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 Zdumienie. Zadziwienie prowadzące 
do stwierdzenia „nie wiem”. Oto 

ja – człowiek, który wciąż zadaje pytania 
i poszukuje odpowiedzi. W Tryptyku 
Rzymskim Karol Wojtyła pisze: Potok się 
nie zdumiewa, gdy spada w dół/ i lasy 
milcząco zstępują w rytmie potoku/ – 
lecz zdumiewa się człowiek!/ Próg, który 
świat w nim przekracza,/ jest progiem 
zdumienia./ (Kiedyś temu właśnie 
zdumieniu nadano imię «Adam».).
W życiu codziennym większość z nas 
biegnie, walcząc o przetrwanie. Rzadko 
odnajduje czas na zatrzymanie się 
i refleksję. A kiedy już znajdzie, ucieka 
przed własnymi myślami, jakby bojąc się 
stwierdzenia: nie wiem. Uświadomione 
„nie wiem” prowadzi bowiem do poczucia 
osamotnienia i potrzeby odnalezienia 

Drodzy 
Czytelnicy!

własnej drogi. A w grupie, która „wie”, 
przez jakiś czas jest raźniej i łatwiej. Ale 
czy na długo? I czy ten bezmyślny stadny 
bieg nie odbierze nam czasu na własne 
życie? Pamiętam krążący w internecie 
rysunek przedstawiający mrówki idące 
jedna za drugą i wyłamującą się z tego 
jednostajnego ruchu mrówkę, która zaczyna 
iść w inną stronę ze słowami „A chuj”. 
Rysunek otrzymał ogromną liczbę lajków, 
raczej nie za słowa, ale za zobrazowaną 
potrzebę, która znajduje wielu entuzjastów. 
Ale czy oprócz stawiania lajka odnajdujemy 
w sobie odwagę, żeby odnaleźć własną 
drogę i kroczyć nią? Współcześnie dobrym 
przykładem jest grupa hyslom tworząca 
projekt Itte kaette. Tam i z powrotem, czy 
też podróżujący poeci. Ale już Sokrates 
w VI w. p.n.e. stwierdził: Wiem, że nic nie 

wiem. Pamiętamy też słowa Kartezjusza 
ponad dwa tysiące lat później: Myślę, więc 
jestem. Nawet Szymborska w przemowie 
noblowskiej z 1996 r. przyznała, że 
stwierdzenie „nie wiem” nie jest wyłącznie 
przywilejem poetów. „Nie wiem” 
prowadzi do natchnienia i odkryć w każdej 
dziedzinie i w każdym zawodzie. Dobrze 
jest zatem zadziwiać się bezustannie 
w tej pięknej ludzkiej podróży, jaką jest 
życie, przypominając sobie do znudzenia 
słowa Tamary Łempickiej: Życie jest jak 
podróż. Spakuj tylko to, co najbardziej 
potrzebne, bo musisz zostawić miejsce na 
to, co zbierzesz po drodze. Zadziwiać się 
i odkrywać… dopóki można.



4 LiryDram styczeń–marzec 2020

„LiryDram” z Radiem dla Ciebie cd.
Wieczorne audycje RDC z „LiryDramem” i Marleną Zynger

– prezentacje numerów 18–25

LiryDram
&

Piotr Szymon  
Łoś

Robert  
Łuchniak

Agnieszka  
Lipka-Barnett

Julita Nobis 
producentka audycji  

i radiowa matka chrzestna  
naszego pisma

rys. Andrzej Czyczyło
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Julito,  
wielkie podziękowania 

za pomysł, profesjonalizm 
i konsekwencję. 

Bez Ciebie nie byłoby 
audycji

 kwartalnikowych.

Specjalne 
podziękowania  
dla prezesa 
zarządu RDC  
Tadeusza 
Deszkiewicza

18 marca 2018 • 2 kwietnia 2018 • 15 lipca 2018 • 16 stycznia 2019 • 21 kwietnia 2019
27 czerwca 2019 • 13 października 2019 • 16 lutego 2020

audycje do odsłuchania – archiwum RDC: 
www.rdc.pl/tag/marlena-zynger/
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 W  marcu 2020 roku mija 40 lat od 
śmierci Tamary Łempickiej, polskiej 

malarki uznawanej za królową art déco. Jej 
obraz La Musicienne został sprzedany na 
aukcji w Nowym Jorku za 9,1 mln dolarów 
(ponad 34 mln zł) i  jest najwyżej wylicy-
towanym obrazem polskiego artysty w hi-
storii. W 2018 roku w Madrycie zorganizo-
wano wielką wystawę prac Łempickiej pt. 
Tamara de Lempicka – Reina del Art Déco 
(Tamara de Lempicka – Królowa art déco). 
Od 5 października 2018 do 26 maja 2019 
roku w Palacio de Gaviria pokazano ponad 
200 dzieł artystki wyeksponowanych na tle 

mebli i elementów dekoracji wnętrz z epo-
ki – lamp, wazonów czy starych fotogra-
fii. Eksponaty zebrano z kolekcji 40 muze-
ów oraz ze zbiorów prywatnych. Kuratorką 
wystawy była Gioia Mori, która poświęciła 
Łempickiej trzydzieści lat swojej pracy na-
ukowej. W Polsce obrazy Łempickiej były 
rzadko pokazywane (wystawa w Zachęcie 
w 1928 roku i na Międzynarodowych Tar-
gach Poznańskich w 1929, w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie w ramach wystawy 
Wyprawa w dwudziestolecie w 2008 roku 
pokazano tylko jedną pracę Tamary Łem-
pickiej – Kobieta na krześle).

18 marca 2020 r. mija 40 lat od śmierci 
Tamary Łempickiej

Polkaz Petersburga,
malarkaz Paryża,Amerykanka
z wyboru

Życie jest jak podróż – powiedziała kiedyś Tamara swojej wnuczce 
Wiktorii – spakuj tylko to, co najbardziej potrzebne, bo musisz 

zostawić miejsce na to, co zbierzesz po drodze.

TAMARA GURWIK-GÓRSKA urodziła 
się w 1898 r. w Moskwie. W 1916 r. 
w Petersburgu wyszła za mąż za Tadeusza 
Łempickiego. W 1918 r. małżonkowie 
wyemigrowali do Paryża. Tam urodziła się 
ich córeczka Kizette. W Paryżu Tamara po 
raz pierwszy wzięła lekcje malarstwa. Krótko 
po tym sprzedała swój pierwszy obraz. 
W 1925 r. odbyła się pierwsza wystawa 
jej prac. Była to jednocześnie pierwsza 
wystawa art déco w Paryżu. W 1933 r. 
Tamara rozwiodła się z Tadeuszem. I wkrótce 
wyszła za mąż za barona Raoula Kuffnera. 
W 1939 r. Raoul i Tamara zamieszkali 
w Ameryce. W 1960 r. artystka zmieniła 
swój styl malowania na abstrakcyjny. 
Ponadto zaczęła malować szpachlą. 
Od śmierci Kuffnera w 1962 r. całkowicie 
poświęciła się malarstwu. Zmarła we śnie 
w 1980 r. w swoim domu w Cuernavace. 
Zgodnie z życzeniem artystki jej prochy 
zostały rozsypane nad kraterem wulkanu 
Popocatépetl w Meksyku. 

8 marca w Hotel Moderno w Poznaniu 
odbędzie się Dzień Kobiet z Tamarą 
Łempicką.
Jednym z gości honorowych wydarzenia 
będzie Grzegorz Musiał, autor pierwszej 
polskiej powieści o życiu Tamary 
Łempickiej Ja, Tamara.•
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rys. Matylda Damięcka rys. Matylda Damięcka
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Piszesz nie tylko wiersze, ale i  powieści. 
Jesteś bardziej poetą czy pisarzem?
– Staram się uprawiać wiele gatunków lite-
rackich, choć oczywiście wszystko zaczęło 
się od wierszy… pisanych dla pięknej Ali-
ny… Potem była poezja generacyjna, po-
wstająca w poczuciu misji ratunkowej i za-
chowania od zapomnienia moich kolegów 
i koleżanek, którzy w konflikcie ze światem, 
rodzicami i  samymi sobą odbierali sobie 
życie na jednym z  bydgoskich osiedli. Ten 
sam temat drążyłem w opowiadaniach z to-
mu pt. Chłopcy z  cmentarza Świętej Trój-
cy, ale w pierwszej powieści, zatytułowanej 
Aleja Klonów, choć bohaterem jest dziec-
ko, starałem się ukazać jego dochodzenie 
do samoświadomości i odbicie w niej świa-
ta, pojawianie się snów i  tajemniczych wi-
zji w młodym umyśle. Z racji tego, że upra-
wiam trójpolówkę literacką, gatunki u mnie 

stale się mieszają, a  do tego jeszcze do-
chodzi działalność wydawnicza, malowa-
nie obrazów i  tworzenie rysunków, najczę-
ściej surrealistycznych, odsłaniających ja-
kieś nieuświadomione pokłady we mnie. 
Mijając barierę sześćdziesięciu lat, zrozu-
miałem, że nie można stale biec do przodu 
i zmieniać radośnie kierunki, jak spuszczony 
z pęt źrebak. Zacząłem zatem prace porząd-
kowe i mam zamiar wydać cały mój dorobek 
w nowych, poprawionych edycjach. I wtedy 
może dam sobie spokój z pisaniem literatu-
ry, czerpiąc radość z wnuków, podróży i spo-
tkań z czytelnikami.

Jesteś nie tylko twórcą, ale i  wielolet-
nim wykładowcą akademickim. W związ-
ku z  tym posługujesz się językiem bar-
dziej mierzalnym i naukowym dla określa-
nia i oceny twórczości innych. Czy mógłbyś 

zatem wskazać konkretne czynniki odróż-
niające dobrą poezję od grafomanii?
– Grafomania to przypadłość ludzi, którzy 
nie potrafią zinterioryzować tego, co pro-
dukują w nadmiernych ilościach. Ich prze-
konanie o swojej wyjątkowości mogłoby dać 
wspaniałe efekty, ale nie mają warsztatu, 
nie widzą niestylistyczności swoich tekstów, 
nic nie wiedzą o strategiach pisarskich i od-
niesieniach do innych autorów. Zaczynają 

od złej poezji rymowanej i nie potrafią się 
wydostać z tej matni, zachwyceni, że wciąż 
udaje się im dobierać końcówki wyrazo-
we. Nigdy nie mieli w  ręku Studiów z  hi-
storii i teorii wersyfikacji polskiej Marii Dłu-
skiej, nie czytali największych potów wier-
sza białego, a swoje powierzchowne fascy-
nacje mistrzami utworów rymowanych za-
mieniają w wierszoklectwo. W czasach mo-
jej młodości, gdy byłem recenzentem „Życia 

Z Dariuszem Tomaszem Lebiodą rozmawia Marlena Zynger

zostawić
Chcę

porządek
po sobie

Dariusz Tomasz Lebioda, Bydgoszcz 2002
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Literackiego”, „Nowych Książek” czy „Mie-
sięcznika Literackiego”, starałem się wal-
czyć z grafomanią, ale szybko zrozumiałem, 
że prawdziwa krytyka literacka jest obcowa-
niem z  arcydziełami i  książkami nieco tyl-
ko mniejszego kalibru, ale mającymi w so-
bie jakiś interesujący element. Przestałem 
zatem pisać recenzje negatywne, ewentu-
alne interwencje publikując na moim blo-
gu Dziennik ornitologa, który niebawem 
zacznie się też ukazywać – tom, po tomie – 
w wersji papierowej.

Czy twoim zdaniem istnieje coś takiego jak 
poezja kobieca?
– Niewątpliwie tak, choćby z racji dwudziel-
ności płciowej naszej populacji i czegoś ta-
kiego, co określa się jako płeć mózgu. Z dru-
giej strony znam wielu mężczyzn piszących 
wiersze „kobiece” i wiele kobiet, które pra-
gną zanegować swoją płeć i publikują teksty 
z wyraźnym „hormonem” męskim. Oczywi-
ście w przypadku krytyki literackiej nie po-
winniśmy stosować takich podziałów, bo po-
dążałyby one w kierunku rasizmu, ksenofo-
bii i  nietolerancji. Kobieta jest tak cudow-
nym obiektem obserwacji i  może być tak 
znakomitym kompanem, niezwykłą kochan-
ką, matką, siostrą i żoną, że wszystko, co ro-
bi, powinno być dla mężczyzn interesujące 
i przydające barw światu. Niestety codzien-
ne konflikty damsko-męskie przekładają się 
na wiele sfer życia i bywają pretekstem do 
tego, by chełpić się szowinizmem męskim 
albo stosować przemoc żeńską w  stosun-
ku do drugiej osoby. Spośród kobiet piszą-
cych fascynowałem się wieloma poetkami 
polskimi i światowymi, żeby przywołać tyl-
ko Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Halinę 
Poświatowską, Łucję Danielewską, Marinę 

Cwietajewą, Sylwię Plath, Anne Sexton, Or-
miankę Sonę Van i  Chinkę Zhao Si. Opu-
blikowałem też wiele recenzji książek au-
torek polskich od Joanny Pollakówny i  Lu-
cyny Skompskiej przez Annę Janko, Wisła-
wę Szymborską, Alicję Patey-Grabowską 
aż do Ariany Nagórskiej, Marioli Lewickiej 
i Agnieszki Mrowińskiej. Napisałem też wie-
le posłowi i wstępów do tomów poetek, mię-
dzy innymi Joanny Jędrzejewskiej-Bałdygi, 
Anny Cybulskiej, Danuty Muchy, Karoliny 
Kusek, a  na łamach „Okolicy Poetów” pu-
blikowałem analizy najpiękniejszych wier-
szy pań, np. Szymborskiej czy Adriany Szy-
mańskiej.

Należysz do pokolenia Nowych Roczników. 
Co to oznacza?
– W PRL-u tworzono te pokolenia poetyckie 
trochę na siłę, a specjalizowali się w tym An-
drzej K. Waśkiewicz i Jerzy Leszin-Koperski. 
To oni stworzyli antologię pt. Nowe roczniki, 
w której zamieścili autorów dość przypadko-
wo dobranych, nie wartościując jakoś szcze-
gólnie ich tworów literackich, a jedynie sto-
sując kategorię generacyjną. Dzisiaj widać, 
że ich zabiegi niewiele dały, bo obecność 
tego „pokolenia” w  literaturze polskiej jest 
bardzo wątpliwa i poza tekstami kilku kryty-
ków towarzyszących, nie powstała wykład-
nia grupy, nie mówiąc już o monografiach 
krytycznoliterackich czy naukowych. To było 
bardzo wygodne dla ówczesnych władz kul-
turalnych i politycznych – skoszarować mło-
dych na wąskiej przestrzeni i nie pozwalać 
na kształtowanie się wybitnych osobowości. 
Niech pieski sobie warczą, ale tylko trzyma-
ne na krótkiej smyczy, tylko w obrębie wą-
skiej rzeczywistości młodoliterackiej. Do-
świadczenia wszystkich pokoleń – od czasów 

Skamandra, poetów II wojny światowej, 
przez grupę „Współczesności”, Orientację 
Poetycką Hybrydy czy Nową Falę – wskazu-
ją, że w literaturze pozostają przede wszyst-
kim wybitne jednostki, a kategorie socjolo-
giczne mogą być co najwyżej pomocą w ich 
zrozumieniu albo przy szerszym opisie.

W wielu wierszach poruszasz tematy zwią-
zane z określonymi grupami społecznymi, 
przypominasz losy zdegradowanych środo-
wisk końca XX wieku, ludzi słabych we-
wnętrznie, tragicznych wobec okoliczno-
ści. Snujesz opowieść o chłopcach o dziew-
czętach/ którzy polegli w drugiej połowie/ 
dwudziestego wieku. Pochylasz się nad 
subkulturą, w  której liczą się wyłącznie 
narkotyki, oraz nad środowiskiem więzien-
nym tamtych czasów. Skąd twoje zaintere-
sowanie tym tematem?
– Tutaj dotykasz mojej twórczości sprzed 
czterdziestu i trzydziestu lat, czyli z czasów 
nieomal młodzieńczych i tzw. dojrzałej mło-
dości. Po opublikowaniu pierwszego tomu 
wierszy pt. Samobójcy spod wielkiego wo-
zu szybko stałem się poetą rozpoznawalnym 
dla towarzyszącej krytyki literackiej i kimś, 
o kim zaczęto opowiadać niestworzone rze-
czy. Oczywiście w pewnym sensie sam się 
do tego przyczyniłem, bo żyłem mocno, krą-
żyłem po Polsce, nie wylewałem za kołnierz 
i potrafiłem wdać się w niejedną bójkę. Ale 
moją pozycję ugruntował tom pt. Najnow-
szy testament, za który otrzymałem Nagro-
dę im. Andrzeja Bursy. W  rodzinnej Byd-
goszczy to był szok, że taki młody, mało 
znany poeta otrzymał nagrodę, którą wcze-
śniej uhonorowano Barańczaka i Wojaczka, 
Kijonkę, Fabera i  Kornhausera. Szybko też 
urosła armia wrogów i zawistników, którzy 

chcieli mnie jakoś przetestować, a że był to 
czas, gdy miałem coś wspólnego z  hipisa-
mi, gitowcami i  pierwszymi w  Polsce ćpu-
nami, stawałem się tematem wielu bzdur-
nych bajań i  przeinaczeń. Prawda była ta-
ka, że literatura powstrzymała mnie przed 
ostatecznym wejściem do subkultur mło-
dzieżowych, zostałem studentem polonisty-
ki i na wszystko patrzyłem dwudzielnie. Już 
w  latach siedemdziesiątych, gdy obwoła-
no mnie przywódcą grupy chuliganów, sta-
rałem się tonować zapędy moich kolegów 
i nie pozwalałem krzywdzić nikogo. Liczono 
się ze mną z powodu mojej tężyzny fizycz-
nej, pamiętano, że trenowałem kulturysty-
kę, karate i boks, że miałem stopień ratow-
nika wodnego i zdobyłem żółty czepek. Nie 
umiałem szybko odejść od dawnych przy-
jaciół i uczestniczyłem w ich grach i zaba-
wach, ale coraz głębiej wnikałem też w po-
ezję, zaczynałem pisać prozę i  teksty kry-
tycznoliterackie dla wielu periodyków. Po-
koleniowi koledzy i  koleżanki stali się dla 
mnie wdzięcznym tematem do obserwacji, 
a tworzone wiersze i opowiadania układały 
się w ciąg diagnoz socjologicznych. To by-
ły traumatyczne doświadczenia, gdy stawa-
łem nad otwartą trumną kogoś, kogo zna-
łem wiele lat, z kim bawiłem się na podwór-
ku, a  potem spotykałem się na boisku czy 
w sali klubu sportowego. Patrzyłem na mar-
twe ciała przyjaciół i zauważałem, jak zmie-
niali się pod wpływem stężenia pośmiert-
nego i jak szybko podążali w otchłań rozpa-
du. Moja aktywność literacka i  artystyczna 
nie podobała się wielu urzędnikom kultury 
i w 1986 roku sprowokowali oni sytuację, po 
której znalazłem się w bydgoskim areszcie. 
Napisałem wtedy nieco wierszy dokumentu-
jących to, co wtedy czułem i co zobaczyłem, 
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obcując z mordercami i złodziejami, dysku-
tując z więźniami politycznymi. To był trud-
ny czas dla mnie, bo właśnie podjąłem pra-
cę na polonistyce bydgoskiej i wszystko mia-
ło pójść innymi torami. Na szczęście miałem 
wtedy kochającą żonę i przyjaciół, którzy do-
pomogli mi wydostać się z tej matni i usta-
bilizować życie. A decyzję o moim zwolnie-
niu, po wstawiennictwie Jana Dobraczyń-
skiego, podjął sam Wojciech Jaruzelski…

W wydanym w 2000 roku Cmentarzu nie-
bieskich aniołów. Wierszach generacyjnych 
1975-2000 zapraszasz do świata istnieją-
cego pośród upadłych wartości, często po-
zbawionego granicy między dobrem i złem. 
Wprowadzasz nas w atmosferę niepokoju, 
smutku i zwątpienia, pustki i wyobcowa-
nia. Obok liryki pojawia się brutalny natu-
ralizm. Czy można zaryzykować stwierdze-
nie, że w pewnym sensie byłeś lub jesteś 
częścią tego świata?
– Tak, ja wcale nie wypieram się, że miałem 
związki z  różnymi subkulturami młodzieżo-
wymi, chociaż – jak wskazałem wyżej – sze-
dłem też inną drogą, miałem swoje rozległe 
zainteresowania geograficzne, malowałem 

i rysowałem, z wielką pasją fotografowałem, 
a potem wciągnęła mnie literatura i w pew-
nym momencie byłem bardzo płodnym kry-
tykiem literackim. Wyszedłem jednak ze śro-
dowisk zdegradowanych, z grupy chłopaków 
i  dziewcząt, którzy za swój ekstremizm ży-
ciowy często płacili cenę najwyższą. Kolej-
ne śmierci, czasem bardzo drastyczne, tak 
mną wstrząsały, że zapragnąłem dać świa-
dectwo naszym pokoleniowym eskapadom 
i wybrykom. Dzisiaj czasem nachodzą mnie 
takie myśli, że może warto byłoby zastoso-
wać w naszej rzeczywistości reguły rządzące 
tamtym światem… I dać co niektórym kana-
liom po gębie.

Aleja Klonów to powieść wspomnieniowa, 
w której możemy odnaleźć wiele mistycz-
nych akcentów. Skąd ta mistyka i dlacze-
go? Czy wszystkie występujące w powieści 
postaci wzorowane były na prawdziwych 
ludziach? Czy to obraz twojego dzieciństwa 
i młodości?
– Aleja Klonów była moją wielką przygodą 
literacką przez wiele lat, a nagrodzenie jej 
przez nie byle jakie jury Bydgoską Nagro-
dą Literacką „Strzała Łuczniczki” dało mi 

wiele satysfakcji. Cieszę się, że Janusz Drze-
wucki, Dariusz Nowacki i  Arkadiusz Mora-
wiec dostrzegli w niej to, co było moim za-
łożeniem od samego początku, czyli próbę 
uchwycenia świadomości dziecka, zaraz po 
urodzeniu i w  latach następnych, a  jedno-
cześnie projekcję jej na świadomość doro-
słego człowieka żyjącego w  świecie filozo-
fii i  kultury. Ważna jest też owa wskazana 
przez ciebie mistyka, bo według klasycznej 
definicji mistycyzm to ruch w kierunku ta-
jemnicy, a  dla mnie zawsze było wielkim 
sekretem to, że się urodziłem w  1958 ro-
ku w Bydgoszczy przy ulicy Szubińskiej 33, 
w parterowym domku z podwórkiem, a na-
de wszystko, że od samego początku poja-
wiały się w mojej głowie myśli analityczne. 
Jakbym porównywał to nowe życie z  jakąś 
dziwną, ledwie przeczuwaną przeszłością 
prenatalną i  uczestniczył w  tajemnym mi-
sterium transmigracyjnym. Oczywiście nie 
napisałbym tej powieści, gdyby nie wcze-
śniejsze lektury utworów takich mistrzów 
słowa jak William Golding, Isaac Bashevis 
Singer czy William Faulkner. To oni kazali 
mi interesować się złem w ludzkim świecie 
i  wskazywali niezwykłe zależności między 

różnymi rzeczywistościami naszego byto-
wania, uczyli też trików narracyjnych. Pisa-
łem dość długo Aleję Klonów we fragmen-
tach i publikowałem je na blogu, ale gdzieś 
od połowy książki praca tak mnie wciągnę-
ła, że szybko podążyłem ku końcowi, a wła-
ściwie ku ostatecznemu rozmyciu wszyst-
kiego, w poczuciu cudowności istnienia. To 
jest opowieść o  chłopcu, który pojawił się 
nie wiadomo skąd i doświadczył od razu zło-
żoności ludzkiej rzeczywistości, obserwował 
barwne, autentyczne typy ludzkie, zdarze-
nia na tytułowej ulicy, czasem miewał wi-
zje mediumiczne, a w jego snach aniołowie 
wciąż toczyli walkę z siłami zła, czasem wy-
grywając, a kiedy indziej ponosząc klęskę.

Maria to tytuł twojego tomu z wierszami 
lirycznymi… miłosnymi. Czy były pisane 
dla jednej kobiety, czy też inspirację stano-
wiły doświadczenia relacji z  wieloma ko-
bietami?
– Tak, pisałem je dla mojej wielkiej młodzień-
czej miłości, którą poznałem w  V Liceum 
Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, do które-
go razem chodziliśmy. Ona była jedną z naj-
piękniejszych dziewcząt w szkole i obiektem 

Bruksela, 2015

Chiny, Xuzhou 2015

Nowy Jork, 2019Stambuł, 2016



16 LiryDram 17styczeń–marzec 2020LiryDram styczeń–marzec 2020

westchnień wielu chłopaków. Solidnie mnie 
wtedy doświadczyła i  spowodowała, że po-
jawiło się we mnie przekonanie, że coś jest 
ze mną nie tak… Dopiero po latach przyzna-
ła, że byłem „ładnym chłopcem” i dziewczy-
ny też zazdrościły jej tego związku, tym bar-
dziej że byłem w nią wpatrzony jak w ponad-
naturalne zjawisko. To był czas słodyczy i pio-
łunu, a w tle pojawiały się piosenki Beatle-
sów, mroczne tony Led Zeppelin i Black Sa-
bath, ballady Boba Dylana, Leonarda Cohe-
na i Joan Baez. Wiersze były odzwierciedle-
niem tego naszego ścierania się i  wielkiej 
miłości, która niestety skończyła się, gdy po-
szliśmy na studia. Po latach wydałem te tek-
sty jeszcze raz w tomie pt. Wiersze o miło-
ści i śmierci, dodając do nich poematy uka-
zujące, kim się stałem po tym młodzieńczym 
ukąszeniu i jak musiałem walczyć z myślami 
samobójczymi i poczuciem przegrania. Mie-
liśmy potem dość dobry kontakt z Aliną, aż 
do jej śmierci w  roku 2017, i  sekundowa-
łem jej próbom literackim, bo i ona po ukoń-
czeniu anglistyki i podjęciu pracy lektorki na 
uniwersytecie także zaczęła pisać wiersze. Te 
młodzieńcze przeżycia miłosne i filozofia ży-
ciowa mojej dawnej dziewczyny wróciły do 
mnie i  przeżyłem prawdziwy szok, gdy na 
YouTubie znalazłem wspaniałą piosenkę Jo-
wity Świtońskiej pt. Chwila z tekstem mojej 
Aliny. Tak oto nasza dawna miłość pojawiła 
się w wielkim spektrum kultury, a z racji te-
go, że moje wiersze też genialnie interpretuje 
bard z Poznania Tomasz Bateńczuk, to może 
gdzieś tam spotykają się te energie. Wszyst-
ko przemija i przepada, ale chwil spędzonych 
z  nią nigdy nie zapomnę – musieliśmy się 
rozstać, bo miały się urodzić inne dzieci i in-
ne miłości czekały na swoją kolej, dobrze, że 
chociaż zostały wiersze…

Dużo podróżujesz, co oczywiście znajdu-
je odzwierciedlenie w publikacjach książ-
kowych i  nie tylko, np. Bulwar Singera, 
Sprzedawca skowronków czy Żółty olean-
der. Czym są dla ciebie nowe miejsca i no-
we twarze? Czego od nich oczekujesz?
– Od roku 2000 i mojego pierwszego pobytu 
w Stanach Zjednoczonych dzieje się coś nie-
bywałego w moim życiu i koła się domykają, 
a  dawne fascynacje geograficzno-podróżni-
cze stają się faktem. Wszystko oczywiście za 
sprawą literatury i wchodzenia w coraz szer-
sze kręgi międzynarodowe. To spełnienie jest 
wręcz kosmiczne dla chłopaka z małego po-
dwórka w Bydgoszczy, bo skala tych podró-
ży jest doprawdy niebywała: Chiny, Indie, Ke-
nia, Republika Południowej Afryki, Kolumbia, 
Irak, Gruzja, Armenia, Turcja, dalekie prze-
strzenie Rosji, Stany Zjednoczone od Nowego 
Jorku przez Florydę i Nowy Orlean aż do Ka-
lifornii i prawie wszystkie kraje europejskie, 
a szykują się już wyjazdy do Japonii, Austra-
lii, Argentyny… Magia podróżowania, pozna-
wania nowych ludzi, słuchania ich opowieści, 
a nade wszystko oglądanie miejsc, o których 
kiedyś mogłem tylko marzyć, tak mnie wcią-
gnęły, że zacząłem na nie odpowiadać two-
rzonymi na wyjazdach wierszami, esejami 
i relacjami na blogu. Teraz kolejne eskapady 
są dla mnie wyzwaniem i nadzieją na nowe 
teksty i potem, po przepracowaniu w Polsce, 
na nowe książki. Mój wielki przyjaciel Jerzy 
Szatkowski, po opublikowaniu drugiego zbio-
ru w cyklu podróżnym – Sprzedawca skow-
ronków – powiedział, że nie spocznę, aż nie 
stworzę dziesięciu takich książek, i wydało mi 
się to tak nieprawdopodobne, że śmiałem się 
w głos. A teraz powstaje już taka dziewiąta 
książka pt. Pocztówka z Puri. Wiersze Oceanu 
Indyjskiego…

Pierwsza z  twoich podróżniczych książek 
poetyckich to Bulwar Singera. Wiersze, 
które składają się na ten tom, są obrazem 
wspomnień z podróży do Ameryki. Widzi-
my w nich zderzenie historii z obrazem dzi-
siejszym, konfrontację marzeń z  realiami 
oraz próbę umiejscowienia siebie w zmie-
niającej się rzeczywistości. Dlaczego w ty-
tule tego tomu nawiązujesz do nazwiska 
polsko-żydowskiego noblisty Isaaca Bashe-
visa Singera?
– Bo to jest konkretna ulica w Nowym Jor-
ku, na której znalazłem się, szukając śladów 
pisarza, i przeżyłem tam niezwykłe olśnie-
nie, czego ślad został w  rozbudowanym, 
trzyczęściowym wierszu, który dał tytuł to-
mowi. Teraz po pięciu pobytach w USA po-
jawiło się wiele nowych wierszy „amery-
kańskich” i  tom domaga się drugiego, po-
szerzonego wydania. Szczególnie pobyty 
na Florydzie, w Nowym Orleanie i nad Oce-
anem Spokojnym zainspirowały mnie do na-
pisania nowych tekstów. Mój pierwszy wy-
jazd był możliwy dzięki przyjaźni ze znako-
mitym tłumaczem i poetą Adamem Szype-
rem, z  którym przyjaźniłem się wiele lat, 
a on przyjął mnie w swoim domu w Eliza-
beth i sfinansował mój pierwszy amerykań-
ski zbiór wierszy pt. Black Silk. Dzięki nie-
mu poznałem też wspaniałego nowojorskie-
go wydawcę Stanleya H. Barkana i wielkich 
poetów amerykańskich: Stanleya Kunitza, 
Geralda Sterna, Henry’ego Taylora. To był 
rok 2000 i nie dość że byłem oszołomiony 
Ameryką, to jeszcze wraz z Józefem Bara-
nem i Bogusławem Żurakowskim znalazłem 
się w siedzibie ONZ-u, gdzie miała miejsce 
impreza pt. American Poets Meets Polish 
Poets. Ten pierwszy pobyt był zaledwie ty-
godniowy, ale to wtedy napisałem pierwsze 

wiersze, które zaczęły układać się w  cykle 
i tworzyć coś na kształt poetyckich dzienni-
ków podróży. Oczywiście nie byłem w  tym 
pierwszy, bo kto interesuje się polską po-
ezją, wie doskonale, że takie wiersze pisa-
li Mickiewicz, Słowacki, Zbigniew Herbert 
i Czesław Miłosz, żeby wymienić tylko tych 
największych. Szybko też stały się dla mnie 
ważne zdania Herberta: Dla mnie dużą rolę 
w sensie inspiracji odegrały podróże. Podró-
że to znaczy próba zmierzenia się z obcym 
światem. Obcym językowo, obcym w sensie 
krajobrazu, obcym w sensie kultury. Czy ja 
potrafię ogarnąć swoją ograniczoną wrażli-
wością coś, co się urodziło, co powstało da-
lej niż jej klan, rodzina, przyjaciele, naród? 
I  dla mnie podróże są tym odświeżeniem 
widzenia. I drzewo, którego nie widziałem, 
ptak, którego nie widziałem, katedra, której 
nie widziałem, atakuje mnie i woła, czy ja 
potrafię przywołać takie słowa, którymi po-
trafię to wyrazić po prostu. Te zdania przy-
wołuję czasem, gdy powierzchowni krytycy 
próbują mnie wtłoczyć w  kolejny schemat 
i  pomniejszyć wartość tych wierszy, usta-
wiając je w jednym szeregu z prozą przygo-
dowo-podróżniczą. A przecież chodzi w nich 
– jak to zaznaczyłaś w pytaniu – o zderzenie 
historii z obrazem dzisiejszym, konfrontację 
marzeń z realiami i też próbę umiejscowie-
nia siebie w zmieniającej się rzeczywistości.

Sprzedawca skowronków to wiersze oraz 
proza powstałe pod wpływem podróży do 
Chin. Czy to bardziej obraz liryczny czy roz-
ważania filozoficzne?
– Chiny to wielka przygoda mojego ży-
cia i  dzisiaj po dziesięciu pobytach w  tym 
wielkim kraju mogę powiedzieć, że także 
ogromna inspiracja, odzwierciedlająca się 
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w  nowych wierszach i  esejach, w  przekła-
dach i planowanych książkach. Wszystko za-
częło się od obszernego zbioru pt. Sprze-
dawca skowronków, a potem – przez prze-
kłady wierszy Jidiego Majii i  monografię 
o jego poezji pt. Odwieczny ogień – orbito-
wało ku pisanej właśnie książce eseistycz-
nej. Byłem już w wielu słynnych miejscach 
Kraju Środka, od Xi’an z terakotową armią, 
przez Wyżynę Tybetańską i jezioro Qinghai, 
Chengdu, Xi Chang aż do Pekinu z jego wie-
loma cudownościami, Nankinu tak doświad-
czonego przez Japończyków i zjawiskowego 
Szanghaju. Wszystko dokumentuję też fo-
tograficznie i  potem zdjęcia zamieszczam 
w  kolejnych tomach mojego cyklu, tak że 
czytelnik może znaleźć się w obcych rzeczy-
wistościach na kilku poziomach – metafo-
rycznym, zdarzeniowym i wizualnym. Chi-
ny były moim wielkim marzeniem, które 
spełniło się z nawiązką, a nowe wiersze tak 
wzbogacą Sprzedawcę skowronków, że przy 
drugim wydaniu będzie to praktycznie no-
wa książka. Dopełnieniem wszystkiego by-
ło opublikowanie mojego wyboru wierszy 
w Chinach pt. Odcień wieczności, w ogrom-
nym nakładzie, ze wspaniałymi przekładami 
Zhao Si i z dużą recepcją krytycznoliteracką.

Wiem, że stworzyłeś monografie Adama 
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Zyg-
munta Krasińskiego (Mickiewicz. Wyobraź-
nia i żywioł, Słowacki. Kosmogonia, Krasiń-
ski. Gigantomachia). Skąd pomysł na pisa-
nie monografii? I dlaczego te, a nie inne syl-
wetki twórcze stały się obiektem twoich li-
terackich zainteresowań?
– Pracując przez trzydzieści lat na uniwersy-
tecie, musiałem tworzyć takie książki na ko-
lejne stopnie naukowe. Ale Mickiewiczem 

zająłem się już przy pisaniu pracy magister-
skiej, w której połączyłem moje zaintereso-
wania ornitologiczne i  literackie. Powstało 
magisterium pt. Symbolika ornitologiczna 
w  twórczości Adama Mickiewicza, a  potem 
doktorat o  czterech podstawowych żywio-
łach w twórczości tego twórcy. Podczas pracy 
nad nim pojawił się pomysł kulturowego opi-
su czterech polskich wieszczów, tym bardziej 
że dotychczasowe opisy ich dzieł nie dotyka-
ły fenomenów, które ja spostrzegłem. To by-
ło ogromne zadanie, bo zakładało opis sys-
temowy, a zatem potrzebne były monografie 
opisujące całość dokonań. Teraz wciąż pracu-
ję nad tomem o Norwidzie, choć odłożyłem to 
zadanie na jakiś czas, gdyż znakomita edycja 
dzieł Czesława Miłosza zainspirowała mnie 
do stworzenia pracy o jego twórczości. Pro-
centowo bardziej zaawansowany jest u mnie 
Miłosz i ta książka najpierw zostanie opubli-
kowana, ale nie byłbym sobą, gdybym nie do-
kończył też monografii o Norwidzie. Teraz, po 
odejściu z uniwersytetu, pojawiła się też no-
wa sytuacja badawcza, pozwalająca mi pisać 
bez ograniczeń, bez lęku, że jakiś zawistnik 
z tytułem profesorskim zemści się za krytykę. 
Po znakomitej recenzji książki o Mickiewiczu 
pióra Jana Błońskiego także zaczęło się wo-
kół mnie kumulować wiele zła w tym wzglę-
dzie, a szczytem wszystkiego były dwa oszu-
stwa habilitacyjne. Niestety polska nauka o li-
teraturze wciąż jest uzależniona od układów 
i wzajemnego lansowania się, a  jakakolwiek 
konstruktywna krytyka niesie za sobą daleko 
idące konsekwencje zawodowe.

