzie, którzy nie wzięli się z księży-
ca i nagle zainteresowali się poezją. Śledzą 
sytuację w kraju, czytają książki, może nie 
tak, jakbyśmy tego chcieli, ale jednak. Oni pi-
szą wiersze, z których można nawet wybrać 
utwory do nagród. Więc są to w końcu nie tyl-

ko potencjalni poeci, ale także potencjalni czy-
telnicy poezji.

Zajmujesz się literaturą wiele lat, sam jesteś 
poetą, czy nie uważasz więc, że jednak ta na-
sza dzisiejsza poezja straciła swój błysk, któ-
ry miała jeszcze kilka lat temu?
– …(chwilę zastanawia się) Może i tak. Wie-
le tak zwanych reklamowanych zjawisk po-
etyckich, głównie z kręgów krakowskich, jest 
podszytych amatorszczyzną i tzw. subkul-
turą. Możemy wziąć nieśmiertelny przykład 
Masłowskiej, kiedy mówi się o tym wprost 
– oprócz zauroczonych starych pryków – że 
jest to też taki wytwór subkultury, że to nie 
jest ten język odkrywczy, o który nam chodzi. 
Nie mówiono o prozie Brychta, Hłaski czy No-
wakowskiego, że to subkultura, tylko że jest 
to świadome przetworzenie literackie. A jest 
to zupełnie coś innego. W poezji zachodzi to 
samo zjawisko. Weźmy tzw. młode gwiazdy 
poetyckie – wszystko wywodzi się z subkultur, 
jest podszyte amatorszczyzną, nie ma w tej li-
teraturze pytań o rzeczy ważne… To wszystko 
jest po prostu wtórne. A jeszcze do tego do-
łóżmy nonszalancję i nieuctwo, to będziemy 
mieć pełny obraz. Albo koniunkturalną dewo-
cję i modne plucie na wszystko, co było przed 
1990 rokiem. Nie ma w tej literaturze żadnej 
kontynuacji, polemiki z tradycją. Ich bunt nie 
jest buntem wobec czegoś, tylko buntem dla 
buntu. Brakuje nowych propozycji artystycz-
nych. Nie wystarczy wyśmiać wiersz Miłosza 
i go sparafrazować – ja tu nie bronię Miłosza 
– ale żeby go wyśmiać i zdezawuować, trzeba 
przedstawić i przeciwstawić konkretną propo-
zycję, a nie kpinę.

Wydaje mi się, że do tego wszystkiego, 
o czym mówisz, należy dodać problem aka-
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rackie, takie z prawdziwego zdarzenia. Jest co 
prawda parę dobrych pism literackich w kraju, 
ale nie pełnią one do końca roli ogólnopolskiej. 
Na to potrzeba naprawdę dużych pieniędzy, 
a nikt nie garnie się do tego, aby takie środki 
wyłożyć. A jeżeli chodzi o to drugie „lepiej”, to 
przydałby się centralny obieg książki. Jakby to 
miało wyglądać? Prosto. Przychodzisz do księ-

garni w dowolnym miejscu w Polsce, pytasz 
o książkę, a sprzedawca (księgarz) zdejmuje ci 
ją z półki. Wierzę, że jeszcze coś takiego bę-
dziemy u nas mieć.

Oby twoje marzenia się spełniły. Dziękuję ci 
bardzo za rozmowę.
– Ja też dziękuję.

Mam na myśli bardzo uszczypliwy wiersz 
o naszych noblistach…
– Pamiętam to spotkanie na Zamku Królew-
skim. Ale nie jest to wiersz przeciwko no-
blistom, przeciwko ich poezji, ale przeciwko 
pewnej sztampie. Ten wiersz na swój sposób 
pomaga im, ponieważ odbrązawia ich, mó-
wi, że to przecież są tacy sami ludzie jak my. 
I zdają sobie sprawę ze swojej nienaturalnej 
sytuacji, która im też musi ciążyć. Mnie gdzieś 
tam swędzi i być może w tym samym czasie 
Miłosza też coś swędzi. A tu hymny, mowy, 
kandelabry… Wielkość ludzi nie polega na 
tym, że kogoś przynosi się w lektyce i sadza 
na złotym tronie tylko dlatego, że on ci chce 
coś powiedzieć i mówi ci rzecz ważną. Ale 
sam czuje, że ten złoty tron mu przeszkadza. 
I ty wtedy mówisz: „Tak, to jest ten człowiek, 
którego ja bardzo szanuję, bo on mówi rzeczy 
ważne”. I chcę mu pomóc, by z tego palące-
go tronu zszedł. Więc kiedy widzę, że on chce 
mówić rzeczy ważne, a on nie może wydobyć 
słowa, bo złotem ma zakneblowane usta, to 
piszę nie przeciwko niemu, tylko przeciwko 
temu kostiumowi, w który go wciska krytyka 
i wszelka konwencja…

Podając ten wiersz jako przykład, miałem na 
myśli nie konkretne wydarzenie, które mia-
ło miejsce bądź w  którym uczestniczyłeś, 
tylko chodziło mi o pewne znacznie, o szer-
szą płaszczyznę sprawy. W książce Odezwa 
jest takich wierszy znacznie więcej…
– W tomiku tym występują różne nurty. Na-
tomiast rzeczywiście w książce tej najbardziej 
rzuca się w oczy nurt obrazoburczy, nihilistycz-
ny wręcz, a niektórzy, w tym i ty, nazywają to 
publicystyką, w czym jest pewna racja. Staram 
się unikać wierszy typowo publicystycznych, bo 
one się odnoszą do pewnego czasu, momen-

tu i tracą na swoim wyrazie, kiedy ten moment 
minie. Wiersz jednak musi przenosić inne war-
tości, stawiać inne pytania, uniwersalne. Nato-
miast są tutaj takie wiersze, które są buntem 
przeciwko rzeczywistości. Przeciwko nieprawo-
ści, a jednocześnie przeciwko konwencjonal-
nemu myśleniu o pewnych sprawach, nawet 
o transcendencji, filozofii, religii. Staram się po 
prostu polemizować z formą, nie z istotą poezji, 
dlatego to nie są dla mnie teksty nihilistyczne, 
bo ja nie wyśmiewam wszystkiego. Dla mnie 
ważna jest treść, istota, a nie forma, w jakiej się 
to podaje. Trywializując – mogę powiedzieć, że 
bardzo może mnie śmieszyć kieliszek i napa-
wać wstrętem, co nie znaczy, że nie lubię wód-
ki, która w nim jest.

Jak widzisz siebie – człowieka, który kilka-
dziesiąt lat zajmuje się literaturą – w tej no-
wej rzeczywistości społecznej? Jaka będzie 
w ogóle przyszłość literatury w naszym mło-
dym kapitalizmie?
– Te kilkadziesiąt lat to zabrzmiało niecieka-
wie, ale jeżeli jest to już ponad dwadzieścia 
lat, a może i trzydzieści, to jest to już owe kil-
kadziesiąt… W przyszłym roku rzeczywiście 
przypadnie trzydziestopięciolecie mojego de-
biutu książkowego. Jak widzę przyszłość? Je-
stem w tej mierze optymistą, ale – jak się to 
pięknie mówi – umiarkowanym. W zasadzie 
nie wyobrażam sobie, aby mogło się coś w tej 
mierze zmienić na gorsze, bo chyba już to gor-
sze mamy teraz. W końcu to w roku 2002 uka-
zała się moja Odezwa, a nie np. w 1969. Skoro 
koledzy wydają swoje książki, ukazują się ko-
lejne antologie z różnych imprez literackich 
i jakoś tam sobie dajemy radę, to należy tylko 
myśleć o tym, aby było coraz lepiej. A dla mnie 
byłoby „lepiej” wtedy, gdyby na przykład po-
wstały ze dwa, trzy ogólnopolskie pisma lite-

Stefan Jurkowski

Czułość
Ta czułość jest pieszczotą kolczastego drutu
idącego przez ciało ostrego od mrozu
ta czułość jest deklinacją naszego czekania
w stale żywym i codziennym bólu

Ta czułość jest nocą która ciągle krwawi
szeptem delikatnym jak przelot cietrzewi
jest leżeniem na bruku wsłuchaniem się w ciszę
jeszcze tam grającą przez wielkie milczenie

Ta czułość jest rozbijaniem naszych – w sobie – twarzy
gwiazdą krzyku dławiącą złote gardła trąb
– taką niosę do twoich oniemiałych rąk
cofających się nawet przed cieniem

Eksperyment
jeśli trzeba będzie – ukrzyżuję boga
gdy nie zmartwychwstanie
będę próbował do skutku
może trafię na tego właściwego
a jeśli nie –
ukrzyżuję się sam

Rozmowa pochodzi z książki Andrzeja Dębkowskiego Kiedy umiera poeta, umiera świat.  
Rozmowy z pisarzami, Zelów 2004.
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In principio erat verbum?
jeśli powiemy słowo
z nicości powstaną galaktyki

może tylko wiersz

pojemny
niczym litera
której nie ma jeszcze
w żadnym alfabecie

albo ziemia
przed stworzeniem świata
przed nami
którzy utrwalamy kształty i znaczenia
nadajemy nazwy – co trwa nieustannie

tak modlimy się z wiarą do Słowa
choć
na początku była
Wyobraźnia

    

Małe universum
w macedońskiej strudze
pół do szóstej rano
budzi mnie gwałtownie
śpiew muezina

alarmuje boga o wielu imionach

świeci słońce a góry
odchylają mgielne kołdry
zupełnie jak w tatrach beskidach czy sudetach
(góry też mają wiele imion)

głos – jakby wzywał pomocy –
milknie – jakby pomoc nadeszła –
(skończyło się nagranie)

wtedy ostateczna odpowiedź
na ostateczne pytanie
będzie wreszcie
wyjaśniona

Erotyk świetlisto-subiektywny
w naszym pokoju są białe noce
ciemność nie ma przystępu
nasze ciała są środkiem światła
wnętrzem słońca
kwintesencją ognia
jesteśmy płonącymi zwierciadłami
zwielokrotnieni w słowach i spojrzeniach
ukryci i odkryci w sobie – pulsujemy
w krwiobiegu połączonym
poziomach i pionach
oślepłego blasku

Względność
słowo rozdwojone
– język węża –
w dwie strony mówimy

do dwóch różnych światów
biegniemy

a one są tym samym

choć domy różne
inne słońca
wokół
gorejące krzaki
w każdym z nich
inny bóg

cokolwiek nazywamy –
nazywa się inaczej

na końcach
rozdwojonego języka
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ten chłopiec
ten mały chłopiec
wpatruje się we mnie może chce zawołać
a ja nie mogę zawrócić

znam jego czas
który bardzo się skrócił
o radości klęski wtajemniczenia
o mnie samego
mnie samego z dzisiaj
o gorzką wiedzę
gorzką wiedzę o mnie

o to co było przede mną
a jest poza mną

palę
palę fotografię
palę fotografię chłopca

– most do początku siebie

STEFAN JURKOWSKI – debiutował w 1967 r. na łamach „Kierunków”. Opublikował m.in.: Wibracje 
(IW Pax 1969), Wysokie lato (IW Pax 1975), Równowaga (KAW 1980), Zagrożenie (IW Pax 1980), 
Genesis (Wyd. Literackie 1985), Światy równoległe (IW Pax 1987), Poezje wybrane (LSW 2010), 
Studnie Andersena (Wyd. Adam Marszałek 2012), Pod każdym słońcem (Sofia 2012 – wyd. pol.-bułg.), 
Pamiątka po nieobecności (Zaułek Wydawniczy Pomyłka 2015) oraz jubileuszowy Spacer do siebie 
(Oficyna Wydawnicza STON2 2017).
Codzienny plac zabaw (Wyd. Adam Marszałek 2007) został nominowany do Nagrody im. Cypriana 
Kamila Norwida (2008). Poeta jest laureatem wielu nagród, m.in.: Nagrody Młodych im. Włodzimierza 
Pietrzaka za tom Wysokie lato, Nagrody UNESCO i „Poezji Dzisiaj” 2006, nagrody im. Klemensa 
Janickiego (2007), Złotej Książki Wincentego Różańskiego za najlepszy tom roku 2012. Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi za działalność w ZLP. Należał też do SPP. Wiersze, recenzje, szkice literackie, 
eseje publikował m.in. w „Akcencie”, „Autografie”, „Gazecie Kulturalnej”, „Kierunkach”, „Kulturze”, 
„Literaturze”, „Miesięczniku Literackim”, „Nowych Książkach”, „Poezji”, „Poezji Dzisiaj”, „Twórczości”, 
„Tygodniku Kulturalnym”, „Współczesności”, „Więzi”, „Życiu Literackim”.

tylko minaret
niczym wielki ołówek
nierzeczywistym pismem kreśli na obłokach
nasze ulotne światy

Mieszkania
przyzwyczajamy się do mieszkań bardziej niż do ludzi:

wchodzą w nas
kontynenty zacieków
półwyspy złuszczających się tynków
przeszłe podróże powracają z oddali

szyby od lat szare
odrapane meble
rozpalają czułość i wyobraźnię

dymi światło a w nim uduszone słowa
wraz z naszą obecnością
kiedyś tam rzeczywistą – kochamy
wszystkie nasze mieszkania puste i wysprzątane z głosów

także te które tylko nam opowiadano
– są niczym zalążki najstarszej o nas legendy –
nosimy ją w sobie
i – co gorsza – wciąż w nią wierzymy

Całopalenie
ten chłopiec
ten mały chłopiec
ten mały chłopiec ze starej fotografii
patrzy przed siebie
patrzy i uśmiecha się

wiem co zobaczy za kilkadziesiąt lat
wtedy nie wiedziałem – gdybym wiedział
może bym się aż tak nie uśmiechał
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niu ludzkiej natury odbi-
ja się złożoność wszech-
świata. Jednostce przy-
pada zatem szczegól-
na rola: mimo swojej 
niedoskonałości staje 
się figurą na tyle po-
tężną, by zadawać py-
tania o sens wszech-
świata i mechanizmy 
nim rządzące.
Człowiek mierzy się z nie-
poznawalnym kosmosem lub 
Absolutem, ma prawo zadawać pytania 
lub wręcz rozmawiać z Najwyższym. I zo-
baczymy boga twarzą w twarz/ albo wiel-
kim nic w wielkie nic/ zerwie się ciemne 
zdziwienie/ lub stumilowa cisza – przewi-
duje podmiot liryczny, rozważając w Sum-
mie nicości sprawy ostateczne. Co cieka-
we – te rozmowy twarzą w twarz nie są ani 
wywyższeniem człowieka, ani też próbą 
zrównania się z Bogiem, nie ma tu roman-
tycznej wizji rodem z Wielkiej improwizacji 
Mickiewiczowskiego Konrada. Nie ma rów-
nież bluźnierstwa, bo w ujęciu metafizy-
ki rozwijanym przez Stefana Jurkowskiego 
taka kategoria jak bluźnierstwo w ogóle nie 
istnieje. Trwanie i przemijanie, przezna-
czenie lub przypadek, wiara w Absolut lub 
jej brak są częściami ludzkiej egzystencji 
tak samo jak codzienne sprawy i prywat-
ne wspomnienia. Dlatego podmiot lirycz-
ny z porażającą szczerością i sporą ironią 
może stwierdzić: wilk – mój przyjaciel – 
nie zagryza nikogo/ bo jest świętym które-
go nie kanonizują/ koń jest męczennikiem 
krowa wyznawczynią/ i męczenniczką/ mo-
dlę się do nich i przepraszam/ że spoży-
wam ich ciało – jednoczę się z nimi/ w raj-

skim świecie creutzfeld-
ta-jakoba. Zastosowanie 

jednakowych katego-
rii do świata ludzkie-
go i zwierzęcego jest 
wyrazem daleko po-
suniętego obiekty-
wizmu, bo człowiek 

również wywodzi się 
ze świata fauny. W po-

ezji taki zabieg prowa-
dzi dodatkowo do zaskaku-

jących skojarzeń i obserwacji, 
a poeta bardzo chętnie z tych możli-

wości korzysta – zarówno w warstwie języ-
kowej, jak i znaczeniowej.
Bardzo charakterystyczna w poezji Ste-
fana Jurkowskiego jest nieustanna go-
towość do zadawania pytań i podawania 
w wątpliwość ustalonych sądów. Choć po-
eta nie zachęca do tego wprost, to jednak 
z jego sposobu patrzenia na świat można 
wysnuć wniosek, że właśnie uważne czy 
wręcz podejrzliwe obserwowanie rzeczy-
wistości uważa za jeden z najważniejszych 
obowiązków człowieka. Z niewielką tylko 
przesadą można powiedzieć, że poezja ta 
jest wielkim, upartym dążeniem do praw-
dy i pytaniem o prawdę. Podmiot lirycz-
ny wie, że jest ona nieosiągalna dla ludz-
kich zmysłów, ale nie ustaje w poszukiwa-
niach. Nawet jeśli nie można jej poznać ani 
zrozumieć, najważniejsze okazuje się sa-
mo dążenie do niej, zadawanie pytań, pod-
chodzenie albo wręcz osaczanie jej z róż-
nych stron. Podmiot liryczny analizuje róż-
ne ewentualności, posługując się przy tym 
historią, filozofią, teologią i biologią, uzna-
jąc je za równorzędne drogi poznania, jak 
w Oglądaniu liścia:fo

t. 
Pr
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 U zależniony od przedmiotów i świa-
tła/ jak cień// nie ważniejszy od sikor-

ki/ od brzozy – tak Stefan Jurkowski cha-
rakteryzuje człowieka w wierszu Ecce ho-
mo, a w puencie dodaje: król wszelkiego 
istnienia/ samozwaniec w amoku. W in-
nym utworze (Jestem przyjacielem zwie-
rząt) pojawia się jeszcze mocniejszy obraz: 
nie jestem przyjacielem ludzi/ którzy obsie-
dli ziemię jak robaki trupa/ w aureolach za-
trutego powietrza obnoszą swoją wyższość/ 
a to tylko najpodlejszy gatunek małp/ któ-
re z pogardą oblewa pies chmury. Mimo 
tych prowokacyjnych deklaracji podmio-
tu lirycznego twórczość poety nie staje się 
„bezludna” – wręcz przeciwnie, jest zdecy-
dowanie humanistyczna, ale nie antropo-
centryczna. Przemyślenia, emocje, obser-
wacje prezentowane są z punktu widzenia 
jednostki, czasem – reprezentanta pewnej 
zbiorowości i epoki; z drugiej strony jednak 

– zarówno ludzkość, jak i jednostka podle-
gają ostrej krytyce.
Poeta ukazuje człowieka razem z całym 
spektrum jego zła, okrucieństwa, buty, z je-
go skłonnością do bezsensownej walki, z je-
go tendencją do ulegania temu co maso-
we i przytłaczające. W wierszu W przejściu 
podziemnym pisze nawet: wirówka twarzy 
barw i postaci/ młyn – ludzka mąka/ coraz 
bardziej miałka/ przesypuje się korytarzem/ 
opanowuje sklepy. Ludzkie metody opisu 
świata okazują się niedoskonałe i złudne. 
Mowa zagłusza prawdziwe znaczenia słów. 
Ale ten sam człowiek jest przecież nieroze-
rwalnie powiązany z wszechświatem: ato-
my krążą w twym ciele/ duch unosi się nad 
genami/ nieskończone przestrzenie/ w gra-
nicach paradoksu// stworzony/ na kosmicz-
ne podobieństwo/ jesteś wyłącznie sobą/ 
więc liczysz się tylko ty – czytamy w wier-
szu Obraz i podobieństwo. W skomplikowa-

– o poezji Stefana Jurkowskiego

Anna Maria Musz

Podpowierzchnią
słów
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zyskują wymiar metafizyczny. A ile z tych 
„nadświatowych” mechanizmów można od-
kryć w nas samych? Podmiot i bohaterowie 
liryczni wierszy Stefana Jurkowskiego wydo-
bywają na światło dzienne sporo dowodów 
na to, że prawa kosmiczne, boskie, nadna-
turalne czy jakkolwiek jeszcze można było-
by je interpretować, są obecne także w rela-
cjach międzyludzkich, a nawet w czymś tak 
nieuchwytnym jak uczucia. Oto jak w jednym 
z utworów (bez tytułu), dzięki niemal biblijnej 
puencie, przenikają się płaszczyzny – nazwij-
my je „ludzka” i „boska”:

nie wiem czy przeczytasz ten wiersz
a jednak go piszę
choć wiem że próżnia nie ma głosu
błękit jest iluzją
jak moje milczenie
brak rozumienia jest tym co nas tworzy
na obraz i podobieństwo

Być może jedną z najpotężniejszych mocy, 
jakimi obdarowany został człowiek, jest sło-
wo. To ono pozwala powoływać do życia – 
wszak w Biblii cały akt stworzenia odbywa 

się dzięki niemu. Zarówno w metafizycz-
nym, jak i realnym świecie odwzorowanym 
w poezji Stefana Jurkowskiego bardzo wiele 
dzieje się właśnie w słowie, za jego pośred-
nictwem i z jego mocy. Nie zawsze jest ono 
człowiekowi posłuszne, a czasem to ludz-
kość nie potrafi z niego korzystać. Można 
odnieść wrażenie, że słowo i mowa oddzie-
lają się od siebie jak światło od ciemności – 
słowo jako sens może trwać także w milcze-
niu, natomiast mowa obarczona jest ludzki-
mi ograniczeniami i bolączkami: (…) pełnia/ 
jest bezimienna/ to tylko język kilka/ mla-
śnięć i gwizdów słyszalnych/ na odległość 
zaledwie kilku kroków/ to tylko prośba za-
klęta w mowę. Z drugiej strony z mowy po-
wstaje nasze/ miejsce urodzenia (Veni cre-
ator). Całkowicie czysty i nieskażony język 
„należy” jednak tylko do zwierząt. W wier-
szu bez tytułu poeta pisze: uczę się psiego 
i kociego/ by rozumieć/ nieznane zakamar-
ki świata i dodaje: staję się wyznawcą pier-
wotnego// Znaku// Gestu// Słowa. Natomiast 
w Powszechności stwierdza: odkąd więc tro-
py zwierzęcia/ zaczęli brać ludzie za ślady 
boga/ byli na właściwej drodze.

•  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •
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na liść patrząc podziwiać muszę harmonię
 płaszczyzny
podobnej mapie wielkiej metropolii
kto zbudował miasto jednego sezonu
z eksplozją ulic zielonych kwartałami gdzie chlorofil
pokrywa wszystko i żadna stopa nie
odciska obecności tylko moje oczy
jak dwa słońca zwiastuny kataklizmu rzucają
zamiast blasku cień
 upływa wieczność pomiędzy myślą
o zerwaniu liścia i gestem który jest niepewny – 
widzę swoją twarz – jak w mieście uwięziona w
 liściu
zielona od strachu wikła się w proporcje
tak harmonijne że najdrobniejsza obojętność dla nich
byłaby jak bezczelne przeczenie całemu istnieniu

Poszczególne części świata, który otacza czło-
wieka, są zatem odbiciami tego samego po-
rządku. W liściu dopatrzyć się można podo-
bieństw do planu miast, zatem natura i wyra-
stająca z niej cywilizacja mają wiele wspólne-
go. Skąd biorą się takie podobieństwa? Może 
z faktu, że człowiek i jego świat wywodzą się 
z tej samej siły; że jest w nich owo wiecznie 
wędrujące, jak pisze poeta w jednym z wier-

szy. W innym zauważa: w języku powietrza 
i wody /słowami światła milczenia i ciemno-
ści/ szumu drzew i skrzydeł owadów/ toczy 
się odwieczna rozmowa. U poety przestrzeń 
kosmiczna staje się niemal osobnym bytem – 
z niej biorą się różne możliwości, ona ma si-
łę sprawczą, ale też moc niszczenia, wreszcie 
– w niej rozgrywa się wszystko to, co można 
pojąć jako świat ludzki. Kosmos i przestrzeń 

•  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •
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Mówiąc o wierszach Stefana Jurkowskie-
go, nie sposób pominąć liryki, którą moż-
na określić jako „poezję prywatną”, skon-
centrowaną na codzienności. W licznych 
wypowiedziach poeta odżegnuje się jed-
nak od wiernego rejestrowania faktycznych 
zdarzeń, twierdząc, że nie powinny być 
one przedmiotem opisu, a jedynie inspira-
cją dla niego. Rzeczywiście: z codziennych, 
powszednich sytuacji oraz zjawisk podmiot 
liryczny wydobywa przesłania o charakte-
rze filozoficznym, ponadczasowym i uni-
wersalnym, jak choćby w Interliniach: znasz 

dobrze moją miłość/ zupełnie jak swoją 
wszystkie/ szczeliny pęknięcia nawet bla-
ski/ – wypełniasz nimi wszelkie nierówno-
ści (…) znamy dobrze wszystkie zmagania/ 
przecinki dywizy średniki/ wszystkie interli-
nie/ a także ucieczki od kropek – –.
W świecie kreowanym przez poetę to, co 
ponadludzkie i ponadhistoryczne, przeni-
ka się zatem z tym, co znajome i codzien-
ne. Prywatna historia, własne wspomnie-

nia, budowanie siebie z doświadczeń i prze-
żyć, określanie siebie w relacjach z drugim 
człowiekiem czy nawet dążenie do blisko-
ści i próba zbudowania porozumienia ponad 
omylnym językiem – nawet gdy stają się 
udziałem jednego człowieka, ich znaczenie 
ma wymiar ponadjednostkowy. Właściwie 
ty już byłaś i ja byłem z tobą/ i nasze rozmo-
wy też już kiedyś były, czytamy w wierszu 
Właściwie, a w Połączeniu: wypełniamy sie-
bie/ po kres liczby mnogiej// klękają przed 
nami/ słowa zwielokrotnione. W kontekście 
lirycznym miłość to ocalenie siebie w dru-

gim człowieku, ale w kontekście 
filozoficznym również próba do-
konania rzeczy wielkiej. Chodzi 
przecież o przezwyciężenie nie-
doskonałości ludzkiego świata 
i mowy, pokonanie złudzeń po-
znawczych i wypaczeń, aby osią-
gnąć stan prawdziwego i pełne-
go duchowego połączenia. Tak 
jak jednostka (i cały ludzki świat) 
nieustannie powraca do metafi-
zycznej „jedni”, by znów z niej 
powstać, tak bliskość – i tylko 
ona – pozwala zmieniać nawet 
kosmiczne, nadrzędne prawa: 
nosimy się w sobie poza wszyst-
kie granice – pisze poeta w wier-

szu Wspólnie – przechodzimy poprzez sie-
bie/ na drugie nasze strony// tam/ wyobraź-
nia się topi – / kosmiczna lawa/ zamyka 
nas – w sobie/ przeżywamy razem/ koniec/ 
świata. Przekonanie o tym, że metafizyka 
i filozofia nieustannie towarzyszą człowie-
kowi i uczestniczą w jego życiu, nadając na-
wet zwyczajności dodatkowe znaczenia, to 
najbardziej charakterystyczna cecha poezji 
Stefana Jurkowskiego.

fot. Krystyna Konecka
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 T ytus Brzozowski opowiada w swoich 
pracach o magicznym, pełnym 
fantastycznych zdarzeń mieście. Główną 

inspiracją dla artysty jest Warszawa 
i jej niezwykła historia. W jego pracach 
odnajdziemy dawno nieistniejące, zdobne 
kamienice czy znane gmachy usytuowane 
w bardzo nietypowych okolicach. Szczególną 
rolę w malarstwie Tytusa odgrywają ludzie. 

