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Ramowy program
XIX Światowego Dnia Poezji UNESCO
20 – 21 marca: 

Prapremiera XIX Światowego Dnia Poezji UNESCO w Resku /województwo zachodniopomorskie/ pn. Reska wiosna
poezji.

8 IV /poniedziałek/
Godz. 17.00 P
 rezentacja wierszy poetów zagranicznych w Sali Zielonej
Domu Polonii, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64.
Promocja nowej antologii z serii MOSTY.
Godz. 19.00 K
 olacja dla gości zagranicznych w Literatce – Dom Literatury.
Godz. 20.00 D
 orota Walczak- Delanois i Jacek Jaszczyk – Życie literackie
w Brukseli i Dublinie.
Godz. 21.00 Czytanie wierszy przy lampce wina.

9 IV /wtorek/
Godz. 11.00 U
 roczysta gala poezji polskiej w auli Domu Literatury,
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89. Występy wokalistek.
Nagrody: Złoty Pierścień i Nagroda Światowego Dnia Poezji.
Godz. 17.00 I nstytut Słowacki – prezentacja twórczości poetów zagranicznych.
Godz. 20.00 K
 olacja dla gości zagranicznych w Literatce – Dom Literatury.
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10 IV /środa/

Poezja w szkołach i domach kultury

Godz. 11.00 P
 oeci w Żyrardowie, w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego,
w XIV LO im. St. Staszica, na Uniwersytecie Warszawskim
oraz w Salonie Literackim „Schillingówka” – Piaseczno,
ul. Poniatowskiego 7.
Godz. 16.00 Zwiedzanie Starówki.
Godz. 18.00 K
 olacja dla gości zagranicznych w Literatce – Dom Literatury.
Godz. 19.00 Czytanie wierszy przy lampce wina.
11 IV /czwartek/
Godz. 10.30 P
 iastów. Poeci zagraniczni w Miejskim Ośrodku Kultury,
ul. Warszawska 24.
Godz. 13.00 W
 ycieczka poetycka dla części gości zagranicznych do Staszowa. Koncert poetycko-muzyczny w Staszowskim Ośrodku Kultury, ul. Parkowa 6. Spotkanie z miejscowym środowiskiem literackim.
12 IV /piątek/
Godz. 18.00 J abłonna. Poeci zagraniczni w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. J. Twardowskiego, ul. Modlińska 102.
29 – 30 IV

Z poezją na Wileńszczyźnie.
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Nasi zagraniczni prenumeratorzy, m.in:
The British Library, London, Wielka Brytania
Green Library, Stanford University, Stanford, USA
Library of Congress, Washington, USA
Harvard College Library, Cambridge, USA
New York Public Library, USA
University of Toronto, Toronto, Ontario M5S 1A5, Kanada
Die Bayerische Staatsbibliothek, München, Niemcy
Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin, Niemcy
Ośrodki i biblioteki krajowe, m.in:
Centrum Kultury w Żyrardowie
PPSKAKiB we Wrocławiu
Biblioteka Collegium Polonicum
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Biblioteka Polonistyczna Uniwersytetu Łódzkiego
Akademia Pomorska w Słupsku
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Dystrybutorzy: Ruch, Kolporter, Pol Perfect, LEXICON Maciej Woliński,
Garmond Press SA.
Wszystkim oraz prenumeratorom indywidualnym serdecznie dziękujemy.
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ALEKSANDER NAWROCKI
Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

W

tę wiosnę Warszawę nawiedzi dużo metafor z różnych stron świata o różnej poetyckiej intensywności. Zaostrzą naszą wyobraźnię, pomogą wyżej
wspiąć się marzeniom i ocieplą naszą wrażliwość. Metafory przywiozą piękne jak zwykle na naszych festiwalach poetessy i odpowiedzialni, gościnnie uśmiechnięci mężczyźni. Cały rok czekali, żeby znów znaleźć się w Warszawie,
niektórzy nawet z wierszami o niej. I będziemy codzienność zamieniać w poezję, muzykę i pieśń, słowem dawać
przykład tym, co nie umieją go dawać, a słów używają nie
jako drogi do człowieka, lecz narzędzia oręża. Nasze wiecznie młode wiersze przywrócą nam świat na miarę naszych oczekiwań, nie szkodzi że może tylko na kilka
chwil, o których jednak powiemy: byłyście piękne, będziemy pamiętać. I powtórzymy za wieszczem:
Hej!, radością oczy błysną
I wieniec czoła okrasi,
I wszyscy się mile ścisną:
To wszyscy bracia! To nasi!!
Pochlebstwo, chytrość i zbytek
Niech każdy przed progiem miota…
Aleksander Nawrocki

PS. Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w r. 1999 w Paryżu,
w Polsce po raz pierwszy odbył się już w r. 2000, zorganizowany przez Polski Komitet ds. UNESCO razem z „Poezją dzisiaj” w Wyższej Szkole Teatralnej przy
ul. Miodowej. Następne, pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO organizowane były i są przez redakcję „Poezja dzisiaj” przy współpracy z Bibliotekami, Centrami Kultury, zagranicznymi instytutami kultury, etc. w Warszawie
oraz w kulturotwórczych regionach całego kraju, a także poza jego granicami,
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z zakończeniem na Wileńszczyźnie, razem około 100 dni. W tym roku prapremiera imprezy rozpocznie się w Resku koło Szczecina /20–22 III br./, a premiera
w Warszawie, w Domu Polonii, Domu Literatury i… trwają rozmowy, żeby również w Zamku Królewskim, następnie m. in. w Żyrardowie, Piastowie, Jabłonnie,
Piasecznie, w liceach i w mieszkaniach u poetów, np. w „Schillingówce”, do której
twórców krajowych i zagranicznych zaprosiła poetka Elżbieta Olszewska-Schilling.
Z wycieczką poetycką, jak co roku, ruszymy do Staszowskiego Domu Kultury,
następnie do Riazania /17–21 IV/, niedaleko miejsca urodzenia wybitnego poety
rosyjskiego, Sergiusza Jesienina, gdzie pod patronatem „Poezji dzisiaj” z unescowskim namaszczeniem wybitna poetka rosyjska, Elena Korniejewa, organizuje kontynuację imprezy w królewskich warunkach. Zakończenie planujemy już w maju na
Wileńszczyźnie. W druku jest siedem pozycji książkowych: kolejny numer „Poezji
dzisiaj” z prezentacją twórczości poetów polskich i zagranicznych oraz środowiska twórców szczecińskich w liczbie 27, kolejną antologię, już 9, w serii MOSTY
z wierszami poetów tzw. krajów przybałtyckich: warszawskich, z Grodna /Białoruś/, Wilna, Rygi i Tallina oraz pięć tomików poetyckich: 1 – dwujęzyczny /polski
i angielski/ laureatki, z Częstochowy, tegorocznej Nagrody Światowego Dnia Poezji
ustanowionego przez UNESCO, 2 – wielojęzyczny tom wierszy Barbary Jurkowskiej „Wizytówki”, 3 – Benedykta Kozieła ze Staszowa, 4 – tom wierszy Kazimiery Szczykutowicz z Kielc, 5 – dwujęzyczny tom wierszy osiemnastoletniej poetki
z Warszawy, Aleksandry Smerechańskiej, stypendystki naszej redakcji i laureatki
ubiegłorocznego XXX Festiwalu poezji licealistów, organizowanego przez XIV najlepsze liceum matematyczno-fizyczne w Polsce im. Stanisława Staszica, mieszczące się w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej. Festiwal powołała do życia 30 lat temu
i ciągle mu przewodniczy polonistka, profesor Anna Ciaś.
W tym roku, prócz polskich, zostali zaproszeni poeci, tłumacze i wydawcy
z Serbii, Italii, Niemiec, Belgii, Irlandii, Londynu, Wilna, Rygi, Tallina, Grodna, Rosji, Słowacji i Węgier, w sumie ponad 20 osób, świadomie nie za dużo, żeby wszyscy
z wszystkimi zdążyli się zaprzyjaźnić i żeby nie było organizacyjnego młynu-tłumu.
W rodzinnej atmosferze będzie czas wymienić poetyckie poglądy i ustalić warunki
dalszej współpracy w myśl sprawdzonej już zasady: my wam, wy nam, której dotychczasowe owoce to ponad 15 książek poetów polskich wydanych za granicą i taka
sama liczba książek poetów zagranicznych wydanych w Polsce. Za szczególne zasługi w tłumaczeniu i promowaniu literatury polskiej za granicą Joanna Kalinowska
z Italii Południowej zostanie uhonorowana Złotym Pierścieniem.
AN
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KATARZYNA ZWOLSKA-PŁUSA

Częstochowa

Laureatka Nagrody XIX Światowego Dnia
Poezji ustanowionego przez UNESCO.
Urodzona 12 lutego 1986 roku. Publikuje wiersze i prozę w prasie literackiej, między innymi
w „Dwutygodniku”, „Migotaniach”, „Fabulariach”, „Szafie”, „Helikopterze”. Pracuje jako
tutorka, nauczycielka języka polskiego, etyki,
prowadząc również zajęcia literacko-dziennikarskie w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie. Jest
też asystentką profesora na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana
Długosza w Częstochowie w Zakładzie Kulturoznawstwa. Współredaktorka Babińca Literackiego. Laureatka Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego ZŁOTA
RÓŻA (2018).

mosty
jezu, jaki ty masz głos. jak przesypywane z ręki
do ręki metalowe gwiazdki. takie rzeczy dzieją się
tylko w obi, gdy dotykam zakrętek do śrubek
albo miękkich wałków do malowania ścian.
nie, to się nie dzieje,
kiedy dzieje się w osobnych życiach i regionach,
przy jednoczesnym posiadaniu żon, dzieci, rodziców
kruchych jak styropianowe rozety.
a jeśli? a jeśli ktoś zapyta co tu robicie?
bezustannie w cudzych głowach –
czy odpowiesz: budujemy mosty?
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bridges

***

jesus, what kinda voice do you have. like metal stars
tipped from hand to hand. such things happen
only in a diy store, when I touch screw caps
or soft paint rollers.

there are such meetings on the city ground,
where the asphalt and pavement covers flap
like wings. she waited at a fast food place, saying:
i am 24U, you can eat me, lick up my ankles.

no, it does not happen

it’s violence – he said – I cannot help it,
my legs are shaking, the city heaves when I see you.
you strike at me, I come to give away all
the poems and filth.

when it goes on in separate lives and regions,
at the same time as having wives, children, parents
fragile like styrofoam rosettes.
what if? what if someone asks what are you doing here?
constantly in other people’s heads –
will you answer: we are building bridges?

***
istnieją takie spotkania na płaszczyźnie miasta,
gdzie pokrywa asfaltu i chodnika łopocze jak
skrzydełka. czekała przy fast foodzie, mówiła:
jestem 24U, możesz mnie zjeść, wylizać kostki.
to przemoc – powiedział – nic na to nie poradzę,
trzęsą mi się nogi, miasto faluje, kiedy ciebie widzę.
uderzasz we mnie, przychodzę oddać wszystkie
wiersze i świństwa.
istnieją takie spotkania na płaszczyźnie miasta i ludzie,
którzy nie widzą 3d. wypłakują oczy, ronią dzieci.
ona mówi – spływaj już, spadaj. mamy nierówno
na powierzchni, tu nic się nie utrzyma jak kwiaty i kioski.
odchodząc, nie zataczaj kręgów.
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there are such meetings on the city ground and people
who cannot see in 3d. they cry their eyes out, shed children.
she says – scram, get lost. we are on
an uneven surface, nothing here will last like flowers and kiosks.
when going away, don’t go in circles.

przychodzi pacjent w manii do lekarza:
– będę mówić szybko
									

dla K.

w poczekalni jest ciemno, ale ty widzisz więcej.
smartfon rozświetla ci twarz jak otwierana
na magnez skrzynka skarbów.
pani z katarem nie stanowi zagrożenia,
choć ciało ma głośne (ludzie z głośnymi
ciałami skrzypią, mlaszczą, wiercą się).
twoje ciało jest ciche i dumne. rozświetlona
łapiesz odcienie szarości w snake’u i chyba
w życiu. dotarłaś z remisją prawie do samego
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wnętrza. myślisz, że może pojedziesz jeszcze dalej.
wchodzisz do gabinetu jak do byle jakiego pociągu.
w środku rzucasz żart, który już cię nie dotyczy.
śmiech dobiega z dystansu, prawie
spóźniony.
ale odjazd – myślisz.

a maniac patient goes to a doctor:
– i’ll make it quick

BOHDAN WROCŁAWSKI

Warszawa

Poeta, pisarz, dramaturg. twórca portalu PISARZE.PL,
redaktor naczelny e-dwutygodnika literacko-artystycznego. W 2006 na wniosek Poezji dzisiaj uhonorowany
Nagrodą Światowego Dnia Poezji UNESCO. Członek
ZAiKS-u. Twórczość wielu poetów prezentowana na
łamach „Poezji dzisiaj” jest również przedstawiana na
stronach portalu.

Czytanie peryferii

the waiting room is dark, but you see more.
the smartphone illuminates your face like a
treasure chest opened with a magnet.

Zgadzam się – moje spacery są coraz krótsze
dochodzę do ściany lasu zawracam
odchodzę
bo przecież gdzieś muszę odejść
od tego miejsca porażającego mnie swoją samotnością

a lady with a runny nose is not a threat,
although her body is loud (people with loud
bodies creak, smack, fidget).

później czuje w ustach zapach cynamonu
mydlin
gnijących jeżyn rozkładającej się grzybni

your body is quiet and proud. illuminated,
you catch shades of grey in snake and probably
in life. you almost arrived to the very middle

moja dłoń wędruje do góry w jakimś dziwnym geście
zastyga na wysokości piersi

									

to K.

with a remission. you think you can go even further.
you enter the office like any train.
inside you throw a joke that does not concern you anymore.
laughter comes from a distance, almost
late.
what a ride – you think.
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Tłumaczył Artur Komoter

w ustach nadal czuję smak bezbolesnej tabletki
być może ten gest wart jest mszy lub królestwa
zaczynam odczytywać wszystkie dukty ścieżynki
zaułki i ulice
prowadzące w głąb peryferii
wiedząc dobrze że nigdy nie uda mi się stąd uciec
w połowie drogi siadam na butwiejącym pniu
zupełnie niepotrzebnie próbuję zagłębić się
w istotę dookolnej bieganiny mrówek
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doskonale zdaję sobie sprawę – one odgadują
moje istnienie na najodleglejszych krańcach miasta
alfabet ich ścieżek jest nazbyt skomplikowany
abym potrafił właściwie go odnaleźć
poczuć smak odpowiedzi na pytania
których nigdy nie udało się sprecyzować
nawet wobec samego siebie
Jednak dobrze wiem potrafię odgadnąć
– znów nie udało mi się odejść z peryferii
za ich niewidoczną bramą pachniały wiosenne kwiaty
trwał wieczny karnawał
artyści tworzyli dzieła
echo ich istnienia docierało do mnie
stojącego na najodleglejszym peronie przedmieścia
i ktoś w środku mnie ktoś wyjątkowo smutny
krzyczał
że to nie koniec wieńczy dzieło lecz przetrwanie
a ktoś zupełnie inny w wiecznym dyskursie
szeptał o związku puszki po coca-coli z samotnością artysty
na poddaszu
pełnym zapachu farb terpentyny kurzu
wyschniętych palet
wybrzuszonych w ustawicznej prośbie do światła
i własnej wszechobecności
Wstaję z pnia
dochodzę do ściany lasu

W podróży do siebie
Poezja szuka w nas miejsc
najbardziej intymnych opuszczonych
pełnych korowodów ustawicznie
wirującego światła
strun pękających na obrzeżach
wiecznej niedoskonałości
wszechświata
jest w tym muzyka
starych skrzypiec
dialog który rezonuje w nas
w tych momentach
kiedy z bólem i nieśmiałością
staramy się
otwierać w sobie pejzaż za pejzażem
aż do całkowitego wyczerpania widnokręgu
nadal nie potrafię odczytać dotykiem warg
smakiem podniebienia
najbliższych mi geograficznie słów
spojrzeń
dłuższych niż kolorowe tęsknoty
spływających do morza rzek
i one i my błądzimy wers po wersie
w najchłodniejszym dotyku kosmosu
jego urojeniach
nieznanych nam bliżej
dramatach

Zawracam
14

15

WIERSZE POETÓW ZAGRANICZNYCH

aby znów odnaleźć siebie
w niecierpliwości dziecka
biegnącego do otwartych ramion matki
w gestach o których dawno zapomniała cywilizacja
smaku kobiet zabłąkanych miedzy strofami
dobrotliwego ciepła
które otwierają w nas łkających
bezradnych
próbujących odnaleźć siebie
aż do dna
najbardziej oddalonego krateru
samotnego księżyca

Mój głos nasącza się ich chropowatą
                                           strukturą
pejzaż płonie
popieleje niczym
wiosną wypalane trawy
ten ogień dotyka mnie
ale nie parzy
nie płonę razem z nim

USA

Poetka, tłumaczka, antologistka. Prowadzi portal Internetowe Miasto Poetów. Uhonorowana
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

książka Melchiora Wańkowicza
ziele na kraterze
na zboczu wulkanu łąka w kolorach
aż do eksplozji
rozkwitają pąki

Wypalanie trawy
Nie podchodź do mnie
bliżej niż odległość
echa odbitego od polnych kamieni

DANUTA BŁASZAK

siadam na najodleglejszej ławce w parku
czytam poranną gazetę
poprawiam opadające wciąż okulary
karmię gołębie

babcia Irena miała tylko jedną książkę
ziele na kraterze
przeczytała mendel bibliotek
podczytywała cudze półki

patrzę na młodych ludzi
biegnących ustawicznie do siebie

kilka świętych obrazków
ukryła w biurku w kącie pokoju
buteleczkę neospasminy
i zapasowe okulary
tuziny lat po wybuchu wulkanu
prochy krążą w atmosferze
pamięć po zmarłych
i słońce nie dociera

Ich białe wyciągnięte ramiona
oczyszczają krajobraz
z najodleglejszych westchnień

stygnę
obojętnieję
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***
babcia Irena przetrwała kilka wojen
grypę hiszpankę tyfus czerwonkę i ospę
choroby szły poprzez Europę aż do kresów
wrogów którzy zabrali obrazy
i tych co kupili dworek za pól srebrnika
kiedy przyszło z kresów uciekać
nie chciała rzeczy pieniędzy kolorowych ubrań
kącik w pokoju moich rodziców i być blisko
ale zawsze są jakieś rzeczy
do mieszkania
przyszli złodzieje
powiedzieli że sprawdzają czy bałaganu nie ma
na balkonie
ukradli radio tranzystorowe rodziców
i babci zapasowe okulary zawinięte podwójną warstwą celofanu
książki nie dostrzegli

JOHN GUZLOWSKI

USA

Urodził się w obozie pracy przymusowej
w nazistowskich Niemczech. W 1980 r. uzyskał doktorat na Purdue University. Wykładał
współczesną, amerykańską literaturę na Eastern
Illinois University, obecnie jest emerytowanym
profesorem. Autor dwóch książek: Lightning
and Ashes oraz Third Winter of War: Buchenwald (Finishing Line Press). Kolejna pozycja
wydawnicza to Language of Mules, która ukazała się w Polsce jako Język mułów i inne wiersze,
polsko-angielskie wydanie opublikowane zostało przez Bibliotekę Śląską w Katowicach. Wiersze ukazały się w wielu czasopismach w USA, Polsce i na Węgrzech,
m.in. w „Margie”, „Nimrod”, „Altlanta Review”, „Crab Orchard”, „Chattahoochee
Review”, „Śląsk” i „Ackent”. W 2001 r. autor został uhonorowany nagrodą Illinois
Arts Council Award. W 2012 r otrzymał Polish American Historical Association
Creative Arts Award za twórczość i wkład do Polish American Letters.

Zajęty wieloma sprawami

***
ziele na kraterze dostałam w spadku po babci
nie będę tego czytać
po co?
Krysia umarła
jak pączki kwiatów rozkwitające
na zboczu wulkanu
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(dedykowane Tadeuszowi Różewiczowi)
Zacznę umierać
Jutro

I wiersze
Różewicza

Dzisiaj mam
Zbyt dużo do zrobienia

Które były
Zalecane

Zwłaszcza zardzewiała
śruba w toalecie

Przez przyjaciela
Który potrzebuje z powrotem książkę

Która przecieka
Przecieka

Natychmiast

19

Ale jutro, dobrze
Zacznę więc umierać

A wiersze
Opuszczone

Jeśli zardzewiałą śrubę
Można poluzować

Do Emily Dickinson w niebiosach
A więc Emily,
powiedz mi
co to jest –
co tak w końcu
uprzejmie nas zatrzymuje –
Czy to serce
w końcu mówi „tak”
cholesterolowi
blokadzie
aorty wstępującej?
Uderzenie
w nie w pełni chromowany zderzak
nasze kości tak szybko
jak dzieci zmieniają
zdanie wśród huśtawek
zjeżdżalni i małpiego gaju?
Czy to jest życie
które mija
przed naszymi oczami
jak para
syczy z główki prysznica
nóż przedziera,
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niedźwiedź rozpościera
swoje ramiona,
kochanek
wprowadza się w półkole
naszego widzenia?
Daj mi znać
Twój
John Guzlowski
Tłumaczyła Anna Maria Mickiewicz

RENATA CYGAN

Anglia – Londyn

Poetka, fotograf, grafik komputerowy, członkini
SAP oraz KaMPe, laureatka wielu konkursów
literackich, tłumaczona na języki: rosyjski, bułgarski, białoruski, włoski.

Miłość
Miłość. Ciągły niepokój. Stałe zagrożenie.
Taniec z ostrą brzytwą na czułkach zachwytów.
Lot motyli, śpiew iskier, pełgające cienie,
Głód i niespełnienie. Od nocy do świtu
I od świtu po zmierzch – złota karuzela
I posrebrzane wersy w ckliwych villanellach.
Miłość to ból i ulga, burze i odpływy,
Niespokojność oddechów, otchłań, brak powietrza.
Utraty przytomności, pobudki i zrywy,
Niemoc pojedynczości i łza, ta najpierwsza.
To rozpostarcie skrzydeł w konwaliowych dźwiękach.
Miłość błogosławiona.
Miłość przeklęta.
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PIOTR KASJAS

Anglia – Birmingham
Poeta, prezes Organizacji Polonijnej „Głos Polskiej Kultury”.

***
Wśród rozrzuconych w ciemności myśli,
wśród milczenia i szeptu,
jest odrobina krzyku, co ściska krtań.
Szukając w głowie rozumu,
zaszywamy się w kącie własnego bólu i liżemy rany,
zadane przez ostre krawędzie życia.
Unosimy złożone do Boga dłonie
i z modlitwą na ustach czekamy na sen
– na kolejną próbę doczekania jutra.

JACEK JASZCZYK
Irlandia – Dublin

Urodził się w 1972 r. w Grudziądzu. Publikował
m.in. w Gazecie Grudziądzkiej, Gazecie Pomorskiej, Ilustrowanym Kurierze Polskim, Dzienniku
Pojezierza, Grudziądzkich Arkuszach Literackich, Przeglądzie Artystyczno-Literackim, Miesięczniku Literackim „Akant”, Helikopterze, Salonie Literackim oraz Kwartalniku Literackim
„Migotania”.
Uczestniczył w Grudziądzkiej Jesieni
Poezji, gdzie trzykrotnie był laureatem Turnieju Jednego Wiersza. Jego utwory znalazły się
w wielu antologiach.
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Debiutował również w Irlandii, gdzie obecnie mieszka. Jego wiersze publikowane były w polonijnej prasie wydawanej na Zielonej Wyspie. Jest dwukrotnym laureatem Konkursu Jednego Wiersza, organizowanego w Domu Polskim w Dublinie.
We wrześniu 2018 r. ukazał się jego debiutancki tomik wierszy Tańczą w nas
życia geniusze. Zbiór wierszy promowany był podczas Grudziądzkiej Jesieni Poezji
oraz pod irlandzkim niebem w Dublinie. W przygotowaniu jest kolejny tom wierszy.
Dziennikarz, radiowiec. Twórca i autor pierwszego polskiego programu radiowego w Irlandii, realizowanego na antenach Radia Sunrise oraz Dublin City FM.
Współtwórca, współzałożyciel i redaktor naczelny polskiego radia dla Polonii
w Irlandii, m.in. PLK FM i Radia PL.
Autor jest mocno zaangażowany w życie Polonii, na co dzień stara się jak
najszerzej i jak najlepiej promować w Irlandii swoją ojczyznę – Polskę.

***
Jeśli dotykasz tego wiersza,
znaczy… żyję.
Serce bije, żyłami wciąż płyną dni.
Jeśli widzisz go pod powieką,
znaczy… oddycham…
każdym ruchem twojego istnienia,
twoimi oczami, które są mi potrzebne.
Jeśli trzymasz ten wiersz w zakamarkach nocy,
przy lampie zgaszonych gwiazd,
oznacza to, że stworzyłem jedną z nich.
I może dlatego czasem spokojnie zasypiam,
na szklistym rydwanie obłoków.

***
Do pustego pokoju, w którym opłakuję tęsknotę twoich ust,
przyszła pocieszyć mnie Pearl Buck, powiedziała:
Prawdziwa miłość to miłość do kogoś,
od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści.
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W samo południe, przechodząc obok mego domu,
odwiedził mnie Blaise Pascal.
Miał na sobie żółty płaszcz.
Powiedział: Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.
Rozmawialiśmy o samotności Jeana Paula,
który idąc samotnie przez pustynię, wyszeptał:
Wspomnienia są jedynym rajem,
z którego nie możemy zostać wypędzeni.
Żegnając dzień w pajęczynach,
spotkałem Carla Spittelera.
Był staruszkiem.
Klęczał pośród malin, spoglądając w niebo.
Usłyszałem, że płacze nade mną od kilku nocy i dodał:
Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to co my,
jest największym szczęściem na ziemi.

Miasto portowe (Dublin)
akwatorium nie śpi
unosi między dźwigarami grzechy świata
niedoskonałość zamknięta jak pięść
bije się w kontenerach
z eliptycznych silosów muskularne struktury
torowiskiem przetaczają ból niefizyczny
wykręcają skaleczone do tłustej rdzy
ramiona dźwignic
niedopowiedzenie rozcięte do środka
słowem epistrefo
resztki powietrza wyplutego
przez poszarzałych robotników
puchną na gałązkach elektrycznego światła
zadymione pomieszczenia w wieżach ciśnień
wrzeszczące lokomotywownie buchające
ogniem księżyca
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suwnice rozciągane brzdękiem tłuczonej stali
nie przypominają łodyg kwiatów transportowanych
deskami Holyhead
akwatorium nie śpi
unosi między dźwigarami grzechy nocy
obsypane hałdami spalonych snów
sumieniem pod skórą umierającym
na kolor metafizyczny

ANNA MARIA MICKIEWICZ
Anglia – Londyn

Podniebnie
Zasiał się płomień jesieni
Na wzgórzu daleko stąd
Rozgrzewa serca liśćmi czerwieni, żółci, brokatu
Dogania rumaka gniadego na chmurach łąk
Zaniesie nowinę dusz płaczących w podniebny
krąg

WINSTON MORALES CHAVARRO

Kolumbia
Poeta, publicysta i prozaik urodzony w 1969 r.
w Neivie-Huili, w Kolumbii. Absolwent komunikacji społecznej i dziennikarstwa; kulturoznawca i literaturoznawca. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Edukacji Uniwersytetu
w Cartagenie w Kolumbii. Laureat licznych nagród literackich krajowych i międzynarodowych.
Jego wiersze były tłumaczone na język angielski,
francuski, włoski, portugalski i polski. W swojej
twórczości literackiej porusza tematy związane
z filozofią, mitologią.
25

Pieśni z tomu „Słodka Aniquirona”

Pieśń IV
Czarodziejko, wyczarowana ze światła
z muszli i koralowych raf
Czy mam przemienić się w wodę,
by wydobyć z niej jakieś tego świadectwo?
Wahadło
w zatokach twoich rąk
i rozmazany cień twojego drzewa
Umieram
staję się bytem trójwymiarowym
dla twoich źrenic
Ty wiesz, że tam
w pełnej dźwięków lekkości twej rzeki
moje drżenie
zamienia się w nuty
i zbiega się z lepkim od potu
nurtem twojego lasu

Pieśń XIV
Cudzoziemko  
Sam sobie zadaję pytanie
Do jakiego momentu samotność i zapomnienie
są błogosławieństwem,
Do jakiego momentu
Zamyślenie, gdy wzbierają wody
oznaczać może decyzję, by żeglować w kierunku
twojego kosmosu
Uciszenie
jest słuszne
kiedy przed nami fantom przeciwległego brzegu
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i cisza jest gęstwiną,
co zarasta sitowiem i echem,
zwierciadłem, w którym jawi się
wizerunek śmiertelnych
Którą z komnat zapomnienia
teraz zamieszkuję?
Czy jestem z tobą, cudzoziemko?
A może nieustępliwa jest moja ślepota,
kiedy tak przemierzam wszystkie te alkowy
gdzie snem wiecznym odpoczywa
jakże piękna śmierć?
Przełożyła Barbara Stawicka-Pirecka

PETER GEHRISH

Niemcy

Poeta, eseista, wydawca, odznaczony Złotym
Pierścieniem za przekłady wierszy Norwida.

U Kirke /II/
Oni są –
Bezkrwistymi tworami z powietrza i iskier
Pośród nas – masz rację
Co ustanowili
To fuszerka
Ale oni chcą doskonałości
I o to tylko są wojny
Mieląc jęzorami
Objaśniają groteskowe oznakowania dróg
Mamiącą oczy
Fatamorganę
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ELENA ISAJEWA

Nie dokończyli swego dzieła
I bełkocą – żądni cielesności –
Poprzez barierę liter
Która uwięziła ich na zawsze

Rosja – Moskwa

A my – odbiorcy ich tęczowych znaków
Nie wiemy nic
O konieczności początku który oni – podobni
Błądzącym fircykom – inicjują
W katakumbach ducha
Przełożył Józef Zaprucki

KLAUDIA NATALIA JAISSLE

Poetka, dramaturg, dziennikarka, laureatka licznych konkursów teatralnych oraz poetyckich. Jej
wiersze i sztuki prezentuje radio i teatry, w kraju i za granicą, są też przekładane na wiele języków, m. in. na angielski, niemiecki, francuski,
hiszpański, polski, bułgarski, armeński, chiński.
Uczestniczy w festiwalach krajowych i zagranicznych, autorka 10 tomów wierszy. Tłumaczy
też poezję polską, m.in. Grzegorza Walczaka,
Stanisława Nyczaja, Ewę Lipską i Juliana Kornhausera.

Niemcy – Düsseldorf

*

***

03:48
Czasem, jak teraz,
Budzisz mnie
W środku nocy,
Każesz wsłuchiwać się
W brzmienie serca,
Grając na strunach duszy.

Wiersze z tomiku Klaudia Natalia Jaissle „Odcień / Hue. Eseje / Essays” s. 190,
Wydawnictwo MICHALINEUM, 2018.
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11 sierpnia 1999 roku
Według Nostradamusa
Półwyspu Nida.
Miał nastąpić koniec świata.
Byłam wtedy z mężem i synem
Po lewej stronie przaśna woda zalewu,
Na morzu.
Po prawej – słona morska.
Na stole nakrytym ceratą
Leżał ogromny arbuz
Z lewej widać drugi brzeg,
Apetyt zaostrzały krążące wokół niego osy.
Z prawej – Bałtyk aż po horyzont.
Na twarze przez liście winorośli
Ciągnie zbiec prosto w morze.
Padało nam słońce.
Dlaczego zawsze bardziej ciągnie nie tam, – Dziś koniec świata.
Co teraz robić? –
Gdzie nęci chęć i widać kraniec,
Zapytałam w zakłopotaniu.
Syn przyniósł nam nóż
Lecz tam, gdzie ciągnie namiętność
Do krojenia arbuza
Bez wyjścia?...
I stanowczo odpowiedział:
Do usunięcia linie
– Ucztować!
Stoję na szczycie diuny

Długopis wsunął się w dłoń
zaszeleścił bielą papier.
Wykluło się ze mnie
nieznane istnienie.

Wierszu mój,
Czasem przychodzisz
O poranku,
Nie zakłócając
Pracy snu.

*

									

Przełożył Aleksander Nawrocki
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ELENA IWANOWA-WIERCHOWSKAJA

ELENA KORNIEJEWA

Poetka, tłumaczka, z zawodu architekt, członkini
Związku Pisarzy Rosji i wielu innych międzynarodowych stowarzyszeń literackich, tłumaczona
m. in. na języki: bułgarski, hiszpański, gruziński,
angielski, serbski i polski, laureatka nagrody literackiej im. Anny Achmatowej, nagrody bułgarskiego radia oraz międzynarodowego festiwalu poezji
w Rumunii.

Poetka, animatorka kultury, antologistka, organizatorka Międzynarodowych festiwali poetyckich.

Rosja – Moskwa

***
Obwódki witek w oknie.
One tworzą czas z deszczu, ze śniegu…
Dobrze im, w tej okiennej przestrzeni.
Nigdy nie widzą siebie, tylko niebo.

Koktajl
Stateczne zamieszanie
Na nadbrzeżnym stoku
W szarych zakładkach gór.
Okolica zmienia
Siebie i wszystko wokół
Nie widzących, lecz wchodzących
Na ten zamknięty brzeg
Chrzęszczący żwirem.
Jak świątecznie i słodko
Sączą się śliwy
Na stole gospodarza.
Przełożył Aleksander Nawrocki

Rosja – Riazań

***
Wszystkim dla ciebie
Jestem zawsze:
Falą na morzu,
Struną w gitarze.
W najgłębszych snach
Rozmawiam z tobą,
Żeby być w nas
Do siebie drogą.
Ziemia i ty,
Wczoraj i dziś,
Za jedno nam
Namiętność, świt…
Skupienia ognie
I buntu druh.
Żyję tylko w tobie
Wśród zimowych grud.
Im więcej płomieni,
Tym więcej nas w nas,
Snem uwiedzeni –
Odpowiedzi znak.
Ja – fala śród morza
I ogień, gdy drży.
Przeznaczeniem moim
Ty.
Przełożył Aleksander Nawrocki
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ONDREJ KALAMÁR

ZUZANA KUGLEROVÁ

Słowacja

Słowacja

Urodził się 11.5.1958 w Zvoleniu. Jest autorem
kilku tomików poezji Bezdotyková fáza času
(1995), Moje potichu (2011), Vstup na vlastné
bezpečie (2016), zbiorów aforyzmów O.K.mihy
– Vypadnuté z o.k. (2013), O.kom o.čom (2015),
Od o.k. do booka (2017), K.O. od O.K. (2018)
oraz prozy Pivo u Chárona (z Jožo Urbanem)
(2014). Również współautor scenariusza filmowego Voda čo ma drží nad vodou (2019). Od
roku 2013 przygotowuje materiały do porannych audycji w radio Regina Banská Bystrica.

Urodziła się 23 listopada 1955. Swoje utwory
publikowała również pod pseudonimem Zuzana
Kozičová. Obecnie mieszka i tworzy w Bratysławie. Jest pomysłodawczynią i wydawcą pisma
dla dzieci pt. Dúha (Tęcza), współzałożycielką
Stowarzyszenia Autorów Internetowych Pars
Artem oraz wydawcą internetowego magazynu
literackiego. Początkowo zajmowała się pisaniem poezji, później po przerwie od literatury,
zaczęła pisać prozę. Wydała kilka tomików wierszy: Madona v hmlách (1979), Opakovaný záber
(1982), Žena zo Samarie (1996), Týždeň pre Barborku (2003), Hraj sa so mnou
(2016) Zakázaná záhrada (2018) oraz liczne zbiory bajek dla dzieci i wiele powieści
historycznych.

Nagi jak człowiek
Wbrew Armaniemu
Gucciemu, Calvinowi Kleinowi
Tommy Hilfingerowi
urodziłem się
nagi
jak człowiek
A nawet żywy
jak człowiek
i mimo codziennych karnawałów
nikt mnie nigdy nie przebierze
za coś innego

Jestem mieszańcem
urodziłem się z kobiety
i mężczyzny jako dziecko ziemi
i właściwie jako buntownik
bo w proteście przeciwko bezsensownemu
zabijaniu
wciąż
żyję

Tłumaczyła Monika Kalinowska
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*
Nie wołam o pomoc
nawet wtedy, gdy wszystkie bezdenne przepaści ostrzą na mnie zęby.
Sen co noc przeprowadza się
Do spokojniejszych krain,
Gdzie nocą nie kapie niepokój, ale tęsknota.
Opakowuję w gorące popołudnie
Swoje ostatnie serce.
To, którego jeszcze nie straciłam,
Które się jeszcze nie rozpadło na kawałki.
Nie chce(ę) nic,
Tylko stać się najgłębszą głębiną na świecie,
Bez twarzy,
Bez kształtu,
Bez skali.
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Rozbębnię się w ciemność,
Z odkrytą głową
W każdym włosie będę mieć jeden palec wiatru.
Słowa wymagają czasem wędzidła.
Jednak ja mam tylko „cz”arodziejską uzdę,
Która zmusza do szaleńczego cwału
Czarnego konia w mojej duszy.
Tłumaczyła Monika Kalinowska

LUDMIŁA KEBICZ
Białoruś – Grodno

Prezes Grodzieńskiego Oddziału Związku Pisarzy Białorusi.

LIUBOW KRASEWSKAJA

Białoruś – Brześć
Wiceprezes Brzeskiego Oddziału Związku Pisarzy Białorusi. Poetka, również animatorka literatury polskiej.

*
Kocham cię w początkach maja
I również pod koniec zimy,
Gdy zmieniając swą fryzurę
Na twarzy też jesteś inny.
Kocham ciebie w dzień urodzin
I na Nowy Rok także.
Miłość do ciebie – porażenie,
Oczywiście nie na dzień każdy.
Przełożył Aleksander Nawrocki

Moja wiara
Moja wiara – jak nić wątku
z babcinego kuferka,
choć nie całkiem dojrzała, wątła,
ale jasna jak lusterko.
Moja wiara – skarbonka cenna,
inkrustowana prawdziwością,
moja Przeszłość z Przyszłością jedna,
wzniesione nad rzeczywistością.
Moja wiara – kropla rosy przejrzysta
na trawach, nie ruszonych koską.
Moja wiaro – łezko uroczysta
na obliczu świętym Matki Boskiej.
Przełożyła Mira Łuksza
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DMITRIJ RADIONCZYK

Białoruś – Grodno
Ukończył studia na wydziale filologicznym Grodzieńskiego Uniwersytetu imienia Janka Kupały.
Kierunek studiów – filologia rosyjska, specjalizacja – literaturoznawstwo. Poeta, autor trzech
książek: «Пиррова техника» („Pyrrusowa technika”, 2006); «Дым без огня» („Dym bez ognia”,
2010); «Река безбрежная» („Bezbrzeżna rzeka”,
2015: książka jest laureatką II Obwodowego
Konkursu Rękopisów imienia Ciotki (A. Paszkiewicz) w kategorii „Poezja”). Próbuje swoich
sił w dziennikarstwie (eseje, recenzje, literatura
popularno-naukowa, artykuły analityczne), jak
również w tłumaczeniu literatury. Od 2011 jest
członkiem Związku Pisarzy Białorusi.
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***
Twój zeszłoroczny śnieg
Ściele się za mną w ślad,
A mój za tobą krok,
Szarego popiołu lot.