W jakim kierunku zmierzasz? Jakie są two-
je literackie plany na przyszłość?
– Mam nadzieję, że ku chwalebnym zda-
rzeniom, ale któż to wie…? Mam w głowie 

wiele projektów, sporo materiału do opra-
cowania, ale wszystko rozbija się o finanse 
i  możliwości kreatywne człowieka, który 
dopiero co był tak zwanym młodym poetą, 
a  już przekroczył granicę sześćdziesięciu 
lat i zaczął porządkować wszystko w prze-
czuciu zbliżającego się „końca świata”… 
Mam nadzieję, że uda mi się zostawić po 
sobie porządek, a stojące na półkach rów-
ne tomy wydań moich książek będą za-
świadczać, że nie zmarnowałem danego 
mi czasu…

Prowadzisz Dziennik Ornitologa. Tytuł 
dla mnie zaskakujący, gdyż kojarzący się 
przede wszystkim z  baczną obserwacją 
i opisem życia ptaków. Tymczasem na blo-
gu obok notek i zdjęć ptaków (np. Wąsat-
ki z 9 lutego 2020 r.) odnajduję artykuły 
dotyczące m.in. twórczości oraz sylwetek 
różnych twórców, nie tylko ze świata lite-
rackiego. Skąd zatem taki tytuł? Czy to – 
jak rozumiem – metaforyczne nawiązanie 
do ornitologii wywodzi się z  Twoich au-
tentycznych – może wczesnodziecięcych 
lub młodzieńczych zainteresowań ptaka-
mi, ich wyglądem, zwyczajami? A  może 
ma to związek z  jakimś drugim kierun-
kiem studiów?
Tak, dobrze to wyczułaś… moje zaintere-
sowania ornitologiczne mają związek z la-
tami spędzonymi na osiedlu Błonie w Byd-
goszczy, gdzie wraz z moim młodszym bra-
tem Jackiem, zajmowaliśmy mały pokoik 
w M3. Niestety specjalnością architektów 
PRL-u były tzw. pokoje z wnęką i dopiero 
po dobudowaniu ścianki działowej, rodzi-
ce dali nam jako taką intymność. Nikt wte-
dy nie przejmował się tym, że dwóch chło-
paków spało razem, a  prawdziwie wąsko 

zrobiło się, gdy zaczęliśmy uprawiać spor-
ty i rozrośliśmy się fizycznie. Jakoś jednak 
ze sobą wytrzymaliśmy, a teraz pozostało 
przede wszystkim wspomnienie wzajem-
nych inspiracji – brat szybko zaczął foto-
grafować i  interesować się ptakami, a  ja 
przejąłem te zainteresowania od niego. 
Potem napisałem wiele artykułów o orni-
tologii polskich pisarzy, a nawet wydałem 
w 1998 roku książkę pt. Ptaki Mickiewicza 
i inne artykuły romantyczne. Blok nazwa-
łem Dziennik ornitologa, bo zamieszczam 
w  nim przybliżenia poszczególnych ga-
tunków różnych mieszkańców przestwo-
rzy, oczywiście – i tu także masz rację – to 
jest też tytuł metaforyczny, bo oprócz pod-
glądania ptaków akcentuję w nim „podglą-
danie” szeroko pojmowanej kultury, publi-
kując cykle o  starożytności, malarstwie 
i  rzeźbie, o  dawnych kolekcjach filateli-
stycznych i fascynacjach lekturowych. My-
ślę, że to jest pojemna formuła, pozwala-
jąca mi zamieszczać wiele materiałów, od 
recenzji, poprzez niewielkie eseje, a skoń-
czywszy na fragmentach pisanych opowia-
dań i powieści. Czasem ten dziennik staje 
się też trybuną moich artykułów interwen-
cyjnych, gdy ścieram się z  różnymi opo-
nentami, albo wskazuję jakieś patologie. 
Założyłem Dziennik ornitologa w 2008 ro-
ku, a więc prowadzę go już dwanaście lat 
i czas najwyższy zacząć wydawać jego ko-
lejne tomy papierowe, choć będzie to za-
danie trudne, gdyż książki muszą być wy-
drukowane w  kolorze, z  wieloma ilustra-
cjami, z  indeksami, na dobrym papierze 
i w twardej oprawie, by grube tomy się nie 
rozpadały. To moje kolejne zadanie i mam 
nadzieję, że uda mi się je szybko zreali-
zować… 
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Dariusz Tomasz Lebioda 

Wiersze z tomów z lat 1980–2020

Samobójcy spod wielkiego wozu, 1980

Rocznik 58
Chłopaki z mojego rocznika tatuowali
sobie na ramionach stopnie wojskowe
nosili na szyi przedziurawione jednocentówki
na srebrnych łańcuszkach chłopaki z mojego
rocznika wiele trenowali często zmieniając 
dyscyplinę rzucali oszczepem marzeń ponad
sto metrów pchali kulę woli szybowali 
nad poprzeczką czasu a kto strącił lub 
spalił musiał próbować raz jeszcze chłopaki
z mojego rocznika znali telewizję i Gagarina
czytali że kiedyś była wojna Oświęcim i 
śmierć a kto nie wierzył truł się gazem
dla sprawdzenia albo z miłości chłopaki
z mojego rocznika nosili Wrangle i
drukowane w idee koszulki lubili pić
piwo i zdawać na studia często wieczorem
zbierali się razem przed blokiem by
naradzić się jak pokonać następnych parę 
dni

Maria, 1982

***
Nasiąkam twym smutkiem tak jak drzewo 
rzucone do rzeki nasiąka powoli jej ciałem 
zanim opadnę na dno jeszcze kilka razy 
wyciągniesz mnie na brzeg swoich gładkich 
piersi spróbujesz odbudować ze mnie 
swoje zburzone ciepło – mokre drzewo 
nie będzie się chciało 
zapalić 

DARIUSZ TOMASZ LEBIODA –  
ur. 1958 w Bydgoszczy. Wykładowca 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
(1985-2015), The State University 
of New York w Buffalo (2002 visiting 
professor). Członek Stowarzyszenia 
Kultury Europejskiej (SEC), Związku 
Literatów Polskich i Bydgoskiego 
Stowarzyszenia Artystycznego. Redaktor 
naczelny kwartalnika filologiczno-
artystycznego „Temat”. Wydał 45 
zbiorów wierszy w kilkunastu krajach, 
m.in.: Samobójcy spod wielkiego wozu, 
Warszawa 1980, Najnowszy testament, 
Bydgoszcz 1983, Na chwilę przed 
końcem świata, Warszawa 1988, Pole 
umierającej kraski, Kraków 1988, Płacz, 
moje pokolenie. Wiersze wybrane, 
Bydgoszcz 1990, Krew jednorożca. 
Wiersze symboliczne, Bydgoszcz 1997, 
Tren nowego czasu. Wiersze mistyczne 
1979–1999, Bydgoszcz 1999, Cmentarz 
niebieskich aniołów. Wiersze generacyjne 
1980–1999, Bydgoszcz 2000, Wiersze 
o miłości i śmierci, Poznań 2001, Black Silk 
/ Czarny jedwab, Nowy Jork – Kraków 
2002, Череп Картезія, Вибрані вірші 
1980–2001, Kijów 2002, Descartova 
lebka, Opava 2003, Czaszka Kartezjusza, 
Warszawa 2003, Kartezijeva lubanja. 
Izabrane pjesme 1980–2000, Split 
2004, Descartes’ Schädel, Kolonia 2005, 
La Bailarina de la Reina Hatshepsut. 
Poemas Selectos 1980–2005, Madryt 

– Gwatemala 2008. Autor książek 
eseistycznych poświęconych poezji XIX 
i XX w., w tym: Mickiewicz. Wyobraźnia 
i żywioł (1996), Słowacki. Kosmogonia 
(2004); Mattes Gold (Kolonia 2007), 
Krasiński. Gigantomachia (2010). 
Odwieczny ogień Życie i twórczość 
Jidiego Majii (2019). Wiersze publikował 
w „Twórczości”, „Odrze”, „International 
Poetry Review” (USA) oraz w dziesiątkach 
innych periodyków literackich w kilkunastu 
krajach. Trzykrotny stypendysta 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Uczestnik spotkań pisarzy 
amerykańskich i polskich (Nowy Jork 
2000) oraz wymiany międzynarodowej 
autorów chińskich i europejskich (Pekin 
2009). Odznaczony m.in. Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką 
Zasłużony dla Kultury Polskiej. 
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gdzie odeszłaś matko mojej młodości jaka rzeka użycza
ci swojego tchnienia jakie ulice przygarnęły szept 
twoich kroków 

ja już jestem daleko od naszych świtów pośród sitowia
od wędrówek po wydmach i biegu przez zimowe
Węgry

moje łzy już dawno wyschły a moja twarz połyskuje 
w wystawach sklepowych Berlina Londynu
Paryża

odbija się w lustrach innych oczu
i w smutnych wynajętych
pokojach 

ta kobieta która jest ze mną kocha mnie na pewno
była ze mną w bólu chorobie i smutku
przychodziła do więzienia

pisała listy często w nocy opierała
się na moich piersiach
i płakała

nie mogąc ciebie Mario zapomnieć
nie mogąc pogodzić się z tym
że tyle dni tobie oddałem

ta kobieta dała mi syna dała mi
córkę i dała mi
ból

gdzie jesteś moja mateczko litościwa
gorzka jak wiatr nad Bałtykiem
daleka jak zgasły szept

czy twoje milczenie ma wciąż 
ten sam mdły
smak

Poemat o gwiezdnym chłopcu, 1996 

Poemat o gwiezdnym chłopcu
1.
Byłem smutnym chłopcem wpatrzonym w czerń 
I blask – chodziłem na cmentarze i przysiadałem 
przy grobach kolegów 

przez mózg przepływały mi jesienne chmury a w oczach
łopotały czarne szmaty gawronów czułem zapach zetlałej 
trawy i liści spadających na ziemię

topole szumiały funeralną pieśń olchy modliły się do nieznanego
boga wiszącego na ogromnej lince horyzontu razem ze 
szkieletami rudzików i jaskółek razem ze szkieletami

kolegów których kiedyś znałem – patrzyłem w dal i czułem jak 
krew buszuje mi w żyłach ptak serca szamocze się bezgłośnie
a sznur aorty truchleje pośród mrozu

o Jahwe jesteś wielkim szalbierzem o Jahwe jesteś wielkim 
herosem strzelasz tak celnie ze złotego łuku wieczności 
tak delikatnie odzierasz chwile ze skóry; znasz pierwszą 
i ostatnią literę hebrajskiego alfabetu

nosisz w bukłakach na wodę łzy niewinnych nosisz w tobole na 
plecach świętą Torę istnienia – o Jahwe jakże boli każda iskra 
krzesana przy uderzeniu czaszki o czaszkę

8.
Miałem wtedy dziewczynę którą całowałem w zamglonym 
lesie którą wnosiłem na rękach na wzgórza – której 
nagie piersi pieściłem

rozgarniałem włosy gładziłem ramiona i całowałem
setki tysiące 
razy 

gdzie teraz jesteś Mario Magdaleno w czarnych pończochach
i czerwonej bieliźnie gdzie jesteś ze łzami na rzęsach 
i rosą potu w pościeli
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teraz jest eksponatem 
w muzeum człowieka

każdy może ją wziąć do ręki
każdy może ją zważyć

nie myśli więc nie
jest

czaszka człowieka
pusta szkatuła 

Bulwar Singera 
Wiersze amerykańskie, 2012

Kamienie z Central Parku
Przywiozłem z Central Parku garść kamieni
leżały w Ameryce miliony lat czekając na
moją rękę

podniosłem je z ziemi i wsadziłem do
kieszeni

przeleciały ze mną przez
Atlantyk

teraz leżą na półce 
i na niej zostaną

dotykam ich
i myślę –

ile zdarzyło się w moim życiu ile razy 
mogłem ich nie tknąć bity pałką 
opluwany i oszukiwany 
drżący i wychodzący 
naprzeciw szaleństwu

myślę o swoim dzieciństwie o przyjaciołach 
i wrogach z tej samej ulicy myślę o moich 
miłościach narodzinach dzieci

Wiersze o miłości i śmierci, Poznań 2001

***
najpiękniejsza jesteś kiedy deszcz zmoczy 
ci włosy i spływa cieniutkimi strużkami po 
czole wydaje mi się wtedy że jesteś gałązką 
brzozy puszczającą pierwsze pąki 

najpiękniejsza jesteś kiedy patrzysz na 
gwiazdy czuję wtedy swoją kruchość i 
nierealność na parę sekund wtapiam się 
w granatowy chłód kosmosu

Czaszka Kartezjusza, 2003

Czaszka Kartezjusza
Oto jest czaszka człowieka
zimna szkatuła pustych
oczodołów

przetrwała czas wojny 
trzydziestoletniej 

śniły się w niej burze 
w mieście Ulm 

brzmiały w niej słowa boga 
quid vitae sectabor iter

był w niej obraz tego który 
myślał 
      
i głuchy wszechświat 
i czarna maź w ustach
 
potem leżała pod ziemią 
w lodowej trumnie

ukryta w atłasach ciemności
cenniejsza od złota
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jeszcze chwila a odwieczne 
Chiny zgasną dla niej 
na zawsze

jeszcze chwila a na ołtarzu
drogi i przeznaczenia

dopali się ostatnia 
wiązka kadzideł

Żółty oleander 
Wiersze arabskie, 2014

Chwila w górach Kurdystanu
Przystanąłem na chwilę przy urwisku 
skalnym i spojrzałem na dalekie
szczyty przy granicy z Iranem

po prawej pyszniły się oleandry 
i rododendrony

po lewej połyskiwało srebro
jeziora Dekan

jak wielka ryba opalizująca
łuskami jak przedpotopowy
potwór czyhający 
na śmiałków

samotne ścieżki wiodły
na przełęcze

pasterskie chaty czuwały
u rozstajów

pomyślałem że może jest to
najszczęśliwsza chwila
w moim życiu

chwila uspokojenia i ciszy
w majestacie gór 
Kurdystanu

o chwilach głodu
i zaspokojenia

kamienie z Central Parku
takie ciepłe i takie
zimne

niczym ludzie – tacy żywi 
a później tacy martwi

 

Sprzedawca skowronków 
Wiersze chińskie, 2013

Żebraczka w Świątyni Tao
Ta drobna kobieta z blaskiem urody na pomarszczonej 
twarzy żyła już tutaj wiele lat przed moim 
urodzeniem

– zawsze blisko świątyni Tao 
zawsze w cieniu stup 
platanów i topól

miała męża który umarł miała dzieci które ją
zostawiły spotykała ludzi którzy o niej
zapomnieli

teraz stoi na schodach wiodących
do figury złotego słonia
i prosi o święte juany

ludzie dają jej banknoty albo monety
robią zdjęcia i na zawsze 
odchodzą

–

ona zostaje przy świątyni ze swoim 
smutkiem i życzliwym 
uśmiechem
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Zomowcy i gitowcy, 2016

Grób żołnierzy niemieckich odkryty 
w mieście Bromberg

Tutaj doszli do kresu czasu tu zgasły 
w ich myślach jodły Schwarzwaldu 
usta Lilli Marlene i głos 
Hitlera

tutaj w suchym piasku nad Wisłą
pięćdziesiąt lat w płytkim
dole 

bez imion i nieśmiertelników
bez oczu i bez pulsu krwi 

kość przy kości czaszka
przy przestrzelonym
hełmie

bez trumny i bez słowa 
pastora bez litości 

i bez muzyki 
Wagnera

każda wojna jest
rzeźnią piękna

każda śmierć jest 
wojną

przegraną
Czy istnieje poezja podróżna? Zadaję to pytanie i natychmiast 
w mojej świadomości ustawią się ciąg tekstów, począwszy od 
literatury starożytnej, przez wieki średnie i kolejne stulecia, 
aż do tak wyrazistych jej realizacji jak Sonety krymskie Adama 
Mickiewicza, wczesne poematy Juliusza Słowackiego, wiersze 
Zygmunta Krasińskiego inspirowane Italią. Także XX wiek 
przyniósł sporo pięknych liryków włoskich Herberta i Miłosza, 
wiele wierszy światowych Różewicza, próby oswojenia nowej, 
zagranicznej rzeczywistości emigrantów młodszych pokoleń. 
Rozmyślam na ten temat w chwili ukazania się mojego ostatniego 
zbioru wierszy Ormiańska tancerka, który jak zwykle jest dla 
mnie wielkim zaskoczeniem i niewypowiedzianą radością. Tworząc 

poetyckim

Krzysztof Derdowski

i o trwodze
podróżowaniu

Dariusz Tomasz Lebioda w Xi’anO fo
t. 

Zh
ao

 S
i
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tom Bulwar Singera, zbierający wiersze z moich podróży do Stanów 
Zjednoczonych, nie zdawałem sobie sprawy, że otwiera się w mojej 
twórczości nowy etap, a następne wyprawy, do Chin, do Iraku 
i Armenii zaowocują kolejnymi książkami i staną się ważną cząstką 
mojego poetyckiego dorobku. Ale czy te wiersze można określać 
mianem „podróżnych”, jak to sugeruje zapis w bibliotekach i jak 
zaczynają je określać krytycy? Może dla rozwikłania tego dylematu 
wartościowa będzie publikacja szkicu Krzysztofa Derdowskiego, 
który powstał na kanwie trzech moich ostatnich zbiorów wierszy.

Dariusz Tomasz Lebioda

 Bulwar Singera, Sprzedawca skow-
ronków i  Żółty oleander to trzy 

książki Dariusza Tomasza Lebiody będą-
ce zwieńczeniem podróży poety do USA, 
Chin i Iraku. Zawierają wspomnienia spisa-
ne prozą i  wiersze będące odzwierciedle-
niem stanu jego emocji i przemyśleń. Nie-
wątpliwie są poważnym osiągnięciem, bo 
Lebiodzie udaje się pokazać w tych trzech 
książkach liczne fascynacje i stworzyć spój-
ny obraz świata. W spotkaniu z innymi kul-
turami autor jest aktywnie poznający, za-
ciekawiony tym, co go spotyka. To nie jest 
turysta przywiązany do hotelu, gdziekol-
wiek się znajduje, szuka spotkania, uważ-
nie obserwuje, emocjonalnie reaguje na 
to, co się mu przytrafia. Dobrze się chy-
ba też stało, że Lebioda nie jest młodzie-
niaszkiem, to człowiek dojrzały, liczący po-
nad pięćdziesiąt lat. A zatem dostrzegają-
cy już w  świecie i w  sobie samym proce-
sy nieodwołalnego przemijania. Mający za 
sobą wiele przeżyć i  lektur. Nie żywi mło-
dzieńczych złudzeń. Nie bez znaczenia jest 
i to, że Lebioda jest autorem już trzydzie-
stu zbiorów wierszy. Tworzy od lat osiem-
dziesiątych. Ma więc doświadczenie w pi-
saniu, a najkrócej mówiąc nie schodzi poni-
żej dość wysokiego poziomu poezjowania. 

Po trzydziestu latach pisania wierszy wie, 
jak się to robi. A przecież przez pierwsze 
lata twórczej drogi był poetą swego pokole-
nia. W takich tomikach jak Samobójcy spod 
wielkiego wozu, Najnowszy testament, Po-
le umierającej kraski opowiadał o młodych 
ludziach szukających własnej tożsamości, 
gdzieś pośród ćpania, picia, „Solidarno-
ści”. A było to pokolenie wielu przedwcze-
snych śmierci i psychiatrycznych powikłań. 
Lebioda odnalazł swój głos osobny, między 
Nową Falą a  Nową Prywatnością. Nie był 
jak nowofalowcy polityczny. Nie był jak po-
eci Nowej Prywatności domowy i  zaścian-
kowy. Wykorzystywał swoje najbliższe do-
świadczenia z  blokowiska, z  lichej bydgo-
skiej dzielnicy. Nie eksponował przesadnie 
własnego losu i doznań. Chciał być kronika-
rzem własnego pokolenia. I był. Należę do 
tego pokolenia i mogę zaświadczyć, że wie-
lu naszych wspólnych znajomych zaćpało 
się na śmierć, inni popędzili za forsą, gu-
biąc po drodze to, co osobiste i niepowta-
rzalne. Wiersze podróżne Lebiody, o  któ-
rych chcę tu opowiadać, nie zrywają z wy-
znaczoną przez autora tomu Płacz, moje 
pokolenie poetyką wzmożonej socjologicz-
nej obserwacji, uwrażliwienia na przeżycia 
innych ludzi.

Ameryka i przemijanie
Przy pobieżnej, wstępnej lekturze amerykań-
skiego tomiku Lebiody Bulwar Singera czytel-
nik może się czuć odrobinę zdezorientowa-
ny i skonsternowany. Poeta bowiem, opisując 
swoje amerykańskie doznania i doświadcze-
nia, nieustannie mówi o przemijaniu i śmier-
ci. Co jest zresztą lejtmotywem pozostałych 
części trylogii podróżniczej. Dlaczego jednak 
pisząc o kraju chyba najbardziej cywilizacyj-
nie dynamicznym, kraju nieustannej zmia-
ny i modernizacji, swobodnego rynku, poeta 
z uporem wraca do problemów przemijania 
i śmierci? W Ameryce tyle jest ruchu, auto-
strad, nieba pełnego samolotów. Co u  licha 
nakazuje w  tym kraju snuć poecie refleksje 
o ludzkich ostatecznościach? Dlaczego myśli 
tyle o przemijaniu i  śmierci na ludnych uli-
cach amerykańskich miast? Poeta wyjaśnia 
to precyzyjnie w  posłowiu do książki, które 
jest też diariuszem amerykańskiej jego po-
dróży: „Wiele razy w moim życiu znalazłem 
się w miejscach i sytuacjach, które dawały mi 
szczęście, rozświetlały moją jaźń, ale też za-
raz budziły smutną refleksję: Nie zatrzymasz 
chwili”. I tu jest ów poetycki pies pogrzeba-
ny. Otóż Lebioda tym intensywniej przeżywa 
przemijalność świata, im większe robi on na 
nim wrażenie. Im świat jest piękniejszy, od-
wiedzane miejsca fantastyczniejsze, tym bo-
leśniejsze jest to, że człowiek w tym świecie 
jest śmiertelny i przeminie. Jak każdy rasowy 
artysta, malarz, poeta, muzyk, Lebioda sta-
ra się ocalić piękno chwili, jej egzystencjalną 
i metafizyczną konsystencję. Ale wie też, że 
chwili ocalić się nie da, że nieuchronnie prze-
mija. Chwila, tak jak i człowiek – jest śmier-
telna. Czas, czas wszystko zmienia, jak słusz-
nie śpiewał Bob Dylan. Możemy wracać do 
ulubionych miejsc, jeśli będą nam sprzyjały 

okoliczności, ale przecież będziemy wówczas 
już choćby odrobinę inni. W  międzyczasie 
umrze nam ktoś bliski, na świecie będą miały 
miejsce wojny i katastrofy. Dana nam chwi-
la zachwytu nigdy precyzyjnie się nie powtó-
rzy. W amerykańskich wierszach Lebiody do-
chodzi nieustannie do styku piękna ze śmier-
telnością uczestników tegoż piękna. Kartkując 
na chybił trafił Bulwar Singera, trafiamy na 
takie puenty wierszy: tylko tutaj odrodzisz się/ 
i umrzesz w jednej chwili (Jadąc autobusem 
z Port Authority); głęboko tak/ samotnie/ tak/ 
(…)/ jak mewa wpatrzona/ w toń/ jak sama/ 
śmierć (Mewa); życie i  życie/ a później/ jed-
naka/ zawsze osobna/ śmierć (Canal Street). 
Tym przeczuciom śmierci i grozy przemijania 
towarzyszy zachwyt. A zachwyt jest wzmożo-
nym sposobem poznawania świata. To typo-
we heideggerowskie połączenie trwogi i zdzi-
wienia. Trwoga Heideggera, jak wiadomo, jest 
dogłębnym przeżyciem własnej śmiertelności 
i pojawia się po uprzednim otwarciu się pod-
miotu na bycie. Trwoga ani otwartość na by-
cie nie pojawią się u kogoś, kto właśnie zasta-
nawia się, czy wziąć kredyt lub co zjeść na ko-
lację. Trwoga jest stanem poetyckiego pozna-
nia. I owo poetyckie poznanie prowadzi czę-
sto do daleko idących wniosków metafizycz-
nych, o  których Lebioda we wspomnianym 
posłowiu powiada tak: „Patrzę na stada, za-
woje, zwałowiska chmur. Myślę o sile, o Isto-
cie, która to stworzyła. Czyż jakakolwiek reli-
gia zdoła oddać wielkość i ogrom stworzenia? 
Czy jakaś postać boska, mająca rodowód ludz-
ki, obdarzona ludzkim ciałem i  ludzkim wy-
glądem zdoła udźwignąć monumentalny cha-
rakter ziemskiej kosmogonii?”. Odpowiedz-
my: raczej nie, nie zdoła. Poeta też, w moim 
przekonaniu, udziela sobie takiej właśnie od-
powiedzi i dlatego w swoich wierszach tropi 



32 LiryDram 33styczeń–marzec 2020LiryDram styczeń–marzec 2020

raczej ową siłę stwórczą, dającą wszystkie-
mu trwanie i przemijanie niż osobowego Bo-
ga czy bogów. I dlatego tak fascynują go wiel-
kie przestrzenie i  ekspansje ludzkich dążeń. 
Ta siła jest wszędzie. W przygodnie spotkanej 
w samolocie Murzynce, w starym Żydzie wi-
dzianym w Nowym Jorku, ale także w źdźble 
trawy wyrastającym na chodniku, no i w pta-
kach, które są prawdziwą obsesją poety. Będę 
o tej obsesji, fascynacji jeszcze pisał przy oka-
zji chińskich wierszy Lebiody, tu jednak chcę 
odnotować to szczególne zauroczenie ptaka-
mi. W posłowiu nieustannie czytamy: „Podzi-
wiam atlasy ptaków, leksykony i  encyklope-
die i inne książki o nich (…) Nigdy do tej pory 
nie widziałem tego ptaka na żywo i robi on na 
mnie kolosalne wrażenie (…) Tuż przy brze-
gu pływają kaczki krzyżówki (…) Droga wie-
dzie przy rzece, więc w milczeniu podziwiam 
nowe widoki, zauważam sporo wodnych pta-
ków”. Dlaczego akurat ptaki tak fascynują po-
etę? Bowiem niepoznawalna jest tajemnica 
ich wędrowania. Z gruntu nieludzka zdolność 

przemieszczania się w powietrzu. Lebioda po-
dejrzewa, że ptaki mają jakąś wiedzę o świe-
cie niedostępną dla ludzi. Niewerbalną oczy-
wiście, ale jest im dostępna oczywistość ist-
nienia, która przed człowiekiem się skrywa. 
I  poeta napisze na przykład tak: i  oko pta-
ka uważnie sondujące/ obszar nieistnienia/ 
(Strumień. Kos. Nieistnienie). Przypuszczam, 
że Lebiodzie bliskie jest zawołanie Chrystu-
sa, który zalecał ludziom, by byli jako pta-
ki, co skrupulatnie zrelacjonował św. Mate-
usz w swej Ewangelii: „Przypatrzcie się pta-
kom w powietrzu (…) Ojciec wasz niebieski 
je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż 
one. Kto z was przy całej swej trosce może 
choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swoje-
go życia”. Autor wróci do tego Chrystusowe-
go nauczania w opowieści o porcie Clearwa-
ter, w którym cumują jachty amerykańskich 
bogaczy, a  obok przysiadają pelikany. I  po-
wie poeta o tej sytuacji bogatych ludzi i pta-
ków: biedne i dostojne/ suszą pióra/ spoglą-
dają/ na ludzi/ bogactwo/ i ubóstwo/ Ludzie/ 

i pelikany (W Clearwater). Ludzie w tym ze-
stawieniu stracili naturalność i wolność, mają 
jachty i konta w banku, ale wolności nie mają. 
To ptaki są w tym wierszu na miarę darowa-
nego istnienia, a ludzie są grą rynku, kursów 
walut i mód.

Chińczycy i ptaki
Najbardziej egzotyczna wydaje się podróż po-
ety do Chin. Jej pokłosiem jest książka Sprze-
dawca skowronków.
Lebioda był w Chinach dwa razy – w 2009 ro-
ku. Widział Wyżynę Tybetańską, Pekin, Chiń-
ski Mur i  wiele innych zajmujących miejsc. 
Zastanawiające, że najbardziej fascynowa-
ły go podczas chińskich podróży spotkania 
z ludźmi. W ich twarzach, gestach wypatry-
wał oryginalności i  niezwykłości. I  znajdo-
wał. Ta optyka nastawiona na spotykanych lu-
dzi jest zresztą silnie obecna w całej podróż-
nej trylogii Lebiody. Poeta stworzył też zna-
komite portrety zbiorowe Chińczyków: W tym 
kraju żyją pokorni ludzie zapatrzeni/ w swoje 
myśli/ dalecy jak wzgórze niknące/ we mgle/ 
i bliscy jak śpiew ptaka w bambusowych/ za-
roślach/ (…) jadą do pracy na rowerach sia-
dają w parkach/ przystają i gimnastykują się 
patrząc/ na wschodzące słońce (Chińczycy). 
Te socjologiczno-psychologiczne obserwacje 
autor wzmacnia portretami pojedynczych lu-
dzi, których spotyka podczas swojej wędrów-
ki. I powtórzę – jest tu wierny swojej poetyce 
stworzonej na początku lat osiemdziesiątych. 
Skrupulatnie odnotowuje dostrzeżone za-
chowania ludzi. Tropi cierpliwie ich odmien-
ność i oryginalność. Czytając te wiersze, ma 
się mocne przekonanie, że Lebioda zwyczaj-
nie lubi spotykanych ludzi. Chce się od nich 
jak najwięcej dowiedzieć, chce się od nich 
uczyć, jest otwarty na ich przeżycia. I dzięki 

temu osiąga wysoki poziom przesłań huma-
nistycznych. Ludzie dookoła, owi często ano-
nimowi Chińczycy borykają się z samotnością 
i śmiercią. Są, ni mniej ni więcej, tylko towa-
rzyszami wędrówki poety do wyznaczonego 
mu przez los kresu. Wierzą w innych bogów, 
mówią trudnym dla Europejczyka językiem, 
ale są zadziwiająco do nas podobni, bowiem 
ból, cierpienie są doświadczeniami uniwer-
salnymi, łączą ludzi wszystkich nacji i  kon-
tynentów. Szukanie tego braterstwa i  wza-
jemnego zrozumienia jest niewątpliwie ce-
lem, który stawiał sobie Lebioda, pisząc swoje 
książki podróżne. Idzie o przekazywanie sobie 
człowieczeństwa, wbrew i mimo różnic kul-
turowych. W dzisiejszym globalnym świecie 
żyjemy coraz bliżej siebie: ludzie, narody, na-
cje i kultury. Różnorodność nie musi prowa-
dzić do konfliktu i  braku zaufania. Przeciw-
nie, może wzbogacać i uzupełniać. Nie unik-
niemy spotkania z  innymi kulturami. Inny, 
jak widzieli go Levinas i Buber, jest proble-
mem i zadaniem pierwszoplanowym współ-
czesnej kultury. Wiele tu żalów i  pretensji. 
Europejczycy przez kilka stuleci byli okupan-
tami w wielu afrykańskich i azjatyckich kra-
jach. Dziś natomiast muzułmanie nie potra-
fią współżyć kulturowo z europejską odmien-
nością. Lebioda jest wyczulony na tę proble-
matykę i chce Innego zobaczyć w całej kra-
sie i odmienności. Stara się z  tą odmienno-
ścią współżyć. We wszystkich trzech podróż-
nych książkach pokazuje Innych jako problem, 
ale też nadzieję wzbogacenia własnego świa-
ta. Spotkanie z odmiennymi, silnymi kultura-
mi jest nie tylko zagrożeniem, ale też szan-
są rozwoju. Ot, Lebioda napisze na przykład 
przejmujący wiersz o  żebraczce w  świątyni 
Tao: Ta drobna kobieta z blaskiem urody na 
pomarszczonej/ twarzy żyła już tutaj wiele lat 
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przed moim/ urodzeniem/ (…) teraz stoi na 
schodach wiodących/ do figury złotego sło-
nia/ i prosi o święte juany/ (…) jeszcze chwi-
la a odwieczne/ Chiny zgasną dla niej/ na za-
wsze (Żebraczka w świątyni Tao). Chińczycy, 
jak może żaden inny naród, mają właściwo-
ści masy, o których tak przekonywająco pisał 
Elias Canetti w książce Masa i władza. Lebio-
da chętnie wydobywa z tej masy poszczegól-
nych ludzi – a to młodziutkie prostytutki, a to 
dzieci, które obdarowuje drobnymi moneta-
mi, a to wysokiego boya hotelowego, sprze-
dawcę skowronków. Raz po raz jednak Chiń-
czycy skupiają się mu w niepokojącą masę, jak 
w wierszu Już dudnią kroki: Słyszę jak dudnią 
kroki/ to armia pierwszego/ cesarza rusza/ na 
podbój/ wieczności (…) to armia pierwszego/ 
cesarza maszeruje/ przez tysiąclecia. Lebioda 
ma ewidentnie obsesję ptaków. Pisze o nich 
bez przerwy: Kruki nad Chińskim Murem, 
Wrona na platanie, Pekińskie sroki, Chiński 
wróbel, Dudki. O co chodzi z tymi ptakami? 
Otóż dla Lebiody chińskie ptaki, o których pi-
sze równie chętnie jak o ptakach spotykanych 
w USA, są czymś pośrednim między ciężką, 
toporną materialnością człowieka a  ducho-
wą lekkością. Człowiek przywiązany do ziemi, 
niepotrafiący latać, uwikłany w historię, poli-
tykę, biznes i zbrodniczy jak może żadne in-
ne zwierzę na świecie, nie ma lekkości i swo-
body ptaków. Ptasie loty są emanacją wolno-
ści i swobody. Ptaki są też świadkami nasze-
go nieporadnego życia: W tym mieście fruwa 
wiele srok – całymi stadami/ i pojedynczo ale 
nikt nie zatrzymuje wzroku/ na czarno-bia-
łych szatach/ a  one uważnie śledzą ludzkie 
ruchy – patrzą na/ przechodniów i na dalekie 
kształty zakazanego/ miasta (Pekińskie sro-
ki). Dlatego poeta tak intensywnie przeżywa 
swoje podróże samolotem. Lot czyni sytuację 

człowieka podobną do tej, w  jakiej znajdu-
ją się ptaki. I wywołuje nieodmiennie w  tej 
poezji silne doznania metafizyczne: Samo-
lot wzniósł się do/ świata lotnych kształtów/ 
(…) mógłbym tak lecieć/ bez końca/ mógłbym 
tak istnieć/ bezcieleśnie/ mógłbym tak mknąć/ 
w sobie i poza sobą (Chmury nad Pekinem). 
Oprócz ptaków, Chinek i Chińczyków uwagę 
poety podczas jego dalekowschodniej wypra-
wy przykuwają rośliny i krajobrazy, które za-
wsze wywołują osobiste refleksje na temat lo-
su i przemijania. Wielkie chińskie wyżyny i gó-
ry, widok z okna na milionowy Pekin wywołu-
ją nieuchronnie refleksje na temat przemija-
nia i wartości życia. Czymże jest nasze życie 
wobec ogromu świata i kosmosu? Czymś nie-
ważnym? Czymś, o co jednak warto się trosz-
czyć: Jestem cząstką planety/ pyłem kosmosu/ 
mój byt wypełnia pustkę/ w pradawnej mate-
rii (Poranny wiersz w hotelu Xiyuan).