Pojawiają się na dachach, kominach, 
łącznikach między budynkami, a nawet 
lewitują gdzieś w chmurach – wszystko to, by 
pokazać, że miasto może, a nawet powinno 
być przyjazne oraz pełne aktywności.
Jest także autorem wielkoformatowej książki 
obrazkowej: Miastoanuci przedstawiającej 
podróż po magicznym świecie składającym się 

z najważniejszych elementów polskich miast.
Obrazy Tytusa Brzozowskiego można odnaleźć 
na warszawskich ulicach dzięki dwóm muralom 
zrealizowanym według jego projektu. Pierwszy 
z nich, mierzący ponad 35 metrów, znajduje 
się przy ulicy Wolskiej na ślepej ścianie 
biurowca Spark. Malowidło przedstawia 
przedwojenną zabudowę i atmosferę Woli. 
Drugi mural powstał w stulecie odzyskania 

niepodległości przy rondzie 
Wiatraczna i przedstawia 
charakterystyczne elementy 
architektury Pragi-Południe.
Tytus Brzozowski w swoich 
akwarelach poszukuje 
charakteru polskich miast, 
opowiada o symbolach 
budujących ich lokalność. 
Główną bohaterką jest 
Warszawa, która w malarstwie 

Brzozowskiego nabiera wielkomiejskiego 
blasku. Artysta wykorzystuje konkretne budynki 
oraz lokalne cechy zabudowy i krajobrazu, 
by tworzyć nowe, baśniowe światy, które 
– choć istnieją tylko na papierze – z całą 
pewnością są tutejsze. Stąd typowe dla 
Starego Miasta kamienice stoją dumnie na 
wiadukcie mostu Poniatowskiego, a między 

Miasto 

O pracach Tytusa Brzozowskiego

magiczne

TYTUS BRZOZOWSKI – architekt 
i akwarelista. Absolwent Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Studiował i praktykował w Finlandii, 
gdzie poszukiwał surowego 
skandynawskiego wzornictwa i sztuki.
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historycznymi budynkami z Marszałkowskiej 
kursują na różnych wysokościach czerwone 
tramwaje.
Ważną rolę w pracach artysty odgrywają 
ludzie – wyraźnie widać, że wymarzone 
przez niego miasto jest gwarne, pełne zabawy 
i interakcji. Kolorowo ubranych przechodniów 
spotkamy nie tylko na ulicach, również 
na dachach i kominach budynków lub na 
smukłych łącznikach zawieszonych między 
kamienicami. Autor wyraźnie podkreśla rolę 
spędzania wolnego czasu oraz zabawy 
w przestrzeni miejskiej.
Swoje zamiłowanie do XIX-wiecznej 
tkanki miejskiej Tytus Brzozowski najpełniej 
pokazuje w serii prac o „miastach-łąkach”. 
W akwarelach znajdziemy eleganckie, smukłe 
kamienice ustawione w gęstym śródmiejskim 
rytmie unoszące się nad zieloną, pełną słońca 
krainą bezkresnych wzgórz. To surrealistyczna 
odpowiedź na niedostatki wielkiego miasta, 
oprócz gęstej zabudowy znajdziemy tu 
zielone miejsca na rekreację, sport i spędzanie 
wolnego czasu.

W swoich akwarelach Tytus Brzozowski 
opowiada o charakterze kolejnych 
dzielnic Warszawy. Korzystając z symboli 
związanych z konkretną okolicą, buduje 
perspektywy- 
-kolaże opisujące dane miejsce. Świetnym 
przykładem jest tu praca Powiśle. Autor 
przedstawia w niej widok, którego 
w prawdzie nie znajdziemy, chodząc 
po ulicach Warszawy, ale który w pełni 
opowiada o lokalności tej dzielnicy dzięki 
przedstawieniu ważnych miejskich warstw 
– kolejnych wiaduktów, charakterystycznej 
zabudowy, wreszcie trzecich planów Starego 
Miasta z ważnymi dominantami.
Akwarele Tytusa Brzozowskiego zostały 
wykorzystane przy produkcji filmu Po 
apokalipsie zrealizowanego przez Dom 
Spotkań z Historią oraz Wolskie Centrum 
Kultury. Artysta zrekonstruował fragmenty 
zrujnowanej po wojnie Warszawy, a jego 
prace zostały połączone ze zdjęciami 
wykonanymi w roku 1945 ze szczytu wieży 
kościoła św. Augustyna. [red.]
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wiara w wieczne potępienie silniejsza 
a utajona bezczynność
obsesją bycia zajętym
na starym cmentarzu
narastają pokłady nienazwanego
czerń sztandaru tryumfuje

Andrzej Dębkowski 

Dom rodzinny 
 
ślady pozostawione po ucieczce
rozdmuchuje jałowy wiatr
nasz dom wygląda jak obłędny strych
straconych złudzeń
 
zamykam oczy
dotykam dłońmi stracony czas
i posłusznie
chyłkiem
próbuję zamknąć
wykrzywione drzwi

Małgorzata Hrycaj

ślebodna
nienawidzę niektórych słów
/zawsze/musisz/
cierpliwie/czekać/

to jak
życie na walizkach
nie wiadomo w którą stronę

szklanka letniej herbaty
pusty peron
ostatni akord

cisza

Switłana Bresławska

* * *
Nie ma śniegu
i nie ma zimy

jest wojna

od której
w oczach biało
a na duszy
czarno

i nogi już nie niosą

Dokąd?
Dokąd?! – pytam nieba

niebo milczy

bo nie ma
śniegu

Przekład z języka ukraińskiego Kazimierz Burnat

Kazimierz Burnat

Zawrócić nurt czasu 
Coraz trudniej 
pominąć w wierszu śmierć
wyjść poza bytowanie
coraz trudniej o uległość
emocjonalne potrzeby
nie współgrają ze świadomością 
rozmijają się z ekscytacją 
czołgają przez wnętrzności człowieka 
i świata z wyblakłymi ideami 
bez nich nie zapłodnisz wyobraźni
nie skupisz się na boskich łaskach
ani przebaczeniu
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strawienie każdego poranka, kiedy
trzeba być czarownicą, ośmiornicą.
Być jak jedna Joanna i rafa z koralem 
którego jakiś król pożąda jak świeżej krwi 
na czarne dziury nocy i bezwietrzne dni. 
Trzeba być czarownicą, ośmiornicą, 
mieć więcej macek od losu, więcej oczu 
i serce takie pancerne.

Joanna Kalinowska

Rozczarowanie
nie mam nadziei na niespodziane wiosny
wolę więc bezlitosną lipcową spiekotę
wydłużające się cienie końca lata
i podstępne zimno pod koniec grudnia

miłość nie niszczy
nie rani nie rozdrapuje
nie tnie jak szpada

nie wierzę już w fałszywe złudzenia
tego co ukrywa swoje lęki
i nadzieje które były tylko
kolejnymi wiatrakami
zniekształcającymi odległe wspomnienia
nie karmione już więcej
masochistycznymi ambicjami żalu

a ponad tym wszystkim jest niebo
które ubiera się w chmury
odzwierciedlające ciszę w ciemną noc
ciemnoniebieską głęboką

i czas mija
ten, co wszystko pokrywa
co wszystko usuwa co wszystko leczy

może to już zima duszy
a może wschód słońca
mnie samej

trony wersale korony
za tętent koni rozgrzany
do czerwoności

ból radość do euforii

jestem nieodrodną córką
z miodosytnią w oczach

stare wierzby nokturny
hulajdusza

nie jestem tabula rasa
nie kocham anglika

nie pisz do mnie witaj

Roma Jegor

*
Najpierw jesteś złamana. 
Zastygasz jak ocalała żona 
opuszczona przez Jazona. 
Potem usiłujesz być pojedyncza 
i dzielna, potem podzielna, 
podzielona na wszystkie poranki.
Trzeba być czarownicą, ośmiornicą,
mieć więcej macek od losu, więcej oczu. 
I serce takie pancerne.
Tylko mężczyźni wysiadają na płytkich zakrętach. 
A tu się żyje pochyło, ślisko, wysoko i nisko.
Schowasz czarne apaszki, cudze łaski. Obejdzie się. 
Obejdzie jeszcze ciebie i już nikogo. 
Nikogo nie będzie obok.
Trzeba być czarownicą, ośmiornicą, 
mieć więcej macek, więcej oczu. 
Być jak nieśmiertelnik. Jeszcze się tli. 
Czeka. Szczeka. Odgrywa się, odgryza,
za gardło trzyma jak kryza. 
Nie opuścisz podbródka. 
Będziesz jak rzecz na trawienie, 
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Małgorzata Lebda

z powrotów: obraz matki boskiej 
z dzieciątkiem

matka notuje na odwrocie obrazu moje imię
i 1999 rok (siódmy październik czwartek)
teraz po latach znajduję go wśród rzeczy
złożonych w komorze odkrywam adnotację
i próbuję wyobrazić sobie wczesny
październik jego światło i wilgoć:

 matka ściąga obraz i bierze do ręki
 ołówek spogląda w jaki sposób choroba
 pracuje we mnie a pracuje tak jakby
 przykładała zimną dłoń do moich ust
 tym gestem raz wstrzymując raz
 oddając mi oddech

Zbigniew Milewski

Zatacza się rok
Uczta śniegu w opłatku
Na języku wiersz

wiersz na Boże Narodzenie mieć 
powinien niespodziankę – wybuch 
bombki w szpilkach igieł

wiersz na Boże Narodzenie mieć powinien
chociaż dwa anielskie skrzydła, by chroniły
wśród ciemności małe, nagie i bezbronne.

Matkę Bożą niekoniecznie. ona ważna
jest w czekaniu przy gasnącej adwentówce.
Tatko zbędny był już wtedy. tak jak dzisiaj

przepych owszem, ale gdzieś w oddali może
jakąś gwiazdkę lub kometę najjaśniejszą
ponad szopką, której także być nie musi!

Kazimierz Kochański

Plakat
Najpierw
dorysowali okulary
potem wydłubali oczy.

jedni-drudzy-inni

uwydatnili nos
koniecznie wąsy
z wydartych ust
uczerniony język

doskonalili
piękna-jego-twarz
kandydata

bo
– co.

Małgorzata Kulisiewicz

Powstańcza miłość
Od pokoleń
do pokoleń,
warszawskie dzieci,
dziś starcy.
Obrączki przekute
ze starych sprzączek,
na ulicy strzelanina,
gdy w starym kościółku
bierzemy ślub.
Ogień od pokoleń pali się tak samo,
przekazujemy pamięć,
nić Ariadny
i te sześćdziesiąt trzy dni,
które nas ocaliły,
sztafeta uratowanych marzeń.
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w końcu każdy chce
być tą jedyną
ukochaną

zabawką

Aleksander Nawrocki

* * *
Są dni, kiedy drzazgi za paznokciami kwitną,
chociaż do drzwi puka święty, w kożuchu…

Ręce żonglują gwiazdami,
przychodzą wspaniałe kobiety,
niebo cwałuje boso
przez zabłocone serca.

Są dni, kiedy wieże podążają
za wyciem psów, stara kobieta człapie
przez najpiękniejsze pokoje
i wszystkim przeszkadza jej płacz.

Nie wiemy wtedy, jaka jest pora roku,
kogo mamy się bardziej strzec: przyjaciół, wrogów?
Czy objąć tego obcego, czy pomóc mu
wiązać pętlę na szyi?

Są dni, ikony przedwieczne,
niepojęte nawet ołtarzom. 

Stanisław Nyczaj

Niezastąpieni
Odchodzą niezastąpieni –
i pustka po nich dolega
jak niegojąca się rana.

niebo może być bezgwiezdne albo w gwiazdach
historycznych lub z ekranu, by błyszczały
tak jak sianko, które w wierszu zamiast waty.

całość zwieńczę życzeniami Gloria Panu
i radości przy zakrytym suto stole

Miłosz Kamil Manasterski

zazdrość

szary nosorożec
obraził się na niebieskiego królika

jeszcze niedawno zgodnie
oglądali razem bajki
na węgierskim Nickelodeon

teraz idą spać w sąsiednich łóżkach
nie życząc sobie dobrej nocy

nie pomaga tu fakt
że przylecieli w tej samej walizce

i w tej samej walizce przyjdzie im wracać
do całej reszty zabawek
które zostały w Polsce

ich właściciele już śpią
zmęczeni długą kąpielą w Balatonie
i połowem łabędziego puchu

na poduszkę dla nowego misia
o imieniu Istvan
który jeszcze nie został kupiony

kto wie
może królika i nosorożca
martwi właśnie poszukiwanie Istvana 
w sklepach z pluszakami
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wydech

bezsilne kończą się
rozpryskują

stwórca oddycha nieskończenie

Andrzej Walter

Oddział chorych na codzienność
Nocą posadzka szura mrokiem od wytartych kapci
(taniego wytworu z kraju środka).
Senna coca-cola lepi się do martwej szklanki, drzwi
mają zbyt wiele klamek, nigdy nie wiadomo która jest która.
 
Tulimy się do zamknięć i zakamarków nieroztropnie pytając duchy
o lata, które przeżyliśmy na tej planecie w czeluści wegetacji
oraz banalnych pytań
bez żadnej sensownej odpowiedzi.
 
Zakratowane oczy szarzeją coraz ciszej nieświadome noworocznych
zmartwychwstań i stają się przeźroczyste
od wciąż żywych ekranów.
Sapristi.
 
Lekko obłąkani
błąkamy się w kolorach tęczy wśród zabłąkanych dusz
i dusznej klatce
ponowoczesności.
 
Kilku z nas odeszło. I tylko mowy i pogrzeby nadają naszemu życiu
wymiar transcendentalny i Ojciec Dyrektor
codziennie chce z nami
poważnie porozmawiać.
 
Sanitariusze z zaangażowaniem sprzątają ślady i pamiątki wrzucając do
kubłów na segregowane odpady
klucze przemijania
i chowając w przepaściach kieszeni co smakowitsze zaskórniaki.

Patrzymy po sobie niemo,
czemu i on nas opuścił,
tak ufnych, bez uprzedzenia.

Los w kącie niczym Sfinks milczy.
Nieprawda, że kpi, że zwodzi
że czegokolwiek jest pewny.

Czas bieg wskazówek zatrzymał,
jakby miał cofnąć – bo rana
nie chce się w sercach zabliźnić.

Enormi Stationis

Z Agharty

Kosmogeneza
zanurzona w bezkresie wód
odbywa wieczny sen
omnipotencja
wodnista nicość

drzemie
wypuszcza powietrze

wydycha polikosmos
puste bąble płyną
unoszą się w prawodach

wszechświaty tworzą się

nieskończenie wiele
nieruchome
nurkują poza czasem
hydroeteryczne bańki
budzą się

wprawione w ruch
zaczynają działać na chwilę

miliardy lat
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Barbara Wrońska

Znicze
Najlepiej byłoby wymyślić
nieskończenie palące się znicze
i
samoczyszczące się wieńce
A my moglibyśmy
oglądając mecz w telewizji
i
pogryzając chipsy
spokojnie zamyślić się
nad przemijaniem

Wigilia 1
Na wigilijnym stole
puste nakrycie
dla zbłąkanego wędrowca
i
szczelnie zaryglowane drzwi

Szczęsny Wroński

Narodzenie
Matka
ma i tka – los z codziennych niepokojów
że wszystko będzie dobrze i głowa do góry

Ojciec
tak chciałby uciec gdzieś cisnąć kij strażniczy
nadyma się odpędza złe białkami błyska

Zostały tylko kapcie,
których nie dostrzegł sokoli wzrok wiernego personelu oraz Ojca
żywych i umarłych.
Kapcie wyszurane do ostatniego
ukąszenia.

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Racje
pora już nie zaprzątać sobie głowy
wojnami głodem i nacjonalizmem

nie rozstrzygnę w swoim życiu
żadnej istotnej kwestii dla ludzkości

bo tylko mam swoje sumienie
na usprawiedliwienie wyroków

taka ich niezbywalna natura –
wszystkie dylematy świata

przechodzą z pokolenia na pokolenie
tylko czas je zweryfikuje bezwzględnie

racja żywności dla uchodźcy
nie równa się racji ekonomicznej

miska klusek to czasem wybawienie
dla jednych a zbawienie dla innych

nie pomogą kolczaste zasieki tęgie mury
ani uszczelnianie europejskich granic

nieobliczalna ludzkość z siłą huraganu
bezwzględnie wędruje od zarania dziejów
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Beata Zalot

Śmiercień plecień
…
Śmierć
 plecie
z ostatnich tchnień
niewidzialny kaftanik
dla
nowego człowieka
który nie będzie
nic
pamiętał

Moc truchleje
…
Gwiazda odbita w potoku
zwiastuje narodziny
moc truchleje
karp umiera
zraniony pień
oddzielony
od ściętego drzewa
krwawi
płacze ogród
cieszy się rodzina
dopóki do drzwi
nie zapuka
wigilijny włóczęga

Syn
dopiero co zrodził się wraz ze słowem czy
zabić ojca coś mówi – nie! – chwyta pojedynczych
znaczeń nie potrafi jeszcze objąć nóż tkliważ kołyseczka
koszyczki kwiateczków aksamitki

Kwili niemowlę Ojciec milczy nad kwileniem podnosi się
na szczęście paruje w mlecznej zupie miłość objawiona
lecz staje się ość zza węgła uderza i pierzcha

Matka zaciska powieki by nie widzieć
osieroconych liter
wydziedziczonych ze słów
ich losów złych

Wigilie
wigilie przemijają
jak zatłuczone karpie
w mlaśnięciu ust

chcę karpia żywego
tańca jego ciała
w tumulcie wód

Ręka
która mimochodem zabiła motyla
tak chciałaby dziś kogoś uskrzydlić
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Marlena Zynger 

niewidzialny most
budowa niewidzialnego mostu
pomiędzy nami
wymaga czasu i zaangażowania
 
dotyczy to jednak obu stron
bowiem konstrukcję muszą wspierać
dwa filary równocześnie
 
istnieje również potrzeba
umieszczenia dialogujących sążni
i florenckich kłódek z wyznaniami
 
ważne są też przęsła ustaleń
uzbrojone w konsekwencję dążeń
szacunek i uśmiech
 
zaś lin nie trzeba ciągnąć wcale
nie ma potrzeby mierzenia sił
jak czynią to USA i Rosja
 
wystarczy przeciągnąć raz a dobrze
zgodnie ze sztuką budowania
oraz świadomością siebie i chwil
 
szkoda przecież nocy i dni
rozstrzygając to
co oczywiste i proste
 
i nie ma tu miejsca na żale
niech łzy płyną pod mostem

• P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y •
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ce oświeceniowej, zosta-
ją przedstawione za pomo-
cą alegorii, gdyż po nazwie 
wywołującej pojęcie pojawia 
się poetycki obraz. Kompo-
zycja utworu, bardzo prze-
myślana w kierunku podkre-
ślania nierozerwalnej triady, 
narzuca kategoryczny, bez-
dyskusyjny charakter wypo-
wiedzi. Podkreśla go wyjąt-
kowo plastyczna i sugestyw-
na personifikacja idei za po-
mocą obrazów o charakterze 
symbolicznym, gdyż ubrane 
we współczesne realia, a nie 
kostium historyczny, te trzy 
najwyższe rodzaje wartości 
od czasów Platona jawią się 
jako postaci wręcz pospolite. 
Piękno – przybrawszy postać lekkoducha ma-
rzyciela, prawda – osaczonego quasi-potwora 
i dobro – notorycznego pijaka wyraźnie wska-
zują na dewaluację. Od czasów starożytnych 
związek między wartościami etycznymi i es-
tetycznymi był niepodważalny i praktykowany 
jako jedność piękna, dobra i prawdy, w którą 
wierzono i którą praktykowano od antycznej 
kalokagatii aż po koniec XIX wieku. Tymcza-
sem stała się rozpadającą konstrukcją, gdyż 
naturalizm w miejsce piękna proklamował 
prawdę, a estetyzm wykreował takie piękno, 
które świadomie upiększało nawet zło mo-
ralne, awangarda opowiadała się za „trium-
fem brzydoty” (Umberto Eco). Dla Theodora 
W. Adorno sztuka poprzez ujawnianie brzydo-
ty denuncjowała świat, a zatem za jej pośred-
nictwem ujawniała prawdy.
Zatem trójca: prawda, dobro, piękno – wystę-
pująca w średniowiecznej łacińskiej formule 

verum, bonum, pulchrum 
jako trzy najwyższe rodzaje 
orzeczeń, tzw. transcenden-
talia – została nie tylko roz-
sadzona, lecz nawet posze-
rzona. Odwołując się do tak 
kluczowych zagadnień dla 
sztuki, utwór Uniwersalia – 
Anno Domini 2017 jest jak 
kamień milowy w literaturze 
– autor, próbując uchwycić 
prawdy filozoficzne i zama-
nifestować je w subiektyw-
nych obrazach poetyckich, 
wskazuje zarazem i na skut-
ki obecnego stanu rzeczy, 
i przyczyny przyszłych nie-
powodzeń. Przesłanie ale-
gorii jest w tym przypad-
ku jednoznaczne, a ponie-

waż odczytanie ich umożliwiają m.in. atrybu-
ty, przyjrzyjmy się im dokładnej. Po pierwsze 
jedność triady została rozbita i poszczególne 
wartości oddzieliły się od siebie tak dalece, 
że piękno nieświadomie podąża w kierunku 
podniebnego sacrum, dobro dąży do przysło-
wiowego piekła, zaś osaczona prawda upo-
rczywie tkwi w miejscu. Jednak na początku 
utworu dosadny język poety, niepozbawiony 
sarkazmu, wprowadza nas w nastrój niby-sie-
lanki. Gdy czytamy: Piękno – / buja w obło-
kach i wędruje ku / mgławicom Drogi Mlecz-
nej, jeszcze nie czujemy rozpadu świata sztu-
ki, ale trochę dziwi to oderwanie od życia, ten 
odwieczny motyw drogi do gwiazd, wszak 
zwrot frazeologiczny „bujanie w obłokach” to 
często pogardliwe wyrażenie sądu o myśleniu 
o rzeczach nierealnych, marzeniach, fanta-
zjowaniu i śnieniu. Ale nie to jest najważniej-
sze, że piękno jest lekkoduchem, najgorsze 

 W swoim ostatnim tomie poetyckim 
pt. Pegazowi prosto w oczy Ignacy S. 