I poszedł luty w dal,
Śnieg też posunął się z nim.
Minionych lat mi żal,
A jeszcze bardziej – zim...

Niedośpiewany twój hymn –
To w uszach gwiżdże wiatr –
Mój równoległy świat,
To tylko krok, by spaść…

I kwiecień przyjdzie znów
Marzec opadnie z kart –
Zimna z ciepłem bój,
Szczęścia bez celu start.

									

OLGA ZALESSKAJA
Białoruś – Mińsk

***
Czas – jak woda w szklance oszronionej,
Czas przepływa ku tobie ode mnie,
Czas przepływa od ciebie gdzieś ku mnie
Nie oszukasz rzeki, trud daremny
Czas – jak piasek w zmęczonych kamieniach,
Czas – godzina albo wieczność cała,
Serca pustkę w snu przestrzenie zmienia
Jak w klepsydrze miłość pozostała
Czas – jak fala potężna tsunami
Niesie wszystko od ciebie gdzieś ku mnie,
Niesie wszystko jak prąd między nami,
By narodzić się gdzieś w super-strunie

36

Tłumaczyła Mira Łuksza

Czas – jak sito, jak cisza na morzu,
Między tobą i mną – wieczny spokój,
Między nami jak dwuwiersz, co stworzył,
Zapoznany poeta z łzą w oku
Czas uleczy, czas załamie dłonie,
Czas – czy biegnie czy trwa w wiecznej pustce,
Między tobą i mną jeszcze płonie,
Między tobą i mną umrze wkrótce
Przełożył Kazimierz Żarski

JOANNA KALINOWSKA

Italia – Taranto
Poetka, tłumaczka, animatorka polskiej kultury.

***
Uśmiechnął się Pan Bóg tworząc piękną ziemię
I śmiał się diabeł mącąc w ludzkich sercach
I przez to nie wiemy co czynić zawieszeni
Pomiędzy pięknem i dobrem a ciemnością i złem
Nie ma prostych dróg wędrujemy bezdrożem
Skalistą ścieżką bez drogowskazów
To czego pragniemy czeka gdzieś w marzeniach
Lecz nie wiemy jak do nich trafić zbyt odległe
się zdają
Zmącony rozum zagłusza szept serca
A więc stajemy bezsilni w rozpaczy
W pogoni za szczęściem co ucieka stale

Czas gdy rozkwitają maki
a gdybyś był wiatrem
schodzącym z wierzchołków gór
delikatnie rozwiewającym obłoki po niebie
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unoszącym z sobą całą tę przestrzeń
wypełnioną kolorami i zapachami
wtedy zrozumiałbyś wreszcie
ile szczęścia daje jedno tylko spojrzenie
i że twoje żywe serce
– co jest bogactwem pomiędzy bogactwami –
zawiera mądrość większą
od wszystkich zasobów rozumu
nadchodzi czas kwitnących maków
czerwień ich płatków przebija z zieleni
jak wykrzyknik
w zachwyconym sercu

Żebyśmy
– tak nam się wydaje –
zrozumieli niepojętne
I za pomocą
zmysłowych łańcuchów
ujarzmili niezwyciężalne
Tak jakby to było za mało
tak jakby nam nie wystarczyło
być Jego obrazem

Konsumpcja
VLADAN STAMENKOVIĆ
Serbia – Polska

Dlaczego
Ponieważ pragniemy ujrzeć
niewidzialne
Dotknąć
nienamacalne
Bowiem chcemy usłyszeć
bezszelestne
Poczuć
bezwonne

Napisz wiersz
Sobie napisz
i o sobie
Odetchnij
Poczekaj aż wystygnie

Zmieniaj mu kształt i strukturę
używając języka
zębów i myśli
Tych dopiero napływających
wciąż świeżych

Powąchaj go z każdej strony
Zajrzyj do niego od góry
po przekątnej
Sprawdź jak wygląda od tyłu
Jaki cień rzuca w świetle dziennym
pod żarówką

Niechaj cię nie zniechęcą
rozkładające się słowa
nieudane i chybione
Zastąp je odporniejszymi
jeśli konieczne i skradzionymi
Byle szybko
dopóki możesz
Dopóki twoja zmyślona mądrość
nie utknie ci w gardle
bezpowrotnie

Zatem go połóż na język
aż zmięknie
Zaciskaj szczęki i żuj swój wiersz

I próbujemy opisać
niewytłumaczalne
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ALEKSANDER SOKOŁOWSKI

WIACZESŁAW ZIENKIEWICZ

Litwa – Wilno

Litwa – Wilno

Urodził się w Nielidziszkach na Wileńszczyźnie.
Ukończył Miednicką Szkołę Średnią, Wileński
Instytut Nauczycielski i Szawelski Instytut Pedagogiczny. Pracował jako dyrektor szkoły i inspektor szkół w rejonie wileńskim (trójjęzycznym).
Wykładał na Wileńskim Uniwersytecie
Pedagogicznym, a także na Universitas Studiorum Polona Vilnensis w Wilnie. Obecnie jest
prezesem Republikańskiego Stowarzyszenia
Literatów Polskich. Należy do Stowarzyszenia
Naukowców Polaków z Litwy (doktor, docent)
oraz do Związku Polaków na Litwie. Uczestnik międzynarodowych konferencji
naukowych, autor ponad 30 publikacji naukowych, książek z dziedziny pedagogiki i monografii. Autor dziewięciu tomików poezji: „Iskrzące się drzewo”, „Wiatraki
historii”, Kolce losu”, Kontrasty”, Podanie o zwrot ziemi”, „Dzierżawa”, „Pszczoły
i ludzie”, „Umykające chwile”, „Maraton miłości. Erotyki”. Jego wiersze znalazły się
w wielu antologiach, m.in. w: „Sponad Wilii cichych fal”, „W stronę Wilna”, „Antologia Tysiąclecia” oraz były drukowane w prasie na Litwie, w Polsce, Rosji, Bułgarii
i na Ukrainie. Tłumaczono je także na język niemiecki.
Aleksander Sokołowski jest członkiem Związku Pisarzy Litwy oraz Związku
Literatów Polskich, laureatem wielu konkursów literackich ogłaszanych w Polsce.
W 2004 roku otrzymał nagrodę IV Światowego Dnia Poezji UNESCO.
Pszczelarstwem zajmuje się od lat młodzieńczych. Odzyskał ojcowską ziemię na Wileńszczyźnie. Ma sad i pasiekę.

Urodził się w 1962 roku we wsi Sawiczuny
w rejonie wileńskim. Ukończył Uniwersytet im.
Michała Łomonosowa. Pracuje w Gimnazjum
w Rukojniach, a także w Szkole Podstawowej
w Szumsku jako nauczyciel historii. Debiutował
wierszem w „Kurierze Wileńskim”. Kilka wierszy opublikował „Tygodnik Wileńszczyzny” na
łamach magazynu poetyckiego „Pegaz”. Został
wyróżniony na Międzynarodowym Maju Poezji
w Wąglanach. W 2018 wydał tomik wierszy
„Wśród kwiatów zimnych gwiazd…”

***
Błyskawica rejestruje
elektrokardiogramy.
Ustalam diagnozę
dolegliwości ciał niebieskich:
jednym osypują się promienie
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od nadmiernego blasku,
innych obejmują dreszcze
od wielkiego rozognienia.
Niektóre po prostu chorują dlatego,
że nie nazywają ich gwiazdami.

***
– Płacę złotem
Opadłych liści!
Szczerze
Śmiejesz się:
– Nic nie warte.
Muszę
Zgodzić się
Oczywiście
Najmniejszego
Już nie mam
Fartu.
– Płacę srebrem

Strumieni
Deszczu!
Więc ponownie
Wybuchasz
Śmiechem.
– Jestem wiosną.
Wciąż wiosną
Jestem
Nie rozmawiam
Z młodości
Echem.

***
Ostateczna wersja
teraźniejszych
wiadomości to

efekt nałożenia nawet
stu warstw w
photoshopie...
1 października 2018
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TATIANA ŻITKOWA

ELENA ŁARINA

Poetka, redaktorka, tłumaczka, autorka trzech
zbiorów wierszy oraz wielu publikacji w łotewskich i zagranicznych antologiach i almanachach. Jej utwory przełożono na języki: angielski, bułgarski, macedoński, serbski, czeski,
chorwacki. Członkini Słowiańskiej Akademii
Literatury i Sztuki oraz Związku Pisarzy Rosji.
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów MAP oraz redaktor naczelna
pisma „Настоящее время”(Czas obecny).

Urodziła się i mieszkała w podmoskiewskim
mieście Dubna do 14 roku życia. Następnie
wraz z rodziną przeniosła się na Ukrainę, gdzie
ukończyła szkołę i Instytut Inżynierii Transportu w Dniepropietrowsku. Po przeprowadzce
do Tallina pracowała jako inżynier w wydziale
projektowym firmy budowlanej. Później ukończyła Uniwersytet w Tallinie, uzyskując dyplom
z projektowania wnętrz. Mieszka w Tallinie
(Estonia). Członek Tallińskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Kultury Rosyjskiej (MARK) i sekcji poezji Estońskiego Towarzystwa Filharmonicznego. Zgodnie
z wynikami konkursów poetyckich drukowano jej utwory w rosyjskich czasopismach
Бальтика (Kaliningrad), Словенское Поле (Psków), Московский Дом (Moskwa), rosyjski almanach Русский Миръ (St. Petersburg), a także w Austrii (Венский Литератор),
Izraelu («Интеллигент» и «Арфа Давида»), Belgii («Эмигрантская Лира»), Łotwie
(«Письмена»), Estonii («Таллинн» и «Вышгород») i innych.

Łotwa – Ryga

Estonia – Tallin

***
Nie pytaj mnie
Jak się wiersze pisze,
Jak plecie się motyw
Ich z dalekiej dali.
Ja – tylko pianistka,
Kiedy moje słowa
Spod palców zgrabiałych
Wybiegają lekko.
Muzykantem jestem.
W tajemniczej zwrotce
Ledwie słysząc dźwięki
Zaraz stroję lirę

I rytm jej w takty,
I świat spod rąk płynie,
Czarodziejska radość
Eterycznych światów.
Struna moją duszą
Zadzwoni cichutko
I znów będzie radość
I zesłanie w noc,
I świeżości zapach,
I czyste listowie,
Kiedy zew twój przyjdzie,
Twórca moich wierszy.
Przełożył Aleksander Nawrocki

Japonii
Jakimi niepowtarzalnymi śniegami
twój żuraw jest pomalowany – origami,
krążący po niebie, znaki wysyłając
z ziemi, gdzie nigdy nie bywałam?
Czy to śniegi Fuji? Albo płatki wiśni?
Puch łabędzi, co lotu jego nie usłyszysz?
Nieśmiała lekka chmurka lub kreda najbielsza,
co uniżonej bieli lico gejszy?
Bezkrwiste wargi samuraja,
co śmierć swą błogosławi, umierając,
Czy srebrne światło księżycowe ponad domem?
Nikomu nic o tym nie wiadomo.
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Japonia to świat z gwiazd zebrany.
Sam Bóg nie wiedział, że będzie tak udany,
jakimi niepowtarzalnymi śniegami
twój żuraw jest pomalowany – origami...
Tłumaczyła Mira Łuksza

GYÖRGY MANDICS
Węgry – Budapeszt

Poeta, prozaik, profesor, znawca pisma runicznego, autor głośnej swego czasu książki o przewrocie rumuńskim w r. 1989 pt. „Zmanipulowana rewolucja”.

Z dziurawą kalką
Ruszyły na dachu brzęcząc
Rozklekotane maszyny do pisania jesieni –
Dziurawe kalki nocy
Namłócą ołowianych dreszczów –
Na piśmie klinowym dreszczów zamieniają
Słowa nasze sny,
W czasie gdy nasze ciała
Kołyszą się w spokoju według rozkładu jazdy –
Bo nasze bycie ze sobą obrabują
Pociągi i maszyny do pisania,
Zmieniają się myślami tylko
Na teleksach dreszczów –
I w czasie, gdy coraz szybciej
Przesuwamy się w stronę budzików,
Już tak trzymam cię za rękę, jak
Ślepy trzyma swoją białą laskę.

LAM QUANG MY
Wietnam

Poeta, antologista, tłumacz literatury polskiej.

Pęknięty księżyc
Raz pijany –
chciałem złowić księżyc
w czarce wódki.
Wódka się wylała
księżyc pękł
Raz zakochany
nie śmiałem nic mówić.
Wyjechałem –
z miłością zatrzaśniętą w sercu.
Czy zobaczę jeszcze księżyc w pełni?!
Czy jeszcze będę mógł powiedzieć prawdę?!
Zdarzyło się raz,
tylko jeden raz.
Dawno
Zdarzyło się raz,
tylko jeden raz.
Kiedy?
Z jęz. wietnamskiego przełożyli:
Autor i Agnieszka Żuławska-Umeda

Tłumaczyła Tünde Trojan
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DOROTA WALCZAK-DELANOIS

Wychodzenie na ląd
zdobywanie.

Jak w baśni Andersena
książę na tej plaży.

Prof. – studiowała filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie
w 1997 r. otrzymała stopień doktora w zakresie
literaturoznawstwa za pracę poświęconą poezji
awangardowej. Uczyła na UAM w Poznaniu,
Uniwersytecie Charles’a de Gaulle w Lille i na
Uniwersytecie w Leuven. Obecnie kieruje katedrą literatury i języka polskiego na Wolnym
Uniwersytecie w Brukseli (Universite libre de
Bruxelles). Redaktor naczelna „Slavica Bruxellensia” w latach 2008–2016. Publikowała m.in.
w: „Arkuszu”, „Czasie Kultury”, „Kulturze” (Paryż), „Patrimoine litteraire”, „Poezji
dzisiaj”, „Polonistyce”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Slavica Gandensia”, „Pracach Polonistycznych”, „Russian Literature”, „Studiach Słowianoznawczych”, „Images”, „Excavatio”, „Tematach i Kontekstach”, „Toposie”.
Jest autorką książek naukowych i tomików poetyckich: Inne oblicze awangardy. O międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka.
(Poznań 2001), Rozmysły/Pensuelles (IBiS, Warszawa 2004), Niedoczytani-nierozpoznani. O meandrach poezji polskiej XX i XXI wieku (Szczecin 2016), Abécédaire
d’un coeur rebelle (Nantes 2018), współautorką i redaktorką m. in. : From Your Land
to Poland. On the Commitement of Writers (Bruksela 2013), Beat Literature in a Divided Europe (Leiden-Boston, 2018).
Tłumacz z polskiego na francuski i z francuskiego na polski. Jej teksty były
tłumaczone na czeski i na słoweński.
Wyróżnienia: Prix international of „Poezja dzisiaj” (UNESCO) 2005 and of
Polonicum (University of Warsaw) 2009. Jest także malarką oraz ilustratorką.

Ogromne przeciążenia
i te stopy rybie.

Jak w teatrze Szekspira
z piany morskiej książę.

Teraz już nie jest się
u siebie nigdzie.

Nie zdążę się zapomnieć
i nie zdążę dobiec.

Belgia – Bruksela

Nigdy nie mówić
bo to się wydarzy.

***
Kładę tutaj
to
wszystko
co
wertykalne
duże oczy nieba
i udźwig
nie ma tutaj siły
nie ma takiej siły

Nie wiedziałam
czy wiedziałam.
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To będzie trudne
czy nie będzie
wcale.

kto nie chce
zapomnienia
idę spać
a nad ranem
zbierają się
krople rosy porannej
na rzęsach

***
Winne jest wino.

***

by nie zaistniało
dobre pocieszenie
ciebie siebie świata

Wina jak przyczyna
choć to nie wino przecież
lecz dziewczyna.

Zwinę się w kłębek
i rozwinę smutek.
Stopi się w bieli
stopi się w pościeli
a niedopita resztka
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tak jak w całun winny
będzie przelewać się
we mnie jak
zastrzyk dożylny.

Winne jest wino
choć niewinna
czerwień.

***
Obłoki moje obłoki
rzadkie na tym niebie
zasnutym sierścią
samych szarych
smutków.
Wczoraj byłyście
w schowku na śmietanę

a teraz waszą słodycz
do ust szybko włożę.
I spłyniecie na serce
białą drogą mleczną
a wówczas niestraszne
ni stepy, ni burzany
ni chłopy, ni pany

LUDIVINE JOINNOT
Belgia – Charleroi

Urodziła się w maju 1979 w Charleroi, gdzie aktualnie mieszka. Od 2000 roku jest popularyzatorką książek. Bajarka i pisarka, prowadzi ateliers
z filozofii i pisania dla dzieci oraz seanse lektur
dla dorosłych i dzieci. Ciekawa świata, grała także przez kilka lat w amatorskich trupach teatralnych i uczestniczyła jako krytyk w spektaklach
tańca współczesnego. Obecnie pasjonuje się
poezją, która jest dla niej sposobem życia, manierą, spojrzeniem na różnorodność
rzeczy, a także literackim stylem. Organizuje happeningi poetyckie na ulicach i w
parkach; w pociągach, rozkłada wiersze w środkach transportu publicznego, na siedzeniach dla pasażerów lub czyta je na głos nieznajomym. Lubi zieloną herbatę,
fado, fotografię i słoneczniki. Pożera poezję, zawsze ma w torebce jakiś tomik, ale
też powieść i esej. Nigdy nie wychodzi z domu bez notesu na dnie kieszeni. Darzy
czułością autorów takich jak: Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik, Nancy Huston, Annie Ernaux, Patti Smith, Fernando Pessoa ou encore Marcel Moreau, Mahmoud
Darwich ou Henry Bauchau.
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1.
Ręce zimne z chłodu w Twej kieszeni,
Cisza kroczy obok nas.
Ani zima, ani Północ nie zmrożą naszych skór.
2.
W szkicu pierwszego zawrotu głowy,
– w krokach dziwnego lata –
długo
obserwują się i mijają,
lekko ocierając
studnia ich ruin
jest wielkim dołem
pełnym wątpliwości
jak błądzenie
ich wymownych cieni
remisja u stóp przepaści
sandałowe drzewo i ogień w żyłach
ogrodowe barierki skrzypią
3.
Tysiące mil stąd,
jest pawilon dla szaleńców,
cisza pełna gardeł.
I cały margines nieba
zostawiony tam
dla marynarzy
gdy wracają do portu.
Ich dzieci
ich odjazdy
nie zdrowieją nigdy.
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4.
W akcie eksplozji, dzieciństwo.
I ryzyko.
Odniesienia oswojonej włóczęgi.
Na ziemi, tancerz.
W formach i rysach.
Nawarstwione pełnie i rozwiązania.
Od wibracji do gestów,
nasze odjazdy,
nasze pragnienie złapania cienia
niesionego na żelzanym druciku.
Dmuchając na nie, nie będziemy już się bać
niesutannego przemieszczania się
ani nawet nas samych.
Mówię «finezja»,
Ty mówisz «taniec».
Dwa wymiary, które tworzą trzy.
Potem cztery.
Przy frenezji pierwszego uderzenia,
przestrzeń, przeniesienie rzeczy czystej i świeżej.
Opuszczasz strefę komfortu.
Ja także.
Mobilna materia oszczędza słowa.
…Szkic po szkicu...
Jesteśmy ożywione.
Zbliżam się i oddalam.
Żeby lepiej cię widzieć moje dziecko.
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5.
Poza tradycją,
nasze ciała w ranach przyszpilają
ból papieru złożonego w ofierze,
…powiększona tajemnica…
«Nie bój się»,
powiedziałam.
I wyobrażam sobie…
Ile ciszy spotkałaś,
ile pościeli pogniotłaś.
Ile radości i dramatów postanowiłaś przemilczeć
dla delikatności wszystkich pokoleń
na których kładziesz tiul.
Rozdarcia i plamy przyjdą dużo później.
Bądź niedyskretna.
Jak najbardziej możesz.
Złap niesłyszalne pogawędki,
rozmowy obrazów.
Masz prawo.
Nie mów zbyt głośno.
6.
Narysuj mi…
Baranka księżniczki,
różową fluorescencyjną łanię,
ptaka,
a później, dwie bliźniacze siostry.
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POECI Z KRAJU

Schowaj, w twej dłon albo kartkach, niemowlę.
Pogłaszcz wszystkie zwierzęta, które spotkasz w lesie.
Na kolanach i na ziemi,
hybrydowe niedźwiedzie na mnie patrzą.
Wybucham śmiechem.
Czy to twój sen, gdy byłaś dzieciakiem, powiedz?
A twój najgorszy koszmar?
7.
Zdejmij moje futro, moją oślą skórę.
Połóż na płask przedmiot, którym jestem.
Przetnij czerwoną nić.
Spraw, by zjadł mnie wilk.
Zjedz moje serce ale zostaw trochę,
gdyby miało odrosnąć.
Stań się moim jeleniem
«A tego dnia będzie wiatr».
Porzucam trzy gracje.
Jestem ptakiem-kobietą.
Wróćmy, zgoda, zaczyna się robić późno
a nocą, pełno jest niebezpieczeństw w lesie.
Luty 2019
Przełożyła Dorota Walczak-Delanois
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ELIK AIMÉE – ELŻBIETA OLSZEWSKA-SCHILLING
Piaseczno

Członkini ZAiKS-u. Poetka, debiut w Kamenie
lubelskiej (1961), członek ZLP, historyk (UW),
dziennikarka radiowo-telewizyjna, członek SDP,
korespondentka redakcji społecznych (Afryka),
podróżniczka i znana prozatorka, autorka kilkunastu obszernych pozycji książkowych o tematyce społeczno-obyczajowej oraz albumów
poetycko-fotograficznych. Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich, jurorka od 2003 r.
Wykładowca Uniwersytetu III wieku oraz warsztatów literackich, dziennikarskich i recytatorskich dla młodzieży. Właścicielka wydawnictwa
literackiego „Bez Podziałów”, współzałożycielka
Salonu Literackiego im. dr Jerzego Schillinga
„SCHILLINGÓWKA”, który integruje środowiska twórców z całego kraju.

Skrawek
po skrawku twej twarzy
ustami odmierzam
by
przenieść do pamięci…
Delikatność dotyku
w zapachu zamkniętą

przemierzam zmysłami
by
pragnieniem się stała,
choć
sam dotyk – przecież
pragnieniem najsłodszym…
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Ja… ptak mgielny
Więc kędy mi?
Kurzawą, czy drogą najprostszą
zwężaną ku horyzontowi
perspektywą lat…
Którędy mi?
Przyjaźnią otoczonej, miłością…

KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
A zawiścią, nienawiścią wręcz
osaczanej, bo nierozumianej…
Więc gdzie mi – Mgielnej?
Kędy, którędy
by ślad nie zdeptany pozostał…

ERNEST BRYLL

Warszawa, członek ZAiKS-u.
Laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, poeta, prozaik, krytyk, dramaturg.

Badacz snów
…badał sen tych co ponoć widują anioły
Pytał – A jakie suknie? Boso, czy postoły
Miały na nogach?
Też: Co przynosiły?
A ile skrzydeł u nich i czy promyk w każdym
Żagielku pierza się jarzył?
I co mówiły albo nie mówiły…
Głupio ciekawy jest – szeptano o nim
A on się bronił. Bo tylko tym wierzył,
Co płacząc o Aniołach powiadali szczerze,
Że świetliste. Do bólu także oczywiste.
Ale za każdym jako cień człowieczy
Czujny demon się wlecze.
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Warszawa, członek ZAiKS-u.

Poeta, eseista, tłumacz poetów anglosaskich, w tym Eliota, laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

Dusza i szkielet
Dopóki nie powiedziałeś ostatniego słowa, nie wiesz,
Co miałeś do powiedzenia,
A i wtedy widzisz –
Fortepian wśród meduz albo zielone konie o głowach małp,
Z rykiem biegnące przez pokój: nie umiałeś ich nigdy
Powitać pokłonem.
Bo każdy ma własną chimerę:
Pawia, pawiana lub jednorożca, za którym biegnie całe
Życie, zbyt późno odkrywasz, że szare ciało,
Które tak mało żąda,
Jest w tym sprzymierzeńcem, a dusza – niepokalana, biała
Jak sukienka Maryli lub Andromeda przykuta do skały,
Nadal chce ciebie zwodzić
Na burzliwy ocean.

JOLANTA BOGUSŁAWSKA
Warszawa

Kamienie
stopy kaleczysz o kamienie
szukając ścieżek przeżytych lat
niekiedy znajdujesz obojętny chłód
i milczenie za tajemnicą mroczną
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czasem przytulasz do nich twarz
i podziwiasz bezcenną i niezmienną trwałość
kamienie mają omszałą kamienną duszę
lecz w jej szept sercem należy się wsłuchać
obmywane wartkimi strumykami
urody szlachetnej nabierają w aksamicie
kamienie milczą kamiennymi wargami
w kamiennej samotności naznaczanej łzami

***

***

Jeden moment
jedno tchnienie
Ostatnie
wydane bez echa
I jest się już Wszystkim
i niczym
Wszędzie
i nigdzie
Maleńką cząsteczka
Wszechświata

Czy nie cudownie
byłoby zasnąć
i obudzić…
Tylko Myślą zostając
Gdzie nie ma zapór
materialnych
Unosić się jak mgła
czując lekki
oddech ekstazy

ziemia skrywa kruchą człowieczą śmierć
a kamienie wieczystą kamienną pamięć

ANNA CZACHOROWSKA

Po Zielniku jeszcze przed Wilgocią

Jabłonna

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
(Wydział Historyczny – II NiSB) i studiów podyplomowych na UKSW (Zarządzanie Kulturą).
Mieszka w Legionowie, pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie na stanowisku dyrektora.
Jest członkiem Związku Literatów Polskich, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości. Uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011) oraz
Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017). Tłumaczona na wiele języków.
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Leszkowi Mądzikowi
Znów się wzmaga głuchy pomruk ciszy
my w gardle kaszlące świata
na sznurkach wiele głów już wisi
krzywy uśmiech śle im śmierć szczerbata
Nasze oczy wciąż pijane od zieleni
spierzchłe usta pędzą suchym torem do wilgoci
złudnym szczęściem, jedną chwilą omamieni
z czarną pustką trudno nagle się pogodzić
Obolałe serca w dół się toczą
kocie łby im parą
aż się stoczą
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PIOTR DUMIN

Warszawa, członek ZAiKS-u.

Jesienna odsłona
Tej jesieni zobaczyłem przeszłość
w wielobarwnych gałęziach jesionów
Wreszcie pewniej
bardziej u siebie
poczuła się moja towarzyszka małpa
Gałęzie powiewały przestrzeń
a ja siedziałem między nimi
mniej samotny
i bardziej na swoim miejscu
Jakby śmierć była tylko chwilową przerwą
i miały sens te powtarzania się
wiosny i jesieni
2016

URSZULA GIERSZON
Lublin

Poetka, eseistka, krytyk literacki. Absolwentka UW – Wydział Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Debiutowała w lubelskiej „Kamenie” – 1980. Członek
ZLP – Oddział Lubelski, gdzie pełniła wiele funkcji. Współzałożycielka Międzynarodowego Kongresu Poetów – ARCADIA, oraz Fundacji POETÓW i UŁANÓW
im. gen. Bolesława Długoszowskiego.
Autorka kilkunastu zbiorów wierszy, nagrodzonych w konkursach, oraz wielu publikacji – szkiców o życiu literackim Lublina. Zajmuje się również grafiką,
malarstwem i rzeźbą. Należy do Salonu Literackiego Schillingówka.
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Wiara
Dolina zdaje się być ciemnym korytarzem
przez który uparcie przebija się ślepiec
On nie wie że jest
Równina nie może wiedzieć o istnieniu gór
Idzie wyciągając ręce
Złośliwe ptaki nocy ranią jego skórę
Ślepiec wyczuwa cienie
Słyszy szum drzew wczepionych w brzegi wąwozu
Czasami słońce ostrym cięciem kaleczy jego powieki
jakby chciało walczyć
lub swoją jasnością rozproszyć mrok
Ostrze słońca jest również bolesne jak ciemność

Opatrzność
Zamyka mnie czule w objęciach swoich ramion
Szepcze: nie bój się przecież zło kiedyś minie
I zaraz czuje w ustach ciepły oddech jutra
Znowu słyszę budzące się nad ranem ptaki
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STANISŁAW GRABOWSKI
Warszawa

Członek ZAiKS-u, poeta, tłumacz, animator
kultury, dziennikarz, współtwórca Fundacji na
Rzecz Jazdy Polskiej, członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, sekretarz Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego,
prezes Zarządu Fundacji ARKONA im. Jarosława Zielińskiego.

O krawacie
Mój pierwszy krawat na gumce
Zielonkawy
Z palmą pośrodku
Otwierał mi drogę do dziewczyn
Na wiejskich zabawach
Pociągały za niego
I pytały „Czy będziesz mój?”
Potakiwałem bez słowa
Dławiąc się ze szczęścia.
Żelechowo, 15 VIII 2018

Nie wspominaj
– Piliśmy kefir i jedliśmy suche bułki.
– To były piękne dni.
– Kąpaliśmy się nadzy w morzu.
– To były piękne dni.
– Spaliśmy w namiocie z gałęzi.
– To były piękne dni.
– Grzaliśmy się, przytulając się do siebie.
– To były piękne dni.
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– Piliśmy wino z jednej szklanki.
– To były piękne dni.
– Woziłem cię na ramie starego roweru.
– To były piękne dni.
– Słońce świeciło nam prosto w oczy.
– To były piękne dni.
– Najpiękniejsze.
– Nie wspominaj. Płaczę.
8 XII 1973 – 8 XII 2018

***
Nie wszystko powiedziałem,
I już nie zdążę.
Zachmurzyło się niebo.
Włócznia deszczu przebiła ziemię.
Zerwał się wiatr.
Potoczył się mój kapelusz po ulicy.
Nie pobiegnę za nim.
Pilnuję teczki pełnej papierów.
Odłożę ją w bezpieczne miejsce.
Może ktoś do niej zajrzy.
Zaduma się. Zamyśli.
Zastanowi. Zagwiżdże.
Uwaga! Podnosi się poziom wody.
Czekam, kiedy zaleje mi usta.
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***

PIOTR WIKTOR GRYGIEL
Pawłówek

Kowal i zmierzch
To było dawno
jak dziś w przelocie
splot pięknych dni
w odwrocie księżyc
moc przeogromna
i przestrzeń szklista
łza w krajobrazie
turkus na niebie
i gwiazdy w czerni
i ogień w sercu
spełnia i pełni
kowadło życia
w dębowej puszczy
pustynię czyni
zsypuje ziarnka
Jasień, w marcu 2018 r.

BARBARA JURKOWSKA
Jantar

Poetka, redaktor, tłumaczona m.in. na języki:
angielski, telugu, białoruski, grecki, jakucki,
niemiecki, rosyjski, rumuński, włoski. Autorka
wielu okładek książek. Należy do Słowiańskiej
Akademii Literatury i Sztuki, Stowarzyszenia
Kultury Europejskiej (SEC) i Stwowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich RP. Jej nowa książka to
„Wizytówki”.

na płachtę piachu
na dachu świata
zmierzch przybrał
cuda
w ciszę co dzwoni
i płomień u… lata

Godziny wyczekiwania
zatrzymanych łez
bólu
niepewności
upadłej na kolana…

pętlą snów
poszarpanych

Hardo suną węże
w ruchu słów przebiegłe
zaciskają rzeczywistość

Zostawiam
samotność ptaka
w pustej klatce
na życie.

Dotykam ręki…
Odsuwam twarze…

STEFAN JURKOWSKI

Trzebnica
Poeta, laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji
ustanowionego przez UNESCO.

Targowisko
tu kupisz boga
świeży dopiero złowiony
możesz po kawałku
albo hurtowo z rabatem
tam nabędziesz wieczność
z metra dużo nie zapłacisz
jest w cenie auta
lub dachu kościelnego z miedzi
a na tym straganie
jest świętość na wagę
wystarczy kilka uncji
będzie w cenie złota

tutaj gdzie świecidełka
kupisz za pół darmo
sakramenty (aniołowie
z marią na dokładkę)
odpust zupełny otrzymasz w gratisie – –
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Przedświt
spójrz –
za
trzymaj obraz
co drży pod powieką
– w nim jesteś
jaśniejsza od wszystkich przebudzeń

spójrz –
uchyla się ciemność
pamiętasz? tak było zawsze
i wiecznie powraca
w twojej stroskanej twarzy
schylonej
nade mną

Siedzimy w milczeniu, patrząc tępo w ekran telewizora.
Czasu zawsze za mało, za krótkie dni. Stracone niepotrzebnie
minuty. Za dużo ciszy. Tak nie miało być, ale tak jest. Jest
próżnia. Pustka kiedyś miała nadejść – wiedzieliśmy o tym
od początku. Ale nie liczyliśmy, że tak szybko. I że będzie jak
cios nożem pod żebra. Nie śmiertelny, jednak pozostawiający
niezagojona ranę.

KAZIMIERZ KOCHAŃSKI
JAROSŁAW KLEJNOCKI

Warszawa. Poeta, prozaik, wykładowca, dyrektor
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza,
laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, tłumaczony m. in.
na języki: angielski, białoruski, grecki, rosyjski
rumuński.

Za mało, za krótko
Zawsze tak. Wszystko, czego nie zdążyło się powiedzieć.
Spojrzenia, które nie zaistniały (a powinny). I już za późno.
Nagle, nagle. W miejsce obecności – pustka. Jeszcze tylko
powietrze lekko wibruje pamięcią ruchu. Ktoś przeszedł z
pokoju do kuchni, lecz już go tu nie ma. Jeszcze zanikające
ciepło ciała, jeszcze wspomnienie rozmowy. Coś było, rodziło
się: pomału, mozolnie – ale już zanikło. Samotny pokój na
parterze, tuż przy łazience. I martwy prysznic, jak dotąd
raźnie brzęczący każdego wieczoru. Co trwało, już się skończyło.
Za oknem taras w śniegu i ogród. Nikogo nigdzie nie ma.
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Grójec

Zaploty
Otworzył się widnokrąg,
zajrzało nieznajome,
dziwnie nie nieśmiałe;
jakby wypadło coś z rąk,
nice zmieniły stronę,
stałe się stało niestałe.
W deklinacji rozgardiasz,
w bezładzie wstyd się gubi,
jasne nieprzejrzyste;
w pasjansie – o dziwo – mariaż,
więc kogoś ktoś poślubi.
To wróżby oczywiste.
Gnębi cię środek koła
– tak pętla ciśnie szyję –
rzucasz szkic na papier;
chciałbyś by ktoś zawołał,
ale to pies wyje,
bo pora wyjść na spacer.
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PIOTR KOPROWSKI
Gdańsk

cisza
wsłuchuję się w nocną ciszę
gasną światła w oknach
słyszę
niebiańskich bram lekkie skrzypnięcie
i wrót piekielnych trzask
tam niczym łagodne morze brzmią organy
i śpiewa chór
a tu ktoś uderza głową o ścianę
i krzyczy złorzecząc

GRAŻYNA DOROTA KOWALSKA
Warszawa

Pisarze
Pisz poeto, pisz.
Może ktoś zrozumie,
rozszyfruje zamysł, zadrży z emocji.
Czemu właśnie w taki, a nie inny sposób,
układają się wersy, zdania?
Powstaje wiersz, opowiadanie.
Pisz pisarzu, pisz!
Niechaj będzie nową zagadką dla czytelnika,
może przemyślą i odgadną zamysł autora.
Pisz pisarzu, pisz.
Nie śpiesz się, twoja epoka przeminie.
Następni intelektualiści pochylą głowy.
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Ty sam twórco wejrzyj w głąb siebie,
skąd w tobie wena?
Moją rękę łaska Boża prowadzi.
Pisz poeto pisz, literuj, szkicuj.
Twórz! Ale co dalej?
Może samo pisanie wystarczy!

BENEDYKT KOZIEŁ

Połaniec

Poeta, organizator imprez literackich, animator
kultury, uhonorowany brązowym medalem Gloria Artis, przekładany m. in na języki: angielski,
białoruski, grecki, jakucki, rosyjski, rumuński,
włoski.

W otwartym dniu
Obudził mnie deszcz
w otwartym dniu
wracałem
do jasności
ludzkiego wymiaru
czytałem
piłem samogon
malowałem obraz okna
świat rozbijał się
w milionach doskonałych kształtów
każdą kroplą deszczu

szukałem perspektywy
szedłem
między słowem a rzeczywistością
między zrozumieniem a Bogiem
w niemożliwe
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PAWEŁ KRUPKA

ANDRZEJ KOSMOWSKI

Warszawa

Warszawa

Poeta, tłumacz, przekładany m.in. na języki:
angielski, grecki, litewski, włoski.

Poeta, laureat Nagrody „Złotego Pióra” – Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO.

Lustrzane odbicie
NIGDY
TY STWORZONY
NIE DORÓWNASZ STWÓRCY
CHOĆBYŚ STWORZYŁ MILION SIECI
I OPLÓTŁ NIMI CAŁE STWORZENIE
GÓRY
CHOĆ SIĘ WSPINASZ
CZASEM CIĘ ZRZUCAJĄ
LECZ NIGDY ICH NIE PRZENIESIESZ
CHOĆBYŚ RUSZYŁ WSZYSTKIE DŹWIGI ŚWIATA
MORZE
CHOĆ ŻEGLUJESZ
CZASEM CIĘ ZATAPIA
LECZ NIGDY GO NIE OSUSZYSZ
CHOĆBYŚ SPALIŁ WSZYSTKIE TWE SUROWCE
NIEBO
CHOĆ SIĘ WZNOSISZ
WCIĄŻ JEST TAJEMNICĄ
CHOĆBYŚ ZAMIESZKAŁ W PRZESTRZENI
NIGDY NIE BĘDZIE TWOJĄ OJCZYZNĄ
ZAWSZE
TY STWORZONY
CHOĆ ZAPISANO ŻE
NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO
JESTEŚ LEDWIE LUSTRZANYM ODBICIEM
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hotelowy balkon
pierwszy mroźny wieczór
w nadmorskim uzdrowisku
noc z ulgą otrząsa się
z komarów ciem i turystów
podejrzewam że i mnie
rychło spisze na straty
nad głową niepewnie kołysze się księżyc
potrzaskany jak lustro w hotelowej łazience
nad głową niepewnie kołysze się księżyc
potrzaskany jak ja
niedopałek papierosa parzy palce
znikający świat parzy myśli

węzeł
nie umiem rozplątywać życiowych węzłów
nawet te najbardziej niedorzeczne
chronię i pielęgnuję niczym muzealny kustosz
tylko z węzłem windsorskim poszło mi
zadziwiająco gładko
podczas pożegnalnej kolacji
wystarczył głęboki talerz
kilka kieliszków wódki
69

zapalniczki i odrobina determinacji
a cała restauracja
podziwiała flambirowanie krawata
nawet aleksander macedoński
mógłby mi pozazdrościć konceptu
tyle że on właśnie wchodził do azji
a ja właśnie wychodziłem
z jednego z moich wcieleń
a może z samego siebie

PAWEŁ KUBIAK
Piastów

Poeta, animator kultury, laureat wielu konkursów literackich, tłumaczony na języki: angielski.
wietnamski, łotewski i rosyjski.

nic nowego nie przyszło
na świat
ALICJA KUBERSKA
Inowrocław

Błękitna planeta
Zatrzymałam w pamięci obraz pięknej planety
Błękitnego klejnotu błyszczącego w czerni kosmosu
Cudownej kolebki wszystkich roślin, zwierząt i ludzi
Raju z biblijnych opowieści o prapoczątkach dziejów
Obudziłam się przerażona, gdy uleciał szczęśliwy sen.
Skurczyły się zielone płuca Amazonii i świat dostał zadyszki,
Rozległe wody oceanów pokryła gruba warstwa plastiku
A genetycznie zmienione rośliny nie wysypały na glebę nasion
Odpowiedz – dokąd zmierzasz człowieku?
Zapomniałeś kim jesteś i skąd pochodzisz, wyparłeś się matki-Ziemi?
Ciągle mówisz o pieniądzach, zyskach, dobrobycie, rysujesz słupki,
A zamiast kropki na końcu wywodu napisałeś jedno słowo – śmierć.
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nie wierzcie poetom
gdy kładą
przed wami
nowy wiersz
oni go noszą
od początku świata
od dnia narodzin
szczeliny w skorupie
wtedy o brzasku słońc
nicość orała się w pustkę

siew był potężny
boski
nieśmiertelny
myśl zdumiewała się
pożodze krwi
z której się wyniosła
................................
od tego czasu nic nowego
nie przyszło na świat

modlitwa stworzeń
podług zamysłu św. Franciszka
modlitwa klęka we mnie
jest niedzielny ranek
pies widzi kuli się
przysiada potrzebą
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jedna ręka łeb głaszcze
druga szpera w psalmach

oddech
pneuma
dusza do duszy
człowieku

Pan widzi wysłuchuje
na serdecznym palcu
oplata łańcuch złoty
diamentowy
z litego istnienia

WŁADYSŁAW ŁAZUKA

Choszczno, członek ZAiKS-u, poeta, bard.

wielkie nasze piątki
cierpienie na wagę
na miarę
na własną miarę

i nie myśl
że nie jesteś siłaczem
twoja słabość zadziwi

i obietnica
że każdemu tyle
ile udźwignie

i TAMTO cierpienie
niepojęte a przecież owszem
większe rzeczy czynić będziemy

MAŁGORZATA KULISIEWICZ
Kraków

Poetka, animatorka kultury.