Iracki śmietnik i Kurdowie
Trzecią książką z  cyklu podróżnego jest Żół-
ty oleander. To efekt podróży Lebiody do Ira-
ku, Kurdystanu i Babilonu. W książce tej poeta 
zamieścił wiele wierszy odnoszących się do 
polityki i historii. Irak to kraj ciężko doświad-
czony przez wieloletnie rządy Saddama Hu-
sajna. I późniejszą wojnę z USA. W tym kra-
ju poeta spotyka liczne dowody zbrodni reżi-
mu Husajna. Zwraca w kilku wierszach uwagę 
na to, że zniszczenia moralne, które niesie ze 
sobą każda dyktatura, są długotrwałe i trudno 
jej zlikwidować. Śmierć dyktatora jest zaled-
wie początkiem odnowy i powracania do ży-
cia całego narodu. I  jest tak: Kraj jak śmiet-
nik – trzeba go oczyścić/ zebrać brudy papiery 
puste butelki/ i plastikowe torby/ trzeba powy-
bijać armie wielkich szczurów/ pewnych sie-
bie jak Nabuchodonozor (Iracki śmietnik). Kraj 

o wspaniałej historii pełnej wielkości i grozy 
nie może się podnieść po krwawej dyktatu-
rze. Obecni są jeszcze ludzie Saddama z par-
tii BASS. Na ulicach irackich miast wybucha-
ją bomby. Ludzie z  trudem organizują sobie 
życie po totalitarnej traumie. Chaos i  dezo-
rientacja. Lebioda z troską pisze o tym stanie 
arabskiego państwa: Powiedz mi przyjacielu 
co stało się/ z narodem arabskim?/ (…) Dla-
czego twój kraj/ wygląda jak śmietnik cywiliza-
cji?/ Powiedz mi przyjacielu gdzie/ podziała się 
duma szejków/ i emirów (…) Kto zabił światło 
w oczach/ dzieci Bagdadu Ramallah/ i Kirku-
ku? (*** Powiedz mi przyjacielu…). Z dużą es-
tymą pisze poeta o Kurdach i Kurdystanie. Gó-
rale kurdyjscy jawią się mu jako ludzie dziel-
ni, instynktownie szukający wolności i prawa 
do samostanowienia. To ludzie odważni, bez 
reszty oddani świętej sprawie wolności. Lebio-
da chętnie opowiada o takich ludziach, a przy-
pomnę, że Kurdowie stanowią mniejszość na-
rodową w trzech krajach: w Turcji, Iraku i Ira-
nie. I są tam prześladowani. W ostatnim czasie 
śmiertelnym niebezpieczeństwem dla Kurdów 
jest także Państwo Islamskie. Mimo tych nie-
dogodności i trudności Kurdowie jawią się Le-
biodzie jako ludzie niezłomni. I poeta tak napi-
sze o pewnym starym Kurdzie: ból który czuję 
w piersiach nazywa się/ Kurdystan/ ból który 
rozrywa mojej serce/ nazywa się wolność (Sta-
ry Kurd). Myślę, że Lebioda, jest szczególnie 
predysponowany do pisania takich właśnie 
wierszy o dzielności i walce o niepodległość. Ta 
poezja wpisuje się w polską tradycję poezji pa-
triotycznej i niepodległościowej. Zaletą wier-
szy Lebiody o aspiracjach narodowych i nie-
podległościowych Kurdów jest niewątpliwie 
pewna powściągliwość. Poeta nie histeryzuje, 
nie epatuje grozą ani łatwymi wzruszeniami. 
Opowiada o Kurdach w sposób powściągliwy 

i męski. Powiada o ofiarach kurdyjskich tak: ni-
komu nie wolno zabijać/ a zamordowano cały 
naród/ nikt nie ma prawa/ odbierać oddechu/ 
a  zdławiono wielki/ Kurdystan (*** O  płacz-
cie piaszczyste zbocza). A warto chyba zwró-
cić też uwagę i na to, że poeta, pisząc wiersze 
o Kurdach, nie traci perspektywy indywidual-
nej, osobistej śmierci. Tu każda śmierć, każde 
cierpienie są osobistą sprawą ludzi, o których 
autor pisze. Lebioda indywidualizuje śmierć – 
z masowych grobów, które pozostawił po so-
bie Saddam, dobywa osobiste losy tych, którzy 
zginęli. Rolą poety zdaje się tu chęć przywró-
cenia osobistego charakteru śmierci. Najkró-
cej mówiąc – każdy człowiek umiera w samot-
ności. Wrzuconym do zbiorowych mogił poeta 
przywraca człowieczeństwo, nie godząc się na 
to, żeby ich śmierć opisywać w liczbie mno-
giej i jako proces zbiorowy: widziałem chłopca/ 
o czarnych oczach/ i białych zębach/ jak przy-
wiązali go do/ słupa i czarną opaską/ odgrodzili 
od świata/ w plutonie egzekucyjnym/ stali ko-
ledzy ze szkoły/ i boiska (Łoże tyrana). Te zapi-
ski to zaledwie rekonesans po trzech udanych 
książkach Lebiody o podróżowaniu. Mam na-
dzieję, że stanowić one mogą zachętę dla po-
tencjalnych czytelników tej poezji. Odnotuj-
my też i to, że we wszystkich trzech książkach 
autor zamieścił pokaźną ilość zdjęć z podroży, 
o których opowiada. Te zdjęcia często wprost 
odnoszą się do tego, o czym pisze on w swo-
ich wierszach.

Dariusz Tomasz Lebioda, Bulwar Singera, 
Biblioteka „Tematu”, Bydgoszcz 2012.

Dariusz Tomasz Lebioda, Sprzedawca 
skowronków, Biblioteka „Tematu”,  
Bydgoszcz 2013.

Dariusz Tomasz Lebioda, Żółty oleander, 
Biblioteka „Tematu”, Bydgoszcz 2014.
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JANA GÓRECA-ROSIŃSKIEGO
W ODDZIALE BYDGOSKO-TORUŃSKIM

ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

 Jan Górec-Rosiński urodził się 6  stycz-
nia 1920 roku w Krógliku, na Białorusi, 

a zmarł 1 września 2012 roku w Bydgoszczy. 
Studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, a potem pracował ja-
ko dziennikarz w Polskim Radiu w Bydgosz-
czy. W 1958 roku założył pismo „Fakty i My-
śli”, które później przekształciło się w tygo-
dnik społeczno-kulturalny „Fakty”. Był też 
założycielem kwartalnika literacko-arty-
stycznego „Metafora” i  przewodniczącym 
Kapituł Nagrody im. Klemensa Janickiego 
i Tadeusza Micińskiego. Jak mało kto odci-
snął swój ślad w literaturze i kulturze Polski 
północnej; był promotorem licznych wyda-
rzeń literackich, mecenasem wielu utalen-
towanych pisarzy i poetów młodego pokole-
nia. Przez cały czas pisał też wiersze i dzięki 
nim wszedł trwale do kanonu współczesnej 
liryki polskiej. Krytyk badający po latach li-
teraturę regionu, niebiorący pod uwagę po-
litycznych wyborów i  uwikłań, nie będzie 
mógł pominąć tej rozległej i  ekscytującej 
twórczości. Dorobek Góreca-Rosińskiego 
jest imponujący – składa się na niego po-
nad trzydzieści zbiorów i  wyborów wier-
szy, a także książki publikowane za granicą, 
między innymi w Jugosławii, Indiach, Gre-
cji i odległej Nowej Zelandii. Do tego dodać 

trzeba jeszcze liczne publikacje prasowe, 
kolumny periodyków zapełnione wierszami, 
dziesiątki recenzji, a także szkice wielu kry-
tyków, żeby wymienić tylko Piotra Kuncewi-
cza, Stefana Melkowskiego czy Dariusza T. 
Lebiodę. Prawdziwym fenomenem stała się 
późna twórczość autora, który w  trudnych 
czasach dla niedochodowej literatury pu-
blikował tomik za tomikiem, a także stwo-
rzył monumentalne, polifoniczne dzieło pt. 
Mesjasz. 6  stycznia 2020 roku – w  setną 
rocznicę urodzin pisarza – został zainicjo-
wany Rok Jana Góreca-Rosińskiego w Od-
dziale Bydgosko-Toruńskim Związku Litera-
tów Polskich. Zarząd Bydgosko-Toruńskiego 
Oddziału ZLP spotkał się 6 stycznia z rodzi-
ną pisarza przy jego grobie. Niebawem uka-
że się też pierwszy numer nowego periody-
ku „Archiwum Pisarzy Pomorza i Kujaw”, 
w całości poświęcony temu twórcy. 

Już w  debiutanckim zbiorze wierszy Jar-
mark arlekinów (1963) zarysowany został 
model poezji kulturowej, prowadzącej nie-
ustanną dyskusję z przeszłością, z bohatera-
mi kultury, ze sztuką, ale też z naturą. Poeta 
wytyczył w tym tomie horyzonty dla swojej 
liryki, zakreślił ramy zainteresowań sym-
bolicznych, a  także wpisał swoje istnienie 

i  istnienie bohaterów lirycznych w  ramy 
ogólnoludzkich doświadczeń; zarówno sub-
stancjonalnych, jak i duchowych. Tutaj też 
ujawniła się znacząca obsesja autora – myśl 
o śmierci, jej przeżywaniu i godnym do niej 
dochodzeniu. Później wielokrotnie w swojej 
twórczości Górec-Rosiński będzie wracać 
do momentu, gdy zbliża się kres wszystkie-
go, gdy podmiot zaczyna wyczuwać zbliża-
jącą się ciemność. Owa ciemność zarówno 
w tym zbiorze, jak i w zbiorach następnych 

ma prawie realne kształty – jest dotykalna, 
fizyczna, zdawać by się mogło, iż ma swo-
ją konsystencję. Wątki ironiczne i absurdal-
ne współgrają tutaj dobrze z pojawiającym 
się tu i ówdzie patosem, którego Górec-Ro-
siński jest mistrzem. Potrafi on wygrywać 
subtelne akcenty liryczne, a  zaraz potem 
uderzać słowem niczym w  dzwon – pory-
wać czytelnika jedną metaforą, jednym bły-
skotliwym złożeniem semantycznym. Po-
eta akcentuje silnie swoistą heteronomię 
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poetycką modlitwą o wierność ludzkim ide-
ałom, o pomnażanie kulturowego dorobku, 
o stały wzrost świadomości – o prawdę ist-
nienia.
Górec-Rosiński sprawdza też, czy jego wy-
obraźnia stale zdolna jest postrzegać, anali-
zować i syntetyzować napływające informa-
cje. W takim ujęciu w obrębie eksperymen-
tów poety swoje miejsce znalazły tak odle-
głe, zdawać by się mogło, fakty, jak choć-
by śmierć ojca, opis poranka czy pożegna-
nie z  jugosłowiańskimi przyjaciółmi. Autor 
stworzył na użytek własnej poezji swoistą 
metodę negacyjną. W ten sposób wyobraź-
nia zastąpiona została antywyobraźnią, któ-
ra dała mu określony dystans do opisywa-
nych przestrzeni. To schodzenie ścieżka-
mi imaginacji do punktów przystankowych 
czy granicznych dziejów ludzkości jest cha-
rakterystyczne i  stanowi jakby zasadę jego 
poznawania świata – zasadę nieustannego 
pobierania nauk u  odległych kultur, zagu-
bionych pośród przeszłości przestrzeni hi-
storycznych i  mitycznych. Pozwala to tak-
że tworzyć metafory powstające na styku 
przeszłości i  teraźniejszości. Dlatego też, 
pod koniec lat sześćdziesiątych, z  niespo-
tykaną do tej pory żarliwością pojawia się 
tematyka publicystyczna. Takie wydarzenia 
– dziś już historyczne, a wtedy wyznaczają-
ce sens teraźniejszości, jak wojna w Wietna-
mie, morderstwo Martina Luthera Kinga czy 
Lumumby – stały się dla poety lirycznymi 
wyzwaniami. Dlatego z  całą stanowczością 
przeciwstawia się on złu, nieprawości, uci-
skowi; dlatego jego strofy często przybiera-
ją formę zawołań, poetyckich haseł. W tym 
cywilizacyjnym rozgardiaszu i chaosie poeta 
poszukuje własnej drogi ku wolności – szu-
ka miejsc, w  których mógłby się schronić, 

odgrodzić od zła i przelewu krwi. Kompen-
sacją stają się dla niego bezpośrednie zwro-
ty do natury, do struktur stworzonych przez 
ewolucję i nieznaną siłę, która dla niego ma 
walor i sens absolutu. Poeta chce wsłuchi-
wać się w odgłosy cywilizacji, tak jak chce 
wypowiadać głośno swój bunt przeciwko 
złu, zakłamaniu świata i ludzi. Tylko wtedy 
ma sens jego wieloletnie liryczne szukanie 
kamienia filozoficznego i potwierdzenia, że 
ludzka egzystencja jest realna.

jego twórczości – istnienie w  wielu prze-
kazach kulturowych, wielu dziełach literac-
kich i dziełach sztuki. W takim ujęciu poezja 
ta staje się często swoistym paradygmatem 
kulturowym, stale się odradzającym i  sta-
le reprodukującym się w innych konfigura-
cjach semantycznych. 
Jan Górec-Rosiński opłakuje tragiczne roz-
darcia i rozszczepienia współczesnego świa-
ta – tego, który szczyci się swoją nowocze-
snością, a nie uwolnił się jeszcze od mecha-
nizmów i przewin, jakie spotyka się pośród 
ludów prymitywnych. Dlatego patrzy na 
rzeczywistość z  goryczą, widzi ją w  czar-
nych barwach. Tutaj ma też swoje korzenie 
kosmogonia poety wyartykułowana w  pie-
śni stworzenia świata, wskazującej źródła 
manichejskie. To jakby genetyczny wzór 
reprodukcyjny poezji Góreca-Rosińskie-
go – rodzenie, wzrastanie i  tragedia życia, 
a wreszcie – bezduszna, czarna śmierć. Po-
eta ustawia się w pozycji demiurga, sprawcy 
wszechrzeczy – tego, który władny jest to-
czyć walkę z największymi mocarzami; tego, 
który pojął sens elementarnych procesów 
zachodzących w  jądrze atomu i  w  ogrom-
nych sferycznych przestrzeniach wszech-
świata. Autor wiele przejął od starożytnych 
filozofów – od greckich wyznawców domi-
nacji żywiołów nad ludzkim życiem (Empe-
dokles z Agrygentu, Heraklit, Arystoteles), 
od rzymskich chwalców potęgi Wezuwiusza 
i  Etny, wreszcie – od pisarzy całego świa-
ta, którzy swoją filozofię czerpali z  umiło-
wania wiedzy i nauki stworzonej przez sta-
rożytnych. Tak liryka została rozpięta mię-
dzy biegunami ludzkich doświadczeń, mię-
dzy eschatologią a  kulturą. Motywy fune-
ralne Góreca-Rosińskiego pełne są bólu, lę-
ku, zwątpienia, ale jednocześnie niosą też 

i  pewną obietnicę – jakby iskierkę nadziei, 
iż jednak ze śmiercią ciała nie ginie energia 
– pozostaje określona wektorowo siła; choć-
by moc wiersza, słowa. Drugim biegunem 
człowieczeństwa jest w  tej poezji tradycja 
kulturowa. Poeta sięga myślą do odległych 
czasów sumeryjskich i z nich wywodzi rodo-
wód współczesnego człowieka. Później jesz-
cze wielokrotnie tego rodzaju sztafaż kultu-
rowy będzie służyć Górecowi do ukazania 
sytuacji człowieka współczesnego, dla wyar-
tykułowania prawd, które w  kontekstach 
współczesnych brzmiałyby może trywialnie, 
a  w  odniesieniu do określonej tradycji na-
bierają cech uniwersalnych, stają się jakby 
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Jan Górec-Rosiński

Liryk
Obdarz mnie, Losie, małą cząstką nieba:
miłością, która płacze, cierpieniem co myśli,
nienawiścią, która czerwień moich grzechów
układa z gliny snów i zaprzeczenia.
Obdarz mnie rozpaczą, która piękno kocha
I rylcem bólu rzeźbi doskonałość.
Obdarz mnie, Losie, i tym , czego nie ma:
o czym jeszcze śnimy, i co niepojęte…
W lochu zdarzeń tragicznych, w chaosie wszechrzeczy
aniołowie ciemności wskazują mi drogę.
Obdarz mnie, Losie, spokojem, pokojem.
Zamykam oczy. Słyszę: krok za krokiem
odchodzi Słowo w ciszę i milczenie.

Samorodek
Prawda jest prosta
jak samorodek
przeleżeć może w tobie
całe życie
odkryjesz
ugodzi
w środek fałszu

będzie stąpała po cierniach
kwitła na popiołach
nawet twój grób
nie zgasi jej światła

Lamentacje
Na śmierć Marii Barbary

Gdzie są sny moje gdzie złota podkowa
etos szklanej góry wiara w czystość słowa
gdzie skrzydła Ikara wyprawy po runo
ton czarnoleski horacjańskie struny
matecznik rodu ołtarze młodości
orfickie łąki za utopią pościg
narkoza mitów kuszenie miraży
złudzenie źródeł i bieg do oazy
dłonie żebrzące o kawałek chleba
pięść zaciśnięta złorzecząca niebu
trud syzyfowy szukający sensu
strofy bezdomne wiara i szaleństwo
ścieżki wiodące ufność w labirynty
ryty bluźniercze zaplątane w rytmy
strój arlekina na stosie rupieci
śmieszność Don Kichota blamaże stulecia
nędza zaszczytów błyskotliwa marność
czas samotności przesiewanie ziarna
zawał sumienia i otwarcie obłoku
nadzieja klęska i błądzenie w mroku
wiry zdradzieckie i ciernie cierniowe
piaski ruchome i grudy grudniowe
świt co za późno ścianę mroku przebił
gdy w sobie oślepłem i gdym sny pogrzebał

Pogodzony z sobą z przeznaczeniem losu
z chwilą przedwieczną którą śmierć przynosi
weźmiesz z sobą wszystko w tę podróż tajemną
w NIC ostateczne w CAŁOŚĆ nieśmiertelną 
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Maria Chilicka

Jak obraz
Wielka miłość
okupiona wielką
nadzieją i czekaniem
Kocham Cię
tęsknoto moja
dlaczego spotkaliśmy się
tak późno
jak dziwne są
koleje losu
ścieżki nieodgadnione
nie do przewidzenia
wprost nie do uwierzenia.
„Życie to nie fotografia
ale rysunek, który
powstaje powoli
wymaga wielu
szkiców i poprawek
i dopiero na sam koniec
kiedy spoglądamy na całość
pojmujemy, że każda kreska,
nawet jeśli wyraża ból,
składa się na obraz
naszego szczęścia”.

Helena Dobaczewska-Skonieczka

Spotkanie
Już miało nie być
a jednak było
miało nie boleć
jednak bolało

Zamiast powitań 
i przytuleń
wciąż chłodem 
od ciebie wiało

Józef Banaszak

Plaża wspomnień

Pamięci Profesora Jarosława Urbańskiego
Znów jest mi dana
dal morza.
Przychodzące 
i odchodzące fale
przynoszą wspomnienia
o ludziach napotkanych,
którzy odeszli w niebyt.
Na pustej plaży 
stale spotykam Cię Profesorze,
który idziesz ze mną jak cień.
Odszedłeś 
i odeszła twoja grupa badawcza,
ale my się spotykamy
na każdej plaży,
jak niegdyś w Międzyzdrojach.
Była tam kawiarnia Kristal,
której próżno szukałem później,
i herbata w szklance,
której dzisiaj nikt tak nie podaje,
i drożdżówki,
które gdzie indziej tak mi nie smakują.
Tylko plaża pozostała ta sama.

Wicie – Bydgoszcz, sierpień 2015

Bydgosko-

OddziałuZLP

Wiersze poetów

-Toruńskiego
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do różnych drzwi
i wreszcie...
ktoś otwiera przed nią
te oczekiwane

dotyk ramion ust i dłoni
jest ukoronowaniem wędrówki
po labiryncie
otrząsa się z bezradności
odradza...

Danuta Krupecka

Zabawka
ja chcę bawić się
do wschodu słońca
przy blasku księżyca
w błękicie gwiazd

jak dziecko trzymać zabawkę
delikatnym dotykiem
szczerym spojrzeniem
otwarciem serca

jakże nie cieszyć się
pięknem poranka

Ten chłód
mnie rozpalił 
i powróciło znów 
wspomnienie

Byłeś i jesteś 
w mej pamięci
chwilą czułości
zapomnieniem

Maria Jolanta Kowalska

***
Pisze wiersz –

w jej myślach błąka się
dziewczynka z elementarza
tamtych lat

z uwagą śledzi mijanie 
dni i teraźniejszość
która za chwilę staje się 
przeszłością

ta mała istotka
kolejnej szufladki myśli
wdrapuje się na muzyczny stołek
i gra na pianinie
pierwszą gamę życia

aż nagle – z myśli
wypływają kompleksy
gdy kluczy po nitce Ariadny
labiryntu niemożliwości
ku spełnieniu oczekiwań

mija chłody domów
ciągle sama
puka
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Ks. Jan Wojciech Pomin

Antonio zawiedziony
Antonio
miał marzenie 
nieodparte pragnienie
niepamiętne 
zaspokoić myśl

przybył i stanął 
na kamieniu pamięci 
jak w lapidarium rozbity
na miejscu 
zupełnie innym 

nie zaspokoił 
po wielu latach 
immanentnie myśli
spełnił tylko
wizję

Antonio
wyjechał smutny 
niedopełniony 
tłukąc się o ściany nocy
bezsennej 

Małgorzata Szweda

***
Odkrywanie aniołów
zaczyna się brzaskiem
w zegarze nieba
wieczność ukryta płaszczem
poszycie wiary otwiera
garstkę śmiertelności
napełnia kielich sumień
Przychodzenie aniołów
trwa dźwiękiem serc
i tylko nasze poszarpane

Anna Alina Lebioda

Przebacz
Mijałam często okna kawiarni
w której zwykłeś siadywać
przyglądałam się twojej twarzy 
zatopionej w melancholii 
i mówiłam w przestrzeń: 
przebacz

– światu i mnie za brak wrażliwości 
zrozumienia i obojętność za polską 
manierę wielkości i za brak jedności
w narodzie za twoje wygnanie 
i moją do ciebie niechęć

– zaproś mnie do stolika – prosiłam
w źrenicach swoich usiłując zatrzymać
błysk twojej uwagi tak wiele mamy 
sobie do powiedzenia… 

panie Słowacki.

Małgorzat Nowak

***
kiedyś
zasną lampy
wsłuchujące się w ciszę nocy
wyczekiwanie
rozchylonego dnia
rozleje spojrzenia słońca
w sercu
we łzach
po których tęcza wstanie
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skrzydła bolą najbardziej
nawoływanie świerszczy
nie zdarzy się już
w twoich drzwiach wieczność
za rogiem spóźniony bilet
na drogę do raju
na dnie skrzydeł
kryształy przebudzeń
anioły odziane w
szaty nieba czuwają
na skraju słów
tylko strofy nocy
wpięte w niedźwiedzicę
ciszy otwierają
bramy raju

Mieczysław Wojtasik

Szczęście
polecono mi zostać
skrytym królobójcą
nie miałem jednak odwagi
aby dobyć noża
ani z chleba
ani z mięsa
ani z żadnej rzeczy która jego jest
zamieniłem się w szczura
podgryzłem tron
i król zabił się sam
łamiąc kręgosłup
chwalono mnie za spryt
i dojrzałość
dzisiaj spostrzegłem
na ulicy brata szczura
kierowca nie uwierzył
że jestem krew z krwi
i rozlał
tylko moją
w ten sposób prawda
uszła nietknięta
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Adam Kaczanowski

Zabawa w szukanie
To zabawa, która budzi największe emocje. Umawiamy się, że znajdziemy 
gdzieś sens. Szukamy więc kluczy do auta lub domu, wszczynając kłótnię 
z  partnerem albo partnerką, którzy ostatnio ich używali. Szukamy naj-
lepszego momentu, by wtrącić jakiś abstrakcyjny żart w trakcie poważ-
nej rozmowy. Szukamy odpowiedniej chwili, by wtrącić jakiś wulgarny 
żart w  trakcie rozmowy o prognozie pogody. Szukamy idealnego balko-
nu, z którego można by lecieć, lecieć i spaść, nie robiąc nikomu innemu 
krzywdy. Szukamy luki w systemie bankowym. Próbujemy odnaleźć nu-
mer telefonu starego znajomego, choć obawiamy się trochę, że po jego 
znalezieniu nie będziemy widzieć sensu zainicjowania rozmowy po tylu 
latach milczenia. Szukamy zatrudnienia lub pretekstu, który pozwoliłby 
szefostwu nas zwolnić. Szukamy stref erogennych, myśląc o tym, że zaraz 
trzeba będzie wyczyścić kuwetę naszego starego kota. Szukamy miejsca, 
w którym spokojnie moglibyśmy się położyć. Szukamy wyrazu, który naj-
lepiej oddałby nasz obecny stan. Szukamy odpowiedzi, którą już od dawna 
znamy, ale liczymy, że jej powtórne odnalezienie cokolwiek zmieni. Szu-
kamy cukru w pojemniku po soli. Szukamy przyczyny wszystkich naszych 
dolegliwości. W nocy, po ciemku szukamy po omacku telefonu, chociaż 
wolelibyśmy znaleźć cokolwiek innego, na przykład tchórzofretkę. Po ja-
kimś czasie dociera do nas, że nastąpiła zmiana, i jak najszybciej się da, 
chowamy się pod łóżkiem lub w szafie.

Zabawy w biurze
Kto pierwszy przyjdzie, ten otwiera biuro i dezaktywuje alarm. Niektórzy 
chcą być pierwsi, inni niekoniecznie, gdyż nie chcieliby pozostałych razić 
w oczy taką nadgorliwością. Wszystko zależy od tego, w co się gra i co chce 
się osiągnąć. Warto jednak pamiętać, że ten, kto przychodzi pierwszy, 
dyktuje warunki i  zmusza do ruchu innych. Może pootwierać wszystkie 
okna lub podkręcić ogrzewanie, może opuścić żaluzje lub włączyć świa-
tło. Oczywiście, pewne chwyty nie są dozwolone, na przykład słuchanie 
swojej muzyki inaczej niż za pośrednictwem słuchawek. Ale już bardziej 
subtelne zagrywki, takie jak podśpiewywanie pod nosem, głośne rzucanie 
przekleństw, rytmiczne, nerwowe poruszanie nogą, prowadzenie rozmów 
tuż przy kimś, kto szuka skupienia, czy też proszenie o ciszę lub przej-
ście z rozmową do innego pomieszczenia, tak, to stały repertuar podczas 
biurowej zabawy. Przykładowa rozgrywka może wyglądać następująco: 
Konrad przychodzi pierwszy, dezaktywuje alarm, otwiera na oścież drzwi 

W tym tomie nic nie jest takie, jak się wydaje. Wiersze wyłaniają się tu z prozy, 
ta z kolei przebiera się w esej, a życie, które wyglądało na komedię, zastyga 
w udawany dramat. Śmiech nie jest śmiechem, lecz grymasem rozpaczy. Joker 
może być każdą kartą: śmieszną blotką i poważnym asem. Poważno-śmieszne są 
też rozrywki fundowane przez Kaczanowskiego: jedni bohaterowie przy zabijaniu 
os bawią się w zbawianie związku, a drudzy – uwięzieni na placu zabaw – 
jedyne wyjście widzą w skoku z piątego piętra biurowca. Najczulsza, a zarazem 
najbrutalniejsza książka laureata Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2019.
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nie dochodzi do poważniejszych obrażeń. Grubasek z kozią bródką bierze 
jeszcze większy rozbieg. Skacze z zawziętą miną i ląduje o krok dalej niż 
kobieta o bujnych kształtach. Ta, widząc jego tryumf, kopie piasek i trafia 
nim w oczy dziesięciolatka. Chłopiec wrzeszczy, matka uspokaja go. Ko-
bieta o bujnych kształtach odchodzi wściekła, to koniec zabawy.

Zabawy z osami
Żeby tu dojechać, musimy autem z wypożyczalni pokonać wyjątkowo krętą 
i stromą górską trasę. Docieramy na miejsce głodni i pokłóceni, ale nie 
ma możliwości dostać się tutaj inaczej. Zresztą każdy chce się tu znaleźć, 
tak to już wygląda. To miejsce to najlepszy punkt widokowy w całej okoli-
cy, pozwalający podziwiać urodę klifów, plaż i budynków, pozostałości po 
czasach świetności wyspy. Restauracja nazywa się Złoty Lis. Siadamy przy 
stoliku i szybko orientujemy się, że adekwatniejszą nazwą byłaby Złośliwa 
Osa. Menu jest kiepskie, krzesła plastikowe, gości niewielu, od razu wi-
dać, że królują tu osy. Są dwa rozwiązania: zrezygnować i uciec lub zostać 
i zdecydować się na zabawę z osami. Obsługa restauracji nie bierze w niej 
udziału, jakimś cudem pozostaje dla owadów niewidzialna. Ani kelnerki, 
ani osoby spoglądające na nas z  kuchni nie podzielają naszych emocji. 
Pierwszy możliwy krok to zmiana stolika. Dalej od okna, potem dalej od 
okna i od kuchni, potem w kącie, potem pośrodku sali. Gdy orientujemy 
się, że nic to nie daje, możemy wrócić do stolika przy oknie i podziwiać 
widok. Na początek zamawiamy napoje, które po utopieniu w nich os wy-
mieniamy przy barze na nowe. Karta dań nie sprawdza się w roli packi na 
osy, jest zbyt cienka i giętka. Dobrze, jeśli mamy przy sobie przewodnik 
lub powieść, najlepiej Jakie to niemieckie Waltera Abisha. W oczekiwaniu 
na pizzę, która raczej nie będzie nam smakowała, rozdzielamy się i każ-
de z nas stara się pobić rekord w uśmiercaniu os. Sprytniejsi zamawiają 
ociekające miodem lokalne słodkości, deser przed pierwszym daniem. Nie 
ma szansy, by uśmiercić wszystkie osy. Jest natomiast okazja, by zapytać 
samych siebie, czy wszystkie osy są złe, czy istnieje coś takiego, jak „do-
bra osa”, i jak to w ogóle oceniać. Jeśli nie chcemy podpaść kelnerkom, 
sprzątamy osy po sobie. Możemy wyznaczyć specjalny stolik, na którym 
składamy swoje trofea, jednak po zakończeniu zawodów pamiętajmy, by 
je sprzątnąć, np. do szklanki po piwie. Gdy pizza trafia na nasz stolik, 
jest czas na wymianę kilku zdań. W połowie drogi zastanawiałam się, czy 
nasze małżeństwo ma jeszcze rację bytu. Uświadomiłem sobie, że nic już 
poza kwestiami technicznymi i dzieckiem nas nie łączy. Chciałam równo-
cześnie płakać i odgryźć ci policzek. Kusiło mnie, by walić w kierownicę 
tak długo, aż pęknie. Zabiłam siedem os. Ja jedenaście.

balkonowe, zasłania żaluzje we wszystkich oknach, poza jednym, najdal-
szym, w kącie pomieszczenia. Robi sobie kawę. Druga przychodzi Emilia, 
która zamyka drzwi balkonowe i  zasłania żaluzje w  ostatnim oknie, bo 
akurat promienie słońca wpadające przez nie są wycelowane dokładnie 
w nią. Robi sobie kawę. Krzysztof przychodzi jako trzeci i otwiera drzwi 
balkonowe, głośno narzeka też na mrok panujący w pomieszczeniu. Emilia 
wstaje i włącza sztuczne oświetlenie. Konrad głośno przeklina. Krzysztof 
podnosi żaluzje w co drugim oknie. Emilia wstaje i idzie w stronę drzwi 
balkonowych, narzeka przy tym, że jest jej cholernie zimno. Wychodzi na 
balkon i skacze z piątego piętra. Czwarta przychodzi Magda, zamyka drzwi 
balkonowe i gasi sztuczne oświetlenie. Konrad zasłania wszystkie okna, 
poza tym najdalszym. Krzysztof wstaje ze swojego miejsca, podchodzi do 
biurka Emilii, pożycza od niej długopis i wbija go w prawe oko Konrada. 
Siada z powrotem na swoim miejscu i  inicjuje nieistotną wymianę zdań 
z  Magdą. Jest już godzina dziesiąta i  oboje pozwalają sobie na drobne 
uszczypliwości wobec Wojciecha, którego wciąż nie ma w biurze. Krzysz-
tof pyta, czy Magdzie nie przeszkadzałoby odsłonięcie okien oraz delikatne 
uchylenie drzwi na balkon. Magda odpowiada: albo jedno, albo drugie. 
Krzysztof pyta Magdę o to, czy miewa czasami jakieś dzikie fantazje. Mag-
da odpowiada, że owszem. Wyobrażam sobie, że któregoś dnia, wchodząc 
do firmy, nie dezaktywuję alarmu. Wojciech wpada do firmy zziajany.

Zabawy w piasku
Wygląda to na trójskok, a właściwie na jakąś wariację na jego temat. Zaba-
wę inicjuje kobieta o bujnych kształtach. Wydaje się, że przeszkodzą jej one 
w osiągnięciu dobrego wyniku, jednak jej energia i wiara w siebie są górą, 
kobieta skacze bardzo daleko. Pełna animuszu, mocnym ruchem zaznacza 
w piasku swój wynik. Po niej skaczą dwaj mężczyźni, najpierw chudzielec, 
potem grubasek z kozią bródką, nie udaje im się jednak pobić jej rekor-
du. Szczupła kobieta w średnim wieku rezygnuje ze startu, ale wypuszcza 
w  swoje miejsce dziesięcioletniego syna. Ten wykonuje zamiast trzech 
aż sześć skoków, i w końcu trafia w miejsce, w którym kobieta o bujnych 
kształtach zaznaczyła swój wynik. Szczeniak wyciąga ręce w górę, rzuca 
się w piach, turla po nim i w ten sposób zamazuje dotąd wyraźną linię. 
Wszyscy się śmieją. Kobieta o bujnych kształtach dobrze wie, gdzie wylą-
dowała, jeszcze raz zaznacza to miejsce, ryjąc piętą w piachu. Chudzielec 
skacze po raz drugi, tym razem ląduje tylko minimalnie bliżej. Traktuje 
to jak sukces. Grubasek z kozią bródką bierze ogromny rozbieg, jednak 
dziesięciolatek, kręcąc się po piasku jak szalony, wpada mu podczas próby 
skoku pod nogi i udaremnia start. Przewracają się obaj, ale na szczęście 
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Nie ma czegoś takiego, jak wygrana.
Więc kłócimy się o nic.
Czy przyjdzie rewolucja?
Czy apokalipsa pomoże?
Są firmy, które wyciągają od ludzi pieniądze,
części z tych firm pomagam
i dostaję za to kasę,
którą potem wyciągają ode mnie inne firmy,
a czasami nawet te same. To się nazywa koło fortuny?
Śmiech.
Jeśli wróg jest zawsze kilka kroków przede mną,
jeśli jest we mnie, a jego oddech wciąż czuję na karku,
co mam robić?
Stanąć, zamrzeć w bezruchu?
Chciałbym powiedzieć: o nie, nie gadaj ze mną w ten sposób,
bo ja nie jestem ludzkością.
Jestem kamieniem, którego nie poruszy
żaden wstrząs czy upadek,
ale nie, to też nieprawda.
Jestem kamieniem, którego poruszają
kroki każdego przechodnia.
Jak najlepiej nazwać to uczucie?
Nazywa się: nie mam uczuć.

Ceny
Targ niewolników, na nim kupujesz drób, skarbie.
Każda cena ma swoją cenę, prawda? Wiem,
tanio skóry nie sprzedasz, ale czy sprzedasz drogo?
Co może znaczyć slogan: w dobrej cenie? Nosisz
w portfelu zdjęcie osoby, którą kochasz,
na targu niewolników kupujesz chleb i jabłka,
czy boli cię, że gdy kupujesz, dla nich jesteś kupiony?
Ktoś jeszcze ma tyle oszczędności, by strugać wariata?
Nie wiem. Wiem, że każda cena ma swoją cenę.
Kupujesz to, skarbie, i żeby dodać sobie odwagi,
szepczesz: ta głupia krowa sprzedała mi mleko
(ale to ciebie coś gryzie).
Ma miejsce seria tanich wzruszeń ramionami.

Zabawy przed kościołem
To zabawa dla małej grupy, od czterech do ośmiu osób w wieku 15–100 
lat. Wielu powie, że zabawy przed kościołem są niepotrzebnym igraniem 
z czymś, co ktoś inny określa jako świętość. Mogą być odebrane jako ta-
nia prowokacja albo całkowity brak taktu. Jeszcze inni powiedzą, że to 
niepotrzebne kuszenie losu. Czy narazimy się na gniew nieistniejącego 
bóstwa, które zechce udowodnić nam, że jednak istnieje? Wreszcie, czy 
to ładnie tak naśmiewać się z tych, którzy w dobrej wierze gromadzą się 
wewnątrz świątyni? Skupmy się jednak na sobie i wytyczonym przez nas 
celu. Z  niewielkiego odtwarzacza puszczamy motywującą do działania 
muzykę, na początek niech będzie to Lose yourself Eminema. Ustawiamy 
się tak, by nie blokować wejścia do kościoła, i tak, by było nas jak najlepiej 
widać od ruchliwej ulicy. Rozkładamy maty do ćwiczeń, bidony i ręczni-
ki. Po krótkiej, chaotycznej rozgrzewce najodważniejszy zaczyna zabawę, 
pokazując, co potrafi. Przysiady, pompki, brzuszki. Sprint w miejscu. Boks 
z niewidzialnym przeciwnikiem. Druga seria sprintu w miejscu. Jeszcze 
raz: boks z niewidzialnym przeciwnikiem. Nie rozmawiamy ze sobą pod-
czas ćwiczeń, ale wymieniamy opinie za pomocą okrzyków. Im dłuższy 
okrzyk, tym to, co chcemy przekazać, jest pełniejsze. Ech! Ech-ech-ech! 
Eeeeeech! Eeeeeeeeeeeech! Eeeeeeeeeeeeeeeee...! Genialnie, jeśli uda 
nam się wypracować krzyk, który rozejdzie się po okolicy echem, jakby 
nigdy nie miał się skończyć. Jeśli w trakcie ćwiczeń zbierze nam się na 
płacz, tłumaczymy te łzy skrajnym wysiłkiem. Przez cały czas zabawy po-
zostajemy nadzy, jak nas pan bóg stworzył. Gdy zgromadzi się grupa ga-
piów chcących uwiecznić tę chwilę, robimy przerwę na wspólne zdjęcie. 
Część z nas powie do zdjęcia „seks”, inni powiedzą „ser”.