Fiut zamieścił wiele utworów, w których czy-
ni podmiotem literackim lub adresatem licz-
ne grono współczesnych poetów, robi częste 
odniesienia do poezji, rozstrzyga dylematy 
z dziedziny estetyki, snuje reelekcje związa-
ne z kondycją najnowszej literatury jako dzie-
ła sztuki. Te wszystkie metapoetyckie motywy 
traktuje bardzo serio, jednak w szczególny, ty-
powy dla siebie, bardzo męski sposób, w zna-
czeniu: stanowczy, kategoryczny, pozbawiony 
sentymentów i dwuznaczności, co w przypad-
ku tej oryginalnej poezji wcale nie oznacza ani 
braku tajemniczości, ani możliwości różnych 
interpretacji. Chodzi tylko o to, że przesłanie 
jest zawsze czytelne, jedno, a system warto-
ści poety w miarę lektury odsłania się i staje 
przejrzysty – niewątpliwie mamy do czynie-
nia z poezją na wskroś humanistyczną. A ta 
troska o dobro człowieka przenosi się także na 
zainteresowanie jego kulturą, powoduje cią-

głą obserwację wzajemnych relacji, jego wy-
tworów i środowiska. Tak postawa badacza 
wymusza pewien dystans, wymaga erudycji, 
a przypadku działań literackich zmusza cza-
sem do wyboru określonej stylistyki. Odno-
szę nieodparte wrażenie, które postaram się 
w niniejszych rozważaniach udowodnić, że 
ironia i sarkazm, pojawiające się w najnow-
szym zbiorze wierszy Pegazowi prosto w oczy, 
tym razem stanowią dominanty stylu poety 
i są mocnymi filarami, na których swobodnie 
opiera się kompozycja większości utworów, 
zarówno tych lirycznych, jak i narracyjnych.
Drugą część omawianego tomu, zatytuło-
waną Rozmowy o miłości, boskości i wiecz-
ności, zamyka wiersz nawiązujący do trady-
cji kronikarskich zapisów w języku łacińskim. 
Dwuczłonowy tytuł Uniwersalia – Anno Do-
mini 2017 zmusza do patrzenia w perspek-
tywie historycznej, sugeruje, że uniwersalia 
wbrew nazwie podlegają zmianom. Kategorie 
piękna, dobra i prawdy, podobnie jak w sztu-

Ignacego S. Fiuta

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Najnowsze trendy w poezji
część XVIII

Ironia
w najnowszej metapoezji

i sarkazm
Ignacy S. Fiut,  
Pegazowi prosto w oczy, 
Wydawnictwo Aureus 2018
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jest bowiem to, że już jest na ziemi nieobec-
ne. Wkrótce brak piękna na pewno stanie się 
widoczny.
Zupełnie na drugim biegunie znajduje się 
wartość, która umożliwia właściwy osąd: Do-
bro – / leży pod murem od wielu lat / z czar-
nymi pryszczami na ciele / leczy przewlekłe-
go kaca // moralnego. Jakoś ten obraz kłóci się 
z powszechną konotacją zarezerwowaną dla 
tego pojęcia, bo zwykle dobro znaczy tyle, co 
zgodność czynów człowieka z normami mo-
ralnymi. W tym obrazie dobro to zaniedbany 
wykolejeniec, jak żebrak lub, co gorsza, alko-
holik. Interesujący jest także motyw muru, 
czyli miejsca, którego symbolika jest bardzo 
wieloznaczna – poczynając od funkcji obron-
nej aż po jaskrawe zaznaczenie barier, wska-
zanie izolacji i wykluczenia, wskazanie na 
podział na słabych i silnych. Dobro nie tylko 
przegrywa z innymi, przede wszystkim poko-
nują je własne słabości. Świadczy o tym sar-
kastycznie użyty przez poetę kolejny związek 
frazeologiczny: „kac moralny”, z którym ma-
my do czynienia, kiedy postępujemy bezmyśl-
nie, czasem faktycznie pod wpływem alkoho-
lu, a potem tego żałujemy. Ów sarkazm we 
właściwej, jednoznacznej ocenie zdemorali-
zowanego dobra potęgują zastosowane oko-
liczniki czasu: „od wielu lat” i „przewlekły”. 
Równie sarkastyczne jest ukazanie dobra ja-
ko szpetnej postaci pokrytej pryszczami, które 
u większości czytelników natychmiast wywo-
łają obrzydzenie. Bo też sarkazm jest taką fe-
nomenalną formą ekspresji, którego intencje 
nie pojawiają się bezpośrednio w przekazie 
słownym. Żeby go wychwycić, trzeba być bar-
dzo wyczulonym na znaczenia słów, ich kono-
tacje i wzajemnie relacje w związkach fraze-
ologicznych. Sarkazm w przeciwieństwie do 
ironii, która nie zawiera szyderstwa, impliku-

je szereg obelżywych uwag, wymagających 
znajomości negatywnych konotacji. Samo zaś 
szyderstwo oznacza po pierwsze drwiący sto-
sunek do kogoś, czegoś, nacechowany dodat-
kowo lekceważeniem lub pogardą, po drugie 
słowa lub żart będące wyrazem takiego sto-
sunku.
Do tej pory przyjrzeliśmy się dwu dosadnym 
kontrastowym obrazom poetyckim: aktyw-
ne ulotne piękno i bierne zwaliste dobro. Czy 
chociaż z tego exodusu dziejów ocaleje nie-
tknięta prawda? Rozumiana w myśl klasycz-
nej definicji pochodzącej od Arystotelesa jako 
zgodność sądów z rzeczywistym stanem rze-
czy, którego ten sąd dotyczy? Otóż nie – ale-
goria prawdy wcale nie jest w lepszej kondycji 
niż dobro – swoją gorycz rozczarowania po-
stawą prawdy zawarł poeta w dosadnym ob-
razie zapędzenia udręczonej idei w tzw. kozi 
róg: Prawda – / Wytrzeszcza oczy i z wywalo-
nym / jęzorem toczy pianę; krztusi się. Sar-
kastyczne ujęcie tematu świadczy o tym, że 
choć poeta podchodzi do niego z dystansem, 
to jednak na świat idei decydujących o kondy-
cji współczesnej sztuki patrzy przez pryzmat 
ostrej satyry. To właśnie owa postawa krytyka 
spowodowała wprowadzenie do zmetafory-
zowanego języka poezji terminu „postpraw-
da”(ang. post-truth), pochodzącego z analizy 
realiów najnowszej kultury politycznej, który 
wskazuje, że fakty są mniej ważne w kształ-
towaniu opinii publicznej niż odwoływanie się 
do emocji i osobistych przekonań.
Alegorie dobra i prawdy są wykreowane ja-
ko obrazy pełne grozy i obrzydzenia, jak ten 
z wyraźną dezaprobatą dla niewydolności 
prawdy, osaczonej przez swoje hybrydowe 
siostry, gdy przed oczami jawi się nam jakaś 
zwyrodniała w niemocy postać o prawie zwie-
rzęcych atrybutach: wywalony jęzor, tocze-

nie piany, wytrzeszcz oczu, krztuszenie się. 
Bo choć pewne choroby ludzkie, somatyczne 
i psychiczne, mogą powodować wymienione 
objawy, to toczyć pianę (w przenośni złościć 
się, wkurzać) i wywalać jęzor (obelżywy czy 
chamski gest) jako atrybut może tylko jakiś 
„nieludzki” potwór z demoniczną skazą, być 
może w stanie już agonalnym – jakże to da-
leki obraz od alegorii oświeceniowych przed-
stawianych w ikonografii jako piękne kobiety. 
Sarkastyczną wymowę tego wizerunku pod-
kreśla celowo użyte zgrubienie: jęzor, gdyż ta-
ki augmentatyw służy właśnie do wyekspono-
wania negatywnego stosunku – pogardy i nie-
chęci, a samo słowo „sarkazm”, wywodzące 
się z języka greckiego, oznacza: gryźć ze zło-
ści, rozrywać ciało jak psy. Dlatego lektura 
Uniwersaliów… może dostarczyć skrajnych 
przeżyć estetycznych – zarówno zachwytu, 
jak i niechęci. Te dwa odmienne podejścia 
najlepiej obrazują dysonans, który niesie ze 
sobą sarkazm – u jednych budząc aprobatę, 
dla innych będąc przejawem złośliwości czy 
słabości charakteru.
Humorystycznie i żartobliwie, z pobłaża-
niem dla wad traktuje tylko subtelne eterycz-
ne piękno. I nie ma tu drwiny, jest tylko lek-
ka nutka sympatycznej ironii. Alegoria piękna 
współczesnego jest mimo wszystko odważna 
i ciekawa wszechświata. Wszak antyczne nie-
bo nie było penetrowane za pomocą satelitów 
i teleskopów i nikt wtedy nie wiedział o barw-
nych mgławicach rozświetlających Drogę 
Mleczną.
Natomiast interesujące wnioski o kondycji 
współczesnej poezji można wysnuć po lek-
turze utworu Spotkanie z Pegazem, w któ-
rym mityczny skrzydlaty koń muz i Apollo-
na, często traktowany jako patron poezji i po-
etów, a w istocie swoim kopytem niosący na-

tchnienie, zamierza wykonać nie lada akroba-
cje. Podmiot liryczny zdaje z tego niecodzien-
nego wydarzenia szybką relację, jakby zwykłą 
notatkę prasową, bez wdawania się w zawiło-
ści dziwnej mowy ciała Pegaza, która w dużej 
mierze jest dla niego nieczytelna. Konstatu-
je to retorycznym pytaniem: – nie rozumiem 
o co mu chodzi? To postawa typowa dla wielu 
odseparowanych twórców, którzy nie próbują 
dociekać i zawsze są pewni swoich racji. Dla-
tego początek relacji rozpoczyna się czasowni-
kiem „spotykam”, tak jakby podmiot liryczny 
najzwyczajniej w świecie spotkał się z kolegą, 
a nie mitycznym stworem, i w „paru słowach” 
na szybko wymienili opinie. Już w pierwszym 
wersie wyrażona jest pewna dezaprobata dla 
nadmiernej roli, jaką się przypisuje pewnym 
doniosłym symbolom, gdyż czytamy: spoty-
kam tego skrzydlatego konia / i patrzę mu pro-
sto w oczy. To jakby normalne, że poetę czę-
sto spotyka natchnienie i nie trzeba przed nim 
chylić czoła, co innego np. spotkanie z Apol-
lonem. O pewnej poufałości świadczy także 
użyty zaimek wskazujący i peryfraza: skrzy-
dlatego konia, które mają wydźwięk lekko iro-
niczny. Na początku spotkania poeta przesta-
wia się jako szczery i odważny człowiek, któ-
ry ma dobre intencje. Świadczy o tym fraza: 
patrzę mu prosto w oczy. Jednak nawiąza-
nie kontaktu wzrokowego niesie dwa zupeł-
nie różne komunikaty i dopiero z kontekstu 
wynika, czy ta fraza przysłówkowa jest uży-
ta w sensie dosłownym: wprost, bezpośred-
nio, tak jakby oczy były zwierciadłem duszy 
czy metaforycznym: bez ogródek, z grubej ru-
ry, bez owijania w bawełnę. Otóż spojrzenie 
poety musi być mniej lub bardziej wyzywają-
ce, bo Pegaz staje dęba i piskliwie rży / poka-
zuje białe zęby i czerwony jęzor. W jego za-
chowaniu wyraźnie dominuje złość i agresja, 
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a stawanie dęba może być wzięte nie tylko za 
niezadowolenie, ale nawet chęć dominacji.
Ten wrogi Pegaz, zamieniając się w bestię, 
używa wszystkich możliwych znaków języ-
ka ciała: obnaża białe zęby i wywala czerwo-
ny jęzor, który znów może być potraktowany 
metaforycznie, gdyż pokazać komuś jęzor to 
znaczy zlekceważyć go, a nawet obrazić. Jed-
nak ten bardzo sugestywny objaw agresji to 
tylko ostrzeżenie, obelżywych zachowań po-
eta nie bierze sobie do serca, raczej docho-
dzi do smutnego wniosku, że pewnie drażni 
go mętna rzeka poezji / współczesnej sięga-
jąc mu po nozdrza. W tym bardzo skonden-
sowanym obrazie poetyckim Ignacy S. Fiut 
zawarł niezwykle celną krytykę współczesnej 
poezji, w której użyta metafora odwołująca się 
do wody wyzwala całe pokłady wrażeń i sko-
jarzeń. Gdy odwołamy się do zasady przeci-
wieństw, dojdziemy do wniosku, że gdyby po-
ezja była bardzo dobra i spełniała oczekiwania 
Pegaza, to ten byłby spokojny, dostojny i przy-
jazny. Hezjod przedstawił następującą histo-
rię: wszędzie, gdzie skrzydlaty mityczny koń 
postawił swoje kopyto na ziemi, „inspirujące 
źródło buchało natychmiast” – zatem krysta-
licznie czyste wody, wywołujące spontanicz-
ne natchnienia, wytryskiwały spod ziemi tyl-
ko dzięki mitycznemu Pegazowi. Czystość ja-
ko opozycja mętności wyraźnie wskazuje na 
przejrzystość, doskonałość formy i treści. 
A może jednak nie, wszak poeta nie otrzymu-
je komunikatu zwrotnego, więc tylko domnie-
mywa, że drażni go mętna rzeka poezji. Sko-
ro już Arystoteles przyłączył poezję do sztuk 
pięknych, to musiała opierać się na regułach, 
w różnych czasach zwanych kanonami lub 
gatunkami. W XX wieku natomiast nastąpi-
ło nie tylko ostateczne rozerwanie zasad sta-
nowiących o formie komponowanych utwo-

rów, ale nawet odejście od klasycznego me-
trum, rytmu i rymu na rzecz wiersza wolnego 
i białego. Jednak wydaje mi się, że owa męt-
ność dotyczy bardziej tzw. słabego pióra, czyli 
niedoskonałości stylu powstających utworów, 
które często pozbawione nawet tzw. popraw-
ności. mają znamiona grafomani. Czy to wła-
śnie powszechny braku artyzmu, czyli orygi-
nalności (inwencji poety) i doskonałości stylu 
zmusza Pegaza do uwolnienia się brzemienia 
złej poezji i wykonania karkołomnego skoku, 
dzięki któremu odbije się od przysłowiowe-
go dna? Poeta z stoickim spokojem obserwuje 
te zamierzenia – widzę, że chce zrobić / sal-
to mortale / – nie dołączę / do towarzystwa, 
bo nie utożsamia się z tym, co wzbudza tak 
negatywne uczucia Pegaza, że podejmuje ry-
zyko wykonania tego śmiertelnie niebezpiecz-
nego skoku akrobatycznego, gdyż w przeno-
śni to nieoczekiwany niepożądany obrót wy-
darzeń, dziwaczna i niezamierzona ewolucja. 
A gdy poeta stwierdza kategorycznie: wolę 
pisać nawet / chore wiersze, należy poszukać 
odpowiedzi na pytanie, co oznacza ta meta-
fora i jakie warunki muszą być spełnione lub 
nie, żeby wierszom przypisać typowy tylko dla 
świata ożywionego stan zdrowia lub choroby.
Jak wielkie pokłady ironii oferuje czytelni-
kom i jakie różnorodne jej odcienie stosuje 
Ignacy S. Fiut, możemy się przekonać, czy-
tając od samego początku z przymrużeniem 
oka wiersz pt. Odezwa, który wcale nie jest 
apelem do społeczeństwa, nawet w aspekcie 
wezwania do powszechnej akcji literackich 
działań. W zależności od nastawienia na ko-
munikat zawarty w apostrofie w różny spo-
sób można odczytać słowa poety: piszcie po-
ezję by się / uwolnić od przymusu słowa /co-
dziennego rzucanego na wiatr. Zacznijmy od 
tego, że w sposób doskonały wykorzystany 

został tu związek frazeologiczny „rzucać sło-
wa na wiatr”, który jako fraza czasownikowa 
niedokonana oznacza tyle, co: zapowiadać, 
obiecywać coś, czego się nie zrealizuje; uży-
wać czczych, próżnych słów; nie przywiązy-
wać wagi do tego, co się komuś mówi; mó-
wić, obiecywać w sposób nieodpowiedzialny. 
Fenomenalny jest także kontekst (słowotoku), 
w którym ów związek frazeologiczny się po-
jawia, by się / uwolnić od przymusu jako co-
dziennego natręctwa, a nie jako wewnętrzne-
go imperatywu tworzenia ani wyróżnienia do-
stępowania stanów poetyckiego natchnienia. 
Wszak uprawianie poezji nie jest i nigdy nie 
było ani terapią, ani oczyszczeniem po spi-
sanym na papierze rachunku sumienia. Za-
lecanie jej pisania jako zbawiennej dla duszy 
i psychiki przypomina wycinek z kartki jakiego 
bądź poradnika, które już w ubiegłym wieku 
święciły tryumfy, a główną ich rolą było uczy-
nić życie bogatszym i przyjemniejszym. Nie-
pokoi jednak w tym układzie teza, że poezja 
faktycznie nas uwalnia z przymusu naduży-
wania języka, niepokoi też związek codzienne-
go natręctwa słów z rzucaniem ich na wiatr, 
bo albo one nie mają znaczenia same w so-
bie, albo dla ludzi nic nie są warte. W tym 
przypadku ironię wykreowuje właśnie to na-
pięcie między tytułem a apostrofą, bo jednak 
tytuł jest bardzo poważnym pojęciem – ode-
zwa to publiczne oświadczenie, proklamacja 
w sprawie wielkiej wagi, zwykle pisemny ma-
nifest, a apostrofa to tylko zachęta, którą koń-
czy zwrot o bezowocnym wysiłku, jako zwrot 
frazeologiczny znaczący tyle, co nieprzywią-
zywanie wagi do tego, co się komuś mówi lub 
obiecuje w sposób nieodpowiedzialny. Jed-
nak pomimo początkowej ironii, zapowiadają-
cej zupełną wolność słowa, podmiot liryczny 
przestrzega przed nadużyciem etosu poezji 

do własnych potyczek, zemst i samosądów, 
gdyż jednoznacznie ostrzega, że pod protek-
toratem skrzydeł Pegaza / nie ma miejsca / 
na wendetę / – rzeź niewinnych jagniątek / 
uczuć zamkniętych / w klatkach znaczeń / nie-
nawistnych. Skoro przestrzega, czy to znaczy 
jego zdaniem, że dochodziło w przeszłości do 
nadużyć, czy tylko pragnie uniknąć wykorzy-
stania poezji do nieuczciwych celów? Odpo-
wiedź przynosi puenta utworu, gdy okazuje 
się, że wolności wyrazu / motyl znaczenia ma 
/ tylko jedno imię / – dostatek piękna.
Co jednak kryje się za tak subtelną i piękną 
metaforą? Dostatek piękna to z jednej stro-
ny odpowiednia ilość wyrafinowanego, peł-
nego ozdób bogactwa, z drugiej harmonicz-
ne połączenie wzniosłości, urody, subtelno-
ści i wdzięku. W efekcie, dzięki zaskakującej 
puencie, która stanowi credo poety Ignacego 
S. Fiuta, staje się jasne, że cokolwiek i jakkol-
wiek byśmy pisali, żeby się uwolnić od przy-
musu słowa, to nie oznacza, że tworzymy po-
ezję. Poezja bowiem stwarzana jest z latają-
cych „motyli znaczeń”, czyli metafor, nie wię-
zi uczuć „w klatkach znaczeń”, tylko umożli-
wia tworzenie nowych asocjacji między wy-
razami, a przede wszystkim jej przestrzenią 
twórczą jest piękno, zarówno w szerokim 
znaczeniu, jak i bardzo wąskim, jako pięk-
no formy. Kto by przypuszczał po ironicznej 
apostrofie, że podmiot liryczny w swoich po-
glądach na poezję tak bardzo będzie zbliżo-
ny do zdania Cypriana Kamila Norwida, który 
w poemacie Promethidion stwierdził, iż głów-
nym zadaniem sztuki jest ucieleśnianie ide-
ału, upowszechnianie piękna. Nawiązywał do 
przekonań starożytnych Greków łączących 
ideę piękna, doskonałości i sztuki w umiłowa-
niu kalokagatii. Upatrywał w pięknie pozytyw-
ne właściwości estetyczne bytu wynikające  
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z zachowania proporcji, harmonii barw, 
dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczno-
ści, odbierane przez zmysły. Dopatrywał się 
złożonego istnienia piękna: idealnego, ducho-
wego, moralnego, naturalnego, cielesnego 
i obiektywnego. Jednak obecnie obowiązujące 
wzorce piękna nie są stałe, gdyż artyści, po-
szukując własnych definicji piękna, niezależ-
nych od wcześniejszych kanonów, często sami 
popadają w skrajności, zaś piękno widziane 
przez nich postrzegane jest jako subiektywne 
– zależne od gustu lub upodobań. W świetle 
tych rozważań bardzo ciekawa i adekwatna 
wydaje się definicja poezji Paula Valéry: Pod 
nazwą poezji rozumiane są dwie różne rzeczy, 
które jednak w pewnym punkcie łączą się ze 
sobą. Poezja (…) jest sztuką opartą na mowie. 
Ale ma też znaczenie ogólniejsze (…): wyraża 
pewien stan umysłu.
Paul Valéry nie akceptował powieści jako ga-
tunku, odmawiając jej walorów estetycz-
nych, natomiast wiersz nazwał „świętem in-
telektu”: cenił zatem bardziej poetów niż 
prozaików. Z kolei postawę Ignacego S. Fiuta 
na pewno cechuje pobłażliwy dystans, gdyż 
lekka ironia pojawia się, nawet w tak lirycz-
nym, wydawałoby się z pozoru, wyznaniu, ja-
kim jest utwór Przeciw inkwizytorom słowa. 
I także ten wiersz, zwrócony ku poetom, nie-
sie w postaci przesłania tzw. dobrą radę i roz-
poczyna się apostrofą: poeci – / nie przepy-
chajcie się na stromej / ścieżce na Pranas. 
Także w tym przypadku mamy nawiązanie 
do mitologii greckiej, gdyż przywołana me-
tafora, symbolizująca doskonałość osiągnię-
tą w sztuce, a szczególnie w poezji, odwołuje 
się do górskiego szczytu Parnas, który był sie-
dzibą Apollona – boga uważanego za patro-
na sztuki – i jego orszaku złożonego z muz. 
Również jako lapidarna metafora wybrzmie-

wa kolejna fraza: cokoły i marmurowe tablice, 
gdyż są symbolami chwały, użyte są w zna-
czeniu wyniesienia do najwyższych godno-
ści, przynoszące splendor i sławę pośmiertną, 
a w tym kontekście najzwyklejszy kolokwial-
ny zwrot: nie oczekujcie nagród i orderów na-
biera znamion przenośni, jako wywyższenie 
przez władców i rządzących, staje się sym-
bolem ich akceptacji, co czyni poetę w jakimś 
stopniu zniewolonym. Wszak to oni – wład-
cy i rządy – często wbrew demokratycznym 
hasłom stają się tyranami i na wielbiących 
wolność poetów nakładają kaganiec w posta-
ci cenzury. Jednak tytuł, odwołując się do in-
kwizytorów, ma szersze znaczenie, ponieważ 
to właśnie dostojnicy Kościoła, powołując się 
na sąd boży, zadawali największe tortury. Kie-
dy jednoznacznie odczytujemy słowo: prze-
ciw, które w tytule oznacza sprzeciw wobec 
cenzorów, to na samym początku wywołanie 
poetów wprowadza nas w dysonans poznaw-
czy. Jednak celowo Ignacy S. Fiut czyni woltę, 
podmiot liryczny buntuje się nie wprost, gdyż 
wcale nie krytykuje cenzorów poezji, tylko 
krytykując i przestrzegając jednocześnie po-
etów, chce skłonić ich do zmiany postawy wo-
bec roli poety i literatury, a przed wszystkim 
wytykając im egoistyczny nieustanny bieg po 
laury – nie przepychajcie – pragnie ocalić po-
ezję wolną od wszelkich negatywnych uczuć. 
Czy wtedy wytrąci oręż cenzorom? Jednak 
poeta zdaje sobie sprawę z faktu, że sama 
krytyka nie wystarczy. Potrzebne są zalece-
nia, jednak nie są to podręcznikowe wskazów-
ki, tylko zachęta do kochania, ale nie takiego 
ogólnego jak w przykazaniu o miłowaniu bliź-
niego.
Ignacy S. Fiut konsekwentnie od samego po-
czątku gra na bardzo wyrafinowanej, żartobli-
wej nucie ironii, a gdy w drugiej części wier-

