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ALEKSANDER NAWROCKI

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

Z

akończył się XIX Światowy Dzień poezji ustanowiony przez UNESCO. Rozpoczął się 21
marca w Resku /Pomorze Zachodnie/, wieczorem na rynku przy ratuszu. Imprezę przygotowała
młodzież szkolna pod kierunkiem prof. Joanny Murat.
Na ścianach ratusza wyświetlano wiersze młodzieży
i znanych twórców, przy świetle pochodni oraz śpiewano poetyckie pieśni. Następnego dnia w miejscowym liceum odbyły się lekcje poetyckie. Młodzież znakomicie interpretowała
wiersze poetów i również znakomicie uczestniczyła w tworzeniu wierszy polifonicznych z udziałem prezesa Szczecińskiego Oddziału ZLP, Leszka Dembka.
Po południu w miejscowym Domu Kultury miała miejsce akademia poetycka
z udziałem miejscowych władz i elity kulturalnej. Uhonorowano nagrodami, odznaczeniami i wyróżnieniami zasłużonych dla kultury. W parę dni później była
Kołobrzeska Noc Poetów i – główne wydarzenia w Warszawie w dniach 8–10
kwietnia z udziałem 24 twórców zagranicznych oraz towarzyszące im imprezy
m.in. w Żyrardowie, Chotomowie, Jabłonnie, Staszowie, etc. a za granicą w Wilnie
i Riazaniu, pod honorowym patronatem „Poezji dzisiaj”. Mimo że Warszawski
Światowy Dzień Poezji odbywał się bez dotacji państwowych, był najbogatszym
wydarzeniem o zasięgu światowym, trwającym w tym razem z towarzyszącymi
mu imprezami zagranicznymi, ponad 60 dni. Również na uwagę zasługuje Riazański Festiwal Poezji, z inauguracją w Filharmonii, spotkaniami na uniwersytecie, w szkołach i bibliotekach, wyjazdami do Jasnej Polany, miejscu urodzenia
i mieszkania Lwa Tołstoja i do Konstantinowa, miejscu urodzenia Siergeja Jesienina. Organizatorką imprezy, znakomitą, już po raz drugi, była poetka Elena
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Korniejewa, która na tę okoliczność wydała też poetycką antologię biorących
udział w imprezie twórców, pt. „Na odnom jazyke” /W jednym języku/. Tradycyjnie tegoroczny Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO kontynuowaliśmy na Wileńszczyźnie, w polskich szkołach oraz we Wileńskim Domu Kultury Polskiej prezentując przede wszystkim wydaną w serii MOSTY dwujęzyczną
Antologię poetycką 28 twórców z Warszawy, Grodna, Wilna, Rygi i Tallina. Rozstrzygnęliśmy też konkurs pn. nowe talenty, a wiersze jego laureatów prezentujemy w obecnym numerze „Poezji dzisiaj”.
Byłem też zaproszony na Międzynarodowe literacko-artystyczne święto Tarasa Szewczenki w Kijowie, gdzie poznałem niezwykłą parę artystów z Krakowa:
Bożenę Boba-Dygę /wokalistkę i poetkę/ oraz Macieja Zimaka – mistrza gry na akordeonie, na którym m. in. wykonał przejmująco mroczne rytmy stanu wojennego.
Ku mojemu zaskoczeniu wielu ukraińskich poetów cytowało mi moje wiersze w tłumaczeniu na ukraiński przez Stanisława Szewczenkę, m.in. „Jestem swoją własną
opozycją/,ciałem zmęczonego narodu…/, „Cyganka zaplata gruby warkocz nocy…”
oraz „Muszę być apolityczny dziś/ gdy farsa splata się z dramatem…” Były pisane
w r. 1984. W związku z ich popularnością na Ukrainie przypominam je i polskim
czytelnikom. Ukraińskie środowisko literackie jest otwarte na współpracę, w odróżnieniu od litewskiego – osobliwie szczelnego, zamkniętego w swoim środowisku,
bardzo nielicznym i mało znanym poza granicami Litwy. Dlatego zawarłem z najpoważniejszym literackim pismem literackim w Kijowie umowę o wzajemnej publikacji naszych poetów. Rozmawialiśmy też o wydaniu w serii MOSTY dwujęzycznej
antologii poetów polskich i ukraińskich – w najbliższym czasie. Sam Festiwal eksponował ukraińskość kultury i Tarasa Szewczenkę jako twórcę narodowej poezji.
Na scenie, a także przy wznoszeniu toastów. U nas nazwano by to hołdowaniem
nacjonalizmowi, czy nawet faszyzmowi – przez niektóre kręgi.

Na święto Tarasa Szewczenki przybyli goście z różnych krajów.

Aleksander Nawrocki
Poeci z Ukrainy i z Polski.
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Resko gospodarzem prapremiery
XIX Światowego Dnia Poezji w Polsce
Występy zespołu ludowego.