Przedmiot rozmowy
Powiedzmy, że urodziłeś się sto lat za późno
albo sto za wcześnie, albo zupełnie bez sensu,
i to właśnie czyni cię stuprocentowym dzieckiem swojej epoki.
Czy przedmiotem naszych rozmów musi być złośliwość ludzi martwych,
półmartwych i półżywych?
Zatrzymajmy się przy automatach.
Stojąc przy nich, dorośli do niczego nie dorośli, dzieci nie wiedzą
z kolei, co to dzieciństwo, tymczasem automat oszuka każdego
na kilka monet.
Wygrywa tylko kasyno? Śmiech.
Wygrywa tylko bank? Śmiech, śmiech.
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 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 
wdzięczność i  oddaje hołd Wielkiemu 

Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który się-
gając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas 
otwartości, wyrozumiałości, ale i  odwagi 
w obronie wartości chrześcijańskich, na któ-
rych oparta jest Polska i Europa. Niech na-
uczanie i wielkie dziedzictwo, które pozosta-
wił św. Jan Paweł II, będzie dla naszego na-
rodu wciąż inspiracją do budowania Polski 
wolnej i sprawiedliwej.
Życiową misją papieża była walka o  god-
ność i szacunek każdej istoty ludzkiej, cze-
mu wielokrotnie dawał wyraz w swoich en-
cyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzy-
mem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do 
każdego zakątka świata. W swoich homiliach 
otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk 
człowieka przez człowieka, apelował o pokój 
i braterstwo” – głosi tekst uchwały.
Jan Paweł II jeszcze przed pontyfikatem 
zdobył serca wielu wiernych. Gdy został pa-
pieżem, ta tendencja się nie zmieniła. Do 
dziś bardzo ceni się jego nauki.
Jan Paweł II, właściwie Karol Józef Wojtyła, 
urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, 

zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Był 
nie tylko wybitnym duchownym, ale też po-
etą, aktorem, dramaturgiem, pedagogiem, fi-
lozofem i mistykiem.
Za jego pontyfikatu poprawiły się rela-
cje Kościoła katolickiego z  judaizmem, is-
lamem, Kościołem prawosławnym oraz 
Wspólnotą Anglikańską. Był papieżem-piel-
grzymem. Nie zamykał się w Watykanie, 
tylko podróżował i spotykał się z wiernymi 
na całym świecie. W ciągu 27 lat pontyfika-
tu odwiedził 129 krajów, a w niektórych był 
kilkakrotnie.
W filozofii był wybitnym przedstawicielem 
personalizmu. Głosił koncepcję człowieka 
jako integralnej osoby, bytu cielesno-du-
chowego, któremu Bóg dał wolność i god-
ność.
27 kwietnia 2014 roku zakończył się proces 
kanonizacyjny i Jan Paweł II został włączo-
ny w  poczet świętych Kościoła katolickie-
go. Podczas uroczystości papież Franciszek 
ogłosił go patronem rodzin.
16 października 2018 roku mija 40 lat od 
czasu, kiedy Karol Wojtyła został wybrany 
na papieża. 

SEJM USTANOWIŁ 
ROK 2020  

ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

100. URODZINY KAROLA WOJTYŁY

18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II ry
s. 
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Karol Wojtyła

*** (Jeden z nas wielu)

Jeden z nas wielu
przeszedł w poprzek wszystkich nurtów mijania
i zmienił kierunek pola, w którym przemija każdy
samotna wielkość w osnowie całego stworzenia
i niepowtarzalna
To przejście nazywa się PASCHA
 – misterium:

biegli później do grobu, który okazał się pusty
i napełniony światłością
– I oto wszystkie ogniwa śmierci własnej
(dolina, potok, zbocze, urwisko i wreszcie to miasto)
rozdzielił –
i nie tylko kamień grobowy, lecz całą tę ziemię
odsuwa,
przemieniając pola mijania
choć nadal spadają tak samo nurty potoku Cedron
i nurt krwi w ciele człowieka nadal steruje
w kierunku śmierci.
Zapoczątkował w nich miejsce urodzin
i miejsce życia odsłonił w każdym człowieku,
które przerasta nurt mijania,
które przerasta śmierć.
To miejsce światem wzbierającym otoczone,
opiera się śmierci: ono też przyjmuje zmartwychwstanie.

Cierpienie
Często cierpienie uczuć
mierzy się słupkiem rtęci
podobnie jak ciepło
powietrza lub ciał – 
a przecież trzeba inaczej
wykrywać ich wielkość…
(lecz ty zanadto jesteś osią
swoich spraw).

Gdybyś zdołała pojąć, że osią tych
spraw nie jesteś a Te co nią jest,
też nie znajduje miłości –
gdybyś zdołała to pojąć.

Po cóż jest serce ludzkie?

Temperatura wszechświata i serce ludzkie – i rtęć.

Magnificat 
Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twego,
Ojca Wielkiej Poezji – tak bardzo dobrego.

On młodość moją rytmem cudnym obwarował,
On pieśń mą na dębowym kowadle ukował.

Rozebrzmij, duszo moja, chwałę Pana twego,
Sprawcy Wiedzy anielskiej – Sprawcy łaskawego.

Oto spełniam po brzegi winogradu kielich
Przy uczcie Twej niebiańskiej – rozmodlony sługa – 
Wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanielił,
Żeś z lipowego pniaka kształt jędrny wystrugał.

Tyś jest najcudowniejszy, wszechmogący Świątkarz – 
 – pełno jest brzóz na drodze mojej, pełno dębów – 
Otom jest niwa wieśnia, podsłoneczna grządka,
Otom jest młodociana grań tatrzańskich zrębów.

Błogosławię Twój posiew Wschodem i Zachodem – 
Obsiewaj, Gospodarzu, niwę Twą sowicie,
Łanem niech będzie żytnim, smreczynowym grodem
Młodość rozkolebana tęsknotą i życiem.
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Myśląc ojczyzna,  
powracam w stronę drzewa…

1. Drzewo wiadomości dobrego i złego wyrastało nad
brzegami rzek naszej ziemi, wyrastało wraz z nami przez
wieki, wrastało w Kościół korzeniami sumień.
Nieśliśmy owoce, które ciążą i które wzbogacają. 
Czuliśmy, jak głęboko rozszczepia się pień, choć korzenie 
wrastają w jeden grunt…
Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień.
W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich
nie pokrywa, lecz uwydatnia…
Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?

Pieśń o Bogu ukrytym
część 1. Wybrzeża pełne ciszy

1.  (Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się  
tuż za progiem…) 

Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem 
Nie przefruniesz tamtędy jak ptak.
Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, 
aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. 

Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci,
nie powrócą oczy uwięzione.
Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym Życiem 
w głębiny przechylonym. 

Z nurtu tego – to wiedz – że nie ma powrotu. 
Objęty tajemniczym pięknem wieczności! 
Trwać i trwać. Nie przerywać odlotów 
cieniom, tylko trwać 
coraz jaśniej i prościej. 

Tymczasem wciąż ustępujesz przed Kimś, co stamtąd nadchodzi 
zamykając za sobą cicho drzwi izdebki maleńkiej –
a idąc krok łagodzi
 – i tą ciszą trafia najgłębiej. 

4.
Nie taki jest żywioł świata.
Kiedy morze cię szybko ukrywa
i roztapia w milczącej głębi
 – światło od fal powłóczystych prostopadłe blaski oderwie 
i z wolna kończy się morze, a jasność napływa. 

A wtedy, zewsząd widoczny, w zwierciadłach dalekich i bliskich 
widzisz swój cień.
Jak się ukryjesz w tym Świetle?
Za małoś jest przeźroczysty, 
a jasność zewsząd tchnie. 

Wtedy – patrz w siebie. To Przyjaciel, 
który jest jedną iskierką, a całą Światłością. 
Ogarniając sobą tę iskrę,
już nie dostrzegasz nic
i nie czujesz, jaką jesteś objęty Miłością. 

5. (Miłość mi wszystko wyjaśniła…)

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała – 
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

A że się stałem równiną dla cichego otwartego przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.
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Jan Paweł II

Tryptyk Rzymski
część 1

STRUMIEŃ
Ruah
Duch Boży unosił się nad wodami...

1. Zdumienie

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia
stworzony świat...
co razem z zatoką lasu
zstępuje w dół każdym zboczem...
to wszystko, co z sobą unosi
srebrzysta kaskada potoku,
który spada z góry rytmicznie
niesiony swym własnym prądem...
— niesiony dokąd?
Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam —
podobnie jak ty...
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać —
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
— lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię «Adam».)

Był samotny z tym swoim zdumieniem
pośród istot, które się nie zdumiewały
— wystarczyło im istnieć i przemijać.

Człowiek przemijał wraz z nimi
na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
z tej fali, która go unosiła,
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
«zatrzymaj się! — masz we mnie przystań»
«we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem» —
«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»
«ma sens... ma sens... ma sens!»

2. Źródło

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków...
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza...
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza — dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

TRYPTYK RZYMSKI (Medytacje) – poemat papieża Jana Pawła II. Został wydany w 2003 roku 
w sześciu językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Poemat 
składa się z trzech głównych części: I – Strumień (sekcje: Zdumienie, Źródło), II – Medytacje nad 
Księgą Rodzaju na progu kaplicy Sykstyńskiej (sekcje: Pierwszy Widzący, Obraz i podobieństwo, 
Prasakrament, Sąd) oraz III – Wzgórze w krainie Moria (sekcje: Ur w ziemi chaldejskiej, Tres vidit et 
unum adoravit, Rozmowa ojca z synem w krainie Moria, Bóg przymierza).
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(por. Rdz 1,27), po czym dodaje, że powierzył im misję panowania nad ziemią (por. 
Rdz 1,28). Było to w ostatnim dniu stworzenia (por. Rdz 1, 28-31). W ciągu po-
przednich dni Jahwe stwarzał wszechświat jak gdyby w rytmie kosmicznej ewolu-
cji. Na końcu stworzył człowieka jako najdoskonalszy owoc swego zamysłu. Jemu 
to poddał widzialny świat niczym ogromne pole, na którym może wyrażać swoje 
twórcze zdolności. 
Bóg powołał zatem człowieka do istnienia, powierzając mu zadanie bycia twór-
cą. W «twórczości artystycznej» człowiek bardziej niż w jakikolwiek inny sposób 
objawia się jako «obraz Boży» i wypełnia to zadanie przede wszystkim kształtując 
wspaniałą «materię» własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twór-
czą władzę nad otaczającym go światem. Boski Artysta, okazując artyście ludz-
kiemu łaskawą wyrozumiałość, użycza mu iskry swej transcendentnej mądrości 
i powołuje go do udziału w swej stwórczej mocy. Udział ten nie umniejsza oczywi-
ście nieskończonego dystansu między Stwórcą a stworzeniem, na co zwracał uwa-
gę kardynał Nicola Cusano: «Sztuka twórcza, którą człowiek ma szczęście gościć 
w duszy, nie jest tożsama ze sztuką w znaczeniu istotowym, czyli z Bogiem, ale 
jest jedynie sposobem jej przekazywania i udziałem w niej».
Dlatego artysta, im lepiej uświadamia sobie swój «dar», tym bardziej skłonny jest 
patrzeć na samego siebie i na całe stworzenie oczyma zdolnymi do kontemplacji 
i do wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia. Tylko w ten sposób może 
do końca zrozumieć samego siebie, swoje powołanie i misję.

LIST DO ARTYSTÓW 
Jana Pawła II – fragmenty

Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» 
piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej

«A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre» (Rdz 1, 31).

Artysta, wizerunek Boga Stwórcy
1. Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym 
był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. 
Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w  waszych 
oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, 
kolorów i  form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby 
cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rze-
czy, zechciał niejako dać wam udział.
Dlatego właśnie uznałem, że te słowa z Księgi Rodzaju będą najwłaściwszym roz-
poczęciem mojego listu do was. Czuję się z wami związany doświadczeniami z od-
ległej przeszłości, które pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu. Tym listem 
pragnę włączyć się w nurt owocnego dialogu Kościoła z artystami, który w ciągu 
dwóch tysięcy lat historii nigdy nie został przerwany, a na progu trzeciego tysiąc-
lecia nadal ma przed sobą rozległe perspektywy.
Rzeczywistym motywem tego dialogu nie są jedynie okoliczności historyczne czy 
względy funkcjonalne: jest on zakorzeniony w samej istocie doświadczenia religijne-
go i twórczości artystycznej. Pierwsza stronica Biblii ukazuje nam Boga jako ponie-
kąd pierwowzór każdej osoby, która tworzy jakieś dzieło: w człowieku twórcy znaj-
duje odzwierciedlenie Jego wizerunek Stwórcy. Tę więź ukazuje szczególnie wyraź-
nie język polski dzięki pokrewieństwu między słowami stwórca i twórca.
Jaka jest różnica między «stwórcą» a «twórcą»? Ten, kto stwarza, daje samo ist-
nienie, wydobywa coś z nicości – ex nihilo sui et subiecti, jak mówi się po łacinie 
– i ten ściśle określony sposób działania jest właściwy wyłącznie Wszechmogące-
mu. Twórca natomiast wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu on nadaje formę 
i znaczenie. Taki sposób działania jest właściwy człowiekowi jako obrazowi Boga. 
Biblia bowiem stwierdza, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę «na swój obraz» 
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Obcując z dziełami sztuki, ludzkość wszystkich epok – także współczesna – spo-
dziewa się, że dzięki nim pozna lepiej swoją drogę i przeznaczenie.
(…)

«Piękno», które zbawia
16. Na progu trzeciego tysiąclecia życzę wam wszystkim, drodzy artyści, abyście 
doznawali takich twórczych natchnień ze szczególną siłą. Oby piękno, które bę-
dziecie przekazywać pokoleniom przyszłości, miało moc wzbudzania w nich za-
chwytu! W obliczu świętości życia i człowieka,w obliczu cudów wszechświata za-
chwyt jest jedyną adekwatną postawą.
Właśnie zachwyt może się stać źródłem owego entuzjazmu «do pracy», o którym 
mówi Norwid w wierszu cytowanym na początku. Tego entuzjazmu potrzebują lu-
dzie współcześni i jutrzejsi, ażeby podejmować i przezwyciężać wielkie wyzwania 
jawiące się już na widnokręgu. Dzięki niemu ludzkość po każdym upadku będzie 
mogła wciąż dźwigać się i zmartwychwstawać. W tym właśnie sensie powiedziano 
z proroczą intuicją,że «piękno zbawi świat».
Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, 
aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości. Dlatego piękno rzeczy stwo-
rzonych nie może przynieść mu zaspokojenia i budzi ową utajoną tęsknotę za Bo-
giem, którą święty Augustyn, rozmiłowany w pięknie, umiał wyrazić w niezrów-
nanych słowach: «Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa, późno 
Cię umiłowałem».
Niech różnorakie drogi, którymi podążacie, artyści całego świata, prowadzą was 
wszystkich do owego bezmiernego Oceanu piękna, gdzie zachwyt staje się podzi-
wem, upojeniem, niewymowną radością.
Niech drogowskazem i natchnieniem będzie dla was tajemnica zmartwychwstałe-
go Chrystusa, którą w tych dniach Kościół z radością kontempluje.
Niech wam towarzyszy Najświętsza Panna – «cała piękna»: Jej wizerunek przed-
stawiali w swych dziełach niezliczeni artyści, a wielki Dante ogląda Ją w chwale 
Raju jako «piękność, co była rozkoszą dla oczu świętych onych rzesz bez końca».
«Wyjdzie z zamętu świat ducha …». Ze słów, które Adam Mickiewicz napisał w cza-
sach bardzo trudnych i bolesnych dla swojej ojczyzny, pragnę zaczerpnąć życze-
nie dla was: niech wasza sztuka przyczynia się do upowszechnienia prawdziwego 
piękna, które będzie niejako echem obecności Ducha Bożego i dzięki temu prze-
kształci materię, otwierając umysły na rzeczywistość wieczną.
Z całego serca życzę wam wszelkiej pomyślności!

Watykan, dnia 4 kwietnia 1999, w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego, 
w dwudziestym pierwszym roku mego Pontyfikatu

Pełna treść „Listu do artystów” dostępna jest na opoka.org

Szczególne powołanie artysty
2. Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. 
Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą 
własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.
(…)

Owocne przymierze Ewangelii i sztuki
6. Każda autentyczna inspiracja artystyczna wykracza bowiem poza to, co po-
strzegają zmysły, i przenikając rzeczywistość stara się wyjaśnić jej ukrytą ta-
jemnicę. Ma swoje źródło w głębi ludzkiej duszy – tam, gdzie pragnienie na-
dania sensu własnemu życiu łączy się z nieuchwytnym doznaniem piękna i ta-
jemniczej jedności rzeczy. Wszyscy artyści zdają sobie sprawę, jak głęboka prze-
paść istnieje między dziełem ich rąk, nawet najbardziej udanym, a olśniewającą 
doskonałością piękna, dostrzeżonego w chwili twórczego uniesienia: wszystko, 
co zdołają wyrazić malując, rzeźbiąc i tworząc, jest jedynie przebłyskiem owej 
światłości, która na kilka chwil zajaśniała oczom ich duszy.
(…)

Apel do artystów

14. W tym liście zwracam się do was, artyści całego świata, aby raz jeszcze wy-
razić wam mój szacunek oraz by przyczynić się do ponownego nawiązania bar-
dziej owocnej współpracy między światem sztuki a Kościołem. Kieruję do was 
wezwanie, byście na nowo odkryli głęboki wymiar duchowy i religijny sztuki, 
który w każdej epoce znamionował jej najwznioślejsze dzieła. W tej perspekty-
wie apeluję do was, artyści słowa pisanego i mówionego, teatru, muzyki i sztuk 
plastycznych, twórcy wykorzystujący najnowocześniejsze środki wyrazu. Zwra-
cam się zwłaszcza do was, artyści chrześcijańscy: każdemu z was pragnę przy-
pomnieć, że przymierze istniejące od zawsze między Ewangelią a sztuką, nie-
zależnie od swoich aspektów funkcjonalnych, wiąże się z wezwaniem do wnik-
nięcia twórczą intuicją w głąb tajemnicy Boga Wcielonego, a zarazem w tajem-
nicę człowieka.
Każdy człowiek w  pewnym sensie pozostaje nieznany samemu sobie. Jezus 
Chrystus objawia nie tylko Boga, ale «objawia w pełni człowieka samemu czło-
wiekowi». W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą. Wszyscy wierzący są po-
wołani, by dawać o tym świadectwo; ale to wy, którzy poświęciliście życie sztu-
ce, macie ukazywać bogactwem swego geniuszu, że świat jest odkupiony przez 
Chrystusa: odkupiony jest człowiek, odkupione jest ciało ludzkie, odkupione jest 
całe stworzenie, o którym św. Paweł napisał, że «z upragnieniem oczekuje ob-
jawienia się synów Bożych» (Rz 8,19). To stworzenie oczekuje objawienia się 
synów Bożych także poprzez sztukę i w sztuce. Jest to właśnie wasze zadanie. 
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Dzieła literackie i teatralne Karola Wojtyły  
tom I • Juwenilia (1938–1946),  
Centrum Myśli Jana Pawła II,  
Instytut dialogu międzykulturowego  
im. Jana Pawła II w Krakowie,  
Wydawnictwo Znak, 2019.

„W tym pierwszym tomie dajemy utwory z okresu 
1938–1946, czyli są to utwory osiemnasto-, 
dziewiętnasto-, dwudziestoletniego studenta 
uniwersyteckiej polonistyki, w których to tekstach 
w sposób niesłychanie subiektywny Wojtyła 
próbuje odnaleźć swoje miejsce w życiu. To jest 
ten okres, kiedy dokonuje się w nim ta głęboka 
przemiana, że nie powołanie aktorskie, bo w tych 
kategoriach także traktował teatr, nie powołanie 
poetyckie czy dramaturgiczne, tylko kapłaństwo 
jest jego celem życia”.

prof. Jacek Popiel, przewodniczący Komitetu 
Naukowego Projektu Krytycznego Wydania Dzieł 

Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Dzieła literackie i teatralne  
tom II • Poezje dojrzałe (1947–2002),  
bp Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2020.

Tom drugi dzieł literackich Karola Wojtyły 
obejmuje utwory, które powstały po roku 1946. 
Za datę początkową tomu przyjmujemy moment 
święceń kapłańskich Karola Wojtyły.

Trzeci tom – Dramaty 1949–1964 pod redakcją 
prof. Jacka Popiela ukaże się w październiku 
2020 r. Będzie to szczególnie ważne wydanie 
dla osób chcących zrozumieć nauczanie 
Jana Pawła II. Jak papież sam wielokrotnie 
potwierdzał, teatr był jego pierwszą miłością, ale 
też przygotowaniem do pracy duszpasterskiej. 
W tomie znajdziemy krytyczne opracowanie 
wszystkich dramatów Wojtyły.

W ramach obchodów 2 kwietnia i akcji „Musicie być mocni mocą miłości” Centrum Myśli Jana 
Pawła II zachęca wszystkich do innego niż dotychczas bycia razem i wspólnej refleksji nad 

słowami Jana Pawła II. Nie możemy być razem na placu Piłsudskiego, ale możemy się zjednoczyć 
wirtualnie i w tej chwili zatrzymania i refleksji być ze sobą w duchowej łączności. 2 kwietnia 
w wieczornych godzinach wirtualnego czuwania na fanpage’u Centrum Myśli Jana Pawła II zostaną 
przywołane słowa Jana Pawła II, które stały się źródłem hasła tegorocznych obchodów. Tradycyjnie 
o godz. 21.37 zabrzmi utwór Cisza. Na koniec czuwania będzie można posłuchać Litanii do św. Jana 
Pawła II w wykonaniu Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierunkiem Jan Krutula oraz solistów Ingi 
Poskute i Roberta Gierlacha.

www.centrumjp2.pl

Musicie być  
mocni mocą miłości – wirtualne 

czuwanie 2 kwietnia 2020 r.
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 Teatr Witkacego w Zakopanem w lutym 
świętował 35. urodziny i zarazem 135. 

rocznicę urodzin swego patrona.
Dla wiernej publiczności przygotował czte-
rodniowy maraton wydarzeń artystycznych 
niemałej rangi. Urodzinowi goście mie-
li możliwość obejrzenia m.in. unikatowej 
wystawy prac Marca Chagalla pt. Przeczu-
cie cudu – kilkadziesiąt litografii prezento-
wanych w foyer teatru pochodzi z prywatnej 
kolekcji Kessauori.
Urodziny były też okazją do pokazania naj-
nowszych, premierowych spektakli. Wśród 
nich świetnego i bardzo aktualnego przed-
stawienia Rzeźnia według Sławomira Mroż-
ka w reż. Andrzeja Dziuka, a także Stachura 
– się powie o tym wolniutko, a Ty tylko słu-
chaj na podstawie tekstów Edwarda Stachu-
ry w reż. Andrzeja Bieniasa..
Publiczność też jako pierwsza obejrzała do-
kument Dominika Rakoczego Dziuk. Trwa-
jący dwie godziny i 10 minut film nie tylko 

Witkacy,
Dziuk

Chagall,
Beata Zalot, „Tygodnik Podhalański”

35. urodziny Teatru Witkacego
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przybliża sylwetkę twórcy i dyrektora Teatru 
Witkacego Andrzeja Stanisława Dziuka, ale 
też przypomina dawne spektakle, już nie-
grane. Z  łezką w  oku niektórzy wracali do 
scen z poruszającej Sonaty B., zapadającego 
w pamięć Wielkiego Teatru Świata czy dada-
istycznego, innego od wszystkich spektaklu 
Cabaret Voltaire.
Czterodniowe urodziny to także koncerty, 
spotkania, długie dyskusje i  niespodzianki. 
Wspomnienia tych, których już w zespole nie 
ma, choć „nie całkiem umarli” – Ewy Berbeki, 
Jagi Siemaszko czy Marty Szmigielskiej.
Tradycyjnie na zakończenie w  sobotę był 
ogromny tort, lampka szampana, życzenia 
i wiele, wiele ciepłych słów dla teatru i  je-
go dyrektora, porównywanego do Tadeusza 
Kantora z  powodu wierności jednemu te-
atrowi, konsekwencji i wyrazistości.
Każdy z załogi Teatru Witkacego, a także wy-
brani goście otrzymali statuetki – piękne 
anioły autorstwa Janusza Wątora ze skrzydła-
mi przypominającymi teatralne kotary.
Aż trudno uwierzyć, że mija już 35 lat od 
czasu, gdy grupa absolwentów krakowskiej 
PWST pod kierownictwem Andrzeja Dziu-
ka przyjechała pod Tatry, by tworzyć te-
atr swoich marzeń i  ambicji. W  1985 ro-
ku wystawili Autoparodię. Mimo braku pie-
niędzy i  jakiegokolwiek wsparcia udało im 
się stworzyć pod Tatrami własną scenę – 
miejsce niezwykłe, oryginalne, artystyczne 
„schronisko”. Zaskarbili sobie sympatię pu-
bliczności, krytyków, przekonali się do nich 
sami górale. Dziś mówi się o  tym teatrze 
jako o  zjawisku odrębnym na teatralnej 
mapie Polski. A  zespół przez wszystkie te 
lata zadziwia swoją konsekwencją, pozio-
mem, tą samą młodzieńczą energią i entu-
zjazmem. fo
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 Unia Literacka została powołana we 
wrześniu 2017 roku w  Warszawie. 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
uzyskała w  czerwcu 2019. Członkami za-
łożycielami są: Sylwia Chutnik, Jacek Deh-
nel (prezes Zarządu), Anna Dziewit-Meller, 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Grzegorz 
Kasdepke, Barbara Klicka, Stanisław Łu-
bieński, Kaja Malanowska, Dorota Masłow-
ska, Zygmunt Miłoszewski, Monika Mosie-
wicz, Joanna Olech, Grażyna Plebanek, Ju-
styna Radczyńska, Klementyna Suchanow, 
Marcin Szczygielski, Piotr Tarczyński i Ewa 
Winnicka. Wśród członków Stowarzyszenia 
znajdziemy między innymi Olgę Tokarczuk, 
Małgorzatę Lebdę, Marcina Wichę, Krysty-
nę Dąbrowską, Justynę Czechowską, Julię 
Fiedorczuk, Jakuba Kornhausera, Mikołaja 
Grynberga i innych.
Unia Literacka jest przede wszystkim sto-
warzyszeniem zawodowym, działającym na 

rzecz profesjonalistów – zarówno tych, dla 
których pisarstwo stanowi główne źródło 
utrzymania, jak i tych, którzy mają inny za-
wód, literatura stanowi jednak zasadniczą 
część ich aktywności twórczej.
Unia Literacka zamierza wspierać swoich 
członków przez gromadzenie wiedzy facho-
wej, edukowanie, lobbowanie, współtworze-
nie instytucji, wskazywanie sprawdzonych 
rozwiązań i dobrych praktyk.
Unia Literacka wspólnie ze Stowarzysze-
niem Tłumaczy Literatury oraz we współ-
pracy z  różnymi fundatorami (władze i  in-
stytucje samorządowe, firmy, osoby prywat-
ne) tworzy sieć rezydencji stypendialnych, 
które mają być przeznaczone dla twórców 
i twórczyń zarówno z Polski, jak i  zagrani-
cy, ze stałym programem i czytelnymi zasa-
dami rekrutacji poprzez każdorazową ocenę 
wniosków przez jury stypendialne.

źródło: www.unialiteracka.pl

Literacka
Unia

stowarzyszenie
nowe

Powstało 



76 LiryDram 77styczeń–marzec 2020LiryDram styczeń–marzec 2020

SŁAWOMIR WALENCIK – ur. w 1955 r. 
w Radzyniu Podlaskim, studiował maszyny 
górnicze na AGH. Od ponad 25 lat zajmuje 
się zawodowo grafiką komputerową. 
Pracuje w Radzyńskim Ośrodku Kultury 
i Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. Zbliża 
grafikę komputerową do malarstwa i grafiki 
warsztatowej. Wziął udział w około 
30 wystawach indywidualnych i kilku 
zbiorowych – WOK Lublin, Łaźnia Radom, 
Galeria Podlaska, MOK Świdnik, MOK 
Parczew. Jasielski Dom Kultury, DK Łęczna, 
Sanocki Dom Kultury – kwiecień 2019 
i Jasielski Dom Kultury – lipiec 2019. Autor 
książki Puzzle – afrykańska figurka – 2017. 
Współpracuje z wieloma artystami – 
wspólne przedsięwzięcie z 40 artystami 
to książka Jedna kreska Świata (2018). 
Tupnięć dotyk łaskawy to książka w pełni 
autorska – teksty, rysunki, okładka, szata 
graficzna (2019). Główna Nagroda w 
konkursie na znak graficzny Roku Żołnierzy 
Wyklętych w Powiecie Bialskim (2016). 
Laureat Nagrody Kulturalnej Marszałka 
Województwa Lubelskiego (2018), w roku 
2019 otrzymał stypendium Marszałka 
Województwa Lubelskiego w dziedzinie 
plastyki.

wypatruję jakiegoś tajemnego znaku, bo na-
bieram pewności, że to nie jest zwykła wę-
drówka, bo też księga niezwykła. To prze-
cież nie czytanie, ale taniec, jakiś dotych-
czas nieznany mi rytuał – odświeżający, 
prowokujący i sycący. Gdy nagle zjawiają się 
tematy poważne, wtedy mój ruch, mój ta-
niec tężeje, jakby zbliżał się do kresu, potem 
nagle jakieś słowo, sylaba, litera wyrywają 
mnie z tej niemocy i znowu odrywam się od 
ziemi, by pląsać, śpiewać, kreślić w powie-
trzu jakieś znaki, których do końca nie ro-
zumiem, ale rozszyfrowuję je stopami tu-
piącymi w  kulę ziemską i  opuszkami pal-
ców głaszczącymi kosmos. Tutaj w natural-
ny sposób sąsiadują z sobą i patos,i prosto-
ta; chciałoby się uronić łzę, napisać odę, za-
krzyknąć w zdumieniu i przygarnąć Ciebie, 
który jesteś gdzieś blisko, nie zastanawiając 
się dlaczego…
A może dlatego, że jestem, że jesteś, a  to 
wielka radość wyrażona w  wiankach słów, 
w  narastających girlandach kresek. Tutaj 
rytmy plączą się i przenikają. Jak w teatrze 
utkanym z kolorowej mgły budują się inter-
akcje na wszystkich możliwych poziomach 
i  pionach… Kawałki wyrwanych z  pamięci 

 Gdy przeczytałem ten tytuł, pomyślałem 
sobie, że niczego mi już więcej do szczę-

ścia nie potrzeba. Nagle zobaczyłem siebie 
unoszącego się lekko nad ziemią. Moje stopy, 
raz w butach, raz boso wybijały takt, odpycha-
jąc się to od mięciutkiej murawy, to od szorst-
kiego asfaltu. Ciało obracało się ciekawsko na 
wszystkie strony i ku mojemu zdziwieniu by-
łem w stanie znaleźć się wszędzie. Jak nieco 
oprzytomniałem i siadłem przy biurku, uświa-
domiłem sobie, że w istocie nie wydarzyło się 
nic niezwykłego. Po prostu tak działa tytuł 
książki, forma, która jak mantra otwiera niewi-
dzialne drzwi i prowadzi do zupełnie dziewi-
czych pomieszczeń. Treść jest przecież wszę-
dzie, lecz niewiele znaczy, gdy nie odnajdzie 
się w swojej formie, poprzez którą może się 
ucieleśnić i wypowiedzieć. To tak jakby stanę-
ła przede mną twoja dusza, być może odczuł-
bym jej obecność, ale nie mógłbym spojrzeć 
jej w oczy, dotknąć ramienia, by wskazać coś 
na naszej wspólnej drodze lub usłyszeć stukot 
kroków zbliżający się, oddalający we własnym, 
niepowtarzalnym rytmie.
Tupnięć dotyk łaskawy… Spróbujmy to roze-
brać, niech to łaskawe państwo się na chwi-
lę uspokoi, ustateczni i podda intelektualnej 

obróbce… Ale nie, ono się wyrywa, podska-
kuje subtelnie, wywija swoiste figury, jak-
by chciało mi powiedzieć – jestem tupnię-
ciem radosnego bycia, chłonę każdy dotyk 
i  go obłaskawiam. W orbitę mojego orzeź-
wiającego rytuału wciągam i  siebie, i  cie-
bie. Przecież każde tupnięcie może przero-
dzić się w groźbę, w agresję, ale dotyk łaska-
wy wprowadza w krainę łagodności, otwie-
ra nieskończone przestrzenie, gdzie można 
poczuć się bezpiecznie i wyznać również to, 
co cię boli, uwiera, domaga się dopełnienia, 
spełnienia, przekreślenia.
Tak oto księga Sławomira Walencika otwie-
ra się przede mną. Do wędrówki przez krainę 
naszej wspólnej wyobraźni zapraszają i sło-
wa, i kreski. Słowa znaczą, a kreski wyzna-
czają. Kto wie, czy nie są ważniejsze od słów 
albo przynajmniej równoważne. Kreski dys-
kretne i  otwierające, poszukujące klucza do 
uobecnienia się słowa, które z  reguły opor-
ne, wyrywa się próbie naszego skonkretyzo-
wania i postawienia na baczność, do raportu. 
Ale czy ono zostało stworzone dla nas, czy to 
my jesteśmy jego sługami? 
Walencik mnie wciąga, idę za nim strona po 
stronie, kraina po krainie; czytam, patrzę, 

Sławomira Walencika

Szczęsny Wroński

dotyktupnięć ła skawy...



Sławomir Walencik

***
Włosy piersi usta dłonie
ciało ciało ciało ciało
ukłon piersi w jawnych dłoniach
usta usta usta usta
skurcz odwieczny wypełniony
z łzą potrzeby tęsknot jawnych
i pogodzeń odnajdywań
coraz głębszych – już bezpiecznych
skoku w ogień zim spełnionych

***
Z łąk suszonych w upój siana
z kłosów ziaren w rąk sypanie
zbieram chłody i ogrzania
twego ciepła z kopułami
pod kopułą drzew i kopców
Liści drobin i ususzeń
stąpam blisko w szumach skroni
za motylem czerni włosów
w zew tuneli rozjaśnianych
dłonią w ziarno słońc zasianie

***
Kartki wiedzy rozchylę wczytam treści i smaki
wczytam wszystko co Twoje z wiedz ukrytych tajemnych
z wiedz tła liter cisz dźwięków w serc szeptaniu bezcennym
poprzez dotyk kamienia jego szlifu po gładkość
dłoń ukryję w grot czerni kutych w srebrze idylli
oświetlonych mym światłem w poblask wnętrza kryształów
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obrazów, ciepłe gesty, tajemnicze miny, po-
zy, wyznania, fikołki… Płyną przestrzenną 
prozą, skondensowaną liryką, intelektem, 
uczuciem i  rozedrganym ciałem, które nie 
znosi statyki, albowiem nasze życie to nie-
ustanny, twórczy korowód dopominający 
się o zrozumienie i zauważenie; węszący za 
ludzką rozmową i wymianą darów, szczegól-
nie na tych orbitach, których nie da się do-
określić, a można jedynie wytańczyć, wyka-
ligrafować ciałem… Ta Walencikowa słow-
no-kreskowa akcja na przemian olśniewa 
i boli, niesie jednak ukojenie i niedosyt po-
znawczy z  dopiskiem da capo al fine… To 
swoista wibrująca magma, która w zetknię-
ciu z  wrażliwością czytającego uczestnika 
uosabia się z  nim i  zachęca do poważnej, 
wyzwalającej zabawy. 

Autor kreśli:
Wszystko co nad NIC zachowam… Wszyst-
ko co pod NIC zachowam… Nic też za-
chowam bo to NIC jest zawsze CZYmś… 
Jest pustą ale elipsą, jest pustym ale ko-
łem, jest też pustym ale kwadratem i… 
Z doklejoną nad i pod treścią pamięcią, po-
znaniem, zagadką i  zapomnieniem… Za-
pomnieniem w i gdzieś… Zapomnieniem 
w pustce i jej granicy, kolistych drogach do 
Ciebie i wszechświata…

Ten interdyscyplinarny, zawarty między okład-
kami książki performance Sławomira Walenci-
ka to unikatowa poezja zrodzona z ciała, wy-
zwolona przez słowo i bratającą się z nim kre-
skę, co nie otwiera i nie zamyka… 
Po prostu jest. Przynosi nam energię i zachę-
ca do zbawczego treningu.

Sławomir Walencik, tupnięć dotyk łaskawy, 
Radzyń Podlaski 2019.
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Anna Czachorowska

***
Karmiłeś mnie
Słowami
uszytymi na miarę
Twojego Narcyzmu

Szukały schronienia
między niebem a ziemią

Zagubione
w Czasoprzestrzeni
spadały bezwładnie

Raniły
kamienną posadzkę
u podnóża Świątyni

Moich snów

Marek Czuku
Z cyklu „Piątki”…

***
Jedna z wielu zapomnianych planet,
rzeka o imieniu niepewna oczywistość,
niewysłana do nieba wyblakła kartka,
niewysłowiona godzina głupich myśli,
skupione na sobie ciało, bezowocny paradoks

***
Na tym to polega, że nie wiemy, co nas czeka,
że śmieją nam się w oczy cudze oczy,
że wyrasta las nie wiadomo gdzie i jak,
a los nie jest ślepy, tylko śnięty,
duch nieświęty, poeta przeklęty

Aldona Borowicz

Civita di Bagnoregio
To miasto przyszło do mnie z przeszłości: 
ze swoją magią luster, tajemnicą i erozją, 
z kruszejącą skałą. Bezludne i kamienne. 

Teraz przeszywa mnie bólem między żebrami. 
Takie mroczne światło. W samym rozgwarze świtu 

chciałam zrozumieć język etrusków i głębię morza, 
ale pozostała mi nieznana rzeka i obcy bogowie. 

W podziemnym świecie pełno ofiar bez wątroby, 
złożonych niegdyś na skalistym cmentarzysku. 

Umierające miasto jest już we mnie odległe. 

Stamtąd nie ma powrotu. Nie spotkasz już tamtych kobiet, 
w uliczkach zamarł krwiobieg duchów, urn i turystów, 
jakby z Notrią wszystko opadło ze skałą w wieczność. 

Tylko słońce się przedziera przez szczelinę kropli.

75. ROCZNICA WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO  
OBOZU KONCENTRACYJNEGO I ZAGŁADY  

AUSCHWITZ-BIRKENAU – 27 stycznia 2020 roku

Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. 
Nie bądźcie obojętni, kiedy jakaś mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, 
że większość rządzi, ale na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. (…) 

Inaczej ani się nie obejrzycie, a jakieś Auschwitz na was spadnie z nieba.