sza zachęca: – kochajcie / wszystkie czarow-
nice jak muzy, odwołuje się do szerokiej ro-
dziny znaczeniowej, gdy słowo „czarownice” 
stosuje jako baśniowe określenie złych wró-
żek, zaś w stosunku do żyjących realnie ko-
biet jako określenie wrednych, dokuczliwych, 
awanturniczych, nerwowych, łatwo wybu-
chających gniewem, a w kontekście obraźli-
wym – do niesympatycznych bab. Wtedy pło-
nące stosy z heretykami stają się inspiracją do 
stworzenia własnego obrazu, który jest zupeł-
nie wyzbyty grozy, za to pełen zmysłowej mi-
łości: grzejcie swe namiętności przy / stosach 
ofiarnych i piszcie / dla nich namiętne / miło-
sne i ciepłe / wiersze. Taka puenta nawiązuje 
do toposu miłości ocalającej i roli poezji jako 
antidotum na śmierć i wyobcowanie, poezji, 
która przywraca wartość słowom i uczuciom, 
a jako wyrazicielka konkretnej miłości zawsze 
jest prawdziwa, bo tylko dobro może być 
przyjemne i piękne. Liczy się tylko autentycz-
ne przeżycie, które staje się podstawą pisa-
nia, konkretna adresatka, która staje się źró-
dłem natchnienia. Tak rozumianej poezji nie 
jest potrzebny żaden patos, żadna wzniosłość, 
tylko wdzięk, uroda i subtelność, czyli atrybu-
ty piękna, które – jak podkreśla definicja Ary-
stotelesa – „będąc dobrem, jest przyjemne”.
Również odpowiedzialność za słowa jest my-
ślą przewodnią utworu Noc bohaterów, w któ-
rym autor sarkastycznie stwierdza, że to poeci 
są winni tego skandalu / – plotą laury wiersza 
na ich / cześć. Na cześć bohaterów, których 
wynoszą na cokoły, rzeźbiąc / – ostrym dłutem 
i piórem emocji ich/ chwałę. Chwałę posą-
gów, które mają janusowe oblicza – co pozwa-
la im „zachować twarz”, skoro zawsze znajdą 
się poeci, co maskują ich czyny, w których / – 
krew miesza się z pychą. Zastanawiające jest 
jednak, dlaczego skandalem nazywa ową noc 

bohaterów? Czy słowo „bohater” poprzez taki 
właśnie negatywny osąd nie otrzymuje także 
negatywnych konotacji? Czy to właśnie dzię-
ki szyderstwu poeta demaskuje fałsz i pod-
waża obowiązującą hipokryzję? Wydaje się, 
że w ostatecznym rozrachunku bardziej drwi 
z poetów niż z samozwańczych bohaterów, bo 
to właśnie mistrzowie pióra świadomie nagi-
nają prawdę, wybierają kłamstwo dla realiza-
cji swoich interesów i własnej sławy. Nawią-
zując do Janusa – rzymskiego boga o dwu 
głowach zrośniętych potylicami jako symbo-
lu dwuznaczności, zmiennego postępowa-
nia – zauważa, że to artyści pod pozorem bo-
haterstwa wynoszą na postumenty tyranów, 
oprawców, innym słowem katów. Przez nich 
świat staje się w gruncie rzeczy jeszcze bar-
dziej niemoralny, ale nie to jest owym skanda-
lem, choć w świetle dnia coraz bardziej zacie-
ra się granica miedzy dobrem a złem. Skan-
dalem jest fakt, że nocą, kiedy wszystko staje 
się w blasku księżyca podobne – trudno roz-
różnić wtedy pomniki bohaterów od ich ofiar. 
Jednak tytuł wiersza może mieć jeszcze jed-
ną dodatkową wymowę, kiedy noc oznacza 
zmierzch, koniec, bo bohaterowie, poprzez 
działania służalczych poetów, są już dawno 
skompromitowani. Na uwagę zasługuje bar-
dzo skondensowana z jednej, a estetyzująca 
z drugiej strony kompozycja utworu. Gdy na 
samym początku, stawiając tezę o skandalicz-
nym wydarzeniu, jak w komunikacie praso-
wym, celnie chłoszcze krytyką, w finale prze-
nosi czytelników do jakiegoś sielankowego 
ogrodu z alejkami i posągami.
Poeci pojawiają się także w kolejnym wierszu 
Doczesne ujadanie, w którym ukazani są jako 
nosiciele odradzających się idei, gdyż w ten 
oto sposób postrzega ich Ignacy S. Fiut: po-
eci jak przysłowiowe / feniksy czyszczą pióra 
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/ gotowi do lotu oddychają / ciepłem białego 
wiersza. Jednak to idealizujące spostrzeżenie 
interesujące jest w kontekście, jak ma się ten 
obraz do innych, a szczególnie do personifi-
kowanej nienawiści, która w czarnym unifor-
mie / ujada na ludzi bo bez skrzydeł / nie mo-
że naga marzyć/ przecież o wieczności / – co 
za zgorszenie! Naga nienawiść znaczy tyle co 
obnażona, wyzbyta kamuflażu, tylko dzięki li-
teraturze może przetrwać, zawłaszczyć ho-
racjańskie non omnis moriar, po raz kolejny 
wykorzystać tych, co z podkulonymi ogona-
mi skamlą po kątach w złotych obrożach. Ale 
czy tylko służalczość i sprzedajność gorszy po-
etę? Czy może jest coś jeszcze oprócz docze-
snego ujadania, co zmusza Ignacego S. Fiuta 
do tak sarkastycznej krytyki współczesnego 
społeczeństwa? Utwór rozpoczyna strofoida 
wskazująca na napastników i ofiary: psy soli-

darnie odszczekały / litanię nienawiści / w sta-
dzie głodomorów / rzucają kamieniami / w lu-
dzi. Zatem nie o zwykłe czworonogi tu cho-
dzi, a pies w miejskim slangu to osoba nielu-
biana, obraźliwie tak się mówi o policji, różne 
też cechy i atrybuty służalczości posiadają psy 
w bajkach. A dla wielu Polaków z pokolenia 
poety jest obraz bardzo czytelny.
Rozważania o ironii i sarkazmie, którego pod-
stawą są utwory Ignacego S. Fiuta z tomu 
Pegazowi prosto w oczy, celowo przerywam 
w tym momencie, żeby zachęcić do lektury 
tego niezwykłego zbioru wierszy. Ażeby po-
zostawić państwu możliwość własnych in-
terpretacji, na zakończenie dodam tylko, że 
umyślnie nie odniosłam się do wielu orygi-
nalnych metafor, jak np. kapsuła śmiechu czy 
pisanka poetów, celowo też nie wzięłam pod 
lupę pełnych uroku motywów krakowskich.

Ignacy S. Fiut

Pisanka poetów

Jerzemu Harasymowiczowi
na Krakowskim Rynku
kręci się młyn tłumu pędzony
wiatrem powonienia

– na prawo Kopiec Kościuszki
– na lewo królewski Wawel
– a dołem Wisła płynie

pod pomnikiem Mickiewicza
poetów zgraja maluje kochanej
demokratycznej władzy
kolorowe jaja

wieże Kościoła Mariackiego 
biorą się pod pachy i tańczą
szalonego kankana

kosmiczna pisanka ciszy
głucha na jazgot miasta
spływa do serca poetów

oni ją zapisują, bo tylko oni ją
widzą i słyszą

Poranek na Krakowskim Rynku
pomiędzy wieżami
Kościoła Mariackiego
jowialna tarcza słońca
rzuca cień pomnika 
Mickiewicza w poranną 
kałużę –
widzę w niej twarz Adasia
i myślę, że już czas
popatrzeć romantycznie
poecie –
prosto w oczy

* * *
 Irenie Kaczmarczyk

im bardziej poznaje świat
tym bardziej ceni rodzinne łąki
pełne kwiecia wokół rodzinnej
chaty
z radością wraca do Krakowa
by przypomnieć, że to nasz
Siódmy Kontynent
gdzie wiersze
kiełkują na bruku
Rynku Głównego
i w zakamarkach
uliczek
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11 listopada 2018 r. na Zamku 
Królewskim w Warszawie 
został pośmiertnie odznaczony 
Orderem Orła Białego 
Władysław Stanisław Reymont 
– jeden z najwybitniejszych 
prozaików polskich, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury, społecznik i działacz 
patriotyczny oraz pierwszy 
wybrany prezes Oddziału 
Poznańskiego Związku Literatów 
Polskich – nadal pozostaje 
patronem Oddziału (portret 
w siedzibie Poznańskiego 
Oddziału ZLP przy ul. Piekary 17, 
lok. 907).

 Związek zawodowy Literatów Polskich powstał w Poznaniu 8 maja 1921 ro-
ku – jako trzeci po Warszawie i Lwowie. Jego pierwszym prezesem został, 

mieszkający w Kołaczkowie koło Wrześni, Władysław Stanisław Reymont, póź-
niejszy laureat Nagrody Nobla. Przed rokiem 1939 do Związku Literatów należa-
ło wielu dziennikarzy i profesorów uniwersyteckich. Wśród tej społeczności by-
li tak wybitni pisarze, jak Józef Weyssenhoff, Arkady Fiedler, Emil Zegadłowicz, 
Zenon Kosidowski, Aleksander Janta-Połczyński, Jan Sztaudynger, Artur Marya 
Swinarski. Po II wojnie światowej, kiedy Związek przekształcił się w stowarzy-
szenie ściśle twórcze, rangę poznańskiemu środowisku pisarskiemu nadawali – 
aby ograniczyć się do kolejnych zmarłych – Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Wojciech Bąk, Wacław Kubacki, Roman Brandstaetter, Jerzy Per-
tek, Bogusław Kogut, Jerzy Mańkowski, Bogdan Rutha, Eugeniusz Paukszta, Alek-
sander Rogalski, Egon Naganowski, Włodzimierz Ścisłowski, Marek Obarski, Łu-
cja Danielewska, Tomasz Agatowski, Gerard Górnicki, Wincenty Różański, Nikos 
Chadzinikolau.
W roku 1934 zainicjowano, istniejące do dzisiaj Czwartki Literackie, goszczące 
najznakomitszych ludzi pióra z różnych stron kraju.

Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy
I dopóki takich synów dawać jej będziemy.
Marsz, marsz, me dzieci
Bierzcie do oręża,
Niech żyje wolność,
Wolność niech zwycięża
Tak niech ujrzą obce kraje,
Co młódź polska zdoła,
I jak każda dzisiaj Polka
na swe syny woła:
Marsz, marsz…

Śpiew Polek [za] NN (krypt. „Aniela”), fragm. Kiedy my żyjemy…  
(dedykacja „Kobietom – bohaterkom Powstania Wielkopolskiego”), 

wystawa i wykład Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919,  
Szreniawa, 6 listopada 2018 r.

Międzynarodowy
41. 

Listopad Poetycki
w Poznaniu
5-7 listopada 2018 r.
w setną rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego
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 W dniach od 5 do 7 listopada odbył się w Poznaniu 41. Międzynarodowy Listo-
pad Poetycki. Był edycją szczególną poprzez panele, prelekcje i wystawy związane 

z obchodami i uczczeniem 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie i siedzibie ro-
dowej Glabiszów odbyła się konferencja pt. Udział ziemiaństwa w Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919. W jej ramach wykłady poprowadzili: Wawrzyniec Wierzejewski – pre-
zes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 (Historia i znaczenie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919), Anna Barłóg 
i dr Katarzyna Podczaska. Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska zaprezentowała fragment 
swojej powieści nagrodzonej w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Romana Wilka-
nowicza Trzy światy ze zwycięską baranicą. Ponadto w konferencji zabrali głos m.in. dy-
rektor Muzeum Rolnictwa w Szreniawie Jan Maćkowiak, przedstawiciele TPPW, dyrektor 
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Wiesław Kaczmarek oraz przedstawiciele Wielkopol-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Prelekcjom i prezentacjom to-
warzyszyło zwiedzanie wystawy Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim. Poeci oraz 
zaproszeni goście mieli okazję bliżej zobaczyć Muzeum, w nim również powozownię.
Na okoliczność 41. edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego został wydany 
almanach Na Falochronie Pamięci gromadzący wiersze około sześćdziesięciu poetów 
(członków Poznańskiego Oddziału ZLP oraz zaproszonych gości). 

W marcu 1945 roku odbyło się pierwsze po okupacji hitlerowskiej zebranie Związ-
ku Literatów pod przewodnictwem Tadeusza Kraszewskiego. W maju na liście 
członków widnieje 20 nazwisk, wśród nich Jarosław Iwaszkiewicz, który zo-
stał redaktorem naczelnym wydawanego dwutygodnika „Życie Literackie”. Gdy 
w czerwcu 1946 roku Iwaszkiewicz został prezesem Zarządu Głównego i wyjechał 
do Warszawy, na prezesa w Poznaniu został wybrany Wojciech Bąk. Wznowiono 
przyznawaną od roku 1927 Nagrodę Literacką Miasta Poznania.
W roku 1956, po krwawym Poznańskim Czerwcu, powstał ogólnopolski „Tygodnik 
Zachodni”, którego redakcję tworzyli młodzi poznańscy pisarze Bogusław Kogut 
– redaktor naczelny, Przemysław Bystrzycki, Ryszard Danecki, Piotr Guzy, Stani-
sław Kamiński i Włodzimierz Odojewski. Wtedy też zaczęła publiczną działalność 
grupa literacka Wierzbak, założona przez Ryszarda Daneckiego i Mariana Grześ-
czaka. Dysponując łamami „Tygodnika Zachodniego” oraz pisma studentów i mło-

dej inteligencji „Wyboje”, odegrała w powojen-
nym życiu poetyckim kraju taką rolę, jaką w okresie 
międzywojennym grupa warszawska Skamander. 
Wierzbak zwoływał pierwsze ogólnopolskie zjazdy 
poetyckie – Poznańskie Listopady, które mają już 
obecnie charakter międzynarodowy. Dokumentuje 
to antologia Wiek Wierzbaka, wydana przez Media-
-Rodzina na półwiecze tej grupy.
Wydarzenia stanu wojennego spowodowały, że 
część kolegów nie zdecydowała się pozostać w od-
radzanym w całym kraju ZLP – stworzyła się wyraź-
nie zaznaczona cezura czasowa roku 1981. Obra-
zowały to dwie kolejne, duże wystawy jubileuszo-
we, przygotowane w Bibliotece Raczyńskich na 80 
– i 85-lecie Związku Literatów Polskich.
Po Nikosie Chadzinikolau na stanowisko preze-
sa Poznańskiego Oddziału ZLP w 2007 roku został 
wybrany Zbigniew Gordziej. Mimo rozlicznych kło-
potów finansowych potrafił nie tylko utrzymać przy 
życiu coroczne Międzynarodowe Listopady Poetyc-
kie, ale i stałą od roku 1945 siedzibę ZLP przy ulicy 
Noskowskiego 24.
W styczniu 2011 roku walne zebranie powierzyło 
funkcję prezesa Pawłowi Kuszczyńskiemu.

Ryszard Danecki

źródło: Poznański Oddział ZLP,  
marzec 2011 r.

50. lat Poznańskiego Oddziału ZLP, 
1921–1971, Księga Jubileuszowa, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Komitet 
Red. pod przewodnictwem Tadeusza 
Kraszewskiego, red. Aleksandra 
Karska, Poznań 1971
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Podczas uroczystej inauguracji, która miała miejsce we wtorek 6 listopada 2018 roku 
w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uhonorowane 
zostały następujące osoby: ks. prof. Jan Kanty Pytel (członek ZLP OP) – wręczenie od-
znaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego), Wanda Wasik (członek ZLP OP) – odznaczenie medalem „Labor Omnia 
Vincit” (Praca Wszystko Zwycięża) przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu, Mariusz Olbromski (dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawisku) – odznaczenie medalem „Labor Omnia Vincit” (Praca Wszystko 
Zwycięża) przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
Książką Roku okazał się tom poetycki Inaczej niż w lustrze Damiana Daniela Nowa-
ka, a wyróżnienia otrzymały: Nieziemskie przyciąganie Krystyny Mazur, Wykrzesać 
ogień. Taki stan Łucji Dudzińskiej, Mój mały wielki kosmos Mirosławy Prywer oraz 
Ziarna czasu Brygidy Mielcarek.
Inaugurację 41. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego poprowadzili Anna Andrych 
i Paweł Kuszczyński (prezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich).
Podczas festiwalu można było również zapoznać się z okolicznościowym wydaniem 
numeru czasopisma naszego Oddziału „Krajobrazy Kultury”, natomiast w Bibliotece 
Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu o współczesnej literaturze polskiej mówił Krzysz-
tof Masłoń.

Godnym zwieńczeniem festiwalu 
był jubileusz XX-lecia pracy twór-
czej Hanny Szeląg i XX-lecie istnie-
nia Teatru w Przejściu, którego by-
ła pomysłodawczynią i założycielką. 
Towarzyszyły mu spektakle poetyc-
kie. Hanna Szeląg to nie tylko poet-
ka z Poznańskiego Oddziału ZLP, ale 
także opiekunka, scenarzystka i re-
żyserka w Teatrze w Przejściu.
W ostatnich latach coraz trudniej 
o uzyskanie finansowego wsparcia 
festiwali literackich. Pomimo tego, 
jak również na przekór próbującym 

w sposób niegodny umniejszyć rolę 97-letniego poznańskiego oddziału ZLP, wciąż 
konsekwentnie realizowane są kolejne edycje Międzynarodowego Listopada Poetyc-
kiego w Poznaniu i Wielkopolsce. Dwa lata temu uroczyście obchodziliśmy 95-lecie 
Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a za trzy lata będziemy święto-
wać stulecie naszego Oddziału. Wpisujemy się nadal w historię Poznania, Wielkopol-
ski i kraju. Obecnie liczymy 53 członków.

Anna Andrych

 Obecna cywilizacja, bardziej niż jej poprzedniczki, oddala się od kultury, a na-
wet staje się jej postępującym zaprzeczeniem. Gubione są podstawowe war-

tości, zasady humanistyczne, sprawdzone i stosowane przez wieki. Współczesna 
kultura jest kulturą mas pojmowanych po lewacku, a nie elit. Postępuje atomiza-
cja społeczeństwa, rozpaczliwe poszukiwanie tożsamości, co uwidacznia profesor 
Stanisław Kowalik w książce Uśpione społeczeństwo. Problemy globalizacji. Braku-
je autentycznych autorytetów. Wielowiekowe doświadczenie potwierdza, że może 

być jeden stożek wzrostu kultury, który zapewni jej 
prawidłowy rozwój. Podobnie rzecz się ma w przy-
rodzie: dwa, trzy stożki wzrostu sosny powodują jej 
karłowacenie, tracona zostaje jej spodziewana har-
monijna sylwetka.
Kultura śródziemnomorska, której dziedzictwem 
szczyci się Polska, zaprzepaszcza swoje rudymentar-
ne podstawy: prawo rzymskie, filozofię oraz chrze-
ścijaństwo. Przestał istnieć ścisły związek moralno-
ści i prawa. Dla literatury i sztuki już nie są najważ-
niejsze: prawda, piękno, dobro. Umysł ludzki nie jest 
ukierunkowywany na prawdę, którą wyeliminowała 
pogoń za sukcesem, ten często bezmyślny pośpiech. 
Aktualnie jesteśmy zajęci wyłącznie rzeczywistością, 
stajemy się jej niewolnikami, czego przykładem są 
transfery najlepiej sprzedawanych piłkarzy. Człowiek 
jest przedstawicielem tej zastanej rzeczywistości i nic 

poza tym. Nie ma miejsca na transcendencję, rozważanie celu istnienia człowieka, na 
wątpliwości, medytacje. Coraz rzadziej albo wcale nie zadajemy sobie i współbraciom 
pytania – dlaczego?, od którego zaczyna się samodzielne myślenie.
Żyjemy w ciemności. Zatraca się wartość i znaczenie słowa, zostają obrazki. Nie po-
trafimy rozmawiać ani słuchać. Najczęściej mają miejsce monologi, które w osta-
teczności przybierają postać podwójnych tyrad sobie a muzom. Kto dzisiaj zauważa 
potrzebę nauczania i stosowania zasad retoryki? Zresztą jak tu rozmawiać za po-
mocą obrazków…
Widowiska i spektakle przeznaczone dla masowego odbiorcy stają się powszech-
nie stosowanymi formami prezentacji kultury.
W realizowanych edycjach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego prezentowa-
ne były dokonania mające na celu podkreślenie znaczenia języka jako podstawowe-
go czynnika kreującego ludzką jednostkę na jej drodze do pełni człowieczeństwa. 
Nieustająco towarzyszyła nam troska o piękno i czystość polszczyzny.

Paweł Kuszczyński 

prezes Poznańskiego Oddziału ZLP
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Paweł Kuszczyński

Powstańcy Wielkopolscy
Nikt ich nie wzywał,
nikt ich nie wołał,
sami poszli unoszeni
pragnieniem wolności.
W zwierciadle czasu
najdłuższa wojna współczesnej Europy
nie śmiercią ani krwią
została naznaczona.
Pogodzili odwagę z rozsądkiem.
Z owoców pracy organicznej
skorzystali swoi.
Powstańcy walczyli, by nie ginąć,
a jedynie zwyciężyć
niemieckich zaborców.
Cenili dar jeden: Życie.
Dowiedli, że nie tylko poeci
chcą być Ikarami
i niebo polskie wzięli w posiadanie.
Synowie Krainy Polan
jak niegdyś chrzest narodu
niepodległość Ojczyzny pomnożyli.
Pozostaną źródłem wartości
potrzebnych każdemu.
Płomień kocha pamięć.

Jerzy Beniamin Zimny

Ulica Podgórna
Rzadko daje się złapać chociaż za ucho,
pamięta wszystkich zmarłych i przeklina
żywych, bo nie szanują jej brzucha. Ulica

Podgórna, miejsce zdarzeń i wypadków
nie trafiła jeszcze do wiersza, nikt z poetów
nie spotkał tutaj swojej miłości, nie umarł,

więc przeszła do nowego wieku w niełasce.
Ale nigdy nie była w piekle i nie będzie czuła
dla matki, która stąd wyprawiła swoje dzieci

w świat, wielki jak jej niespełnione marzenia.
Ulica Podgórna przetrwała wszystkie zakręty
historii. A mimo to nadal jest bez patrona.