Aleksander Nawrocki w siedzibie Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy.
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Za nami inauguracja IV wojewódzkiej edycji Zachodniopomorskiej Wiosny
Poezji, która była jednocześnie prapremierą Światowych Dni Poezji ustanowionych
przez UNESCO.
Główne wydarzenie zostało poprzedzone wyświetlaniem na murach ratusza wierszy poetów zachodniopomorskich: pani Hanny Szcześniak oraz utworów
uczniów z Zespołu Szkół w Resku. Mogliśmy także podziwiać dwie etiudy filmowe.
Dodatkową atrakcją były występy wokalne uczniów.
Jednak główne uroczystości miały miejsce 21 marca w Centrum Kultury
w Resku – instytucji, która już od kilku lat wspiera Reską Wiosnę Poezji.
W świat muzyki i poezji przeniosła nas pieśń w wykonaniu chóru żeńskiego
Kanon pod dyrekcją pani Cecylii Degler.
Jako pierwszy głos zabrał pan Arkadiusz Czerwiński – burmistrz Reska.
Podkreślił, że jest to wielkie wydarzenie dla tak małej społeczności, a jednocześnie
ukoronowanie kilku lat pracy z młodzieżą nad popularyzacją poezji w naszej miejscowości. Oficjalnie prapremierę XIX Światowego Dnia Poezji w Polsce – w Resku
otworzył gość honorowy i organizator, pan Aleksander Nawrocki. Mówca nawiązał
do obecności na lekcji, podczas której był omawiany jego utwór pt. Zamiast wierszy.
Po wysłuchaniu oryginalnej interpretacji dokonanej w trakcie zajęć, uznał, że dzieło
to będzie jego ulubionym. Pan Aleksander Nawrocki, wręczając oficjalne podziękowanie panu Arkadiuszowi Czerwińskiemu, podkreślił, iż postanowił powierzyć organizację prapremiery Światowych Dni Poezji Resku z uwagi na promowanie poezji
poprzez organizowanie niekonwencjonalnych, lirycznych wydarzeń. Jako najważniejsze z nich uznał Reską Wiosnę Poezji i sprawowanie przez pana burmistrza nad
nią honorowego patronatu. Jako następny głos zabrał pan Leszek Dembek – prezes
Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Na początku swojej wypowiedzi podkreślił, iż Zachodniopomorska Wiosna Poezji jest projektem autorskim
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Związku, którego głównym celem jest poszukiwanie niekonwencjonalnych form
przekazu poezji i jej promocji w przestrzeni publicznej oraz integracja środowisk
literackich. Resko już od czterech lat wpisuje się we wszystkie elementy tego projektu. Ogromne wrażenie na słuchających wywarła wypowiedź pana Leszka Dembka,
zwracająca uwagę na jakość słowa, które powinno nieść w sobie „jasność, klarowność,
światło, bo ze światłem idzie piękno, dobro i prawda”. Jak duże znaczenie ma słowo
najlepiej przekonała się młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Resku, która pod
kierunkiem pana Leszka Dembka uczestniczyła w warsztatach z polifonii poezji.
To pozwoliło im stworzenie w trakcie zajęć wyjątkowego utworu poetyckiego.
Dopełnieniem niezwykłego wydarzenia był spektakl pt. „Ku gwiazdom na
skrzydłach marzeń”. Teatr powstał w oparciu o osiemnaście wierszy poetów zachodniopomorskich. Aktorami byli uczniowie z Zespołu Szkół w Resku oraz uczeń
XIII LO w Szczecinie. Piękno liryki podkreśliły utwory w wykonaniu młodych muzyków z Akademii Sztuki w Szczecinie.
Prapremiera XIX Światowego Dnia Poezji w Polsce – w Resku została zakończona recitalem Ryszarda Leoszewskiego – Honorowego Ambasadora Szczecina.
Joanna Murat

Pan Arkadiusz Czerwiński, Burmistrz Reska otwiera IV edycję Reskiej Wiosny Poezji.
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Prowadzący Joanna Murat i Kornel Soroczyński prezentują chór żeński Kanon.

Występy młodzieży.
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Światowy Dzień Poezji w Kołobrzegu

Aleksander Nawrocki, organizator Światowych Dni Poezji UNESCO, w rozmowie
z uczniami LO w Resku.

W dniach 28–31 marca Światowy Dzień Poezji w ramach Kołobrzeskiej
Nocy Poetów zorganizowało Stowarzyszenie Autorów Polskich Warszawa –
Oddział Kołobrzeg pod przewodnictwem prezesa, Mariana Jedleckiego.
Miejscem uroczystości była Sala Koncertowa Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu.
Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu prof. Marii
Szyszkowskiej – filozofa, polityka, działaczki społecznej, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego, senatora V kadencji – nt. „Niepokoje człowieka XXI wieku, a w tym Miłość i jej odmiany”. Spotkanie z Janem Stępniem poetą, malarzem i rzeźbiarzem dotyczyło tematu „Stosunek do zwierząt, jako miara
człowieczeństwa”.
Prezentowane były prace plastyczne Julii Pawlickiej-Dekiert na wystawie
pt. „Kwiaty chwały”.
Oprawę muzyczną zapewnili: Małgorzata Siemieniec, Janusz Strugała,
Maciej Wódz.
Podczas Kołobrzeskiej Nocy Poetów twórczy prezentowali swoje wiersze.
Wystąpił również Aleksander Nawrocki – redaktor naczelny „Poezji dzisiaj” i od
r. 2001 główny organizator Światowych Dni Poezji UNESCO oraz Stanisław Nyczaj
i Lam Quang My.
Zaprezentowali się także poeci z Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Poetów,
Stowarzyszenia „Akcept” oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Kołobrzegu
i okolic.