Marian Turski
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Rafał Hille

Po drugiej stronie tęczy
tylko pies zna całą prawdę o wszystkich nocach i wieczorach
nie zostawia się właściciela samego ze smyczą w zębach 
w środku miasta gdzie rządzą parszywe koty
ten patyk przyniosę ci ja i pobiegniemy sprawdzić czy micha znowu pełna
sam zrzucisz kolczatkę z mostu, masz racje niebieskooki
czworonożni ludzie są pod ochroną
pamiętasz gdy biegliśmy przez pole złapać słonce na gorącym uczynku?
twój ogon w łanach zbóż powiewał jak zły roger na pirackim statku 
ty wiesz jak drgają wąsy wroga i swędzą kły nad tętnicami pijaka
znów huk wiatru w środku nocy miesza pył ulic z cieniami na domach
pomacham ci łapą ze spaceru na drugi koniec tęczy
z mokrym nosem między palcami
zawyjemy serenadę do markotnych chmur nad kominem
a teraz chodźmy już szurnięty księżyc jest wysoko
gdzieś czeka na nas puszka po coli 
parę murków do oszczania 

Ada Jarosz

Preludium opolskie
Na kocich łbach bańki deszczu.

Szpitalną spacerują szczury – 
w znoszonych frakach i szarych
sukniach. Nad głowami kap kap.
Rozkładają maleńkie parasole.

Krople bębnią jak orkiestrowy
werbel. W świetle latarni dyrygent
zmierzch. Na pulpicie dłoni układa
ósemki, ćwierćnuty i szesnastki,
bemole, krzyżyki, kilka kluczy.
Deszczowe preludium.

Marzena Dąbrowa-Szatko

Koncert na plaży
pamięci ofiar tsunami na Jawie 22.12.2018

w przeciwieństwie do ciebie
ja wiem co się zaraz stanie
ty nagrywasz występ 
miejscowego boysbandu
ja oglądam katastrofę

obojgu nam przyspiesza puls
pulsują światła sceny
wszyscy klaszczą w rytm
drugiej piosenki
(ty też byś klaskał
ale masz zajęte ręce)
Ifan zwraca się przodem 
do kumpli potem do fanów
i w tym półobrocie ścina go
z nóg fala zza pleców
przelewa się z namiotem
przez widownię dosięga twojej
ręki i zmienia koncert
na plaży w krzyk
i kubistyczny zamęt

w przeciwieństwie do ciebie
ja wiedziałam co się stanie
w twoim filmie

uprzedziły mnie
wszechwiedzące media
współczesne wiedźmy
ze zwykłą im łatwością
szepczące o śmierci

milczą o tobie
to daje nadzieję
że teraz ty
wiesz więcej
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Roma Jegor

*
Hartowano nas jak stal
na czas suszy i powodzi
na lata świetlne Czarnobyli
na podbój oceanów 
Marsów i Engelsów
Wypalano z nas gliniane tabliczki koguciki hartowano szkło 
na wazoniki 
na butelki i teleskopy
Teraz stoimy dwa metry od siebie – 
bezradna armia terakotowa 
I pole kryształowych czaszek 
Dzień się w nas załamuje 
dźwięk nas rozbija
I całe wino się rozlało

Alina Anna Kuberska

Tak trudno wyrosnąć ze skarg
z przeszłością musimy się pogodzić
inaczej nie zaistniejemy w teraźniejszości
zabrało mi to wiele lat
pokruszone życie
zapisane wersami
powoli przeniosłam
w inną rzeczywistość
pisząc nowy scenariusz

podobno w ten sposób
rodzi się poezja
jest jak zwierciadło wody
wystarczy podmuch wiatru
zmienia oblicze

życie jest cudem
ciekawe co mi ofiaruje
a co zabierze

przestałam się skarżyć

Smutki przysiadły na kalenicach,
na schodkach do franciszkanów
garbią się zamyślone cienie,
radość kurczowo trzyma się
wykusza kamienicy. Słuchają.

W godzinie duchów kap kap
ustaje. Ratuszowy miesiąc
gasi okienne światła.

Pokoncertowa cisza.

Jacek Jaszczyk

***
okna pokoju w których oswajam twój świat
mogłyby odsłonić nie jedną myśl
zasłuchanego w horyzont filozofa
jakby w objęciach w których
któregoś dnia rozsypie się niepamięć
spaliły się okoliczne chmury
i spadły wszystkie nienapisane listy
krążące na orbitach Mlecznej Drogi
zrozumiałem
te 
okna
wykrzywione rysami tajemnymi kręgami
wzorami tęczy
śniącej o Wielkim Wybuchu
z którego narodzili się bogowie
strzegący wnęk Elefantyny i spopielonych kanionów
naznaczeni ręką
tych
co po drugiej stronie
przez równiny i rumowiska 
przebiegają jak nienazwane litery
między słowami 
którymi ktoś rzuca w świat
okna próbują milczeć zmęczone powieki
zamykają wszystkie rany samobójczych snów
dla których stały się drzwiami
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Zbigniew Milewski

Poeta
dzisiaj nie ma potrzeb są projekty różne
stypendialne na życie dietę i układy
w cenie cel przyziemny ścieżki zawodowe

trafiać w księżyc wiedząc że jest za wysoko
udawać że lektury mistrzów ich powtarzanie
stylu w nowych czasach nie jest tym co było

jest luksusem i mistyką darowaną
twórcy który jak bohater z Andersena
wyprostowany idzie dumnie chociaż nagi

za nim orszak i śmiech lecz on pisze
nową baśń współczesną co zostanie po nas

Joachim Neander

Dwieście trzydzieści lajków
przy stole śniadanowym
turysta robi selfie z rodziną

popatrzcie jak pięknie wyszło
jaka szczęśliwa ta rodzina
jak uśmiechają się do aparatu
jak dumnie patrzy córka studentka
tuż po świetnie zdanym egzaminie

zaraz wypiją sok herbatę
zjedzą croissanty z dżemem
poplotkują pokpią z dziwnego
gościa przy sąsiednim stole 

trzeba umieścić selfie
na facebooku na twitterze
instagramie lub whatsappie
dzielić swoją radość
z przyjaciółmi na całym świecie

Małgorzata Kulisiewicz

Pamięć przedmiotów
Na niemych krzesłach
siada mgła.
Za nimi cienie
z ukrzyżowanymi ramionami.
 
Wyrusza  kolumna skazanych,
szuranie nóg,
stukot butów,
gwar wybrzmiewa dysonansem.
Symfonia śmierci cichnie o świcie
 
Na placu Bohaterów Getta wschodzi słońce
jak blade oblicze uratowanego dziecka.
Kraków budzi się do życia,
jak co dzień.

Paweł Kuszczyński
 Mariuszowi J. Olbromskiemu

O sośnie w Stawisku
Przy tej sośnie nie wypada
pytać o Jarosława –
była jego siostrą dobraną do siebie.
Trzeba się przy niej zatrzymać, 
to już nie parasol –
baldachim nad głową,
naznaczony pamięcią i trwaniem.
Tutaj wiesz od razu:
życie pozostaje jedyną miłością
i to odwieczne pytanie:
czym je wypełnić.
Przychodzi ten czas,
kiedy zapach chleba
nie ma nic wspólnego z głodem .
Niczego nie ukradłem,
podziw zabrałem z sobą 
Urania – pinus maestria – szeptałem. 
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Barbara Orlowski

Zapomniany poeta 
pozostałwił na biurku nieład
książki ułożone w stos 
porozrzucane kartki z wierszami
i te białe jeszcze nie zapisane
ołówki i pióro
krzesło na którym siedział 

teraz stoi puste 
leży jeszcze odgnieciona 
od siedzenia poduszka 
i pled zarzucony od niechcenia 
na poręczy krzesła

kwiat na oknie powoli usycha
obok anioł z odłamanym skrzydłem
i zegar który czas odmierza
teraz stoi pomnik w granicie 
a na płycie wyryte jego słowa

Braha Rosenfeld 

Rezygnacja
Gdy ciemność otwiera oczy
wzniosłe drzewa wysysają atrament nieba
a wszystkie chęci nagle utykają w błocie zapomnienia –

rezygnacja staje się głęboką jaskinią
połyka wolę
a smutek staje się kompulsywnym mnichem
rozsiada się we wszystkich wewnętrznych przestrzeniach

pojawiają się pytania których nie mogę zadać
na które nie śmiem odpowiedzieć
niech moja jaźń odpowie za mnie

jak dusza oddzielona od ciała
jak implant w ustach 
który czuje się prawdziwym zębem

fotograf klika na przycisk SEND
a ten garbaty przy stole obok
na zapalnik ładunku wybuchowego

w gruzach znaleziono trupa
ze smartfonem w ręce

na ekranie uśmiechająca się rodzina
i dwieście trzydzieści lajków

Stanisław Nyczaj

Z kpiny losu
Może to i dobrze,
że nie zdążyłem na ten pociąg,
który – wyrwawszy się z dworcowego tunelu
i rozpędzony donikąd –
wykoleił się z rozognionych do czerwoności szyn.

Szczęśliwie – z kpiny losu – ocalały,
zbieram rozpierzchłe w popłochu wagony,
zestawiam na powrót rozbity skład.

Zmartwychwstają poturbowani,
stają na nogi ciężko i lżej ranni.
Śmiejemy się z naszej trwogi
o to, funta kłaków niewarte,
byle jakie życie.

Och, znowu możemy 
nadal o nie się trząść
i zeń do rozpuku natrząsać
w nieustannym stukocie kół

i rytmie kreślonych sobie wzajem
kółek na czole.



90 LiryDram 91styczeń–marzec 2020LiryDram styczeń–marzec 2020

Andrzej Tchórzewski 

***
Chłopiec który z trudnością oszukuje matkę
i szuka na poddaszu kluczy do gołębi
wierzy w swoje ubóstwo Nie w ubóstwo myśli
Jeździ po rezydencjach Spotyka szoferów
a niekiedy roboty wieloczynnościowe
Zazdrość Chrypkę Nienawiść i psy zakręcane
 
Jak gipsowa jaskinia ta wieczność narasta
Cienie w szyny ubrane w wyciągi kleiki
Tu dowcip o staruszce łakomej zazdrosnej
a może tylko skąpej która warząc kaszkę
wsypała do niej gipsu i sporo omasty
Ale dowcip do kłamstwa nigdy nie prowadzi 
choć od biedy wyjawia co powiedział grom
 
Potrzebne są intencje wzniosłość i szlachetność
albo kładka do życia obsiana mercami
Milczące zrozumienie że syn ma mieć lepiej
bo go później wydano na łup tego świata
 
Jak na straży poddasza tkwią karabinierzy
Kolej Chwile przesiadek fundujące miasta
i rynek o złamanej schludności Symetrii
Nad torami się toczy betonowy przejazd
Wozy dostawcze znikają w zakrętach
Wczoraj urwało nogę no temu Tamtemu
Nie spodziewa się tantiem
chociaż jest poetą jedynym uskrzydlonym
na tej płaskiej ziemi nieregularnych stoków
 
przyjazdów opóźnień
 
Mówię o sycylii Jak miasta pęcznieją
Ile baranów jest we wsi Jaszczurek Kaktusów
On mi o dostojewskim I tak gawędzimy
na szlaku tuwimowskim z łodzi do warszawy
 
Poeta jednak musi uciekać od tłumu
bo może przyszłe wieki czekają go w bramie 
 

a sama rezygnacja niech zostanie rozebrana 
jak klocki Lego

niech się złoży i rozłoży
jak wachlarz
który zasłania połowę
ciemność kaleczy
a światło zakrywa

Eliza Segiet 

Rozgłos
Wyłonił się wody?
Ognia? Chaosu?
Stworzył go Bóg?
Ale czyj?

Świat podzielony wiarą,
niespodziewanie stał się jednością.
Scalony przez jedną siłę
– niewidzialnego wroga.

A może Bóg jest jeden?
 – Każdemu, bez względu na wiarę.
Może to kolejny Wielki Wybuch,
tylko taki,
który dąży do niszczenia.

Królewskie imię śmiercionośnego
przyniosło mu rozgłos.

 – Niechlubną chwałę mordercy.

Niszczyciel wyłonił się z wody?
Ognia? Chaosu?
Stworzył go człowiek?
Zwierzę?

Czy…
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Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Vanitas
bywają i takie szczęścia
co unikają pierwszych stron gazet

cenią intymność ciszę spokój

rani je tylko nieugiętość klepsydr
co piaskiem odmierzają

nieuchronność rozstania

śmierć hardo bez względu na płeć
zagląda k o c h a n k o m

w roziskrzone oczy

nie opłacą jej żadnym klejnotem
nie zwiodą poświęcenia haraczem

niekiedy pozwala by czas
był bardziej niż ona

przychylny uczuciom

upycha wtedy na margines życia
do starych rodzinnych albumów

odbite migawki istnień

Andrzej Witkowicz

***
na stole cukier i lekarstwa 
zepsute do połowy jabłko
rzucony list podarta kartka
i tylko palce obrus marszczą

mucha utopi się w herbacie
i chleb sczerstwieje na talerzu
i niebo jak wymięty papier
zobaczę w lustrze koło zlewu

Jakże dziwna jest dobroć Jaki skutek sprawia
Emerytowany bosman wnuczek piotra skargi
któremu zawsze obca była chęć pomocy
zaplątany wśród prądów i wirów epoki
mąż prawdziwy brutalny wyjący gromiący
zapragnął mu pokazać całą swą subtelność
wietrząc że oto chwila nastała szawłowa
 
Tak powstają legendy
Dobry mądry człowiek
chociaż deptał ubijał przez trzy generacje
 
Jest w tym zamysł taktyczny i sporo ekspiacji 
Wiele nauk moralnych i kopiec tradycji
bo trzeba w życiu wiedzieć co kiedy się robi
Ja cynik Sybaryta Ciągle powątpiewam
A tu rośnie świadectwo przyszłym pokoleniom
a mnie kaktus na dłoni
W sadach szumi zieleń
Kurz rozmawia z historią i futurologią
Młody poeta ciągle oszukuje matkę
że ludzie są tak dobrzy i kochają talent

Ryszard Wasilewski

niedokończony dzień
szum odległego oceanu
wysłuchany w muszli
i pod oknem
stara lipa z wróblem i kosem
jak rozśpiewany las
więc może ten dzień
oczekiwań i przypuszczeń
ułożyć już do snu
żeby jutro małym sprawom
nadawać nowy sens
wznawiać
i przyspieszać

aby nie wrzucać 
do martwego morza
wiadomość w butelce
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milczenie jakby mi na ustach
ktoś dłoń położył z watą słodką 
stąd nie da się naprawdę uciec 
i stąd uciekać nie ma dokąd

Marek Wołyński

***
Tak często i mocno
przytulali się do siebie
że stworzyli
całość
Teraz
odłupują
kawałek po kawałku
bardzo boli

***
Wczesnym rankiem
kiedy przez chmury
prześwituje słońce
nad horyzontem widać
sylwetki impresjonistów
na plenerze w rajskim ogrodzie
jak prowadzą pędzle
po płótnach nieba

Gdyby tak jeszcze dzień
spóźnił się choć chwilę

zanim opadną
ostatnie
drobinki snu…

Barbara Wrońska

Mały Jasiek
Mały Jasiek
ach jaki nad wiek rozwinięty
gdaczą wszystkie ciotki wujkowie
wie doskonale
że Mikołaj to nie żaden święty
anioły nie chodzą po ziemi
a
Tata wytłumaczy każdy cud
tylko dlaczego kiedy księżyc w pełni
płacze

Szczęsny Wroński

Zbuduj dla mnie krótki list
to może potrwać dzień
może dwa pejzaż martwy taki że każdy krok jest 
jakby go nie było czy nie za dużo tego jakby w języku 
nie wiemy niczego na pewno mówimy nie używać słowa nigdy zawsze 
bo kto to wie tak chciałbym wiedzieć tu tryb warunkowy staje nade mną 
jakby przypomina że jestem w więzieniu języka to hamlet powiedział dania jest więzieniem 
co on mógł o tym wiedzieć przecież nie znał polski był znerwicowanym królewiczem z bajki 
udało mu się wykończyć ofelię tym przeszedł do historii po co zaciemniać horyzont 
ja nawet nie potrafię rozpoznać tej w której mieszkam zaczynam mówić pytają 
co to za bajka skąd ten facet się urwał jest pan zupełnie z innej bajki powiedziała jedna 
pani podała mi rękę i trzymam ją do dzisiaj gdyby się wtedy nie wyciągnęła to nie 
byłoby trwałego związku z moją Basieńką tyle związków we mnie wokół nas o których 
nic jeszcze nie wiemy i ten łącznik jakby pomostem jest rozkłada się przede mną most 
zwodzony wyściełany płatkami róży częściej odłamkami szkła i nie wiem czy z rozbitych 
szklanych domów czy szklanych zabawek gdybyś coś więcej wiedział 
do ciebie właśnie mówię – zbuduj dla mnie krótki list 
bez słowa jakby
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Beata Zalot

Horyzont zdarzeń
Kiedy byłam małą dziewczynką
granica, za którą nie było już nic 
znajdowała się tuż za wsią, 
tam gdzie kończył się las.
Potem świat pęczniał
tak samo jak moja pycha i próżność.
Dziś wiem,
że granica, za którą nie ma nic
jest tak blisko
że trudno ją dostrzec.

Marlena Zynger

przedwiośnie
szarego poranka serce zadrżało
struchlałe krople wysmagały liście
westchnieniem nadeszło i ciepłem powiało
wśród ciszy ubranej i biało i mgliście

serce drgnęło mocniej niż zimowa trwałość
ptaki wbiły skrzydła w różane zaranie
i odchodząc z deszczem co tak tulił żałość
zamilkło niemocą nazbyt długie łkanie

świt zamieniał stroje coraz to odważniej
blady róż w wiśnię mleczny lazur w błękit
kontur zdał się jawić coraz to wyraźniej
wiatr strunami szarpał tkwiąc na gryfie tęczy

tak powstawał ranek nowy nieznajomy
zbliżał się z maestrią śmiały zadziwieniem
muskał blade usta blaskiem zamyślonym
i nie pytał wcale wiodąc barwnym cieniem

ranek to czy wiosna drżała rozpalona
ziemia zapach niosła nęcąc własnym chceniem
ciałem tak przywarłam wonią uwiedziona
i jak ziemia owa stałam się pragnieniem

dwa maty 
*

istniejemy na zasadzie chwilowych sojuszy
albowiem wszystko płynie 

** 

gra zatem toczy się na rozmytej szachownicy 

*** 

i nie pytaj mnie więcej o zasady

nadzieja 
s a m o t n e   m y ś l i   p o e t ó w 
rzucone za siebie rozmnażają się

s ł o w a   o c a l a ł y c h 
jak niegdyś kamienie Deukaliona i Pyrry 

jeśli padną na właściwy grunt 
s t w o r z ą   l u d z i 



98 LiryDram 99styczeń–marzec 2020LiryDram styczeń–marzec 2020

poetka konsekwentnie pozostaje pod uro-
kiem wielu cech wiersza różewiczowskiego 
jako tzw. sprawdzonej bazy, którą zestraja 
kompozycyjnie z własną ekspresją słowną, 
stwarza nie tylko oryginalne liryki osobiste, 
ale także liryki pośrednie – szczególnie gdy 
podmiot liryczny jest zbiorowy – o gorzkiej 
egzystencjalnej wymowie, czasem nawet 
katastroficznej. W wyniku takiego zabiegu, 
czyli połączenia prostoty przekazu w war-
stwie formalnej z bogactwem świata przed-
stawionego – realnego i  wyobrażonego – 
powstają oryginalne obrazy poetyckie, czę-
sto oparte na kontraście, a nawet paradok-
sie. Motywy z życia codziennego powodują, 
że nawet najbardziej symboliczne wiersze 
zawarte w tomie porastanie pozostają czy-
telne dla szerokiego kręgu odbiorców, choć 
zapewne koneserzy znajdą w nim echa lek-
tur poetki, a więc mniej lub bardziej świa-
dome inspiracje i nawiązania do twórczości 
Edwarda Stachury, Andrzeja Bursy i  Zbi-
gniewa Herberta.
Właśnie taka aluzja do twórczości Edwar-
da Stachury, do utworu lirycznego zna-
nego jako piosenka Jest już za późno, nie 
jest za późno, występuje w lirycznym wy-
znaniu pt. wiersz. Pojawia się jako motyw 
wiodący, w którym zbiorowy podmiot, zda-
jąc relację z niecodziennego zdarzenia, na 
samym początku stwierdza, że wiersz sta-
nął nam na drodze. Zaskakująco prosta jest 
ta urokliwa metafora, bo przejęta wprost 
z  języka potocznego. Jako związek fraze-
ologiczny oznacza tyle co przeszkadzać ko-
muś, utrudniać, być zawadą, ale przejęty 
do wiersza wiąże się z  personifikacją te-
goż. Dlatego ten zwrot jest bardziej inte-
resujący w  wersji łagodniejszej, jako za-
wrócenie komuś głowy znienacka, czyli 

niespodziewane zdekoncentrowanie czy-
jejś uwagi. Po pierwszym oszołomieniu 
spotkaniem:

czekaliśmy
kto pierwszy podejdzie
kto pozbiera strzępy słów
dotknie żaru
roznieci ogień

scena traktowana dosłownie robi się pra-
wie dramatyczna, gdyż w miejscu publicz-
nym, jakim jest droga, ktoś chce rozniecić 
ognisko. Oczywiście cały ten obraz poetyc-
ki należy odbierać w przenośni, gdyż utwór 
napisany w  swoistej poetyce odwołującej 
się w  skojarzeniach i  do Feniksa i  Prome-
teusza sugeruje, że poezja rozumiana ja-
ko żar jest nośnikiem pięknych idei, które 
rozprzestrzeniając się jako ogień, zataczają 
szerokie kręgi. A fraza ze zbieraniem strzę-
pów słów sugeruje co najmniej dwa obrazy: 
albo wiersz recytował się z pamięci i słowa 
leciały w eter, albo czytał się sam jako za-
pisany wcześniej tekst, który w miarę od-
czytywania odrywał się i spadał na drogę. 
Paradoksalnie możliwa jest i  trzecia sytu-
acja, gdy wiadomy podmiotowi zbiorowe-
mu wiersz nie musi się wysławiać, czyli 
przedstawiać, więc nie mówi nic, tylko roz-
rzuca całe wersy, które wywołują żar emo-
cji, by wywołać ogień uczuć.
Istnieje jeszcze jedna możliwa interpreta-
cja, ale o niej za chwilę, ponieważ to jest 
właściwy moment, żeby wykazać, na czym 
polega oryginalność i artyzm poezji Joan-
ny Babiarz. Niewątpliwie na pewnej do-
zie tajemniczości i wieloznaczności wykre-
owanych obrazów, która mimo logicznej 
spójności umożliwia wiele równoprawnych 

 Tak się pomyślnie składa, że wydanie ko-
lejnego, jedenastego tomu poetyckiego 

Joanny Babiarz pt. porastanie zbiegło się 
z uroczystościami obchodów 35-lecia pracy 
twórczej, przede wszystkim literackiej, ale 
w ostatnich latach także pracy artystycznej 
w dziedzinie piosenki autorskiej. Jako współ-
założycielka zespołu muzyczno-wokalnego 
Dookoła, koncertując wspólnie z poetą, kom-
pozytorem, gitarzystą i wokalistą Januszem 
Szotem, gra na skrzypcach i  śpiewa. Nale-
ży także na wstępie wspomnieć niespotyka-
ną (już od samego debiutu) aktywność w lo-
kalnym i ogólnopolskim środowisku poetyc-
kim, gdzie Joanna Babiarz dała się poznać 
jako animatorka różnorodnych działań arty-
stycznych i liderka wielu mniej lub bardziej 
formalnych grup literackich działających na 
terenie Sądecczyzny. Jej wcześniejsze zbio-
ry poezji miały bardzo dobry odbiór wśród 

czytelników i otrzymały jak najlepsze recen-
zje, dlatego od 2003 roku poetka jest człon-
kinią Związku Literatów Polskich. Mimo licz-
nych obowiązków zawodowych oraz pracy 
społecznej na rzecz promocji poezji recyto-
wanej i  śpiewanej (także wśród młodzieży) 
na szczęście znajduje czas na kontynuację 
osobistych zainteresowań pisarskich, nie 
podkreślając przy tym wcale, że ukończe-
nie studiów polonistycznych na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim cokolwiek ułatwia. Znajo-
mość bogactwa figur retorycznych i różnych 
stylistyk, twórczości znamienitych poetek 
i  poetów o  tyle jest pomocna w  poszuka-
niu i tworzeniu własnego stylu, o ile ma się 
świadomość podążania własną drogą.
A  Joanna Babiarz od debiutu w  1981 ro-
ku nieprzerwanie wędruje nieprzetartym 
szlakiem po takich meandrach ars poeti-
ca, po jakich tylko sobie zamarzy. Ponieważ 

w ujęciu Joanny Babiarz

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Najnowsze trendy w poezji

Poezjajakokonieczność

część XX
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trawa rośnie w zupełnie
innym miejscu
niż zawsze

zarasta rzeki
uchodzi na dachy

teraz kiełkuje
w moich ramionach

To bulwersujący obraz jakiegoś odwróco-
nego porządku – zmasowanej inwazji po-
spolitych roślin, które w  groteskowy spo-
sób zagroziły cywilizacji, a nawet ludzkie-
mu zdrowiu. Szokujący jest obraz kiełko-
wania w  ramionach podmiotu literackie-
go, w których raczej zwyczajowo znajdują 
się osoby ukochane lub ulubione zwierzęta. 
Celowo poetka nie określa tej trawy żadny-
mi epitetami, nie nadaje jej rysu vanitas – 
przemijania, jaki mają suche brązowiejące 
trawy i siano, nic nie wzmiankuje o porze 
roku, więc nie możemy zobaczyć soczystej 
zieleniejącej trawy na wiosnę symbolizują-
cej nadzieję. Jeśli bowiem chodzi o trawę, 
to z badań językowych wynika, że spośród 
skojarzeń swobodnych najczęściej po kolo-
rze zielonym pojawia się łąka z wrażeniami 
estetyczno-praktycznymi. W zależności od 
przyjętego punktu widzenia trawa w  my-
śleniu potocznym może być postrzegana ja-
ko obiekt wartościowy gospodarsko lub jako 
rzecz nic niewarta, o czym świadczy zwrot 
frazeologiczny mowa-trawa, czyli potocz-
nie: słowa bez pokrycia, lub powiedzenie: 
po mnie niech i trawa rośnie, a nawet swo-
iste przekleństwo: bodaj przed twoją chału-
pą (progiem) trawa rosła. Przez akt kontak-
tu z naturą trawa symbolizuje nowy wzrost, 
czerpanie z jej życiodajnej siły. Nie można 

też przeoczyć faktu, że w slangu młodzie-
żowym i  języku hipisowskiej subkultury 
trawa oznacza marihuanę. Jaki naprawdę 
jest stosunek poetki do tej trawy? Jedyną 
wskazówką może być tytuł porastanie, od 
którego nazwę przyjął cały najnowszy opu-
blikowany zbiór wierszy. Najogólniej rzecz 
ujmując, można na nie spojrzeć w kontek-
ście wzrostu, a więc porastać w znaczeniu 
rosnąć, pokrywać coś, lub w odniesieniu do 
rozrośniętej roślinności – nadmiernie wy-
rastać, przerastać, przewyższać, a  nawet 
wyrastać ponad coś. W znaczeniu symbo-
licznym mamy zatem krzyżujący się ruch 
w  górę (przewyższanie) z  poziomym (roz-
rastanie), czyli całkowitą ekspansję ponad 
zwykły poziom i obszar. Liryki z tomu po-
rastanie mają duży potencjał interpretacyj-
ny, możliwy do zrealizowania dzięki języko-
wym pasjom poetki wyczulonej na to całe 
bogactwo wrażeń słowotwórczych.
Nie chodzi wszakże o  zabawę słowem, bo 
Joanna Babiarz pojęcia i znaczenia, bez któ-
rych nie byłoby poezji, traktuje jak najbar-
dziej serio. W  tym kontekście porastanie 
to coś więcej niż dojrzewanie, to ekspansja 
wiecznej młodości. Faktem jest, że młoda, 
a więc zielona i świeża trawa przynosi na-
dzieję, a w symbolice religijnej trawy ozna-
czają radość duszy. Wracając zaś do samego 
wiersza – czy fakt, że trawa porasta w  ta-
kim samym stopniu rzeki i  dachy, jest po-
zytywny? Dachy są raczej w porządku, ale 
rzeki? No cóż, wartości wizualne i rekreacyj-
ne trawników były wysoko cenione w przy-
klasztornych kontemplacyjnych ogrodach 
już w  XII wieku, bowiem dla pogrążonych 
w lekturze mnichów były chwilą duchowego 
odprężenia i  inspiracji. Może więc to zwy-
kły bunt natury, gdy coraz więcej asfaltu 

interpretacji, gdyż poziom ogólności i wy-
stępujące atrybuty nie skłaniają do zawę-
żania motywu, a  raczej przez różne wie-
lopoziomowe skojarzenia i  czasem nawet 
bardzo odległe konotacje wywierają na 
czytelniku presję do łamania stereotypów 
i postrzegania znanych zjawisk w nowych 
kontekstach i konfiguracjach. Tak więc ar-
tyzm tego metapoetyckiego utworu polega 
także na tym, że nie tylko zmienia punkt 
widzenia samych świadków zdarzenia, któ-
rzy na początku nieufnie czekali, kto się 
odważy wejść w  relację z  wierszem, ale 
także czytelników, którzy w nagrodę otrzy-
mują optymistyczną puentę: że jeszcze 
mamy czas. Ten przysłowiowy happy end 
nie jest przypadkowy i wynika z dalszego 
kontaktu z wierszem, który został potrak-
towany stanowczo, a nawet w pewien spo-
sób brutalnie:

rozerwaliśmy go
na pół
żeby zrozumieć
że nie jest za późno

A więc od samego początku mowa tu o dwu 
osobach, a często dwie osoby to tzw. para 
(tradycyjnie: kobieta i mężczyzna) związa-
na jakimiś uczuciami sympatii, zauroczenia 
lub wręcz miłości. I teraz przy ostatecznej 
konkluzji dotyczącej wiersza pora powrócić 
do wspomnianej aluzji do piosenki Edwar-
da Stachury, której to refren zbudowany na 
opozycji brzmi nader znajomo: Jest już za 
późno!
Nie jest za późno! Podczas gdy pierwsza 
zwrotka tekstu Edwarda Stachury rozpo-
czyna się słowami zachęty: Jeszcze zdą-
żymy w  dżungli ludzkości siebie odnaleźć/ 

Tęskność zawrotna przybliża nas, to trze-
cia mówi już wyraźnie o  spełnieniu: Jesz-
cze zdążymy naszą miłością siebie zachwy-
cić/ Siebie zachwycić i wszystko w krąg. Ta 
czwarta w  kolejności (ale być może wca-
le nie ostania) interpretacja obrazu poetyc-
kiego, który wynika z  lektury wiersza jako 
liryki miłosnej, może być wynikiem takiej 
oto sytuacji: albo z otwartego okna docho-
dzi do przechodzącej pary piosenka Jest już 
za późno, nie jest za późno, albo śpiewa ją 
tzw. uliczny grajek. Faktem jest, że sytuacja 
na tyle zaskakuje poetkę, że ta postanawia 
o  niej napisać wiersz niejako z  kryptogra-
mem miłości, bo jeśli kryptogram, to tekst 
zapisany szyfrem, to cały ten wiersz o wier-
szu paralelnie mówi o  tym, że miłość cza-
sem przychodzi niespodziewanie, ale żeby 
nie była traktowana jak intruz, w cierpliwo-
ści rodzi się z  oczekiwania, potrzebuje za-
pewnień i  wreszcie bucha gorącym uczu-
ciem. Czy można zatem w  tym przypadku 
postawić znak równości między słowami 
wiersz i miłość, jako że nagle pod wpływem 
tekstu Edwarda Stachury stają się w poezji 
Joanny Babiarz symbolicznie tożsame? To 
oczywiście zależy od tego, kto i  jak wielką 
rolę przypisuje poezji. Czy sugerowany od-
biór tego wiersza stanie się przeważający – 
nie wiem. Czy jest on zgodny z intencją po-
etki – nie wiem. Zawsze możemy poprzestać 
na tym, co literalnie jest zapisane, ale za-
sada ta cechuje teksty informacyjne, a  nie 
wielką poezję, która od zawsze posługuje się 
szeroko rozumianą przenośnią.
Z podobnie złożoną sytuacją liryczną mamy 
do czynienia w monologu porastanie, gdzie 
podmiot liryczny beznamiętnie zdaje relację 
z nietypowej obserwacji swojego uczestnic-
twa w świecie:
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biedna ta nasza sąsiadka
taki nieudacznik w domu
tylko jakieś tomiki mu w głowie
jeździ z nimi
nie wiadomo gdzie
zamiast w domu posiedzieć

Przecież ten dziwak, w znaczeniu odmie-
niec, choć jest dla matki bardzo dobry 
i  uczynny, a  dla sąsiadów kulturalny, to 
jednak ani rodzaju pracy, ani stylu wypo-
czynku nie preferuje takiego jak wszyscy 
dorobkiewicze. Zasługuje więc na wzgar-
dę, jak każdy wybryk natury, bo brak sza-
cunku do niego i niska, lekceważąca oce-
na bierze się z  braku akceptacji takiego 
outsiderskiego sposobu życia i  niezrozu-
mienia wagi jego twórczości. Skoro po-
wszechna akceptacja lokalnej społeczno-
ści dla takiego wyrzutka, samotnika z wy-
boru nie jest wartością w  życiu najważ-
niejszą, to oznacza, że istnieje jakiś in-
ny imperatyw, który go gna do własnych 
przyzwyczajeń twórczych, jakaś wartość 
ważniejsza niż tylko konsumpcja i odtwa-
rzanie cudzych pomysłów:

czasem słychać jak gra
na gitarze albo i czym innym
kto to teraz tak gra
na kompie tyle ciekawych gier
coraz to inne
a ten wciąż to samo
gitara i te wiersze

Ten osobliwy pogląd, że poeta jest od-
mieńcem, doczekał się w  naszej tradycji 
literackiej kilku modelowych ujęć, które 
jednak można ułożyć na osobliwym conti-
nuum przydatności społecznej: począwszy 

od duchowego natchnionego przewodnika 
dusz (poeta romantyczny) po propagan-
dowego agitatora (poeta socrealistyczny). 
Jednakże podmiot literacki z utworu dzi-
wak nie wykazuje żadnego ideowego za-
angażowania, nie wypełnia żadnej misji. 
W  jego życiu liczą się doznania i  uczu-
cia w  najzwyklejszy sposób przypisane 
do kondycji człowieka we współczesnym 
świecie, który go z jednej strony zadziwia, 
a  z  drugiej najzwyczajniej niepokoi, więc 
wszystkie zachwyty i  lęki ów dziwak nie-
ustannie zapisuje, nadając im kształt wier-
sza lub piosenki. Właśnie o takiej postawie 
życiowej, gdy poezja jest sposobem nie 
tyle istnienia, co uczestnictwa w świecie, 
w swojej opowieści rzece pt. Wszystko jest 
poezja wspomniany już Edward Stachura 
wyraził się następująco: Być poetą to tak 
się zachowywać, żeby to nie pozostawiało 
żadnej wątpliwości, że jest się poetą (…) 
podejmować i ciągnąć wielkie trudy zaczę-
te i nie skończone, bo może one nieskoń-
czone są. Można pokusić się o wniosek, że 
Joanna Babiarz myśli i  odczuwa podob-
nie, bo w swoim quasi-reportażowym ob-
razie o wdowie i  jej synu zaprezentowała 
człowieka, który wcale nie przegrał życia, 
choć ogół tak uważa. O  takich konformi-
stach dokonujących niesprawiedliwej oce-
ny Edward Stachura wypowiada się w sar-
kastyczny sposób: Więc pędzi nasz czło-
wiek (…) zarabiać pieniądze. A z nim jak 
gazetowy zwitek pod pachą – całe jego ży-
cie zdawkowe, zaś odrzuconym poetom 
radzi: Nie lękać się narażenia na śmiesz-
ność. I mówić o sprawach, których się nie 
rozumie (…) Bo to są sprawy nowe.
W  twórczości Joanny Babiarz przygląda-
nie się poezji jako kwintesencji ekspresji 

i  betonu, a może powrót do natury i  takie 
jest ogólne przesłanie poetki. Nie jest przy 
tym wcale takie oczywiste, że brak kontro-
li nad tym wybuchem jest pesymistyczny, 
bo może fakt przebywania młodych kiełków 
w ramionach podmiotu literackiego jest ob-
jawem przychylności i  delikatności wobec 
tak totalnego porastania.
Zresztą Joanna Babiarz jako dojrzała twór-
czo poetka nie tylko ma świadomość przemi-
jania i w swoim dorobku twórczym posiada 
liczne nastrojowe utwory z takim motywem, 
pisane w tonie refleksyjnym. W niniejszym 
tomie zamieściła przejmujący liryk bez tytu-
łu *** lata odpadają ze mnie/ jak liście, przy-
równując się do drzewa w pierwszej części, 
a w drugiej do teatru, w którym po odegra-
niu spektaklu życia opuszcza kurtynę. Do 
obrazu usychających lat – liści dołączyła ko-
lekcję opuszczonych pragnień:

marzenia zasuszam
zbyt zwyczajne
bym mogła o nich opowiadać

co stanowi ciekawy obraz poetycki pogodze-
nia się z nadchodzącą starością, gdyż zmu-
sza do refleksji, czy starość biologiczna de-
cyduje o losie człowieka, kiedy spycha go na 
margines życia czy brak stawianych przez 
niego celów.
Na przeciwstawnym biegunie do akceptacji 
upływającego czasu i  bierności wobec ży-
cia znajduje się inny metapoetycki utwór, bo 
kolejny monolog wiwisekcja (z łac. vivi sec-
tio – dosł. cięcie żywego) jest z pozoru bar-
dzo realistyczny i  mało poetycki, gdyż ma 
charakter eksperymentalnej operacji na ży-
wym organizmie i jest jednocześnie staran-
ną analizą twórczości jako wyrazu czyjejś 

osobowości. Gdy podmiot liryczny, a może 
nawet sama poetka, która się za nim ukryła, 
oznajmia, że:

metafory
przenoszę w inne
bezpieczne miejsca
doklejam
wyrywam
zbędne przecinki

to nie tylko zdradza tajniki warsztatu, infor-
mując, że wygładzając zmarszczki, pracuje 
nad ostatecznym kształtem wiersza, ale su-
geruje, że są lepsze i gorsze miejsca dla po-
sadowienia metafor. Zwraca przy tym uwagę, 
że nawet tak ważne znaki jak interpunkcyjne 
mogą niepotrzebnie przesłaniać istotę wypo-
wiedzi lirycznej i  tylko surowy osąd własny 
uratuje dzieło przed odejściem do lamusa. 
Tytuł i pierwszy wers wprowadzają dwa ob-
razy, które nie są prowadzone paralelnie, tyl-
ko natychmiast przenikają się wzajemnie, aż 
wiersz staje się żywą tkanką.
Na równie interesującym koncepcie (kon-
trast zwieńczony w  puencie paradoksem) 
oparty jest utwór dziwak – liryk pośred-
ni o  charakterze narracyjnym i  zabarwie-
niu ironicznym, w którym ów tytułowy dzi-
wak to swoiste porte-parole poetki. Postać 
syna, która wyraża punkt widzenia autorki, 
powinna wzbudzać podziw, bo jest on poetą 
i bardem, ale tak naprawdę to postać matki 
ma wzbudzać współczucie i ubolewanie nad 
rzekomym nieprzystosowaniem społecznym 
jej syna, który:

wziąłby się do roboty
albo sitcom pooglądał jaki
na rozrywkę
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tego, co naprawdę uzyskuje miano dzieł ja-
ko arcydzieł ocenionych przez rzesze czy-
telników i kolejne pokolenia, a nie obejmuje 
tego, co nie jest wielkie, bo pozorną wiel-
kość uzyskuje tylko z mocy samych deklara-
cji, pozytywnych recenzji wykupionych za 
pieniądze w mediach, ocen wydanych przez 
tzw. kręgi wzajemnej adoracji. Joanna Ba-
biarz nie widzi też potrzeby podciągania na 
siłę do grupy dzieł zwykłego rymotwórstwa 
lub wierszoklectwa, gdy wiersz jest biały, 
bo poezji sztambuchowej i  grafomani nie 
należy nagradzać, a każde najmniejsze wy-
różnienie ją nobilituje. W  związku z  tym 
definiuje poezję nie w kategoriach języko-
znawczych i estetycznych, ale imperatyw-
nych, gdy expressis verbis stwierdza, że 
poezja jest koniecznością, a nie chwilowym 
terapeutycznym zabiegiem na podniesienie 
samooceny lub okazjonalnym sposobem na 
zostanie – kiedyś lwem salonowym, a dziś 
celebrytą.