***
nie mam nic
do dodania
nie mam nic do dodania
do istniejącej cywilizacji
jak to
jak to nic my
my nic
nic o nas bez nas
jak to
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W Filharmonii
Jedni słuchają bo się znają
Inni udają
A słuchacz całkiem przypadkowy
Ciągle się głowi
Wykombinował sobie tak:
Jakby skrzypek skrzypce
Przepiłował
To z tego nie wyjdzie
Żadna połowa
Musiałby
W pionie
Grać

MIRA ŁUKSZA
Białystok

Poetka, tłumaczka, dziennikarka, laureatka Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego
przez UNESCO, tłumaczona m. in. na języki:
angielski, białoruski, grecki, rosyjski, rumuński.
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***
na poboczu
czy pośrodku traktu
w pyle drogi
wyrasta kamień
i podkowy dotyk
oddzwania chwilę –
dla kogo stulecie –
a cóż jest dla niego, kamienia,
wiek Chrystusowy?
A kopyta
konia Dawida
czy szkapy w gnojankach?

Rośnie rosa.
Wzruszony pieszczotą
beznamiętnego nieba
poci się kamień i milczy,
mości się wśród swoich
w suchych oczodołach.
Kroplę przekłuwa kamień
– na wylot –
kamień-łzę, kamień-duszę.

okna pędzącego samochodu
niczym kadry filmowe
oferują coraz to nowe widoki
a ja zagarniam pod powieki
zachłannie
fragmenty umierających pejzaży
tu posiwiałe kalenice
unoszą popękane wargi dachówek
do nieba
tam osierocone gniazda
wiją się z bólu pod okapami
poczerniałych i zgarbionych chat

zieleniejące kotliny i wzgórza
jak wielbłądy
uginają się pod płachtami
szaro mlecznych mgieł
te obrazy
odciskają się w mózgu
niczym drzeworyty
wieszam je zawsze po powrocie
do domu na ścianach
jak dotąd
łaskawej pamięci

Zachwyt
RENA MARCINIAK-KOSMOWSKA
Warszawa

Powroty
Jankowi Tulikowi
z każdej podróży do krainy
dzieciństwa
przywożę jakiś gościniec
a to okruszek
galicyjskiej gomółki
w liściu chrzanu
który łaskocze pamięć
a to podpłomyki
ciepłe jak dłonie
babci Anieli
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ten zachwyt
to zachłyśnięcie się urodą zdań
i szemrzącym potokiem słów
odkrywających tajemnicę gwiazdy
co zabłysła tylko dla nas
ten zachwyt
dziś jawi się jako zasnute
mgłami wspomnienie
a jednak słyszę tamten wiosenny wiatr
zstępujący pospiesznie z gór
i przywołujący przebiśniegi oczekiwania
oraz twoje zdyszane słowa
wsiadłem w pierwszy samolot
i przez Kraków na opak
dotarłem tutaj
bo sen mi podpowiedział ciebie
w tym miejscu i w tej sukni odbijającej się
w oczach tylu mężczyzn
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tamten zachwyt
rozpisałeś w wersy
i zamknąłeś w sonetach
które moja wnuczka
analizuje bez emocji
na lekcjach języka polskiego

ZBIGNIEW MAJEWSKI
Warszawa

Preludium Rachmaninowa
Tkliwością wielką – dźwięków brzmieniem
Rachmaninow w preludium przypomina
legendę szczęścia utraconą
dyskretnie drzwi uchyla wspomnień
powraca w tamtą porę lata
w samo upalne popołudnie
gdzie jaśniejąca słońcem sala
przez biel muślinu rozświetlona
wnętrze salonu ukazuje –
podłoga błyszczy lśnieniem chłodu
luster odbiciem kryształowym
mebli obicia pastelowe
kontrastujące z bielą futra
łagodnej – pełnej wdzięcznej gracji
damy z rosyjskich chartów rodu
wsłuchanej w ukochanej pani
sentymentalną grę pogodną
na wielkim czarnym fortepianie
pani co w białej zwiewnej sukni
błękitną wstążką przepasanej
rosyjskiej mody urok dawny
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tak bezpretensjonalnie prezentuje
nie wiedząc o tym że się stanie
ona i tamten czas pogodny
w życiu kompozytora muzą
natchnieniem szczęściem i rozpaczą
i będzie trwała w swym portrecie
muzycznym zatrzymana – i czar
salonu w Petersburgu latem
przed rewolucji końcem świata
w jednym preludium najpiękniejszym
subtelną zwiewną grą pianisty
do życia znowu powołana

***
Tak mało w mej pamięci
po ojcu zostało…
pamiętam czas
jak w bezsłoneczny
dzień jesienny
tak często nucił
z czasów swej młodości
smutną pieśń
– dzień deszczowy i ponury
z cytadeli idą chmury… –
do dziś pamiętam ojca mego
i tej piosenki
ciemną treść
									
									

i teraz zrozumiałem
że było w niej przeczucie
tego co wkrótce nadejść miało
tragiczny czas
i jego los tragiczny
jaki w bezsensie swoim
wojna niesie
i gdzie odnajdzie
miejsce swoje
może
gdzieś w bezimiennym
nigdy
nie odnalezionym grobie
pamięci ojca
23 listopada 2004
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MIŁOSZ KAMIL MANASTERSKI
Łomianki

Poeta, laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji
ustanowionego przez UNESCO.

Powrót
czuję jakby minęło sto lat między chwilą
kiedy siadałem przy stolikach w alei bez gwiazd
pod parasolami chmur i deszczu
w portowym mieście w środku lądu
koledzy z podwórka nie wrócili z dalekich wypraw
żony marynarzy znudzone wyglądają z okien
nie rozpoznają mnie dzieci ani stróże prawa
w milczeniu mijają mnie dawni sąsiedzi
czuję się tak obco że powinienem zabłądzić
jak pies który zapomniał któremu służy panu
w sklepie pod zegarem kupuję plan miasta
sprawdzam dokąd teraz prowadzą stare ulice
nic nie jest takie same a najmniej ja
tylko kobiety na głównym placu
nadal wyglądają pięknie
Kalisz, 2010

ZBIGNIEW MILEWSKI
Warszawa

Poeta, laureat Nagrody „Złotego Pióra” – Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO,
uhonorowany brązowym medalem Gloria Artis.
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Powrót do sadu jak smutek
Niosę po śniegu z płatków jabłoni
zimne wspomnienie na rękach
w futrze zbyt gęstym na wiosnę,
Obok wybitej w pospółce jamy
pełnokwiatowy rododendron,
fiolet rozsadza różowe pąki.
Żegnam czekania przy bramie
mamę, przekwitły sad, kolejny kamień
węgielny wzmocni straż cieni.

ANNA MARIA MUSZ
Trzebnica

Węzły
było jasno i wcześnie
patrzyłeś już na mnie
gdy otworzyłam oczy
gorliwi jak neofici
brnęliśmy
jawnie
w biały dzień
po kostki po kolana
pokotem
przez zmięte światło w pościeli
ku nieodwracalnemu
zacieśnialiśmy węzły
nie do rozplątania
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ALEKSANDER NAWROCKI
Warszawa

Członek ZAiKS-u, poeta, prozaik, eseista, krytyk, tłumacz, antologista, organizator festiwali
literackich, uhonorowany 25 nagrodami, w tym
przez 4 prezydentów: polskiego, węgierskiego, Republiki Sacha oraz Vaclava Havla. Ponad
20 jego książek ukazało się w tłumaczeniach na
języki obce.

19 lutego 2019
Idę przez dziedziniec
Warszawskiego Uniwersytetu
znowu krokiem dwudziestolatka.
Słońce jak przed 60-ciu laty
zaplątało się w świeżo przycięte lipy.
Jest tak samo a jednak inaczej.
Budynki tamte, chociaż świeżo otynkowane
i dużo młodych kobiet,
już cudzych, w nie naszej modzie.
Za mną skrzypią w nieobecnym już indeksie
zdawane egzaminy u profesorów
o zatartych imionach i nazwiskach.
Koledzy z roku prawie wszyscy
za plecami Pana Boga.
Naprzeciw chodnikiem
idzie starość na powykręcanych nogach –
może któraś z byłych koleżanek.
Odwracam się, bo jest mi przykro,
że ją widzę.
Zobaczyła mnie, też odwraca głowę.
Wstydzi się siebie. Poznaję –
to obłok niegdysiejszych naszych westchnień,
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co wolała bogatego inżyniera
niż któregoś z nas na filologicznym chlebie
wkrótce gdzieś tam…
Na twarz opadają mi metafory
pisanych tutaj niegdysiejszych wierszy
i zdziwione ześlizgują się
po gładkiej jak wtedy skórze.
Może to nie on? –
poszeptują do siebie,
lecz przysłany zza światów sobowtór?

W drogę
Wychodzę. Zorza – w rozterce paw –
stoi już przy mnie,
a za górami wiotki strach
ssie swoją łapę.
To pewnie ty: zachwyt i wstyd,
odchodzisz, wracasz…
…malwa i wilk,
noc, lwa ktoś śni…
To banał płacze.
Agnieszka, Olga, może Anna,
jak piasek w zębach.
Imiona skrzą się, przesypują,
a za mną gnie się Boża wina –
karzeł w zwierciadłach.
Przecieram oczy. Jesień drży –
z papieru serce.
To tylko nikt, więc chyba ty –
sen na widelcu.
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Adamowi oraz Ewie

STANISŁAW NYCZAJ
Kielce

Poeta, prezes Kieleckiego Oddziału ZLP, uhonorowany wieloma odznaczeniami. Tłumaczony
m.in. na języki: angielski, bułgarski, rosyjski,
włoski.

Niezastąpieni
Odchodzą niezastąpieni
i pustka po nich dolega
jak niegojąca się rana.
Patrzymy po sobie niemo,
czemu nas opuszczają,
tak ufnych, bez uprzedzenia.
Los w kącie niczym Sfinks milczy.
Nieprawda, że kpi, że zwodzi,
że czegokolwiek jest pewny.

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

Poeta, animator kultury, tłumaczony na języki:
angielski, białoruski, bułgarski, francuski, grecki, jakucki, rosyjski, rumuński, włoski, węgierski.
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Drogi Adamie
mówisz
miłostki w wierszach
to nicość
niegodna uwagi
Tylko Bóg
Tylko Honor
Tylko Ojczyzna

Prawie mnie przekonałeś
a wtedy
przeczytałem
Erotyki Ewy
One Są
i trzeba się do nich jakoś
ustosunkować

Warszawa

Żyrardów

minąłem się
odszedłem od
poszedłem po
wróciłem do
Rozumiecie?

imiona osób – autentyczne

JAN RYCHNER

JERZY PARUSZEWSKI

***

					

Członek ZAiKS-u, prezes klubu literackiego
„Nasza twórczość” przy Wspólnocie Polskiej,
uhonorowany brązowym medalem Gloria Artis,
tłumaczony m.in. na języki: białoruski, bułgarski, niemiecki, rosyjski, rumuński, włoski.

Śladem historii
					

Partyzantom Kielecczyzny

Nad Piotrowym Polem wichry przelatują,
na Piotrowym Polu drzewa salutują!
Młodym bohaterom poległym w obronie
kraju Ojczystego i Orła w koronie.
Na Piotrowym Polu krzyż kamienny stoi,
skamieniały pomnik ich męstwa i znoju,
milczący symbol walki z najeźdźcą faszystą
– pięćdziesięciu siedmiu poległych tam w boju.
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Krzyż drewniany obok ramionami strzeże,
chłopców co na wieczność mieli być wyklęci
w lasach Iłżeckich, niepokonani odpór dali,
ich było sześciuset, a Niemców jedenaście tysięcy.
W leśnej ziemi przerdzewiałej od krwi
spoczywają żołnierze, debatują w Niebie,
odmawiają pacierz, nie zabłądzą,
nie szukają drogi do domu – są u siebie.
W lasach Iłżeckich, na Piotrowym Polu,
dziś wiatr łopoce na biało czerwonych,
flagi, jakby symbol życia, urągają śmierci,
są świadectwem męstwa i pamięci o nich.
Chwała patriotom Ziemi Świętokrzyskiej,
co krew przelewali za wolną Ojczyznę,
hołd składa Wam dzisiaj pokolenie młode,
za wolną Polskę, za serce i narodową zgodę.
„Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród...”
z tą pieśnią w sercach szli w ostatni bój,
te lasy i tę ziemię, jak matkę ukochali,
uwierzyli w zwycięstwo i tu pozostali.

RACHEL SCHANCER
Izrael – Polska

Członkini ZAiKS-u, dziennikarka, podróżniczka, felietonistka, animatorka kultury, należy do
Związku Literatów Polskich oraz do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, laureatka
Nagrody „Złotego Pióra” – Światowy Dzień
Poezji ustanowiony przez UNESCO.
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Udręka
Szukanie miłości to prawdziwa udręka,
Znalazłam ogiera
Zwierzyła się koleżanka,
Przechodząc przez nieudane związki.
Zatrzymała się przy nim,
Choć inne postawiłyby krzyżyk.
Odpowiada mi,
Ma apetyt – jak zafunduję
Szynki się napcha,
Winem odkazi,
Nocą pilnuje jak pies.
Nie warty,
Obcięłam go z góry na dół.
Wygląda jak ziemniak z nieurodzajnych pól
Zachodniej małopolski,
Z ważniejszych atutów debet na koncie
I tyłek do dźwigania
Po proteinach.
Koleżanka cieszy się swoim szczęściem.
Czy można zazdrościć?

Odzyskane
Szczęki, protezy
Do sprzedania, wynajęcia,
Dobre ceny –
Nawołuje handlarz czym się da
Na zatłoczonej ulicy Ndżameny.
Gorąco, duszno,
Spoceni przechodnie oglądają –
Nawet przymierzają,
Patrzą czy im do twarzy.

Protezy zębowe skończyły służbę,
Przestały wypełniać,
Poprawiać wygląd.
Nie poszły za zmarłymi,
Czekają cierpliwie.
Może kupisz, pożyczysz.
Tanio.
Odzyskane.

								

Czad 1986
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JOANNA SŁODYCZKA

Raba Wyżna. Poetka, animatorka kultury.

Spisane pyłem i wiatrem
kradnie wiatr frędzlom leszczyny
pył uszczknięty słońcu
kreśli nim w przestrzeni
niezrozumiałe słowa wzory
czy to kod życia
język czucia
kto to wie
tekst błyskawicznie zamazuje się i znika
tylko dziecko i poeta
patrzą urzeczeni

Przydź… W taki wiecór
Grzech być kajś daleko.
Splatom pociorki w snurkowom drabine
cobyś mioł blizej i warcej do chałupy.
Przydź i prec podryj
Smutku pajencyne…

Śrybelny cas
W śrybelnym lesie zaśpione drzewa
W śrybelnym lesie zaśpiony cas
Kie na mnie krzycys
Kie smutno w sercu
Uciekne stela
W śrybelny las
…nie nojdzies mnie…

z a w i e r s z o w i ł o  się powietrze

Przydź
Przydź ku mnie, Kazek…
Juz sie cichoś suje.
Miesionc rychtuje śrybelne pościele.
W taki cas serce za tobom banuje.
A tobie nima…
Nie wiys, co jo cuje?!
Przydź. Chyć w ramiona.
Wybośkoj, ukochoj…
Niek sie ozpalom zyngry gwiozd nad nami.
W syrokim świecie nie nojdzies miłości,
a jo cie schowom
pod nocy włosami…
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Mijanie
minyno
casym ino
w ozwie po turniak
w lamyncie holnego
usłysys
lukanie boginek
gwizdy chłopców idoncyk na zbój
płac krowiorki przy pustym sałasie

minyno
skole starte kiyrpcami
zabocyły wartkie kroki
jedle leśne prymistki
nie grajom Kasprowicowi i inksym panom
idym
patrzym
słuchom
i jo sie miyjom

87

PAWEŁ SOROKA

JERZY B. SPRAWKA

Ur. 3 września 1953 roku w Gnieźnie. Poeta,
dziennikarz, politolog i animator kultury oraz
działań gospodarczych. Uprawia twórczość poetycką, jest autorem czterech wydanych tomików wierszy oraz dwóch arkuszy poetyckich.
Ponadto jego wiersze ukazały się w kilkudziesięciu czasopismach oraz w kilkunastu almanachach i antologiach.
Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, redaktorem naczelnym pisma społeczno-literackiego „Własnym
głosem”. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Poeta, prozaik, eseista. Członek LO ZLP. Debiutował jako poeta w 1960 r. W dorobku posiada tryptyk powieściowy Sekretne życie topików (2003), Tajemne życie korników (2005) i W rezerwacie (2007). Opracował i wydał kilka antologii poetyckich
min. Kto ojczyźnie służy (2004) i Jak ojczyźnie służyć (2009). W 2007 r. opracował
monografię mówiącą o życiu i walce żołnierza Armii Krajowej Zapach lasu (2007).
W 2010 r. opublikował tomik poezji i miniatur prozatorskich Z kwarantanny. Natomiast w 2015 r. opublikował zbiór esejów pt. Syndrom tułacza. Ostatnio ukazał
się zbiór opowiadań zatytułowany W tył zwrot (2017) Jerzy B. Sprawka jest laureatem wielu prestiżowych nagród literackich i państwowych. W tym min. Nagroda
im. Witolda Hulewicza (2004), Nagroda Prezydenta m. Lublina i Marszałka woj.
lubelskiego. Otrzymał Medal Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Złoty Krzyż Zasługi.

Warszawa

Odkrywanie polany
Jawi się jak wielki stadion
przez który dziki przeszły
jak pługi
rany wyrębu okryte ostrowami malin
w trudzie odkrywam rewiry jeżyn
pokrzywy parzą aż po brwi
od potu mokry
czerwony od soku
idę w otchłań pachnącą żywicą
W niej dziczyzna drzemie
dumne sosny potrząsają
nade mną koronami
na skraju leśniczówka
omotana pajęczyną tajemnicy
naprowadza mnie na szlak
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Lublin

Kres
			

Pamięci Poety Wincentego-Witka Różańskiego

Wokół mnie gęstnieją cienie
bliskich znajomych przyjaciół
Zgromadzone na bezkresnych łąkach
nie tłoczą się nie cisną
Cierpliwe nieme patrzą
jak w zawstydzeniu
chyłkiem
przemyka spłoszona rubasznym śmiechem
wydrwiona Uczciwość i Pokora
nadchodzą pokolenia oślepionych
Wykoślawione przez chytrego Mamona
Dzieci stają się pokarmem Lewiatana i jego
żarłocznych nienasyconych nałożnic
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Z głębi nieskończoności
powolnym krokiem nadchodzi
Jedyny
Nieprzekupny
Sprawiedliwy
Kres

ENORMI STATIONIS
Warszawa

Poeta, tłumacz, przekładany m.in. na język rosyjski, rumuński, włoski.

Dzień czwarty
Wysoki firmament rozpala się.
Dwa stale świecące, jednakowe dyski przesuwają
się nad pochyłą równią.
Złote, suszące Słońce oświetla ziemię.
Porusza się, to do przodu, to do tyłu.
Srebrzysty, wilgotny Księżyc krąży w przeciwnym kierunku.
Zaprzęgnięte do sklepienia niebios oddzielają dzień od nocy.
Krzepią czas. Wyznaczają cykle.
Podczas zaćmienia zachodzą jeden na drugi.

KAZIMIERA SZCZYKUTOWICZ
Kielce

Kazimiera Szczykutowicz (1948) – nauczycielka
matematyki, mieszkanka Kielc, członkini Związku Literatów Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Debiut literacki – 2007 rok.
Publikowała w wielu czasopismach krajowych
i zagranicznych (m.in. w Polonijnym Dzienniku
Związkowym w Chicago – USA), almanachach i antologiach oraz serwisach internetowych. Aktywnie
uczestniczyła w spotkaniach pisarzy polskich i nie
tylko, Światowych Dniach Poezji, Warszawskiej
Jesieni Poetyckiej i innych, organizowanych przez ZLP.
Wydała pozycje książkowe: Jak zakotwiczyć NIEBO (2009), Mowa wiatru
(2010), Gra z ciszą (2011), Poddani światłu – poemat (2012), ŚWIĘTOkrzyskie
nastroje – poemat (2013), Słowem w nurcie (2014), TROPEM CZAROWNICY
spod Łysicy (2016), Szlifować zdrowie (2016), Poezja profiluje człowieka (2017),
Wzdłuż rozdarcia (2017) oraz książki dla dzieci: Myszka (2011), Kasia… Katarzyna
(2011), Uliczka Zazakrętem (2013), Wszędobylska Bajeczka (2016 – dwujęzyczna
w jęz. polskim i angielskim).
Książki dla dzieci zostały przełożone na język brajla, znajdują się w Bibliotece
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
Wybrane wiersze Autorki włączono do programu nauczania – Wychowanie
do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej w opr. Teresy Król
Wędrując ku dorosłości. Scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne (2017).

sekretnie

w lesie mieszanym
szepczą drzewa
o brzozie która się złamała
chcąc zatrzymać zamortyzować
lot rannego ptaka

Na twarzy świata blizny,
krwawiące rany.

KAZIMIERA SZCZYKUTOWICZ Na twarzy świata

W różowych buduarach
wypełnionych aromatem czarnego bzu
i sierścią kosmatego Priapa
wylegują się rozleniwione Pokusy
oblizują wypielęgnowane paluszki
obiecując raj

KAZIMIERA SZCZYKUTOWICZ

Na twarzy świata
(wiersze wybrane i nowe)
Pozycja wydana na XIX Światowy Dzień Poezji UNESCO
organizowany przez Poezję dzisiaj

Gdyby tak można
załatać spory, konflikty –
słowem mówionym albo pisanym –
Ziemia by krwią nie przesiąkała.

szepczą o drzewie Krzyża
co świętym się stało

ISBN 978-83-7358-206-4

Wydawnictwo Książkowe IBiS

o krzyżu brzozowym
pośród poszycia leśnego
o czaszkach przedziurawionych
przestrzelonych ciałach
o guziku z orzełkiem
sercach i mózgach jak skała
Na twarzy swiata_okl.indd 1

2019-02-28 10:38:49

o tym szepczą co podczas wojen
że Ziemia nasza piękna
strojona kwiatami
ciągle chłonie krew ludzką
broczy ranami co zadaje człowiek
zwalczając człowieka
szepty szumem niekiedy
prawie buntem
w ogromnym zdziwieniu
jakby krzyczą do nieba
unosząc konary
Wiersz z najnowszej książki autorki pt. „Na twarzy świata” IBiS – 2019.
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MIKOŁAJ JULIUSZ WACHOWICZ
Warszawa

Ucho uchodźcy
Samolot skosił do Pragi
pofrunął skosem na Kos
Kosmaty kamienisty brzeg koło Tigaki
rankiem zasnuły wiosła
plastiki obuwie opony
kapoki podarte portki dziurawe pontony
Port kojski wstęgą syryjską przyciemniony
mrowie z Marmaris
znów oblega twierdzę jasną joannitów
pustą
a pełną grzybów i pniaków
asklepiejońskich ułomków Antyku
ucho
uchodźcy
na jasnym bloku
wyrzezane
Bartek i Bertek budują z błota i kamyków
wespół z Damianem
fortecę łudząco do twierdzy podobną
Tigaki na Kos, 28 – 31 sierpnia 2015
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GRZEGORZ WALCZAK
Warszawa

Poeta, członek ZAiKS-u, uhonorowany brązowym
medalem Gloria Artis.
Ojcu memu, oficerowi WP, dowódcy
grupy AK w lasach na Lubelszczyźnie,
zamordowanemu przez Niemców w Auschwitz

Cień
Przebiegają mi przez głowę sny.
Sny, ojcze, o tobie są niemożliwe,
więc czemu mi coraz częściej,
chyba w snach, mówisz,
że nie byłem dostatecznie odważny.
Ty bardzo szybko zostałeś herosem,
nie poszedłeś na układ
nawet z Aniołem Stróżem.
Bardzo szybko powiesili cię
pod obozowym murem.
Cisnęli cię w dół, nim uleciałeś do góry.
Upokorzony na ciele, nieugięty duchem
teraz przychodzisz urągać mi
swoim wzniosłym milczeniem.
Ty – prawdziwy bohater –
nie masz nawet grobu.
Dopisałem cię do marmuru
matki. Ona umiała płakać,
ja zawsze miałem zespół suchego oka.
Teraz wpuszczam pod powiekę
kroplę nieba zamkniętego
dla płochych jaszczurek
i innych płazów, gadów,
wpuszczam sztuczną łzę poezji,
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choć „najmniej poetą jest piszący wiersze,
a najmniej poezją jest napisany wiersz”.
Ty byłeś poetą, bo zanim umarłeś,
już wpisałeś śmierć swą w podkrążone oczy
i chodziłeś z nią pod rękę
nieuważny, bohatersko, choć skromnie,
z nieuświadomionym nimbem straconego pokolenia,
bez żadnego przykrycia,
bez barwy ochronnej.

jak beznadziejne w 44 naiwnych czekanie.
A teraz przychodzisz w niemożliwych snach.
Jakże cię mogę poznać,
gdy cię nie poznałem?
Jakże cię mam kochać,
kiedyś ty ze spiżu?
A nocą nawet myślę,
że czasem umrzeć wcale nie jest trudniej,
niż żyć.

Nie potrafiłeś, nie chciałeś, jak wiele innych stworzeń,
upodobnić się do podłoża.
Wolałeś być zawsze wyraźny.
Kładłeś się na leżaku w ogrodzie
w dniu bezchmurnym i tak jak ty przejrzystym,
niepomny na obławy,
na przypływy czerni,
na volksdeutschów i piwniczne szczury,
co swym przerażeniem jeszcze bardziej
obnażały twoją zuchwałość.
Pobliski las słyszał, jak wołasz:
Jestem wolny! Przyjdźcie po mnie!
Gdzie mi się podziały te po tobie geny?
Spłynęły mi z moczem,
może z matki łzami?
Umiałem tylko rzucić niewybuch
przed ołtarzem Pana.
A On się nigdy do mnie nie odezwał,
nigdy się na mnie nie pogniewał,
patrzył tylko pustką
wypalonych okien,
niedomkniętych drzwi,
którymi wyszedłeś po raz ostatni.
Byłeś odległy jak syberyjska zima,
jak przycupnięta w bezruchu po drugiej stronie Wisły
armia wyzwolicieli, która cię dawno chciała pojmać,

Piotrowe Pole, lasy Iłżeckie 2017 r.
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MARLENA ZYNGER
Warszawa

Członkini ZAiKS-u, redaktor naczelna kwartalnika „LiryDram”, laureatka Nagrody „Złotego
Pióra” – Światowy Dzień Poezji ustanowiony
przez UNESCO.

Cieszyć się wiosną
nim przeminie
Tak bardzo pragnę abyś mnie przytulił
I aby dłonie twoje wzięły moje dłonie
By głos twój nigdy nie zamierał
A oczy zawsze śmiały się do mnie
Pragnę odkrywać cały świat na nowo
Dzielić z tobą każdy dzień godzinę
I serce swe otworzyć przed tobą
I cieszyć się wiosną nim przeminie
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ANDRZEJ ZANIEWSKI
Warszawa

Członek ZAiKS-u, poeta, prozaik, eseista, krytyk, laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji
ustanowionego przez UNESCO. Jego powieść
„Szczur” była tłumaczona na 38 języków.

***
Milczałem,
Okrążyło mnie niebo
Wysokie, piękne,
Z oświęcimskiego śniegu mój ojciec
Podniósł rękę.

Wkładka przygotowana przez Szczeciński Oddział Związku Literatów Polskich.

JOANNA MURAT

Reskie reminiscencje poetyckie
Reska Wiosna Poezji, którą w ubiegłym roku patronatem objął burmistrz
Reska, miała swój początek w chwili ogłoszenia przez Związek Literatów Polskich
oddział w Szczecinie projektu rozpowszechniającego rodzimą twórczość literacką
pod nazwą Zachodniopomorska Wiosna Poezji. W naszym mieście z tym wydarzeniem wiąże się cykl imprez, podczas których pragniemy zainteresować mieszkańców pięknem słowa w niekonwencjonalny sposób.
Nasz projekt opiera się na spotkaniach z literatami oraz happeningach. Staramy się zapraszać do Reska literatów ze Szczecina. Spotkania z nimi to święto
poezji zachodniopomorskiej, bowiem recytowane są wiersze rodzimych twórców
przeplatane piosenką poetycką, utworami muzycznymi w otoczeniu iście wiosennej
scenerii. Zwieńczeniem tych wydarzeń są indywidualne rozmowy słuchaczy z literatami i oczywiście możliwość zakupu książek z ich dedykacjami.

Staliśmy obok siebie,
Ja i on-legendarny,
Otoczeni mrokiem i śniegiem,
Niezniszczalni.
To jest mój udział w wojnie,
Ten płacz,
Oświęcim,
Zabity ojciec,
Własna twarz.

Spokanie z poetką Krystyną Rodzewicz. Rozmowę prowadziła Joanna Murat.
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Mieszkańcy Reska zasłuchani w poetycki repertuar.

Małgorzata Hrycaj kandydatka do ZLP O/Szczecin na spotkaniu w Resku.

Poetycki występ na szkolnej scenie w Zespole Szkól w Resku.

Uczennice podczas roznoszenia ulotek zapraszających na inaugurację
Reskiej Wiosny Poezji.
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Naszym celem są nie tylko klimatyczne spotkania w Zespole Szkół w Resku. Pragniemy, by liryka nie była „zamknięta w murach”, lecz by oddychała pełną
piersią i wtapiała się klimat miasta. Staramy się znaleźć sposobność celebrowania
poezji wspólnie z naszymi mieszkańcami. Już na dwa tygodnie przed kalendarzowym rozpoczęciem wiosny dzieci i młodzież z reskich szkół barwnie wymalowana
i przebrana zachęca mieszkańców do uczestnictwa w inauguracji kolejnych edycji
Reskiej Wiosny Poezji. Uczniowie wręczają przechodniom własnoręcznie wykonane
ulotki zapraszające, by wspólnie z nimi zapoczątkowali to święto słowa.
Wykorzystując mrok wcześnie zapadający o tej porze roku, wyświetlamy na
murach pięknie odrestaurowanego ratusza wiersze zachodniopomorskich poetów
oraz uczniów z naszych szkół. Niektóre utwory są recytowane.
Młodzież zaprasza na Reską Wiosnę Poezji.

Za nowatorskie uważamy warsztaty filmowe, których głównym celem jest
umożliwienie uczniom z Zespołu Szkół w Resku nakręcenie etiud do tekstów wierszowanych. Dwie z nich zostały pokazane mieszkańcom naszego miasta oraz
wyświetlone w szczecińskim Kinie „Pionier”.
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do zaprezentowania wierszy zachodniopomorskich poetów i recytowania ich podczas szkolnych i miejskich uroczystości.

Ekspozycja plenerowa wierszy zilustrowanych przez uczniów
z Zespołu Szkół w Resku.

Kolejne spotkanie mieszkańców z liryką ma miejsce w maju jak zwykle na
rynku naszego miasta. Reską Wiosnę Poezji wzbogacamy o ekspozycję wierszy, do
których ilustracje wykonują uczniowie z reskich szkół. Zachętą do zaczytania się
w utwory są dźwięki piosenek poetyckich otulające rynek i oczywiście recytacje wybranych utworów.
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Wystawa wierszy poetów zachodniopomorskich poświęconych Niepodległej.
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Wiosna poezji w naszym mieście żegnana jest podczas Nocy Świętojańskiej.
Uczniowie występują na niej, prezentując repertuar poetycki. Przy zakupie wianków
mieszkańcy Reska otrzymują wiersze napisane przez poetów zachodniopomorskich
i uczniów reskich szkół.

Pożegnanie Reskiej Wiosny Poezji podczas Nocy Świętojańskiej.