Zajęcia z polifonii poezji prowadzone przez Leszka Dembka, prezesa ZLP O/w Szczecinie,
z grupą uczniów LO w Resku.
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JOLANTA BOGUSŁAWSKA

Światowy Dzień Poezji UNESCO po raz dziewiętnasty

P

Kołobrzeg. Goście podczas uroczystości w Ratuszu. Od lewej: Aleksander Nawrocki,
Julia Pawlicka-Dekiert, Stanisław Nyczaj, Lam Quang My i prezes Marian Jedlecki.

Jan Stępień, prof. Maria Szyszkowska i Marian Jedlecki.
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o raz dziewiętnasty znaleźliśmy się na święcie słowa, magii przyciągającej
ludzi piszących i ludzi czytających. Takich, którzy mają wrażliwe wnętrze,
którzy w słowach przelanych na papier, a później wypowiedzianych, chcą
się nimi podzielić z drugim człowiekiem. Taką okazją stwarzają dwa niezwykłe poetyckie wydarzenia, zainspirowane przed laty przez Aleksandra Nawrockiego. Są
to: Światowy Dzień Poezji UNESCO (przebiegający w wiosennej aurze, w kwietniu
i maju) oraz Festiwal Poezji Słowiańskiej (jesienny, zwykle w październiku). Zawsze
na te poetyckie uczty przybywają, z wielu miejsc na świecie, „nowi” poeci, ale są też
tacy, którzy cyklicznie od lat biorą w nich udział. Do takich osób należą: Elena Korniejewa (Rosja), Aleksander Sokołowski (Wilno), Peter Gehrisch (Niemcy), Liubow
Krasewskaja i Ludmiła Kiebicz (Białoruś), Joanna Kalinowska (Italia Południowa),
Tatiana Żitkowa (Łotwa) i Lam Quang My (Wietnam).
Dom Polonii (a w nim piękna Sala Zielona), udostępnił 8 kwietnia 2019 roku
swoje progi do prezentacji poetów zagranicznych i ich twórczości. W roli gospodarza spełniał się Jan Rychner – prezes Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”,
działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Bogatą oprawę muzycznośpiewaczą zapewnili: Olga Zalesskaja z Białorusi (śpiew), Ignacy Krzemiński-Iwan
(wiolonczela), Aleksandra Smerechańska (śpiew) i Margarita Novik z Grodna –
również wokalistka. Poeci zagraniczni prezentowali swoje wiersze w ojczystych językach, a po polsku: Dominika Świątek, Grzegorz Walczak, Ignacy Krzemiński-Iwan
i Dominik Wiśniewski. Miłym akcentem była prezentacja włoskiego poety Giudo de
Meo, a po polsku jego wiersz przedstawiła Joanna Kalinowska. Joanna tym razem
przybyła w towarzystwie trzech przedstawicieli stowarzyszenia kulturalnego Progetto Alfa z Mediolanu, przykuwających uwagę typowo włoską urodą (Massimiliano
Greco, Guido de Meo i Antonio Muraca).
Jan Rychner, na początku wieczoru, przedstawił sylwetkę Aleksandra Nawrockiego, którego kilkudziesięcioletni dorobek poetycki, prozatorski, wydawniczy
i translatorski jest nie do przecenienia. Ta działalność pana Aleksandra została doceniona na świecie poprzez przyznanie mu wielu nagród, medali (w tym od czterech
prezydentów) i dyplomów uznania. Popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej polskiej i światowej znajduje wyraz też w licznych publikacjach Wydawnictwa
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Książkowego „IBiS”, które tym razem przygotowało kilka nowych pozycji, m.in. antologię „MOSTY” (po polsku i po rosyjsku), już dziewiątą (Warszawa-Wilno-Grodno-Ryga-Tallin), tomik wierszy (w wersji polskiej i angielskiej) tegorocznej laureatki Światowego Dnia Poezj, Katarzyny Zwolskiej-Płusy, wielojęzyczny (w siedmiu
językach) tomik wierszy „Wizytówki” Barbary Jurkowskiej, tomik wierszy księdza
Tomasza Wolbosa „Miej miłosierdzie dla nas – Ojcze”, dwujęzyczny tomik wierszy
osiemnastoletniej debiutantki Aleksandry Smerechańskiej „Oddycham słowami”,
a także interesujący tomik Kazimiery Szczykutowicz „Na twarzy świata”. Warto
podkreślić, że wśród poetów znajdujemy szerokie spektrum zawodów: ekonomiści,
matematycy, prawnicy, pracownicy naukowi, fizycy, psychofizjolodzy, dziennikarze,
architekci, fotografowie itp., itd. Najważniejsze jednak, że oprócz swoich wyuczonych zawodów, realizują się w poetyckiej pasji i „wplatają” słowa w piękne i refleksyjne wiersze!
Margarita Novik z Grodna, która po raz kolejny umilała swoim „anielskim”
śpiewem poetyckie gale, tym razem otrzymała podziękowania i honorowy dyplom
od organizatorów ŚDP. Nasz dobry znajomy, poeta wietnamski Lam Quang My, od
lat zaprzyjaźniony z polskim środowiskiem poetyckim, w dowód uznania otrzymał
dyplom i złoty pierścień. Oczywiście zaprezentował się „śpiewająco”, w ten sposób
interpretując w języku wietnamskim swój poemat.
Ten interesujący wieczór z prezentacją twórczości poetów zagranicznych,
którzy tym razem przybyli z: Belgii, Białorusi, Estonii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Włoch, zakończył się w Kawiarni „Literatka” przy rozmowach
o poezji i nawiązywaniu nowych znajomości oraz czytaniu wierszy przy tradycyjnej
lampce wina.
Uroczysta gala XIX ŚDP UNESCO, w dniu 9 kwietnia 2019 roku, zagościła
w Sali Konferencyjnej Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu, miejscu nieomal historycznym, pamiętającym lata, kiedy „królowali” tam m.in.: Jarosław Iwaszkiewicz, Władysław Broniewski czy Maria Dąbrowska. Sala, mogąca pomieścić 180
osób, zapełniła się polskimi i zagranicznymi poetami. Tym razem wyjątkowo zabrakło uczniów szkół warszawskich, którzy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie
uczestniczyli w tej poetyckiej uczcie. Za to przybyło kilkoro młodych polskich, dobrze zapowiadających się poetów. Nie od dziś wiadomo, że Aleksander Nawrocki
„wyławia” poetyckie talenty, takie jak: Aleksandra Smerechańska, Urszula Wojtaś,
Ignacy Krzemiński-Iwan, Marcin Molski czy Igor Tokarzewski. W ich twórczości
daje się zauważyć nowy powiew poetyckich „uniesień” i nowatorskie widzenie rzeczywistości, nie skażonej jeszcze życiowym doświadczeniem.
14