Anna Andrych

Wyzwolenie
izoluję się od lustra
zaciskam powieki by nawet najmniejszą szczeliną
nie przylgnęła do mnie tamta kobieta

lubiła kochać się o świcie i wystukiwać rytm
każdego dnia tanecznym krokiem
w czerwonych szpilkach

po tej stronie
trwam w niemal nabożnym skupieniu
szukam wartości w sobie i drugim człowieku
analizuję wyciągam wnioski czasem muszę
nabrać dystansu wody w usta

świat 
dziwaczeje
mierzi brak perspektyw i zezwierzęcenie
które coraz bardziej przypomina hydrę
a we współczesnym życiu nie ma heraklesów

czekam na śmiałka
motocyklistę wtedy wskoczę na harleya
wiatr drapieżnie będzie się bawił moimi włosami
na liczniku sto sześćdziesiąt a czas
niech sobie bije

poczuję na twarzy uwolnioną przestrzeń
która wystrzeli zdewaluowane myśli w kosmos
i nic nie będzie już ważne



100 LiryDram 101październik–grudzień 2018LiryDram październik–grudzień 2018100 LiryDram 101październik–grudzień 2018LiryDram październik–grudzień 2018

Kalina Izabela Zioła

Wciąż nie ten bilet
wszystkie moje podróże
do odległych zakątków świata
i na drugą stronę ulicy
 
podniebne loty w przyszłość
i błądzenie po własnych śladach
ścieżkami dzieciństwa
 
zamglone okna pociągów
przez które zagląda noc
mrukliwy szum autobusów
i zimne światła lotnisk
 
czego wciąż szukam
co mnie przyzywa
czego naprawdę pragnę
 
w spoconej dłoni ściskam
kolejny zmięty bilet
donikąd

Zdzisława Kaczmarek

Post factum
*
po koniu zostaje siodło
mówi tatarskie przysłowie
a po człowieku pamięć
po domu klucz
po miłości serca zamęt
listopadowy chłód
od którego z drzew
liście
opadają

*
tak łatwo zapomnieć
nie wszystko złoto co się świeci
brylant w pierścieniu
błyszczy tylko z jednej strony
pachnąca róża najboleśniej rani
a chleb
czasami smakuje jak kamień 

Maria Magdalena Pocgaj

Dzikie wino
Tego dnia gdy o tobie myślałam
moje okno w jednej chwili
wypełniło się furkotem szpaków
szarpiących firankę dzikiego wina
 
były tuż za szybą
dzioby jak sztylety
raniły niebieskie owoce do krwi
 
przelotna uczta
o dynamice huraganu
 
nakrapiane słońcem połyskliwe pióra
zasłoniły mi obraz świata
 
tym głębiej i mocniej
wmyśliłam się w ciebie

Zbigniew Gordziej

Sobie potrzebni
Z tego pokoju jest widok
na dom pomocy społecznej i las
starzy ludzie i stare drzewa
znają moc obumierania
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Pensjonariusze gotowi
na prostą linię elektrokardiogramu
wywiedzioną z serca
rozłupanego samotnością
Pnie ogołocone o kolejne gałęzie
żywicznymi łzami wyznaczają
pole uderzeń wiatru
lub cięcia piły
Czasami któryś ze starców
człapie do lasu
z czułością obejmuje drzewo
przymusza zwyrodniały kark
do spojrzenia w górę
Wtedy roślina upuszcza szyszkę
na pocieszenie

Adam Lewandowski

Nienawiść 
Nienawiść dookoła nas
szal szczypiący szyję
drażniący brodę szorstko
zrywający plaster z policzka

nienawiść w oczach życia
peryskop zła zaglądający
wewnątrz szalonych głów
dźwięczących od pustki

nienawiść w stosach słów
padających z zaciśniętych
na umór słów dosłownych
trafiających prosto w ucho

nienawiść skrywana głęboko
na dnie skrzypiącej szafy
otwieranej rano i wieczorem
po cichu z zakłamaniem

• P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y •

• P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y • P O L E C A M Y •
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DAMIAN DAWID NOWAK urodził się w 1989 r. w Tarnowskich Górach. 
Pisze wiersze i prozę. Jest autorem czterech książek poetyckich: Nieistotne 
(Miniatura 2014), Pożegnania (WFW 2015), Wczesne dojrzewanie (Mamiko 
2016) oraz Inaczej niż w lustrze (FONT 2018). Ostatnia z nich otrzymała 
nagrodę Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 2018 za książkę roku. 
Swoją twórczość prezentował m.in. w TVP Kultura i radiowej „Czwórce” 
oraz w antologiach i ogólnopolskich pismach literackich, m.in. w „Afroncie”, 
„Akancie”, „Arteriach”, „Cegle”, „Feeriach”, „Helikopterze”, „Krytyce Literackiej”, 
„Migotaniach”, „MULTImediach”, „PoeciPolscy.pl”, „Poezji Dzisiaj”, „Śląsku”, 
„Tekstualiach”, „Wytrychu”. Jest promotorem kultury azjatyckiej, autorem artykułów 
o tematyce kulinarnej i kulturalnej. Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym 
GoodPlaceWarsaw.pl. Mieszka w Warszawie.

miniemy polskie budki kebabowe
najemy się kolorem billboardów

czy stać mnie żeby
choć na chwilę pokochać twoje odbicie
może w witrynie łatwych pożyczek chwilówek

taryfa sprzyja więc wezmę cię tanio
do domu Uberem

jeśliś wstydliwa – spuszczę zasłony na wszystkie
okna w naszym bloku – choć to samo centrum

oczy gwiazd nigdy nie patrzą do wewnątrz
– tęsknota w styczniu

tak samo kamień pokrywa czajnik
tak samo przeciąg otwiera okno
na framudze wybija naszą melodię
której już nie ma na żadnej z list
tak samo zapominam nastawić
wyciągnąć i rozwiesić pranie
tak samo pod nosem czytam listy
tylko że już nie od ciebie
nie do ciebie piszę kolejne gorące słowa
z bliska i daleka ze wszystkich
na nowo obcych miejsc

Damian Dawid Nowak

hagiografia fotografii
jeszcze stój nieruchomo
vitae passio miracula
a na kliszy obraz
jeszcze kilka kroków
wstecz prosto na szkło
mokra płyta kolodionowa
i cierniowa korona
odwróconym krzyżem
Szymon Słupnik utyskuje
od czasów cyfrówek
każdy chciałby zostać świętym

zgubiony w metrze polaroid
pamiętam cię za barem
widziałem w koronie światła
piękniejszą niż wszystkie sklejone
negatywy moich najdzikszych nocy
(a jednak do nich podobną)
nasze rozmowy to smugi koloru
neony i szyldy na kamienicach tak pięknie
szpecące architekturę Warszawy
nasz dotyk przeminął zostawiając plamy
atramentu na ulicy Andersa Chmielnej
Szpitalnej Nubijskiej Lizbońskiej
nie ty jedna kochasz ulice tego miasta
ta więź dużo znaczy ale niczego nie
zmienia

chodź ze mną na spacer
tylko w Warszawie bilety do teatru są
tak beznadziejnie drogie
dlatego chodź – chodź ze mną na spacer

Damian Dawid Nowak, 
inaczej niż w lustrze, 
Fundacja Otwartych 
Na Twórczość,  
Poznań 2018

Nagroda Główna  
41. Międzynarodowego 
Listopada Poetyckiego 
w Poznaniu – 
w konkursie na 
Najlepszą Książkę 
Poetycką Roku 2018
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OPALENICZAN lepiej nie zaczynać. Bo OPA-
LENICKIE DUCHY poszanowania TRADYCJI 
się domagały, toteż uszanowane takie DWOMA 
– stawianymi w różnych okresach czasu – PO-
MNIKAMI się legitymowały – pod nimi swoją 
ŚWIĘTOŚĆ skrywały, bo KAŻDEN co za OJ-
CZYZNĘ ginie – świętym – ta zachęcająca PA-
NIĄ EGUCKĄ opaleniczanka, by kwiaty na ten 
SMYNTORZ… – tak gadała – objaśniała… swój 
rozum miała – wdzięczna DUCHOM za to, że te-
raz chodniczkiem spokojnie swój rowerek popy-
chała, przystawała, z koleżankami pogadała…
– Bo PANIII… NASI już w 1922 roku tym, 
co zginęli w walkach o te POLSKIE ZIEMIE – 
a walczyło 250 chłopa!, pomnik ufundowali… 
Pozostali na miejscu walki – ubolewała. Do 
swoich już nie wrócili, w żałobie ich zostawi-
li, a dzieciska nawet i w głodzie! No, ale my 
PANIII… im głodować nie pozwolili… sami 
w biedzie, ale ich RETOWALI, jak jedna rodzi-
na my TRWALI… PANIII… se pani przeczyta 
nazwiska tych PRAWDZIWYCH POLSKICH 
ŚWIĘTYCH naszych – za każdygo warto te 
zdrowaśkę…

Toteż tam, na tym SMYNTARZU, PANI EGUC-
KA nabożnie te nazwiska – za każdym razem 
gdy tam przebywała – odczytywała… swój 
osobisty APEL POLEGŁYCH odprawiała była… 
szeptała: JAN ANTKOWIAK, STEFAN BERE-
SZYŃSKI, JÓZEF HAŁADUDA, IGNACY FINC, 
TOMASZ IGNYŚ, ANTONI KOZAK

Taak… w 1919 roku sześcioro ich było, ale 
po drugiej światowej wojnie tych ŚWIĘTYCH 
przybyło; sześcioro uczestników powstania 
wielkopolskiego zginęło w niemieckich obo-
zach koncentracyjnych, toteż opalenicza-
nie na cmentarzu parafialnym w Opalenicy, 
według projektu Kazimierza Bogdańskiego, 
w 1968 roku znów wystawili POMNIK. PANI 
EGUCKA go nawiedzała… o wszystko się 
dowiadywała, bo co jak co, ale historię swej 
rodzinnej ziemi znać MUSIAŁA, toteż na be-

tonowym pomniku… trzy metry wysokości 
chyba… umieszczoną tam tablicę… napis na 
niej kontemplowała:
POLEGLI ZA WOLNOŚĆ w Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918–1919 śp. ANTKOWIAK JAN, 
STEFAN FINC, HAŁADUDA JAN, IGNYŚ TO-
MASZ, KOZAK ANTONI.
ZAMORDOWANI I ZAMĘCZENI powstańcy 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 
w latach 1939–1945: ŁAWICKI CZESŁAW, MA-
CIŃSKI JÓZEF, URYZAJ MICHAŁ, WITAJEW-
SKI MAKSYMILIAN, WITTCHEN NIKODEM, 
WOLNY JAN. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

Powyżej… ten wizerunek ORŁA BIAŁEGO, 
który do walki ich wezwał, iść na stracenie na-
kazał… w zwieńczeniu ŻELAZNY KRZYŻ… ta 
ich CHWAŁA.

OPALENICKIE DUCHY poszanowania TRADY-
CJI miały prawo się domagać – się domagały, 
ale PRACOWITOŚCI też. CZYSTOŚCI też. To-
też choć PANI EGUCKA zjeżdżała do DOMU 
PAJĘCZYCY rzadko, to gdy to czyniła, natych-
miast brała do ręki szczotkę i grabki i choć 
symbolicznie – dla uszanowania tradycji – za 
zamiatanie, zagrabianie tego ulicznego chod-
niczka – trawniczka się zabierała.
Opaleniczanie to doceniali – oni przecież 
w każdą sobotę, zamiatając, grabiąc, szacunek 
swemu miastu okazywali, toteż przechodząc 
obok grabiącej – zamiatającej PANI EGUCKIEJ 
grzecznie się kłaniali i uhonorowywali najwięk-
szym opalenickim komplementem:
– BO BYDZIE ZA ŁADNIE…
Teraz jednak PANI EGUCKA, zatrzymawszy 
się przed DOMEM PAJĘCZYCY, mocowała się 
z nieco zapyziałym – zardzewiałym zamkiem 
werandowych drzwi, a rozwierając je, najpierw 
sprawdziła, czy PAJĘCZYCA jest?! BYŁA!!!

Fragment powieści nagrodzonej  
I nagrodą w Konkursie Literackim  

im. Romana Wilkanowicza

T uż za Grodziskiem zwolniła: jechała 
teraz nie główną trasą na Poznań… 
nieee… boczną, wąską drogą sunęła – 

starym bitym traktem, tym którym PRASZLA-
CHECKA ongiś CHLEB powstańcom woziła; 
pusto było, tuż przed Sielinkiem nadal stała 
samotna stara chata – wówczas, kiedy to po-
wstanie, to był SZYNK, gdzie NA JEDNEGO się 
wstępowało, TEN JEDEN to był taki maciupki 
kieliszeczek – dzisiaj już nikt z takich napar-
steczków nie pijał. PANI EGUCKA je w spadku 
po PRASZLACHECKIEJ otrzymała – takie rekwi-
zyty z przeszłości szanowała.
Sunęła na OPALENICĘ; przecież już dawno 
w domu PAJECZYCY nie była – tam zagląda-
ła, a przecież – wie to na pewno! BARANICA 
swego czasu w DOMU PAJĘCZYCY przebywa-
ła: zatem tam ją pozostawić nam trzeba… tam 
będzie na swoim miejscu. Ponownie. W poko-
iku odeszłej już do wieczności, ale wpisanej 
w WIELKOPOLSKIE POWSTANIE PRASZLA-
CHECKIEJ, tam gdzie za piecem ponoć to 
żelazko z duszą i ową broszą, którą jej ciotka 
przekazała.
Choć DOM PAJĘCZYCY PRASZLACHECKA 
umierając ofiarowała PANI EGUCKIEJ, to PANI 
EGUCKA – ach! te rozliczne obowiązki – tylko 
parę razy w roku w nim bywała; trochę krząta-
ła się wówczas po domu, trochę po zdziczałym 
już sadzie. Zawsze też wielce zadbany cmen-
tarz opalenicki odwiedzała, bo opaleniczanie 

o swych przodkach zmarłych pamiętali, ich 
DUSZE widać bliskie im były, toteż w tej dbało-
ści o piękno nagrobków się prześcigali; szcze-
gólnie dbali o POMNIK na grobie WIELKO-
POLSKICH POWSTAŃCÓW – OPALENICZAN 
poległych w pamiętnych latach 1918–1919, 
ale także tych zamordowanych w latach oku-
pacji hitlerowskiej – 1939–1945. Byli wśród 
nich i powstańcy – taką spóźnioną zemstą był 
niemiecki obóz koncentracyjny. Dla nich.
Toteż PANI EGUCKA w przycmentarnym 
sklepiku ogrodniczym kupowała CZERWONĄ 
RÓŻĘ, hołd tym bohaterom wpisanym w naszą 
wolność składała… Jej gest ginął w powodzi 
innych składanych tu kwiatów, bo w OPALE-
NICY wszystkie kwiaty z domowych ogródków 
w soboty wędrowały na cmentarz – opalenickie 
kwiaty należały WYŁACZNIE do ZMARŁYCH; 
szybko się o tym obyczaju PANI EGUCKA prze-
konała, kiedy rozkwitły jej piękne, wielobarwne 
floksy. Już je widziała w salonie, w jej poznań-
skim apartamentowcu, już je do samochodu 
niosła, kiedy to jakaś opaleniczanka ją mijając, 
po opalenicku się śpiewnie odezwała:
– PANIIII… ale ładneeee… nieee… to na 
smyntorz chyba… nieee…
PANI EGUCKA je natychmiast na grób 
PRASZLACHECKIEJ i POWSTAŃCÓW WIEL-
KOPOLSKICH zawiozła była; takich SMYNTA-
RZOWYCH kwiatów by w poznańskim domu 
nie zdzierżyła… z DUCHAMI WALECZNYCH 

Trzy światy

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

ze zwycięską
baranicą…
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wieczorem w Bibliotece Narodowej w Sme-
derevie. Zgromadzeni – jeszcze w niepeł-
nym składzie – mieli okazję wysłuchać wy-
kładu Stephanie McKenzie – kanadyjskiej 
poetki, tłumaczki, wydawcy i organizatora 
festiwalu poetyckiego w Vancouver. Tema-
tem była literatura rdzennych mieszkań-
ców Kanady. We wtorek w godzinach po-
rannych odbyło się spotkanie zaproszonych 
poetów z dyrekcją biblioteki i władzami fe-
stiwalu, podczas którego nastąpiło uroczy-
ste przekazanie książek do zbiorów biblio-
tecznych. Gości powitali dyrektor Bibliote-
ki Narodowej w Smederevie Marina Lazović 
oraz prezydent Komitetu Organizacyjnego 
Festiwalu Branče Stojanović.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek 
i dokumentów związanych z takimi posta-
ciami, jak Aleksa Šantić bardzo ważna serb-
ska poeta, z terenu dzisiejszej Bośni (150. 

Goran Djordjević – dyrektor Międzynarodowego 
Festiwalu Poezji w Smederevie

Marina Lazović i Nadja Popowa

Stephanie McKenzie 

Ajay Manisseri 
Koncheri (Indie) 
i Maria Peratiku 
Kokariki (Cypr)

 W niewielkim miasteczku, które 
dawniej było stolicą Serbii, a obec-

nie liczy około 63 tysięcy mieszkańców 
(podobnie jak nasza Świdnica), od kilku-
dziesięciu lat organizowany jest Między-
narodowy Festiwal Poezji. W jego ramach 
odbywają się prezentacje poezji, pokazy 
tradycyjnych tańców i śpiewów oraz ce-
remonie wręczania nagród – Złoty Klucz 
Smedereva, Złoty Kluczyk Smedereva – za 
książki dla dzieci children books, Nagroda 
Zlatko Krasnego za tłumacznin, nadgroda 
Złota struna Smedereva oraz Smederevski 
Orfeusz. Złoty Klucz Smedereva otrzymała 
2009 roku polska poetka Ewa Lipska. 
W tym roku odebrał ją poeta azerbejdżań-
ski X qani H biboğlu.
Kolejne edycje festiwalu powstają przede 
wszystkim dzięki pasji dyrektora Festiwalu 
Gorana Djordjevića oraz zaangażowaniu lo-

kalnych władz. W październiku miała miej-
sce już 49. edycja festiwalu.
Pierwsze spotkanie zaproszonych poetów 
odbyło się 15 października (poniedziałek) 

49.
 Międzynarodowy

Festiwal Poezji
w Smederevie

Smederevska pesnička jesen • Smederevska Jesień Poetycka  
15–18 października 2018

Marlena Zynger
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budowli tego typu w południowo-wschod-
niej Europie. Na wieży Jeriny, nazwanej tak 
od imienia żony Brankovića, poeci obejrzeli 
monodram na podstawie wiersza Maji Her-
man Sekulić (Silna Jerina – e Mighty Jeri-
na) w wykonaniu serbskiej aktorki Tamary 
Tomanović. Wystąpił też chór żeński Sloga 
z XV-wieczną pieśnią Ninja sili nebesnije 
skomponowaną przez Kir Stefana Srbina – 
pierwszego znanego serbskiego kompozy-
tora zatrudnionego w fortecy przez Djurad-
ja Brankovića.

Wieczorem w Smederevskim Centrum Kul-
tury odbyła się promocja książki poetyckiej 
Predraga Živkovića Tozovaca (o książce mó-
wili Dragan Mraović i dyrektor festiwalu 
Goran Djordjević) oraz wręczenie nagrody 
– Smederevskiego Orfeusza – Kristinie Mi-
losavljević za wiersz Dugogodišnja alergi-
ja (Długofalowa alergia). W dalszej części 
wieczoru swoje wiersze zaprezentowali po-
eci ze Smedereva, Cypru i Węgier. O poezji 
cypryjskiej opowiedziała poetka i tłumacz-
ka Aliki Mikaelidu, zaś o poezji węgier-

Kristina Milosavljević 
Smederevski Orfeusz

Biljana Milovanović Živak, redaktor 
naczelna serbskiej gazety literackiej 
„Upravlja stranicom Edicija Braničevo”

Marina Milenković i Milijan 
Guberinić wykonali utwór Garcii 

Lorki Romance De la Luna

Miroslav Bielik Silvija Monros StojakovićJan KrasnyPredrag Živković 
Tozovac 

rocznica urodzin), Federico Garcia Lor-
ca (120. rocznica urodzin), Miloš Crnjanski 
(125. rocznica urodzin). O ich życiu i pracy 
opowiedziała nauczycielka języka serbskie-
go i poetka Tatjana Lazarević Miloševič.
W południe uczestnicy Festiwalu zwiedzi-
li Twierdzę Smederevo (I połowa XV w.) – 
średniowieczną naddunajską serbską for-
tecę wzniesioną przez władcę Serbii Je-
rzego I Brankovića po przeniesieniu stoli-
cy do Smedereva – jedną z największych 

Goran Djordjević

Chór Kir Stefan Srbin

Serbska 
aktorka 
Tamara 
Tomanović

Twierdza Smederewo

Twierdza SmederevoMarlena Zynger
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otoczeniu Smederevska Folkowa Grupa Pie-
śni i Tańca zaprezentowała serbskie tańce 
dworskie i ludowe w strojach z epoki.
Wieczorem w Centrum Kulturalnym Smede-
reva odbyła się oficjalna ceremonia otwar-
cia festiwalu przez burmistrza Smedereva 
Jasnę Avramovića poprzedzona uroczystym 

otwarciem wystawy fotograficznej Azer-
bejdżan – Ziemia Świętego Ognia z udzia-
łem Jego Ekscelencji Ambasadora Republi-
ki Azerbejdżanu w Serbii Eldara Hasanova. 
Chór Kira Stefana Srbina pod batutą Mila-
na Ilića wykonał pieśń Oj, devojko, Smede-
revko (Smederevska dziewczyno), a Miljan 

Xəqani Həbiboğlu otrzymał nagrodę  
Złoty Klucz Smedereva

Vera Horvat 

Otwarcie wystawy fotograficznej Azerbejdżan – 
Ziemia Świętego Ognia

Ajay Manisseri Koncheri

Maria Peratiku Kokariki

Aliki Mikaelidu

Risto Vasilevski

Slavica Pejović

Plavinac – dawna rezydencja królewska – Villa Zlatny breg

skiej – Roland Orcsik. Na zakończenie Ma-
rina Milenković i Milijan Guberinić wykona-
li utwór hiszpańskiego poety, dramaturga, 
malarza, pianisty i kompozytora Federico 
Garcii Lorki Romance De la Luna.
Następnego dnia od rana odbywały się spo-
tkania uczestników festiwalu z uczniami 

smederevskich szkół średnich oraz przeka-
zanie szkolnym bibliotekom publikacji oko-
łofestiwalowych. W południe goście udali się 
do pobliskiej miejscowości Plavinac do daw-
nej naddunajskiej rezydencji królewskiej 
Villa Zlatni breg, bardziej znanej pod nazwą 
letni pałac dynastii Obrenović. W parkowym 

Chór Kir Stefana Srbina pod batutą Milana Ilića

Titus Moetsabi 
(Zimbabwe)

Pokaz tańców 
w wykonaniu 
Smederevskiej 
Folkowej Grupy 
Pieśni i Tańca
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ezji. Medal Zlatko Krasne-
go otrzymała Silvija Monros 
Stojaković, a o pracy trans-
latorskiej laureatki opowie-
dzieli Dragan Mraović i Ve-
ra Horvat.
Wieczór zwieńczyła pre-
zentacja wierszy gości fe-
stiwalu – poetów serbskich 
i zagranicznych. Swoje 
utwory czytali m.in. X qani 
H biboğlu (Azerbejdżan), 
Radomir Andrić, Pero Zu-
bac, Dragan Dragojlović, 
Miroslav Bielik (Słowacja), 
Ajay Manisseri Koncheri 
(Indie), Dragan Lakićević, 
Maryetyen McGregory (Au-
stralia), Sergei Sholkoviy 
(Ukraina), Mićo Cvijetić, Ti-
tus Moetsabi (Zimbabwe), Dragan Hamović, 
Maja Herman Sekulić (Serbia–USA), Jovanka 

Stojčinović Nikolić (Serbia), 
Roland Orcsik (Węgry), Lju-
biša Djidić, Marlena Zynger 
(Polska), Radomir Uljarević 
(Czarnogóra), Csilla Najnal 
Nagy (Węgry), Nadya Po-
pova (Bułgaria), Ratko Po-
pović, Stephanie McKenzie 
(Kanada), Radovan Areži-
na, Slavica Pejović, Bra-
nislav Veljković, Mošo Oda-
lović, Zlata Kocić, Dragan 
Mraović, Aliki Mikaelidu 
(Cypr), Jan Krasni, Veselin 
Mišnić, Duško Babić, Jovica 
Tišma, Risto Vasilevski, Zo-
ran Hr. Radisavljević, Ma-
ria Peratiku Kokariki (Cypr), 
Arpad Kollar (Węgry), Silvi-
ja Monros Stojaković, Tatja-

na Lazarević Milošević, Žarko Milenković, 
Nagy Marta Julija (Węgry).

Od lewej: Dragan Mraović, Jovanka Stojčinović Nikolić (Bośnia, część serbska), Radomir Uljarević, Aliki 
Mikaelidou, Marija Peratiku Kokariki, Risto Vasilevski, Marlena Zynger, Nadja Popova (poetka, redaktor 
naczelna, Bułgaria)

Guberinić wyrecytował wiersze Miodraga 
Pavlovića i Miloša Crnjanskiego. Przema-
wiali Branče Stojanović – prezydent Komi-
tetu Organizacyjnego Festiwalu oraz Rado-
mir Andrić – prezydent Związku Serbskich 
Pisarzy, a następnie wręczono międzynaro-
dową nagrodę poetycką – Złoty Klucz Sme-
dereva – azerbejdżańskiemu poecie Hagani 
Habiboglu. W ceremonii uczestniczył Dra-
gan Dragojlović – przewodniczący kapitu-
ły nagrody, ambasador Azerbejdżanu i tłu-
maczka Vera Horvat. Wieczorną uroczystość 
zwieńczyło rozstrzygnięcie konkursu o Na-
grodę Złotej Struny. Otrzymał ją Miloš Jan-
ković . Nagrodę publiczności dostała Biljana 
Milovanović Živak.