Joanna Murat, nauczycielka Zespołu Szkół w Resku
Zdjęcia: Elżbieta Kuc, Joanna Murat

LESZEK DEMBEK

IV Zachodniopomorska Wiosna Poezji w Resku
Zachodniopomorska Wiosna Poezji to projekt literacko-artystyczny realizowany od 2016 roku przez Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. Istotą
tego projektu jest poszukiwanie interesujących, form przekazu współczesnej poezji.
Realizacja tego przedsięwzięcia oparta jest zasadniczo o środowiska literackie naszego regionu. Ważnym elementem wspierającym te działania są również instytucje
kultury, oświaty oraz media.
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Inauguracja tegorocznej (21 marca) Wiosny Poezji (poprzednie odbywały
się w Szczecinie i Choszcznie) rozkwitnie nam w Resku, które swoimi działaniami
mocnym akcentem zapisało się w ten poetycki projekt. Reska Wiosna Poezji to ważna konstelacja zachodniopomorskiej wiosny, z uwagi na fakt, że tutejsze działania
bardzo dobrze wpisują się w kontekst nowatorskich poszukiwań promocji poezji, ze
szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej.
Przykładem tych wydarzeń literacko-artystycznych może być: projekcja
wierszy poetów zachodniopomorskich, która już od trzech lat odbywa się na murach miejskiego zabytkowego Ratusza. Tym samym to małe miasteczko swoimi
działaniami dołączyło do Warszawy, Krakowa, Poznania oraz ostatnio Szczecina. Ale to nie jedyne tego rodzaju działania, należy też wspomnieć plenerowe
wystawy wierszy poetów z naszego regionu oraz uczniów z tutejszej szkoły. Realizowane były też impresje filmowe na kanwie wybranych utworów poetyckich,
które pokazywano podczas wydarzeń kulturalno-oświatowych również w otwartej
przestrzeni.
Można powiedzieć, że to ważne lekcje kreatywności, aby w sposób nowoczesny promować poezję, aby nadać nowy impuls doceniający jej piękno.
Autorem tych wydarzeń jest środowisko szkolne tutejszego Zespołu Szkół,
wspierane przez Centrum Kultury oraz przez władze miasta na czele z Burmistrzem.
Ważnym akcentem rozpoczęcia tegorocznej Wiosny Poezji w Resku, w dniu
Światowego Dnia Poezji będzie wystawienie przez Teatr Poezji składający się
z uczniów szkół w Resku i Szczecinie spektaklu pt. „Ku gwiazdom na skrzydłach
marzeń”. Należy zauważyć, że tutaj wiosna rozpoczyna się już w styczniu, bowiem
już od tego miesiąca w Zespole Szkół na specjalnie zorganizowanej wystawie prezentowana jest twórczość poetów i pisarzy naszego regionu.
Wiosna Poezji – 2019 w naszym regionie będzie miała wymiar nie tylko
zachodniopomorski, ale również będzie to prapremiera Światowego Dnia Poezji
UNESCO, którego następnie premiera odbędzie się w Warszawie. Tej wyjątkowej
inauguracji Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji będzie patronowało pismo literackie
„Poezja dzisiaj”, które w roku ubiegłym obchodziło swoje 20-lecie istnienia. A gościem specjalnym tej szczególnej i zarazem historycznej chwili będzie Aleksander
Nawrocki, redaktor naczelny „Poezji dzisiaj”, poeta, prozaik, krytyk, wydawca i tłumacz, organizator Światowego Dnia Poezji UNESCO w Polsce oraz Festiwalu Poezji
Słowiańskiej.
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Z Reska w dniu 21 marca, rzeką Regą w ramach działań happeningowych
popłynie poetyckimi statkami przesłanie:
poeci w cieniu – co go nie ma też odnajdą się
wierszem jak chlebem się podzielą
– bo jak światło jest poezja…
Do tego wodnego poetyckiego orszaku też planują dołączyć poeci z Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich, których wiersze mają zostać zwodowane
na Odrze oraz Klub Literacki „Na Wyspie” w Świnoujściu gdzie poezja dotknie
fal Bałtyku.
W Parku Miejskim „Różanka” w Szczecinie na koncercie muzyczno-poetyckim w dniu 23 czerwca 2019r., po raz czwarty popłyną wiersze Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”. Patron konkursu
(w jednej osobie Przybyszewski i Peiper… jak pisze prof. E. Balcerzan) był twórcą
słynnej Grupy Poetyckiej „Metafora” do której chciał wstąpić legendarny poeta jak
również prozaik, pieśniarz i tłumacz Edward Stachura. Podczas tego wydarzenia
w alejce „Pod Pergolami” będzie miała miejsce również wystawa wierszy (na prawie
dwumetrowych stelażach) pokonkursowych, nie zabraknie także wśród róż artystów
malarzy z naszego regionu. Przewidywana jest również projekcja filmowych impresji poetyckich w jednym z kin szczecińskich, będąca kontynuacją ubiegłorocznej
edycji. Ale warto wspomnieć, że planowane są też dalsze działania w ramach cyklu
„Laboratorium Poezji” związane z nowym projektem pn. „Poetycki Pryzmat” oraz
stworzenie wierszowanego flash moba. To tylko niektóre z przewidywanych wydarzeń kulturalnych tegorocznej poetyckiej wiosny.
Poezja stale wymaga przekładu intersemiotycznego, który wedle Romana
Jakobsena jest wymianą tworzywa komunikacyjnego, przeniesieniem tekstu z jednego w inny system znakowy, z poezji do muzyki, z malarstwa do powieści, z filmu
do teatru …*.
Najważniejsze aby krąg zainteresowanych liryką stale zwiększał się, gdyż:
…poezja myśli o wszystkich
ludziach, lecz o każdym z osobna.
Nie istnieją kategorie, istnieje człowiek. Ten jedyny człowiek.
   Daniele Giancane
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Za każdym wydarzeniem kulturalnym stoi twórcza myśl i jej konsekwentna
realizacja, która ma swoich zaangażowanych autorów. W przypadku Reskiej Wiosennej Poezji są to:
Arkadiusz Czerwiński, burmistrz Reska, który sprawuje honorowy patronat
na Reską Wiosną Poezji, oraz organizatorzy: Dariusz Siemasz, dyrektor Zespołu
Szkół w Resku, Jolanta Furman dyrektor Centrum Kultury oraz Joanna Murat,
nauczycielka języka polskiego i inicjatorka Reskiej Wiosny Poezji.
Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie składa za pośrednictwem
„Poezji dzisiaj” serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które
wspierają promocje współczesnej poezji w ramach Zachodniopomorskiej Wiosny
Poezji, która w znaczący sposób wpisuje się w Światowy Dzień Poezji UNESCO,
gdzie główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu.
Piękni ludzie, piękne dni gdy dla innych światłem poezji kwitną.
* Edward Balcerzan, „Pochwała poezji”, str. 128

DANUTA SEPUCO

Zachodniopomorskie celebrowanie poezji
„Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują swoje myśli, a myśli znajdują swoje słowa” powiedział Robert Frost, uznany za największego amerykańskiego poetę
XX wieku. Poeci szczecińscy, zrzeszeni w Związku Literatów Polskich, stawiają sobie za cel upowszechnianie tej twórczości.
Pierwszą i główną formą jej prezentacji było słowo drukowane. W 2012 roku
Róża Czerniawska-Karcz (prezes oddziału ZNP w latach 2011–2015) zainicjowała,
w ramach projektu wydawniczego, serię: akcent. To przedsięwzięcie zyskało uznanie władz Szczecina, które rokrocznie wspierają finansowo twórczość pisarzy ZLP.
Do dziś wydano blisko 60 zbiorów poezji i książek z prozą członków rzeczywistych
i autorów oczekujących na przyjęcie do organizacji. Każda nowa książka ma swoją
promocję i tradycją stało się, że w zabytkowych salach Szczecińskiego Inkubatora
Kultury i Pałacu Młodzieży Pomorskiego Centrum Edukacji odbywają się spotkania
z autorami. Taki wieczór ma zawsze wyjątkowy nastrój. Autor opowiada o swoim
tworzeniu, czyta swoje wiersze. Całość przeplatana jest muzyką, a na zakończenie
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publiczność uczestniczy w indywidualnych rozmowach z literatami przy kawie
i ciastkach. Niejednokrotnie amatorzy poezji, opuszczając salę, nie kryją, że przychodzą tu na literackie święto, by dać ujście swojemu liryzmowi.
„Jedyną rzeczą, która może uratować świat jest odzyskanie świadomości
o świecie. To właśnie czyni poezja”(Allen Ginsberg). Szczecińscy literaci szukają
kolejnych form doceniania poezji. W 2016 roku z inicjatywy i zgodnie z koncepcją
Leszka Dembka (prezes od 2015 r.) zainaugurowano następny projekt pn. „Zachodniopomorska i Szczecińska Wiosna Poezji”. Głównym założeniem tego wydarzenia
jest poszukiwanie nowatorskich form przekazu poezji dla ukazywania jej istoty. Corocznie dniem inauguracji jest 21. marca, ustanowiony przez UNESCO Światowym
Dniem Poezji. Wówczas zostaje ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”. Z roku na rok ilość uczestników konkursu
zwiększa się. W ciągu trzech edycji w konkursie wzięło udział blisko 200 poetów,
którzy łącznie zgłosili ponad 600 utworów.
Cały program projektu ewaluuje. Stałym jego elementem jest Wodowanie
Statków Poezji, performance przeprowadzany podczas Dni Morza w Szczecinie.
Autorem przedsięwzięcia jest Robert Florczyk, poeta, marynista. Impreza jest przygotowywana we współpracy z Hufcem Szczecin ZHP i młodzieżą szkolną. Wspólnie
z poetami wykonują statki z papieru. Na ich powierzchni drukowane są teksty wierszy. W czerwcowy dzień poeci w orszaku maszerują na odrzańską marinę i z pomostu puszczają statki na wodę. Wydarzenie przyciąga wielu szczecinian i turystów.
Spontanicznie proszą o tekturowe łodzie, by symbolicznie oddać cześć twórcom.
W podobnym klimacie literaci z Klubu Literackiego „Na Wyspie” w Świnoujściu na
miejskiej plaży przeprowadzają swój happeningowy spektakl pt. „Słowa na wiatr”.
Szczecińscy pisarze dla przybliżania i popularyzowania poezji sięgają po
współczesne środki przekazu. Waldemar Wasilewski, Adrianna Rauhut z Nieformalnej Grupy Literackiej Iuvenis Ars i Aneta Benewiat, poetka i malarka zainspirowali poetów do tworzenia etiud filmowych. Ich treścią są, oczywiście, ich wiersze.
Poeci stali się, więc, autorami krótkich form filmowych. Pierwszy pokaz etiud pn.
„Poezja na ekranie” odbył się w kwietniu 2018 r. w najstarszym kinie świata „Pionier” w Szczecinie. Aneta Jakubczak z Grupą Literacko-Artystyczną „Horyzont”
stworzyły widowisko pn. „Mistyczny performance Siła ognia”, oddziałując na widzów muzyką, tańcem, pokazem etiud filmowych, inscenizacją, wystawą wierszy.
W otwartą przestrzeń podszczecińskich krajobrazów zaprosiło Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach. Jego aktywiści – Anna Słowińska,
Helena Pilarska, Stanisław Rapior i Janusz Kaczmarski – zachęcali uczestników
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plenerowego happeningu pn. „Okno na wiersz” i „Szyrwielowe motyle” do tworzenia własnego poetyckiego okna.
Podczas Dni Muzeum, w ramach współdziałania z Muzeum Narodowym
w Szczecinie i Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji „Lider”, zorganizowano plenerowe widowisko multimedialne „Poezja i muzyka - malowane światłem”. Na ścianach – pokaz wierszy na budynku Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego,
z wykorzystaniem slajdów, pojawiały się teksty wierszy i obrazy malarzy ze Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej. Wizualizacji towarzyszyła recytacja utworów i kameralny koncert. Reżyserii tego widowiska podjął się Zenon
Lach-Ceraszyński, poeta, animator kultury.
Wiosna Poezji kończy się w czerwcu, w ostatni weekend wiosny. Do Szczecina zjeżdżają z całej Polski uczestnicy konkursu im. Bursewicza. Co roku biorą udział
w Turnieju Jednego Wiersza pn. „Między Morzem a Tatrami”. Na finał Szczecińskiej i Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji zapraszani są do Ogrodu Różanego. Uroczystość ma charakter plenerowego widowiska artystycznego. Twórcą koncertów
poetycko-muzycznych jest Zenon Lach-Ceraszyński. Głównym punktem spotkania
jest ogłoszenie wyników konkursu. Z estrady płynęły strofy nagrodzonych utworów,
a ich interpretacji muzycznej podejmowali się min. szczeciński raper – Krzysztof
Kaczmarek, Adrian Kluś z zespołem instrumentalistów, zespół rockowy „The Red
Black Sappers” z 5 Pułku Inżynieryjnego oraz recytatorskiej szczecińscy aktorzy
Teatru Współczesnego – Krystyna Maksymowicz i Ewa Błaszczak, a także laureaci
konkursów recytatorskich. Co rok w alejach Różanki, pośród pachnących róż, odbywały się happeningi malarskie. Członkowie Stowarzyszenia Artystów Integracji
Europejskiej, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Szczecinie oraz Klubu Plastyka „Impresja” w Choszcznie malowali obrazy do wierszy,
prezentowali swoje prace. Także w tym miejscu była budowana wyjątkowa galeria
wierszy. Jej pomysłodawca Leszek Dembek obejmował kierownictwo organizacyjno
-literackie, a oprawę graficzną tworzyli Zbigniew Jahnz, plastyk i szczeciński poeta,
Adrianna Rauhut z Nieformalnej Grupy Literackiej Iuvenis Ars oraz Małgorzata
Buca z Firmy Reklamowej Graffiti ze Szczecina. Ewenementem w eksponowaniu
twórczości pisarskiej było przełożenie prezentowanych tekstów wierszy na język
Braille’a. Autorką tego pomysłu była Krystyna Rodzewicz, szczecińska pisarka.
„Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już
padła. A ja nie wiem i nie wiem, i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy” (Wisława Szymborska) Szczecińscy literaci podejmują się prób przełożenia wierszy na język muzyki, impresji filmowych, teatru, pantomimy, tańca, baletu, performance’u.
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Szczególną wagę przywiązują do działań artystycznych w przestrzeni publicznej,
gdzie – jak głoszą – powinna następować interakcja sztuki. Ważne są dla nas w tym
zakresie kreowanych zdarzeń literacko-artystycznych trzy główne filary działania,
tj.: wzajemna inspiracja, promocja i integracja zachodniopomorskich środowisk twórczych czytamy na ich stronie internetowej (www.zlpszczecin.pl).

Tak określona misja jest motorem współpracy szczecińskich środowisk literacko-artystycznych oraz instytucji kulturalno-oświatowych. W procesie oswajania
poezji uczestniczą więc: Związek Literatów Polskich Oddział w Koszalinie, Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach, Klub Literacki Na Wyspie w Świnoujściu, Krajowe Bractwo Literackie w Koszalinie, Nieformalna Grupa
Literackiej Iuvenis Ars, Grupa Literacko-Artystyczna Horyzont US Szczecin, Wojskowa Grupa Literacka In Aeternum. Swoje uznanie dla działalności szczecinian
okazali Uta Przyboś, warszawska poetka i malarka, Szymon Bursewicz, syn patrona
konkursu, Jan Zdzisław Brudnicki, eseista i krytyk literacki, Aleksander Nawrocki,
redaktor naczelny „Poezji dzisiaj”, poeta, prozaik, krytyk i tłumacz, Kazimierz Burnat – poeta, publicysta, dziennikarz, przyjmując zaproszenie do świętowania poezji.
„Zadaniem poety jest nazwać nienazwane, wskazać oszustwo, zająć stanowisko, wytoczyć argument, ukształtować świat i zatrzymać go w stanie uśpienia” (Salman Rushdie). W tym roku Oddział Szczeciński ZLP ogłosi czwartą edycję Wiosny
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Poezji i Konkursu im. Józefa Bursewicza. Przygotowania rozpoczęli prawie przed
rokiem. Nie ujawniają swoich planów. Na pewno mają trudne zadanie, bowiem przyznana im w 2017 roku nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza za upowszechnianie
literatury współczesnej zobowiązuje do intensyfikowania swoich przedsięwzięć.

Tekst: Danuta Sepuco
Zdjęcia: Adam Siedlecki, Zbigniew Jahnz
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WIERSZE ŚRODOWISKA ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W SZCZECINIE

KATARZYNA CHABOWSKA (1980) – absolwentka fi-

lologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim, nauczycielka języka polskiego. Poetka. Autorka trzech książek poetyckich. Należy do Koła Kandydatów Szczecińskiego Oddziału
Związku Literatów Polskich.

***
niektóre miejsca
żyją
oddychają obecnością
bliskich ludzi
połączonych
korytarzami mentalnymi
a jeśli to mój własny
oddech
zaspokaja wszelkie
potrzeby
przynależności

czuję się u siebie
od pierwszej chwili
kiedy wreszcie
poczuję się u siebie
dlaczego jest mi to
zupełnie obojętne

RÓŻA CZERNIAWSKA-KARCZ (1950) – poetka,

eseistka, publicystka, redaktorka serii: akcent (autorka
57 wstępów-esejów o prozie i poezji), animatorka kultury.
Szczecinianka. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. 35 lat w zawodzie nauczycielki. Od 2001 roku w Szczecińskim Oddziale ZLP, w latach
2011–2015 prezes oddziału. Autorka 11 tomów poetyckich
oraz 2 książek prozatorskich.
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Więc...
na początku
poszukujemy wciąż nowych
znaczeń
form
ekspresji tymczasem
wulgaryzm
dominuje
powszednieje neologizm
dławią zapożyczenia

najbardziej przeraża
lingwistyczny
semantyczny
leksykalny
strukturalny gąszcz
nowych pojęć
a przecież na początku
było tylko SŁOWO
więc?...

LESZEK DEMBEK (1957) – politolog. Oficer rezerwy

Wojska Polskiego. Od 2015 roku prezes Szczecińskiego
Oddziału Związku Literatów Polskich. Organizator i pomysłodawca wielu cyklicznych form promocji literatury.
Autor piosenek literackich oraz szkiców (rozważań) o poezji. Poeta, autor 5 książek poetyckich. Jest inicjatorem
wierszy eksperymentalnych opublikowanych w książce Polifonia Poezji, 2015. Jego utwory były tłumaczone na język
grecki, rosyjski i angielski.

Wyznanie poety
Poezja – jak diament szuka światła
które jak nadzieja nieustannie musi kwitnąć
dobrym zdaniem jak chlebem chce się dzielić
deszczem liter obmywać strapione myśli
sumienia pragnie goić metaforą rozgrzeszenia
strofą miłości serca do białego snu kołysać
rozpala marzenia jak bajeczne latawce  
nieufność wzbudza by ocalać piękno
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snuje nieustającą wiarę na słodkie czereśnie
za horyzontem nieznanej jeszcze nam drogi
gotowa z granatem nieskażonej prawdy
rzucać się w obronie słowa bez skazy
jeśli poematy jak szpady się krzyżują
to aby ostrzem wyobraźni objawiać perły życia
powiedz mi że dzisiejszej nocy
nie zgasną wszystkie na ziemi – wiersze
(jeśli tak, zostanę –
z księżycem jak niebo uśmiechniętym)  

śladami Almayera
zaglądają
jak za tajemny parawan
za Conradowską smugę cienia
w rozterkach lorda Jima
smakują marzenia i klęski
oczarowania
rozczarowania
A dni powszednie
jak ziarnka piasku
na plaży
odpływają
z przybojem fal

Szczecin 12.02.2019 r.

BARBARA T. DOMINICZAK (1939) – poetka, ese-

istka, publicystka, polonistka. Absolwentka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studium podyplomowego z historii sztuki. Autorka 9 tomów poetyckich.
Współredaktorka Biuletynu Rodzin Katyńskich „Rodowód
II” oraz kwartalnika „Ostróg”. W 70. rocznicę forsowania
Odry, napisała poemat Siekierki… Od 1995 roku należy
do Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Poezja morza
Za mgłą
za siódmym snem
i brzegiem jawy
nieuchwytna poezja
Oczy chłopca
błądzą rozmarzone
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ROBERT A. FLORCZYK (1963) – poeta, prozaik, pasjonat historii Szczecina, publicysta. Szczecinianin. Studiował ekonomię, ukończył studia prawnicze. Autor 2 tomów poezji i tomu prozy TRZY RAZY WOLNOŚĆ!
(2018). Organizator działań happeningowych pn. „Wodowanie statków poezji”. Od roku 2011 działa w Szczecińskim Oddziale Związku Literatów Polskich.

Brama portowa
oto jest Brama Portowa
pępek mojego miasta
tłumy wkraczają nią w świat
żeglują przez dzień
wiedząc
że jest to koniecznością
żelazna kurtyna naprzeciw oka i serca
rzeka odepchnięta od miasta i ludzi
taką tu chcieli mnie przybić ojczyzną
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dni tego świata
nie są policzone
dopóty
dopóki
kamień

ci którzy się na to nie godzili
milczeli
ale podnieśli głowę
zapłonęła żagiew protestem i rdzy śladem
kornik wolności drążył tunel
w żelazie zrzuconym na rogatkach miasta
na krawędzi mapy z twardą dedykacją
dworcowego megafonu
– to koniec
pociąg kończy bieg

larka, graficzka. Szczecinianka. Absolwentka ZUT w Szczecinie
na kierunku wzornictwo. Autorka 3 tomów poetyckich i 2 książek prozą. Od roku 2013 uczennica szkoły tańca o kierunku
Tribal Fusion. Inspiruje ją taniec gotycki. Udziela się w konkursach: wzorniczych, plastycznych i literackich oraz w wydarzeniach kulturalno-literackich miasta i regionu. Należy do ZLP
Oddział w Szczecinie.

ZDZISŁAWA GIERSZAL (1980) – poetka, bibliotekar-

ka. Absolwentka historii na Uniwersytecie Szczecińskim.
Inicjacja poetycka podczas II Nocy Poetów w Korytowie,
sierpień 2012 r. Pierwszy tom poezji pt. pomiędzy, seria: akcent, Szczecin 2014. Od 2011 r. działa w Oddziale Związku
Literatów Polskich w Szczecinie.

Dzień
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twój kamień
mój kamień

MAŁGORZATA GOLUDA (1986) – poetka, pisarka, ma-

stukając niecierpliwie klapkami
po rozpalonym granicie bulwaru
w końcu weszli w tę przestrzeń

dzień
spełzł
na niczym
oparł się o kamień
rozejrzał wokoło
i spełzł
na niczym
do siebie
niepodobnym

leży na swoim
miejscu

Pragnienie
Zgasiłeś światło
przetrwania
zaszywając mi
oczy
nićmi rozpaczy.

Zapomniałam
o ulotnych
motylach
sensu życia.
         29.06.2014, 1:15

twój dzień
mój dzień
deszcz
nawilży kamień
pod kamieniem
świat
zamknięty

MAŁGORZATA HRYCAJ (1964) – szczecinianka, absol-

wentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Logopeda. Sercem góralka. Autorka 2 tomów poetyckich. Redaktorka Magazynu
Kulturalnego Horyzont (2016). Należy do Stowarzyszenia
Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i jest honorowym
członkiem Janowskiego Klubu Literackiego. Kandydatka do
Szczecińskiego Oddziału ZLP.
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Spóźnieni kochankowie
						 na tak wiele sposobów, wniosłeś
						światło w moje życie.
    
                     William Wharton
pamiętam ten dzień we Wrocławiu
w mieszkaniu z oknami na katedrę
/stare cegły i klimat jakby siedział
przed nią Monet/ nie musiałam nic
mówić powiedziałeś to nie przypadek
wszystko dzieje się jak w powieści
wiedziałeś że czuję to samo biły dzwony
tłum skandował sanctus dookoła kwitła
hosanna na desce katedralnej wieży
wyryliśmy gloria wierząc że ukrzyżowana
może powstać

Kap/rysik
Maria lubi poezję
czyta ją zawsze przy gorzkiej herbacie.
śmieje się że artyści nie mają pojęcia
o cyklinowaniu a do tego urosły im
skrzydła

ZBIGNIEW JAHNZ (1952) – szczecinianin. Plastyk, fo-

tograf, grafik komputerowy, animator kultury. Były żołnierz
zawodowy. Należy do Wojskowej Grupy Literackiej „IN
AETERNUM” działającej przy Klubie 12 Szczecińskiej
Dywizji Zmechanizowanej. Uczestnik i laureat wielu konkursów literackich. Autor 4 tomów wierszy. Od 2017 roku
jest członkiem Szczecińskiego Oddziału ZLP.

Prośba
Przestrzeń pod stopami,
przestrzeń nad głową –
ograniczona odwróconym
kielichem spadochronu.
Wiatr gra na linkach życia
wyrastających z ramion
staccato wyciskające
łzy z oczu.
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ANNA JAKUBCZAK (1994) – poetka, prozatorka,
publicystka, redaktor Magazynu Kulturalnego Horyzont
oraz portalu E-tuszem.pl. Jest stałą współautorką cyklu
poetyckiego w The Year of The Poet, wydawanego przez
amerykańskie wydawnictwo Inner Child Press pod kierownictwem Williama St. Petersa. Autorka tomu poetyckiego
Ars Poetica (Londyn 2013). Studentka dziennikarstwa
i zarządzania mediami na Uniwersytecie Szczecińskim.
Od 2016 roku Kandydatka do Związku Literatów Polskich.

Zawieszony w otchłani
na granicy niebytu
gubię perły łez,
bezgłośnie krzyczę:
– kocham cię wietrze!
nieś mnie na swych skrzydłach
ku ziemi, która odda mój cień.

wydaje jej się że przestałem być poważny
a może nigdy taki nie byłem
mówi że siedzę tylko w tych wierszach
i na nic nie zwracam uwagi
nie wie że widzę więcej niż jej się wydaje
że codziennie ukradkiem przynoszę jej kwiaty
i chowam własne ja między wersami
z kaprysu piszę w nich
o miłości
jak nie z bajki
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BOGUSŁAW JANICZAK (1953) – poeta i prozaik,

marynista. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Od 1995 r. jest kapitanem żeglugi wielkiej. Autor
2 powieści, tomu opowiadań marynistycznych oraz 2 zbiorów poezji. Jest też autorem tekstów ponad 30 piosenek,
w tym 10 wydanych na płycie Przyjeżdżajcie na wakacje do
Darłowa. Jest członkiem Krajowego Bractwa Literackiego
w Koszalinie i ogólnopolskiego Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS. Kandydat do ZLP O/ Szczecin.

Pieśń
Boże poetów i żeglarzy
Boże włóczęgów
Który patrzysz z wysoka
Na dalekie przestrzenie

I mgieł nie zsyłaj
Zawróć wiatr przeciwny
W drodze do przystani
Boże wędrowców

Zapal światło
Gwiazdy Północnej
W każdą ciemną noc
Bądź ptakiem w dzień

Od portowych mielizn
Zachowaj tych wszystkich
Którzy jeszcze wierzą
W światło pierwszej gwiazdy

JANUSZ KRZYMIŃSKI (1932) – poeta, tłumacz,

dziennikarz, bibliotekarz, nauczyciel, operator filmowy,
autor audycji radiowych i telewizyjnych. Wespół z Józefem
Bursewiczem, Andrzejem Dzierżanowskim i Ryszardem
Grabowskim stworzył szczecińską grupę poetycką „Metafora” (1955). Przekładał z języka angielskiego i niemieckiego. Autor 3 tomów poezji i opowiadań prozą – szczecińskie
drobiazgi... zupełne, seria: akcent, Szczecin 2014. Należy
od 1961 roku do Związku Literatów Polskich Oddział
w Szczecinie oraz do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach.
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Argonauci wczesnych autobusów
Bo choć sen już odszedł,
To jeszcze niezupełnie pooddawał im twarze.
Dlatego milczący.
I zaciskają dłonie na plastykowych torbach…
Z czymś na dziś,
a może i na jutro…
I wyruszają
wpatrzeni w zimną różę świtu.
A każdy z nich to wszechświat,
który się nie powtórzy.

ZENON LACH-CERASZYŃSKI (1948) – szczecinianin.
Oficer Wojska Polskiego. Członek Wojskowego Koła Literackiego „In Aeternum” przy Klubie 12 DZ w Szczecinie. Poeta i autor tekstów piosenek. Animator i działacz kultury. Juror konkursów literackich, recytatorskich oraz przeglądów zespołów
estradowych. Autor tomu wierszy piąte koło u słowa… Kandydat do Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Wyprzedaż
W ergonomicznych fotelach
Oglądamy lirykę blokowisk
Do niczego – słuchamy
koncerty skrzypcowe
Filmy paczkowane taśmowo
jak muchy lampę nad głową
pstrzą nam intelekty

Piękno zakodowane!
Piękno rozkodowane
kupujemy w hipermarketach
Półdarmo jak leci!
Tam przecież leżą
przecenieni na wagę
malarze muzycy poeci…
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BARBARA MORACZEWSKA-JANKOWSKA (1949)

– farmaceutka. Dyplom mgr farmacji Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poetka. Autorka
tomu wierszy Do rozważenia… Szczecin 2018. Publikowała
swoje wiersze w Antologii Poezji i Prozy Przepływający świat
słowa, Szczecin 2017. Od dwóch lat działa w Kole Kandydatów w Szczecińskim Oddziale ZLP.

Kradzież
Kradłam wiersze
Ptakom w locie
Wyrywałam z duszy drzew
Gwiazdę z każdej duszy
Wyłuskałam
Rozwieszone w moim niebie
Jasną złudą uwodzą
Światłem wzruszeń

Kradłam poezję
W ciemności nocy
Otwartych dziobów pokarm
Pisklętom z gniazda snów
Za – ocznie
Skazana na dożywocie
Spełniam czas w celi świata
Za kratami słów

PIOTR PAWŁOWSKI (1965) – poeta. Animator kultu-

ry, propagator poezji. Absolwent wydziału humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczyciel języka polskiego.
Wiceprezes Fundacji Wspierania Kultury „Noc Poetów”. Od
2011 roku współtwórca ośmiu Korytowskich Nocy Poetów.
Autor 2 tomów wierszy. Od 2012 roku kandydat do ZLP
Oddział w Szczecinie.

***
na niklowanym haku
wieszam swoją codzienność
zmęczoną wieczornością
odchodzę w świat bajek
milczę
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a świat wiruje jak oszalały
tańczy swój taniec chochoła
bez tchu zgarnia brudną stopą
kurze wszechświata
milczę
nad zakupami zatrzymanymi w pół drogi
nad zlewem zapchanym moralnością
nad chorobami wieku dziecięcego
nad tym co jeszcze być może się zdarzy
milczę
nad dołem
wykopanym dla kogoś
kto nie wróci
z podróży donikąd
milczę
i nie chcę budzić śpiącej studni
nie powinienem

ALEKSANDRA ANNA PETRUSEWICZ z Robakowskich (1936) – pisarka, poetka, bajkopisarka, animatorka kultury. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW
oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego UG, a także Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (surdopedagogika) w Warszawie. Autorka 26 tomików poetyckich
i prozatorskich, w tym 19 baśni i opowieści wierszowanych
dla dzieci. Utwory dla dzieci przełożone na język niemiecki
opublikowano w wydawnictwie naukowym US („Polnisch-deutscher und deutsch-polnischer dialog in der sprache, literatur und in theater”).
Autorka 2 tomów opowiadań. Należy do Związku Literatów Polskich Oddział
w Szczecinie.
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Kim jesteś?
Nadzieją jesteś
na dobry dzień,
na ciepły słońca blask.
Na noc spokojną,
cudowny sen
i senny dotyk gwiazd.

STANISŁAW RAPIOR (1957) – wychowawca (28 lat)

Jesteś tym wszystkim,
kim nie był nikt,
Wszystkiego kochaniem.
Muzą i sercem.

HELENA PILARSKA (1929) – poetka, prozatorka, ma-

larka, autorka wierszy dla dzieci, ilustratorka swoich książek.
Z zawodu ekonomistka, na emeryturze. Od 1954 roku mieszka
w Policach. Należy do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko
-Artystycznego w Policach. Jest autorką 13 książek poetyckich.
Uhonorowana Medalem „Gloria Cultura” (maj 2017), za szczególne zasługi na
rzecz upowszechniania i promocję literatury i sztuki Pomorza Zachodniego. Należy
do Szczecińskiego Oddziału ZLP.

(Wieczór pokonkursowy)

Starzy poeci
mają wątpliwości,
czy się odnajdą w rozdzielniku nagród.
U nich treść i forma – skamieliny czasu.
								

Skrzydła
Zabrnąłem w ciemny zaułek
wbrew własnej woli.
Za delikatny jestem
do codziennych wyzwań,
choć myśli w galopadzie, do szaleństwa…
Prowadzony po nitce
swoich oryginalnych pragnień
beznamiętnie odbijam się od ścian
pozornej swobody.

Starzy i młodzi poeci
Młodzi
nie czekają w napięciu.
Są pewni.

w OSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. W latach 2009 – 2012 był wiceprezesem Regionalnego
Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach. Obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W ramach Stowarzyszenia do 2012 r. współtworzył „Pegaza Polickiego”, literacki dodatek do „Wieści Polickich”. Opublikował
sześć zbiorów wierszy. Współpracuje od lat ze Szczecińskim
Odziałem ZLP.

U młodych,
bez względu na ostrość i zgrzyt
użytych wyrazów – jest jasne
oblicze i gładkość powłoki,
po której wszystko z łatwością się toczy.

Znoszony garnitur
przysłania lotność wnętrza,
przylega niczym lepkie kajdany
i na nic się zdaje pragnienie wzlotu
wskroś błękitu.

Starzy poeci...

Stoję, ja nielot, ogłupiały
na rozstajach wielkich chęci
i zwykłych niemożliwości.

27.10.2006

Police, 8 stycznia 2012
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O nietrwałej miłości rzeczy świata tego
wg. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Edyta RAUHUT (1990) – szczecinianka. Studentka

dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie
Szczecińskim, blogerka. W dodatku literackim „Poliartyzm” przy „Wieściach Polickich” pełniła funkcję redaktora
naczelnego (2015–2016). Publikowała w prasie i w antologiach Oddziału ZLP w Szczecinie. Poetka, autorka tomu
wierszy Roztańczony Atrament… (2018). Kandydatka do
ZLP O/Szczecin.

Porcelanowa lalka
lalka porcelanowa pisze siebie
kolorując włosy w barwę wersów
jej skórę pokrywają zwrotki nadające
kolor bladej porcelanie
niechcący stłukła dłoń i krwawiąc
atramentem dokończyła wiersz
4.06.2018

KRYSTYNA RODZEWICZ – szczecinianka, inżynier

budownictwa. Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Szczecińskiej oraz francuskojęzyczne studia podyplomowe Zarządzania Systemami Przemysłowymi (dyplom
Ecole Centrale Paris). Stypendystka programu Wspólnoty
Europejskiej TEMPUS w Lyonie. Poetka, autorka tomu poezji oraz trzech książek prozą – prozy poetyckiej, powieści
i zbioru opowiadań. Jest kandydatką do ZLP O/Szczecin.
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(wiersz polifoniczny)
kochać źle nie kochać… jeszcze gorzej
cóż z tego gdy rozpalone wiecznym żarem
myśli nazbyt rozświetlają wizerunek pragnień
i tak… skazany na niepowodzenie
któż rozkoszować się będzie
bogactwem władzą sławą wykreowanym
obrazem nierealnym… napawać się
ciągłym kochaniem strachu nie czując?
miłość własnymi prawami się rządzi
a żądze
ułatwiając łaskawie początek
duszy niekoniecznie wystarczą
gdy prawdziwy obraz twój
zamazany za oślepiającym ogniem
2016

SEBASTIAN ROSA (1994) – urodzony w Połczy-

nie-Zdroju. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Broniewskiego w Świdwinie. Współautor antologii Drzewo jest jedno, a liści tysiące (Lubaczów 2012),
Przepływający świat słowa (Szczecin 2017) i tomiku Szare
i złote codzienności (Londyn 2013). W 2014 roku wydał
autorski tom wierszy Uczuciologia. Pomysłodawca i współzałożyciel grupy artystycznej Nowy Akord istniejącej w latach 2014–2015. Działa w Szczecińskim Oddziale ZLP.
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Byłoby prościej

ADAM WIKTOR SIEDLECKI (1973) – inżynier. Poeta,

Wolę myśleć, że świat jest farbowany,
kiedyś był czarno-biały i ktoś cudowny nadał mu kolorów.
Jestem pewien, że szklanka jest w połowie cała, a nie potłuczona
i że to nie moja wina.
Chciałbym wierzyć, że w magnetofonie siedzi jakaś kobieta
i śpiewa specjalnie dla mnie.
Świat byłby prostszy, gdyby kołdra broniła przed wszystkim,
a dłonie matki koiły każdy ból.
Dołożę wszelkich starań,
aby przynajmniej zamknięta w słoiku jaszczurka
nie chciała mnie już nigdy opuścić,
a z ogona, który zgubiła, wyrosła druga.
26 lipca 2015r.

DANUTA SEPUCO (1958) – szczecinianka. Pedagog, dzienni-

karka. Założyła i prowadzi Stowarzyszenie Edukacja dla Talentu.
W latach 2012–2017 pełniła funkcję sekretarza Stowarzyszenia
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”.
Posiada uprawnienia Ministerstwa Kultury w dziedzinie teatru.
Od 2011 w Kole Kandydatów przy Oddziale ZLP w Szczecinie.

Nieskończoność
uczyłeś mnie miłości
szczepiłeś wiarę i nadzieję
coś co trwa do nieskończoności
coś co nigdy nie rdzewieje
tak jak przyszło
tak odeszło
czyżby nic nie zostało we mnie
tylko wierna przyjaciółka samotność i
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pustka
pozostała…
A jednak
Nauczyłeś mnie miłości.
Zaszczepiłeś wiarę i nadzieję.
Coś co trwa do nieskończoności.
Coś co nigdy…

autor 4 tomów poetyckich. Redaktor tomów poezji (Janusza
Krzymińskiego i Mariana Yoph-Żabińskiego), almanachów
pokonkursowych i antologii, czasopism, w tym własnego „Interakcje i Przenikania” (od 2015). Należy do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach. Od 2011r.
działa w Kole Kandydatów Szczecińskiego Oddziału ZLP.

Za horyzontem
Poza sen i poza wyobrażenie zostanę przechwycony
ponad mą zdolność pojmowania
I pochowają mą wiarę prostą sosnową
w objęciach całunu z żagli
a słowa jak w łodzi odpłyną przez morza za horyzont
tam będą świtu ocaleniem
Wiatr ponad potęgą myśli to sprawi
Właśnie tam czerwone morze zamknie księgę
Obawy są tylko dwie
czy wytrzyma maszt krzyża i ster prawdy?

MAGDALENA SOWIŃSKA (1979) – szczecinianka.

Technik organizacji reklamy, absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku nauki teologiczne. Debiut poetycki miała podczas I Korytowskiej Nocy
Poetów w sierpniu 2011 r. Poetka. Malarka. Autorka 2 tomów
poezji: Krzyk Światła (2012), Transfuzja białej ciszy (2015).
Działa w Szczecińskim Oddziale Związku Literatów Polskich.

Słowo dla ciebie
Dziko włączające się i wyłączające sprzęty w domach sąsiadów
wrastają jak uporczywe chwasty w moją ciszę −
telefony
telewizory
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xboxy
komputery −
jak natrętnie powracające szkodniki
pożerają zielone kwiaty wierszy
Bezsenną nocą dryfuję po czarnym odmęcie wszechświata
szukając dla ciebie tego jednego słowa
...
jak gwiazdy z nieba

ANNA SŁOWIŃSKA (1972 ) Szczecinianka. Autorka
3 książek, scenariusza do słuchowiska Wersy z życia wzięte (2012). Redaguje książki członków Stowarzyszenia. Od
2009 r. jest Prezesem Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia
Literacko-Artystycznego w Policach. Współpracuje od lat
z ZLP O/ Szczecin.

DANUTA ROMANA SŁOWIK (1952) – szczecinian-

Szelest papieru czerpanego
zastąpił czystą pościel.

ka z… wyboru. Ekonomistka. Poetka, prozatorka. Malarka.
Autorka czterech książek, 2 powieści: Tułacze Losy – Opowieść w dwóch częściach (2011) i Rozmowa… z jednej nocy
(2017) oraz 2 tomów wierszy: Europa bez granic – zbiór wierszy pisanych na obczyźnie (2011) i Złamać skrzydło motyla
(2017). Od 2017 r. jest członkinią ZLP O/Szczecin.

Obraz
Lazur nieba
Jak pędzlem pociągnięty
Mewa biała
Odcina od horyzontu
Kolor wody

My, ludzie współcześni

Piny do kart wyparły z pamięci
imiona bliskich
bo częściej goszczą
w naszych myślach.
Potrzeba klimatyzacji
w nowych samochodach
oziębiła dusze.
Pękate portfele
zastąpiły rozmowy z dziećmi
wpatrzonymi w ekrany
swoich pseudo-przyjaciół.

A piasek
Złotą ochrą przyprószony
Z okolicznych wzgórz…

Metki firmowe
wyzierające z różnych zakamarków
przyprawiają o dumę,
to największe osiągnięcia.

Powstrzymaj werniksem
Zanim zniknie…

Co po nas zostanie?
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Chyba tylko login
i nieaktywne konto
bez aktualnych wpisów.
20.04.2011

MIROSŁAW STRĄGOWSKI (1965) Były żołnierz

Wojska Polskiego. Pasjonat historii, w tym historii Szczecina. Członek koła literackiego „In Aeternum” i autor
jego nazwy, współdziałającego z Klubem Garnizonowym
12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Pisze wiersze,
fraszki, aforyzmy, rysuje. Animator kultury. Jego twórczość publikowano między innymi na wystawach SATYRYCON w Legnicy w latach 1990 – 1994, 2000. Autor
tomu wierszy ŻYCIE W HD… (2017). Działa w Szczecińskim Oddziale ZLP.

Weteran
Budzi się o drugiej
w nocy i od papierosa
do papierosa
wypala duszę o której
nie wie że jest
wciąż o pomstę
do nieba woła
podczas gdy święte
uszy drzemią
zapijając na śmierć
życie które go kocha
24.04.2017
130

ALEKSANDER NAWROCKI

Międzynarodowe Targi Książki w Mińsku Białoruskim

W

Mińsku dotąd nie byłem, dlatego zaproszenie na Międzynarodowe Targi
Książki przyjąłem z miłym zaskoczeniem. Zapraszała strona rosyjska, czyli Generalna Dyrekcja Międzynarodowych Targów Książek, dział literatur
słowiańskich /dyrektor generalny Władimir Kajkin/, a konkretnie na wniosek poety-przyjaciela Siergieja Głoviuka, podobnie jak ja w Polsce organizatora międzynarodowych festiwali poezji pn. „Pojuszczyje pismiena” /„Śpiewające listy”/ oraz
wydawcy dwujęzycznej antologii poezji polskiej, od Miłosza do dzisiaj. Rosjanie
w centrum wystawowym mieli kilka stoisk i każde oblężone. Targi trwały w dniach
6–10 lutego w budynku o ciekawej architekturze ze skrzydłami dachu na cztery
strony świata. Zainteresowała mnie ich inność np. od naszych targów na stadionie narodowym – ogromniastych, z tłumem ciekawskich, stojących w długachnych
kolejkach do celebrytów i przeważnie obojętnie przechodzących przed szeregami
wystawiających swoje książki twórców, stojących jak postacie w gabinecie figur
woskowych. W Mińsku było inaczej i zapewne praktyczniej. Każde stoisko było
zarazem sceną, na której co godzina prezentowały się środowiska literackie z różnych regionów kraju: Brześć, Grodno, Połock, Witebsk, Mińsk, etc. Poeci, niektórzy
w strojach tzw. narodowych, czytali wiersze, w oprawie wokalistyki i muzyki. Stoisk
było kilkadziesiąt, m. in. z Syrii, Izraela, Rumunii, Węgier, Serbii, Czarnogóry i Ars
Polony, z jej prezesem – Grzegorzem Guzowskim, cieszącej się wielkim wzięciem,
a w sobotę i niedzielę wręcz oblężonej, chyba najbardziej. Szkoda, że nie przewidziano spotkań z polskimi twórcami, zapewne ze względu na koszty. Wisiało też
prawie na całą ścianę zdjęcie Józefa Piłsudskiego, ale przy innym stoisku. Dużym
wzięciem cieszyły się również stoiska rosyjskie, przy których odbywały się spotkania różnorakie: z redaktorami naczelnymi pism literackich, poetami, prozaikami,
wokalistami. Ja występowałem nieoficjalnie wiele razy, a oficjalnie razem z grupą
zaprzyjaźnionych z „Poezją dzisiaj” poetów z Grodna w stoisku białoruskim oraz
na międzynarodowym wieczorze polsko-rosyjsko-białorusko-serbsko-czarnogórskim w stoisku rosyjskim, przy którym zgromadziła się spora grupa publiczności,
ok. 100 osób, w tym dużo młodych twórców. Zawarłem też kilka porozumień na
wspólne wydanie kolejnych dwujęzycznych antologii w serii MOSTY, w najbliższym
czasie z Ogólnokrajowym Związkiem Literatów Białoruskich z siedzibą w Mińsku
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oraz z twórcami z dalekiego Dagestanu, a także na wspólne literackie działania
z Aleksandrem Ratkiewiczem, poetą i organizatorem międzynarodowych festiwali
poetyckich w Połocku. Poeci białoruscy są zainteresowani polskim życiem literackim. Niektórzy z dumą podkreślali, że urodzili się w Polsce i że znają język polski.
Siedzieli w pierwszym rzędzie kiedy czytałem wiersze i mówiłem o naszym życiu literackim. Organizatorami targów było wiele białoruskich ministerstw, nie tylko Kultury i Sztuki, ale Informacji, Spraw Zagranicznych, Urząd Miasta Stołecznego, etc.                                          
Do miejsca wystawowego z hotelu Planeta, eleganckiego i całego w marmurach, nie było daleko, 20 minut pieszo przez rozległy park przy placu Zwycięstwa,
teraz ośnieżony i co nieco oblodzony. Mińsk jest miastem nowym, odbudowanym
po gruntownym zniszczeniu przez Niemców, o bardziej interesującej architekturze
niż np. nasza monotonna na Ursynowie. Po starych budynkach zostało niewiele,
m. in. dworek Walentego Wańkowicza, portrecisty Adama Mickiewicza. Z miastem
zapoznawała mnie pani Paulina Juckiewicz, Polka urodzona w Kijowie, mieszkająca
na stałe w Mińsku, dyrektorka Szkoły Społecznej Języka Polskiego, działającej przy
Oddziale Związku Polaków w Mińsku, a mieszczącej się w polskim kościele.