Tegoroczną galę swoim śpiewem wzbogaciły: Aleksandra Smerechańska
(„Kiedyś byłam różą”), Margarita Novik (m.in. w ulubionym utworze Aleksandra
Nawrockiego o łabędziu) i Monika Lesiak (w przejmującym wykonaniu pieśni Bułata Okudżawy „Modlitwa”), a grą na wiolonczeli – Ignacy Krzemiński-Iwan, który
wykonał nostalgiczny utwór Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej pt. „Menojre”.
Po serdecznym powitaniu gości, Aleksander Nawrocki przestawił nowości
wydawnicze Wydawnictwa Książkowego „IBiS” i zaprezentował Katarzynę Zwolską-Płusę z Częstochowy, laureatkę Nagrody XIX Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO. Sympatyczna Katarzyna otrzymała dyplom oraz swoje
tomiki poezji „Osobne /Separate” – Wydawnictwa „IBiS”. Katarzyna w 2018 roku
otrzymała Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego „Złota Róża”, przyznawaną
poetom, którzy nie ukończyli 41’ roku życia.
Nie obyło się też bez kolejnego prezentu dla Aleksandra Nawrockiego od
Galerii Dzieł Sztuki „Ezra Pro Arte”. Tym razem był to złoty sygnet z brylantami,
który w imieniu pana Piotra Miernika wręczył przedstawiciel firmy, Robert Wyczółkowski, w uznaniu wkładu w promowanie twórczości nowej emigracji polskiej oraz
dorobku twórczego i wydawniczego samego pana Aleksandra.
Wzruszającym momentem było wręczenie przez Jana Rychnera, prezesa
Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”, „Złotego Pierścienia z Orłem” oraz okolicznościowego dyplomu, Joannie Kalinowskiej, od kilkunastu lat mieszkającej we
Włoszech, poetki i tłumaczki na język włoski twórczości polskich poetów i na język
polski poezji włoskiej.
Wiersze około trzydziestu polskich poetów, zamieszczone w Nr 134/135
„Poezji dzisiaj”, interpretowane były przez Dominikę Świątek, Grzegorza Walczaka,
Ignacego Krzemińskiego-Iwan i Dominika Wiśniewskiego.
Mnie, a jak zauważyłam nie tylko mnie, wzruszył niezwykle osobisty wiersz
Grzegorza Walczaka „Cień”, poświęcony ojcu, oficerowi Wojska Polskiego, dowódcy
grupy Armii Krajowej w lasach na Lubelszczyźnie, zamordowanego przez Niemców
w obozie Auschwitz.
Tego dnia po południu w Instytucie Słowackim na Starym Mieście odbyło
się spotkanie z gośćmi XIX ŚDP, które poprowadził Aleksander Nawrocki. Poeci
wypowiadali się na temat roli i znaczenia poezji w ich krajach.
Zuzana Kuglerová z Bratysławy przedstawiła obraz twórczości poetyckiej na
Słowacji. Stwierdziła, że dużo ludzi pisze, ale mało ludzi czyta! Jednakże istnieją
portale społecznościowe, na których poeci prezentują swoje wiersze. Zuzana jest
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współzałożycielką Pars Art, stowarzyszenia autorów internetowych (i magazynu
o tej samej nazwie) oraz wydawcą e-czasopism internetowych.
Dorota Walczak-Delanois (od wielu lat mieszkająca w Belgii) organizuje
spotkania z nową awangardą polskich poetów i prozaików, na które licznie przychodzi polonia mieszkająca w Belgii. Na jej uczelni (Universite libre de Bruxelles) gdzie
kieruje katedrą literatury i języka polskiego, pisane są prace magisterskie i doktoraty
z dziedziny poezji.
W Irlandii, jak przekazał Jacek Jaszczyk, współcześnie odchodzi się od
dawnego modelu życia, w którym znaczącą rolę odgrywała rodzina i religia. Nowy
styl życia trochę oddala Irlandczyków od poezji. Jednak w Irlandii organizuje się
wiele festiwali poświęconych twórczości literackiej, np. Jamesa Joyce’a czy Oscara
Wilde’a. Polacy tam mieszkający wydają swoje tomiki poetyckie za własne pieniądze. W czasie pobytu w Warszawie, na XIX ŚDP, Jacek Jaszczyk (poeta, dziennikarz radiowy) otrzymał wiadomość, że został Laureatem Konkursu Wybitny
Polak w Irlandii 2019, w Kategorii Osobowość. Wszyscy gratulowali mu tego wyróżnienia.
Elena Korniejewa, organizatorka festiwali poetyckich w Rosji, animatorka
kultury, swoje wiersze prezentowała na tle muzyki, używając przy tym odtwarzacza.