We czwartek 18 paź-
dziernika przed po-

łudniem w Cen-
trum Kulturalnym 
Smedereva od-
było się wręcze-
nie Złotego Klu-
czyka za twór-

Mile Djurdjević

Od lewej: Marta Julia Nagy, Arpad Kollar, 
Csilla Hajnal Nagy

Jovica Tišma otrzymał nagrodę Złotego Kluczyka 
Smedereva

Jovica Tišma i Goran Djordjević

Miloš Janković otrzymał Nagrodę Złotej Struny

czość dla dzieci – nagrodę otrzymał Jovica 
Tišma. Festiwal zakończył się wręczeniem 
nagrody za tłumaczenia współczesnej po-

Pesnički meridijani 
Smedereva (Poetycki Południk 

Smedereva), Antologia 
wierszy poetów – uczestników 

Festiwalu Smederevska 
pesnička jesen – Smederevska 

poetycka jesień, XLIX 
Međunarodni festival poezije 
– 49. Międzynarodowy 

Festiwal Poezji,  
Smederevo 2018
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је говорила песникиња и преводилац Алики 
Микаелиду, а о мађарској поезији – Роланд 
Орчик. На крају су Марина Миленковић 
и Миљан Губеринић извели композицију 
шпанског песника, драматурга, сликара, 
пијанисте и композитора Федерика Гарсије 
Лорке „Месечева романса“.
Следећег дана од раних јутарњих сати 
одржани су сусрети учесника Фестивала са 
ученицима смедеревских средњих школа, 
приликом којих су школским библиотекама 
дариване фестивалске публикације. Гости су у 
подне отишли у место Плавинац, у некадашњу 
краљевску резиденцију – Вилу „Златни 
брег“, познатију као летњиковац династије 
Обреновић. Смедеревски фолклорни ансамбл 
песама и игара је у парку извео дворске 
и народне игре у ношњама из те епохе.
Увече је у Смедеревском културном центру 
председник Општине Смедерево Јасна 
Аврамовић званично отворила Фестивал, 
а претходно је отворена изложба фотографија 
„Азербејџан – земља Светог огња“, којем је 
присуствовао Њ. Е. Елдар Хасанов, амбасадор 
Републике Азербејџан у Србији. Хор „Кир 
Стефан Србин“ је под диригентском палицом 
Милана Илића извео песму „Ој, девојко, 
Смедеревко“, а Миљан Губеринић је рецитовао 
стихове Миодрага Павловића и Милоша 
Црњанског. Говорили су Бранчо Стојановић 
– председник Организационог комитета 
Фестивала и Радомир Андрић – председник 
Удружења књижевника Србије, након чега 
је уручена међународна песничка награда 
„Златни кључ Смедерева“ – азербејџанском 
песнику Хаганију Хабибоглуу. У церемонији 
су учествовали Драган Драгојловић – 
председник жирија, амбасадор Азербејџана 
и преводилац Вера Хорват. Вече је окончано 
доделом награде публике песникињи Биљани 

Миловановић-Живак и награде „Златна 
струна“, која је додељена Милошу Јанковићу.
У четвртак 18. октобра пре подне је 
у  Смедеревском културном центру уручена 
награда „Златни кључић“ за стваралаштво за 
децу – добио ју је Јовица Тишма. Фестивал 
је завршен доделом награде за превод 
савремене поезије. Медаљу „Златко Красни“ 
добила је Силвија Монрос-Стојаковић, а о 
раду награђеног преводиоца су говорили 
Драган Мраовић и Вера Хорват.
Вече је крунисано презентацијом песама 
гостију Фестивала – српских и страних песника. 
Своје песме су читали, између осталих: Хагани 
Хабибоглу (Азербејџан), Радомир Андрић, 
Перо Зубац, Драган Драгојловић, Мирослав 
Бјелик (Словачка), Ајаи Манисери Кончери 
(Индија), Драган Лакићевић, Мариетиен 
Мекгрегори (Аустралија), Сергеј Шолковиј 
(Украјина), Мићо Цвијетић, Титус Моетсаби 
(Зимбабве), Драган Хамовић, Маја Херман-
Секулић (Србија-САД), Јованка Стојчиновић-
Николић (Србија), Роланд Орчик (Мађарска), 
Љубиша Дјидић, Марлена Зингер (Пољска), 
Радомир Уљаревић (Црна Гора), Цила Најнал 
Наги (Мађарска), Надја Попова (Бугараска), 
Ратко Поповић, Стефани Мекензи (Канада), 
Андреј Безилевски (Русија), Радован Арежина, 
Славица Пејовић, Бранислав Вељковић, 
Мошо Одаловић, Злата Коцић, Драган 
Мраовић, Алики Микаелиду (Кипар), Јан 
Красни, Веселин Мишнић, Душко Бабић, 
Јовица Тишма, Ристо Василевски, Зоран Хр. 
Радисављевић, Марија Ператику Кокарики 
(Кипар), Арпад Колар (Мађарска), Силвија 
Монрос-Стојаковић, Татјана Лазаревић-
Милошевић, Жарко Миленковић, Наги Марта 
Јулија (Мађарска).

Превео Владан Стаменковић

49. Међународни фестивал поезије  
„Смедеревска песничка јесен“
15-18 октобар 2018

У малом граду, који је некад био 
престоница Србије, а тренутно има 
око 63.000 становника (баш као и наша 

Швидница) већ неколико десетина година 
се одржава Међународни фестивал поезије. 
У оквиру њега су организоване књижевне 
вечери, презентација традиционалних игара 
и песама, као и церемоније додела награда 
– међу којима је најважнији Златни кључ 
Смедерева. Пољској песникињи Еви Липској 
је додељен 21. октобра 2009. године. Ове године 
је додељен азербејџанском песнику Хаганију 
Хабибоглуу.
Фестивал се сваке године одржава захваљујући 
напорима директора Горана Ђорђевића 
и ангажовању локалних власти. У октобру ове 
године је одржан 49. Фестивал.
Песници позвани у госте су се окупили 
15. октобра (понедељак) увече у Народној 
библиотеци у Смедереву. Окупљени су – још 
увек у непуном броју – имали прилику да 
саслушају предавање Стефани Мекензи – 
канадске песникиње, преводиоца, издавача 
и организатора песничког фестивала 
у Ванкуверу. Тема предавања је била 
књижевност староседелаца Канаде. У уторак у 
јутарњим сатима је одржан састанак позваних 
песника са дирекцијом Библиотеке и управом 
Фестивала, током којег су свечано уручене 
књиге за библиотеке. Госте су поздравили 
директор Националне библиотеке у 
Смедереву Марина Лазовић и председник 
Организационог одбора Фестивала Бранче 
Стојановић.

Упоредо је била одржана и изложба књига 
и докумената у вези с личностима, као што су 
Алекса Шантић (150. годишњица од рођења), 
Федерик Гарсија Лорка (120. годишњица од 
рођења), Милош Црњански (125. годишњица од 
рођења). О њиховом животу и раду говорила 
је Татјана Лазаревић-Милошевић, учитељица 
српског језика и песникиња.
Учесници Фестивала су у подне обишли 
Смедеревску тврђаву (прва половина 15. века) 
– средњовековна тврђава на Дунаву, коју је 
саградио тадашњи владар (деспот) Србије 
Ђурађ Бранковић, након што је престоница 
пренета у Смедерево, једна од највећих 
грађевина тог типа у југоисточној Европи. У 
Јерининој кули, која носи име по жени Ђурђа 
Бранковића, песници су присуствовали 
монодрами на основу песме Маје Херман-
Секулић (Снажна Јерина), коју је извела 
глумица Тамара Томановић. Наступио је и 
женски хор „Слога“, који је извео песму из 15. 
века – Ниња сили небесније, чији је аутор 
Кир Стефан Србин, први познати српски 
композитор, ангажован од стране Ђурђа 
Бранковића.
Увече је у Смедеревском културном центру 
одржана промоција песничке збирке Предрага 
Живковића Тозовца (о књизи су говорили 
Драган Мраовић и директор Фестивала 
Горан Ђорђевић), а уручена је и награда 
„Смедеревски Орфеј“ – Кристини Младеновић, 
за песму „Дугогодишња алергија“. После тога 
су своје песме читали песници из Смедерева, 
са Кипра и из Мађарске. О кипарској поезији 
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 Smederevska Jesień Poetycka jest jed-
nym z najbardziej żywotnych i presti-

żowych festiwali poezji w Europie. W cza-
sie półwiecza swojego istnienia gościła po-
nad 2000 poetów, artystów z dziedziny te-
atru, sztuk pięknych i muzyki ze wszystkich 
krańców świata, jak również tłumaczy lite-
ratury, teoretyków literatury i krytyków. Ja-
ko niezbędny pośrednik pomiędzy poetami 
(twórcami) i czytelnikami, Festiwal zwraca 
uwagę zarówno na poetów i ich twórczość, 
jak i na globalną potrzebę, by twórcy swo-
je emocje, różne tematy i doświadczenia 
przekazywali w różnych językach. Demo-
kratyczna koncepcja wierszy (dzieło sztuki) 
należy do wszystkich – do dzieci, uczniów 

медеревска песничка јесен један је 
од најживљих и најпрестижнијих 

песничких сусрета у Европи. У свом 
полувековном трајању гостио је преко 
2000 песника, драмских, ликовних 
и музичких уметника из свих крајева света 
као и  књижевне преводиоце, теоретичаре 
књижевности и критичаре. Kао неопходни 
посредник између песника (стваралаца) 
и читаоца, Фестивал скреће пажњу на 
песнике и њихово стваралаштво као 
и  на планетарну потребу да ствараоци 
своје емоције, различите теме и искуства 
исказују на различитим језицима. 
Демократски концепт да песма (уметничко 
дело) подједнако припада свима – деци, 

Smederevska

tysiąclecia mądrości w pół wieku poezji

Jesień
Poetycka

szkół podstawowych i śred-
nich, studentów, młodzie-
ży, jak również do zna-
nych i wybitnych poetów 
– tylko kultura posiada 
klucz dostępu do mądro-
ści istniejącej od tysiącle-
ci i emocji przerobionych 
na dzieło poetyckie.
Radość z powodu tych spotkań 
trwa w starym i przez poetów 
opisywanym mieście Smedere-
vie. W ramach kilku tysięcy do 
tej pory zrealizowanych progra-
mów i prawie tysiąca opubliko-
wanych tomików poetyckich Smederevo 
chętnie i z wielką miłością zaprasza i afir-
muje poetów i ich twórczość, pomaga im 
poznać się nawzajem, jak również zapoznać 
się z trwaniem tego starego miasta. Relacje 
poeta-twórca-zwiedzający-słuchacz-książ-
ka-czytelnik są aktywnym związkiem, ja-
ki udało nam się stworzyć w Smederevie. 
Dlatego teraz także wśród młodzieży jest 
coraz więcej czytelników poezji, a w naszej 
bibliotece odbywa się konkurs pt. Wierszo-
wizja, podczas którego recytowane są wier-
sze również w innych językach. Dzieje się 
to na bazie edycji Południk, w ramach której 
wydano książki naszych wybranych gości, 
jak również książki laureatów Złotego Klu-
cza. W ten sposób przedłużamy życie festi-
walu i stąd pochodzi magia poetycka pie-
lęgnowana przez nas od lat podczas Sme-
derevskiej Jesieni Poetyckiej, z mniejszym 
lub większym sukcesem, ale prawie bez 
znaczących nakładów. Zgodnie ze słowami 
Bergsona: „Dzięki ciasnym butom wymyśli-
cie nowe tańce”.

przełożył Vladan Stamenković

ученицима основних 
и средњих школа, 
студентима, младима, 
као и познатим 
и афирмисаним 
песницима – у култури 

је једини кључ за приступ 
мудростима што важе већ 

миленијумима и  емоцијама 
у песничко дело преточеним. 
Радости ових сусрета трају у 
старом и од песника опеваном 
граду Смедереву. У неколико 
хиљада до сада одржаних 
програма и скоро хиљаду 

објављених песничких књига, Смедерево 
радо и са великом љубављу позива 
и афирмише песнике и њихово дело 
упознајући их на тај начин и међусобно, али 
и са трајањем овог древног града. Релација 
песник-стваралац-посетилац-слушалац-
књига-читалац она је дејствителна веза 
коју смо успели да створимо у Смедереву. 
Зато сада и међу младим људима све више 
расте број читалаца поезије, а у нашој се 
библиотеци одржава и такмичење под 
називом Стиховизија где се и на страним 
језицима рецитују песме. Основа за све 
то јесте едиција Меридијани, у којој су 
објављене књиге наших изабраних гостију, 
као и књиге добитника Златног кључа. 
Тако се продужава живот Фестивала 
и  одатле потиче она поетска магија коју 
негујемо у овом Фестивалу већ годинама, 
с мањим или већим успехом, а скоро без 
озбиљнијих средстава. Што би Бергсон 
рекао: „Ако имате тесне ципеле, изумећете 
нове плесове.“ 

Смедеревска песничка јесен

Goran Djordjević  
Горан Ђорђевић

Dyrektor festiwalu 
poeta Goran Djordjević

Директор фестивала 
песник Горан Ђорђевић

миленијуми мудрости у пола века поезије

 C
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malarstwo  
surrealistyczne

Szczęśliwi przyjaciele

malarstwo surrealistyczne

Z cyklu: Tworzę, więc jestem

Artystka

 Monika Ewa Wójtowicz „Karmica” to kolorowy ptak zamieniający w sztu-
kę każdą dziedzinę życia. Uprawia malarstwo, projektuje ubrania, ma-

luje buty, domy, meble, wnętrza, tworząc spójną przestrzeń, zagarniając ją 
i przetwarzając w surrealistyczną rzeczywistość. Karmica pracuje także ze 
swoim wizerunkiem i tworzy integralną całość ze swoimi pracami. W malar-
stwie operuje zdecydowanymi kolorami i mocnymi podziałami. Widza wciąga 
w swój świat intensywnością doznań. Posługuje się własnym, bardzo moc-
nym i charakterystycznym językiem plastycznym.

Malwina de Bradé totalna

Na bazie 
pióra
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MONIKA EWA WÓJTOWICZ 
Aktualnie studentka Uniwersytetu Warszawskiego 
na kierunku pedagogika artystyczno-medialna, 
pochodzi z małej miejscowość na Podkarpaciu 
– Rzeczyca Długa (okolice Stalowej Woli). 
W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem Wyższą 
Szkołę Artystyczną dyplomem u prof. Andrzeja 
Macieja Łubowskiego na kierunku malarstwo 
w scenografii i aneksem z malarstwa 
u prof. Łukasza Korolkiewicza. Pracowała jako 
asystentka projektantki Magdaleny Dąbrowskiej 
w firmie „INNI”, przez trzy lata tworzyła 
w Paryżu.

Ważniejsze wystawy:
2011 –  „Święto Pragi”, Fundacja Artbarbakan, 

Warszawa
2011 –  wystawa indywidualna, domoteka, dom 

idealny, „po drugiej stronie”, Warszawa
2012 –  wystawa indywidualna, Parter na Wilczej 

„Kolory kobiet”, Warszawa 
2013 –  Młodzi sztuką, fort Sokolnickiego, 

„Zakochani w sztuce”, Warszawa
2013 – wystawy uliczne, Paryż 
2016 –  wystawa, indywidualna „Święto zielone”, 

Chwałowice
2016 –  wystawa indywidualna „7 grzechów 

głównych w lustrze”, SDK, Stalowa Wola 
2018 –  wystawa indywidualna „7 grzechów 

głównych w lustrze”, Do widzenia do jutra, 
Warszawa

2018 –  wystawa indywidualna „Noc samurajów”, 
Muzeum Ziemi Kępińskiej, Kępno

Książka Piotra Dzięciołowskiego Malują, 
rysują, rzeźbią konie jest zbiorem 
kilkudziesięciu opowieści o artystach 

plastykach, których łączy hipiczna pasja 
oraz to, że za główny lub szczególnie 
ważny motyw twórczości obierają konie. 
Przedstawione historie, często od Sasa 
do Lasa, ukazują twórców po drugiej stronie 
płótna, rzeźby, rysunku… choć opowiadają 
także o ich artystycznych dokonaniach. 
„Książka – pisze o niej Andrzej Grzybowski 
– opowiada o związkach twórców ze 
wspaniałymi zwierzętami, ale też przytacza 
historie z ich życia artystycznego, mówi 
o dorobku, choć go nie analizuje. To lektura 
dla miłośników koni, sztuki, anegdoty 
i przygody”. Do tego, co zapewne podnosi 
wartość pozycji, jej stronice pełne są 
reprodukcji. Na bardzo dobrym papierze 
zamieszczono wraz z portretami bohaterów 
około dwustu ilustracji. 

BOHATEROWIE KSIĄŻKI: Katarzyna Bala • Magda Braciszewska-Klimek • Malwina 
de Bradé • Joanna Czubak • Jolanta Dądzik-Kalopsidiotis • Anna Dębska • Kasia Dippel 
• Wojciech Dziatko • Jacek Frankowski • Magdalena Gintowt-Juchniewicz• Samantha 
Glińska• Andrzej Grzybowski • Marek Hołda • Justyna Jaszczewska • Krzysztof Jarocki• 
Ewa Jaworska • Timur Karim • Kamila Karst • Józef Korolkiewicz • Karol Kossak • 
Zbigniew Kotowski • Grzegorz Krzyżaniak • Ireneusz Kozłowski • Kazimierz Lemańczyk • 
Bogusław Lustyk • Małgorzata Mąkosa • Piotr Michnikowski • Andrzej Novak-Zempliński 
• Jacek Reczyński • Andrzej Strumiłło • Maria Wojnarowska • Marzena Żuk 

Polskich artystów uwieczniających konie jest oczywiście znacznie więcej. Piotr Dzięciołowski wraz ze 
współautorką szaty graficznej, artystką malarką Malwiną de Bradé, dokonali chcąc nie chcąc wyboru 
subiektywnego. Na liście znalazły się postaci, które według nich powinny zainteresować czytelnika. 
Z racji przygód, anegdot, barwnych historii – nie tylko czytelnika-koniarza. 

PIOTR DZIĘCIOŁOWSKI – warszawiak od pokoleń, dla koni osiadł nad Bugiem. Kilka dekad 
zajmował się fotografią polityczną. Był świadkiem wielu najważniejszych wydarzeń krajowych. 
Dziesiątki jego zdjęć nabrały wymiaru historycznego. Dziś fotografuje przede wszystkim konie 
i ludzi sztuki. Ma na koncie kilkanaście wystaw indywidualnych, uczestniczył też w kilkudziesięciu 
zbiorowych w kraju i za granicą (Paryż, Berlin, Moskwa). Jest laureatem konkursów fotografii 
prasowej. Współorganizator Festiwali Sztuki Jeździeckiej w latach 2014–2017. Niniejsza książka 
jest dziewiątą jego autorstwa.
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Antero, você é um artista com um estilo 
muito especial, porque só desenha retra-
tos. Isso é verdade?
Bem, é quase verdade se considerarmos 
a elevada quantidade de retratos já realiza-
dos nestes últimos oito anos. A persistên-
cia depositada num determinado objetivo 
produz sempre algo importante. Após um 
longo período, em que a minha atividade 
em torno das artes foi muito reduzida de-
vido a ocupações profissionais, num deter-
minado momento optei por me dedicar in-
tegralmente ao desenho e pintura.
O facto de ter existido um longo interregno, 
manifestou-se, de imediato, na falta de des-
treza e na ténue qualidade dos resultados. 
Por isso era urgente revitalizar essa falha e 
considerei que o retrato poderia ser a so-
lução, porque conduzir-me-ia à disciplina, 
ao rigor e à persistência. Fiquei viciado logo 
após os primeiros resultados que me sen-
ti catapultado para uma alucinante viagem. 
Confesso que, olhando oito anos atrás, sinto 

Antero, jest pan artystą, który posiada 
wyjątkowy styl, ponieważ maluje pan je-
dynie portrety, to prawda?
– W sumie tak, jeśli weźmiemy pod uwagę 
pokaźną ilość portretów wykonanych w cią-
gu ostatnich ośmiu lat. Skupienie się na 
jednym konkretnym celu umożliwia stwo-
rzenie czegoś wyjątkowego. Po długim cza-
sie, kiedy moja działalność artystyczna była 
mocno ograniczona ze względu na sprawy 
zawodowe, w pewnym momencie zdecy-
dowałem całkowicie skoncentrować się na 
rysunku i malarstwie. Tak długa przerwa 
sprawiła, że jakość prac była niezadowala-
jąca, a moje umiejętności manualne znacz-
nie się pogorszyły. Musiałem w jakiś spo-
sób je przywrócić i pomyślałem, że portret 
mógłby być dobrym rozwiązaniem, ponie-
waż nauczyłby mnie dyscypliny, dokładno-
ści i samozaparcia. Uzależniłem się zaraz 
po tym, jak zobaczyłem pierwsze efekty, 
czułem się jak gdyby wystrzelony w fascy-
nującą podróż. Kiedy patrzę na moją twór-

Piękno
A beleza da grafite

ołówka
Z Antero Guerrą rozmawia Marlena Zynger 
Marlena Zynger à conversa com Antero Guerra
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tratadas desde Portugal à China. Só da minha 
cidade conto cerca de 550 retratados.

Certamente que, de forma temporária ou 
permanente, já expôs os seus retratos. 
Quer dizer-nos onde e qual a  reação dos 
visitantes?
Foram já muitas as exposições e foram to-
das temporárias. Umas mais longas outras 
mais curtas, mas isso depende sempre do 
programa e critérios das galerias. No entan-
to expus em várias cidades e vilas e sempre 
retratando pessoas desses locais. A aceita-
ção do público visitante é e foi sempre po-
sitiva, pois não vão à galeria ver retratos 
anónimos, mas vão divertir-se a descobrir 
muitos rostos conhecidos. Imagine-se qual 
o impacto se expuser em Varsóvia retratos 

reakcja, gdyby były to portrety mieszkań-
ców Warszawy.

Jaki gatunek portretów pan wykonuje 
i jaka jest pana ulubiona technika?
– Moje portrety można zaliczyć do hiper-
realizmu. Nie zamierzam naśladować foto-
grafii, ale jednocześnie nie chciałbym re-
zygnować z uchwycenia realizmu i ekspre-
syjności wpisanej w ludzką twarz. Zależy 
mi na tym, żeby portret pokazywał duszę. 
Rysunek ołówkiem grafitowym jest techni-
ką łatwą i przyjemną w użyciu. Próbowa-
łem rysować węglem i pastelami, ale do 
prac na papierze nadal wolę używać grafi-
tu. Zacząłem także używać technik miesza-
nych. Bardzo mi się spodobały i zamierzam 
je wykorzystać w obrazach olejnych.

czość z perspektywy ośmiu lat, czuję, że 
z nadwyżką zrealizowałem cel, który sobie 
wyznaczyłem. Jednak z pewnością moją 
motywacją nie była rywalizacja. Robiłem to 
z wielką pasją, o tak. Dużo się nauczyłem, 
obserwując techniki i sztukę innych arty-
stów z całego świata.

Czy można policzyć portrety, które nama-
lował pan do tej pory?
– Absolutnie nie! Było ich mnóstwo, z pew-
nością tysiące. Były dość zróżnicowane, po-
nieważ w każdym z nich starałem się wy-
eksponować coś innego: spojrzenie, włosy, 
uśmiech, światło itd. Niektóre zawierały 
więcej szczegółów, a niektóre mniej. Jed-
nak nie jestem w stanie określić, ile ich 
w sumie było. Wielu z nich nie potrafię so-
bie nawet przypomnieć. Malowałem por-
trety osób z całego świata, od Portugalii aż 
po Chiny. Tylko z mojego miasta było ich 
około 550.

Zapewne pana portrety były już wysta-
wiane na ekspozycjach stałych lub czaso-
wych. Mógłby nam pan powiedzieć, jaka 
była reakcja odwiedzających?
– Miałem już wiele wystaw, wszystkie by-
ły czasowe. Niektóre dłuższe, niektóre 
krótsze, ale to zawsze zależy od programu 
i kryteriów galerii. Wystawiałem swoje pra-
ce w wielu miastach i wsiach i za każdym 
razem były to portrety osób z danej miej-
scowości. Odbiór zawsze był i jest pozytyw-
ny, ponieważ ludzie nie idą do galerii, by 
zobaczyć portrety obcych osób, lecz widzą 
wiele znanych twarzy i to sprawia im fraj-
dę. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, 
gdybyśmy wystawili w Warszawie portrety 
nieznanych osób z Lizbony, a jaka byłaby 

que ultrapassei largamente a meta que ti-
nha estabelecido. 
Com a certeza, porém, de nunca ter reali-
zado este trabalho com critérios ou motiva-
ções de competitividade. Envolvi-me com 
muita paixão. Isso sim. Aprendi muito ob-
servando as técnicas e a arte de muitos ar-
tistas de todo o mundo.

Será possível quantificar os retratos que já 
desenhou até hoje?
Em absoluto, não! Foram muitos e certamen-
te milhares. Muitos deles em estilos diferen-
ciados, porque a maior parte são retratos em 
que pretendi explorar a visão, o cabelo, o sor-
riso, a luz, etc. Uns com mais outros com me-
nos detalhe. Mas o total não sei. E muitos 
nem fiquei com registo. Mas são pessoas re-
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ravilhas são-no independentemente da be-
leza, da riqueza ou da cor da pele.

Já disse o que o move para realizar estes 
retratos, mas sente que precisa de provar 
alguma coisa ou acredita que as pessoas 
precisam dos seus retratos?
Uma pergunta curiosa. Em absoluto e com 
toda a certeza não quero provar nada. 
A ninguém, nem a mim próprio.
Esta reentrada nas artes aconteceu de for-
ma inesperada e quase espontânea, depois 
de ter passado por um momento de saúde 
traumático e que me aconselhou a repen-
sar a forma de estar na vida. E a decisão de 
reencontrar o desenho e a pintura, que ha-
via deixado para trás cerca de trinta anos 
atrás, foi o que afinal sempre quis.

Wspomniał pan o tym, co motywuje pana 
do wykonywania portretów. Ale czy czu-
je pan, że musi coś komuś udowodnić al-
bo wierzy, że ludzie potrzebują pańskich 
portretów?
– To bardzo ciekawe pytanie. Absolutnie nie 
chcę nic sobie ani nikomu udowadniać. Ten 
powrót do sztuki zdarzył się dość niespo-
dziewanie i prawie spontanicznie, po po-
ważnych problemach zdrowotnych, które 
sprawiły, że musiałem przemyśleć sposób, 
w jaki żyję. Okazało się, że malarstwo i ry-
sunek, które zostawiłem na ponad trzydzie-
ści lat, były tym, co zawsze chciałem robić. 
Właśnie dlatego zacząłem rysować portre-
ty jak gdyby w szaleńczym uniesieniu, nie 
przejmując się tym, kim jestem i czy ludzie 
się nimi zainteresują, czy też nie.

de gente desconhecida de Lisboa ou de ca-
ras conhecidas de Varsóvia.