Budynek, w którym odbywały się Targi Książki i wystawy.
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Siergiej Głoviuk – poeta z Moskwy.

Aleksander Nawrocki – prezentacja twórczości własnej.
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Anastazja Kuźmiczewa –
poetessa z Mińska.

Marat Gadżijew –
twórca z Dagestanu.
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Paulina Juckiewicz – dyrektorka Szkoły
Społecznej Języka Polskiego, działającej przy
Oddziale Związku Polaków w Mińsku.

Aleksandr Ratkiewicz –
poeta z Połocka,
organizator festiwali.

A. Nawrocki w towarzystwie poetki Marii Kobiec i Aleny Stelmach – wiceprezes
Białoruskiego Związku Pisarzy.

Dmitrij Jurtajew – urodzony
w Polsce, poeta i aktor.
Anastazja Kuźmiczewa i Jana Jawicz na stoisku białoruskim.
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Poeci z Mińska.
Stoisko polskie Ars Polony.

Plakat z Piłsudskim.
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Poeci z Grodna.
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ALICJA MARIA KUBERSKA

Przygoda z międzynarodową
antologią

A. Nawrocki pod tablicą pamiątkową,
umieszczoną na ścianie domu,
w którym Stanisław Moniuszko
spędził dzieciństwo i młodość.

Pomnik Stanisława Moniuszki
i Wincenta Dunin-Marcinkiewicza
(twórca libretta do 4 oper St. Moniuszki).

Dworek Walentego Wańkowicza, autora portretu Adama Mickiewicza na Judahu skale.
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Wydanie międzynarodowej antologii
to pewien rodzaj literackiego wydarzenia. Na
rynku czytelniczym ukazuje się kolejna pozycja książkowa, a wiersze przekraczają granice
państw i przełamują bariery językowe oraz
kulturowe. W dzisiejszym niespokojnym świecie polityka dzieli narody, natomiast literatura
„naprawia” te błędy. Sztab ludzi dobrej woli
tłumaczy utwory autorów z różnych krajów.
Czytając je, ze zdumieniem odkrywamy, że
emocje i uczucia są wszędzie takie same. Różnorodność polega na dziedzictwie narodowym
i obyczajowości. Chciałoby się wręcz krzyknąć: „Ludzie po tamtej stronie rzeki
są tacy sami jak my!”. Nie dajmy się oszukać osobom siejącym nienawiść i nawołującym do przemocy, rozdrapującym stare rany, aby nigdy się nie zagoiły. Niech
historią zajmują się naukowcy, a my wyciągajmy wnioski z dawnych zdarzeń, aby
nie powtarzać starych błędów. Stwórzmy lepsze jutro dla kolejnych pokoleń i nie
zostawiajmy po sobie zdewastowanej planety. Temu właśnie celowi, między innymi,
służy poezja, która powinna wnosić piękno słowa i myśli. Często zastanawiam się
nad fenomenem literatury. Słowo jest potężną bronią. Myśli jednej osoby przenikają
do świadomości wielu ludzi, kształtują poglądy i zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Mam to szczęście, że mogę uczestniczyć w tym procesie. Nie wiem, na ile
moje starania mają pozytywny oddźwięk, ale wierzę, że kropla wody może wydrążyć
kamień.
Od czego wszystko się zaczęło? Moją mentorką jest Polka zamieszkała w USA, poetka i wydawca – Danuta Błaszak, która niestrudzenie od wielu lat
przybliża polską literaturę Amerykanom. Obserwując jej działania, wpadłam na
pomysł, że można rozszerzyć grono autorów i zaprosić do książki poetyckiej ludzi
różnych narodowości. Wkrótce nadarzyła się okazja. Po śmieci mojego przyjaciela, poety i wydawcy Lewisa Crystala postanowiłam uczcić jego pamięć. Razem
z Danutą Błaszak wydałyśmy antologię jemu poświęconą, zatytułowaną „The other
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side of the screen”. Znalazły się w niej też wiersze Polaków – znajomych zmarłego. Kolejna międzynarodowa antologia była dedykowana utworom poezji miłosnej. Dałam jej tytuł „Love is like air”. Na pięknej okładce, zaprojektowanej przez
Agnieszkę Herman, kolorowe motyle unoszą ku górze gondolę balonu. Wiersze
wzniosły się w przestworza i powędrowały w cztery świata strony. Książka zyskała
pozytywny odzew, bo czyż jest piękniejsze uczucie niż miłość? Zawsze znajdzie
się ktoś, kto stwierdzi, że temat jest „oklepany’, ale może jeszcze nie powstał ten
najpiękniejszy wiersz? Wierzę w to i zawsze z przyjemnością czytam utwory poświęcone tej tematyce.
W 2017 roku ponownie dałam się namówić do pracy nad kolejną antologią,
tym razem zatytułowaną „Love postcards”. Razem z przyjaciółką i znaną poetką
z Meksyku Alicią Minjarez Ramirez postanowiłyśmy rozesłać wiersze – widokówki
po całym świecie. Okładkę po raz kolejny zaprojektowała dla nas Agnieszka Herman.
Tym razem pojawiła się na niej karta pocztowa, zakwitły pąsowe róże, a w książce
ukazały się słowa pełne wzniosłych uczuć. Swoje utwory nadesłało 118 poetów z całego świata. Polskę reprezentowali: Anna Czachorowska, Ryszard Grajek, Agnieszka
Herman, Agnieszka Jarzębowska, Barbara Jurkowska, Joanna Kalinowska, Krystyna
Konecka, Regina Kantarska-Koper, Alicja Maria Kuberska, Kazimierz Linda, Barbara Mazurkiewicz, Eliza Segiet, Andrzej Zaniewski, Ewa Zelenay, Izabela Zubko.
Jestem dumna, że polska poezja po raz kolejny powędrowała w daleki świat.
Dzięki aktywności na międzynarodowych forach udaje mi się propagować
polską poezję za granicą. Pojawia się ona w wielu krajach, np. w Indiach, USA, Pakistanie. Obecnie pracuję nad kilkoma projektami. Wraz z Izabelą Zubko chcemy
zdobyć serca ukraińskich czytelników. Pomagają nam w tym Natalia Miżygórska
oraz Margarita Szewernoga. Profesor Dmytro Tchystiak (docent katedry filologii
romańskiej Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, Międzynarodowy Sekretarz Literatury w Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury w Paryżu,
koordynator serii „Lettres europeennes” w paryskim wydawnictwu „L’Harmattan”),
którego spotkałam na rozdaniu nagród w Paryżu, ma w planach na 2019 rok przetłumaczenie poezji polskiej na język francuski. Miałam przyjemność przesłać mu
utwory kilku polskich poetów. Jeszcze innym projektem jest antologia w języku telugu. Lanka Siva Rama Prasad zobowiązał się przetłumaczyć wiersze i opublikować
je w Indiach. Joanna Kalinowska pragnie przybliżyć do siebie poezję Polski i Włoch.
Ponownie odżywają relacje, które mogą się poszczycić wielowiekową tradycją. Danuta Błaszak po wydaniu powieści Leszka Szymańskiego „Wspomnienia bez mundurka” kontaktuje się ze mną w sprawie antologii poświęconej zmarłym poetom.
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Z kolei Agnieszka Jarzębowska nawiązała współpracę na niwie poetyckiej z Rosją.
Obecnie jesteśmy na wstępnym etapie omawiania tego projektu.
Czasami czuję się jak łódzka prządka – biegam od wrzeciona do wrzeciona
i zawiązuję w supełki pozrywane nitki. Jestem bardzo zapracowana, ale szczęśliwa.
Cieszę się bardzo, gdy powstaje kolejna międzynarodowa antologia.
Alicja Maria Kuberska
Alicja Maria Kuberska (ur. 1960 w Świebodzinie) – poetka, pisarka, dziennikarka,
wydawca, tłumaczka literatury. Zadebiutowała w 2011 roku tomikiem „Szklana rzeczywistość”. Od tego czasu opublikowała 10 zbiorów poetyckich. Autorka powieści
„Wirtualne róże” (2014). Współredaktorka międzynarodowych antologii „The other
side of the screen” (USA, 2015), „Love is like air” (USA, 2016) oraz „Love postcards” (2018).
Naczelna redaktorka serii antologii zatytułowanych „Metafora Współczesności”. Wielokrotnie nagradzana w polskich konkursach literackich. Dwukrotna
laureatka międzynarodowego konkursu Nosside we Włoszech (2014, 2015) oraz
European Academy of Science Arts and Letters we Francji (2018) i międzynarodowego konkursu literackiego we Włoszech „ Tra le parole e ‘elfinito” (2018). Ogłoszona
poetą roku 2017 przez Soflay Literature Foundation.
Drukowana w wielu antologiach oraz czasopismach w Polsce i za granicą –
w Belgii, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Węgrzech, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii,
Albanii, Izraelu, Południowej Afryce, Zambii, Uzbekistanie, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Tajwanie, Indiach, USA, Kanadzie, Australii, Chile, Peru,
Argentynie.
Członek SAP II O/Warszawa oraz „Writers International Asociation” Pjoter
Bogdani” (Albania). Uczestniczy w pracach redakcji czasopism: Our Poetry Archive (Indie), Inner Child Press (USA), jest członkiem rady Soflay Literature Foundation, a także jest członkiem Rady Edytorów w wydawnictwie Sahitya Anand (Indie).
Była współorganizatorką akcji charytatywnej „ Podaruj książkę polskiej szkole na Litwie”, za co została uhonorowana w 2015 roku statuetką przez Centrum
Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki. W sferze jej działań leży propagowanie polskiej literatury poza granicami kraju, a także przybliżanie polskim
czytelnikom utworów zagranicznych twórców. W uznaniu jej pracy na rzecz popularyzacji polskiej poezji została ogłoszona przez Inner Child Press z USA Ambasadorem Polskiej Kultury.
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WIERSZE MŁODYCH

Dlaczego moje samoloty,
Teraz są ważnymi kartkami z zapiskami?

IGNACY KRZEMIŃSKI-IWAN

Dlaczego moje magiczne moce,
Teraz są chorymi imaginacjami?

Warszawa

Zabawki Boga

Chodź, polećmy razem do krainy beztroski
Tam, gdzie nikt nie będzie nam liczył czasu

Robimy to czego pragniesz
Robimy tak byś trwał
Robimy…

Spytasz się czy coś po nas zostanie?
Garstka popiołu i góra marzeń

Bo

***
Szaro-złoty kruk, wsparty na jednej nodze
Chybocząc się, opiera swe diamentowe skrzydła
O ostatnią spróchniałą gałąź wyprostowanej lipy
Spogląda z pogardą na świat, z którego kolory dawno zniknęły
Uciekły z innymi ptakami, miały już dosyć przyziemności
Jakie to wszystko wydaje się dziecinnie proste

Musimy składać pokłony
Musimy przeżyć
Musimy Ciebie wielbić
Bo
Każdy chce wszystkiego
Każdy chce wieczności
Każdy chce być

Carpe Diem, młody druhu, Eviva l’arte!
W końcu życie jest tylko elementem czasu

Bo
Brak nam pokory
Brak nam szacunku
Brak nam nas…

Chłopięcy Świat
Dlaczego moje wspaniałe pistolety,
Teraz są zwykłymi patykami?
Dlaczego moje statki i zamki,
Teraz są prostymi meblami?
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MARCIN MOLSKI
Warszawa

***
Poeta naszych czasów
Powinien upijać się co noc do
Nieprzytomności
W zamglonych, śmierdzących pubach
A potem brać do siebie
Średnioładną kurvę
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Poeta XXI wieku
Nie powinien długo żyć!
Nie może przecież za życia zaznać należnej mu
Sławy
Bo tylko niedoceniany i niechciany
Może tworzyć poezję przeklętych
Poeta współczesny
Powinien umrzeć załamany sobą (lub światem )
Śmiercią najlepiej samobójczą
Ewentualnie zginąć w tragicznym wypadku
Lub chory
Na serce
Poeta współczesny
Nie powinien kochać…

ALEKSANDRA SMERECHAŃSKA
Warszawa

*
Płatkami róży
Opadnę na Twoje ciało
Załaskoczę kolczastą skórę
Otulę zapachem oddechów
Dopóki podlewać mnie będziesz
słowem
i dotykiem
Ja kwitnąć będę
Miłością
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IGOR TOKARZEWSKI

Warszawa

Nogi kelnerki
„Były to nogi wyzywająco białe i przedziwnie długie [...]”
                                                          ~ Bruno Jasieński
„Czy dlatego, że my się, par exemple, nie kochamy,
Nie możemy całować swoich oczu i ust?”
                                                          ~ Bruno Jasieński
Wchodzę i siadam na drewnianym krześle,
Wookół jedzą ryby, zupy, serki,
Ja nagle mrę! Ach! na dół wzrokiem kreślę,
Ujrzałem NOGI KELNERKI!
Ach! jakie blade – jak śnieg albo trup,
A jakie długie! Jak stąd do szczytu Tatr,
Serce szaleje, woła: Dancing tu zrób –
Dusza już tańczy ci dzikie pas – de – quatre.
W tych nogach szczupłych boskich rozkoszy światy,
Zapach, seksapil, smukłość, słodycz inner,
Na widok pięknych tych nóg poematy
Pisaliby Staff i Apollinaire!
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Brzuch przeczuwa, że z talerza dobrze zje,
Zaś usta z jej nóg wolą jeść smak błogi,
Może gdy oddam jej swoją poezję,
Ona mi swoje zaserwuje NOGI?
Podchodzi do mnie! Z twarzy tak pół – na – pół,
„Polecam panu przepyszne eklerki” –
Wtem uśmiecha się blaskiem sypiąc na stół,
Jak jasne z bliska są NOGI KELNERKI!
Tak hipnotyczne! niby trupi eter,
Nic! tylko dać je całować poecie!
Ja pisałbym im rozkochany letter
Jadąc 300 na h w swym Chevrolecie.
Są mi tak blisko na wyciągnięcie rzęs,
Na mimowolne odchylenie w przód ust.
Zamawiam coś, co? nie wiem, bo nóg chcę kęs,
Tych nóg w tornadzie oddanych spojrzeń chust.
Już wraca – ona! mych myśli narrator,
Kładzie mi zupę przed pijanym sercem,
Jej nogi białe niczym ten tarator,
A ja w afekcie zjem ZUPĘ WIDELCEM!
I porywam ją, i pędzimy w aucie –
Rzęzi żelazem silnik Chevroleta!
„Powiedz piękna, czy na przejażdżkę brał cię
Kiedyś czczący twe nóżki poeta”?
Zdjęła buty, rzut za drzwi! pod prysznic rur,
Boso wyjęła dwa mocne likierki,
„Jeszcze nigdy”... – i zniknęliśmy wśród chmur,
Białych jak NOGI KELNERKI...
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URSZULA WOJTAŚ
Warszawa

Smak
Idziemy
Gonimy złote motyle
By chociaż chwilę
Koronną bezwartością się szczycić
Zmęczeni
Tracimy noce gwiezdne
Na koszmary
Nigdy nie budzone
Zaślepieni
Piękną reklamą
Najlepszego na świecie
Proszku do prania
Usiądź obok mnie
Istoto z przydomkiem człowieka
I mów do mnie
Mów mi
O czym naprawdę marzysz
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DARIUSZ PAWLICKI
Wrocław

Przeciw literatom.
O literaturze alternatywnej & pisarskiej uczciwości
Dopóki nie przeczytałem Dziennika pisanego nocą autorstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wyraz „literat” traktowałem jako synonim „pisarza”. Tak jak
zresztą jest to prezentowane w kolejnych edycjach Słownika języka polskiego wydawanego przez PWN.
Z lektury wspomnianego Dziennika dowiedziałem się jednak, że HerlingGrudziński terminy „literat” i „pisarz” traktował rozdzielnie. Okazało się też, że
nie był w tym osamotniony. Przytoczył na przykład fragment tekstu Elsy Morante,
w którym ta sprawa została tak oto, zwięźle i jednoznacznie przedstawiona:
„Nie należy mieszać pisarzy z literatami. Dla literatów, jak wiadomo, jedynym tematem ważnym jest, i zawsze była, literatura. Więc muszę tu zaraz
ostrzec, że w moim słowniku codziennym pisarz (czyli przede wszystkim
poeta) jest przeciwieństwem literata. Więcej, jedna z możliwych ścisłych
definicji pisarza byłaby dla mnie wręcz taka: człowiek, któremu na sercu leży
wszystko, co się dzieje, z wyjątkiem literatury”.
Nie wiem czy definicje „literata” i „pisarza” zostały w tekście Morante podane
w szerszym kontekście, czy też sprowadzały się tylko do tego, co zawiera powyższy
cytat. Natomiast Herling-Grudziński wspomnianą wypowiedź dopowiedział. Wyjaśnił bowiem, że słowo „literat” pochodzi od włoskiego letterato, co oznacza człowieka
umiejącego „dobrze pisać” o wszystkim tym, czego od niego oczekiwali/życzyli sobie
panujący i wysocy dworscy urzędnicy, a w pewnych sytuacjach także niżsi.
Owi ludzie pióra gotowi do takiej właśnie „twórczości”, świadczyli usługi
nie tylko dla włoskich władców, jak też rządów republikańskich epoki renesansu (do
tego okresu nawiązuje, najprawdopodobniej, termin letterato). Zapotrzebowanie na
nich istniało już we wcześniejszych epokach. Nigdy jednak nie mieli tyle pracy, co
w państwach totalitarnych XX w. Niewątpliwie wpływ na to miała ogromna wówczas rola słowa pisanego (w czasach nam współczesnych zastąpionego, w znacznej
części, przez ruchome i nieruchome obrazki). A także to, że u źródeł tych totalitaryzmów leżały konkretne teksty, które następnie stały się ich „Świętymi księgami”.
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Zdarzało się jednak często, że i w państwach demokratycznych powstawały
publikacje inspirowane bądź wręcz zamawiane przez rządy, partie bądź inne organizacje społeczne; nie inaczej jest w czasach współczesnych. Z tego powodu ich treść
była i jest niejednokrotnie uzależniona od tego, co w danej „chwili” zleceniodawcy
uważali/uważają za dopuszczalne lub nie, do rozpowszechniania. Przykładem może
być wpływ partii komunistycznych na życiu umysłowe, kulturalne, społeczne w takich krajach jak Włochy i Francja w latach 40., 50., 60. i 70. ubiegłego wieku.
Wręcz wzorcowym przykładem pisarza w znaczeniu podanym przez Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Elsę Morante jest Michaił Bułhakow. Tym bardziej, że
w rzeczywistości, w jakiej przyszło mu żyć (tajemnicą poliszynela były jego negatywne poglądy na temat owej rzeczywistość), chęć pozostania pisarzem, czyli odmowa
bycia literatem, miała konsekwencje nie w postaci zakazu druku, ale – najczęściej
utraty życia. Lecz władza radziecka, a konkretnie Josif W. Stalin, nie upomniała się
na szczęście o jego życie. Wciąż bowiem miała nadzieję, że będzie on pisał utwory
chwalące „dokonania” Związku Sowieckiego, a nie przedstawiające go w szponach
szatana, jak to zostało zaprezentowane w Mistrzu i Małgorzacie. Niestety, wspomniana władza upomniała się, przykładowo, o życie Osipa E. Mandelsztama, który
także chciał pozostać pisarzem, a konkretnie poetą, i pisać tak jak chciał, jak czuł.
Ale o ile Gustaw Herling-Grudziński „pisarzy” i „literatów” umieszczał na tle
politycznym (przynajmniej w tym fragmencie swego ciekawego Dziennika, który stał
się punktem wyjścia do moich rozważań), to ja w mym szkicu mam zamiar poruszyć,
nieco inne, ale pokrewne sprawy. A na początku chciałbym wspomnieć o umizgiwaniu się literatów (wykorzystując słowo „literat”, podaję je, nie tylko w tym momencie, w znaczeniu podanym przez Elsę Morante), w przypadku pisarzy nie wchodzi
to w grę, do wydawców, autorów piszących recenzje wewnątrzredakcyjne, krytyków,
redaktorów czasopism, przedstawicieli gremiów przyznających nagrody. To jest do
tych środowisk opiniotwórczych, które, w zależności od swych potrzeb bądź przekonań, mogą promować bądź „niszczyć” (cudzysłów odnośnie konkretnych przypadków nie zawsze jest wskazany) pewne utwory i pewnych autorów. Nie chcę jednak
pisać obszerniej o wspomnianym umizgiwaniu się, jak i „niszczeniu”, i poprzestać
na napomknięciach o nich. Natomiast zamierzam rozpisać się nieco szerzej o postawie wobec wspomnianych środowisk opiniotwórczych, którą znamionuje pewnego
rodzaju obojętność. Dobrym jej przykładem jest postępowanie wielu przedstawicieli
generacji ludzi pióra urodzonych w Stanach Zjednoczonych w latach 20. XX w. Choć
należeli do niej również twórcy urodzeni nieco wcześniej i nieco później (posiłkuję się
przykładem amerykańskim, a nie polskim ze względu na tamtejszą dłuższą historię
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wspominanego przeze mnie w tym fragmencie zjawiska). Niezmiernie wielu było pośród nich poetów. Owi autorzy przynależeli do takich ruchów/nieformalnych szkół/
kierunków jak, na przykład, Black Mountain College, nowojorska szkoła poetycka,
grupa poetów skupionych wokół Roberta Blya. Najbardziej znane pośród nich, którego znaczenie nie ograniczało się tylko do literatury, to Beat Generation (na zachodnim wybrzeżu określane też mianem: San Francisco Renaissance). Do inicjatorów
tego ruchu należeli Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Neal Cassady.
Zabarwiona dużą uczuciowością, erotyzmem, głosząca wyzwolenie od obowiązujących norm społecznych, nie stroniąca od wulgaryzmów (niekiedy nawet lubująca się w nich), czerpiąca wiele z mowy potocznej, twórczość beatników była nowością literacką w USA i nie tylko tam (w tym miejscu napomknę, tak dla porządku,
że nie jestem miłośnikiem owej twórczości, jako takiej. Natomiast interesuje mnie
konkretne zjawisko z nią związane). Ale nowością, równocześnie czerpiącą wzorce
z amerykańskiej tradycji piśmienniczej. Odwoływała się bowiem, zarówno w sensie
światopoglądowym jak i literackim, do twórczości Walta Whitmana, Ralpha Waldo
Emersona, Henry’ego D. Thoreau. Do utworów niezmiernie bliskich temu pokoleniu, nie tylko przedstawicielom Beat Generation, należały wiersze Williama Carlosa
Williamsa. Były one przy tym im współczesne, gdyż Williams zmarł w 1963 r. A w
jego wierszach pociągało ich między innymi to, że był on „apologetą języka bezpośredniego i wyzbytego wielosłowia, poetyckiej ekspresji [...]. Nie stronił od dosadnych, a nawet obscenicznych określeń [...]”.
Preferencje środowisk dominujących w ówczesnej amerykańskiej literaturze,
wyznaczających obowiązujące wzorce, były zdecydowanie inne, chociażby jeśli chodzi o słownictwo.
Po przeczytaniu zapisanych powyżej słów, być może zapytasz, szanowny
czytelniku: gdzie tu miejsce na pochwalę, jako pisarzy, dla wspomnianych grup ludzi pióra działających w Stanach Zjednoczonych?
Otóż o tym, że byli pisarzami, a nie literatami (przynajmniej w początkowej fazie ruchu) świadczyła kompletna obojętność (może niekiedy udawana/upozowana) dla opinii wyrażanych przez literackie czynniki decyzyjne. Efektem tego
było i to, że choć ich utwory ukazywały się, w niektórych niskonakładowych czasopismach, to jednak przez wiele lat nie były publikowane w postaci książek. Przykładem są powieści Kerouaca, które czas jakiś przeleżały w jego szufladzie. A gdy
ukazały się drukiem, to nie dlatego, że autor przerobił ich pierwotne wersje, tak aby
zadowolić wydawców, lecz, że oni zwietrzyli dobry interes w wydaniu tekstów jednego z czołowych beatników, któremu wiele uwagi zaczęły poświęcać media.
150

Doskonałym przykładem postępowania młodych autorów wobec opiniotwórczych środowisk związanych z literaturą, jest postawa wspomnianej już grupy poetów nazywanej nowojorską szkołą poetycką. Tę postawę można określić skrótowo
dwoma słowami: róbmy swoje! W okresie istnienia owego ugrupowania (połączonego głównie koleżeńskimi więzami, o wspólnym programie nie sposób bowiem mówić), czyli w latach 50. i 60. XX w., dokonania Franka O’Hary, Johna Ashbery’ego,
Kennetha Kocha, Jamesa Schuylera, nie były w ogóle zauważane przez wspomniane
czynniki. Na co wpływ miało i to, że owi poeci nowojorscy tych czynników… nie
zauważali. Nie zabiegali o pochwały, nie wygłaszali odczytów na uniwersytetach, nie
otrzymywali nagród (nie tylko tych prestiżowych), nie uczestniczyli w spotkaniach,
których organizatorem była chociażby Amerykańska Akademia Sztuki i Literatury
(American Academy of Arts and Letters). Publikowali natomiast w czasopismach
i wydawnictwach, o których istnieniu gremia opiniotwórcze reprezentowane na
przykład przez Amerykańskie Stowarzyszenie Poezji (Poetry Society of America),
nie miały pojęcia, albo, co najwyżej, które znały tylko ze słyszenia. Do tego przesiadywali w pubach Greenwich Village i East Village, gdzie nie tylko dyskutowali
i plotkowali, pijąc i jedząc, ale również czytali swoje utwory, jak też pisali, tak dla
nich charakterystyczne, wspólne utwory poetyckie zwane kolaboracjami.
Gdy brakowało zainteresowania ze strony wydawnictw i redaktorów uznanych czasopism, przedstawiciele alternatywnej literatury amerykańskiej, radzili
sobie jak mogli. Swoje utwory wydawali na własny koszt bądź zakładali niewielkie
oficyny wydawnicze. Klasycznym przykładem tego drugiego rozwiązania jest wydawnictwo City Lights Books, które później znacznie się rozrosło. Powoływali też
do życia czasopisma, czego przykładem może być „Village Voice”. Często przy tym,
dla obniżenia kosztów, stosowali rozmaite techniki powielaczowe.
To, że niektórzy przedstawiciele wymienionych ruchów, w późniejszym
okresie zaczęli przenikać do wpływowych środowisk związanych z literaturą, jest już
inną sprawą. Inną, gdyż nie dotyczy pionierskiego okresu istnienia owych ruchów.
Wspomniane zjawisko, jakim jest literatura alternatywna (zdaje sobie sprawę z pewnej nieprecyzyjności tego terminu w tym kontekście), które omówiłem
powyżej na przykładzie części literatury Stanów Zjednoczonych powstającej od lat
50. XX w., możemy obserwować po 1989 r. w Polsce. Co konkretnie mam na myśli? Ruch wydawniczy finansowany z własnych środków przez autorów. To dzięki
tej możliwości, będącej, po pierwsze wynikiem zniesienia monopolu wydawniczego
państwa, po drugie, likwidacji cenzury, niejeden autor/niejedna autorka, może bez
zawstydzenia (oczywiście jeżeli widziałby/widziałaby powód ku temu) spoglądać
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w lustro. No bo odpadł problem związany z dylematem, jaki miał miejsce niejednokrotnie przed wspomnianym 1989 r., a który daje o sobie znać także po tym roku,
ale w przypadku kontaktów z wydawcami prywatnymi. To znaczy: iść na ustępstwa
czyli zgodzić się na żądane zmiany i ujrzeć książkę opublikowaną, czy też nie ulec
wszelkim naciskom i ponieść tego konsekwencje?
Publikowanie na własny koszt ma jeden minus, i to minus niezwykle istotny – są to pieniądze autorów. A tego typu pisarze czy poeci rzadko mają ich wiele. Lecz, jakby na pocieszenie, towarzyszy temu bardzo istotny plus – upragnione
„dziecko”, jeśli tylko autor poświęci temu odpowiednio wiele uwagi, zawrze w sobie
zamierzoną treść i nabierze wymarzonego wyglądu.
Po napomknięciu na temat kosztów towarzyszących spełnianiu marzenia,
wspomnę o powstającej dzięki temu literaturze. A zacznę od postawienia takiego
oto pytania: czy ruch wydawniczy istniejący dzięki pieniądzom autorów (niekiedy
są to środki sponsorów nie ingerujących w jakikolwiek sposób w treść utworów)
szkodzi literaturze? Nie sądzę, aby tak było. Lecz jeżeli nawet miałby szkodzić,
to nie bardziej niż książki wydawane przez oficyny, z ich własnych środków, które
ukazują się nie ze względu na zawarte w nich wartości, ale ze względu na spodziewane zainteresowanie ze strony czytelników, to znaczy na zysk. A które to zainteresowanie jest odpowiednio stopniowane za sprawą, ukazujących się w rozmaitych
mediach, materiałów. Także tych mających postać dosłownych reklam.
Jeśli już miałbym kogoś/coś obarczać winą (jeśli jest to odpowiednie określenie i jeśli należałoby szukać winnych), to wskazałbym na zły, i to z wielu powodów
(to temat na inny esej) poziom współczesnej krytyki literackiej w naszym kraju.
Ta bowiem, niestety, bardzo rzadko jest w stanie pełnić swą podstawową funkcję.
A ta, najpewniej nie tylko moim zdaniem, polega na oddzielaniu ziaren od plew.
Choć faktem jest, że opinie co do tego czy Coś jest ziarnem, czy plewą, często
są rozbieżne. Stan owej krytyki ma jednak istotny wpływ na to, że w Polsce, jeśli
chodzi o działalność wydawniczą, ostatnie słowo, niestety, należy najczęściej do
księgowych i menadżerów.
*
Rzecz jasna łatwiej jest zachować pisarską uczciwość – podążać własną drogą jako twórca, prezentując przy tym obojętność (autentyczną bądź udawaną), gdy
w grę nie wchodzi zainteresowanie ze strony wydawców, jak też środków masowego
przekazu. Łatwiejsze jest to także wówczas, gdy owo zainteresowanie daje o sobie
znać, ale okazujący je, nie formułują pod adresem człowieka pióra warunków dotyczących przykładowo przemilczenia pewnych tematów, złagodzenia niektórych
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sądów (sugestie związane ze zmianami stylistycznymi, poprawieniem błędów merytorycznych, są jak najbardziej wskazane).
Łatwo, oczywiście, jest stroić się w szaty Ostatniego Uczciwego /Wiernego/
Nieustępliwego, gdy nie stało się, i nie stoi, przed takimi dylematami (jak i wszelkimi innymi, niezależnie od czasów, w których przyszło ich dokonywać).
Trudno, może nawet nie sposób, zarzucać autorski oportunizm komuś parającemu się piórem, kto deklaruje, że jest… oportunistą. Tak, racja, nieliczni to
czynią (osobiście nie znam nikogo). Znacznie liczniejsi są ci, którzy twierdzą Coś
zupełnie innego, a równocześnie idą na ustępstwa, aby zaistnieć...
Z tym, że ów oportunizm polega także na, mniej czy bardziej, świadomym
dostosowywaniu języka utworów, jak też ich tematyki, do obowiązujących aktualnie
mód. A to wszystko po to, aby pisać na przykład powieści, które ze względu na swą
treść, mogą liczyć na duże zainteresowanie ze strony czytelników, co najczęściej jest
równoznaczne z zainteresowaniem okazywanym przez wydawców. Ów oportunizm
może zostać jeszcze „pogłębiony” przez podjęcie starań, aby utwór wzbudził zainteresowanie filmowców.
*
Istnienie literatury alternatywnej w obrębie literatury amerykańskiej stosunkowo szybko zostało zauważone przez tamtejszych czytelników. A przynajmniej przez
znaczną ich część, szczególnie młodych. To fakt, że sprzyjały temu ruchy społeczne
dające o sobie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, skierowane przeciw obowiązujących
dotąd kanonom itd. Sprzyjała temu niewątpliwie także zdecydowanie większa niż
obecnie rola słowa drukowanego. A mniejsza jego rola po 1989 r. w Polsce (zjawisko
zresztą prawie ogólnoświatowe), zaowocowała między innymi ograniczeniem rynku
książki, jak też czytelnictwa książek. To zaś wpłynęło w sposób zdecydowany na to,
że literatura umownie nazywana przeze mnie alternatywną, a powstająca w naszym
kraju za sprawą pieniędzy jej autorów, nie może (wciąż) zaistnieć w szerszych kręgach czytelniczych. A nie może, gdyż do owych kręgów, po prostu, nie dociera.
*
Na koniec przytoczę, jako rodzaj krótkiego podsumowania, wyimek z Dziennika Jana Józefa Szczepańskiego:
„Być naprawdę pisarzem – to móc nie wydawać, jeśli okoliczności są przeciwne temu, co ma się do powiedzenia, ale niezłomnie wierzyć, że to powiedziane być musi”.
Dariusz Pawlicki
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WIERSZE NADESŁANE

DARIUSZ JACEK BEDNARCZYK
Ur. w Jeleniej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Parokrotnie wyróżniony w ogólnopolskich konkursach literackich.
Publikuje od 2010 r. Dotychczasowe publikacje zarówno w sferze poetyckiej jak
i prozatorskiej m.in.: Fabularie, Inter-, Dworzec Wschodni, Protokół kulturalny, Poezja dzisiaj, Migotania, Kultura Connect Magazine (Australia), Kwartalnik Znaj,
Kwartalnik Irkucki (Rosja), Ciechanowskie Zeszyty Literackie, Magazyn literacki
aha! (Kanada), Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria”, Akant, Menażeria –
toruński magazyn kulturalny, Mega Zine Lost and Found, Kozirynek, Suma. Pismo
społeczno-kulturalne, Nestor, Jutrzenka (Pismo Polaków w Mołdawii), Nowa Orgia
Myśli, Splot Nieskończoności, Inskrypcje, Świętokrzyski Magazyn Kulturalno-Literacki, Gazeta kulturalna. Tłumaczony na angielski i rosyjski.

Pocztówka ze Szczebrzeszyna
Na granicy Roztocza
i nie łez – lecz Zamojskiego Padołu
w dolinie Wieprza
dawnych traktów skrzyżowaniu
Pod ochroną gramatyki
oraz korpusu karnej składni
tam gdzie złocą monastyry
i szepczą wąwozy
Zrodzony z lessów sławą literatury
nie mentorskim Lublinie – wszak tu!
zachrzęścił chrząszcz nobliwy
i z tego właśnie słynie

MARCIN BYRSKI
Autor cyklu wierszy Modlitwy albo świat wyobrażony. Jeden z założycieli i redaktorów serwisu kulturalnego Statek Głupców. Mieszka w Ponikwi koło Wadowic.
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Widok w dolinę
Z wieży ratusza widok w dolinę:
w kontur kształt się przeradza, widnią się pola,
mgła idzie w niebo, rosa się rzedzi.
Wiatr chłodzi twarze.
Chyli się kwiecień i ranek upada,
trwają spory, wczesne obiady, wiatrem powalone drzewa.
Kiedy dzień idzie ku końcowi – powroty z pracy,
mądre, ciche słowo – haiku starców i sny o przeszłej ziemi.
Kiedyś oczy dziecka błyszczały pod wiatr
i łza leciała na brodę, a okrzyk niknął w pokonanej przestrzeni.
Dziś woda idzie mocna. Nie dalej niż echo głos woła
wczas lekceważone przestrogi: idzie noc i nikt nie będzie mógł działać.
Krew serca tłoczą. Płuca pracują spokojne.
Wielkie szczury, które nosimy w brzuchach, sycą się.
Dzieci dorastają.

PAWEŁ MARCISZEWSKI
Autor tomiku Czarne słońce i biała dziewczyna (2017). Jeden z założycieli i redaktorów serwisu kulturalnego Statek Głupców. Mieszka w Nowych Kamienicach koło
Ostrowa Wielkopolskiego.