Teraz niektórzy poeci korzystają z nowych technicznych możliwości i czytają swoje
wiersze z telefonów komórkowych (smartfonów), a nie z kartek czy książek, jak to
dawniej bywało!
Marlena Zynger zapoznała gości ze swoim kwartalnikiem „LiryDram”, który
początkowo był wydawany jako dodatek do „Poezji dzisiaj”, ale od 4 lat istnieje samodzielnie, w którym nie tylko króluje poezja (okładka, to zawsze twarz poetki lub
poety, prezentowanych w numerze), ale też eseje, relacje z wydarzeń kulturalnych,
czy podróży po świecie.
W kolejnym dniu, tj. 10 kwietnia 2019 roku, kilkoro poetów gościło w Salonie Literackim „Schillingówka”, prowadzonym przez Elżbietę Olszewską-Schilling
(Elik Aimée). Na dworze było dość ciepło i słonecznie, dlatego mogliśmy te kilka
godzin spędzić w uroczym ogrodzie, przy rozkwitającej przyrodzie i wiosennym
śpiewie ptaków, który dodatkowo „wplatał” się w prezentacje poetyckie i rozmowy
nie tylko o poezji, ale w ogóle o życiu, zainteresowaniach i planach na przyszłość.
Na powitanie Elżbieta przeczytała po rosyjsku wiesz o Riazaniu, dedykując go
Elenie Korniejewej. Dwa małżeństwa, jedno węgierskie (Gizella Csisztay i György
Mandics), drugie polsko-niemieckie (Peter Gehrisch i jego żona Stanisława) opowiedzieli o drodze poetyckiej i ciekawym życiu. Peter swoje wiersze prezentował
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po niemiecku, a Stanisława po polsku. Poetki: Tatiana Żitkowa z Rygi i Elena
Korniejewa z Riazania zaprezentowały kilka swoich wierszy, a tomikami obdarowały gospodynię tego miejsca, Elżbietę, która przed laty debiutowała w piśmie
„Kamena” i dotychczas wydała 16 pozycji książkowych, i zwiedziła niemal pół
świata. Jan Rychner, którego tomik „Wiersze wybrane” ukazał się w siedmiu językach, a właściwie w ośmiu, bo i po polsku, przeczytał kilka wierszy po rosyjsku,
a o przeczytanie po niemiecku poprosił Petera, który był tłumaczem kilku jego
wierszy. Takie kameralne spotkanie, sprzyjało nie tylko lepszemu poznaniu swojej
twórczości, ale i siebie nawzajem.
Należy dodać, że Aleksander Nawrocki, jak zwykle w ciepłych słowach, podkreślił rolę i wkład Barbary Jurkowskiej, w realizację festiwali poetyckich. Barbara
jest tą osobą, która świetnie porusza się w świecie nowoczesnej techniki, czuwa nad
całokształtem tych przedsięwzięć i która znajduje jeszcze czas na własną poetycką
twórczość. Uczestnicy ŚDP UNESCO otrzymali na pamiątkę specjalny, okolicznościowy egzemplarz „Poezji dzisiaj” (Numer 134/135), w którym zostały zamieszczone nasze wiersze.
Jeszcze w wielu miejscach, w różnych konfiguracjach osobowych, odbywały
się obchody tegorocznego XIX ŚDP UNESCO. Np. w Staszowskim Ośrodku Kultury poeci z zagranicy i poeci miejscowi zaprezentowali swoją twórczość. Pochodzący z Połańca poeta, Benedykt Kozieł promował swój nowy tomik pt. „Z obłoków
z doliny”. Podczas spotkania B. Kozieł został uhonorowany medalem „Zasłużony
Kulturze – Gloria Artis”. Przybyli mieli też okazję wysłuchać koncertu jazzowego –
„Renaissance” z udziałem Anny Gadt, która zaprezentowała utwory z najnowszego
albumu.
Tradycyjnie już przybyli goście zostali obdarowani oryginalnymi wytworami
z Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka.
Ostatnie spotkanie poetów w Warszawie odbyło się w Muzeum Władysława
Broniewskiego i w placówce PAN – pałacu w Jabłonnie.
Warto zaznaczyć, iż patronat na całością XIX Światowego Dnia Poezji objęła
TVP Kultura, wywiad z Aleksandrem Nawrockim, głównym organizatorem wyemitowała Halo Polonia, rozmowy z uczestnikami wydarzenia nadało Radio Dla Ciebie
(RDC), a mecenasem był ZAiKS.
Jolanta Bogusławska
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XIX ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI USTANOWIONY PRZEZ UNESCO
Zdjęcia: Barbara Jurkowska, Dariusz Sobieski, Jolanta Bogusławska, Elena Łarina