Joanna Babiarz, porastanie, 
Wydawnictwo Signo,  
Kraków 2017.

werbalno-dźwiękowej, poszukiwanie jej 
ukrytego sensu, badanie siły oddziaływania, 
by dzięki niej jak najlepiej wydobyć pięk-
no i przedstawić prawdę o świecie, jest sta-
le obecne. Niezależnie od zwolenników te-
zy, że wielka poezja jest z natury elitarna, 
mistyczna i  natchniona, a  także demokra-
tycznych poglądów Edwarda Stachury, wy-
rażonych w znanej aforystycznej postaci, że 
Wszystko jest poezją, każdy jest poetą, wy-
pracowała sobie własne modelowe spojrze-
nie na to, czym ona jest. Tezę, że tworzenie 
poezji jest wartością autoteliczną, czyli war-
tością samą w sobie, zajmującą najważniej-
sze miejsce w  hierarchii wartości, zawarła 
explicite w miniaturze konieczność:

nic co naprawdę wielkie
wielkie nie jest
i nie musi

nie jest wynikiem potrzeby

dlatego wartość absolutna
nie jest poezji potrzebna
poezja jest koniecznością

Ponieważ takiej naczelnej wartości nie oce-
nia się z punktu widzenia prakseologii, po-
ezja nie może być sztuką użytkową, a skoro 
nie jest wynikiem potrzeby, to nie muszą się 
do niej stosować żadne miary i  prawa ani 
fizyczne, ani tym bardziej matematyczne. 
Nawet ujmowana w kategoriach filozoficz-
nych nie musi całkowicie spełniać warunku 
wartości absolutnej, z założenia nie powin-
na nawet posiadać żadnego atrybutu ab-
solutności (niezależności od jakichkolwiek 
warunków i  bezwzględności), skoro odwo-
łuje się do tzw. imponderabiliów – rzeczy 

niematerialnych (np. uczuć), wywierających 
wpływ na ludzkie życie. Ta kolejna miniatu-
ra metapoetycka, oprócz tego że jest bar-
dzo nasycona treścią, to ma interesującą 
kompozycję. Rozpoczyna ją figura retorycz-
na – podwójne przeczenie – oparta na za-
imku rzeczownym „nic”, który przeczy lub 
sygnalizuje nieistnienie. Prawo podwójnej 
negacji, uchodzące raczej za formę niepo-
radności językowej, jest świadomie wyko-
rzystywane przez pisarzy w celu uzyskania 
ekspresji artystycznej, jak w  słynnej sen-
tencji Terencjusza Człowiekiem jestem i nic 
co ludzkie, nie jest mi obce (Homo sum, 
humani nihil a me alienum puto). Po dwu 
przeczeniach (inwentaryzujących kategorie, 
które nie definiują poezji) następuje zaska-
kująca puenta, że poezja jest koniecznością. 
Koniecznością określającą ludzkie działania, 
rozumianą jako nieuchronność, nieuniknio-
ność i powinność, której Edward Stachura, 
opisując własne doświadczenie, nie nazy-
wa w żaden sposób, ale umiejscawia ją wy-
żej w odniesieniu do wspomnianej potrze-
by: Ja nie wiem, dlaczego pisałem wiersze, 
kiedy je pisałem (…) To nie polegało tylko 
na tym, że była to potrzeba, jak jeść i  pić 
(i  przeklęte spać). Na pewno do meritum 
sprawy przybliża spostrzeżenie, że do tej 
konieczności trzeba dojrzeć, a  to zjawisko 
objaśnia w następujący sposób: Wtedy kie-
dy poeta czuje, rozumie spontanicznie, że 
nadeszła CHWILA DARU ABSOLUTNEGO, 
następuje odwzajemnienie poezji rozumia-
nej jako konieczność przeżycia, pierwotniej-
sza i ważniejsza niż dokonania artystyczne, 
bo WSZYSTKO JEST POEZJĄ, TAM GDZIE 
JEST POETA.
Jednak dla poetki konieczność ta ma jesz-
cze jeden głęboki wymiar – dotyczy tylko 
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 I znów wielka wyprawa na Daleki Wschód. 
Zostałam zaproszona na Qinghai Lake In-

ternational Poetry Festival do Xining na Wy-
żynie Tybetańskiej. Xining od wieków nazy-
wany jest Wrotami Tybetu, tam przebiegała 
historyczna granica między Tybetem a Chi-
nami. Cieszyłam się ogromnie, tym bardziej 
że przed festiwalem miałam spędzić trzy dni 
w Pekinie, by zobaczyć Wielki Mur Chiński 
i najpiękniejsze zabytki miasta. Nie mogłam 
się doczekać! Szybko załatwiłam wizę i cze-
kałam na wyjazd. Teraz miałam lecieć inną 
trasą, z  Poznania do Frankfurtu, a  później 
z  Frankfurtu do Pekinu jumbo jetem, jed-
nym z największych odrzutowców pasażer-
skich na świecie!
Tym razem nie stresowałam się tak bardzo 
przylotem do stolicy Chin, wiedziałam już, 
co mnie czeka. Udało mi się szybko załatwić 
na lotnisku wszystkie formalności, cała pro-
cedura, łącznie z  jazdą metrem po bagaż, 
zajęła mi zaledwie 25 minut. A poprzednio 

Kalina Izabela Zioła

Wielkiego
Muru
W cieniu

Qinghai Lake International Poetry 
Festival do Xining
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pawilonami, galeriami i klasycznymi rezyden-
cjami. Nazwa Yiheyuan oznacza Ogród Pielę-
gnowania Harmonii. Przechadzałyśmy się po 
ogrodach, zwiedzając liczne orientalne zaka-
marki, pływałyśmy łodzią po jeziorze Kuming 
i podziwiałyśmy niezwykle bujną roślinność. 
Później długim białym mostem, którego czuj-
nie strzegły rzeźbione chińskie lwy, dotar-
łyśmy do głównej siedziby cesarskiej. Tam 
z  przyjemnością schroniłyśmy się w  cieniu 
pawilonów przed palącym słońcem.
W czwartek, 1 sierpnia, wylatywałyśmy z Pe-
kinu na Wyżynę Tybetańską. Już wczesnym 
popołudniem samolot wylądował w  Xining. 
Temperatura była tam bardziej przyjazna, by-
ło ciepło, ale już nie upalnie. Po przyjeździe 
w hotelowej restauracji czekał obiad, podczas 

którego spotkałam wielu znajomych. Byli tam 
już goście z  Armenii – Gagik Davtyan, za-
przyjaźniony ze mną poeta i tłumacz ormiań-
ski oraz krytyk literacki Armen Avanesyan, Li-
bor Martinek z Czech, Włoch Claudio Pozzani, 
którego poznałam przed trzema laty w Ere-
waniu, i  Halyna Kruk z  Ukrainy. Poznałam 
później Jacka Hirschmana i jego żonę Agne-
tę Falk-Hirschman z  San Francisco, Simo-
na J. Ortiza i Jami Proctor Xu również z San 
Francisco oraz Augusto Rodrigueza z Ekwa-
doru. Wszyscy uczestnicy okazali się przemi-
li. Pomimo różnych języków dogadywaliśmy 
się doskonale. Ciekawe jest, że na wszystkich 
dużych międzynarodowych festiwalach, w ja-
kich uczestniczę, panuje wspaniała atmos-
fera, ludzie naprawdę odnoszą się do siebie 

miotałam się po lotnisku ponad półtorej go-
dziny. Teraz spokojnie przeskanowałam pasz-
port, palce, wypisałam kartę przylotu i prze-
szłam przez odprawę. Nie bez znaczenia by-
ło pewnie to, że ostatnio cały czas szlifuję 
mój angielski. Bez problemów wyszłam więc 
z lotniska, a tam już czekała na mnie Zheng 
Xiaoting, czyli Zina, moja tłumaczka i prze-
wodniczka, doktorantka na filologii rosyjskiej 
pekińskiego uniwersytetu. To ona właśnie 
pierwsza mnie powitała, zawiozła do hote-
lu i była moją towarzyszką przez cały pobyt 
w Pekinie i na festiwalu w Xining.
Pierwszego dnia, w  poniedziałek, przespa-
cerowałyśmy się trochę wokół hotelu i zwie-
dziłyśmy kampus Uniwersytetu Pekińskie-
go. Dużo tam było zieleni i pięknych kwia-
tów, przede wszystkim bladoróżowych loto-
sów. Potem pojechałyśmy zobaczyć Świąty-
nię Nieba, piękny klasztor i kościół położone 
w kwitnącym ogrodzie. Białe ściany świątyni 
i cylindryczny dach są doskonale rozpozna-
walne. Musiałam jednak trochę odpocząć po 
kilkunastogodzinnej podróży i przyzwyczaić 
się do zmiany czasu, więc dalsze zwiedzanie 
odłożyłyśmy na następny dzień.
We wtorek od rana wyruszyłyśmy do znaj-
dującego się w odległości około siedemdzie-
sięciu kilometrów od Pekinu Badaling, by 
zobaczyć Wielki Mur. Wielki Mur Chiński jest 
wspólną nazwą dla systemów obronnych, 
składających się z  zapór naturalnych, sieci 
fortów i  wież obserwacyjnych oraz murów 
obronnych z ubitej ziemi, murowanych lub 
kamiennych, ciągnących się przez 2500 ki-
lometrów. Badaling to najbliżej centrum Pe-
kinu położona część muru, w dodatku naj-
lepiej odbudowana. Pierwsze wrażenie by-
ło niesamowite! Ciągnący się kilometrami 
mur sięgający, zdawało się nieba, opasujący 

góry, lasy i miasta… Ruszyłyśmy wraz z Zi-
ną w  górę po śliskim, kamiennym trakcie, 
wspinając się coraz wyżej w  obezwładnia-
jącym, 50-stopniowym upale. Nie było lek-
ko, ale dawałyśmy radę! Im wyżej się wspi-
nałyśmy, tym piękniejszy i  rozleglejszy wi-
dok miałyśmy przed sobą. Tak, ta wypra-
wa to było to, na co już od dawna czeka-
łam. Wreszcie tu byłam, dotykałam kamieni 
sprzed wielu tysięcy lat. Wielu tysięcy, gdyż 
przecież pierwsze umocnienia rozpoczęto 
wznosić już w II wieku p.n.e. Kolejne umoc-
nienia w różnych epokach wznoszono w roz-
maitych miejscach, w  zależności od bieżą-
cej sytuacji politycznej. Przy budowie Muru 
zginęło z wycieńczenia ponad milion robot-
ników, których po śmierci zamurowywano 
w  ścianach konstrukcji. Te wiadomości są 
częścią legendy o wielkich chińskich wład-
cach, ale wiadomo, że w legendach zawsze 
znajdują się okruchy prawdy. 
Zwiedzanie Wielkiego Muru zajęło nam wła-
ściwie cały dzień. Po powrocie do hotelu ma-
rzyłam już tylko o  spaniu. Następnego dnia 
czekał mnie uroczysty obiad powitalny z  Ji-
di Majią, wielkim chińskim poetą i  dyrekto-
rem Festiwalu nad jeziorem Qinghai. Na obie-
dzie obecnych było kilkoro innych poetów i, 
ku mojej wielkiej radości, Hu Wei, chiński tłu-
macz, z  którym zaprzyjaźniłam się podczas 
zeszłorocznego pobytu w Xichang i który tłu-
maczył moje wiersze. Po obiedzie razem z Zi-
ną pojechałyśmy do Pałacu Letniego. Pałac 
Letni to kompleks parkowo-pałacowy, stano-
wiący miejsce letniego odpoczynku cesarzy 
chińskich z  dynastii Qing, położony w Peki-
nie. Centralnym punktem parku nazwanego 
Yiheyuan jest Wzgórze Długowieczności oraz 
sztuczne jezioro Kunming. Cały kompleks za-
budowany jest licznymi ogrodami, altankami, 

Uczestnicy festiwalu
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Po spacerze przeszliśmy do sali widowisko-
wej, gdzie zebrało się kilkaset osób, zarówno 
poetów, jak i słuchaczy. Uroczystość rozpoczę-
ły regionalne śpiewy i tańce, po czym człon-
kowie Komitetu Organizacyjnego Festiwalu 
powitali wszystkich zgromadzonych i dokona-
li jego otwarcia. Pokazano na wielkim ekra-
nie zdjęcia wszystkich uczestników festiwalu 
i przedstawiono ich. Następnie wręczono bar-
dzo ważną chińską nagrodę literacką – Złotą 
Antylopę – wybitnemu amerykańskiemu po-
ecie Jackowi Hirschmanowi. Na nagrodę skła-
dał się dyplom i duża, bardzo ciężka statuetka 
antylopy wykonana z czystego złota. Serdecz-
nie gratulowaliśmy Jackowi tego wyróżnienia. 
Laureat rozdał nam wszystkim swoje książki 
w wersji angielsko-chińskiej, oczywiście każ-
demu wpisał stosowną dedykację.
Po południu zaplanowane było Forum Okrą-
głego Stołu, którego temat brzmiał „Dla Na-
szej Ziemi: Zespolenie poezji z każdą czują-
cą istotą” Czytaliśmy kolejno eseje przygo-
towane na konferencję, mój nosił tytuł Ze-
spolenie poezji z naturą. Później, gdy zrobi-
ło się już ciemno, czytaliśmy swoje wiersze 
przy ognisku.
W niedzielę rano pojechaliśmy do Muzeum 
Wanga Loubina, najbardziej znanego w Chi-
nach kompozytora. Wszyscy Chińczycy znają 
i kochają jego piosenki, które tworzył, kom-
ponując muzykę do ludowych tekstów. Pani 
oprowadzająca nas po muzeum przed każdą 
gablotą z nutami odśpiewywała nam te pio-
senki. To było bardzo piękne. 
Po zwiedzeniu muzeum pojechaliśmy na in-
augurację festiwalu Wanga Loubina. Okazało 
się, że to uroczystość przygotowana z wiel-
kim rozmachem – były filmy, tańce, śpiewy 
i recytacje. Z przyjemnością obejrzeliśmy to 
kolorowe i niecodzienne widowisko.

Później pojechaliśmy do Gangcha Country, 
gdzie corocznie ma miejsce największa mi-
gracja chińskiego karpia. Miasteczko ozdo-
bione jest jego wizerunkami w różnych for-
mach i miejscach. Ryby zdobią latarnie, ły-
pią wielkimi oczami z rysunków na skałach, 
dumnie prężą się na pomnikach i  pływają 
w wielkich akwariach. Rwąca rzeka, nad któ-
rą krążą stada mew, otoczona jest pięknym 
parkiem. Spędziliśmy tam kilka godzin, po-
dziwiając cudne widoki.
Podczas drogi powrotnej z Gangcha Coun-
try wszyscy uczestnicy i chińscy opiekuno-
wie składali mi życzenia (bo był to 4 sierp-
nia, dzień moich urodzin) i śpiewali urodzi-
nowe piosenki w  różnych językach. Byłam 
zaskoczona i  wzruszona. Gdy zajechaliśmy 
na kolację do restauracji, jeden z chińskich 
szefów wniósł wielki różowy tort z napisem 
KALINA i założył mi złotą koronę. Cała sala, 
około 200 osób, zaśpiewała mi Happy birth-
day to you, podchodzono do mnie z  ser-
decznymi życzeniami i upominkami. Jedna 
z chińskich poetek przeczytała po angielsku 
i po chińsku wiersz Różowa Kalina, który na-
pisała i wręczyła mi potem jako prezent uro-
dzinowy. Kroiłam ten specjalny różowy tort 
i częstowałam wszystkich, nie mogąc uwie-
rzyć, że przygotowano dla mnie taką piękną 
uroczystość. Muszę przyznać, że jeszcze ni-
gdy nie obchodziłam urodzin w tak wielkim 
gronie przyjaciół.
Późnym wieczorem zostaliśmy zaproszeni na 
miejski plac, by obejrzeć konkurs zespołów 
tanecznych. Trudno opisać tęczę barw, grację 
tancerzy i  teatr świateł. Konkurs trwał pra-
wie do północy, zaczęło się nawet robić chłod-
no, ale nikomu nie chciało się opuszczać try-
bun i wracać do hotelu. Dotrwaliśmy do koń-
ca, ciekawi, który zespół zdobędzie pierwsze 

z życzliwością i sympatią, po prostu się lubią 
i szanują. Szkoda, że brakuje takiej życzliwo-
ści i  wzajemnego szacunku w  naszych pol-
skich środowiskach literackich. 
Obiad przeciągnął się do kolacji, wieczorem 
jeszcze krótki wspólny spacer przed snem 
i rozeszliśmy się do swoich pokojów. 
Następnego dnia rano czekała nas wyciecz-
ka do Muzeum Kultury Tybetu. To było coś! 
Kilkanaście pomieszczeń przechodzi jedno 
w drugie, a wszystkie ściany pokryte są wie-
lobarwnymi malowidłami na jedwabiu, któ-
re łączą się ze sobą. Długość tego „obrazu”, 
nazywanego thankgką, wynosi 618 metrów, 
a malowany był przez 400 artystów. Można 
tam było zobaczyć również tradycyjne stroje 
tybetańskie, kaligrafie oraz dział poświęcony 
architekturze i sztuce wojennej. 
Po obiedzie pojechaliśmy do Ta’er Lamasery, 
świątyni połączonej z  klasztorem i  zamiesz-
kiwanej przez mnichów tybetańskich. Ten 
buddyjski kompleks zrobił na nas wszystkich 
ogromne wrażenie. Wielkie wewnętrzne po-
dwórze, gdzie szkolono mnichów, ogromny 
złoty posąg Buddy, małe i duże młynki modli-
tewne, ludzie modlący się na każdym wolnym 
skrawku miejsca. Cała nasza grupa poetycka 
została zaproszona przez buddyjskich mni-
chów na mrożoną herbatę do specjalnego zło-
tego pawilonu przeznaczonego do przyjmo-
wania dostojnych gości. Te kilka godzin spę-
dzone w Świątyni Ta’er pozwoliło nam zbliżyć 
się nieco do buddyjskiej religii.
Wieczorem w  Domu Książki, ogromnej bi-
bliotece – księgarni w Xining miało nastąpić 
pierwsze czytanie wierszy. Przed prezentacją 
poezji odbyła się uroczystość wręczenia or-
ganizatorowi festiwalu, poecie Jidi Majii, Na-
grody Ludzi Życzliwych DOBRE SERCE, przy-
znanej mu za kultywowanie i propagowanie 

Wejście do Pałacu Letniego

tradycji ludu Yi oraz pracę na rzecz poetów 
całego świata. Jako przewodnicząca kapitu-
ły tej nagrody miałam przyjemność wręczyć 
laureatowi dyplom i statuetkę.
Później czytaliśmy wiersze. Każdy uczestnik 
czytał w  swoim ojczystym języku, niektó-
re wiersze były przedstawiane również po 
chińsku. Dopiero bardzo późnym wieczorem 
wróciliśmy do hotelu.
W sobotę wczesnym rankiem wyruszyliśmy 
do Centrum Sztuk Performatywnych, wiel-
kiego centrum etnicznego ludów Tybetu, 
Daju Tribe. Tam miała nastąpić ceremonia 
uroczystego otwarcia Qinghai Lake Inter-
national Poetry Festival. Najpierw zwiedzi-
liśmy Centrum, gdzie można było zobaczyć 
nie tylko ludowe budowle, pawilony i ogro-
dy, ale również spotkać wielbłądy i jaki. Od-
ważyłam się nawet usiąść i  sfotografować 
na ogromnym białym jaku.
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miałam na przesiadkę tylko po 90 minut. 
W dodatku z Xining leciałam sama, mu-
siałam w  Pekinie samodzielnie odebrać 
bagaż, przemieścić się z  lotniska krajo-
wego na międzynarodowe i odprawić do 
Frankfurtu. Przy takim opóźnieniu wyda-
wało się niemożliwe, żebym zdążyła na 
mój samolot, więc już miałam w oczach 
wizję, jak muszę załatwiać sama zmia-
nę lotu i  kupować nowe bilety zarów-
no w Pekinie, jak i we Frankfurcie. Jed-
nak, o dziwo, pilot nadrobił pół godziny, 
miałam więc godzinę na bagaż, przejście 
na terminal międzynarodowy, odprawę 

Z chińskimi tancerzami

Z buddyjskimi mnichami

i  znalezienie odpowiedniej bramki. To było 
bardzo mało czasu, ale dawało chociaż na-
dzieję na to, że zdążę. I udało się! Zziajana, 
spocona i  przerażona dotarłam do bramki 
w momencie, gdy zaczęto wpuszczać pasaże-
rów do samolotu. Odetchnęłam z ulgą, teraz 
czekał mnie czternastogodzinny lot do Frank-
furtu, mogłam odpocząć. Jednak za wcześnie 
się cieszyłam. Siedziałam w samolocie, zbli-
żała się godzina startu, potem minęła, minęło 
następne pół godziny, godzina… Samolot ci-
cho stał na pasie startowym w strugach desz-
czu, a pasażerowie wsłuchiwali się w grzmoty 
za okienkami i przetrawiali kolejne komunika-
ty podawane przez pilota i obsługę samolo-
tu. Częstowano nas napojami, uspokajano, ale 
wielu pasażerów miało przesiadki we Frank-
furcie i  się denerwowało. Ja oczywiście też. 
Nie miałam szans zdążyć na przesiadkę, więc 

miejsce. Zwyciężyli moi faworyci w różowych 
jedwabnych strojach!
Kolejnego dnia zaplanowana była wycieczka 
do Narodowego Parku Geologicznego (Guide 
National Geological Park). Jest to coś niesa-
mowitego! Prawdziwy cud natury! Ogromny 
obszar dziwnych formacji skalnych i koloro-
wych gór, wyglądających jakby je ktoś prze-
kroił, by pokazać, co jest w środku. Najpierw 
jeździliśmy po parku kolejkami, później wspi-
naliśmy się na niższe wzniesienia, by oglą-
dać całość z lepszej perspektywy. Zachwyceni 
chłonęliśmy obrazy, jakie można ujrzeć tylko 
we śnie. 
Po kilku godzinach, pokrzepieni przed jazdą 
zmrożonymi arbuzami, wyruszyliśmy do Xi-
ning. W hotelu czekała na nas pożegnalna ko-
lacja, to był już ostatni dzień festiwalu. Nie-
którzy wcześnie rano odlatywali do swoich 
krajów. Mój samolot wylatywał dopiero wie-
czorem, miałam więc przed sobą jeszcze cały 

dzień w Xining. I ten kolejny dzień wykorzy-
stałam na zwiedzenie miasta razem z  Ziną, 
Claudiem i  Liborem. Pospacerowaliśmy po 
ulicach, pojechaliśmy do centrum na zaku-
py (trochę poszalałam, ale chińskim jedwab-
nym szalom nie można się oprzeć), zjedliśmy 
ostatni wspólny obiad i zaczęliśmy szykować 
się do wyjazdu.
Ponieważ nasze samoloty miały wylaty-
wać prawie równocześnie, odwieziono nas 
wszystkich razem na lotnisko. I tu się zaczę-
ło! Nad dużą częścią Chin, w tym nad Xining 
i nad Pekinem, rozpadały się gwałtowne desz-
cze. W trakcie ulewy nastąpiły wyładowania 
atmosferyczne, burze uniemożliwiały samo-
lotom lądowania i starty. Na tablicach lotniska 
zaczęły się pojawiać informacje o  wielkości 
opóźnienia poszczególnych samolotów. Mój 
wyleciał z  godzinnym opóźnieniem, a  cze-
kały mnie przecież jeszcze dwie przesiadki, 
w Pekinie i we Frankfurcie. Na obu lotniskach 

Na białym jaku w Centrum Sztuk Performatywnych
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próbowałam dowiedzieć się od stewardesy, 
co mam zrobić po wylądowaniu. Nie bardzo 
umiała mi udzielić odpowiedzi, jednak sie-
dzący obok mnie uprzejmy młody Chińczyk 
wyjął laptopa i  zaczął szukać innych możli-
wych połączeń. Nie wyglądało to różowo, na-
wet przy moim optymizmie. Wreszcie z pół-
toragodzinnym opóźnieniem wystartowali-
śmy. Mimo długiego lotu nie mogłam usnąć, 
cały czas sprawdzałam na monitorze, o której 
wylądujemy. I nagle wyświetlana godzina za-
częła się przesuwać, nadrabialiśmy spóźnie-
nie. Choć wydawało się to niemożliwe, wy-
lądowaliśmy niemal w  przewidzianym cza-
sie, miałam prawie godzinę na znalezienie 
odpowiedniego terminalu na rozległym nie-
mieckim lotnisku. Znów zdyszana, z rozwia-
nym włosem, w  ostatniej chwili dobiegłam 
do właściwej bramki. Zdążyłam! Spokojnie już 
dotarłam do Poznania. Wielu moich kolegów, 

jak dowiedziałam się później, nie miało tyle 
szczęścia, musieli zmieniać bilety i lecieć do 
domu innymi liniami.
Jednak nawet tak nerwowa podróż powrot-
na nie mogła zepsuć pięknych wspomnień 
z  Qinghai Lake International Poetry Festi-
val. Ten kolejny wyjazd do Chin był cudow-
ny! Ujrzałam przepiękne miejsca, o  których 
dotąd mogłam tylko marzyć. Dzieliłam się 
z setkami słuchaczy swoją poezją. Poznałam 
nowych, wspaniałych ludzi, zobaczyłam się 
z  dawnymi przyjaciółmi. Przywiozłam z  so-
bą wiele wrażeń i inspiracji (i piękne jedwab-
ne i kaszmirowe szale). Dotknęłam Wielkie-
go Chińskiego Muru, kręciłam buddyjskimi 
młynkami, prosząc o szczęście, i  rozmawia-
łam z tybetańskimi mnichami. Siedziałam na 
białym jaku. Miałam najpiękniejsze w swoim 
życiu urodziny. Jestem naprawdę szczęśliwa, 
że mogłam tam być.

KALINA IZABELA ZIOŁA – poetka, tłumaczka, krytyk literacki, dziennikarka, ani-
matorka kultury. Wydała 16 książek poetyckich (w  tym osiem w obcych językach) 
i jedną krytycznoliteracką. Przetłumaczyła z rosyjskiego 11 tomów poezji i antologii. 
Jej wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, francuski, 
włoski, litewski, bułgarski, macedoński, białoruski, grecki, ormiański, serbski, wietnamski, 
węgierski, szwedzki, esperanto, chiński, gruziński i publikowane w wielu czasopismach 
w kraju i za granicą, w polskich i międzynarodowych antologiach i almanachach, a także 
emitowane wielokrotnie na antenie radia oraz w programach telewizyjnych. 
Uczestniczyła w wielu międzynarodowych festiwalach i konferencjach poetyckich, zarówno w kraju, jak 
i za granicą, między innymi w Chinach, Armenii, Górskim Karabachu, Litwie, Belgii, Macedonii, Chorwacji, 
Czechach, Ukrainie.
Laureatka wielu nagród literackich krajowych i międzynarodowych. Członkini Związku Literatów Polskich, 
Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu, Światowego Stowarzyszenia Poetów „Poetas del Mundo”, se-
kretarz Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Honorowy Członek Związku Pisarzy Armenii, Związ-
ku Niezależnych Pisarzy Bułgarskich, Związku Pisarzy Macedonii, Związku Pisarzy Chorwacji, Związku 
Pisarzy Ukrainy. Przewodnicząca Kapituły Nagrody Ludzi Życzliwych „Dobre Serce”. Wiceprzewodniczą-
ca Kapituł: Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej, Nagrody Ekspresjonistycznej FENIKS im. 
Tadeusza Micińskiego i Nagrody Literackiej IANICIUS im. Klemensa Janickiego. Członkini Kapituły Euro-
pejskiego Medalu Poezji i Sztuki HOMER



116 LiryDram 117styczeń–marzec 2020LiryDram styczeń–marzec 2020

Barbara Jurkowska

Rozmowa z morzem
Opowiem morzu swoją historię – 
myśli otwierają się w przestrzeń... 
Opowiem o radości, 
która jak bursztyn 
w codzienności 
utkwiła. 
Opowiem głębinie o smutku, 
łzach
i żalu, co nie odchodzi
z wiatrem czasu. 
A morze 
zakładkami fal 
zaznacza opowieści 
i szumi-gada
wciąż o sobie.

***
Co nam dasz
czasie nasz
kłamstwem 
wypełniony
siłą chamstwa pchany
w gadżetowe krajobrazy
pustki durnej
bezrozumnej
odczłowieczej

Kto cię zmieni?
Dobrem?
Pięknem?

Słowem
przebijamy pustkę
dostrzegając 
fragment lustra
w którym przeglądał się świat

22 lutego 2020 r. odeszła nasza 
koleżanka po piórze oraz redak-

torka „Poezji Dzisiaj” – Barbara Jurkowska-
-Nawrocka. Jej poetycką pasję, uśmiech, 
mądrość, rzetelność, dobroć i życzliwość 
pamiętać będzie wielu…
Redakcja

BARBARA JURKOWSKA-NAWROCKA 
Poetka, redaktor, fotograf, grafik, pedagog 
i etyk. Wiersze własne oraz przekłady, 
m.in. prozy Iwana Bunina i Tatiany Tołstoj, 
publikowała w licznych pismach literackich 
krajowych i zagranicznych oraz antologiach. 
Autorka czterech tomów wierszy: Powroty, 
Obrazy morza, Poezja dostępna, Wizy-
tówki oraz współautorka książki Jakucja i ja. 
Uhonorowana Nagrodą Polskiej Akademii 
Nauk za osiągnięcia w nauce. Nauczycielka 
dyplomowana, członkini Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 
Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki, 
Stowarzyszenia Kultury Europejskiej oraz 
International Association of Writers. Od 
początku redagowała „Poezję dzisiaj”, 
współorganizowała Światowe Dni Poezji 
UNESCO oraz Festiwale Poezji Słowiańskiej. 
Uczestniczyła w wielu krajowych i międzyna-
rodowych festiwalach poetyckich. 

Aleksander Nawrocki

List do Żony, w zaświaty

Telefony, telefony, telefony
i wyrazy współczucia,
ale ja czekam tylko
na ten od Ciebie –
mimo wszystko,
chociaż okrutny Bóg
zabrał mi Cię
na swoje pokoje
ze służbą aniołów.
Ale tu na Ciebie czeka
nasze mieszkanie –
teraz bardzo puste,
które tak kochałaś,
sprzątałaś,
podawałaś w nim obiady,
przyjmowałaś naszych przyjaciół,
rozmawiałaś z wnuczkami,
szczęśliwa że je masz,
dzwoniłaś do córek,
wyszukiwałaś w komputerze
nadsyłane wiersze
i przymierzałaś je do
nowego numeru „Poezji dzisiaj”,
dawałaś mi też do przeczytania swoje,
a ja Tobie moje
do oceny.
Tam, gdzie teraz jesteś…
Jak tam właściwie jest?
Czy mnie słyszysz,
czy wiesz, że ciągle na Ciebie czekam
z nadzieją, z rozpaczą.
Przyjdź, chociaż we śnie,
żeby zapytać
jak minął mi dzień,
czy posprzątałem swój pokój,
czy przygotować mi kolację?...
Tak czekam na Ciebie
dziś, jutro
i tak będzie
aż do końca moich dni.

poetka
Odeszła

i redaktorka
„Poezji Dzisiaj”
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Jak długo pani profesor Alicja Zięba praco-
wała w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 
w Warszawie?
– Profesor Alicja Zięba pracowała w Czackim 
od września 1987 do sierpnia 2019 roku. 
Karierę zaczynała w Lelewelu (zawsze pod-
kreślała, że w „starym Lelewelu”; w stanie 
wojennym za niepolityczność została zwol-
niona z pracy i przez dwa lata nie dostawa-
ła zatrudnienia jako nauczyciel; skończy-
ła wówczas szkołę fotograficzną i pracowa-
ła jako „kinooperator pierwszego stopnia” 
w Ochocie), potem przez dwa lata pracowa-
ła w liceum w Wyszkowie, bo tylko tam zgo-
dzili się ją przyjąć – to było wtedy inne ku-
ratorium i nikt nie dopatrzył się „złego po-
chodzenia”. Stamtąd przyszła do Czackiego.

Czy utrzymywała kontakty z absolwentami 
liceum Czackiego?
– Ze swoimi wychowankami utrzymywa-
ła kontakty. Z  tymi z Czackiego najczęściej 
podczas Festiwalu Teatralnego, Dnia Otwar-
tych Drzwi, kolejnych jubileuszy szkoły czy 
innych masowych imprez. Stosunkowo nie-
dawno też spotkała się ze swoimi uczniami 

Czy istnieją jakieś anegdoty związane z pa-
nią profesor?
– Anegdoty będą w wypowiedziach na stro-
nie liceum Czackiego. Może uzupełnię tę 
o Arce Noego. Pani Zięba słynęła z kartkó-
wek z lektur. Pierwsza zawsze była ze zna-
jomości Biblii. I  przez lata powtarzała się 
taka zabawa: uczniowie drugiej klasy przy-
chodzili do pierwszaków i pytali: – Mieliście 
już lekcję z Ziębą? Zadała Biblię do przeczy-
tania? Powiedziała, żeby nie uczyć się wy-
miarów Arki Noego? – Gdy nieco przestra-
szone pierwszaki odpowiedziały na wszyst-
kie pytania „tak”, usłyszały, że pani profesor 
ich okłamała i że pytanie o wymiary Arki na 
pewno będzie. Pierwszaki wkuwały te dane, 
oczywiście pytania nie było, ale rok później 
już jako drugoklasiści powtarzali tę akcję 
z kolejnym rocznikiem.