Campo di Fiori Miłosza
nie ma niczego nowego pod słońcem
rzeczy wracają wciąż i na nowo
te same albo inne (wciąż jednak podobne)
znów post z karnawałem
i śmierć z zabawą
zawsze obok
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z zażyłością w splecionych dłoniach
krążą między Rzymem Warszawą a moim pustym oknem
błędne koła wypadków wszystkich
niepewność po której stronie mnie położył
stary druh człowieczy ogień
czy to świat się bawi a ja ginę
czy też jest odwrotnie
ból i gorąco
ciepło i dobro
rozmywają granice
nieważne zajmowane strony
nie ma między nami słów
jest kilka spojrzeń ukradkowych
niezręcznych przepraszających jakby
są wyrzuty sumienia
a moje usta wykonują rybie ruchy
błagają litości
błagają przebaczenia
nie umiem poznać
małe są różnice
między euforią śmiechu
a euforią krzyku
spotkanie zamyka się w kilku spojrzeniach
idziemy już w swoje strony
jedni w tętniące kolorowe ulice
drudzy w żywe kolory płomieni
świat zatrzymany na spotkanie dwu spojrzeń
rusza dalej w swój taniec w swoich cyklów obroty
kosze już na głowach
owoce i radosne słowa w ustach
ogień na stosie
i słowa na wietrze

MICHAŁ ŁUKOWICZ
Ur. 5 września 1991 r. w Katowicach – reżyser filmowy i teatralny, poeta, pedagog. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Współzałożyciel katowickiej grupy poetyckiej „Horyzont”, która w 2013 r. zadebiutowała książką poetycką „Reerekcja” nakładem Biblioteki Śląskiej, a w 2017 r. wydała
„Bulgot”.
Wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach kina amatorskiego i niezależnego (m.in. „Ja, człowiek w kapeluszu i mój brat”
(2010), „Berhavert” (2011), „Dziewczyny i chłopacy” (2011), „Wilki złe” (2017)).
Wraz z Andrzejem Królem, opiekunem Kawiarenki Literackiej chorzowskiego „Słowaka”, współtwórca serii spektakli Teatru Podziemnego Poezji Stanu Wojennego wystawianych m.in. na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach i Teatru
Rozrywki w Chorzowie.
Publikował w „Dwutygodniku.com”, „Opcjach”, „artPAPIERZE”, „Krytyce
Literackiej”, „Akancie”, „Fabulariach”, a także na stronie „Odry”.

herbatka (przeciw układom)
gdyby tak zerwać
Układ Słoneczny
przybity ręką niewidzialną
i świętą
nie byłoby wojen
głodu i aborcji
gdyby tak zerwać
Układ Słoneczny
– sukces ministra nauki,
porażkę ministra sprawiedliwości

wszyscy prezydenci
mogliby spać
gdyby tak zerwać
Układ Słoneczny
dostalibyśmy
wolność, równość
i braterstwo
zimne jak głowy
rzymskich cesarzy

(Z tomu Czarne słońce i biała dziewczyna)
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żubrówka
ciągle głodni
sprawnych kontaktów
doładowań
własnych kątów
rozwartych
połączeń międzynarodowych
z pustymi butelkami
i czaszkami białych chmur

MAKSYMILIAN TCHOŃ
i listami zakupów
na zapuszczonym peronie
z opuszczonymi głowami
opóźnionego pociągu
czekamy
urodzeni w wolnej Polsce
łaknący szybkości

DARIUSZ PATKOWSKI

Połówki
Język nie kłamie – proza jest rodzaju
żeńskiego. Od tygodni do mnie się nie odzywa.
Nie pamiętam kiedy ostatnio ubierałem
ją w słowa. A teraz leży przede mną cała
naga i zimna, podobna do nadtopionej
bryły śniegu. Po raz kolejny wniosła ciche
dni. Zapomniałem już jak to jest zasypiać
w jej objęciach. To wymaga dłuższej gry wstępnej.
Co innego mała i skromna poezja.
Każdej nocy spółkujemy w ciszy sycąc się
nagłym uniesieniem obrazów. Słowa
wybuchają krótkimi seriami. Zdyszany
padam na jej drobne, krągłe piersi. Moja
kochanka jest starsza ode mnie i wynosi
język poza przystań rodzaju.
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Urodzony w 1987 roku. Licencjat filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego (STAL) z siedzibą
w Krakowie. Autor tomów poezji, m.in.: Kolor po dniu Teoria geocentryczna (2018),
W osierdzie (2017), Potępiony (2016), Ars poetica (2015), Http (2015), także książki eseistycznej: Rezerwat znaków przestankowych (2018). Redaktor Almanachu
Literackiego Młodych Synekdocha i internetowego portalu BibliotekaeSynEkdochy.
Publikował również w Miesięczniku Literackim Akant, WydawnictwieJ, Helikopterze, 2Miesięczniku Pismo Ludzi Przełomowych, Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura,
Humanities and Cultural Studies, Gazecie Kulturalnej, Galerii Sztuki Eprawda,
Almanachu Wierszy Krakowskich, Antologii Poetów Polskich 2017, Almanachu Pożegnanie lata pisarzy i artystów 2017 i 2018, Aspiracjach, almanachach free, prasie lokalnej i w Internecie na łamach Biura Literackiego, Portalu Ludzi Ciekawych
egminy.eu i innych platformach literackich. Pasjonuje się muzyką, sportem, turystyką oraz dobrą książką. Jego teksty są tłumaczone na język angielski. Autor tekstu
piosenki: „Kłopot od pierwszego wejrzenia”. Dział Archiwum Muzeum Powstania
Warszawskiego wyraził zgodę na przyjęcie jego wiersza poświęconego wydarzeniom
z ’44 roku pt. “Godzina W” do zbiorów bibliotecznych, określając mianem ,cenne’.
Publikował również swoje patriotyczne utwory na prawicowym Portalu Hej-kto-Polak!

Żeremie (Z tomu Http)
czasem słowa puste są
a milczenie lepsze jest
od mowy w takiej kniei
słów zapadam się po stogi
siana ja wędrowiec słowny
malarz tristan pośród
nadziei poczekaj na moje
westchnienie a zamienię
miłość na wiersze
w żeremiach kąsających
słów wiersze na mowę
słowa na pocałunki będę
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dotykał twoje ciało
milimetr po milimetrze
intonując przy tym
osiecką nim wstanie
dzień teraz kiedy
jestem już pewien
swojej drogi trzymam
w ręku pochodnię

   17 grudnia 2018 r.

BOŻENA JANKOWSKA

Dalsze losy po emigracji

niczym wiktorię w dłoni
jak statua za oceanem twej woli
przysięgnę pokój i szacunek
tobie miła tobie w krainach
mlekiem i miodem
płynących bo zmartwychwstanę
nim przyjmą kobiety nas
pod swój dach
to ja tułacz bałtyckiej podróży
artysta malujący pędzlem
w jamie wyrytej na stromym
brzegu upajam się tobą niczym
gałęziami drzew i powietrzem
chrustem i dziką rośliną
czystą wodą z krystalicznej
rzeki

***
Nie kredą życia,
a kredą Pra-przyczyny
odstępuję od historii własnej
na rzecz historii Wierszy.
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Często zadajemy sobie pytanie, jak potoczyły się losy ludzi, którzy przez długie
lata dzielili z nami chicagowską codzienność, a potem zdecydowali się na powrót
do starego kraju.
Jedną z takich postaci jest poeta, prozaik i tłumacz Adam Lizakowski. Dobrze znany w Chicago, gdzie publikował wiersze, był promotorem polskiej kultury
oraz studiował. Za swoją działalność na rzecz kultury został uhonorowany medalem
„Gloria Artis”, a także odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Zasługi RP. Aż tu
nagle w 2015 roku postanowił wrócić do Polski po 34 latach emigracji.
W czwartek 6 grudnia Adam pojawił się w Warszawie, gdzie w Klubie Księgarza na Starym Mieście promował swój najnowszy tomik „Jak zdobyto Dziki Zachód” wydany w Poznaniu. Tytuł to lekko przewrotny, gdyż wiersze pierwszej części
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Tekst i zdjęcie: Bożena Jankowska
Adam Lizakowski w roku 2008 na wniosek Poezji dzisiaj został uhonorowany Laurem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
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JAN TULIK

Poeta czułej metafory.
O twórczości Aleksandra Nawrockiego
ALEKSANDER NAWROCKI

Rocznik 1940. Absolwent filologii polskiej, węgierskiej i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim.
Studia pogłębiał na uczelniach zagranicznych. Pierwszy w świecie obronił pracę magisterską o Czesławie
Miłoszu. Debiutował w r. 1965 jako poeta u Stanisława Grochowiaka. W r. 1966 ukazał się jego pierwszy
zbiór wierszy pt. „Rdzawe owoce”. Autor 15 tomów
wierszy, dwóch tomów opowiadań, powieści pt.
„Cień jego anioła” – wysoko ocenionej przez krytykę
i czytelników, książki popularnonaukowej o szamanizmie syberyjskim („Szamanizm i Węgrzy”), książki
reportażowej pt. „Jak zamordowano Imre Nagy’a”
(o powstaniu węgierskim 1956 r.), dwunastu tomów
antologii: węgierskiej, fińskiej, francuskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, greckiej, angielskiej, rumuńskiej,
czarnogórskiej, tatarskiej, białoruskiej i jakuckiej;
16 tomów wyboru jego wierszy oraz powieść „Cień
jego anioła” wydano w tłumaczeniu na języki, m.in.:
węgierski, bułgarski, macedoński, serbski, chorwacki,
rumuński, rosyjski, jakucki, tatarski, azerbejdżański,
francuski, angielski.
Redaktor i wydawca 3-tomowego dzieła: „Poezja
Polska – Antologia Tysiąclecia”.
Od r. 1992 A. Nawrocki jest właścicielem Wydawnictwa Książkowego IBiS, od r. 1998 redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „POEZJA dzisiaj”,
na łamach którego upowszechnia poezję polską,
zagraniczną oraz polskich twórców emigracyjnych.
Od r. 2001 jest organizatorem Światowych Dni Poezji
UNESCO, na których wręczane są dwie Nagrody:
Światowego Dnia Poezji UNESCO oraz pieniężna
Nagroda dla tłumaczy literatury polskiej, od r. 2008
organizuje Festiwale Poezji Słowiańskiej. Laureat
Nagród czterech prezydentów: RP. Czech, Węgier,
Jakucji oraz wielu nagród i odznaczeń międzynarodowych.

1. Złoty Krzyż Zasługi – nadany przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej (2000).
2. Poeta roku 2008 – Nagroda Internetowego Miasta
Literatów (USA).
3. Nagroda Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki – za twórczość własną i tłumaczenie literatury
słowiańskiej (2008).
4. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – za wydawanie miesięcznika „POEZJA
dzisiaj” (2009).
5. Nagroda Ministerstwa Kultury Federacji Rosji za
przekłady wierszy A. Puszkina, Lermontowa i innych (2009).
6. Międzynarodowa Nagroda im. W. Szekspira za
twórczość własną – przyznana przez International
Biographical Centre at its Headqarters in Cambridge – England (2009).
7. “Atlant Słowiaństwa” – Międzynarodowa Nagroda
Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki za działalność na rzecz literatury słowiańskiej (2010).
8. Dyplom Polskiego Komitetu ds. UNESCO – za
upowszechnianie Światowego Dnia Poezji (2010).
9. Dyplom Poeci Poecie (Warszawa 2010).
10. European Award the TREBBIA – przyznana przez
międzynarodową kapitułę pod przewodnictwem
Vaclava Havla za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury europejskiej (czeska Praga 2011).
11. Gold Star – International Award, International
Akademia Literary end Art. Azerbejdżan (2011).
12. Rycerski Krzyż Zasługi dla Republiki Węgierskiej
– przyznany przez prezydenta Republiki Węgierskiej (2011).
13. Jubileuszowy Medal Republiki Sacha (Jakuckiej)
– przyznany przez prezydenta Republiki (2012).
14. Nagroda Specjalna za promowanie polskiej poezji
emigracyjnej, (Birmingham 2013).
15. Dyplom i medal od Centrum Kultury Białorusi za wydanie Antologii poezji białoruskiej w Polsce (2013).
16. Złoty pierścień – od środowiska poetów przy
Wspólnocie Polskiej (2014).
17. Grażdanskaja Doblest – odznaczenie prezydenta
Jakucji za przełożenie i wydanie Antologii współczesnej poezji jakuckiej pt. „Poezja z Kraju Sacha”
(2014).
18. Ambasador Poezji – odznaczenie przyznane przez
Związek Pisarzy Rumuńskich (2015).
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Wybór wierszy Aleksandra NawrockieALEKSANDER NAWROCKI
go „Dom zbudowany w jedną noc”*) jawi się
jako literacka osobliwość. To rzeczywiście wybór jego poezji, lecz połączony także z prozą,
wyimkami ważnych głosów na temat tej twórczości, wreszcie z niejako autokomentarzem,
w rozbudowanej „Nocie biograficznej”. Tytuł
tego zbioru przejęty został z tytułu wiersza
autora „Dziewczyny i jastrzębia” i otwiera ten
tom – stworzony w postaci sylwicznej, wszak
Dom zbudowany
są w nim wspomniane wyżej gatunki literackie,
w jedną noc
a i życzliwe wypowiedzi o tej twórczości innych
Poezja – proza – opinie: wybór
autorów. Jego rodzinny dom istotnie powstał
w jedną listopadową noc 1935 roku. Poeta zwierza się z tego fascynującego faktu. Nie znam
podobnego przypadku – zbudowania domu
w jedną noc, w naszym klimacie. Zapewne Aleksander Nawrocki pragnął uczcić pamięć tego wydarzenia, determinacji rodziców. I – skoro tytułem wiersza obdarował
całą książkę, możemy przypuszczać, że chciał upamiętnić poprzez opisany tamten
fakt swych rodziców, ale i – dziś pewnie anonimowych już – sąsiadów i wszystkich
tych, którzy owej historycznej nocy byli razem, na swój sposób uratowali bliźnich.
Nie wiem, jakie ma poczucie poeta Nawrocki, ale myślę, że gdyby nie ten dom „za
noc”, on sam nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz; nie sugeruję, że byłoby
gorzej, znając jego roztropną rzetelność, lecz chyba jego losy potoczyłyby się innym
traktem. „Dom zbudowany w jedną noc”:
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dotyczą losów ojca poety, który po wojnie został osadnikiem na Ziemiach Odzyskanych, czyli na polskim „Dzikim Zachodzie”.
Spotkanie poprowadził redaktor Aleksander Nawrocki, również poeta, ale
i wydawca, właściciel wydawnictwa IBiS, oraz redaktor naczelny pisma „Poezja dzisiaj”. Wiersze Lizakowskiego, wybrane z wielu tomików, czytali – znana aktorka
Irena Karel i nasz polsko-chicagowski aktor Stanisław Wojciech Malec. Prawdziwie
miłą niespodzianką był występ wokalny młodziutkiej Aleksandry Smerechańskiej,
bardzo utalentowanej uczennicy szkoły średniej. Wybrała ona piosenki w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim, posługując się nienaganną wymową. Wieczór zakończyły pytania do autora.
Moim pytaniem było – jak po latach wraca się do miejsc już zmienionych
i jak odbiera się te zmiany. Adam Lizakowski bardzo szczerze opowiadał o pierwszych kontaktach w rodzinnych Pieszycach, gdzie już zabrakło wielu znajomych
ludzi, więc odwiedziny odbyły się na cmentarzu. Mówił o mentalności Polaków, ich
rozpolitykowaniu, porównywał agresywny polski kapitalizm do amerykańskiej rzeczywistości. Ci, którzy przybyli na spotkanie, mogli poznać prawdę o życiu w Ameryce, o polskich emigrantach, ich ambicjach i marzeniach.
Wypowiedzi Adama były jednym z niewielu źródeł wiedzy na temat polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. Wiedzy, której próżno szukać w oficjalnych mediach.
Dalsze losy Adama Lizakowskiego w Polsce rysują się optymistycznie. Realizuje się w pisaniu, publikowaniu i jako wykładowca. Jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim, jako instruktor warsztatów literacko-poetyckich w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pracuje jako lektor języka angielskiego
w Dzierżoniowskim Centrum Aktywizacji Społecznej, współpracuje z „Zeszytami
Poetyckimi” oraz „Rocznikiem Dzierżoniowskim”. Ma też stanowisko wykładowcy
na Podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Za pracę na rzecz swojej „małej ojczyzny” otrzymał złotą odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, a od 1993 roku jest członkiem warszawskiego
oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jednak często będzie wracał do Chicago,
gdyż zarówno dla niego, jak i dla nas, Ameryka na zawsze pozostanie drugą ojczyzną.
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Mój pierwszy dom,
zbudowany przez rodziców
w mglistą listopadową noc 1935 roku
na pustym polu,
stał między Kurpiowszczyzną a Opinogórą,
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Jakoś nie starcza mi odwagi, by streścić ten fakt, zatem należy oddać głos
autorowi tego wiersza, jakiego udzielił w wywiadzie Marlenie Zynger: „musieli w ciągu jednej nocy zbudować dom, w pustym polu. Wcześniej zapytali administratora
tego terenu czy mogą? Powiedział, że nie, bo to wojskowy poligon, oddany chwilowo
w użytkowanie miejscowej ludności; chyba że zbudują w tempie, zanim ludzie zdążą mu donieść. Zbudowali. Sprzyjała im pogoda; listopadowa mgła zapadła zaraz
z południa. Na upatrzone wcześniej miejsce przywieziono przygotowany uprzednio
materiał i na polnych kamieniach, przy naftowych latarniach zestawiono trzypokojowy budynek z drewna. Dach pokryto strzechą. Wymurowano też komin. Mgła
rozwiała się na drugi dzień koło południa. Z odległej o ponad kilometr miejscowości dostrzeżono to niebywałe zjawisko. Wyroiła się cała wieś, a kilkoro dosiadło na
oklep koni i pojechało do odległego o 5 km miasta, żeby o zdarzeniu powiadomić
administratora, który od razu zapytał: czy dom ma komin?” Potwierdzili. – „I nawet
leci z niego dym – dodali. – To ja już nic nie mogę zrobić – odparł – a na was nakładam karę, że za późno donieśliście.”
Opowieść zaiste fantastyczna. Jak to w naszych polskich, pokrętnych od zawsze realiach. Pisarz nie pamięta nazwiska owego administratora, z żalem wyznaje,
że nie zapytał rodziców o jego nazwisko; człowieka bez ręki, którą stracił na wojnie
1920 roku, a którego zlikwidowali Niemcy na początku wojny. Ten wiersz to również i po nim wdzięczna pamięć. Jakby w sukurs przychodzi mi na pamięć wiersz
Leopolda Staffa „Podwaliny” z tomu „Wiklina” (1954):
Budowałem na piasku
I zawaliło się.
Budowałem na skale
I zawaliło się.
Teraz budując zacznę
Od dymu z komina.
Dom Nawrockich na poligonie wytrzymał; a jakże ważny okazał się komin
ratujący tę budowlę, wszak podobny jest do zamiaru podmiotu lirycznego wiersza
Staffa. Być może ten sam dom pojawia się na kartach twórczości Aleksandra Nawrockiego wielokrotnie. Również w takiej postaci:
***
Wczoraj duch mój odwiedził dom
pod białym cieniem chęci życia
(…)
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więc mi odpuśćcie tę wizytę, w której
łopocą bitwy niegdysiejszych dążeń.
Ewokacja obrazów z dzieciństwa i wczesnej młodości jest tu bardzo silna
i wyrazista. Te jakby w powidoku „utrwalone” akwarele, pastelowe karty z tamtego
czasu, zajmują różnorodność okolicznego krajobrazu. Są obiekty obejścia, jak studnia, jak zapamiętane rośliny. W swym biogramie autor wyznaje:
Najbliżej było jednak do łąk porosłych olchami i bagnisk z wyrajem ptaków
– na północy oraz do grzybowego lasu na wschodzie. Pamiętam z wczesnego
dzieciństwa, że u nas w domu na stole obok chleba leżały poematy Słowackiego
i „Krzyżacy” Sienkiewicza”. I niejako tytułem uzupełnienia dodaje: Ojciec
umiał opowiadać, oboje lubili śpiewać.
Zresztą wiersz „Dom zbudowany w jedną noc” kończą dwa charakterystyczne wersy: ale wiem dobrze, że do każdej rany / liść olchy stamtąd, gdy przyłożę, zaschnie. Jest mi to bliskie; w dzieciństwie moja babka po kądzieli stosowała jedynie
dwa zioła jako leki: dziurawiec na wszelkie dolegliwości wewnętrzne i babkę okrągłolistną na każdą ranę. Olch nie było w pobliżu, dopiero poniżej, nad Wisłoką.
Pierwszy raz więc słyszę, że jej liście mają lecznicze walory. A wspomniana studnia
zaistniała w liryce Aleksandra Nawrockiego już w jego debiutanckim wierszu, bez
tytułu, a był to debiut niezmiernie prestiżowy, „w prawdziwym piśmie literackim,
„Kulturze” (17 IV 1965; w rok później ukazał się jego debiutancki tomik „Rdzawe owoce”), u prawdziwego poety, Stanisława Grochowiaka” – jak wyznaje nie bez
słusznej dumy. Zapewne dlatego też powstał wiersz „Odlot” poświęcony Pamięci
Stanisława Grochowiaka z pięknym początkiem: A ten horyzont ciszą serca / przebity, krwawić nie przestaje. A oto początek owego debiutanckiego wiersza (bez tytułu;
Grochowiak opublikował wtedy dwa wiersze autora „Dedykacji”):
Tu, w cieniu studni, drzemią wiadra suche,
obłaskawione wymytą w głąb ścieżką.
Południa spacer kładzie ból we włosy,
ręka w mijaniu odtrąca rękę,
Być może to już w tamtym czasie rodziła się w umyśle przyszłego erudyty
baśniowość, przewijająca się od czasu do czasu w tych strofach, baśniowość w pełni
zamierzona; dla przykładu legendarna postać Boruty występuje w dwu wierszach.
Nie wiem czy to zasadne odniesienie, ale owa baśniowość, niekiedy oniryczność,
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niesie skojarzenia z magią, wróżbami Cyganek. Dwa dynamiczne, a i w pewnym
sensie przejmujące w intencji wiersze, zdają się taką tezę potwierdzać; „Cyganka”:
Świt. Konie wychodzą z mgły.
Cyganka zaplata gruby warkocz nocy.
Ktoś dotknął skrzypiec, odpowiedziały mu ptaki.
Ktoś chwycił nóż. Trysnęła krew
w pierwszym słońcu, zafurkotały spódnice.
A dalej: Krótkotrwały płacz / i grób, wkrótce bezimienny. / Znowu śmiech,
wędrowanie i wróżba / pod czeremchami, pod dębami.
Oraz wiersz „Wróżba cyganki”, dość tajemniczy, która zaleca: Kochaj pająki,
są ważniejsze od słów / przyjaciół i betonowych przysiółków cywilizacji. / nie polują na
ciebie, rozpościerają tylko / romantyczną sieć w pokoju. Może ta sieć bywa i romantyczna, jak na obrazach Zdzisława Beksińskiego czy Caspara D. Friedricha, lecz dla
cierpiącego na arachnofobię już chyba niekoniecznie… zdaje się sugerować poeta.
Właściwie każdy wiersz, każdy utwór Aleksandra Nawrockiego godny jest
osobnego krytycznego komentarza. Każdy z nich ma bowiem swój osobny, oryginalny ładunek intelektualny i emocjonalny. Nakreślony dramatyzm, ale jednocześnie
otoczony czułością i liryzmem sprawiają, że utwory te, choćby i pełne przejęcia
i bolesnego wyrazu, są intrygujące i atrakcyjne czytelniczo.
Wśród wierszy tego wyboru są i poetyckie, wyjątkowe wyznania osobiste,
lecz na tyle uniwersalne, że każdy z nas może odnaleźć w nich swoje rozterki.
Właśnie dramatyczne – bo jak je nazwać – i pełne cierpienia pytanie, już w tytule
(„Czemu?!”) brzmi:
Czemu mnie bólu oplatasz jak piaski pustyni palmę?
Nic w tobie nie ma jasnego. Pod słońca upalnym kaskiem
To „czemu” wyjawia ból człowieka, być może doraźny, ale odnotowywany
jako ból intensywny, ból powracający. W innym wierszu, o podobnej skali udręczenia, jest utwór bez tytułu – przytoczmy incipit i następny jego wers:
Są dni, kiedy drzazgi za paznokciami kwitną,
chociaż do drzwi puka święty, w kożuchu…
Bolesne to tym bardziej, że ów „święty, w kożuchu” to może św. Mikołaj?
Może emanacja tego świętego w dzień Bożego Narodzenia? Nie wiemy. Ale poeta
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pragnął zaznaczyć, że gorzkie dni wcale, lub przynajmniej nie zawsze, są związane
z powszednimi dniami permanentnej mordęgi. One nas dopadają niespodziewanie,
często zupełnie jakby bez powodu – choć nie wiemy, czy jakiś powód nie zaistniał
daleko wcześniej.
W kolejnych wersach tego utworu czytamy: Są dni, ikony przedwieczne, /
niepojęte nawet ołtarzom. Czyli dni nieoczekiwanego załamania, stanu depresji. Najpewniej taki stan, bólu psychicznego dotyczy ludzi szczególnie wrażliwych, a ich
rozsądek podsuwa myśli o vanitas. Tą graniczną, z Księgi Koheleta: „Vanitas vanitatum et omnia vanitas – marność nad marnościami i wszystko marność”. Jakże
trudną myśl o ostateczności; o Popielcu i słowach „z prochu powstałeś i w proch się
obrócisz”, słyszanych podczas rytuału posypywania głów popiołem; albo mroczne
memento mori. Czyż nie o tym mówi wiersz „Mój wróg”?: „Mój wróg największy
mieszka we mnie.//groźny jest, kiedy go zamykam,/ piękny, gdy łzę rozgryzam w zębach. Lecz rozgryziona łza w zębach to może napływ ukojenia? Wraz z wylaną łzą?
Łzą oczyszczającą. Przynoszącą katharsis?
Kolos literatury, tradycji
Aleksander Nawrocki miał szczęście przebywać wśród luminarzy literatury. Przyszedł na świat w przestrzeni owianej tradycją, blisko Opinogóry, będącej
posiadłością Zygmunta Krasińskiego i w pobliżu miejsca urodzenia św. Stanisław
Kostki; zaś szkołę średnią kończył w Przasnyszu, mieście wielokulturowym, gdyż
do wojny, oprócz czterech kościołów katolickich były: cerkiew, synagoga, kościół
ewangelicki. Zapewne duch tak bogatej spuścizny historycznej owładnął wrażliwy
i chłonny umysł przyszłego pisarza. Czytał on od dzieciństwa – jak wyznaje w swej
nocie biograficznej – czytał w oryginale Horacego i Owidiusza, czytał poezje i pisma
Cezara i Puszkina, Lermontowa i Feta – oczywiście to nie wszyscy z jego lektur.
Oczywiście – co nie dla wszystkich byłoby oczywiste – przeczytał wszystkie dzieła
Szekspira, Schillera, Heinego, autorów antycznych jak Ajschylosa czy Sofoklesa. By
być gotowym do matury, pochłaniał naszych romantyków, potem plejadę spod znaku
Skamandra i im rówieśnych. Z takim bagażem matura była już tylko formalnością.
Następnie studia na Uniwersytecie Warszawskim – filologia polska, węgierska i etnografia. Kończąc polonistykę zobowiązany był, jak i pozostali abiturienci, wybrać
temat pracy magisterskiej. Postawił na twórczość Czesława Miłosza, którego nazwisko, po jego nielegalnym przecież wyjeździe na Zachód w 1951 roku, było zupełnie
przemilczane. Jedynie prof. Zygmunt Jakubowski ostrzegł przyszłego pisarza, że taki
dyplom może mu przysporzyć kłopotów. Dyplom był, kłopoty jednak nastały. Poeta
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musiał zarabiać na życie najprostszymi pracami, od noszenia węgla, malowania ścian
poczynając. Trudny to życiowy start humanisty, lecz z czasem dane mu było poznawać wybitnych pisarzy, wśród nich Juliana Przybosia, Mieczysława Jastruna, Urszulę
Kozioł, Tymoteusza Karpowicza i o oczywiście Stanisława Grochowiaka; i innych
poetów, również tych spod znaku „Współczesności”, który to tytuł pisma przeszedł
do historii literatury jako miano całego pokolenia literackiego. A to wyjątkowo piękna plejada poetycka, pokolenie chyba najważniejsze po „Skamandrze”.Te momenty
z biografii Aleksandra Nawrockiego, w moim przekonaniu, dają mu szczególny tytuł
do pisania, również dyskursywnego, o wielkiej literaturze. Choć przecież nie zamyka
to drogi używania takich tematów innym autorom. Jednym z ważnych wierszy
z takiego kręgu tematycznego jest „Odprawa z Hamletem”, oto jego początek:
Chłopcze, tu nic się nie kończy
i nie zaczyna.
Morderstwa trwają te same,
ta sama literatura i wiara –
oręż słabszych.
To bardzo ważna konstatacja. Poeta na Szekspira powołuje się nie raz,
a wiersz „Romeo i Julia” w jego wydaniu interpretacyjnym świetnie się prezentuje,
uaktualnia ten dramat, którego premiera odbyła się dawno, w 1595 roku.
Z podobnego obszaru historycznoliterackich „rozmów” wynurza się wiersz
„Robespierre”. Nie będzie nadużyciem postawienia paraleli pomiędzy „Trenem Fortynbrasa” Zbigniewa Herberta” a tym właśnie wierszem Nawrockiego, to podobna
miara i skala artyzmu:
Mówiłem, że chcę bronić republiki,
ale moim celem było
zabicie Dantona. Popularność
zrobiła go bezbronnym,
musiałem więc przejąć władzę,
choć później potykałem się w niej
jak w za ciasnych butach.
Jednak nie mogłem wygrać.
Nikomu przecież nie ufałem.
Kiedy spadła głowa Dantona,
zostałem już tylko sam na sam
ze zbrodnią;
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nie rozumiałem życia –
znałem prawo,
dlatego zamiast ołtarzy
kazałem czcić gilotynę.
Już jakby w formie antidotum, autor „Dziewczyny i jastrzębia” tworzy inny
wiersz, zaczynający się incipitem „Wczorajsi Hamleci”, i dalej, z lekka turpistycznie,
po Grochowiakowemu, dowiadujemy się, że dzisiejsi poeci: obrośli w sadło, / dzisiejsi
/ nauczyli się walczyć: / o elegancki samochód, / o własnościowe mieszkanie / i lepszą
pracę. Dzięki zręcznym potakiwaniom.” To publicystyczne przeciwstawienie się mowie koturnowej wyjawia, że małość niektórych artystów istniała i istnieje, ona trwa.
Czy dlatego, że W kraju gołębia rzeczy są okrągłe, / można je dotknąć, przysiądą
zdziwione (ale to już z innego wiersza)? I jakby przy okazji przytoczonego utworu
„Robespierre”, warto dodać, że omawiany wybór poezji był przygotowany starannie,
jak i dobór tytułów; przykładowo we frazie jak w za dużych butach w pierwszym wydaniu wiersza „Robespierre”, tu mamy jak w za ciasnych butach. Niby niewielka różnica, lecz właśnie te szczegóły uściślają poetyką wypowiedź, uszlachetniają dzieło.
Autor „Głogów” często sięga do klasyki, historii, czerpie z dokonań sztuki na przestrzeni wieków. Utwory jak m. in.: „Trzy pieśni Orfeusza”, wiersze „Eschatologia”,
„Izolda”, „Abelard i Izolda”, „Odprawa z Hamletem” (tomik, 2010), poświadczają
to w pełni. A „Rilkego rozmowa ostatnia z poezją” porusza:
Nie było w nim już nic poza cierpieniem.
Oglądał życie – gwiezdny ogród – oddalony
bardziej niż przypuszczał. Jeszcze tylko śmierć
przebyć.
Pojawia się tu także sporo nazwisk artystów, od nam współczesnych, jak Bolesław Chromy pośród swych rzeźb, po twórców z poprzednich epok. Ważnymi dla
Nawrockiego są tacy jak: Giorgio Chirico, Marc Chagall, El Greco, który Szedł na
spotkanie z najczystszą czerwienią. Albo Gauguina „Kobiety” – W chropawym złocie
zamknęły się obie,/ krajobraz obok w ich uśmiechu zgasł.
Haiku i poeci z Herostratesem
Ta poezja, w ogóle twórczość autora „Rokitnego szczęścia”, o różnorodnych
odmianach formalnych, jest także atrakcyjna czytelniczo. Każda cząstka tworzy swą
własną matrycę. Prócz już omawianych, sporą rolę odgrywają tu miniatury. Oto one:
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„Bianka”
Twoim szeptem bieleją akacje.
Nie mów nic. Chcę kochać
twoją tajemnicę.
Dzień czwarty
Dzwonisz i dużo mówisz,
zupełnie jak nie ty,
że aż płetwy morza się dziwią.
***
Po co znowu jesteś?
Z tamtego lustra?
Pomarszczonego teraz ze wstydu
A tak, to haiku, nie tylko z formy (choć ta według kanonu domaga się 5+7+5
sylab w tercynie), lecz haiku z ducha jego istoty; miniatury te wyrażają idee podobnie
jak „Haiku images” Stanisława Grochowiaka, jak postrzegamy to w haiku mistrzów
tego gatunku, od Ryszarda Krynickiego i Czesława Miłosza, po Ezrę Pounda.
Wiele w tym wyborze dziania się i spraw, jakby etycznych postulatów wobec
czytelnika, ale i wobec samego siebie. I wiele z nich ma jednocześnie szczególnie
liryczną oprawę. Wiersz poniżej stapia się w jedno – walory formalne równają się
wadze treści:
***
Ptak szuka wieczności, znajduje tylko rzekę,
rzeka szuka nieba,
znajduje morze,
morze szuka tajemnicy bólu
i znajduje człowieka,
człowiek szuka gwiazd, by
otworzyć źródła przyjaźni,
a Bóg szuka wrogów,
stąd krew na naszych rękach.
Owa krew na rękach, choć oznajmiana poetycznym tonem, to krew naszych wrogów? Wrogów Boga? Może autor wskazuje, że to my jesteśmy dla siebie
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wzajem wrogami. Wiersz „Po lekturze ewangelii według św. Jana” w pewien sposób nas ocenia, podsumowuje jako społeczność, niemal jednorodną, w przypadku
zbiorowej nienawiści:
Ludowi nie można dawać wyboru –
uwolni wtedy Barabasza.
Cztery powstania – cztery śmierci.
Piątego chcieli (krwi za mało?):
do dziś ich dręczy, że się nie ‘dokonało’.
Smutne to, lecz jak w teorii – przecież sprawdzonej praktycznie – w „Psychologii tłumu” Gustave Le Bon’a; słysząc siebie wzajem wszystek tłum opowiada się
za uwolnieniem Barabasza. Jezus przegrał, niczemu nie będąc winnym. W obliczu
tego wiersza nasuwa się na pamięć sześciowersowy utwór Adama Mickiewicza, rozpowszechniany wielekroć w latach 80. jako „anonimowa przepowiednia”, „Gęby za
lud krzyczące…”:
Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą,
I twarze lud bawiące na końcu lud znudzą.
Ręce za lud walczące sam lud poobcina.
Imion miłych ludowi lud pozapomina.
Wszystko przejdzie. Po huku, po szumie, po trudzie
Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie.
Być może i był to wiersz proroczy, być może i diagnoza. Zaś „Po lekturze
ewangelii według św. Jana” staje się rzeczywistą, wprost niepodważalną diagnozą.
Choć chciałoby się prosić o jej uchylenie. Lecz poeta nie ustąpi, po to ostrzega, by
ostrzeżenie trwało. Trwało dłużej niż ludzka „Śmierć” (tytuł wiersza):
Śmierć człowieka winna być dziurą w świecie,
a jest tylko pospiesznym złożeniem kwiatów na grobie.
Sic! W niedługim czasie po dramacie wiekuistego rozstania przechodzimy
do porządku dziennego. Lecz musi tak być, by ludzkość trwała. Łatwiej jest tym,
którzy wierzą w zmartwychwstanie. Innym pozostaje pustka? Bez nadziei na cokolwiek? Chyba jednak nie, człowiek nosi w sobie gen nadziei, nawet gdy stara się temu
w rozpaczy zaprzeczać.
Zmieńmy ton, niechaj koturny zstąpią choćby o stopień niżej. Poeta Aleksander Nawrocki bywa niekiedy bezkompromisowy, nie mizdrzy się do znajomych,
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w tym znajomych po piórze. To rodzaj szczerości; on nie chce kokietować napuszonych, zajadłych, pysznych. Ciekawą w tym zbiorze jest tercyna „Do poetów”, o których to poetach autor „Nieba cwałującego boso” wspomina i przy innych okazjach:
Nie kłóćcie się jak politycy.
Oni kłócą się na niby,
wy na śmierć.
Coś w tym jest. Są pokorni i łagodni wobec innych piszących, lecz jakże
często spotykamy także zapalczywych, bezkompromisowo pnących się na Parnas
– niekiedy, pożal się Boże, parnasik. Ich dokonania i usilne zabiegi czynią, że jest
to literatura (sztuka w ogóle) herostratejska – jak to określam na własny użytek.
Za wszelką cenę chce się zaistnieć, niezależnie jakimi środkami to się osiąga. Mit
Herostratesa, szewca z Efezu, który gotów był zyskać sławę nawet za cenę zbrodni,
przetrwał. Herostrates podpalił jeden z siedmiu cudów świata, świątynię Artemidy w Efezie;. Mimo, że nakazano przemilczanie jego imienia na wieki, Teopomp
wymienił fakt podpalenia w swoich pismach, tym samym zdradził imię Herostratesa następnym pokoleniom. Ale wspomniana zawiść to nie przymiot wyłącznie
naszych czasów. Swary, jadowite zazdrości i zawiści wśród pisarskiej braci są znane
już z dawnej historii. Bo oto Horacy pisał: „Genus irritabile poetarum – drażliwe
plemię poetów”. Ale – pax, pax.
Autor „Odprawy z Hamletem” ma całe spektrum możliwości, nie musi
wchodzić w „szranki” z innymi. Trzeba przypomnieć bowiem, że jest on znanym
i cenionym tłumaczem, studiował hungarystykę u prof. Istvána Csaplárosa, był stypendystą węgierskiego rządu. Tłumaczył i permanentnie to czyni, także z innych
języków, za co zbiera honory z różnych krajów i środowisk językowych. Wybrał
i opracował poezje Sándora Petöfiego, adiutanta naszego Józefa Bema. Wydał zbiór
wierszy w tłumaczeniu na węgierski znakomitych translatorów węgierskich, Istvána
Kovácsa (byłego konsula w Polsce) i Gábora Zsille, przez lata będącego u nas na
stypendium. Lista tego typu prac dokonanych przez Nawrockiego liczy dziesiątki.
Pod wieczór będą cię sądzić z miłości (św. Jan od Krzyża)
Bez wątpienia poczesne miejsce w tej liryce zajmuje temat uczucia, miłości,
erotyka. A wszystkie te aspekty miłosne obdarzone zostały przez poetę szacunkiem, przymiotami taktu. Aż chce się przywołać w tym miejscu „Hymn o miłości”
św. Pawła” (1 Kor 13, 1–13), przywołać fragmenty odwiecznego dzieła (nawet
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najsurowsi mizantropi nie mogą przeczyć w intensywne istnienie tego uczucia i jego
wzajemności – ze strony obu płci).
I gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Albowiem jest to miłość, która nie zazdrości, / nie szuka poklasku, / nie unosi
się pychą;. Bo to miłość która nigdy nie ustaje, która wszystko przetrzyma (wg Biblii
Tysiąclecia). Trafnie opisał temat miłości w poezji Aleksandra Nawrockiego Zbigniew Jerzyna: „Jest to piękna i mądra liryka miłosna. Delikatna i zmysłowa, czuła
i „targana” namiętnością. Niezwykle plastyczna, nasycona barwami i zapachami.
(…) Nawrocki kocha kobiety, ale też stara się je rozumieć. A piękno kobiecego
ciała widzi w szerokim tle przyrody. (…) Miłość i oddanie kobiety jest dla poety
największym darem tego świata. Dlatego widzi kobietę w zachwycie i olśnieniu.
(…) Są w tych wierszach wspaniałe obrazy poetyckie i bardzo ciekawe sformułowania. Oto niektóre z nich: „Perkal sukienek zbiera z pola grochy”, „biodrami
trącasz w chłopakach mężczyzn”, „On cię wprowadzi w chabrowe piekło i podaruje naszyjnik z głogu”, „patrzę i kocham małe cienie na twoich kolanach” – to
spojrzenie poety Jerzyny; w pełni do zaakceptowania. A przytoczony przez niego
cytat „Miłość jest wzniosła, póki nie zdradzisz ją z kobietą”– to sformułowanie
znakomite i odkrywcze. Choć w pewien sposób przewrotne – lecz czy na pewno?
Chyba pozostawmy ten dylemat specjalistom, psychologom i filozofom miłości…
Jerzyna zapytuje, przecież retorycznie: „Kto z dzisiejszych poetów potrafi pisać
takie erotyki?”
Mistrz ocen poetyckich, wielki erudyta Piotr Kuncewicz o erotykach Aleksandra Nawrockiego pisał: „Takie wiersze zdarzają się rzadko nawet twórcom wybitnym. Widzi się je i czuje, widzi się i czuje kobiety, które poeta stworzył i do których
oraz o których pisze.” To określenie sentencjonalne. Godnym będzie w tym miejscu
przypominanie kilku wierszy czy fraz uczynionych przez Nawrockiego, w tym czterowiersz „Barbara”:
Imię – włożyłaś między borówki,
uśmiech – przez wrzosy wąchają sarny,
do chorej wiśni sprowadzasz księcia
i wycie wilka w srebro oprawiasz.
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I kolejny z tego cyklu wiersz „Barbarze – Bajce”:
Moje głogi tkwią w tęczy,
w jej deszczowym sercu,
bijącym oddalającą się burzą.
(…)
i bajka szczęśliwsza jest od życia.
A oto fragment „Listu do żony”, pisanego w Petersburgu (3 XI 1984).
Jesteś moja i obca kalina,
dziki chaber i frezja bezbronna.
Twoja wiosna we mnie się pochyla,
twoja radość – sokół bezchmurny.
Biegniesz do mnie i mijasz moją drogę,
piszesz listy na mój adres – do siebie.
Kto cię zmyślił w białopiórym śmiechu,
kto cię zgubił – na rozstajnym żalu?
Bo to ta, Której żadna z kobiet nie zastąpi. Ta, „Której niosę potargane święta,
/ której bólem świecą moje słowa… / i dlatego jesteś zawsze moja.”. Znak, że każde oddalenie, rozstanie jest bolesne. Być może i takie naprzemienne uczucia miał na myśli
Eurypides mówiąc: „Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na ziemi”.
I wiersz poruszający swą wymową, stałością uczucia, wiersz – inwokacja, do
żony, świadoma prośba, by dźwigać swe samotności we dwoje. Ileż w tym dźwiganiu
nadziei! „Bądźmy…”, Żonie:
Póki ciała nasze siebie się nie wstydzą,
póki możemy bez zgrzytów wymawiać nasze imiona,
póki tylko siebie chcemy widzieć,
póki każdą myślą dzielimy się na pół,
póki dzień osobno może być Golgotą,
póki umiem podawać ci kwiaty,
póki pragnę dla ciebie najdroższych brylantów,
póki odnajdujemy siebie w każdym słowie,
póki nosimy jedną gwiazdę w oczach,
póki dźwigamy samotność we dwoje,
bądźmy, najbliżej – siebie.
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W omawianym wyborze wierszy sporo jest tytułów – żeńskich imion. Wybija się i przewija w różnych odmianach, właśnie Barbara. Jacek Kajtoch dywagował,
myśląc o erotykach autora „Głogów”, i akcentował wiersze wyrażające uczucia wobec żony: „Ładne jest to przekładanie uczucia do oddalonej żony na kwiaty, odwoływanie się do symboliki znanej z tradycji polskiej – w ogóle słowiańskiej – pieśni
ludowej...”. A w ogóle o tych erotykach pisał: „Nazwać je erotykami? To nie wyczerpuje sensu. Potraktować jako relikt ludowej magii imion, czy ludowego kultu
świętych? To również byłoby uproszczenie. Są tym i tym”.
I kolejny wiersz, wyjawiający relacje mężczyzny wobec kobiet: (* * *)
Kobiety są najpiękniejszym oddechem morza,
po którym żeglujemy.
Lubimy wchodzić w nie jak ogród w świt
na stoku wzgórza. Stąd
szukamy miasta naszych nadziei –
ze szczytów ich piersi,
z diamentowej
zatoki ud.
Gdy włosy ich są intrygą, a oczy wiernie kłamią
takie je kochamy
Czyli powinno się bezwarunkowo stwierdzić: a jednak miłość! Zresztą, za
św. Pawłem jakby: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś
największa jest miłość.”
Mimo, że w takich sytuacjach nie daleka droga do patosu, warto dodać myśl
św. Jana od Krzyża: „Pod wieczór będą cię sądzić z miłości”. Poeta, pisarz Aleksander Nawrocki nie obawia się patosu, zresztą go w jego twórczości nie ma. Nie
obawia się, że może nie być uznany za macho, co niekiedy mężczyznom imponuje.
Szczerze wyraża swe uczucia – czy dlatego, że „największa jest miłość”? Znamienny
jest ostatni w tym wyborze wiersz „Esemesy”, jakby summa erotyzmu:
Gdzie jesteś, światło moich oczu?
Nie ma ciebie, nikogo nie ma.
Gdyby świat gościł na przestrzeni dziejów mężczyzn pokroju autora powyższych słów, nie byłoby patriarchatu, który trwał – w różnych odmianach – do
początku minionego wieku; kobiety korygują: trwa nadal, pozornie niedostrzegalny.
Ale czy w Starym Testamencie byłby mniej okrucieństwa?
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Złoty wiatr i cień anioła
Opowiadanie „Dziewczyna i jastrząb” to proza wyjątkowa. Gdyby ją rozpisać na wersy, byłaby poetyckim poematem. Rzecz zaczyna się opisem przymiotów
jastrzębia, jego istotności. Nie ma tu zbędnych słów, to narracja bardzo precyzyjna.
Oto przykłady, już z pierwszych zdań:
Niebo znał bardziej niż ziemię. Było jego życiem. Ścigany zanurzał się w nie,
głodny – stamtąd upatrywał zdobyczy. Miał mocne skrzydła, doskonały wzrok
i ostre szpony, więc panował nad okolicą. Nie drżał nawet przed błyskawicami.
A teraz leżał skrępowany i otoczony rozkrzyczaną ciżbą.
Owa ciżba zionie do dumnego ptaka nienawiścią. Przecież on polował na ich
domowe ptactwo, na gołębie. Jedyny raz popełnił błąd, pikował na gołębia pułapkę. Opis, jak bardzo się tej pomyłki wstydził, może czytelnika poruszyć. A już na
pewno portret Dziewczyny, która łka wewnętrznie, współczuje pięknemu drapieżnikowi. I czuje kompulsywny ból, gdy uradowani zdobyczą wieśniacy krzyżują ptaka
na deskach stodoły, żywego, przybijają jego skrzydła do sztachet. Kiedy ludzka sfora opuściła miejsce kaźni, rozeszła się po chałupach na słodki nocny odpoczynek,
Dziewczyna nabrała odwagi, jej rozpacz i empatia nakazały jej uwolnić ptaka. Z trudem wyjmowała ze skrzydeł gwoździe mocno wbite w drewno. Pierwszy gwóźdź
ustąpił. Drugi gwóźdź trzymał mocniej, ale i on ustąpił. Jastrząb był wolny. W chwili,
gdy uświadomił to sobie, już leciał z bezradnym trzepotem. Nie spadł. Dziewczyna
przytuliła go ostrożnie do piersi i zeszła z drabiny. Niosła go, a Jastrząb wstydził się,
że widzi to księżyc.
Dziewczyna leczyła ptaka, karmiła. Zaprzeczała sąsiadom pytającym o jastrzębia – że nic o nim nie wie. Jastrząb także zżył się ze swą czułą opiekunką.
Zwłaszcza z jej cudownym głosem, śpiewem. Bez niego nie potrafiłby teraz żyć.
Kiedy już na dobre zadecydował, że musi odejść, poprosił Dziewczynę o jej głos.
Zaśpiewała mu go, ale dać nie potrafiła. Więc Jastrząb przyjrzał się dobrze skąd
głos wychodzi. I jak dawniej zbudził się o świcie. Chwilę mrużył oczy, po czym
stanął nad głową Dziewczyny. Złoty wiatr spał wtulony w jej ciało. W półotwartych ustach lśniły zęby, inne niż u zająca. Za tymi zębami spał jej głos. Jastrząb wbił
między nie mocno dziób. I posłyszał go, tuż. Wbił dziób jeszcze głębiej, zarazem
nasłuchując. Potem, trzymając głos w zakrwawionym dziobie, sfrunął przez otwarte
okno i powlókł się w stronę lasu.” Cytuję, gdyż moje streszczanie byłoby okaleczaniem tego tekstu.
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Każdy dobrze uczyniony tekst literacki nasuwa dodatkowe skojarzenia,
nowe asocjacje. I w tym przypadku tak jest. Otóż nasuwa się pewne, bardzo odległe
podobieństwo, wiersz przywoływanego tu już Leopolda Staffa „Słowik”. To liryczna
opowieść o dziewczęcym śpiewie „z majowym patosem” w salonie, kończącym się
wizytą kota, który skoczył na jej ramię i „zajrzał do gardła / szukał słowika”. Ale
tutaj opowieści nie wieńczy dramat. Zaś jastrząb, w swej dzikiej naturze, oswojony
przez dziewczynę zrozumiał, że nie jest dla niej sensem jej życia, a jakby ozdobą,
dlatego postanowił odejść, ale razem z jej głosem, bez którego nie mógłby dalej żyć.
Poprosił ją więc o ten głos. Dziewczyna zaśpiewała mu go, ale dać nie potrafiła. I tu
dzieje się niezamierzona tragedia. A ile w tym opowiadaniu pięknych obrazów! Tu
nawet wiatr ma swe plastyczne przymioty, przecież to niezwyczajny wiatr, to Złoty
wiatr spał wtulony w jej ciało. Proza poetycka – kolory wiatru… wspaniałe widoki
mimo grozy wydarzeń…
Inne opowiadanie „Cień jego anioła”, to nowela, może nawet szkic powieściowy, choć określanie gatunku literackiego nie ma tu znaczenia. Tu liczy się,
również poetyckim głosem opowiedziana historia, która wnosi szczególny rodzaj
emocji, duchowych odniesień. Narrator wyznaje, że urodził się w bogatej rodzinie
z ojca bułgarskiego bojara i matki Greczynki. Starszy brat miał dziedziczyć majątek,
zachowując tradycję i zasadę niedzielenia majątku. Brat nadawał się na głowę rodu,
jego cechy charakteru także na to wskazywały. Narrator przyznaje, że stroni od ludzi
i wina, szuka samotności w lesie na zboczu gór. Ani mu było w głowie strzelanie
do zwierzyny, pogrążał się w zadumie. Rozmyślaniu o idealnym świecie bez wojen,
a właśnie wtedy prawie przez miedzę przywarowali Turcy. I o mądrości zwierząt,
które nie zabijają dla przyjemności, lecz z konieczności. I jeszcze o dziewczynie – łagodnym powiewie jaśminu w skwarną noc.
W pewnym momencie bohater tego utworu wspomina: oddali mnie do monasteru w Baczkowie. I dalej: Bizantyjska cisza ma wiele odcieni, wiele barw i ćwierćtonów. Jest jak kobieta, która pozostała cnotliwą, mimo że codziennie oddaje się komu
innemu. (…) I takiej właśnie kobiety-ciszy zacząłem pragnąć. Osobno domagało się
jej moje ciało, osobno serce. To nadrealizm, oniryczne wynurzenia – ale w gruncie
rzeczy to mistyka wypływająca ze źródła wschodniego obrządku.
W dalszej części następują już trudne wydarzenie i ich autointerpretacje.
Co kilka stron pojawia się poezja, już w zapisie w strofach; emocjonujący zdaje się
być szczególnie obłąkany psalm: na cienkich nutach fletu / tej która jest jak szczelina
światła / w mroku twoich cerkwi. Miłość, mistyczne uniesienia, ale niekiedy jednak
obrazy z sennych mar, zupełnie nieoczekiwanych zdarzeń – wszystko to tworzy
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wyjątkowy stan ducha bohatera uwikłanego w magiczną sieć przypadków, bohatera pragnącego odzyskania wolności, jakkolwiek by ją on pojmował. Przytoczmy
niecodzienny dialog bohaterów:
– Zwróć mi moją wolność. Pragnę być wreszcie panem własnych decyzji.
– Nikt nie jest wolny, a najmniej ci, co wiecznie czegoś szukają.
– Kim był ten, co cię stworzył ? Co się z nim stało? W jakim kraju żył?
Tu być może miałoby zastosowanie wolności do – czy od – czego; pewnie
od – jak sugeruje, choć w nieco innych kontekstach, Erich Fromm. Lecz także nie do
końca. Przecież to nie traktat filozoficzny lecz literatura; wcale jednak filozoficznych
dywagacji nie pozbawiona. Oto fragment wieńczący tę prozę.
Ogarnęło mnie przerażenie. Po górach potoczył się śmiech. Spojrzałem na
ognisko. Żarzyły się już tylko drzazgi, dwa ogniki w wypalonej twarzy, okolonej poskręcaną blachą złotogłowia. Mrugały do mnie drwiąco, więc straciłem nad sobą panowanie, wyrwałem z zanadrza rodowy sztylet i zacząłem nim kłuć miejsce, gdzie
jeszcze przed chwilą była twarz. Dym i popiół trysnęły mi w oczy, a wraz z nimi
wróciła świadomość czynu. Straciłem Zorianę, spaliłem najcenniejszą cudowną ikonę.
Co jeszcze popełnię żyjąc?!
Sztylet sam trafił do mojego serca, dobry jak ręka matki w dzieciństwie. Nadeszło wreszcie to, czego pragnąłem, całym swoim życiem. Spokój. Upadłem na pogorzelisko i po chwili uniosłem się w górę smugą czarnego dymu, a gdy zerwał się wiatr, dym
załopotał parą mrocznych skrzydeł i odpłynął. Na północ…
Czy to baśń? Także. Lecz baśń dla dojrzałych, którzy potrzebują dialogu
o sensie życia. Jest w nim wschodni mistycyzm, poniekąd realizm magiczny, bliski
ideom, jakimi próbował porządkować literaturę latynoską José Donoso w „Mojej
osobistej historii boomu” (choć czytelniczo w czasie tego boomu nęcił bardziej
jego „Plugawy ptak nocy”). I filozoficzne idee, w pewnym sensie nowe spojrzenie
na odwieczny dylemat wolności i zniewolenia człowieka. Zatem proza Aleksandra
Nawrockiego to i poetycka baśń, i liryczny traktat o sensie życia, jakby poza realnością tego świata.
W szczelinie – pomiędzy Biblią rzeczą publiczną
Chyba każdy obszar aktywności człowieka pilnie obchodzi poetę. Znakomicie wykorzystuje wiedzę biblijną, by stwarzać parabole z aluzjami do czasu obecnego. Przykładowo wiersz „Julian Apostata” wiąże czas Księgi z chwilą obecną:
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Kto broni mądrości przeciw swoim czasom,
ten pozna wkrótce smak własnej krwi.
Nowi bogowie są zawistni,
żądają nie wiedzy, lecz ofiar,
nie wiary, lecz posłuszeństwa,
i hańba mordercom,
zabijającym w imię tego,
który był miłością.
Podobna sytuacja, choć tu pojawia się akcent ironiczny, występuje w wierszu
„Syn marnotrawny”:
Jak dobrze być synem marnotrawnym:
matka załamuje ręce,
ojciec chce go przepraszać,
a on bawi się i stawia warunki.
Rzeczywiście, ślepa miłość współczesnych (czy tylko?) rodziców wobec
swych pociech powoduje nadmierne tolerowanie występków swych podopiecznych.
Pisarz czyni próg z tych biblijnych aluzji, wznosi nowy stopień do wszczęcia rozmowy o szerszych zjawiskach naszej rzeczywistości. Fala jego myśli przepływa ku
morzu filozofii, nie omijając kwestii społecznych, a i politycznych. Wstępem do
takich dywagacji może być nomen omen „Inwokacja”:
I przyszedł czas, że rozsądek nazwano zdradą,
a rozpacz – gwiazdą przewodnią.
Fałszywi prorocy idą ciągle w naród,
by kamienować prawdę
i własnym celom urabiać poddanych.
Jesteśmy więc świadkami opisu naszej życiowej przestrzeni. Mamy zupełnie
inną interpretację kanonicznych wartości, jak rozsądek, mamy fałszywych proroków, którzy kamienują prawdę.
Niejako w związku z tym poeta pyta: (wiersz bez tytułu):
Kraju mój serdeczny,
dokąd cię prowadzą?
Stopy twe schodzone,
na oczach opaska.
179