Aleksander Nawrocki i Jan Rychner otwierają spotkanie z poetami zagranicznymi.

Wystawa książek wydanych na XIX Światowy Dzień Poezji.

Redaktor Adam Giza, Aleksander Nawrocki i Marlena Zynger podczas rozmowy w TVP Polonia.
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Z prawej Malwina de Brade – artysta plastyk.
Jej prace zamieszczone zostały w dwóch tomach antologii MOSTY.

19

20

Ludmiła Kiebicz z Grodna przywiozła nową antologię.

Peter Gehrisch z Niemiec i Jan Rychner.

Wiersz poety Stanisława Szewczenki (z prawej) z Ukrainy czyta Dominik Wiśniewski.

Delegacja z Włoch: Guido de Meo, Massimiliano Greco i Antonio Muraca.
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Dmitry Jurtajew z Mińska i Elena Korniejewa z Rosji z Riazania.

Liubow Krasewskaja i Olga Zalesskaja z Białorusi.

22

Aleksander Nawrocki i Rachel Schancer.

Jacek Jaszczyk z Dublina i czytający jego wiersz Ignacy Krzemiński-Iwan.

23

24

Ludivine Joinnot i Dorota Walczak-Delenois z Belgii.

Aleksander Sokołowski

Vladan Stamenković i Stefan Jurkowski.

i Wiaczesław Zienkiewicz z Wilna.

25

26

Elena Łarina z Estonii i Tatiana Żitkowa z Łotwy.

Otwarcie poetyckiej gali w Domu Literatury.

Elena Isajewa i Elena Iwanowa-Wierchowskaja z Moskwy, Aleksander Nawrocki
i Dominika Świątek.

Goście i publiczność.

27

Oprawę muzyczną zapewnili: Margarita Novik, Aleksandra Smerechańska,
Laureatka nagrody Światowego Dnia Poezji UNESCO Katarzyna Zwolska-Płusa.

Dominika Świątek czyta wiersz Jolanty Bogusławskiej.

28

Ignacy Krzemiński-Iwan i Monika Lesiak.

29

30

Dominik Wiśniewski, ksiądz Tomas Wolbos i Aleksander Nawrocki.

Jan Rychner i uhonorowana Złotym Pierścieniem z Orłem, Joanna Kalinowska.

Prezentacja wiersza Pawła Kubiaka z Piastowa.

Dominika Świątek czyta wiersz Alicji Kuberskiej.

31

32

Stanisław Nyczaj z Kielc i Aleksander Nawrocki.

Młodzi poeci: Urszula Wojtaś i Igor Tokarzewski.

Grzegorz Walczak czyta wiersz Kazimierza Kochańskiego.

Dominika Świątek prezentuje wiersz Miry Łukszy.

33

34

Zuzana Kuglerová i Marlena Zynger podczas spotkania w Instytucie Słowackim.

Staszów. Benedykt Kozieł odznaczony medalem Gloria Artis.

Poeci w Salonie Literackim „Schillingówka” w Piasecznie.

Lam Quang My w Muzeum Władysława Broniewskiego.
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Światowy Dzień Poezji w Chotomowie