Wiem, że profesor Zięba była pani przyja-
ciółką. Jaką osobą była prywatnie? 
– Prywatnie była wspaniałym człowiekiem, 
duszą każdego towarzystwa, z  ogromnym 
poczuciem humoru i niezwykłą błyskotliwo-
ścią. Była też człowiekiem po prostu dobrym. 
Wiele osób dzwoni do mnie teraz i opowia-
da, ile dla nich zrobiła. To są niesamowite hi-
storie. Była lojalna, niezwykle słowna i nigdy 
nie była konformistką, nawet jeśli źle na tym 
wychodziła. Była absolutnie bezkompromi-
sowa. Ale miała też wady – przede wszyst-
kim była straszliwie uparta…
Jej pasje to przede wszystkim czytanie, mu-
zyka (zwłaszcza jazz nowoorleański), jej ko-
lejne psy, Kazimierz Dolny, kino z  festiwa-
lu Dwa Brzegi, dalekie podróże – zawsze 
latem wyjeżdżała gdzieś dalej (szczególnie 
zachwycała się Azją). W swoje ostatnie lato 

z Lelewela. Jedno z tych spotkań sama za-
inicjowała – zobaczyła w  telewizji swojego 
wychowanka, który wypowiadał się w imie-
niu pewnej fundacji o ciekawej działalności, 
i napisała do niego e-mail na adres tej fun-
dacji, że jest dumna z niego i z tego, czym 
się zajmuje. Odpowiedział i potem zorgani-
zował klasowe spotkanie.
Do innego spotkania doszło w ciekawy spo-
sób – gdy w zeszłym roku był strajk nauczy-
cieli, ze słowami wsparcia pojawili się dwaj 
inni jej wychowankowie (jednym z nich był 
pisarz i  dziennikarz Artur Domosławski). 
Chcieli spotkać się z panią Ziębą, ale była 
wtedy nieobecna, zostawili więc wizytów-
ki i poprosili o kontakt. Wiem, że na pewno 
się widzieli.

26 marca 2020 r.  
odeszła Alicja Zięba

Z Bogumiłą Swobodą  
rozmawia Marlena Zynger

legenda

Polonistkaz pasją
człowiek

Katedra Misiologii i Misizmu, sala nr 5, XXVII LO im. T. Czackiego fot. Agata Koszewska 

Prof. Alicja Zięba – nagrywanie głosu,  
XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, 2007

fot. Maksymilian Osowski
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odbyła „podróż życia” (sama tak ją nazwała) 
do Australii i Nowej Zelandii - bardzo cieszy-
ła się, że „dotarła na koniec świata”.
Lubiła gotować – zwykle bez przepisu, za to 
z dużą ilością egzotycznych przypraw (kiedyś 
przez pomyłkę posypała mięso przyprawą do 
piernika zamiast inną odpowiednią mieszan-
ką i okazało się to bardzo dobrym daniem). 
Zbierała pluszowe misie (w  pewnym mo-
mencie już przestała kupować nowe, bo po 
prostu nie mieściły się w jej małym miesz-
kaniu; z powodu tego zbioru znalazła się kil-
ka lat temu w Teleexpresie jako „osoba pozy-
tywnie zakręcona”) i gliniane koguciki bądź 
inne figurki, które wydawały głos (mówi-
ła o nich „fiukane”). Uwielbiała św. Jerzego 
i miała w domu ponad 20 jego wizerunków 
w różnej technice – drewniane ikony, obrazki 
olejne, obrazek na szkle, na papirusie, fajan-
sowy kafel, płaskorzeźby w metalu.

Bogumiła Swoboda – Bogumiła Swoboda 
– nauczycielka w XXVII LO im. Tadeusza 

Czackiego (łacińska terminologia medyczna, 
kultura śródziemnomorska, język łaciński, edukacja 

dla bezpieczeństwa), od września 2019 r. 
również wicedyrektorka Liceum.

Są osoby, które poza naszą świadomością, mimo 
naszej woli, konsekwentnie, inteligentnie, z chary-
zmą, często pod prąd i z licznymi słowami krytyki 
zmieniają nas w ludzi myślących, widzących wię-
cej, szerzej, głębiej, broniących własnych myśli, 
przekonań. Wpływ takich osób w pełni poznajemy 
po latach. Nie mam wątpliwości, że to jak mówię, 
jak piszę i jak wyrażam swoje myśli w dużej mierze 
zawdzięczam pani profesor. Jedne z najlepszych 
wspomnień z Czackiego: „uroczy” terror i partner-
skie podejście. I niekonwencjonalne metody…

Urszula Lewińska 
absolwentka XXVII LO im. T. Czackiego

Prof. Alicja Zięba – nauczycielka języka pol-
skiego i wychowawca wielu pokoleń młodzie-
ży. Uczyła w Czackim w latach 1987–2019. 
W ostatnich latach „specjalizowała” się 
w klasach o profilu mat.-inf. Przez te lata 
z zaangażowaniem i oddaniem wspierała 
uczniów i towarzyszyła im w wielu przedsię-
wzięciach. „Cenzurowała” sztuki do niemal 
wszystkich Festiwali Teatralnych, przez wiele 
lat przyznawała swoją festiwalową nagrodę 
MASAKRY za najbardziej nieszablonową 
interpretację oryginału. Przez dwadzieścia lat 
tworzyła razem z prof. Bogumiłą Swobodą 
niepowtarzalne kroniki szkolne, kilkanaście 
ogromnych ksiąg z autorskimi zdjęciami 
i komentarzami.
Publikowała w czasopiśmie „Nowa Szkoła”, 
zakładała lata temu w Czackim sekcję 
PTTK i wydawała z młodzieżą tematyczną 
gazetkę „Grań”. Piękny, bogaty życiorys.  
I te słynne testy ze znajomości lektur. 
Człowiek legenda. Z pasją podróżowała, 
z pasją fotografowała.

Anna Gierlak, 
nauczycielka bibliotekarka  
XXVII LO im. T. Czackiego

Zmuszała nas do uważności. Do systematycznego czytania. Ze zrozumieniem. 
Znajomość lektury – polegająca na jej przeczytaniu, a nie zapoznaniu się 
z opracowaniem – sprawdzana była poprzez liczne kartkówki. Wśród 
pytań pojawiały się detale z kolejnych rozdziałów zadanej książki, typu: 
ubiór Jagny, gdy spotkała się z Antkiem za chałupą, czy rozmiar rękawiczek 
pani Łęckiej. Pamiętam ówczesne złości i płacze uczniów, którzy obecnie są 
ludźmi opiniotwórczymi i potrafiącymi zawalczyć o własne racje. Wymagała 
tego od nich właśnie profesor Zięba, podkreślając, że uważne czytanie 
lektur to punkt wyjścia do samodzielnego myślenia oraz formułowania 
i wyrażania własnych poglądów. Można powiedzieć, że ciosała nas, 
uczniów, jak rzemieślnik ciosa i obrabia kamień, by nadać mu kształt. I była 
w tym niewzruszenie konsekwentna. Ale też i ciekawa efektu. Potrafiła słuchać. 
Choć czasami zdawać by się mogło, że nie słucha, gdy biegnie zaraz po 
zakończonej lekcji z sali numer 5 ze spuszczoną głową prosto do pokoju 
nauczycielskiego. Nie sposób było ją zatrzymać. Sprawiała wrażenie chłodnej 
i obojętnej. Ale w głębi była bardzo wrażliwa. Pamiętam jej pasję gromadzenia 
pluszowych misiów (Katedra Misiologii i Misizmu) oraz zaangażowanie 
w organizację szkolnych wycieczek z PTTK. Wtedy pojawiał się jej ciepły 
i życzliwy uśmiech. Na lekcjach znowu stawała się konkretna, rzeczowa, 
krytyczna, wymagająca i wkładająca kij w mrowisko. Inicjowała dialog. 
Wśród uczniów szukała partnerów do dyskusji. Nie lubiła bezmyślności. Lubiła 
mierzyć się z wyobraźnią. Konstruktywna wymiana poglądów wywoływała 
w jej oczach błysk. Mimika zdradzała radość. Lubiła szermierkę myśli. 
Potrafiła słuchać. Odpowiadała. Patrzyła w oczy. Innych – niemających nic 
do powiedzenia – zdawała się nie zauważać. Byli dla niej przezroczyści 
albo jak niezapisana biała kartka. Zmuszała nas zatem do czytania nie tylko 
ocenami, ale i reglamentacją szacunku. Wiedziała, jak ruszyć i potrząsnąć. 
Spod jej skrzydeł wydostawali się ludzie świadomi i nieobojętni. Baczni 
obserwatorzy rzeczywistości. Przyszli uważni narratorzy życia.

Marlena Zynger  
(Ewa Bartkowiak, z domu Marczewska) 
absolwentka XXVII LO im. T. Czackiego

Od lewej: prof. Alicja Zięba z jamniczką Felką, Marlena 
Zynger i Anna Skowrońska, rynek w Kazimierzu Dolnym 
(w drodze na grób malarza Jerzego Gnatowskiego) 
sierpień 2015 fot. archiwum Marleny Zynger 

Alicja Zięba i Bogumiła Swoboda 
w Australii, 2019 r.

„Nauczycieli takich jak 
Alicja Zięba z Liceum 
im. Tadeusza Czackiego 
pamięta sie przez całe 
życie. Lekcje z nią były 
pełne pasji, wymagała 
od nas myślenia i dużo 
pracy w zgłębianiu 
meandrów literatury 
polskiej. To ona 
przeprowadziła nas 
z entuzjazmem przez 
dzieła wielkich twórców 
nie zapominając 
o szczegółach 
i smaczkach w nich 
ukrytych. Z żalem 
zegnamy Panią 
Profesor...”

Izabela  
Bobruk-Stawicka

absolwentka XXVII LO 
im. T. Czackiego
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Na zakończenie wystawy odbędzie się seria per-
formansów na statku dalekomorskim, który hyslom 
pomagał budować w Warszawie osobom wycho-
dzącym z  bezdomności. Towarzyszący wystawie 
program edukacyjny jest oparty na idei ekspery-

mentu i  obejmuje pozyskiwanie pozornie niepo-
trzebnych umiejętności, które jednak mogą okazać 
się przydatne w czasach kryzysu.

kuratorki: Anna Ptak, Anna Czaban

ITTE KAETTE po japońsku znaczy „tam i z po-
wrotem”. To nieustanna zmiana, ruch, a także me-
toda działania kolektywu, tworzonego przez Itaru 
Kato, Fuminori Hoshino i Yuu Yoshidę. Sztuka kolek-
tywu to praca z ciałem i krajobrazem. hyslom bawi 
się ryzykiem, a  swoje anarchistyczne działania 
opiera na kooperacji z  ludźmi i naturą. Wystawa 
jest eksperymentem z  rozciąganiem czasu i prze-
strzeni. Prezentuje drogę głazu z  Kopenhagi do 
Japonii. Członkowie kolektywu postanowili prze-
transportować go do swojego kraju, wykorzystując 
rzeki i współpracę wielu ludzi. Wystawa w Ujaz-
dowskim jest przystankiem w tej podróży.

Serce ekspozycji znajduje się na zamkowym dzie-
dzińcu. Tu, na dnie studni, umieszczono głaz, który 
za pomocą systemu przekładni porusza pozosta-
łymi elementami wystawy. W sali wejściowej znaj-
duje się olbrzymia konstrukcja zbocza „góry” – pu-
bliczność może przebywać zarówno w jej wnętrzu, 
jak i na powierzchni. W kolejnej sali wyświetlane 
są filmy z  Osaki z  serii Documentation of Hyste-
resis oraz nowe prace – z podróży z kamieniem. 
W dalszych salach znajdują się rzeźby-działania 
z niepozornymi materiałami nieustannie krążącymi 
po świecie, jak piasek, kartony i skrzynki. W jednej 
z baszt otwarto okna i zamieszkały w niej gołębie.

Itte kaette. Tam i z powrotem
hyslom

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
7 grudnia 2019 – 8 marca 2020
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Jenny Holzer – ŁAWY, 1998

ŁAWY stanowią formę umieszczenia pracy w przestrzeni publicznej, ale w innym kontekście – fizyczności 
i materialności. Stoją wzdłuż alejki prowadzącej do Zamku Ujazdowskiego. Materiał, z którego je 
wykonano, kojarzy się bardziej z tradycyjną rzeźbą niż z typową parkową ławką, czyli praktycznym 

w  wybrane dni można obejrzeć w  prze-
strzeni ekspozycji. Jego scenariusz to wie-
logłos oparty na rozmowach prowadzonych 
między innymi z pracownikami, artystami 
i  kuratorami, którzy współtworzyli insty-
tucję. Jednak pamięć bywa zawodna. Dla-
tego scenariusz performansu jest dyna-
miczny – publiczność może go modyfiko-
wać zgodnie z  własnymi wspomnieniami. 
Ci, którzy nie pamiętają, mogą zapoznać 

się z dokumentacją wideo z życia Centrum 
Sztuki Wspóczesnej. Zostało także zaaran-
żowane archiwum książek i plakatów oraz 
przestrzeń warsztatowa.
Projekt Bik Van der Pol stawia pytanie o to, 
do kogo należy historia. Czym jest pamięć, 
a czym zapominanie? Jak powstają archiwa 
i  czy opowieści przekazywane z ust do ust 
mogą stać się ich częścią? Czy wokół kolek-
cji dzieł sztuki można zbudować wspólnotę?

GRUPA BIK VAN DER POL powstała jako holenderski duet artystów (Liesbeth Bik i Jos van der Pol), którzy 
pracują razem od 1994 r., tworząc sztukę konceptualną i performatywną. 

TRWA WYSTAWA PREZENTOWANA Z OKAZJI 30. URODZIN CENTRUM SZTUKI WSPÓŁ    CZESNEJ – ZAMEK UJAZDOWSKI OBCHODZONYCH 25 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

O wiele historii za dużo, 
by zmieścić  

w tak małym pudełku
Bik Van der Pol

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
25 października 2019 – 3 maja 2020

 Tytuł wystawy inspirowany jest pracą 
umieszczoną w  latach dziewięćdziesią-

tych XX wieku na fasadzie zamku przez La-
wrence’a  Weinera. Zdanie „O  wiele rzeczy 
za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku” 
stało się mottem instytucji.

Na wystawie prezentowane są dzieła sztu-
ki z  kolekcji takich artystów, jak Nan Gol-
din, Natalia LL, Oleg Kulig, Joanna Rajkow-
ska, Zbigniew Libera czy Alina Szapoczni-
kow. Eksponaty stają się rekwizytami i oży-
wają w  mówionym performansie, który 

Fotoreportaż Marleny Zynger
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Roman Stańczak  
W OSTATNIEJ CHWILI
W OSTATNIEJ CHWILI to kredens wywrócony na 
nice. Proces ociosywania jest metaforą zadawania 
ciosów samemu sobie. Odsłania „drugą stronę 
świata”, „ciemny horyzont śmierci”. Na tym tle 
codzienne życie i przedmioty lśnią jak nowe. 
Performans umożliwił Stańczakowi włączenie 
w prace rzeźbiarskie własnej cielesności, a wraz 
z nią wszelkich nieklasycznych sposobów 
oddziaływania na przedmiot, takich jak gryzienie, 
żucie czy całowanie. Należy przypomnieć, iż 
fundamentalnym założeniem praktyki artystycznej 
Stańczaka jest wywracanie codziennej 
rzeczywistości, świata przedmiotów i działań na 
drugą stronę. Nicowanie przedmiotów (również 
podczas performansów) stało się sposobem 
analizowania reprezentacji i budowania 
poetyki narracji transcendentalnych. Pierwsza 
indywidualna wystawa Stańczaka odbyła się 
w CSW w 1996 r. W roku 2019 reprezentował 
Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji. 

Martin Creed
RZECZY, UCZUCIA, 2004 

Martin Creed wyznał kiedyś, że zaczął 
tworzyć, ponieważ dzięki temu nawiązał 

kontakt z ludźmi: „w 50 proc. chodzi o to, 
co robię, a w 50 proc., co inni sądzą na 
ten temat”. Dlatego UCZUCIA są drugą 

stroną RZECZY i vice versa. Po indywidualnej 
wystawie Creeda w 2004 r. jego neony 
odegrały istotną rolę podczas tworzenia 
ekspozycji różnych prac z kolekcji CSW 

zatytułowanej Rzeczy budzą uczucia 
w 2010 r. Tytuł odwołał się właśnie do 

dwóch prac Creeda i akcentował związek 
między materialnością przedmiotów i ich 

potencjałem emocjonalnym.

elementem małej architektury. Użyto jasnoszarego 
polskiego marmuru, który najbardziej przypomina 
dolomit. Warto zwrócić uwagę na wyryte 
w strukturze teksty. Ławki zainaugurowały Park 
Rzeźby przy Zamku Ujazdowskim.
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Natalia LL

SZTUKA KONSUMPCYJNA, 
1973

SZTUKA KONSUMPCYJNA składa się 
z czarno-białych i kolorowych fotografii oraz 
filmów przedstawiających kobietę, która 
sugestywnie je banany i kisiel. Pokazana 
na zdjęciach zmysłowa blondynka o nieco 
lalkowatych rysach nadaje każdemu gestowi 
nieco perwersyjny, a z pewnością erotyczny 
charakter. Rejestrując zwyczajną czynność, 
na przykład jedzenie banana, Natalia LL 
tworzy konceptualną alegorię konsumpcji. 
Analiza jej prac w kontekście psychoanalizy 
Jacques’a Lacana dowodzi, że modelka 
na fotografiach zawsze przybiera postawę 
aktywną, podczas gdy element męski, czyli 
fallus, zostaje zredukowany do symbolicznego 
przedmiotu konsumpcji. Aktywna rola kobiety 
idzie w parze z instrumentalizacją mężczyzny. 
Dochodzi zatem do odwrócenia tradycyjnych 
ról społecznych i kulturowych.

Wanda Gołkowska 
DEZAPROBATOR, 1972

DEZAPROBATOR składa się z długiej 
papierowej taśmy z tekstem ostrzegającym 

przed nadmiarem prac artystycznych i informacji. 
Tekst – rodzaj artystycznej prowokacji – do 

dzisiaj nie stracił na aktualności. Nadprodukcja 
dzieł sztuki i natłok informacji utrudniają 

podejmowanie wyborów, różnice między 
autentycznymi i wtórnymi dziełami się 

zacierają. Artystka zaproponowała stworzenie 
światowej składnicy informacji artystycznej, 
która funkcjonowałaby na zasadzie urzędu 
patentowego, zaś opinie kwalifikujące do 

przyjęcia powinny wydawać komputery i mózgi 
elektronowe. DEZAPROBATOR po raz pierwszy 

był pokazany w 2010 r. podczas zbiorowej 
wystawy RZECZY BUDZĄ UCZUCIA.

Nedko Solakov  
PIĘKNOŚĆ, 2000 

Po wystawie w 2000 r. 
PIĘKNOŚĆ trafiła do kolekcji 

CSW. Ta osobliwa forma 
pokryta sztucznym futrem ma 

otwór tuż przy podłodze, więc 
trzeba klęknąć, a może nawet 

położyć się, żeby zajrzeć 
do tego futrzastego ciała 

i zobaczyć coś niezwykłego: 
niezwykle romantyczny 

krajobraz.
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Joseph Kosuth, Emilia i Ilya Kabakov  
KORYTARZ DWÓCH BANALNOŚCI, 1994

KORYTARZ DWÓCH BANALNOŚCI prezentowany podczas rocznicowej wystawy 
zawiera tylko fragment większej wystawy pokazanej w CSW w 1994 r. Praca 
amerykańskiego i rosyjskiego artysty konceptualnego składała się ze 112 prostokątnych 
stołów z warszawskich domów i biur. Stoły stojące po jednej stronie zostały pomalowane 
na szaro, zaś po drugiej zostały nietknięte. Strona z pomalowanymi stołami należała do 
Kosutha. Na każdym z nich artysta umieścił jakiś cytat z wypowiedzi postaci historycznej, 
np. Stalina, Rousseau, Trockiego i innych, natomiast Kabakov do blatów po swojej stronie 
przykleił kolaże na kolorowym papierze. Wśród radzieckich pocztówek można było 
dostrzec fragmenty napisanych na maszynie listów z zażaleniami i wnioskami, które 
rezydenci mieszkań komunalnych kierowali do policji i sądów. Listy odzwierciedlały 
fatalne warunki bytowe Rosjan, horror życia codziennego, które niewiele różniło się od 
życia w gułagach, więzieniach czy obozach wojennych. W konsekwencji doszło do 
„konferencji” między Zachodem i Wschodem. Zachód pokazywał nazwiska znanych 
i ważnych osobowości oraz cytaty dotyczące kwestii istotnych dla całej ludzkości, 
natomiast Wschód dopuścił do głosu chór, anonimową masę, w której każdy mógł 
zostać zastąpiony przez kogoś innego, choć wszyscy wyrażali ból, urazę i żal. Można 
było odnieść wrażenie, że dwie strony usiadły naprzeciw siebie, ale siebie nie słyszą. 
Oddzielała je od siebie jakaś wewnętrzna nieprzekraczalna granica. W analogicznej 
sytuacji znaleźli się odbiorcy instalacji, gdyż mogli przeczytać tylko teksty leżące przed 
nimi na blatach. Nie mogli do nich podejść, bo między stołami nie było odstępów. 
Instalacja zyskała szczególny sens w Warszawie – mieście, które na Wschodzie uważa 
się za Zachód, a na Zachodzie za Wschód.

Oleg Kulik – RODZINA PRZYSZŁOŚCI, 1999

Oleg Kulik – reprezentant moskiewskiego akcjonizmu – sformułował idee nowej moralności i nowego 
społeczeństwa, podejmując temat zasad demokracji i liberalizmu obowiązujących w Rosji po upadku 
Związku Radzieckiego. Nawołuje, by w świetle prawa wszystkie istoty żywe były równe człowiekowi. 
Porusza też kwestię międzygatunkowych małżeństw. RODZINA PRZYSZŁOŚCI to wizja istot żywych 
wiodących wspólnie szczęśliwy żywot. W 2000 r. obok RODZINY PRZYSZŁOŚCI Kulik zaprezentował 
w CSW model domu (1:1) przeznaczonego dla ludzko-psiej rodziny oraz gołębnik, który stał się scenerią 
dla performansu, w trakcie którego artysta bujający się w hamaku z czułością traktował przysiadające na 
nim i latające wokół gołębie.

Marek Kijewski  
FRED FLINTSTONE Z KNOSSOS, 

1995

FRED FLINTSTONE Z KNOSSOS został 
wykonany z betonu, pianki poliuretanowej, 

pawich piór, dojrzałych i zielonych jeżyn 
cukrowych, byczych rogów i gumy. Rzeźbę 

pokryto żelkami malinowymi i porzeczkowymi. 
Artysta w latach dziewięćdziesiątych zaczął 

wykorzystywać materiały nieartystyczne 
i przedmioty codziennego użytku oraz podjął 

grę z tradycją, nawiązując do klasycznych form 
rzeźbiarskich, takich jak totemy, obeliski, posągi, 
popiersia i pomniki konne. W przypadku pracy 

FRED FLINTSTONE Z KNOSSOS klasyczne 
popiersie odwoływało się do mitologicznej 

postaci Minotaura.
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 Magda Kazimierska to artystka znana głównie z tworzonego od 20 lat 
cyklu obrazów z kwiatami. Temat ten jest jednym z trudniejszych za-

dań malarskich. Magda doszła w nich do artystycznej perfekcji. Jak sama mó-
wi: – W pewnym momencie kontaktu ze sztuką malowanie kwiatów wydało 
mi się tak niemodne, że aż „awangardowe”. Artystka doskonale wyważa de-
koracyjność kreski, działania między plamą rozmalowaną oraz tą prawie pła-
sko położoną, zamkniętą w konturze. Każdy przedstawiony przedmiot – czy 
ten realistyczny, czy też ten doprowadzony do znaku graficznego – znajduje 
się dokładnie tam, gdzie powinien. Obcowanie z tymi obrazami to jak słucha-
nie dobrej muzyki.
Kwiaty nie są jedynym tematem podejmowanym przez artystkę. W jej dorob-
ku można znaleźć także bardzo malarskie portrety oraz pejzaże.

Z cyklu: Tworzę, więc jestem

Malarstwojak
Malwina de Bradé

muzyka
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2003 –  Malarze współcześni, wystawa 
zbiorowa, Galeria Art new media, 
Warszawa,  
In media flori, wystawa 
indywidualna, Galeria  
Otwarta Pracownia, Kraków

2004 –  Wystawa zbiorowa, Galeria Klimy 
Bocheńskiej, Warszawa

2005 –  Kwiaty w środku, wystawa 
indywidualna, Galeria Olimpia, 
Kraków

2006 –  Kwiaty i ludzie, indywidualna, 
Galeria Senatorska, Warszawa

2007 –  Wystawa zbiorowa, BWA Lublin  
Inspiring Humanity, wystawa 
zbiorowa, Edynburg  
The Place, wystawa zbiorowa, 
Glasgow  
Love jak M., wystawa zbiorowa, 
Galeria Kuluary, Warszawa

2009 –  Preteksty, wystawa indywidualna, 
Galeria Promocyjna, Warszawa

2010 –  Vanitas? Kwiaty i Czaszki, 
wystawa indywidualna z udziałem 
Anny Stępniewskiej, Galeria Klimy 
Bocheńskiej, Warszawa

2011 –  Wystawa indywidualna, 3F Studio, 
Warszawa

2012 –  Wystawa indywidualna, Agora, 
Warszawa

2014 –  Incydentalne, wystawa 
indywidualna, Galeria  
101 Projekt, Warszawa

2018 –  Powietrze i inne rzeczy potrzebne 
nam do życia, wystawa  
zbiorowa, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała

MAGDA KAZIMIERSKA,  
ur. w 1969 r., ukończyła w 1997 r. 
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie 
dyplomem z malarstwa w pracowni prof. 
Jana Tarasina. W latach 1999–2000 
studiowała na wydziale scenografii na ASP 
w Warszawie.

WYBRANE WYSTAWY:
1992 –  Nowy realizm – wystawa 

grupowa, Galeria Zachęta, 
Warszawa

1996 –  Wystawa rysunków, Budapeszt
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 Z zarazą bywa tak, że pojawia się nagle 
i  to najczęściej podczas intensywnej 

zabawy w życie. Chwilami wydaje mi się, że 
na nią czekam. Wsłuchuję się wtedy w każ-
dy szum, w  którym telewizyjny news o  ja-
kiejś tragedii staje się dla mnie przerażają-
cym koszmarem. W swojej głowie rozważam 
i  oswajam wszystkie możliwe mutacje i  sy-
mulacje rozwoju nieuniknionej apokalipsy. 
Innym razem mówię sobie, że nic mnie to nie 
obchodzi – będzie, co ma być. 
To różne warianty strategii radzenia sobie 
z myślą o  tym, co nadejdzie. Gdy trzymam 
gardę wysoko i stoję za murem cały spięty, to 
co innego. Nic mnie nie dotknie, ale nie za-
wsze tak jest.
Czasami, gdy jest tak miło i normalnie, to wte-
dy przychodzi coś do mnie. Zjawia się wirus 
bez uprzedzenia i tak nieoczekiwanie, że moje 
głębokie i wrażliwe ciało nie jest zupełnie go-
towe. Choć rozumiem dużo, ponieważ prze-
ćwiczyłem podobne sytuacje na autosymula-
torze, a twarz nie zdradza żadnego napięcia, 
to jakaś cząstka we mnie stawia opór i nie ra-
dzi sobie z głębokim przetwarzaniem zduszo-
nych emocji. Bycie człowiekiem to konflikt, 
który często wyczerpuje, a życie męczy. Nie 
tylko cudowny wszechświat przepływał przez 

moje ciało i umysł, ale też złogi smutku, zło-
ści i cierpienia. Do niektórych nierozpuszczo-
nych i wibrujących substancji, będących śla-
dami strachu poprzednich pokoleń, przycze-
piają się paskudne plagi egipskie.
Dzieje ludzkości to ciągły romans ze śmier-
cią piszącą historię zagłady, konfliktów i epi-
demii. Gdy już udało nam się znaleźć farma-
ceutyki na cholerę, dżumę, ospę i malarię, to 
pojawiły się znów kolejne śmiertelne wirusy, 
które wywołują ten sam stary strach.
Wielka epidemia czarnej śmierci w  Europie 
pojawiła się na Sycylii w 1347 roku. Dotar-
ła do Italii prawdopodobnie z Azji, gdzie już 
wcześniej zanotowano ogniska tej choroby. 
Dziś również niepokojące wieści płyną z Chin 
i Włoch. W Europie zaczęło się w Lombardii 
i w Alpach, dlatego Główny Inspektor Sani-
tarny aktualnie odradza podróżowania do 
Włoch. Wszystko to takie straszne – łatwo 
wpaść w panikę i wielkie przerażenie.
W drugiej połowie XIV wieku zaraza się roz-
przestrzeniła i w ciągu kilku miesięcy opano-
wała całą Italię, Francję, Hiszpanię, Niem-
cy, Wielką Brytanię, Skandynawię, aż dotar-
ła do Rosji. Morowe powietrze wielokrotnie 
tak skutecznie pustoszące Europę nawiedza-
ło również nasz kraj.

Dżuma
Robert Manowski

Od powietrza, głodu, ognia, wojny i koronawirusa wybaw nas, Panie

Z cyklu: O sztukach pięknych i brzydkich 

Arnold Böcklin, Dżuma
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Udało się. Zagubiony w  labiryncie ciasnych 
rzymskich uliczek dotarł na Via Capo le Case, 
gdzie podniósł oczy ku niebu i zobaczył cud. 
W  pełnym blasków ciepłego światła oknie 
malowniczo oświetlonej kamienicy pojawi-
ła się Angela Pascucci. Młoda dziewczyna 
mieszkała sama z ciocią, ponieważ jej rodzice 
zmarli na cholerę. Artysta przez kolejne dwa 
lata z niegasnącą nadzieją, wytrwale spoglą-
dał w jej okno. Chodził samotnie po Rzymie, 
malował i rysował, kochając ją w milczeniu. 
Czekał długo, aż pewnego dnia zdobył się 
na śmiałość, by ofiarować jej bukiet fiołków. 
Angela uśmiechnęła się i  przyjęła od niego 
kwiaty. Spojrzała mu w oczy, po czym stała 
się inspirującą modelką, będącą bohaterką 
wielu malarskich przedstawień oraz ukocha-
ną żoną artysty.
Arnold i Angela przeżyli swoje życie i prze-
trwali zarazę. Pamięć o  niej również prze-
trwała, zapisana w literaturze i w obrazach, 
takich jak Dżuma. Wiemy, że wirus krąży 
i każdy będzie musiał się kiedyś z tym skon-

frontować. Mutujące się choroby to wciąż no-
we formy starego strachu. Co z tym zrobić? 
Trudno powiedzieć, może warto malować ob-
razy, patrząc z nadzieją w przyszłość. Należy 
być ostrożnym, ale przy tym żyć bez paniki, 
szukać piękna i miłości absolutnej.
Z kart powieści Alberta Camusa przebija się 
do nas kolejne przesłanie Dżumy, mówiące, 
że najważniejsze jest to, aby stanąć po ja-
snej stronie życia. Francuski pisarz egzysten-
cjalista słowami doktora Rieuxa podpowia-
da nam, że jedynym sposobem walki z  za-
razą jest uczciwość, dzięki której pokonanie 
zagrożenia jest możliwe dopiero wtedy, gdy 
ludzie w swojej odpowiedzialności zjednoczą 
się w działaniu.
Więc póki co, będąc nawet w cieniu cholery, 
dżumy, grypy hiszpanki, HIV, SARS, eboli 
i  koronawirusa, to jednak warto żyć i  robić 
swoje, ponieważ to, co naprawdę niszczy 
i zabija, to strach. Dlatego wierzę, że dziew-
czyna w czerwonej sukience z obrazu Dżuma 
przeżyła zarazę i nauczyła się kochać.

Od średniowiecza tego typu zjawiska nazy-
wano dopustem bożym lub karą za grzechy, 
dziś określamy je terminem epidemia/pan-
demia. Jest bardziej naukowo i racjonalnie, 
ale niewiele to pomaga, ponieważ napięcie 
ciągle jest, a lęk pozostaje ten sam.
Strach jest zapisany w  naszym DNA, ale 
można próbować go z  siebie wyrzucić lub 
odważnie z nim żyć. Warto nad tym praco-
wać. Sztuka jest wtedy pomocna, to lekar-
stwo dla duszy. Łzy płynące po policzkach, 
mieszając się z  farbą na płótnie, tworzą 
niezwykłe i  silne obrazy. Transformacja to 
ważny proces w  mechanizmie uwalniania, 
oswajania i uzdrawiania.
Strach w klasycznym malarstwie często mani-
festuje się w formie obrzydliwej i wychudzonej 
trupiej postaci, która ziejąc cuchnącym odo-
rem, wymachuje kosą i zbiera swoje śmiertel-
ne żniwo. W większości znanych mi utworów 
oraz w barokowych poematach personifikacją 
śmierci jest kobieta z kosą (szkielet kobiecy). 
Myślę, że są to jakieś echa patriarchalnych lę-
ków. Takie męskie obawy przed skutkami sa-
modzielnej działalności pierwszych pań poja-
wiających się na ziemi, czyli powidoki uroku 
greckiej Pandory i wygnanej z Edenu niepo-
słusznej Ewy.
Jedynie w  sztuce niemieckiej nasza Pani 
Śmierć to der Tod, czyli nie pani, tylko jed-
nak facet. Franz Schubert w kompozycji pt. 
Śmierć i dziewczyna (Der Tod und das Mäd-
chen) nawiązuje do tekstu opisującego ich 
specyficzną i  zmysłową relację. Mniejsza 
o płeć, to zawsze jakaś kostucha albo kościo-
trup z kosą, czyli straszne obrzydlistwo.
Obraz pt. Dżuma szwajcarskiego malarza, ry-
sownika i  rzeźbiarza Arnolda Böcklina, któ-
rego artystyczna aktywność przypadła na 
drugą połowę XIX wieku, przywołuje owe 

klasyczne wizje strachu. Symbolizm w twór-
czości Böcklina ma w sobie ogromne piękno, 
ale czasem budzi także niepokój, który bierze 
się z balansowania na granicy życia i śmierci.
Artysta w kompozycji swojego obrazu stosu-
je zabiegi perspektywiczne, współcześnie ko-
jarzone z  katastroficznym kinem akcji. Sce-
nografia malarskiego przedstawienia to mia-
sto, z którego nie ma ucieczki. Widzimy zbie-
gające się ciasne, kamienne, klaustrofobiczne 
uliczki, prezentujące się w  oparach trujące-
go i duszącego dymu. W centrum dominuje 
czarna postać będąca wcieleniem zarazy, któ-
ra naciera frontalnie na widza niczym latające 
monstrum zagłady. Zmutowany potwór omi-
ja ciała ofiar oraz jeszcze żyjących, przerażo-
nych mieszkańców miasteczka i leci wprost… 
na mnie! Ostrze śmierci nie mieści się w ra-
mach obrazu i sięga dalej.
Robię unik i zamykam oczy. Śmiertelny cios 
kosy za chwilę dosięgnie innego widza! Uff… 
na szczęście tym razem nie ja.
Na obrazie widzimy również dziewczynę 
w czerwonej sukience, która zrozpaczona leży 
przy zwłokach bliskiej osoby. W każdym pla-
stycznym przedstawieniu zbiorowej tragedii 
musi pojawić się wyróżniająca się postać, taka 
jak np. dziewczynka w czerwonym płaszczy-
ku. Czerwień to kolor uczucia, które łączy nas 
z głównym bohaterem. Ona reprezentuje ból, 
stratę i  cierpienie wszystkich ofiar, przez co 
uczy nas empatii i miłości.
Serce młodego malarza też kiedyś cierpiało, 
gdy jego szwajcarska miłość Louise Schmidt 
zachorowała i  zmarła na wirusowe zapale-
nie opon mózgowych. Małe paskudne kropelki 
z wirusem, które powstają podczas kaszlu i ki-
chania, pozbawiły go ukochanej. Nieszczęśliwy 
artysta wyjechał do Włoch, aby tam pogrążyć 
się w sztuce i dalej szukać nadziei i piękna. ry
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wędrówki część 2

 – inspiracje
Egipt

Marlena Zynger

W Egipcie obecnie obowiązuje stan wyjątkowy. 
Wzmocnione kontrole można zaobserwować 

przy drogach oraz przy wejściach do kościołów 
i budynków użyteczności publicznej. Władze mogą 
aresztować pod zarzutem zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa oraz ograniczać dostęp do zatrzymanych. 
Nie wolno fotografować posterunków rządowych 
i policyjnych. Istnieje też wysokie zagrożenie terroryzmem. 
Ostrożność należy zachować w szczególności 
w miejscach najbardziej narażonych na ataki (jak 
obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne i budynki 
rządowe). Nie można wykluczyć ataków także na lotniska 
(w tym samoloty) oraz autobusy przewożące turystów. 
Należy ubierać się tak, by uszanować obyczajowość 
muzułmańską i koptyjską.
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NIL 
NIL to jedna z dwóch najdłuższych rzek na świecie. Od wieków 
stanowi źródło życia w Egipcie. Ten pustynny kraj jest w dużym 
stopniu uzależniony od wód Nilu, począwszy od życia codziennego 
mieszkańców aż po turystykę. W ostatnich latach poziom rzeki 
znacznie się obniżył, m.in. na skutek budowania kolejnych tam w Etiopii 
finansowanych przez rządy innych krajów. 
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DOLINA KRÓLÓW
Dolina Królów (Biban al-Muluk, arab.  
Wadi el-Muluk, كولملا يداو) leży 
na zachodnim brzegu Nilu (na terenie 
Teb Zachodnich). Jest miejscem spoczynku 
królów Egiptu w okresie od XVIII do 
XX dynastii (Nowe Państwo). Pierwszym 
faraonem, który nakazał budowę swojego 
grobowca w dolinie, z dala od znanych 
nekropolii, był Totmes I (ojciec Hatszepsut), 
ostatnim – Ramzes XI. Położone w Dolinie 
grobowce to wykute w skale kompleksy, 
składające się z ciągu licznych korytarzy 
i sal. Większość z nich została ograbiona. 
Współczesnym badaczom udało się 
odnaleźć tylko jeden niesplądrowany 
grobowiec – Tutanchamona.  
W Dolinie Królów odkryto również 
niedokończone komory grobowe.  
W sumie archeolodzy natrafili na 
64 grobowce oraz 20 rozpoczętych 
i nieukończonych budowli.
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KOLOSY MEMNONA 

Kolosy Memnona to dwa monumentalne posągi faraona Amenhotepa III z XVIII dynastii, 
rządzącego krajem na przełomie XV i XVI w. p.n.e. Zbudowano je w 1370 r. p.n.e. 

w Tebach Zachodnich (zachodni brzeg Nilu był ówcześnie krainą umarłych, w dolinach 
w skalnych grobowcach chowano władców, ich żony, dzieci i wysokiej rangi urzędników). 
Kolosy zostały bardzo zniszczone przez trzęsienia ziemi, wylewy Nilu oraz upływ czasu. 
Stanowią one obecnie jedyną zachowaną część świątyni grobowej Amenhotepa III. 
To antyczni Grecy nazwali posągi faraona Amenhotepa III kolosami Memnona. Oglądając 
je i nie potrafiąc odczytać zatartych hieroglifów, wierzyli, że przedstawiają one Memnona, 
syna Jutrzenki Eos z jej związku z Titonosem, króla Etiopów tragicznie zmarłego z rąk Achillesa, 
uczestnika wojny trojańskiej. Jeden z posągów bowiem – uszkodzony przez trzęsienie ziemi 
w 27 r. n.e. – o wschodzie słońca wydawał dźwięki przypominające zawodzenie i jęk.
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FABRYKA ALABASTRU 

Będąc w Luksorze, warto odwiedzić małą 
rodzinną fabrykę alabastru. Umiejętność 

obróbki tego kamienia przekazywane jest 
z pokolenia na pokolenie. Na własne oczy 
można zobaczyć pracę rzemieślników i kupić 
przez nich wykonaną pamiątkę.