Que género de retratos realiza e a qual é 
a sua técnica preferida?
Os meus retratos são, em geral de género 
ou tendência hiper-realista. Não pretendo 
aproximar-me da fotografia. Antes ao con-
trário sem nunca deixar de captar o realis-
mo e a expressividade contida num rosto 
humano. Interessa-me muito que o retrato 
mostre a alma. A grafite é um meio simples 
e muito bom de usar. Fiz algumas tentativas 
com carvão e pastel, mas continuo a preferir 
a grafite para estes trabalhos sobre papel. 
Para além disto tenho também enveredado 
por algumas técnicas mistas, com resulta-
dos que me têm vindo a agradar e que pre-
tendo vir a usar na pintura a óleo.

Que tipo de pessoas são os seus retrata-
dos?
Tipicamente desenho com recurso e apoio 
da fotografia. São muitos os artistas que 
o fazem hoje em dia e não tenho dúvi-
da que é um excelente meio auxiliar. Nos 
retratos mais complexos é possível ir até 
aos grandes detalhes. Normalmente, se se 
tratar de uma encomenda, prefiro ser eu 
a realizar as fotografias de suporte, pelo 
simples facto que isso permite-me conhe-
cer melhor o retratado e escolher os en-
quadramentos mais favoráveis.
À parte isso a escolha é quase aleatória, em-
bora cuide de privilegiar os aspetos da luz e 
expressividade. Por encomenda ou por me-
ro prazer, tenho retratado pessoas de todas 
as classes sociais. Um rosto é uma fantástica 
criação da natureza. Pode haver dois pareci-
dos, mas nunca há dois iguais. E estas ma-

Jakie osoby zazwyczaj pan portretuje?
– Zazwyczaj rysuję na podstawie fotografii. 
Jest wielu artystów, którzy pracują w ten 
sposób i nie mam wątpliwości, że to dosko-
nała metoda pomocnicza. Bardziej złożone 
portrety pozwalają na uchwycenie większej 
liczby szczegółów. Normalnie, jeśli mam 
jakieś zamówienie, wolę sam wykonywać 
zdjęcia pomocnicze. Wynika to z faktu, że 
w ten sposób mogę lepiej poznać osobę 
portretowaną i wybrać najbardziej korzyst-
ny kadr.

Poza tym wybór osób jest dosyć przypad-
kowy, przy czym zawsze staram się zadbać 
o światło i wyróżnić ekspresję twarzy. Na ży-
czenie lub z czystej przyjemności portretu-
ję osoby wszystkich klas. Twarz jest fanta-
stycznym wytworem natury. Mogą istnieć 
dwie podobne, ale nigdy nie będzie dwóch 
identycznych. I ten cud natury nie zależy 
ani od piękna, ani od bogactwa, ani od ko-
loru skóry.
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żeby cisnąć na papier kłąb chaotycznych li-
nii, które na końcu w jakiś sposób stworzą 
harmonię. Doskonałość uzyskuje się dzięki 
mniej lub bardziej intensywnemu ćwicze-
niu. Wraz z praktyką tworzy się własny styl 
albo wchodzi się w eksperymentalizm i roz-
wój nowych technik.

W jakim mieście w Portugalii pan mieszka?
– Żyję życiem normalnego człowieka. 
Szukam możliwie największej prostoty. 
Lubię zwierzęta, ale niekoniecznie miesz-
kanie z nimi. Cenię również pracę w ogro-
dzie. Mieszkam w Torres Novas, w środ-
kowej Portugalii. Miasto leży w niewiel-
kiej odległości od ważnego centrum reli-
gijnego, Fatimy, i graniczy z miejscowo-
ściami, które mają swoją własną historię, 

um rosto ou uma flor, a atitude não deixa de 
ser a mesma. Lançar um turbilhão de linhas, 
mais ou menos caóticas, mas que no final se 
harmonizam de alguma forma. O aperfei-
çoamento consegue-se através de um treino 
mais ou menos intenso.
E com a prática desenvolve-se um estilo 
próprio ou envereda-se no experimentalis-
mo e desenvolvimento de novas técnicas.

Em qual cidade vive em Portugal?
Eu vivo a vida de um normal cidadão. Procuro 
a simplicidade o mais possível. Gosto de ani-
mais, mas não de viver com eles. Gosto de jar-
dinar. A minha cidade é Torres Novas, bem no 
centro de Portugal. Situa-se a poucos quiló-
metros do importante centro religioso de Fá-
tima e tem nas cercanias cidades com mui-

Foi por isso que comecei a desenhar retra-
tos num processo quase doentio, sem me 
preocupar quem era ou se as pessoas viriam 
a interessar-se por eles.
Aliás, em questão de gostos, não há padrão. 
Há pessoas que se fascinam ao ver-se retrata-
dos num papel outros até detestam. Uma vez 
alguém me comprou o retrato no primeiro dia 
da exposição, mas com a condição de o tirar 
imediatamente. Perguntei porquê e respondi 
que não se queria ver ali naquela parede!
Mas em geral a reação é sempre muito gra-
tificante.

Existe algum objetivo neste trabalho da 
realização dos retratos?
Já respondi um pouco a esta questão. 
Mas tenhamos em conta que ao desenhar 

Poza tym w kwestii gustów nie istnieje je-
den wzorzec. Są osoby, które fascynuje wi-
dok swojego portretu na papierze, a są i ta-
cy, którzy tego widoku nienawidzą. Zdarzy-
ło mi się, że ktoś kupił swój portret pierw-
szego dnia wystawy i zażądał natychmia-
stowego zdjęcia go ze ściany. Zapytałem, 
dlaczego, i okazało się, że ta osoba nie 
chciała widzieć siebie na wystawie.
Jednak z reguły reakcja ludzi jest bardzo 
satysfakcjonująca.

Czy istnieje jakiś cel, który przyświeca pa-
nu podczas wykonywania portretów?
– Odpowiedziałem już trochę na to pyta-
nie. Ale weźmy pod uwagę, że niezależnie 
od tego, czy artysta rysuje twarz czy kwiat, 
jego postawa się nie zmienia. Chodzi o to, 



134 LiryDram 135październik–grudzień 2018LiryDram październik–grudzień 2018

Kiedy planuje pan wystawę za granicą? 
Dlaczego by nie w Polsce?
– Moja pierwsza wystawa za granicą miała 
miejsce w 1999 roku w Newark w Stanach 
Zjednoczonych, dokładnie w okresie po-
rzucenia farb i pędzli. Ale to była wystawa 
sztuki cyfrowej, techniki, która w tamtych 
czasach stawiała pierwsze kroki.
Jednak dzisiaj artysta, który nie jest sław-
ny i nie jest obiektem zainteresowania ko-
mercyjnych galerii, spotyka się z dużymi 
trudnościami, jeśli chodzi o eksponowanie 
swoich prac, a każda wystawa jest zarów-
no satysfakcją, jak i udręką. Porzuciłem kil-
ka projektów, które już zacząłem, ponieważ 
zdałem sobie sprawę, że – jeśli ich reali-
zacja doszłaby do skutku – byłyby zbyt po-
dobne do siebie.

Para quando uma exposição no estrangei-
ro? Porque não na Polónia?
A minha primeira exposição no estrangeiro 
foi em 1999 nos Estados Unidos da Amé-
rica. Exatamente no período de abandono 
das tintas e pincéis. Mas tratou-se de uma 
exposição de arte-digital em Newark, téc-
nica que por esse tempo, dava os primei-
ros passos.
Contudo, hoje em dia, um artista que não 
seja famoso e que não seja objeto do mer-
cantilismo de certas galerias, tem muita 
dificuldade em expor condignamente e ca-
da exposição é tão gratificante como tor-
turante.
Abandonei alguns projetos que já tinha ini-
ciado, por perceber que, a acontecerem, 
seriam um pouco mais do mesmo.

średniowieczne zamki, pomniki i różno-
rodne walory przyrodnicze. To bez wąt-
pienia interesujący zakątek Portugalii, 
w którym żyje się spokojnie. I wyjątkowo 
ciepło latem.

Czy mógłby pan opisać swoje studio?
– Moje studio nie ma w sobie nic nadzwy-
czajnego, znajduje się w tym samym domu, 
w którym mieszkam. To małe miejsce, wy-
starczające, żeby mieć kilka książek, pomoc-
niczy stół, sztalugę i stół-paletę stworzony 
przeze mnie. Krótko mówiąc, to miejsce, 
które nie wymaga ode mnie dużo pracy, jest 
dostatecznie funkcjonalne i umożliwia ma-
lowanie na płótnach średniej wielkości.

Pańskie rysunki i obrazy są publikowane 
w gazetach, czasopismach i książkach. Za-
pewne z łatwością możemy je znaleźć tak-
że w internecie, czyż nie?
– Internet jest dzisiaj bez wątpienia środ-
kiem o olbrzymim potencjale, który sprzyja 
upowszechnianiu i popularyzacji sztuki czy 
literatury. W ten sposób moje prace rozprze-
strzeniają się zarówno w świecie realnym, 
jak i wirtualnym. Łatwo znaleźć potrzebne 
linki, wystarczy tylko zapytać Google’a.
Oczywiście bardzo doceniam, kiedy moja 
praca jest publikowana w katalogu czy cza-
sopiśmie. Ma to w sobie posmak rozpozna-
walności twórcy i bliskości z dziełem. Będąc 
fizycznie przed naszymi oczyma, jest goto-
we do kontemplacji.
Moje prace były publikowane w różnych 
książkach i innych publikacjach. W przygo-
towaniu jest nowy album, który powinien 
się ukazać już w marcu, a który zawiera 550 
portretów ludzi z mojego miasta.

ta história, castelos medievais, monumentos e 
imensas belezas naturais. É, sem dúvida, um 
canto interessante de Portugal, onde se vive 
tranquilo. E muito quente no Verão.

Descreva-nos o seu estúdio
O meu estúdio nada tem de especial e fica 
na casa onde também resido. É um peque-
no espaço suficiente para ter alguns livros, 
mesa de apoio, cavalete e uma mesa-paleta 
para tintas, feita por mim. É em suma um 
espaço que não dá muito trabalho, é mini-
mamente funcional e permite a pintura de 
telas médias. 

É inevitável que tenha desenhos e pinturas 
publicados em jornal, revista ou em algum 
livro. De certeza que na internet poderemos 
encontrar a sua obra facilmente, não é?
A internet é hoje, sem dúvida, um meio de 
excelência e enorme potencial para a di-
vulgação e dinamização das artes ou lite-
ratura. Dessa maneira o meu trabalho está 
espalhado um pouco por todo o mundo real 
e virtual. E é fácil encontrar referências ra-
pidamente. Basta perguntar ao Google.
Claro que aprecio muito quando um traba-
lho meu é publicado num catálogo ou nu-
ma revista. Contém um sabor de reconhe-
cimento e proximidade. Tem uma forma 
física e está ali à frente dos nossos olhos, 
pronto a ser contemplado num modo tradi-
cional e confortável.
Na verdade, têm sido mostrados em vários 
livros e outras publicações.
Está em preparação a edição de um livro, 
que já deveria ter sido lançado em março, 
contendo os 550 retratos de pessoas da mi-
nha cidade.
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Porque não expor na Polónia? Vamos a is-
so. Façam-me a proposta. Elejam no míni-
mo 50 magníficos rostos a retratar, propo-
nham uma sala para expor “et voilà”.

O que espera do futuro?
Tranquilidade, saúde e condições para pin-
tar. A pintura. O óleo. As telas… sinto que 
me chamam. Muito do que aprendi com os 
retratos vou transportar para as telas. É um 
caminho difícil e pode ser penoso, mas sin-
to-me atraído por ele.
Espero, em novembro próximo, poder mos-
trar os primeiros resultados no ArtMUC em 
Munique, em conjunto com João Carva-
lho, João Alfaro, Emanuel Sousa Fernandes 
e Duarte Vitória.

Dlaczego nie Polska? Do dzieła! Złóżcie mi 
propozycję, wybierzcie przynajmniej 50 za-
chwycających twarzy, zaproponujcie salę 
na wystawę i voilà.

Czego oczekuje pan od przyszłości?
– Spokoju, zdrowia i odpowiednich warun-
ków do malowania. Malarstwo. Oleje. Płót-
na… Czuję, że mnie wzywają. Wiele rzeczy, 
których nauczyłem się w pracy portreto-
wej, przeniosę na płótna. To trudna droga 
i może być katorżnicza, ale czuję się przez 
nią przyciągany.
Mam nadzieję, że w listopadzie będę mógł 
przedstawić pierwsze owoce tej pracy w Art-
MUC w Monachium wspólnie z João Carval-
ho, João Alfaro, Emanuelem Sousą Fernan-
desem i Duarte Vitórią.

Antero Guerra Inácio,  
Os rostos da alma (The faces of the soul),  
wyd. Jornal O Almonda, Convento do 
Carmo, Torres Novas (Portugal) 2018

por esse tempo colaborou em várias actividades 
associativas, políticas e jornalisticas.
O desenho e a pintura permaneceram 
adormecidos, praticamente, durante quase três 
décadas até ao ano de 2010.
Para trás ficam o prémio nacional de tapeçaria, 
prémio RTP de video, prémios e menções em 
fotografia, primeira participação ibérica no Tokyo 
Video Festival, mostra de arte-digital nos EUA, etc.
Nesta “reentrada”, ao contrário da linguagem 
minimalista ou surrealista do tempo de juventude, 
decidiu optar por um estilo de realismo clássico 
e retrato pela necessidade imperativa da 
reaprendizagem, autodisciplina e treino de 
métodos. Num processo imparável e de acelerado 
aperfeiçoamento, a sua produção atingiu já altos 
níveis quantitativos e qualitativos. Começou a expor 
estes novos trabalhos em 2013.

Zarzucił rysunek i malarstwo praktycznie na trzy 
dekady, aż do 2010 r.
Guerra zdobył m.in. krajową nagrodę tapiserii, 
nagrodę RTP w dziedzinie wideo, nagrody 
i wyróżnienia w dziedzinie fotografii. Jako pierwszy 
artysta z Półwyspu Iberyjskiego uczestniczył 
w Tokyo Video Festival oraz w pokazie sztuki 
cyfrowej w Stanach Zjednoczonych.
W nowej odsłonie swojej twórczości artysta 
– w przeciwieństwie do minimalistycznego 
i surrealistycznego języka czasów młodości – 
zdecydował się na klasyczny realizm i portret. Swój 
wybór uzasadnia wewnętrzną potrzebą reedukacji, 
samodyscypliny oraz ćwiczenia technik. Wysoka 
jakość oraz znaczna liczba dzieł wynikają nie tylko 
z doświadczenia, ale również z dużej sprawności 
artysty. Guerra zaczął wystawiać nowe prace 
w 2013 r.

ANTERO GUERRA INÁCIO nasceu no ano de 
1957, numa pequena aldeia do centro de Portugal.
Oriundo de uma familia de poucos recursos, 
começou a trabalhar desde muito cedo. Mas 
muito cedo, também, descobriu a grande vocação 
para as artes visuais. Os seus primeiros desenhos 
remontam ao tempo em que descobriu o papel 
e o lápis ainda antes da escola primária.
Na sua juventude envolveu-se profundamente nas 
artes da fotografia, pintura e cinema – o filme super 
8 e mais tarde o video. 

Participou em dezenas de exposições de pintura 
e fotografia, colectivas ou individuais. No 

entanto todo o seu trabalho realizado 
revestiu-se sempre da caracteristica da 
experimentalidade e de permanente 
auto aprendizagem.Pelos anos 80 
abraçou uma carreira profissional nas 
áreas do video e artes gráficas. Também 

ANTERO GUERRA INÁCIO urodził się 
w 1957 r. w małej miejscowości w Portugalii 
w niezamożnej rodzinie. Bardzo wcześnie odkrył 
zamiłowanie do sztuk wizualnych, pierwsze 
rysunki wykonywał, kiedy poznał możliwości 
papieru i ołówka, jeszcze przed pójściem do 
szkoły. W młodości zainteresował się fotografią, 
malarstwem i kinem – w szczególności taśmą 
filmową 8 mm, a później wideo. Jego prace 
były wystawiane na wielu wystawach malarskich 
i fotograficznych. Ich wspólnym mianownikiem 
był eksperymentalizm i stałe 
samokształcenie. W latach 80. 
rozpoczął karierę w dziedzinie 
wideo i sztuk graficznych. Na 
ten czas przypada również 
jego zaangażowanie 
w działalność społeczną, 
polityczną i dziennikarską. 

Podziękowania dla Ambasady Portugalii, Instytutu Camõesa w Warszawie oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 
UW, w szczególności dla José Carlos Dias, Renaty Maj i Jakuba Jankowskiego za pomoc w przekładzie wywiadu na język polski. 
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 Portugalska artystka konceptualna (ur. 
1971 r.), mieszka i pracuje w Lizbo-

nie. Wystawia swoje prace regularnie od 
połowy lat 90. Jej międzynarodowa karie-
ra artystyczna rozkwitła w 2005 roku po 
51. Biennale w Wenecji, gdzie pokazała 
dzieło zatytułowane A Noiva (Panna Mło-
da) – żyrandol o wysokości 20 stóp z po-
nad 25 tysięcy tamponów OB. 
Joana jest również pierwszą kobietą 
i jednocześnie najmłodszą z artystów, 
których prace zostały wystawione w po-
kojach ogrodowych Pałacu w Wersalu 
(2012 r., m.in. dwa wojownicze lwy po-
kryte białymi koronkowymi serwetami 
oraz instalacja Mary Poppins).
Do jej najświeższych sukcesów nale-
żą m.in. wystawy indywidualne w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej 
w Strasburgu (I want to break free – Chcę 
się uwolnić, 5.10.2018 – 17.02.2019) 
oraz wystawa indywidualna w Muzeum 
Guggenheima w Bilbao (I’m your Mir-
ror – Jestem twoim lustrem, 29.06 – 
11.11.2018). Tytuł wystawy w Bilbao 
jest hołdem dla Nico, słynnej niemiec-
kiej modelki i wokalistki, która wraz z ze-
społem The Velvet Underground zaśpie-
wała piosenkę I’ll Be Your Mirror, a cała 

Monumentalna Egeria wypełniająca główne atrium Muzeum 
Guggenheima w Bilbao jest instalacją dopełniającą grupę 
prac inspirowanych postaciami z mitologii. W Walkiriach 
stworzonych dla Palazzo Grassi w Wenecji i pałacu w Wersalu, 
Teksturach życia (Textures of Life) wystawianych w ARoS Aarhus 
Kunstmuseum i Muzeum Sztuki w Tel Awiwie Joana Vasconcelos 
połączyła różne tkaniny przemysłowe z tradycyjnym 
rękodziełem i lampami LED.

Egeria zajmująca eksponowane miejsce w głównym atrium 
wchodzi w interakcję z architekturą Franka Gehry’ego, 
a poprzez duże płaszczyzny okien także z przestrzenią 
okalającą muzeum.
Uwodzicielskie bulwiaste kształty i wydłużone ramiona 
wyrywają się z głównego korpusu, osiągając różne poziomy 
budynku. Egeria ujawnia bujny wybór kolorów, różnorodnych 
faktur i bogatych detali, wynikających z artystycznej 

kombinacji przemysłowych tkanin i rzemieślniczych technik, 
jak patchwork, haft koralikowy i dzianiny szydełkowe. W pracę 
artystki wbudowane są również tysiące diod LED, które 
stwarzają spektakularną grę świateł. Egeria przybiera postać 
łagodnego opiekuna: wysublimowanego serca muzeum, które 
oświeca twórczy duch kobiety.

tym,

EGERIA, 2018

Nic nie jest 
Joana Vasconcelos

czym się
wydaje

Marlena Zynger
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wystawa jest retrospektywą złożoną 
z około trzydziestu dzieł stworzonych od 
1997 roku. Niektóre z nich są bardzo zna-
ne, jak np. Burka (2002) czy Panna Mło-
da (2001-2005), inne zaś zostały specjal-
nie stworzone na tę wystawę, jak np. mo-
numentalna Egeria (2018) zainstalowana 
w atrium muzeum.
Natura twórczego procesu Joany Vascon-
celos opiera się na zawłaszczaniu, de-
kontekstualizacji i subwersji wcześniej 
istniejących obiektów i codziennej rze-
czywistości. W sztuce artystki można od-
naleźć wiele odniesień zarówno do folk-
loru i kultury jej rodzimego kraju (Ko-
gut z Barcelos – Galo de Barcelos, Serce 
z Viana de Castelo – Coração de Viana 
związane z kultem Najświętszego Ser-
ca Jezusa i ceramika Bordallo Pinheiro), 
jak i do dialogu oraz debat toczących się 
obecnie w sztuce współczesnej. Artystka 
stosuje głównie materiały codziennego 
użytku, artykuły gospodarstwa domowe-
go, kafelki ścienne, tkaniny, leki, pisuary, 
patelnie i plastikowe sztućce, wykorzy-
stując opowieść i ładunek emocjonalny, 
jaki te przedmioty posiadają lub uwalnia-
ją. Jej wielkoformatowe rzeźby są wyra-
ziste, barwne, chromatyczne, często ru-
chome, powiązane z dźwiękiem i świa-
tłem. Poczucie humoru artystki uwalnia 
zwiedzających od dogmatyzmu i uzbra-
ja ich w potrzebny dystans do dialogu na 
tematy od intymnych po te uniwersal-
ne, socjopolityczne, powiązane z proble-
mami globalnych postkolonialnych spo-
łeczeństw, takimi jak migracja czy wy-
zysk kobiet. W swoich dziełach artystka 
często zmaga się z tematem kobiecości. 
Jej celem jest potępienie powszechnie 

PANNA MŁODA  
The Bride (A Noiva), 2001

Rozpoznawalny z daleka, 
imponujący żyrandol przedstawia 
wprost kaskadę połyskujących 
kryształków. Podchodząc 
bliżej, widz jest zaskoczony 
efektem – tysiące zawieszek, 
wyglądających początkowo 
jak szklane lub kryształowe 
paciorki, to w rzeczywistości tampony 
higieniczne. Ich blask wynika z odbicia światła 
w przezroczystych opakowaniach tysięcy tamponów 
tworzących kształt żyrandola. Tytuł pracy wynika 
z chęci wykpienia hipokryzji i represji kobiecej 
seksualności przy wykorzystaniu działania 
ironii i niejednoznaczności.

JESTEM TWOIM LUSTREM  
I’m Your Mirror, 2018

W instalacji artystka wykorzystała dziesiątki luster w bogato 
zdobionych ramach z brązu, nakładających się niczym łuski i tworzących 
monumentalną i intrygującą wenecką maskę. Publiczność ma 
możliwość oglądania maski Guliwera od środka lub z zewnątrz, 
jednocześnie nie tracąc z oczu własnego wizerunku odbitego w wielu 
zwierciadłach. Tytuł instalacji pochodzi z piosenki I’ll Be Your Mirror 
napisanej przez Lou Reeda i interpretowanej przez Velvet Underground 
i Nico, której autor obiecuje, że będzie zwierciadłem dla tych, co nie 
widzą swego prawdziwego „ja”. Instalacja przenosi nas także do dzieła 
brazylijskiego pisarza, poety, krytyka i tłumacza Machado de Assis 
(1839–1908) – The Mirror (Zwierciadło) oraz obrazu z wiersza I Took 
Off the Mask and Looked in the Mirror (Zdjąłem maskę i spojrzałem 
w lustro) Fernando Pessoa, najwybitniejszego portugalskiego poety 
XX wieku. Nawiązuje również do procesów indywiduacji z psychologii 
analitycznej Junga.

CZERWONE 
NIEZALEŻNE SERCE 
Red Independent Heart (Coração Independente Vermelho), 2005

Potężna i pełna emocji instalacja dźwięku i ruchu Red Independent 
Heart prezentuje się w kształcie ogromnego „serca Viana”, kultowego 
portugalskiego filigranu misternie wypełnionego powyginanymi 
czerwonymi plastikowymi sztućcami. Wisząca praca, wprawiona 
w ruch okrężny wokół własnej osi, przywołuje cykle życia i wiecznego 
powrotu, którym towarzyszy dźwięk trzech znaczących pieśni fado – 
Estranha Forma de Vida, Gaivota i Maldição, w interpretacji Amálii 
Rodrigues, divy muzyki portugalskiej z drugiej połowy XX wieku. 
Tytuł instalacji pochodzi z tekstu pierwszego z tych fado, napisanego 
przez Alfredo Duarte (Marceneiro) i Amálię Rodrigues, których 
liryka przywołuje konflikt emocji i rozumu. Dyptyk poświęcony jest 
bogactwu, miłości i śmierci – motywom często obecnym w tekstach 
fado. Wykorzystanie ogromnej ilości plastikowych sztućców tworzy 
rodzaj abstrakcji umożliwiającej postrzeganie całości w oderwaniu 
od pierwotnej formy poszczególnych elementów składowych. 
Zainspirowana cennym kawałkiem filigranu artystka zamienia materiał 
codziennego użytku w kunsztownie wykonany obiekt, eksponując 
sztuczność granicy między luksusem i wulgarnością.
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panujących uprzedzeń. W związku z tym 
feministyczne idee stanowią podstawę 
jej pracy. POLECAMY!!! 