Biblioteka Gminna w Jabłonnie, która ma za Patrona wielkiego poetę, ks. Jana
Twardowskiego, uczestniczy co roku w uroczystościach Światowego Dnia Poezji.
Za nami pierwsze spotkanie, w ramach XIX Światowego Dnia Poezji, które odbyło
się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Filii GCKiS w Chotomowie.
Zgromadzonych gości przywitali: dyrektor Biblioteki, Anna Czachorowska
i Wójt Gminy Jabłonna, Jarosław Chodorski. Zaproszonych artystów przedstawił
główny organizator ŚDP w Polsce i za granicą Aleksander Nawrocki, poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i redaktor naczelny „Poezji dzisiaj” w jednej osobie.
Prowadzący na początku snuł rozważania o roli poezji we współczesnym świecie,
następnie zaprezentował ostatni numer 134/135 „Poezji dzisiaj”. Swoje wiersze zaprezentowali: Aleksander Nawrocki, Barbara Jurkowska, promująca swój najnowszy, wielojęzyczny tom wierszy „Wizytówki”, Aleksandra Smerechańska, promująca
swój debiutancki, polsko-rosyjski tom wierszy pt. „Oddycham słowami”. Ta osiemnastoletnia poetka jest niezwykle uzdolnioną osobą. Jest laureatką ubiegłorocznego
XXX Festiwalu poezji licealistów i finalistką programu telewizyjnego The Voice of
Poland. Aleksandra przeczytała swoje niezwykle dojrzałe wiersze i zaśpiewała kilka
znanych przebojów światowych (m.in. słynne Hallelujah). Kolejna, występująca artystka to białoruska poetka i wokalistka Olga Zalesskaja. Jej wiersze czytał Aleksander Nawrocki, a ona wykonała kilka własnych utworów. Swoją obecnością zaszczycił
nas także poeta i dziennikarz, Stefan Żagiel z Ciechanowa. (…)
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W piątek (12 kwietnia) o godzinie 18.00, w związku z XIX Światowym Dniem
Poezji, Biblioteka w Jabłonnie gościła poetów i muzyków z różnych regionów
świata.
Spotkanie prowadził Aleksander Nawrocki – poeta, redaktor „Poezji dzisiaj”.
Swoje wiersze prezentowali: Renata Cygan, mieszkająca na co dzień w Londynie,
Ludmiła Kebicz – prezes Związku Literatów Białorusi z Grodna, Lam Quang My
– członek Związku Literatów Wietnamskich i Związku Literatów Polskich, a także
Aleksandra Smerechańska i Barbara Jurkowska z Polski. Oprócz poezji publiczność
miała okazję wysłuchać piosenek i pieśni w wykonaniu Margarity Novik z Białorusi,
Aleksandry Smerechańskiej i pana Lama Qang My.
Tekst Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.
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Artykuł ukazał się w tygodniku „Życie Żyrardowa” nr 16 z dn. 24.04.2019.

Zagraniczni uczestnicy XIX ŚDP z wizytą w Żyrardowie
We środę, 10.04.2019, w ramach obchodów XIX Światowego Dnia Poezji w Polsce,
Żyrardów odwiedzili krajowi i zagraniczni uczestnicy tej dorocznej imprezy, serdecznie witani przez Jerzego Paruszewskiego, Koordynatora Żyrardowskich Wieczorów Literackich. W „Resursie” spotkali się z Sylwestrem Osińskim, Zastępcą
Prezydenta Miasta Żyrardowa, który w swoim znakomitym wystąpieniu podkreślił,
jak bardzo nasze miasto jest otwarte na poezję. W spotkaniu wzięła też udział grupa
uczestników ŻWL wraz z przyjaciółmi. Międzynarodowej delegacji poetów przewodniczył inicjator i organizator wszystkich edycji ŚDP w naszym kraju, Aleksander Nawrocki: Redaktor Naczelny „Poezji dzisiaj” – czasopisma, wśród odbiorców
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którego są Biblioteki Kongresu i Prezydenta USA, Uniwersyteckie Harvardu oraz
Stanfordu, Nowego Jorku, Londynu i Berlina, jak również w Monachium, a także Centrum Kultury w Żyrardowie (najstarszy prenumerator polski) – właściciel
Wydawnictwa Książkowego IBiS, autor 25 książek poetyckich, tłumaczonych na
20 języków (w tym kilka bardzo egzotycznych), za działalność kulturalną (głównie
w dziedzinie literatury) uhonorowany wysokimi odznaczeniami przez prezydentów
Polski, Czech, Węgier, Azerbejdżanu i Republiki Jakucji w Federacji Rosyjskiej, laureat wielu nagród artystycznych, w tym tak prestiżowych, jak np. im. Szekspira,
którą otrzymał w Londynie. A. Nawrocki zaprezentował żyrardowianom najnowszą,
już ósmą antologię z cyklu „poetyckie mosty między miastami”. Tym razem były
to „Mosty: Warszawa-Wilno-Grodno-Ryga-Tallin”, gdzie znajdziemy m.in. wiersze
J. Paruszewskiego po polsku i w rosyjskim przekładzie Wiery Winogorowej (nb.
tłumaczki Wisławy Szymborskiej). J. Paruszewski w ubiegłym roku towarzyszył
A. Nawrockiemu w podróży do Rygi i Tallina, gdzie omawiane były kwestie związane z wydaniem ósmych „Mostów”. Wtedy to, w stolicy Estonii, poznali kolejną
uczestniczkę XIX ŚDP w Żyrardowie, rosyjską poetkę Elenę Łarinę, która w „Resursie” przeczytała swój poemat o Wenecji (też z ósmych „Mostów”). Reprezentujące
Belgię: Dorota Walczak-Delanois, poetka i tłumaczka, na Wolnym Uniwersytecie
w Brukseli odpowiedzialna za katedrę polonistyki i literackie kontakty belgijsko
-polskie oraz Ludivine Joinnot, poetka, bajkopisarka, artystka związana z teatrami
(głównie dziecięcymi), realizatorka happeningów poetyckich w różnych miastach
swojego kraju, przeczytały wiersze własne, po czym poświęciły sporo uwagi belgijskiemu życiu literackiemu i jego związkom z Polską. O oprawę muzyczną wizyty
doskonale zadbała niezwykle utalentowana Białorusinka, Margarita Novik, w swoim
piosenkarskim repertuarze mająca także utwory, które sama skomponowała i napisała do nich słowa. Świetnie wystąpił również – śpiewając po polsku i francusku –
żyrardowianin, Stanisław Wasilewski z ŻWL, lider zespołu „Esox”.
Dzięki Krzysztofowi Rdestowi, właścicielowi „EMKA Trans”, który do dyspozycji organizatorów XIX ŚDP w Żyrardowie oddał nieodpłatnie luksusowego
mercedesa-busa wraz z kierowcą, goście mieli nie tylko komfortowe warunki podróży z Warszawy do Żyrardowa i z powrotem, ale mogli też – wraz z przedstawicielami gospodarzy – udać się na zwiedzanie naszego miasta. Szczególnie zachwycił ich
kościół Matki Bożej Pocieszenia, a zwłaszcza witraże, bogato rzeźbione stacje drogi krzyżowej, ołtarz główny i – oczywiście – sama wielkość świątyni. Niezwykłymi
atrakcjami były: Muzeum Lniarstwa z zagrodą dla zwierząt i Lniany Zaułek, bardzo
podobało się także Miejskie Przedszkole nr 9 – zabytkowa „Ochronka”, a w niej sala
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z popiersiem K. A. Dittricha i pokój ŻWL z licznymi pamiątkami już 23-letniej
działalności grupy poetyckiej naszego miasta. Wszystko dokładnie zadokumentował (kamerą TV) młody filmowiec, Michał, przybyły z Warszawy wraz z poetami.
Po pysznym obiedzie w „Resursie” goście, obdarowani pamiątkami z Żyrardowa, przygotowanymi przez Urząd Miasta i książkami ŻWL – Wydawnictwa
Literackiego Centrum Kultury w Żyrardowie, wyruszyli do Warszawy i tak zakończyła się trzydziesta wspólna impreza Redakcji „Poezji dzisiaj” i ŻWL (bo poza
dziewiętnastoma ŚDP odbyło się jeszcze jedenaście Festiwali Poezji Słowiańskiej
– w obu tych wydarzeniach Żyrardów uczestniczy od ich początków, odpowiednio
od 2001 i 2008 r.).
Dodajmy jeszcze, że dzień wcześniej, w warszawskim Domu Literatury,
miała miejsce Gala Poetów Polskich, podczas której przedstawiony został międzynarodowej publiczności wiersz J. Paruszewskiego, wydrukowany w okolicznościowym numerze „Poezji dzisiaj”.
Jerzy Paruszewski