Wyrażona szczera troska o ojczyznę nie niesie zbyt optymistycznych rokowań: Nikt ci już nie wierzy, / pod twój głos piastowy / ciągle ktoś podkłada / płytę coraz
inną. /Wszyscy chcą cię zbawiać, / a mędrców niewielu.
Istotnie, krzykaczy wielu, fałszywych proroków wielu, ale brakuje mędrców
– rzeczywistych autorytetów. Pewnie dlatego nasz kraj jest popychany zgrabnie / raz
w lewo, raz w prawo / pod ornatów żaglem. Nie da się przecież zaprzeczyć, że wielu
duchownych skrywa pod parasolami ornatów niegodziwości, zapewne dla swych –
czy w rzekomym imieniu Kościoła – korzyści. To odważne, jak na super katolicki
kraj, wskazanie na ciche zło; wielekroć nie do udowodnienia, w wielu przypadkach
to peccatum omissionis – grzech zaniechania. Czerpany z pychy? Initium omnis
peccati – superbia – początkiem wszelkiego grzechu – pycha. Sentencje łacińskie
wskazują, że problemy naszego obecnego świata, ukazanego w tych wierszach, zajmowały już umysły ludzi czasów antycznych; oni byli takiej samej miary mądrości
co obecni myśliciele, choć żyli w innych dekoracjach, mieli skromniejszą wiedzę
politechniczną.
W innym wierszu (bez tytułu) poeta ubolewa, że Chrystus odpłynął w brzemię ciszy, / koronę strząsnął boskim ruchem: / sypnęła krwią i cierniem w oczy //
Chrystus przekreślił niebo krzyżem. Lecz w podtekście mamy sugestię, że raczej
to my opuściliśmy Chrystusa, jego naukę. Pewnie najwyraźniej widać to w wierszu
„Chrystus w IPN” – sam tytuł tyle intrygujący, co gorzko-groteskowy, a przesłanie
wiersza prawdziwe… W IPN Chrystus słyszy:
Mamy na ciebie teczkę –
powiadamia długowłosego
łagodnego mężczyznę
magister o oczach szczura,
a w niej:
ojciec? Nieznany.
Matka? Urodziła dziecko
niewiadomego mężczyzny.
Pochodzenie? Żyd,
chociaż twierdzi, że jest
Galilejczykiem.
Zajęcie? Bez zajęcia.
(...)
Moralność? Nienormalna:
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usprawiedliwił celnika,
wybronił od ukamienowania prostytutkę,
która zaczęła za nim chodzić
trop w trop.
Ewangeliczne wątki zostały zinterpretowane zupełnie odwrotnie niż ich
pierwotne intencje. Nowotestamentowe przypowieści zostały ukazane czytelnikowi a’rebours. Coś w tym jednak jest. Albo więcej niż coś, sofizmaty tworzy się na
podorędziu, przecież idąc do szkoły można dostać mandat za utrudnianie ruchu…
Nie przypadkiem, bo niejako w tym kontekście, powstał wiersz „Karneades”, dedykowany – Sofistom.
Mądry Grek
wygładził togi barbarzyńców
jednym spojrzeniem,
poprawił rzemyki sandałów
(...)
„Prawo i prawda są potrzebne,
są wystarczające”.
Rzeczywiście wielce „odkrywcze” jest stwierdzenie: Prawo i prawda są potrzebne / są wystarczające”. Oczywistość została usankcjonowana jako coś zgoła
oryginalnego. Ale na wszelki wypadek dodaje się: że prawo i prawda są potrzebne,
jednak – wystarczające. Wystarczające? Chyba owo „wystarczające” winno podlegać
jakiejś weryfikacji. Czy dlatego, że My się ciągle odnawiamy, / stąd własnej twarzy
nie znamy? (wiersz bez tytułu).
Zamiast cody
Jakże często pływamy na powierzchni zdarzeń, po najpłytszej wodzie strumienia ludzkiego życia. To konstatacja, która nie po raz pierwszy przecież, dotknęła
mnie podczas ponownej lektury utworów Aleksandra Nawrockiego. Poety dzielącego się swą liryczną duszą z czytelnikiem, pisarza niezwykle oryginalnego, w którego
prozie także wyróżnia się ów serdecznie ton. Prozie, która często mówi o okrucieństwie przyrody jak i człowieka, lecz wypowiada to językiem poezji. To poeta
o osobliwej dykcji, który jednocześnie, może z pasji zawodowych, jest także właścicielem i redaktorem „Poezji dzisiaj”, wydawcą (oficyna IBiS), opracował i wydał
dzieło wyjątkowe: „Poezja polska – antologia tysiąclecia”, poezja od „Bogurodzicy”
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po nasz czas, inicjatorem szeregu ważnych przedsięwzięć kulturalno-literackich.
Lecz jest przede wszystkim poetą, pisarzem, tłumaczem. To niezwykle wnikliwy
obserwator przyrody, a to atut ludzi wrażliwych na ból życia, cierpienie każdego
istnienia; także bystry obserwator codziennego naszego życia. Oczywiście również
życia literackiego.
Henri Michaux – chodzi o Belga (znamy poetę o tym samym nazwisku
Polaka z pochodzenia) powiedział: „Piszę, żeby zwiedzać samego siebie”. Może –
znając zakres tematyczny twórczości pisarza Aleksandra Nawrockiego – właśnie
on „zwiedza samego siebie”? Wspomniany już Piotr Kuncewicz autorytatywnie
ocenia: „Nawrocki należy także do poetów myślicieli, poszukujących etycznych
miar i sposobów dla zniwelowania rozziewu między światem idealnym a rzeczywistym, między marzeniem, a jego realizacją: (…) Ponadto jest on znakomitym tłumaczem”. Kuncewicz ze wspaniałą dyskrecją, chyba boleśnie zapominany przez
niektóre kręgi.
I przyszedł czas, że rozsądek nazwano zdradą,
a rozpacz – gwiazdą przewodnią.
Niechaj to się odwróci – Aleksander Nawrocki po to te słowa napisał.*
Jan Tulik

*) „Dom zbudowany w jedną noc”, Biblioteka Poezji Dzisiaj Tom XVI, Warszawa,
2016.
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STANISŁAW GRABOWSKI

O ptaszkach, igraszkach etc.
Leży przede mną pięknie wydana
książka, właściwie książeczka, bo zawiera
zaledwie kilkanaście wierszy i jest przeznaczona dla dzieci młodszych. Kolorowa,
twarda obwoluta. Nosi tytuł Wyleciał ptaszek z Łobzowa, a jej autorem jest Edward
Szymański. Mój Boże, ileż wspomnień
budzi we mnie ów tytuł. W przedszkolu
„Caritasu”, którym rządziły dwie zakonnice Zofia i Maria, pod takty Walczyka z tej
książeczki prezentowałem się z Danusią
Hejką na zaimprowizowanej scenie. Było to
z okazji Dnia Matki. Co prawda, tańcząc,
wyśpiewywaliśmy Przyleciał ptaszek z Łobzowa…, ale jakie to miało znaczenie? W każdym razie tego walczyka nie zapomniałem. Ach, gdyby raz jeszcze wejść do tej samej wody! Dodam, że czasy były
stalinowskie, stąd przy okazji pytanie, jakim cudem uchowało się wówczas to przedszkole, nad którym czuwał miejscowy proboszcz ks. Mechlin?
Autor książeczki Edward Szymański (1907–1943) to poeta, satyryk, tłumacz
i publicysta związany przed wojną z PPS, przecież legalną organizacją, pisujący do
pepeesowskiej prasy, ponadto przyjaciel Gałczyńskiego i całej ferajny podobnych im
duchem twórców. Kiedy urodziły mu się dzieci: Ewa i Łukasz, poeta powodowany
jakąś ogromną élan vital zaczął współpracę z pismami dziecięcymi, czego efektem,
stała się wcale spora garść wierszy, opowiadań, czy obrazków scenicznych.
Szymański prędko wyrobił sobie markę cenionego poety dla dzieci, co nie
było takie proste. W dziedzinie dziecięcej liryki miał konkurencję, i to nielichą. Dość
łatwo było publikować w prasie pojedyncze utwory, gorzej wydać pozycję zwartą dla
dzieci. Szymańskiemu się to udało. Według Bibliografii literatury dla dzieci i młodzieży 1918–1939 opracowanej przez wspaniałe panie z Muzeum Książki Dziecięcej jego książkę pt. ABC, z ilustracjami nie byle kogo, bo Franciszki Themerson,
wydało „Społem” w 1936 roku. Druga książkowa pozycja, w którą został niejako
183

wplątany to „komedyjka spółdzielcza” pt. Piraci Hanny Dobrowolskiej, „uzupełniają” ją wiersze Edwarda Szymańskiego. („Społem” 1937).
Napisałem o konkurencji, jaka istniała w ówczesnej liryce dziecięcej, której,
po długich staraniach, udało się wyrwać spod wpływów Jachowicza i Konopnickiej.
Józef Czechowicz, Jan Brzechwa, Władysław Broniewski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Ewa Szelburg-Zarembina, Stefan Themerson, Julian Tuwim, Ludwik Wiszniewski… To tylko garść nazwisk, które wygrzebuję z pamięci. Wspomniana wyżej
Bibliografia… notuje ich setki, co cieszy i każe szukać ich w innych książkach czy
słownikach. Pozostańmy jednak przy Szymańskim.
W Nowym słowniku literatury dla dzieci i młodzieży (1979) w haśle: Edward
Szymański powstrzymano się od epitetów. Przypomniano, że po wojnie ukazały się
jego pozycje: Przyjaciele, Zgaduj zgadula, Wiersze, Skowronkowa piosenka, Mikołaj
Kopernik. Dokładniej omówiono tomy Niespodzianka (1961, 1970) i W słoneczny
świat (1963). O tym drugim napisano: „Zgodnie z charakterem twórczości poety
można tu wyróżnić wiersze zaangażowane, programowe, »dziecięce ody rewolucyjne«, wiersze propagujące ideę spółdzielczości oraz lirykę świata dziecięcego […].
W in. wierszach Sz. oddaje prawdę przeżyć dzieci w zetknięciu z przyrodą, na tle
życia szkolnego, w kręgu zabawy. Odwołuje się do piosenek ludowych, tworząc żywe
obrazki o życiu dzieci, wiersze pejzażowe, regionalne”.
W Słowniku literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002) zwięźlej potraktowano poetę: „Utwory dla dzieci publikowane m.in. na łamach czasopism »Płomyk«,
»Płomyczek«, »Przyjaciel Dzieci« – wyrastają z podobnych inspiracji, co twórczość
dla dorosłych; liczne są wśród nich wiersze o tematyce agitacyjno-rewolucyjnej, sławiące pracę fizyczną, ale Sz. pisał również utwory na temat przyrody, pejzażu, wakacji”, czyli omal nie powtórzono opinii z Nowego słownika... Zauważono także jego
wybór utworów dla dzieci Świat oczom ciekawy (1982) i wybór wierszy dziecięcych
pt. Opowieść o trzech ludziach (1988).
W Leksykonie literatury dla dzieci i młodzieży (2007) spotyka nas niespodzianka. Nie ma hasła: Edward Szymański, co wydaje się być dużym niedopatrzeniem.
Swoją drogą autorzy przedwojenni piszący dla najmłodszych, dla których
II wojna światowa stała się swoistą cezurą, w swej masie zaginęli, przepadli. Pozostali najlepsi: Brzechwa, Czechowicz, Iłłakowiczówna, Tuwim… Na pewno można
do nich dopisać Edwarda Szymańskiego.
Czy nie ma czego żałować, czy raczej należałoby upomnieć się o publikację
najambitniejszych poetów, o powtórne przejrzenie ich setek przedwojennych książeczek z wierszami, by przygotować z nich choćby antologię? Dlatego że książka
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w formie papierowej, zwłaszcza dla dzieci młodszych, powinna przetrwać, z niej powinni dalej czerpać pierwszą wiedzę i pierwsze nauki, zaczynać fascynację słowem
pisanym, lekturami. Udanych prób czynionych tak z przedwojenną prozą jest wiele,
przykładem Kocia mama Marii Buyno-Arctowej. Maluchom nie dajemy smartfonów!
W tomiku Wyleciał ptaszek z Łobzowa są wiersze związane z przyrodą, z naturą, jest personifikacja zwierzątek tak miła zawsze małemu czytelnikowi. W sumie tych kilkanaście utworów, które przeszły staranną redakcyjną selekcję, to małe
liryczne arcydzieła. Z pewnością jeszcze przez długie lata zachowają walor żywej
lektury. Kilka z nich opublikowano po raz pierwszy.
Na koniec warto nieco miejsca poświęcić oprawie plastycznej tomiku. Nie
wiem, na ile świadomie, ilustratorka nawiązała do tzw. przedwojennej szkoły ilustracji „Naszej Księgarni”? W każdym razie mistrzów znalazła przednich. W 1927
roku – jak pisał Stanisław Aleksandrzak – zostało utworzone dla „Płomyka” i „Płomyczka” wspólne kierownictwo graficzne. Objął je młody absolwent ASP, Michał
Bylina. W pismach pojawiły się ilustracje takich twórców jak E. Bartłomiejczyk, St.
Bobiński, H. Bocianowski, J. Hładki, J. Karolak, S. Manteuffel, W. Skoczylas, K. Sopoćko, Z. Stryjeńska… Do wydawnictwa z akademii mieli blisko, ledwie przez ulicę.
Ta „szlachetna inwazja” graficzna stanowiła podwaliny dla rozwoju i rozkwitu także
polskiej grafiki książkowej, co nie jest przesadą. W 1937 roku „Płomyk” w Paryżu,
z okazji Światowej Wystawy na Kongresie Prasy Pedagogicznej i Dziecięcej, otrzymał złoty medal za wysoki poziom edytorski i przyswojenie treści do faz rozwojowych dziecka. Czyż trzeba pisać więcej? Interesująca jest zatem w najmłodszym
pokoleniu artystów ta nostalgia za tym co stare, choć się nie zestarzało.
Przypominam, że Walczyk, który bohatersko zatańczyłem i zaśpiewałem
z Danusią w przedszkolu „Caritasu” zaczyna się tak:
Wyleciał ptaszek z Łobzowa,
usiadł na rynku Krakowa.
A – sa, ta–da–ra–sa, a – sa, ta–da–ra–sa,
usiadł na rynku Krakowa…
Wikipedia podaje, że w Polsce znajdują się dwie miejscowości o nazwie Łobzowo. Jedna to wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy; druga
to osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol.**
Edward Szymański, Wyleciał ptaszek z Łobzowa, ilustracje Agata Ostachowska,
wyd. Agencja ATM, Warszawa 2018.
185