WYSPA BANANOWA 

Wyspa bananowa (Dżazirat al-Mauz) to jedna z wysp na Nilu w południowej części 
Luksoru. Nazwę przyjęto od znajdującej się na wyspie plantacji bananów. 
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 Dzieje Bolesławca od ponad 350 lat są 
ściśle związane z  rzemiosłem garn-

carskim i przemysłem ceramicznym. Tereny 
miasta i  okolic położone w  dorzeczu Bobru 
i  Kwisy obfitują w  bogate złoża glin, odpo-
wiednich do produkcji wyrobów kamionko-
wych wypalanych w  temperaturze 1280–
1300°C. Tu również występują gliny używa-
ne do glazurowania, dające powierzchnię 
brązową, lekko szklistą – tzw. szkliwo ziem-
ne – typowe dla wyrobów bolesławieckich. 

Muzeum
w Bolesławcu

ceramiki
Marlena Zynger

Najwcześniejsza wzmianka o garncarzu z Bo-
lesławca występuje w  miejskich księgach 
Świdnicy już w 1380 roku. Garncarze zjedno-
czyli się w cech na początku XVI wieku.
Muzeum Ceramiki posiada zbiory miejsco-
wej kamionki liczące ponad 2000 obiektów. 
Najstarsze z nich pochodzą z pierwszej poło-
wy XVIII wieku. Są to ręcznie toczone dzba-
ny, o kulistych brzuścach, gładkich lub sko-
śnie rowkowanych, pokryte brązowym szkli-
wem ziemnym. Cynowe przykrywy dzba-
nów mocowane były do ucha. Często ry-
te były na nich daty lub inicjały. Z drugiej 
połowy XVIII wieku i z wieku XIX pochodzą 
dzbany ozdobione białymi nakładkami. Te 
elementy dekoracyjne z białej glinki, odcina-
jące się wyraźnie od ciemnego tła naczynia, 
były nowością typową dla Bolesławca. Obok 
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W roku Jana Pawła II polecamy serwis wybrany do posiłku dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas 
jego podróży z ojczyzny do Rzymu (pielgrzymka do Polski w 1997 r.). Serwis został wykonany 
w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu i jest w sprzedaży 
w sklepie firmowym STYL. www.ceramika-artystyczna.pl
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dzbanów i  kufli do piwa najpopularniejsze 
stały się zdobione nakładkami dzbanki do 
kawy. Nakładki występowały w różnych for-
mach – herb Bolesławca, Adam i Ewa (herb 
garncarzy), znaki heraldyczne, ptaki, moty-
wy roślinne.
Duże zmiany w wytwarzaniu miejscowej ka-
mionki wprowadził Johann Gottlieb Altmann. 
On pierwszy zaczął wytwarzać z białej masy 
kamionkowej, stosowanej dotąd jedynie do 
nakładek, całe naczynia kamionkowe. Do de-
koracji naczyń wprowadził motywy antyczne. 
W drugiej połowie XIX wieku obok brązowo 

szkliwionych dzbanów, pojawiły się naczynia 
białe pokryte barwną dekoracją, nanoszoną 
najpierw gąbką, potem gumowym stempel-
kiem. Posiadały one różne wzory, najczęściej 
w formie kółek, kropek, rybiej łuski, listków ko-
niczynki. W 1893 roku w Bolesławcu powsta-
ła wytwórnia Juliusa Paula produkująca m.in. 
całe serwisy śniadaniowe i obiadowe, świecz-
niki, donice, misy, wazy często zdobione wzo-
rem gąbkowym i  stempelkowym. W  drugim 
dziesięcioleciu XX wieku pojawiła się również 
dekoracja natryskiem przez szablon. Po II woj-
nie światowej w  dawnej fabryce Julius Paul 

und Sohn zaczęła działać Spółdzielnia CPLiA 
„Ceramika Artystyczna”. W  1964 r. kierow-
nictwo artystyczne objął Bronisław Wolanin, 
uczeń prof. Julii Kotarbińskiej. W 1974 roku 
malarka Anna Pasierbiewicz rozpoczęła pro-
jektowanie wzorów stempelkowych wycina-
nych początkowo z  gumy, a  w  późniejszym 
okresie z gąbki morskiej. Oprócz słynnej deko-
racji nr 70, która stała się sztandarowym wzo-
rem, powstały inne z motywem siatek, kółek, 
rozetek. W 1989 roku wytwórnię przeniesiono 
z ul. Polnej do nowego gmachu na Kościuszki, 
co pozwoliło na zwiększenie produkcji. 
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Renowacja wieży widokowej 
w Nowogrodźcu  

wraz z zagospodarowaniem terenu 
23 stycznia – 1 sierpnia 2020 

PRACE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI: 
r  czyszczenie kamiennej elewacji wieży 
r  rekonstrukcja okładziny kamiennej na elewacji
r  wykonanie remontu elementów 

architektonicznych z cegły ceramicznej 
i piaskowca 

r  wykonanie obróbki blacharskiej – żygacza 
z blachy cynkowo-tytanowej oraz instalacji 
odgromowej

r  odtworzenie stolarki okiennej oraz stolarki 
drzwiowej

r  wykonanie remontu schodów wewnętrznych 
wachlarzowych

r  wykonanie remontu stropu wieży oraz tynków 
wewnętrznych

r  rozebranie ceglanego ośmiobocznego cokołu 
wokół wieży i odtworzenie go z nowej cegły

r  remont murków oporowych oraz nawierzchni 
placu wokół wieży oraz wypełnienie spękań 
nawierzchni schodów wejściowych

r  remont alejek
r  wycięcie 50 sztuk drzew 

ZABYTKOWA WIEŻA 
WIDOKOWA znajduje 
się w południowej części 
Nowogrodźca, na wzgórzu 
przy drodze do Gościszowa. 
Tego typu budowle stawiano 
najpierw (od 2. poł. XVIII w.) 
w parkach przypałacowych, 
później (od 1. poł. XIX w.) 
wznosiły je zarządy uzdrowisk 
dla uatrakcyjnienia terenów 
spacerowych, wreszcie (lata 
80. XIX i wiek XX) powstawały 
licznie staraniem lokalnych 
organizacji turystycznych 
w poszczególnych pasmach 
górskich. Powstawały też 
wieże-pomniki (np. wieże 
Bismarcka od końca XIX w.). 
Znacznie rzadsze były 
przypadki stawiania takich 
budowli przez prywatnych 
fundatorów – zwykle w celach 
pamiątkowych.
Tę wieżę wzniósł w 1892 r. 
Alfred Simon dla upamiętnienia 
setnej rocznicy przybycia 
jego rodziny z Francji do 
Nowogrodźca.  
Zbudowano ją na planie 
koła z miejscowego 
piaskowca, z detalami 
z cegły ołdrzychowskiej 
i uformowano – co w XIX w. 
było powszechnym zwyczajem 
– na wzór obronnej wieży 
średniowiecznego zamku, 
wieży strażniczej (wieńczy 
ją ceglany, nadwieszony 
na wspornikach krenelaż 
imitujący machikuły).  
Niegdyś dolną część wieży 
obejmował drewniany  
budynek restauracji.

Wieża widokowa w Nowogrodźcu 
na pocztówkach z XX w.

Źródło: polska-org.pl

1900 r.

1940 r.

1905 r.



LiryDram 161styczeń–marzec 2020

Burmistrz Nowogrodźca  
Robert Marek Relich i Maciej Mazur

 W ostatnim ćwierćwieczu w polskim 
szkolnictwie wyższym zaszły dale-

ko idące zmiany. Przede wszystkim kilkakrot-
nie wzrosła liczba studiujących. W  ramach 
procesu bolońskiego przyjęto charaktery-
styczne dla krajów zachodnich zasady i proce-
dury nauczania. W przypadku niektórych dys-
cyplin nastąpił wyraźny wzrost poziomu pro-
wadzonych badań. Przykładowo: dorobek na-
ukowy polskich chemików, fizyków, matema-
tyków czy astrofizyków znajduje powszechne 
uznanie w świecie. Mimo jednak tych pozy-
tywnych dokonań dość powszechnie stawiany 
jest zarzut, że szkolnictwo wyższe przeżywa 
zastój w dydaktyce i nie może się poszczycić 
spektakularnymi wynikami naukowymi. Co 
więcej, polskie czołowe uczelnie w międzyna-
rodowych rankingach plasują się na dalekich 
miejscach. Wprawdzie stosowane systemy 
ocen mogą budzić uwagi krytyczne, to jed-
nak trudno je ignorować, ponieważ ich wyniki 
decydują o hierarchii w świecie nauki. Odno-
sząc się do tego stanu rzeczy, trzeba krytycz-
nie stwierdzić, że w uczelniach niewątpliwie 

nawarstwiły się zjawiska niszczące akademic-
ki etos, tradycyjnie osadzony, między innymi, 
na prawdzie, wolności nauki, sprawiedliwo-
ści, rzetelności, godności i przekonaniu aka-
demickiej wspólnoty o swojej w pewnym sen-
sie misyjnej roli społecznej.
Punktując główne choroby obecnego życia 
uczelni, trzeba chyba zacząć od stwierdzenia, 
że są one poddawane wymuszanej transfor-
macji od szczególnych placówek, w  których 
rozwijana jest wolna nauka i wolne naucza-
nie, do przedsiębiorstw komercyjnych oraz 
swoistych instytucji wydających dyplomy i za-
wodowe uprawnienia. Wiele do życzenia po-
zostawiają niezbędne w dzisiejszych czasach 
menadżerskie umiejętności kadry zarządzają-
cej. Zdarza się, że wybór władz różnych szcze-
bli, zamiast uwzględniać interes i dobre imię 
danej placówki, przebiega pod kątem zaspo-
kojenia partykularnych interesów poszczegól-
nych jej grup. W rezultacie sprzyja to rozwar-
stwieniu wspólnoty akademickiej na rządzą-
cych i  zarządzanych oraz zaburza pożądany 
związek między kwalifikacjami a  zakresem 

przyszłości
Stanisław Hodorowicz, Maciej Hodorowicz

Kuuniwersytetowi
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kompetencji osób sprawujących kierowni-
cze funkcje. Te niekorzystne objawy potęgu-
je zbiurokratyzowanie wszelkiej działalności 
akademickiej. Nadmierna sprawozdawczość, 
permanentne kontrole, parametryzacje i róż-
ne oceny rodzą w  środowiskach uczelnia-
nych elementy niepewności i są odbierane ja-
ko swoista inwigilacja godząca w tradycyjną 
swobodę akademicką. Niewątpliwą bolączką 
jest brak profesjonalnych pracowników admi-
nistracyjnych, potrafiących sprostać wszyst-
kim tym obowiązkom, pisać granty czy zała-
twiać formalności prawne i organizacyjne na 
forach krajowych i międzynarodowych. W re-
zultacie czynnościami tymi obciążana jest 
wprost kadra naukowo-dydaktyczna, która 
tym samym jest odciągana od właściwej dzia-
łalności profesjonalnej.
Poważnemu osłabieniu uległ autorytet uczo-
nego i  nauczyciela akademickiego. Profe-
sor wyższej uczelni często nie ma poczucia 
przynależności do intelektualnej elity spo-
łeczeństwa. Jest to rezultat ogólnej paupe-
ryzacji zawodu oraz braku właściwej skali 
wartościującej osiągnięcia danej osoby i  jej 
prestiż wynikający z dostojeństwa placówki, 
w której pracuje. Wyraźnie daje się też od-
czuć wpływ powszechnie występującej rela-
tywizacji norm etycznych, takich jak prawda, 
honor, etos pracy czy poczucie wspólnoty. 
Prowadzi to do zaniku wypracowanych przez 
wieki dobrych obyczajów i  praktyk akade-
mickich. Bywa, że dziś za stopniami i tytu-
łami naukowymi, oprócz ludzi wybitnych, 
ambitnych i uprawiających rzetelną naukę, 
kryją się niestety także pozoranci cechują-
cy się brakiem ciekawości poznawczej i pla-
giatorzy, dla których tego typu patologiczna 
działalność jest drogą do awansu. Wyrazem 
tego jest narastająca praktyka redagowania 

pseudonaukowych czasopism i organizowa-
nia konferencji we własnym kręgu. Bez wąt-
pienia wiele do życzenia pozostawia dobór 
kadry. Dość często odbywa się on na drodze 
fikcyjnych konkursów nakierowanych pod 
konkretne osoby. Widoczny jest trend pozy-
skiwania stopni naukowych nie wedle prze-
konania, że stanowi on przyczynek do fascy-
nacji zgłębiania prawdy i odkrywania nowe-
go, lecz z konieczności zadośćuczynienia ad-
ministracyjnemu przymusowi i  dążenia do 
robienia kariery akademickiej. Ma to niejed-
nokrotnie wpływ na poziom prac doktorskich 
i  habilitacyjnych, których tematyka i  skala 
trudności są tak dobierane, aby mogły być 
wykonane w  narzuconych terminach. Nie-
wątpliwie ciągle jest zbyt wolne awansowa-
nie i  dochodzenie do samodzielności mło-
dych pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Powodem jest konieczność pokonywania 
przez nich różnych, pozbawionych elemen-
tów twórczych, trudności warsztatowych 
i formalnych. Nakłada się na to fakt, że ich 
uposażenia zasadnicze są rażąco niskie i nie 
zależą od jakości wykonywanej pracy. Osła-
bia to u  nich motywację działań, wzmaga 
potrzebę szukania dodatkowych źródeł do-
chodu poza macierzystą placówką, rodzi od-
czucie braku właściwych perspektyw rozwo-
ju i często, zwłaszcza w przypadku jednostek 
zdolnych i  ambitnych, skutkuje ostatecznie 
ich exodusem.
Wiele do życzenia pozostawia jakość naucza-
nia. Przyczyną spadku poziomu kształcenia 
jest przede wszystkim system finansowania 
działalności edukacyjnej uczelni, bezpośred-
nio związany z  liczbą studentów. Wyzwoli-
ło to zjawisko nadmiernego rozrostu uczelni 
pod względem liczby studiujących niezależ-
nie od posiadanego zaplecza dydaktycznego 

i potencjału kadrowego. Nie bez znaczenia jest 
często niezdrowa konkurencja ze strony pry-
watnych szkół wyższych. Ich nadmierna licz-
ba i w niektórych wypadkach wprost skanda-
liczny poziom kształcenia niszczą rynek edu-
kacyjny. Niektóre uczelnie nabyły cech szkół 
z kadrą nie tylko odstępującą od praktyk aka-
demickich na rzecz nauczycielskich, ale także 
realizującą programy nauczania na poziomie 
poniżej przeciętnej. Nastąpił zanik wewnętrz-
nej potrzeby przekazywania uczniom orygi-
nalnej wiedzy i satysfakcji z tego tytułu. Do-
szło też do zaburzenia, a w niektórych wpad-
kach wprost zerwania relacji mistrz – uczeń. 
Relacji, w  ramach której mistrz o  niekwe-
stionowanej osobowości, prawdziwy uczony 
i erudyta, kształtuje umysły i humanistyczne 
walory młodych ludzi.
To, co powyżej powiedziano, w  większym 
lub mniejszym stopniu określa także sytu-
ację w  rodzimych uniwersytetach. Dlatego 
nie ulega wątpliwości, że aby mogły spro-
stać współczesnym wymogom cywilizacyj-
nym w  globalnym świecie i  osadzonym na 
ich tle naszym aspiracjom narodowym, mu-
szą dokonać zmian systemowych. Zmiany te 
z jednej strony wymagają uwzględnienia wy-
zwań przyszłości, ale z drugiej powinny się-
gać do tradycyjnych wartości uniwersytec-
kich. Chyba najważniejszą z nich jest koncep-
cja uniwersytetu jako najistotniejszego ogni-
wa w łańcuchu placówek tworzących naukę. 
Warto w  tym miejscu przypomnieć słowa 
profesora Kazimierza Twardowskiego, który 
podczas nadania mu godności doktora hono-
ris causa Uniwersytetu Poznańskiego w 1932 
roku powiedział:

Zadaniem uniwersytetu jest zdobywa-
nie prawd i  prawdopodobieństw nauko-
wych oraz krzewienie umiejętności ich 

dochodzenia. Rdzeniem i  jądrem pracy 
uniwersyteckiej jest tedy twórczość na-
ukowa, zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i pod względem metodycz-
nym. (…) Służąc temu celowi, uniwersy-
tet istotnie promieniuje dostojeństwem, 
spływającym na niego z olbrzymiej donio-
słości funkcji, którą pełni.

Drugą tradycyjną wartością uniwersytetu 
jest kształcenie ogólne na wysokim pozio-
mie merytorycznym, wychowawczym i  kul-
turotwórczym. Uniwersytet przeto nie mo-
że być bytem krojonym tylko na miarę szkoły. 
Odpowiada to modelowi zaproponowanemu 
jeszcze w XIX stuleciu przez wybitnego filo-
zofa Johna Stuarta Milla. Stwierdził on:

(…) uniwersytety nie mają dostarczać wie-
dzy niezbędnej, by przystosować się do wy-
mogów określonego sposobu zarobkowa-
nia. Ich celem jest (…) wychowywać (…) 
ludzi inteligentnych i wykształconych.

Podobną myśl czytamy w  biuletynie presti-
żowej organizacji American Academy of Arts 
and Sciences:

Zdolność do adaptowania się i  sukcesu 
w  zmieniającym się szybko świecie opie-
ra się nie tylko na wyuczeniu konkretnych 
zawodów dnia dzisiejszego, ale na ukształ-
towaniu profesjonalnej elastyczności i za-
wsze aktualnych cnót umysłu: ciekawo-
ści, spostrzegawczości, zdolności używa-
nia odziedziczonej wiedzy i  umiejętności 
w nowy sposób oraz zdolności do tworze-
nia nowych idei razem z innymi.

Konkludując, domeną działalności uniwersy-
tetów jest eksploracja prawdy o naturze rze-
czy i  ściśle zespolone z  nią kształcenie elit 
świadomych imponderabiliów w różnych ob-
szarach życia społecznego, kulturowego i po-
litycznego. Możliwość realizacji tych celów 
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wymaga, by uniwersytet posiadał odpo-
wiednią kadrę oraz zaplecze badawcze i  in-
frastrukturalne, był zespolony z  życiem na-
rodu i państwa oraz wykazywał otwarcie na 
świat w szerokim tego słowa znaczeniu. Dwa 
ostatnie czynniki generują potrzebę autono-
mii i samorządności uniwersytetu, jego wol-
ności ideologicznej i  kierowania się zasadą 
Plus ratio quam vis. Na takim fundamencie 
osadzony uniwersytet musi być wspólnotą 
ludzi wybitnych, potrafiących łączyć śmia-
łość rozumu ze świadomością własnych gra-
nic, radość wiedzy z fascynacją dla nieznane-
go. Tylko tacy ludzie mogą osiągać znaczą-
ce wyniki w  pracy naukowej, dydaktycznej 
i wychowawczej, uniwersytet zaś jako całość 
będzie w stanie wypełniać swoją misyjną ro-
lę i  być intelektualnym sumieniem społe-
czeństw. Dlatego rekrutację kadry do pracy 
w uniwersytecie musi cechować bardzo wni-
kliwy osąd, który oprócz kryteriów fachowych 
powinien uwzględniać także cechy osobowo-
ściowe kandydata. Jasno wyraził to profesor 
Stanisław Ossowski, pisząc:

Pracownik naukowy uniwersytetu to ta-
ki człowiek, do którego zawodowych 
obowiązków należy brak posłuszeństwa 
w  myśleniu. Na tym polega jego służ-
ba społeczna, aby pełniąc swe zawodowe 
czynności, nie był w myśleniu posłuszny. 
Pod tym względem nie wolno mu być po-
słusznym ani synodowi, ani komitetowi, 
ani ministrowi, ani cesarzowi, ani Panu 
Bogu. Jeżeli jest posłuszny, jeżeli poglądy 
swoje zmienia na rozkaz albo jeżeli myśl 
jego nie jest w  zgodzie z  jego słowami, 
sprzeniewierza się swoim obowiązkom, 
tak jak się sprzeniewierza inżynier, który 
dla świętego spokoju albo dla zysku, albo 
przez lenistwo, albo przez małoduszność 

pustakami zastępuje żelazobeton albo 
drewnem granit.

Oprócz tych walorów potrzebne jest, by ze-
spolenie pracowników uniwersytetu charak-
teryzowało przekonanie, iż ten stanowi dobro 
wspólne. Nie wyklucza to koniecznego zacho-
wania, a  nawet wzmocnienia zróżnicowania 
hierarchicznego i związanych z nim preroga-
tyw decyzyjnych. Te bowiem nie mogą pod-
legać regułom nadmiernie rozbudowanej de-
mokracji. Również członkowie różnych rad 
i ciał kolegialnych nie mogą traktować swo-
jego w nich uczestnictwa jako snobistyczne-
go wyróżnika, toteż członkowie ciał dokonu-
jących wyboru składu tych organów są obo-
wiązani wnikliwie go ustalać. Bardzo waż-
ny w uniwersytecie jest aspekt pokoleniowy 
oparty na tradycyjnej relacji mistrz–uczeń. Za 
każdym wybitnym człowiekiem stoi wybitny 
nauczyciel, prawdziwy mistrz, będący uczo-
nym i wychowawcą, i jest jego uczeń, wzbo-
gacający się wiedzą mistrza i wzrastający je-
go autorytetem. Ich relacje powinny być part-
nerskie, pozbawione aspektów feudalnych. 
Rolą mistrza jest również ukształtowanie 
wśród młodych współpracowników przekona-
nia, że społeczeństwu winni są nie tylko wyni-
ki badań. Aby to przekonanie mogło krzepnąć 
i rozrastać się, należy wzmóc wpływ środowi-
ska akademickiego na życie publiczne.
Obecnie prestiż nauki i naukowców jest zbyt 
niski, co grozi poważnymi konsekwencjami 
dla społeczeństwa, które w coraz większym 
stopniu zależy od nauki i technologii. Dlate-
go istotnej poprawy wymaga status material-
ny naukowców i  nauczycieli akademickich. 
Niepokojący jest fakt, że obecnie średnia pła-
ca asystenta jest na poziomie około 50 pro-
cent płacy w gospodarce. Jak już wcześniej 
wspomniano, kształcenie uniwersyteckie nie 

ma być nastawione na typowe szkolenie za-
wodowe. Wymaga wyraźnego wyodrębnienia 
w systemie szkolnictwa wyższego ścieżek na-
uczania zawodowego, magisterskich studiów 
teoretycznych przygotowujących do pracy 
koncepcyjno-twórczej oraz studiów nauko-
wych kończących się doktoratem. Natomiast 
w  obrębie uniwersytetów trzeba odejść od 
specjalistycznego nauczania jednokierunko-
wego na rzecz kierunków wielodyscyplinar-
nych. Pozwoli to absolwentom zdobyć umie-
jętności w kilku dziedzinach i da im szerokie 
horyzonty poznawcze. Studiowanie w  życiu 
młodych ludzi jest okresem, w  którym nie 
tylko zdobywają wiedzę, ale także wyrabia-
ją swoją dojrzałość i samodzielność, poglądy 
oraz umiejętności tworzenia nowych warto-
ści, kształtują swoją osobowość. Rola nauczy-
cieli akademickich i zarazem badaczy w tym 
całym procesie jest trudna do przecenienia, 
toteż oprócz głębokiej wiedzy merytorycznej 
i pedagogicznej powinna ich cechować god-
na uniwersytetu erudycja oraz szczególna 
umiejętność zakorzeniania w sercach i umy-
słach studentów najwłaściwszej motywacji 
studiowania. Motywacji, której istotą jest mi-
łość wyrażająca się wolą budowania nowego 
oraz mądrość polegająca na budowaniu sie-
bie samego.
W  obszarze nauki uniwersytety mają obo-
wiązek podejmować i  wyznaczać projekty 
badawcze oryginalne i  zarazem komplekso-
we o  charakterze ogólnym, związanym np. 
z  globalizacją, rozwojem technologicznym 
i  jego skutkami, zmianami klimatycznymi, 
ładem światowym, migracją społeczeństw 
czy problemami energetycznymi. Rozdrob-
nienie i  wąska tematyka nie dają szans na 
znaczącą pozycję w rankingach światowych. 
Z  tego powodu uniwersytety powinny być 

wielotematyczne i otwarte na szeroką współ-
pracę interdyscyplinarną na forum uczelni 
oraz między uczelniami i placówkami badaw-
czymi krajowymi i zagranicznymi. Ułatwi to 
możliwość swobodnego łączenia się badaczy 
w zespoły często grupujące specjalistów róż-
nych dyscyplin. Racjonalne jest również two-
rzenie federacji uczelni i konsolidacja poten-
cjału warsztatu badawczego przez powrót 
do laboratoriów środowiskowych. Ponieważ 
nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów na-
ukowców z  wysoko rozwiniętą nauką i  jej 
przedstawicielami, należy dokonać nowych 
systemowych rozwiązań w zakresie wymia-
ny kadr naukowych. Między innymi trzeba 
urealnić możliwości zatrudniania znaczących 
przedstawicieli nauki z  zagranicy oraz spo-
pularyzować zajęcia obcojęzyczne. Celowe 
jest także udrożnienie systemu swobodnego 
przepływu pracowników naukowych do prze-
mysłu i szkolnictwa różnych stopni.
Istotą działalności badawczej w  uniwersy-
tetach jest tworzenie nauki i  wypracowy-
wanie kryteriów określających, co ją stano-
wi. W tych działaniach badacze muszą mieć 
swobodę wyboru metod prowadzących do 
prawdy i  także prawo do popełnienia błę-
du. Tylko wtedy będzie możliwe, by ambit-
ny i  zdolny badacz podejmował problema-
tykę prawdziwie nowatorską i  najwyższych 
lotów, która wprawdzie niesie ryzyko niepo-
wodzenia, ale zarazem daje możliwość doko-
nania istotnych odkryć, międzynarodowego 
uznania i  zdobycia znaczących laurów. Dziś 
ludzie nauki, poddani presji walki o granty, 
wyścigowi o  liczbę cytacji, rozpoznawalność 
popełnionych prac i przymus administracyj-
ny, niestety niejednokrotnie zatracają głów-
ne idee swojej działalności w  uniwersyte-
tach. Awans naukowy staje się często celem 
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samym w sobie, zamiast przychodzić samo-
rzutnie na podstawie dorobku mającego ce-
chy nowości naukowej. Częściowym rozwią-
zaniem tego stanu rzeczy jest ciągle mało 
popularna w niektórych uniwersytetach zbit-
ka oryginalnych publikacji jako podstawa do 
ubiegania się o stopnie naukowe.
Należy wreszcie powiedzieć, że negatywną 
rolę w harmonijnej działalności uniwersyte-
tów odgrywa także nadmierna komercjaliza-
cja nauki i jej utożsamianie z techniką. Dość 
często lansowany jest pogląd, że nie stać 
nas na uprawianie nauki dla nauki. Stwier-
dzenie to jest głębokim nieporozumieniem. 
W uniwersytetach należy dokonać wyraźne-
go rozdziału między nauką, techniką i tech-
nologią. Domeną bowiem działalności ba-
dawczej w uniwersytetach są nauki podsta-
wowe, które stwarzają tylko tło dla rozwoju 
techniki i  technologii. Nie jest właściwa sy-
tuacja, w której poszukiwanie prawdy zastą-
pione jest poszukiwaniem tego co użyteczne. 
Nie należy od mistrzów oczekiwać wskazania 
dróg do tych tajemnic natury, które mogłyby 
stać się obfitym źródłem dobrobytu.
Realizacja przedstawionych postulatów po-
winna ożywczo wpłynąć na poziom i efekty 
pracy naukowej i edukacyjnej w uniwersyte-
tach, o  ile równolegle nastąpi wzrost finan-
sowania ich działalności i udoskonalony zo-
stanie system organizacji nauki. System ten 
w  skrajnych przypadkach może być zdomi-
nowany przez państwo, rynek lub oligarchię 
akademicką. Wydaje się, że najwłaściwszym 
modelem określającym rozwój polskich uni-
wersytetów jest przyjęcie stanu pośrednie-
go, stanowiącego rozsądną kombinację tych 
trzech przypadków. W ubiegłym roku zosta-
ła uchwalona przez Sejm RP nowa ustawa 
o  szkolnictwie wyższym i  nauce. Formułuje 

ona zadania uczelni, zasady ich oceny i  fi-
nansowania, uprawnienia wynikające wprost 
z poziomu prowadzonych badań, a także wa-
runki współpracy z różnymi jednostkami ze-
wnętrznymi oraz między uczelniami. Nie 
wnikając w  detale tych ustaleń, nie ulega 
wątpliwości, że wprowadzane rozwiązania 
będą wymagać niejednokrotnie daleko idą-
cych zmian w  poszczególnych jednostkach 
uniwersyteckich. Rozwiązania te, aczkol-
wiek były przedmiotem szerokiej konsultacji 
w środowisku akademickim, nie są w jego po-
wszechnym odbiorze uważane za w pełni po-
zytywne. Powodem tego, oprócz określonych 
uwag, jest ogólne odczucie środowiska o bra-
ku stabilizacji. Wpłynęły na to chociażby czę-
ste w minionych latach zmiany legislacyjne, 
które niejednokrotnie potęgowały wymienio-
ne zjawiska negatywne. Być może tym razem 
wynikające z ustawy możliwości oraz rozwa-
ga i mądrość społeczności akademickiej spra-
wią, że uniwersytety przyobleką się w szatę 
nowej, pozytywnej jakości.
W konkluzji tego, co powiedziano, może się to 
stać, jeżeli: nastąpi wzrost nakładów na na-
ukę, dokonany zostanie racjonalny podział 
środków między dyscyplinami, docenione zo-
staną wartości epistemologiczne badań pod-
stawowych, dojdzie do ograniczenia biurokra-
cji i nadzoru, zarządzanie uczelniami zostanie 
oddane w ręce fachowców, podbudowie ule-
gnie prestiż i status pracownika uniwersytetu, 
nastąpi eliminacja działalności pseudonauko-
wej i pseudoakademickiej, promowana będzie 
przedsiębiorczość i mobilność kadry, dojdzie 
do urealnienia konkursów i wnikliwych recen-
zji, rozwinie się naukowa i akademicka współ-
praca na poziomie lokalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym, wypracowany zostanie opty-
malny system organizacji nauki.

 2 Od redakcji

 4 „LiryDram” & Polskie Radio RDC

 5 Andrzej Czyczyło rysuje

 6 Tamara Łempicka 
   Polka z Petersburga, malarka z Paryża,  

Amerykanka z wyboru

 8 Matylda Damięcka rysuje

 10  Z Tomaszem Lebiodą rozmawia Marlena Zynger 
Chcę zostawić po sobie porządek

 21  Dariusz Tomasz Lebioda – Rocznik 58, ***, Poemat 
o gwiezdnym chłopcu, ***, Czaszka Kartezjusza, Kamienie 
z Central Parku, Żebraczka w Świątyni Tao, Chwila w górach 
Kurdystanu, Grób żołnierzy niemieckich odkryty w mieście 
Bromberg

 29 Krzysztof Derdowski
O poetyckim podróżowaniu i o trwodze

 36  2020 rokiem Jana Góreca-Rosińskiego w Oddziale Bydgosko- 
-Toruńskim Związku Literatów Polskich

 40  Jan Górec-Rosiński – Liryk, Samorodek, Lamentacje

 42  Wiersze poetów Oddziału Bydgosko-Toruńskiego ZLP:  
– Józef Banaszak – Plaża wspomnień, Jak obraz; Helena 
Dobaczewska-Skonieczka – Spotkanie; Maria Jolanta 
Kowalska – ***; Danuta Krupecka – Zabawka;  
Anna Alina Lebioda – Przebacz; Małgorzata Nowak – ***;  
ks. Jan Wojciech Pomin – Antonio zawiedziony;  
Małgorzata Szweda – ***; Mieczysław Wojtasik – Szczęście

 50  Adam Kaczanowski – Zabawa w szukanie, Zabawy w biurze, 
Zabawy w piasku, Zabawy z osami, Zabawy przed kościołem, 
Przedmiot rozmowy, Ceny
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 56 Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

 58  Karol Wojtyła – *** (Jeden z nas wielu), Cierpienie, Magnificat,  
Myśląc ojczyzna, Powracam w stronę drzewa…, Pieśń o Bogu 
ukrytym, 1. (Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem…), 
4., 5. (Miłość mi wszystko wyjaśniła…).

 62 Jan Paweł II – Tryptyk Rzymski

 64 Jan Paweł II
List do artystów – fragmenty

 70 Beata Zalot
Witkacy, Chagall, Dziuk – 35. urodziny Teatru Witkacego

 74  Powstało nowe stowarzyszenie Unia Literacka

 76  Szczęsny Wroński
Sławomira Walencika tupnięć dotyk łaskawy...

 79  Sławomir Walencik – ***, ***, ***

 80  WIERSZE: Aldona Borowicz – Civita di Bagnoregio, Anna 
Czachorowska –***; Marek Czuku – ***, ***; Marzena Dąbrowa- 
-Szatko – Koncert na plaży; Rafał Hille – Po drugiej stronie tęczy;  
Ada Jarosz – Preludium opolskie; Jacek Jaszczyk – *** ;  
Roma Jegor – *; Alina Anna Kuberska – Tak trudno wyrosnąć 
ze skarg; Małgorzata Kulisiewicz – Pamięć przedmiotów; Paweł 
Kuszczyński – O sośnie w Stawisku; Zbigniew Milewski – Poeta; 
Joachim Neander – Dwieście trzydzieści lajków; Stanisław Nyczaj – 
Z kpiny losu; Barbara Orlowski – Zapomniany poeta; Braha 
Rosenfeld – Rezygnacja; Eliza Segiet – Rozgłos; Andrzej Tchórzewski 
– ***; Ryszard Wasilewski – niedokończony dzień; Magdalena 
Węgrzynowicz-Plichta – Vanitas; Andrzej Witkowicz – ***; Marek 
Wołyński – ***, ***; Barbara Wrońska – Mały Jasiek; Szczęsny 
Wroński – Zbuduj dla mnie krótki list; Beata Zalot – Horyzont 
zdarzeń; Marlena Zynger – przedwiośnie, dwa maty, nadzieja

 98  Magdalena Węgrzynowicz-Plichta 
Najnowsze trendy w poezji, część XX 
Poezja jako konieczność w ujęciu Joanny Babiarz

 106  Kalina Izabela Zioła
W cieniu Wielkiego Muru – Qinghai Lake  
International Poetry Festival do Xining

 116  Odeszła poetka i redaktorka „Poezji Dzisiaj” 
Barbara Jurkowska – Rozmowa z morzem, ***

 117  Aleksander Nawrocki – List do Żony, w zaświaty

 118  Z Bogumiłą Swobodą rozmawia Marlena Zynger 
Polonistka z pasją, człowiek legenda 

 122  hyslom
Itte kaette. Tam i z powrotem

 126  Fotoreportaż Marleny Zynger – Bik Van der Pol
O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku

 134 Z cyklu: Tworzę, więc jestem 
  Malwina de Bradé

Malarstwo jak muzyka – Magda Kazimierska

 138 Z cyklu: O sztukach pięknych i brzydkich  
  Robert Manowski

Dżuma

 142 Marlena Zynger
Egipt – inspiracje, wędrówki część 2

 154 Marlena Zynger
Muzeum ceramiki w Bolesławcu

 158 Marlena Zynger
Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu

 161 Stanisław Hodorowicz, Maciej Hodorowicz
Ku uniwersytetowi przyszłości
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KRZYŻ POŁUDNIA

Stałem długo pośród ciepłej 
nocy i wpatrywałem się 
w gwiazdy błyskające 
jasno nad afrykańskim
niebem
 
mój wzrok oczy zwierząt 
i miliardów zgasłych bytów
były echem odwiecznego
wołania
 
Krzyż Południa lśnił we mnie
jak tajemnica krwi kości
i zielonych źrenic
 
sączył pradawną energię
odradzał się i zamierał
w jednej chwili
 

Dariusz T. Lebioda

poezja  rysunek  malarstwo  grafika  fotografia  teatr  muzyka  styl  proza
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