MUZEUM GUGGENHEIMA,  
Bilbao
Joana Vasconcelos, I’m Your Mirror
29.06 – 11.11.2018 
wystawa indywidualna

MUSÉE D’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN,  
Strasburg
Joana Vasconcelos, I Want to Break Free 
5.10.2018 – 17.02.2019 
wystawa indywidualna

MUSEU COLEÇÃO BERARDO,  
Lizbona
Saudade*, China & Portugal – Arte 
Contemporânea
17.11.2018 – 6.01.2019
Wystawa zbiorowa 16 artystów  
z Chin i Portugalii
Wspólnym mianownikiem tych prac jest 
refleksja nad pojęciami różnorodności, 
celebracji i niejednoznaczności, a także ich 
intymne powiązanie z poczuciem saudade.

CENTRALA 
TELEFONICZNA, 2014–2016

Call Center tworzy formę ogromnego rewolweru Beretta 
zbudowanego ze 168 czarnych telefonów tego samego modelu. 
Zhiperbolizowana forma wskazuje bezpośrednio na przemoc, 
która może zaistnieć na skutek siły masowej komunikacji. 
Tytuł powiązany z przywołanymi w nim przedmiotami zdaje 
się raportować manipulację i odczłowieczony nadmiar, który 
jest charakterystyczny dla wielu centrów telefonicznych. 
Broń nie uwalnia się od gwałtownego obciążenia mimo 
szlachetnych pobudek; co więcej, komunikacja na dużą skalę, 
standaryzowana, kontrolowana i manipulacyjna – zawsze 
pokona nieskończone osobliwości jednostki.

* Saudade – (tytuł wystawy), czyli cierpienia 
spowodowane odległością lub brakiem czegoś lub 
kogoś. Ciągła obecność saudade w społeczeństwie 
stanowi główny wyróżnik portugalskiej tożsamości 
narodowej. Jest pozytywnym autostereotypem 
postrzeganym jako wartość narodowa; rodzajem nostalgii 
i melancholii związanej z silną waloryzacją przeszłości, 
kontemplacją przemijania i piękna rozkładu, odbieranej 
z subtelną dumą i radością. Saudade nie jest chwilowym 
stanem ducha, lecz jest stale obecne w charakterze osoby, 
której dotyczy.

Saudade cechuje twórczość każdego artysty uznanego 
w Portugalii za wieszcza – od Amálii Rodrigues, 
uważanej za niedościgły wzorzec śpiewaczki fado, 
po modernistyczną twórczość poetycką i pisarską 
Fernando Pessoi. Saudade wraz z mitami o Luzytanii 
stało się głównym przesłaniem nurtu w poezji i literaturze 
nazywanego Odrodzeniem Portugalskim.

LILICOPTÈRE, 2012

Instalacja Lilicoptère to pozłacany helikopter ozdobiony tysiącami cyrkonii z zewnętrzną powierzchnią kokpitu wyłożoną 
ekstrawaganckim i kolorowym płaszczem ze strusich piór. Z przodu kabiny pozbawiona piór szczelina odsłania jak przez szybę  
wnętrze wykonane z drewna, pełne złoceń, z haftowaną tapicerką z inicjałami Marii Antoniny. Lilicoptère czerpie z bogatej, 
efektownej i odważnej estetyki rodziny królewskiej z epoki późnego ancien régime, zwracając uwagę na proces przeobrażenia 
maszyny w zwierzę. Jest powrotem do źródła i do inspiracji, która zmotywowała człowieka, aby ten odważył się zrealizować swoje 
marzenie o lataniu.

Joana Vasconcelos, I’m Your Mirror, album prac 
artystki wydany z okazji wystawy w Muzeum 
Guggenheima w Bilbao, dostępny w Muzeum, 
wyd. październik 2018, Bilbao, Hiszpania.
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Cezarea leży na równinie Szaron 
na wybrzeżu Morza Śródziemnego. 
W 6 roku n.e. miasto (od czasów 
hellenistycznych zwane Stratonospyrgos) 
stało się siedzibą namiestników rzymskich. 
Obecną nazwę zawdzięcza królowi 
Herodowi, który nadał mu ją na cześć 
cezara Oktawiana Augusta. Dzięki 
wykopaliskom możemy tam zobaczyć 
akwedukt, odnowiony teatr rzymski 
(niegdyś miejsce igrzysk, walk gladiatorów 
itp.) mogący pomieścić około 3,5 tys. 
osób, fragmenty murów miejskich 
z czasów Heroda, ruiny największego 
hipodromu rzymskiego, cytadelę 
zbudowaną przez krzyżowców, portowe 
składy, świątynie rzymskie oraz zatopione 
ruiny starożytnego portu morskiego 
wybudowanego przez Heroda Wielkiego 
w 22 roku n.e. (obecnie znajdują się 5 m 
pod wodą i są dostępne jedynie dla 
płetwonurków). W okresie letnim scena 
amfiteatru jest wykorzystywana do różnych 
spektakli i imprez. W nowoczesnej części 
miasta mieszkają najbogatsi i najważniejsi 
ludzie Izraela, m.in. rodzina Rothschildów 
i premier Netanjahu.
Warto przypomnieć, że Cezarea 
odegrała także rolę w historii 
chrześcijaństwa. W tym mieście 
znajdowała się siedziba rzymskiego 
prefekta Judei Poncjusza Piłata. To tutaj 
Piotr Apostoł nawrócił rodzinę Korneliusza. 
Tutaj był więziony przez dwa lata.

CEZAREA – 
AKWEDUKT  
I PORT HERODA 
WIELKIEGO

wędrówki część 4

 – inspiracje
Izrael

Marlena Zynger
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HAJFA I OGRODY 
BAHAITÓW
Hajfa to trzecie największe miasto w Izraelu 
pod względem ludności i powierzchni. Leży 
na wybrzeżu Morza Śródziemnego nad 
Zatoką Hajfy, na zboczach góry Karmel 
(546 m n.p.m.). 
W XII wieku przybyli tutaj i osiedlili się 
na górze Karmel zakonnicy karmelici. 
Wybudowali tu kościół, klasztor Karmelitów 
Bosych Stella Maris i szpital zakonny. 
Jaskinia w sąsiedztwie uważana jest za 
świątynię proroka Eliasza. Pod koniec 
XIX wieku rejon Hajfy stał się centrum 
zainteresowania bahaizmu i miejscem 
pielgrzymek.

Ogrody bahaitów rozciągają się na kilometr 
i składają z dziewiętnastu tarasów schodzących 
kaskadą po zboczu góry Karmel. Pośród 

malowniczej roślinności na dziesiątym 
tarasie znajduje się przykryta złotą 
kopułą świątynia bahaitów – 
mauzoleum Bába (Bába właśnie tutaj 
został pochowany) – najcenniejszy 
zabytek Hajfy. Niedaleko świątyni 

znajduje się około 30 rzeźb z brązu 
wykonanych przez Ursulę Malbin.

JAFA I WIDOK  
NA TEL AWIW
Tel Awiw-Jafa, zwyczajowo nazywane Tel Awiwem, 
jest drugim pod względem wielkości miastem Izraela. 
Jest położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego 
w odległości 60 km na północny zachód od Jerozolimy 
i 90 km na południe od Hajfy. Miasto zostało założone 
w roku 1909 na peryferiach starożytnego portu 
morskiego Jafa. W dwa lata po powstaniu państwa 
Izrael, w1950 roku Tel Awiw i Jafa zostały połączone.  
Choć stolicą proklamowaną przez Izrael 
jest Jerozolima, to ONZ nie uznaje tego faktu, dlatego 
większość ambasad mieści się w Tel Awiwie. Zespół 
miejski Białego Miasta Tel Awiwu został umieszczony 
w 2003 roku na Liście światowego dziedzictwa 
UNESCO jako największe na świecie skupisko 
budynków modernistycznych. 
W grudniu 2017 roku prezydent Stanów 
Zjednoczonych Donald Trump oficjalnie uznał 
Jerozolimę za stolicę Izraela i wydał Departamentowi 
Stanu polecenie rozpoczęcia procedury przenoszenia 
amerykańskiej ambasady do tego miasta z Tel Awiwu.
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W drodze z Masady do Qumran – miejsca 
odnalezienia rękopisów i manuskryptów 
po hebrajsku, aramejsku i grecku (od II w. p.n.e. 
do I w. n.e.). Obydwie miejscowości położone są 
nad Morzem Martwym. Przy drodze spacerują 
koziorożce nubijskie.

Z MASADY  
DO QUMRAN

Na terenie Parku Narodowego 
Bet Sze’an (północny Izrael, wzgórze 
Tel Bet Sze’an o wysokości 75 m 
n.p.m.) znajdują się ruiny antycznego 
miasta Scytopolis (w 60 r. p.n.e. jedno 
z dziesięciu greckich miast Dekapolu 
stanowiących centrum kultury grecko-
rzymskiej i silnie rozwijających się, 
a w 409 roku stolica rzymskiej 
prowincji Palestina Secunda).

BET SZE’AN
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Nazaret… Stare Miasto… główna 
ulica al-Biszara… a przy niej Bazylika 
Zwiastowania Pańskiego. Utworzona 
z dwóch dużych kościołów, o różnym 
oświetleniu i atmosferze wnętrza. Kościół 
dolny obejmuje Grotę Zwiastowania 
oraz pozostałości starożytnych ruin 
znajdujących się pod bazyliką. Kościół 
górny – współczesny – powstał nad 
kościołem dolnym w latach 1961–1969 
według projektu mediolańskiego 
architekta Giovanniego Muzio. 
Kościoły na obu poziomach są ze sobą 
połączone dużym otworem w kształcie 
ośmiokąta foremnego. Bogate zdobienia 
przesiąknięte są głęboką symboliką, 
widoczną np. w kombinacjach liter A i M 
od Ave Maria (chociażby okna ułożone 
rzędami w kształcie litery A). Na ścianach 
krużganków znajdują się wizerunki 
madonn z całego świata…
Bazylikę odwiedziło trzech papieży: 
Paweł VI (1964), Jan Paweł II (2000) 
i Benedykt XVI (2009).

NAZARET
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KANA GALILEJSKA

znajdują się w krypcie pod ołtarzem Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem (Autonomia Palestyńska), 
wybudowanej w 326 roku z polecenia św. Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego. Do 
krypty można dostać się schodami po obu stronach ołtarza bazyliki, jak również z franciszkańskiego 
kościoła św. Katarzyny. W centrum groty znajduje się ołtarz prawosławny, pod którym umieszczona 

jest czternastoramienna srebrna gwiazda z łacińskim napisem: „Hic de Virgine Maria 
Jesus Christus natus est”, czyli „Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”. 

Obok prawosławnego ołtarza narodzenia znajduje się ołtarz katolicki (kaplica 
franciszkańska) – miejsce symbolicznego żłóbka (relikwie żłóbka znajdują się 

w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie). Grota pozbawiona jest dopływu 
światła naturalnego – jej wnętrze rozświetlają lampy elektryczne i lampy oliwne. 
Część z nich należy do prawosławnych kościoła greckiego i ormiańskiego, 
część do kościoła rzymskokatolickiego.

Biblijna Kana utożsamiana jest z miejsco-
wością Kefar Kanna w północnym Izraelu. 
To tam znajduje się sanktuarium Pierwszego 
Cudu Jezusa, którym opiekują się franciszka-
nie z Kustodii Ziemi Świętej. Według ewan-
gelii Świętego Jana w Kanie Galilejskiej 
podczas godów weselnych Jezus Chrystus 
dokonał swojego pierwszego cudu – 
przemiany wody w wino. Z Kany pochodził 
również Bartłomiej, jeden z apostołów, 
zwany też Natanaelem. GROTA NARODZENIA PAŃSKIEGO  

I KAPLICA ŻŁÓBKA
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 Największy kołysany 
dzwon świata powstał 

w Polsce. Nazywa się Vox Pa-
tris i jest pięć razy większy 
od dzwonu Zygmunta. Waży 
55 ton, jego średnica wynosi 
4,5 metra, a wysokość 4 me-
try. Gigant będzie rozbrzmie-
wać w ponadstumetrowej 
wieży Sanktuarium Boga Oj-
ca Przedwiecznego (Divino Pai 
Eterno) w Trinidade, w stanie 
Goiás w Brazylii. Dzwon jest 
dziełem polskich ludwisarzy, 
odlewników i nnycg specja-
listów z dwóch współpracu-
jących ze sobą polskich firm 
– Pracowni Ludwisarskiej Ja-
na Felczyńskiego w Przemy-
ślu oraz Rduch Bells & Clocks 
w Czernicy k. Rybnika. Zro-
biony został tradycyjnie ze 
stopu miedzi (78 proc.) i cy-
ny (22 proc.), dzięki czemu 
uzyskał niepowtarzalny blask 
i piękny, głęboki dźwięk. Na 
wykonanie kolosa zużyto po-
nad 60 ton metalu. Dzwon 

Największy na  świecie
Marlena Zynger

c Odsłonięcie dzwonu Vox Patris, 
Zakłady Metalodlew, Nowa Huta, 

Kraków, 20 września 2018 v
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musiał zostać odlany w całości, co stano-
wiło nie lada wyzwanie, gdyż w piecu kra-
kowskiego Metalodlewu jednorazowo moż-
na przetopić 15 ton metalu.
Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskie-
go wspólnie z firmą Rduch Bells & Clocks  
mogą szczycić się takimi realizacjami, jak 
np. dzwon Mieszko i Dobrawa dla Muzeum 

Konferencja prasowa towarzysząca odsłonięciu dzwonu Vox Patris. Od lewej: Dariusz Bartocha (Politechnika 
Śląska w Gliwicach, Katedra Odlewnictwa), Jacek Winiarczyk (Metalodlew SA, kierownik projektu „Vox 
Patris”), Grzegorz Klyszcz (Rduch Bells & Clocks w Czernicy), Waldemar Olszewski (Pracownia Ludwisarska 
Jana Felczyńskiego w Przemyślu), Piotr Olszewski (Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego w Przemyślu), 
Adam Misa (Agencja INTRO PR, rzecznik prasowy projektu „Vox Patris”)

Przekazanie Dzwonu Niepodległości, 9 listopada 
2018 r., Przemyśl; od lewej Waldemar Olszewski 
– mistrz ludwisarstwa, Pracownia Ludwisarska 
Jana Felczyńskiego, Piotr Pilch – wicemarszałek 
województwa podkarpackiego i Piotr Olszewski –
właściciel Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego

Waldemar Olszewski, 
mistrz ludwisarstwa, 
Pracownia Ludwisarska 
Jana Felczyńskiego 
w Przemyślu 

Pierwszych Piastów na Lednicy czy Dzwon 
Miłosierdzia – Misericordia na Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie. Dzwony powstałe we 
współpracy obu przedsiębiorstw trafiają też 
za granicę m.in.: do Irlandii, Kanady, Korei 
Południowej, Rosji, Norwegii, Czech, Indii, na 
Filipiny, Łotwę, Białoruś, a nawet do buddyj-
skiej świątyni w Birmie. Zamówienie złożył 
też Pakistan.
Zakład rodziny Felczyńskich jest najstarszą 
odlewnią dzwonów w Polsce – została zało-
żona w 1808 roku. Od ponad 200 lat świad-
czy więc usługi dla parafii kościelnych na 
całym świecie. Wykonywane są tu dzwony 
według tradycyjnej technologii – kościelne 
i okolicznościowe, pojedyncze i w zestawach 
harmonicznych, z najwyższej jakości brązu 
ludwisarskiego, z dowolnym tekstem i pła-
skorzeźbami i harmonizowane według stro-
ju wiedeńskiego. Pracownia nie tylko odlewa 
nowe dzwony, ale również świadczy usługi 
renowacji i naprawy starych.

DZWON 
NIEPODLEGŁOŚCI 
ZABRZMIAŁ 
W RZESZOWIE

W słynnej Pracowni Ludwisarskiej 
Jana Felczyńskiego w Przemyślu 

na okoliczność 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości został również odlany 
Dzwon Niepodległości. Waży 1 tonę. 
Forma dzwonu została przygotowywana 
z mieszanki gliny, końskich odchodów 
oraz domieszki łoju (dokładnie tak samo 
jak na początku XIX wieku, kiedy firma 
powstała). Litery, ornamenty i wizerunki 
zrobione zostały z wosku i przyklejone 
do formy masłem. Natomiast sam 

materiał odlewniczy stanowi mieszanka brązu, 
cyny oraz miedzi. Na dzwonie, oprócz godła 
Polski i herbu województwa, znalazł się pełny 
tekst Roty Marii Konopnickiej (to na Podkarpaciu, 
w Żarnowcu, poetka napisała ten ważny tekst 
w 1910 r.). Dzwon posiada ton uderzeniowy 
f/1, ma średnicę 118 cm i waży 1000 kg. 
Specjalnie do jego wagi dobrano dębowe 
jarzmo i odkute w kuźni serce. Powstała też 
limitowana seria małych dzwonków, będących 
replikami Dzwonu Niepodległości. Dzwon 
Niepodległości po raz pierwszy zabrzmiał na 
placu Farnym w Rzeszowie 11 listopada 2018 r.

Piotr Olszewski, 
właściciel Pracowni 
Ludwisarskiej Jana 
Felczyńskiego 
w Przemyślu
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od góry siatką z włókien węglowych, prze-
murowanie w celu odtworzenia prawidłowe-
go wiązania wzdłuż całej szczeliny pęknięcia, 
uzupełnienie wykruszonych fragmentów spo-
in zaprawą naprawczą, zatopienie w zaprawie 
mineralnej siatek z włókien węglowych jako 
wzmocnienie sklepień), likwidacja rys i pęk-
nięć prętami ze stali nierdzewnej austeni-
tycznej (wzmocnienie uszkodzonej konstruk-
cji wiaduktu prętami spiralnymi ze stali nie-
rdzewnej austenitycznej o średnicy 8 mm), li-
kwidacja rys lub pęknięć metodą iniekcji, ro-
boty betonowe i żelbetowe, prace naprawcze, 
konserwatorskie muru, detalu ceglanego oraz 

bloków ze szlaki szklanej, roboty konserwator-
skie wzmacniające ściany ceglane i z bloków 
ze szlaki szklanej, likwidacja życia mikrobiolo-
gicznego (mchy, porosty i glony), prace kon-
serwatorskie przy kamieniu pozostawianym, 
podbudowa konstrukcji drogi na wiadukcie, 
izolacja przeciwwodna konstrukcji drogi na 
wiadukcie, odwodnienie warstw drogowych 
na wiadukcie, nawierzchnia żwirowa na pod-
budowie z miału granitowego, rynsztok od-
wadniający z kamienia polnego, roboty ślu-
sarskie – furty wejściowe do komór wiaduktu 
i słupki blokady wjazdu, jak również wykona-
nie dwóch tablic pamiątkowych.

 W czerwcu 2018 roku rozpoczęły się pra-
ce konserwatorsko-budowlane mające 

na celu odnowienie zabytkowego wiaduktu 
w Parku Mużakowskim, leżącym na granicy 
Polski i Niemiec. Wykonawcą jest konsorcjum 
firm Konserwacja Obiektów Zabytkowych. 
Maciej Mazur (lider) oraz Ars Longa. Konser-
wacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych. 
Danuta Mazur i Maciej Mazur (członek kon-
sorcjum). Inwestorem jest Narodowy Insty-

tut Dziedzictwa. Podwykonawcą prac konser-
watorskich jest Maximus Laude, Julia Mazur 
(współpraca Mariusz Petrowicz).
Prace obejmują przygotowanie terenu bu-
dowy, montaż i demontaż rusztowań, robo-
ty ziemne, roboty rozbiórkowe, wzmacnianie 
gruntu i fundamentów metodą mikropali, ro-
boty izolacyjne – izolacja pionowa ścian funda-
mentowych wiaduktu, wzmocnienie konstruk-
cji ceglanej wiaduktu (wzmocnienie sklepień 

w ramach projektu pt.: Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja 
europejskiego dziedzictwa kultury współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-
Saksonia 2014-2020

Remont konserwatorski  
wiaduktu w Parku Mużakowskim
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Wiadukt jest usytuowany w polskiej części 
Parku Mużakowskiego przy tzw. Górze Pana, 
w granicach administracyjnych  miasta Łęknica. 
Z racji położenia na skraju parku sąsiadującym 
z zabudową miasta i na zakończeniu jednej 
z ulic (ul. Wybrzeżna) nad drogą wjazdową 
do parku uważany jest za swego rodzaju bra-
mę wjazdową do niego od południowego-
-wschodu (od strony miasta Łęknicy). Budowla 
umieszczona jest pomiędzy dwoma kulmina-
cjami terenu, pełni więc równocześnie rolę wia-
duktu, w którego górnej części poprowadzona 
została droga łącząca centralną część parku 
z historycznym arboretum – jego najwyższym 
punktem jest Góra Pana. 
Obok Mostu Arkadowego i Książęcego jest 
jednym z trzech obiektów architektonicznych 
zachowanych w polskiej części parku. Podobnie 
jak pozostałe dwa mosty-wiadukty oprócz swej 

strony parą schodkowych skarp, podkreślają-
cych przejazd bramny. Ściany zwieńczone są 
rozbudowanym ceglanym gzymsem z granitową 
półką górną, wspartym na bogatym ceglanym 
fryzie arkadkowym w formie plecionki. Ponad 
wyraźnie odcinającym się kamiennym gzymsem 
wznosi się ceglany krenelaż, stanowiący bariery 
drogi na wiadukcie. Oba przyczółki mostu za-
akcentowano ryzalitami w formie pogrubienia 
muru i podwyższenia blankowania. W elewacji 
od strony miasta ryzality dominują jako dwie 
wieżyce, powstałe dzięki podwyższeniu muru na 
odcinku dwóch skrajnych zębów blankowania. 
W każdej z wieżyc znajduje się łukowo sklepio-
ny otwór w formie biforium. W elewacji od strony 
parku przyczółki zaznaczono nieznacznym pod-
wyższeniem dwóch skrajnych zębów krenelaża 
oraz dzielącego je wrębu. W elewacji tej zaraz 
za ryzalitami przyczółków znajduje się z każdej 

strony łukowo sklepione wejście do skrajnej ko-
mory mostu.
Wiadukt jest zbudowany z cegły pełnej, użytej 
w kilku gatunkach, kamienia polnego granitowe-
go tzw. eratyków, dekoracyjnych bloków szlaki 
szklanej oraz płyt granitowych, a pierwotnie 
również piaskowcowych elementów detalu ko-
lumienek biforiów (elementy zaginione). 
Architektura obiektu zgodnie z duchem roman-
tyzmu czerpie z wzorów historycznych. Formy 
blankowania, fryzu arkadkowego i biforiów oraz 
użyty materiał nawiązują do okresu gotyku z ele-
mentami architektury romańskiej. Konstrukcja mo-
stu jest jednoprzęsłowa. Stanowią ją dwie ściany 
wzdłużne, fundamentowane schodkowo na zbo-
czach i dnie wąwozu, spięte ścianami poprzecz-
nymi tworzącymi pięć komór wewnętrznych. Każ-
da z komór jest zamknięta od góry sklepieniem 
odcinkowym, wiązanym w jodełkę.

funkcji w układzie komunikacji na terenie parku 
budowla ma znaczenie w kompozycji jako lokal-
na dominanta.
Powstanie wiaduktu wiąże się z osobą księcia 
Fryderyka Niderlandzkiego, właściciela dóbr 
po 1846 roku i kontynuatora dzieła twórcy par-
ku, księcia von Pückler-Muskau. Budowla zosta-
ła wzniesiona w latach 1862–1863, kiedy to 
większość istniejących budowli drewnianych 
usytuowanych na terenie parku została zastą-
piona murowanymi. Autorstwo projektu można 
przypisać architektom prowadzonej w latach 
1862–1866 przebudowy Starego i Nowego 
Zamku oraz Domu Kawalerskiego – Hermanno-
wi Wentzlowi i Maximilianowi Strasserowi. 
Wiadukt jest obiektem murowanym na zaprawie 
wapiennej o dużym zróżnicowaniu wątków i uży-
tych materiałów. Elewacje zostały ukształtowane 
jako ściany skarpujące, wzmocnione z każdej 
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