DR FELICJA BORZYSZKOWSKA-SĘKOWSKA
Warszawa

Klub Literacki „Nasza Twórczość”
Na firmamencie współczesnej literatury polskiej ten Klub świeci blaskiem
szczególnie połyskliwym. Opublikowałam już o nim wiele / vide: Radostowa, Myśl
Polska, Własnym Głosem / i inne. Czytelnicy żywo dyskutowali artykuł, pt. „Urocze
porwanie i jego skutki”, który był opublikowany w periodykach literackich i czytany
na warsztatach klubowych, odbywających się cyklicznie w Domu Polonii. Wart do
głębszego zaprezentowania, bowiem jest nadzieją literatury polskiej, większą aniżeli
kluby zmierzające w kierunku spotkań bardziej towarzyskich.
Klub Literacki „Nasza Twórczość” powstał w marcu 2001 roku i co dziś
nikt nie pamięta, przy Stowarzyszeniu Forum Kobiet Katolickich w Warszawie.
Inicjatorką tegoż klubu była redaktor mgr. Anna Pernal – prezes Stowarzyszenia
FKK, ale także była założycielką / szkoda, że już dziś nie istniejącego / Wydawnictwa „Drobiazgi”. Kilka lat później zainicjowała powstanie Klubu Literackiego
„Nasza Twórczość”. Klub jest otwarty dla wszystkich osób kochających literaturę,
w tym głównie poezję, piszących wiersze, uzdolnionych artystycznie malarsko
i muzycznie. Pierwszą przewodniczącą Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”
została Maria Rell, a następnie Stanisława Maciąga. Początkowo Klub miał swoją
siedzibę blisko grobu błogosławionego księdza Popiełuszki, w Domu Pielgrzyma
„AMICUS” na Żoliborzu. W roku 2003 przewodnictwo nad Klubem objął – Jan
Rychner, prawnik, poeta, który z wielkim zaangażowaniem i znajomością rzeczy, ochoczo prowadzi go do chwili obecnej. Nadal spotkania klubowe odbywają
się z myślą o powiększeniu, o zainteresowania warsztatami coraz większej rzeszy sympatyków literatury i poezji, szczególnie młodzieży. Na spotkaniach tych,
przez miniony okres dwudziestu lat systematycznej działalności, obecni byli
znani krytycy literatury, pisarze, jak: Jan Zdzisław Brudnicki, Alicja Patey - Grabowska, Ryszard Tuszewski, Stanisław Nyczaj, Stanisław Stanik, Jan Marszałek,
i inni. Spotkania w Klubie Literackim „Nasza Twórczość” mają charakter cykliczny i otwarty, dlatego czynny udział w nich biorą także członkowie wielu innych
klubów literackich z terenu Warszawy, szkoda, że rzadko. Członkowie stali Klubu,
na obecny czas ponad trzydziestu, posiadają legitymacje przynależności do Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
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Od stycznia 2008 roku Klub Literacki „Nasza Twórczość” – ma swoją nową
siedzibę przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Oddział Warszawski w Domu
Polonii w Warszawie.
Klub zmienił nazwę na obecną: Klub Literacki „Nasza Twórczość” Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Warszawa i ma swoją siedzibę w Domu
Polonii, przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, w historycznej Resursie Kupieckiej,
o czym w innym miejscu. Warto podkreślić fakt, że Klub Literacki w ramach comiesięcznych warsztatów poetyckich, odbywających się w każdą ostatnią środę
miesiąca, skupia coraz większe grono osób zainteresowanych twórczością poetycką.
Po zakończonych warsztatach gromadnie idziemy do Domu Literatury, kilkadziesiąt metrów dalej, na comiesięczny Festiwal Fraszek. Członkowie Klubu czynnie
uczestniczą w Warszawskiej Jesieni Poezji, w Festiwalu Poezji Słowiańskiej, oraz
Światowym Dniu Poezji UNESCO. Prezentowali także swój dorobek na spotkaniach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Pałacyku DST im. T. Zielińskiego
w Kielcach, Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Lubaczowie, w polskich szkołach na Wileńszczyźnie, oraz wielu klubach osiedlowych i bibliotekach, uczestniczą
w plenerach poetycko- artystycznych. Wiele osób zrzeszonych w Klubie „Nasza
Twórczość” wstąpiło do ZLP i ogólnopolskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich
II Oddział Warszawa. Większość posiada już własny dorobek publicystyczny w postaci wydanych tomików poezji i książek, almanachów i antologii. Czy są tam tylko
amatorzy? Nie.
Ale, nasuwa mi się refleksja: już znakomity pisarz angielski, Jack London
w „Martinie Edenie” w przejmujący sposób pisał jak to główną kwalifikacją redaktorów jest w 99 wypadkach na sto, doznana klęska, że przegrali oni stawkę jako pisarze.
Przestrzegał, byśmy nie myśleli, że kierat pracy biurowej, zależność od wysokości
nakładu i od kierownictwa finansowego, pociągają ich więcej niż radość tworzenia.
Bo oni też próbowali pisać, ale bez powodzenia. I na tym właśnie polega przeklęty paradoks sytuacji pisarza. Dostępu do powodzenia strzegą te psy łańcuchowe
– niedoszli pisarze. Większość redaktorów, czy recenzentów oceniających utwory
z ramienia czasopism i firm wydawniczych, to ludzie którzy ubiegali się o miejsca
w literaturze i z jej sita odpadli wraz z plewą. Ci właśnie, którzy z wszystkich istot
na świecie – pisze London – najmniej się do tego nadają, mogą orzekać co ukaże się
w druku, a co na to nie zasługuje. Właśnie im, którym brak i serca i oryginalności
i tego, co nazywamy iskrą bożą, przypadło w udziale wydawanie wyroków w sprawach oryginalności i geniuszu innych. A oprócz tego mamy jeszcze sprawozdawców, którzy rekrutują się z tego samego grona amatorów i wybrakowanych twórców.
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Te myśli natrętnie nie opuszczały mnie gdy pisałam o „Miłosteńkach” /almanachu wydanym przez Klub Literacki „Nasza Twórczość”/, a nabrały realnych
kształtów gdy wręcz zakazano mi pisać o nich tak pięknie.
– Nie wmawiaj we mnie, że ci krytycy nie przyjęli kiedyś snu o wielkości i nie
próbowali swych sił na polu poezji (...) odpadli w zawodach. Czyż przeciętna recenzja nie jest bardziej mdła od trenu? – stukało mi w głowie, ale musiałam milczeć.
I wysunęła mi się refleksja nie tylko o krytykach i recenzjach, bo tego
mamy dość wokół siebie, ale także o… mdłym tranie, który tak bardzo nie smakował nam, gdy zmuszano nas do niego w szkole. A dziś ubiegamy się o niego,
bo pomaga nam żyć pod nazwą Kwasy Omega 3. Warto nawet w kolejkach w aptekach poczytać poezję, gdy czasu brakuje. Polska poezja jest przecież uhonorowana w świecie. Mamy więcej niż inne kraje europejskie Noblistów z literatury!
A to zobowiązuje! Nie zabijajmy więc wschodzących roślinek, przecież wiemy,
że to nie wiedza tworzy literatów, a tym bardziej poetów, nie studia filologiczne,
znajomość filozofii, psychologii, czy człowieka w ogóle. Poetę i jego poezje tworzy
specyficzna wrażliwość – spojrzenie na wnętrze swoje i cudze też. Na słowo, jego
treść, na dźwięk, spojrzenie, dotyk... Słowem pełnia uwrażliwienia na całą rozciągłość egzystencji ludzkiej.
Z wielu wierszy wyzierają też zawiłe meandry ludzkiego życia... Te zakręty,
które wprawiają nas w inny ruch, na odmienne kierują drogi, zakola biografii. I może
dlatego wielu poetów niejako wprost krzyczy: piszę swoimi doznaniami, krzywdami, ale też radościami, nadziejami, życiem całym. Swoim i cudzym także. Dlatego
jeżeli już przypisujemy poezji jakiś dydaktyzm / co niektórych drażni /, to uczy on
szacunku do słowa, do międzyosobniczego i odważę się rzec – także – bosko-ludzkiego porozumiewania się.
Pisząc dobre, głębokie wiersze, musimy ważyć słowa, myśleć nad formą, nad
doborem i precyzją wyrażania myśli i uczuć. Nad poprawną składnią i pisownią.
Bo jest to wypowiedź o mowie wysoce estetycznej. A także sprzęgniętej jakby
z nadprzyrodzonością. Bo powołanie poety blisko bywa powołaniu natchnionych
autorów Biblii!
Tak, tak, Pismo Święte / co nie wszyscy znają / jego treści nie starzeją się,
zawsze aktualne, zawsze trafiają... prosto w serca i niosą w sobie wielki ładunek dydaktyczny. Dzieje się tak pomimo iż współcześni zwykle każą uciekać od „pouczania”. Zewsząd rozlegają się nawoływania o poszanowanie języka, bo zewsząd słychać
wulgaryzmy, bo wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się zjawiska degradacji
kultury wysokiej, w tym ojczystego języka. Gorzej, jeśli te wulgaryzmy i żargony
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zainteresowani próbują wciskać do wierszy, poezji, czy prozy, wydając przy tym
opinię, że taka jest i ma być współczesna literatura, ta nowa, dobra, że to niby
współczesny nowy nurt.
Zjawisko to przeraża wyzierając w środkach prasowego przekazu, telewizji,
radiu, filmach, a przede wszystkim w internecie. Taki upadek obyczajów musi budzić niepokój. Nasza globalna wioska zbyt łatwo pozwala się zdominować przez
negatywny wpływ „modeli kultury masowej”, filmów TV i radio, nie wspominając
już o gazetach, gdzie czasami „Mężczyzna” napisane jest przez „sz”/ może celowo,
dlatego że tracą dziś swój heroizm męskości przypisywany im przez wieki? /.
Na co dzień do zubożenia języka coraz więcej przyczynia się powszechniejąca komputeryzacja i rozwój elektronicznych środków komunikacji. Dołączają do
tego procesu wszystkie grupy społeczne posługujące się SMS-ami. Bo sztuka epistolarna znika, a może umarła już dość dawno? Świat kultury, a głównie polityki
zdaje się temu nie dziwić, nie przeciwstawiać. Obok wulgaryzacji zauważamy lekceważenie kultury narodowej. I tu wkroczyć może i powinna właśnie poezja, a także…
pisanie listów. Także listów, gdzie nie tylko zadbamy o język, poprawną pisownię
i gramatykę, ale też o wyrażanie miłości do drugiego człowieka. Pisanie bez prymitywizmu, bez zwrotów obraźliwych, niszczących naszą tradycję narodową. Bo
tę coraz częściej przedstawia się w sposób karykaturalny. Wielu poetów z Klubu
Literackiego „Nasza Twórczość” drąży ten temat w swoich wierszach, krytykuje
„nowe” trendy, wulgaryzmy i podkreśla zubożenie języka polskiego /pozwolę sobie
wymienić kilka przodujących w tym temacie nazwisk: Grażyna Kowalska, Stanisław
Dominiak, Jan Rychner, Irena Szymańska, Bogumił Wtorkiewicz /. O naszych świętościach, bohaterach narodowych młodzież potrafi mówić z lekceważeniem, często
w sposób prześmiewczy, a nawet z pogardą. Śmiem stwierdzić, że takie zjawisko ma
swoje podłoże w coraz niższym poziomie nauczania w szkołach, eliminacji lekcji
języka polskiego i historii. Aż samo ciśnie się na myśl proste pytanie, czy aby komuś na tym zależy, czy jest to postępujący proces celowy – mający w konsekwencji
odmóżdżyć, pozbawić ludzi własnego myślenia, wrażliwości. W tym celu masowo
wykorzystywana jest też wszelkiego rodzaju reklama, głównie w telewizji.
Kluby literackie mają tu do spełnienia poważne zadania, wychowawcze
i ostrzegawcze, przyczyniać się do szerzenia haseł:
– niech poezja dziś będzie alarmem! – niech krzyczy o językowych nadużyciach, chaosie znaczeniowym;
– niech z prasy zniknie codzienna kolokwializacja i wpajana skrótowość naszego języka, jak choćby dla przykładu: „róbta co chceta”, siema, itp.
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Przecież język polski jest taki bogaty i piękny... wywodzący się ze słowiańszczyzny.
Chcę podkreślić, iż współczesną literaturę polską wzbogacił oryginalny tom
poezji, almanach poetycki, wydany na jubileusz X- lecia działalności Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”, a zatytułowany „Miłosteńki”. Podkreślam to (Nie) miłosne, „Miłosteńki” – nazwa wzięta ze starożytności – bo Miłosteńki – to słowiańskie
Boginie Miłości. Wielce urokliwa ta literacka pozycja jest plonem pracy Klubu Literackiego „Nasza Twórczość” i jego licznych przyjaciół uczestniczących, a także
pomysłu jego przewodniczącego, Jana Rychnera.
Pomieszczone tam wiersze sprawiły iż natychmiast sięgnęłam po pióro, aby
nie tylko, jak mistrz Konstanty Ildefons Gałczyński nakazywał – ocalić od zapomnienia, ale też przyczynić się do rozpowszechnienia go. Natychmiast więc napisałam recenzję „ z pierwszej myśli”. Wielce pochlebną, co mi się przecież bardzo
rzadko zdarza...
Ale cóż!, skoro zadziałał palący żar „z polskiego piekła”, o którym to już
pisałam nie raz. Minęło więc sporo czasu i recenzja dotąd nie ukazała się, z różnych
względów, a także tej przyczyny, że wielu próbowało mnie do tego zniechęcić, wręcz
odradzało, krytykowało. Zachęcając „udziałowców” tego poetyckiego przedsięwzięcia do wydania następnego tomu / bo takie przecież są potrzeby współczesne w tym
totalnie odpoetyzowanym świecie / mam na myśli nachalne występowanie z książkami wątpliwej wartości, zachęcającymi do przeniesienia się w tzw. „lepszy” świat,
jeszcze przed rozstaniem się z życiem doczesnym.
Na spotkaniach w gronie poetów, literatów, klubowiczów często dyskutujemy. Dlaczego?
Słowu amatorzy nadaje się najczęściej pejoratywny wydźwięk?
Ja proponuję odnieść się do łacińskiego źródłosłowu. Właściwie bowiem
amator – znaczy ktoś, kto czyni wiele z zamiłowania, czyli z miłości. Lub chociażby
dla przyjemności innych i własnej.
Takie rozumienie terminu amator najpełniej opisuje autorów i ich wytwory.
Taka miłość do tworzenia wyziera z bardzo wielu dzieł amatorów. Cechuje je radość
kreacji , ekspresja, a także obok wielkiej radości – nieprzeparta potrzeba różnych
form wypowiedzi. Aby tylko dotrzeć do serc czytelników. Namalować słowami jakiś
obraz w wyobraźni czytającego.
„Jeden obraz wart jest tysiąca słów” – mówi chińskie przysłowie. Ta wielowiekowa mądrość uzmysławia jak bogaty, a także ciekawy jest ten kreatywny świat
twórców, jak wielki percepcyjny świat autorów. A także ile można przedstawić
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i opowiedzieć, gdy język bywa skrępowany ubóstwem słów czy gładkością wypowiedzi – do głosu dochodzi zachwycający świat barw, kształtów, bogactwo formy.
Sztuka słowa wpisana jest w historię i choć jest jedną z wielu kierunków,
pozostaje prawie najważniejszą z wielu współczesnych sztuk. Współcześni zapracowani ubolewają iż poezji nie czytają, bo jest… niezrozumiała. Tymczasem ja podkreślam iż właśnie poezja amatorska jest czytelna, zrozumiała, pozwala więc obcować ze światami kreowanymi przeżyciami wewnętrznymi, ogniem emocji. Czytając
te wiersze możemy zanurzyć się w obcy, a czasami i niedostępny nam świat ich
autorów. Tomik taki, to czasem piękna forma dialogu. Natomiast w takiej rozmowie
zawsze obie strony czegoś się uczą wchodząc niejako we własne jestestwa. Wielka
sztuka bywa terapią. Dlatego też świat stworzył art terapię, bo wielka twórczość jest
narzędziem pozwalającym uwolnić emocje, a obniżając napięcia emocjonalne uświadamia też zresztą motywy własnego działania, czynniki wyzwalające nasze stany
emocjonalne. Twórczość wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, przez to pozwala
też uaktywnić sferę komunikacji niewerbalnej, co jest bardzo potrzebne każdemu
artyście, nawet temu nieuznanemu czy dalekiemu od wielkiego talentu. Ale pozostaje emanacja choć nie doskonałego, ale tajemniczego piękna utopionego gdzieś
głęboko, gdzie może być odbiciem samego Stwórcy, który nie tylko powołuje ją do
uzewnętrznienia, ale też wypełnia swoją mistyczną obecnością.
Amatorzy szukają także bratniej duszy kogoś, komu mogą powierzyć swe
troski zawarte w ich wierszach, przelewają niejako na nich swe smutki, czerpiąc
zarazem radość z ich wielorakich przejawów dotykających prawie wszystkich ludzi.
Piszą na kanwie doświadczeń egzystencjalnych, wpisujących się w takie pojęcia jak:
miłość erotyczna, a także do rodziców czy dzieci, do przyjaciół i koleżeństwa. Obok
miłości często przewija się motyw śmierci, odchodzenia, przemijania, kruchość życia i zdrowia. Poeci szczególnie świadomi są nieuchronności końca ziemskiego bytu.
I być może dlatego chcą coś po sobie zostawić. Kontrapunktem zaś dla pełnego
niepokoju zbliżania się do „bramy niepowrotów” są przywoływane obrazy z dzieciństwa. Meandry młodości to dla wielu okres, w którym natura jawi się jako utracony raj. Często spotyka się zestawienie biegunów ludzkiego istnienia, budowanie
wewnętrznego napięcia poprzez łamany rytm wiersza. To nic, że autorzy tomików
wierszy najczęściej ponoszą porażki gdy kołaczą do profesjonalnych, komercyjnych
wydawnictw. Wydają wtedy swe tomiki własnym sumptem uszczuplając tym budżet rodzinny, bo potem ze sprzedażą też trudno. Wielką krzywdę wyrządzają ambitnym twórcom tzw. osiedlowe głupki. Fakt, iż dziś można opublikować co tylko
się chce sprawił, że wszelcy nieudacznicy rozdają „za darmo” swe wypociny dzięki
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którym pragną wejść w świat intelektualistów i wówczas potencjalni czytelnicy utożsamiają ambitnych i dobrych twórców rozdających swe tomiki za „takowych”. To
nic, że autorzy tomików wierszy najczęściej ponoszą spore wydatki. Trudno, skoro
pisma głównego nurtu nie drukują poezji, skoro sądzi się, że nie jest ona czytelnikowi potrzebna...
A ja właśnie dlatego pragnę podkreślić iż język jest odbiciem stanu duchowego! Nie tylko poziomu intelektualnego każdego z nas. Dlatego uproszczone modele wysławiania się w dużej mierze są ilustracją uproszczonego modelu zarówno
myślenia jak i przeżywania świata. A do braku myślenia i odczuwania nie chciałby
się przyznać żaden pretendujący do miana inteligenta. Prezentując własne zdanie
pragnę podbudować się sądami innych twórców. Bo przecież obraz poziomu wspólnego nam języka wskazuje, iż skoro przez słowa prześwieca prawdziwa twarz człowieka, to dziś coraz bardziej jest ona jak karykatura – pisze J. Rutkowska, cytując
Annę Kamińską, a potem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziś niestety poziom
języka wyznaczają media. I to im powinniśmy się przeciwstawić bo przemawiają
najgłośniej. Tymczasem jaka jest prawda? A kto dziś czyta poezję? Czytajmy. A kto
pisze? Dobrze, że nie tylko profesjonaliści: Amatorzy. A to kto? Natomiast dobra
poetka Irena Stopierzyńska w Kwartalniku Kulturalnym Sekrety ŻAR-u napisała:
„Wielu piszących chciałoby znaleźć się wśród poetów, bo poezja, cokolwiek by nie
rzec, umieszczana jest wysoko w hierarchii sztuk. W dodatku posługuje się słowem,
a każdy jakoś nim się posługuje. Stąd łatwo nabrać przekonania, że czyni się to
dobrze, bo myśli same napływają, słowa same się układają, wystarczy wziąć głęboki
oddech i pisać”.
Nie do wiary, ale ongiś dla większości krytyków literackich istotne BYŁO nie
tylko odróżnienie dobrej literatury od nieudolnej, wybitnej od wtórnej, odkrywanie
form nowatorskich, promowanie dzieł wybijających się, itp.
Było, ale nie jest ! Bo dziś w epoce, w której mieszanie ze sobą wszelkich
gatunków literackich uchodzi za nowatorstwo godne wyróżnienia, brakuje jasnych
kryteriów ocen twórczości pisarskiej podobnie, jak w sztukach innego rodzaju. Dlatego łatwo dziś przemycić w ten sposób brak umiejętności i wiedzy, a nawet zdobyć
pochwałę / i nagrodę! / za swoistą bylejakość.
Przecie zaskakujące są kariery niektórych twórców promowanych jednocześnie przez różne media. Nierzadko „pomyłkom” w dziedzinie sztuki nadaje się
pozór czegoś cenniejszego i godnego zainteresowania. A dlaczego tak się dzieje? Otóż rządzi nami wszechwładnie łapówkarstwo. O niektórych krytykach mówi
się dziś K... Bo się prostytuują pisząc ładne i pochlebne recenzje. Stopierzyńska
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usprawiedliwia: sam autor może nie wiedzieć, że nie wystarczy nadać swojemu
pisaniu wygląd wiersza, by zaliczyć go do poezji. A jednak wydaje tomik, często
bez korekty, czasem nie jeden, a z tej okazji urządza mu się promocje! – podkreśla.
A czytelnik? Ten bierze taki tomik do ręki i widzi zapisy w postaci nierównej
długości wersów, zostaje upewniony, że ma do czynienia z poezją. Dopiero, gdy
zagłębi się w lekturę i nie znajduje żadnej różnicy między taką właśnie „poezją”
a językiem potocznym, pyta, co to właściwie jest. Gdyby zapisać ten tekst inaczej,
tak, jak to jest w zwyczaju w utworach prozatorskich, były by to dłuższe lub krótsze
wypowiedzi. Dla usprawiedliwienia nazywają to prozą poetycką, która nawet w tych
przypadkach nie spełnia przypisanych jej warunków. Dlaczego brak poszukiwania
dla nich metaforyki? Uogólnienia? Odwoływania się do symboli lub tworzenia nowych? Bo tego, dziś się nie żąda nawet od artystów, więc co z krytykami literatury?
We wstępach, posłowiach lub recenzjach chwytają się różnych sposobów, by nadać
tym utworom należną im „wartość”. Nie pojmują, ile takim sposobem wyrządzają
szkody? Krytyka umarła – powtarzam nie raz. Dobrze, że jeszcze prawdziwa poezja
ma wciąż wysoką rangę, że w potocznym myśleniu umieszczana jest ponad zalewem grafomanii.
Czy warto dziś być poetą? A przynajmniej być zaliczanym do ich grona?
Wiele wydawnictw od dawna zrezygnowało z usług kompetentnych recenzentów, którzy bywali dość surowi w ocenach i odrzucali słabe literacko pozycje.
I znów tu kłaniają się... pieniądze.
Tymczasem przecież rzetelna krytyka bardzo by pomogła! Czasem w ...rozstaniu się z literackimi ambicjami...”Bo jeśli ktoś sam niczego nie czyta, dysponuje
ubogim językiem, ma wyobraźnię ograniczoną do - jak to się dziś zdarza – jednej
dziedziny, a przy tym wypowiada się nieskładnie, nieporadnie – co tu chwalić? „Lekceważenie formy – naj, napisał poeta, ks. Janusz Pasierb – jest pogardą dla treści”.
A jakie to dziś treści przeważają w poezji? Czy każde pokolenie musi rodzić wielu
poetów? Wystarczy kilku wybitnych. Czy jednak o nich kiedykolwiek inni się dowiedzą, skoro rynek wydawniczy przysypywany jest bezwartościową pisaniną w ładnie
wydanych tomikach. Skoro już wpadłam w ten ton, winnam się do tych połajanek
ustosunkować, ale przypomina mi się wypowiedź znakomitego poety Tadeusza Mocarskiego, pomieszczonych też w jednym z mych tomików – Dziś w czasach , kiedy
już prawie nie ma ani poetów, ani wielbicieli poezji zadanie krytyka i recenzenta polega na ostrożnym, troskliwym oglądzie prezentowanej twórczości. Żeby broń Boże,
tego ostatniego z ostatnich Don Kichotów rymowanych wierszy nie urazić. Żeby
go nie spłoszyć, nie zniechęcić! Niech tworzy jeszcze przez długi czas dla dobra
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poezji. W naszej rzeczywistości zapomnianej. Dobrze, że chociaż jeszcze istnieją
szkoły. Tam bowiem pod przymusem analizuje się utwory Słowackiego, Norwida...
Znika powoli z naszego słownictwa słowo – dobrowolność. Jeżeli więc pojawia się
szansa na taką dobrowolność w przypadku wierszy to cieszymy się, że mamy szansę
na uczestnictwo w tej oferowanej nam bezinteresownie biesiadzie literackiej, to nie
odrzucajmy tej propozycji! Bo to co ofiarowuje co daje nikomu nie szkodząc jest
godne podziwu. I naśladowania.
Tylko wielbiciele poetyckich strof sami sięgają po pióro. Przedłużają jej coraz
bardziej anemiczny dzisiaj żywot. Animują. Geniusze poumierali, albo się w ogóle
nie narodzili, więc ich miejsce muszą zająć ludzie zwyczajni, nie pretendujący do
rangi wieszczów. Jeżeli jesteśmy dla siebie zupełnie obcy monolog liryczny powinien być nam bliski. Bo jest intymny i ciepły. Taki ludzki. Oby mądry! Wyważony,
spokojny lub nie. Może krzyczeć, bo może wtedy łatwiej dotrze do czytelnika? „Tylko po co?” – pytał Jan Marx, ale wielce prześmiewany krytyk , który zresztą o nikim
z żyjących nie pisał dobrze, że to często powtarzał. Poeci nie stąpają po ziemi. „I to
jest wystarczająca kara dla nierealistycznych odmieńców”– wtórowałam mu przed
laty a dziś w klubach literackich radzę: nie macie pociągu do prozy artystycznej? ,
nie stać was na fikcję literacką? To piszcie własne autobiografie, lub chociaż wycinki
z życiorysów. Bo nie śmiała bym tym zakochanym w słowie mówić ostro jak nasz
Noblista Czesław Miłosz.
Naprzeciw przeznaczeniu wychodzą też autorzy „Miłosteniek” spotykając się radośnie co miesiąc w Domu Polonii. Bywając tam, gdy tylko czas pozwoli
doznaję jakby swoistej ekstazy. Bo osobliwy jest genius locci tego budynku. Mam
wrażenie, jakby nad nami unosił się duch Marii Kalergis, uczennicy Chopina, patronessy Moniuszki, która w tym właśnie domu organizowała nie tylko osławione bale
charytatywne, ale wraz z mężem Muczanowem, carskim urzędnikiem zarządzała
teatrami polskimi. A także duch Władysława Stelmachowskiego, senatora RP,
zarządzającego Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w ubiegłych latach, wielkiego
patrioty i mecenasa Polonii, wspierającego Polaków nie tylko na Wschodzie, na
Kresach, ale na całym świecie.
Te więzi jakby zbrojnym ramieniem opasują klub „Nasza Twórczość” w łonie którego, bodaj że ważniejszą sprawą od chęci publikowania swych utworów jest
ochota bywania razem. Bo jeśli przyjmiemy iż wszyscy piszący są osobami wrażliwszymi od „szarej masy”, nieco inaczej nie tylko widzący szarą rzeczywistość ,
to przede wszystkim odczuwający pełniej, wnikliwiej. Ezoterycy powiedzieli by to
samo, lub podobnie promieniujący na siebie. To też jakbyśmy wyjaśniali: dlaczego
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jeździmy nawet w mrozy czy upały do filharmonii, podczas gdy w TV mamy akurat
koncert w wykonaniu najlepszej orkiestry świata, ale jednak biegniemy do sali koncertowej, bo tam są pokładami emocji. Takowymi też dysponują autorzy a poezja,
jest bowiem dla nich wspaniałym antidotum na prawie siermiężną codzienność.
Tu widać jak na dłoni, iż nawet kobiety sukcesu potrafią cierpieć z powodu niedostatku miłości. Oto rektor Wyższej Szkoły Fundacji Kultury Stanisława Ossowska
pisze: „potrzeba miłości osadzona jest mocno w każdym z nas, niespełniona boli,
szuka uśmierzenia na różne sposoby, czasem niewybredne. A Grażyna Kowalska:
…bezszelestnie usuwasz się w cień, wiersz „W ekstazie”. Zofia Józefowicz wzrusza
wierszem „Żegnaj słońce”. Jan Rychner w wierszu „Impresja” ...czas mi ją zabrał /
szkoda, że stałem zbyt daleko. To też o miłości niespełnionej. Taka właśnie jakby
opanowała ten tom krzycząc, że wokół mamy za mało miłości ale jednak jej pragniemy pomimo iż rzeczywistość wydaje się boleśnie inna.
O miłości do matki piękne strofy składa refleksyjna Jolanta Grotte. Agnieszka Archicińska natomiast apoteozuje ciszą: „To, co chcesz wiedzieć / rozkwita w ciszy / Milczmy niech ona ci wszystko opowie. Eliza Farmus z ciszy wprowadza nas
w rumby smak chcąc tańczyć. Bo wtedy możemy poczuć się naprawdę pięknymi, bo
przecież już przed wiekami mniemano, iż do najpiękniejszych w świecie należy nie
tylko fregata na pełnym morzu, czy koń w galopie, ale właśnie kobieta w tańcu. Alina
Kowalczyk najbardziej ceni słowa sercem pisane, a taka przecież jest cała poezja
amatorska i nie wiadomo dlaczego brak profesjonalizmu nazywa się enigmatycznie
– poezją serca...
Jadwiga Piskorz pomieściła tu swoje piosenki chętnie śpiewane przez
melomanów, natomiast Maria Rell poświęca swe wiersze św. Janowi Pawłowi II,
ks. Popiełuszce, ks. Twardowskiemu , Matce Teresie z Kalkuty oraz dzieciom... niechcianym. Gdy pisze Barbara Sadzyńska nie czujemy przemijania czasu, ale kiedy
/”w dyskusję się wdam / zdecyduję już sam”/. Brawo, iż Irena Szymańska wybacza
nawet Adamowi i Ewie, że wtrącili nas w otchłań śmierci i cierpienia. Barbara Wolska pokazuje nam, ze „poezja jest kokietką”, a Ela Żurek zabiera czytelnika aż do
Wieczernika. Andrzej Rodys, z kolei świetny varsavianista z humorem i dowcipem
nie tylko ukazuje przywary pań, ale z satyrą odnosi się do środowiska praskiego lat
powojennych, do nieraz określanego mianem pół świadka. Nie miejsce tu, aby wyeksponować wszystkie „Miłosteńki”, czyli nasze współczesne panie, kontynuujące
żar, powab, piękno nie tylko słowa bogiń miłości / tak nazywano je przed wiekami
/, ale przecież nie tylko boginie zdobią karty. Osobiście nigdy nie dawałam wierszy do zbiorowych almanachów, jak i nie brałam udziału w konkursach. Tu jednak
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zaistniałam. Ale to nie ja dałam swój biogram do książki, co łatwo zauważyć wskutek formy, a ta prezentacje się tu wielorako, bo albo przekazana przez autorów,
albo pracowity przewodniczący przygotował sam. Namawiamy aby przygotował
następny zbiór twórczości członków klubu. Bo ten potężnieje, rozwija się i wart zaprezentowania na szerszym forum. Popularyzując „Miłosteńki” w szerokim gronie
nie ominęłam też warszawskiego Klasztoru Bernardynów. Podobał się. Warto dodać iż zakonnicy ci dumni są , że z ich grona wywodzi się Błogosławiony Ładysław
z Gielniowa / 1440 – 1505 / płomienny kaznodzieja, a przede wszystkim Pierwszy
Poeta Polski piszący w języku ojczystym, dziś patron Warszawy. Lewitujący ongiś
w dzisiejszym kościele akademickim św. Anny w Warszawie, sąsiadującym z zabytkowym gmachem Domu Polonii, w którym zmarł podczas kazania w Wielki
Piątek. Ten pierwszy poeta polski żył przecież przed Janem Kochanowskim / ale
nas w „tamtym okresie” w szkołach uczono inaczej /. Dlatego też wiosną, latem
i jesienią czasem opuszczam warsztaty literackie, by cichcem udać się „na ogrody”,
które przed wiekami wraz z dzisiejszą Biblioteką Rolniczą były właśnie terenem
Zakonu Bernardynów. A potem? – o czym ongiś pisałam „skamlał tam oszalały
z miłości do Marii Kalergis”, odtrącony bo nie zrozumiany Cyprian Kamil Norwid.
To tam na organizowanych przez nią balach charytatywnych głodny poeta kradł...
chleb, a fakt ten ukazany został w sztuce teatralnej wystawianej w Teatrze Kameralnym w Warszawie. I ja to uwieczniłam w skromnym wierszu pomieszczonym
w tomiku „Jaki kolor ma wiatr ?” No, któryż klub literacki może poszczycić się
takimi koneksjami? Żaden. A więc i atmosfera wokół tego Klubu jest szczególna...
Bo na to zasługują! Co ku mej radości ściągnął nawet do swej książki Stanisław
Stanik, poeta, prozaik. Ha!
Działalność Jana Rychnera została nagrodzona przez patriotów polskich
zza oceanu, dostrzeżona też przez środowisko polonijne i Stowarzyszenie Autorów
Polskich, bo odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
brązowym medalem „Gloria Artis”. Także ozdoba klubu, poetka Grażyna Kowalska za artykuł o Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach dokąd promienieje praca
klubu, podobnie jak do „umarłego” już Domu Pracy Twórczej w Oborach, gdzie
byli ostatnimi rezydentami o czym pisałam już w kontekście zgoła historycznym.
Tam też w wąskim gronie z udziałem świetnego aktora Janusza Leśniewskiego,
który jest bywalcem klubu, / chętnie służy radą i pomocą w układaniu dobrej dykcji
i odpowiedniej wymowy czytającym swe wiersze / pożegnaliśmy ongiś gościnne
pokoje pałacyku w Oborach ostatniego dnia jego funkcjonowania. Klub przystąpił do zorganizowanej przez mnie Polskiej Rady Miłości Literatury /PoRaMiLi/
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a więc pora mili, aby znaleźć sponsorów na popularyzowanie książek polskich i języka polskiego, skoro dopuściliśmy do tego, iż język nasz ojczysty ginie. Sprawmy
aby rzeczywistość która tworzymy zasługiwała na zachwyt i nie nosiła w sobie znamion niebezpieczeństwa, czy wrogości. By sprzyjając także tym najwrażliwszym
nie dopuściło by stało się tak jak pisała poetka przed dwudziestu laty Ewa Lipska,
iż za 100 lat języka polskiego nie będzie. Wprawdzie bolejemy jadąc, np. Nowym
Światem, iż witryny krzyczą do nas angielszczyzną, ale przecież nie pozwólmy, aby
drapieżne zjawiska rozszalałej polityki, niepohamowanej konsumpcji, globalizacji,
czy nawet techniki, za którą nie zawsze potrafimy nadążyć, nas obezwładniały.
Brońmy się też przed „obżarstwem psychicznym” jak to opublikowałam w wierszu
pod tym samym tytułem, chociaż chyba jeszcze przed rokiem tytuł także jak i jego
zawartość nazwała bym zgoła niepoetycznym i nigdy nie pomieściła bym w poezji
jako coś „niegodnego pięknej mowy”. A dziś kiedy w publikatorach prawie najczęściej słyszymy określenie „mowa nienawiści”, nie szkodzi, że w kontekście wielce
nagannym – inaczej patrzymy na wiele kwestii. Ale też na chwilę obecną, uważam,
że zadaniem pisarzy, poetów, ludzi literatury jest walka z zachwaszczaniem języka
literackiego, obrona przed wynaturzeniami, a nasze działania w klubach literackich
są antidotum również na zalew literatury zachodniej, która wcale nie jest lepsza
od rodzimej.
Warszawa, 2019 r.

Felicja Borzyszkowska-Sękowska

JOLANTA BOGUSŁAWSKA

100 „Dachów” na ul. Fajansowej w Warszawie
Pod koniec 2010 roku grupa poetów ze Stowarzyszenia Autorów Polskich
Oddział Warszawski II, na czele z prezes Oddziału Wandą Stańczak, postanowiła
cyklicznie spotykać się i dzielić dokonaniami na niwie literackiej. Dobrym miejscem do takich spotkań okazał się Klub „ONA”, mieszczący się w przedwojennym,
parterowym budynku przy ul. Fajansowej 4, którego właścicielką i gospodynią
była i jest Grażyna Dąbrowska. Ta dusza artystyczna przygarnęła poetów, pisarzy
i muzyków. Początkowo spotkania odbywały się w trzeci piątek każdego miesiąca.
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Później terminy spotkań przesunięto na ostatni piątek miesiąca i tak jest do dzisiaj. W porze letniej spotkania odbywały się na dachu tej willi, otoczonej zielenią,
z małym stawikiem z różnobarwnymi rybkami. Tak było czasu, kiedy liczba osób
nie przekraczała trzydzieści, ale przybywali nowi chętni i mogło stać się to zbyt
dużym obciążeniem dla dachu. Prezentacjom poetyckim towarzyszyła muzyka,
śpiew, a niekiedy i taniec. Dach istnieje nadal nienaruszony i można go wizytować
w małym gronie, i prezentować się na nim w fotografiach albo na malowniczych
metalowych schodach wiodących na górę. Mimo, że to miejsce jest blisko Lotniska
„Okęcie, nie jest to uciążliwe, jeżeli się przebywa wewnątrz. Mój pierwszy pobyt na
„Dachu’ (bo tak popularnie wszyscy go nazywamy) miał miejsce 26 sierpnia 2011
roku, za sprawą Ludwika Wambutta i Zbigniewa Kurzyńskiego. Były wtedy popisy
taneczne, śpiewy, muzyka, a prezentowane wiersze musiały być na temat tanga.
Poeci sami recytowali wiersze, a nagrodzeni otrzymywali pamiątkowe dyplomy. Tak
jest do dziś, jurorzy (w zmiennym składzie) oceniają – anonimowo zgłaszane do
Turnieju Jednego Wiersza utwory; nagrodzeni „ujawniają” się dopiero po ogłoszeniu wyników.
Na spotkania przybywają wciąż nowi twórcy, którzy przeważnie z mediów
społecznościowych (Internet, Facebook) dowiedzieli się o istnieniu w Warszawie
takiego miejsca, którego moderatorką jest od początku prezes naszego Oddziału
Wanda Stańczak „Dusia”. Na „Dach” przyjeżdżają twórcy nie tylko z odległych
krańców Polski, ale też poeci i pisarze o polskich korzeniach, mieszkający obecnie
zagranicą.
Lata mijają, przybywają nowi członkowi naszego Oddziału (obecnie około
120 osób). I tak, dotrwaliśmy do jubileuszu 100 „Dachów”, którego obchody przewidziano na 25 stycznia 2019 roku. Opracowano scenariusz, wysłano zaproszenia,
zamówiono certyfikaty uczestnictwa, statuetki dla zasłużonych twórców. Uroczystość jubileuszowego „Dachu” uświetnili: prezes Rady Głównej SAP Eugeniusz
Orłow i gość specjalny profesor Paweł Soroka.
Wielu gości przyjechało z odległych stron Polski, a jedna poetka z Londynu.
Niektórzy musieli wyjechać wcześniej, inni zostali prawie do świtu. Liczne zdjęcia, zamieszczone na Facebooku, pozwolą na utrwalenie atmosfery tego zdarzenia
i będą miłą pamiątką, a smaki kulinarne, przygotowane przez Grażynkę i jej ekipę,
np.: pyszny smalczyk, ogóreczki, rosołek, pieczone kartofelki, sałatki, kurczaczki
itp., również pozostaną we wspomnieniach. Nie zabrakło słodyczy, przyniesionych
przez gości, w tym dwóch wspaniałych tortów Moniki Rossakiewicz, szarlotek,
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murzynków. Były też napoje „wyskokowe”, w umiarkowanych ilościach, i jak zwykle
herbata i kawa, które na „Dachu” nie podlegają limitom spożycia.
Przewidziany był konkurs kulinarny, na który przygotowano wcześniej
dowolne specjały, którymi okazał się: nalewki i specjalne ciasteczka! Pierwszą
nagrodę otrzymała Małgorzata Bojarska, która przygotowała dach z piernika,
z napisem „100”!
Poeci i pisarze zostali poproszeni i przyniesienie swoich tomików wierszy
lub książek, które wcześniej zadedykowali dla anonimowego odbiorcy, a później każdy dowolnie wybierał książkę, która mu się podobała.
Jolanta Bogusławską przygotowała „Kronikę”, w której na 157 fotografiach
utrwalono najciekawsze zdarzenia, natomiast Maria Bednarek pięknie przybrała
salę, w której odbywały się najważniejsze tego dnia i nocy wydarzenia.
Z okazji jubileuszu wręczane były pamiątkowe statuetki i dyplomy-nagrody
im.: Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa. Pani Krystyna Łagowska poetka-seniorka (93 letnia, obecnie niewidoma), została uhonorowana dyplomem – nagrodą
im. Stefana Żeromskiego. Zaprezentowała wiersz o piesku z plasteliny. Nie sposób
oprzeć się wzruszeniu, wiedząc, że przedstawione są w nim dramatyczne losy samej
pani Krysi. Pamiątkowe statuetki za popularyzację poezji i pracę w Stowarzyszeniu
otrzymali: Wanda Stańczak, Andrzej Rodys i Renata Cygan, a nagrody-dyplomy
im. Bolesława Prusa: Jolanta Bogusławska, Joanna Jakubik, Renata Cygan, Alicja
Kuberska, Kazimierz Linda (poeta, wydawca antologii SAP-u i wielu tomików naszych wierszy). Ponadto statuetkami otrzymali: Grażyna Dąbrowska i Dariusz
Kowalskiego, gospodarze tego miejsca.
W programach artystycznych tego wieczoru wystąpili muzycy i poeci
w autorskich piosenkach (Joanna Babiarz i Janusz Szot z Nowego Sącza poetycko-muzyczno-śpiewacze małżeństwo, Iwonna Buczkowska, Marek Korzemski).
Muzyk Stanisław Piętka bluesami „porwał” gości do tańca. Trzy „naturalizowane”
cyganki, z kabaretu Wandy „Dusi” Stańczak „Pół-serio”, zachwyciły profesjonalnym tańcem!
Niepostrzeżenie płynęły godziny na: rozmowach kuluarowych, prezentacjach twórców, wręczaniu nagród, podziękowań i certyfikatów obecności. Na niebie
bladły gwiazdy, a księżyc schował swoje oblicze, bo był już następny dzień, tj. sobota, a ci najwytrwalsi nadal się bawili!
Jolanta Bogusławska
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IGNACY KRZEMIŃSKI-IWAN
Warszawa

Artifex insatiabilis
Czym jest sztuka? Właśnie to pytanie stanowi trzon teorii próbującej zrozumieć nasz mały artystyczny świat. Każdy z nas stara się zostawić po sobie jakiś ślad
istnienia, zdaje się że ludzkość zupełnie zatraciła się w głębinach zgniłego i dawno
już emanującego trucizną społeczeństwa, którego wymagania wraz z upływem czasu
rosną, lecz niestety wrażliwość maleje. Brak nam współczucia, które jest tak ważne by pojąć puste, póki co, obco brzmiące słowo SZTUKA. Niestety zauważyłem
tendencje do nazywania tym mianem wszystkiego co nas otacza. Z przerażeniem
obserwuje od dłuższego czasu degradacje wartości towarzyszącym nam od kolebki
naszego istnienia. Długo starałem się zachować tę opinie dla siebie i bliskich, niestety nieskutecznie. Nie brak nam w społeczeństwie hipokrytów, którzy twierdząc że
oświecają szarych ludzi sami staja się nimi tylko znajdują się nieco wyżej w hierarchii
i nie są już w stanie tego dostrzec, natomiast zauważają to inni, którzy są nad nimi
i tak coraz wyżej i wyżej. Chciałbym pewnego dnia bez obrzydzenia spojrzeć przez
okno i zachwycać się codziennym życiem bez lęku i obaw przed tym, co widzę.
Wiele osób pytało się mnie, czym jest dla mnie muzyka i poezja. Nie byłem
w stanie wtedy odpowiedzieć im na zadane mi pytanie. Nadal nie jestem. Mogę się
jedynie domyślać. Zatraciliśmy się, koledzy artyści, w tym co robimy. Brak w tym
szlachetności. To właśnie my mamy zapewnić ludziom świat taki, jaki chcą widzieć.
Za długo ukrywamy się z naszymi prawdziwymi poglądami. Tymi, które nie będą
przyciągały tłumów, ale będą je leczyły. Tymi, które wyzwolą tak głęboko zakotwiczone emocje oraz dopalające się resztki empatii i współczucia. Zaprzepaściliśmy
szansę, którą dostaliśmy. Poeta Doctus! Czy ten wzorzec istnieje jeszcze? Czy ktokolwiek byłby w stanie sprostać wymaganiom, które nie są aż tak wysokie, a jednak
aż tak odległe? W związku z tym kim jest współczesny artysta? Komercyjną pacynką czekającą na kolejne zlecenie, które umożliwi mu zakup nowego zbędnego samochodu. A co na to wszystko przeciętny człowiek? Czy jest ślepy? Przeciwnie lgnie
do tego co widzi, nawet jeśli mu się to nie podoba, nie ma wyboru, ponieważ jego
duszę przyćmiła osobowość konformisty. Tryumfuje nad nim coraz bardziej osaczając jego chłonny umysł. Ale zaraz, przecież nie widać na jego twarzy niezadowolenia
lub grymasu bólu. Dokładnie, bo człowiek to lubi. Uwielbia wręcz być kierowanym.
Obudźmy się z letargu, w którym tkwimy od kilkuset lat. Ratujmy siebie i swoich
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bliskich. Teraz zagraża nam już nie tylko zewnętrzne środowisko, ale my sami. Jeśli
nie zaczniemy wyciągać wniosków i uczyć się na tym co otrzymaliśmy, nigdy nie
będziemy Poetami Doctus. A może pora na zmianę. Może powinniśmy być Artifex Insatiabilis? Poczujmy wolność twórczą, która będzie dla innych przestrogą.
Czy nie powinniśmy w naszych dziełach pozwolić sobie na odrobinę gorzkich słów,
które powstrzymają szaleńców przed czynami skutkującymi podziałem ludzkości?
Bądźmy nienasyceni, bądźmy spragnieni, szukajmy całe życie ideału, który pozwoli
nam osiągnąć tak bardzo oddaloną, ale jakże pożądaną Nirwanę. Podejmijmy próbę
wskrzeszenia sztuki, tej która pozwoli nam odbudować świat, w którym każdy znajdzie swoje miejsce.
Dlatego właśnie na pytanie czym jest dla mnie muzyka oraz poezja śmiało mogę odpowiedzieć, że jednością, która jest połączona przez wiele czynników
takich jak: skrytość, sensualizm, marazm oraz oniryzm. Lecz nie zapominajmy
o najważniejszej definicji mojej twórczości. Jest to wolność.
Ignacy Krzemiński-Iwan

ZŁOTA RÓŻA po raz szósty
Fundacja ARKONA już po raz szósty ogłasza konkurs o Złotą Różę,
Nagrodę literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w ubiegłym roku, wydając tomik poetycki, nie
przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.
Skład Kapituły przyznającej nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter
i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).
Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie wydane w 2018 roku powinni nadsyłać do 15 czerwca br. na adres:
Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02–785 Warszawa, z zaznaczeniem
na kopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego” wraz z danymi
adresowymi, telefonem. Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu. Laureat zostanie
powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego
wręczenia (wrzesień br.).
Telefony kontaktowe: 22 641 96 28 oraz 691 458 087.
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