XIX Międzynarodowy Festiwal Światowe Dni Poezji UNESCO
w Rosji
Międzynarodowy Festiwal Poezji w Rosji był kontynuacją XIX Światowego Dnia
Poezji UNESCO, rozpoczętego w Polsce 21 marca br. i odbywał się pod patronatem
„Poezji dzisiaj”. Miejscem spotkań i koncertów poetycko-muzycznych był Riazań,
Jasna Polana i Konstantinowo, a organizatorką Festiwalu poetka i prozaik, autorka tekstów piosenek – Elena Korniejewa. Uczestniczyli w nim m.in. poeci z Rosji,
z Anglii, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Republiki Sacha. W skład delegacji
polskiej weszli: Aleksander Nawrocki – główny organizator święta organizowanego
przez „Poezję dzisiaj”, Barbara Jurkowska – poetka i redaktor „Poezji dzisiaj” oraz
debiutująca poetka i wokalistka, Aleksandra Smerechańska.
Program Festiwalu był bardzo bogaty. Poeci uczestniczyli w spotkaniu
ze studentami Riazańskiego Uniwersytetu im. S. Jesienina, gdzie też odbyła się
konferencja prasowa i nagrana została relacja dla stacji Telewizji „Rossija”. Elena
Korniejewa przedstawiła uczestników Festiwalu i każdy mógł wypowiedzieć się.
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Liubow Krasewskaja (Białoruś) mówiła o roli tłumaczy i kontaktach między poetami, Tatiana Żitkowa (Łotwa) o prezentacji twórczości w pismach literackich,
Aleksander Nawrocki o festiwalach i wydawnictwach, Barbara Jurkowska o odbiorze poezji, Elena Slepcowa-Kuorsunnaach i Andrian Łukin (Republika Sacha)
o poezji narodowej, Igor Potocki (Ukraina) o poetach i umiejętnościach improwizacji, Bojan Bojczew (Bułgaria) o propagowaniu poezji z krajów słowiańskich,
Aleksandra Smerechańska nt. poetyckiego debiutu, Marat (Mark) Achmedżanow
(Anglia) o organizacji międzynarodowych spotkań twórców.
Poeci zostali zaproszeni do szkół. Polska delegacja była w Gimnazjum Nr 5
w Riazaniu. To szkoła znana z różnych inicjatyw i mogąca pochwalić się sukcesami
uczniów. W szkole wydawana jest gazeta pt. „5G NEWS”, istnieją też zespoły: wokalny, taneczny, teatralny. Uczniowie zaprezentowali też swoją twórczość i zadawali
nam wiele pytań, np. o wpływie i znaczeniu poezji w życiu.
Wieczorem, w Filharmonii Riazańskiej odbyła się uroczysta gala, którą
Elena Korniejewa otworzyła wraz z Aleksandrem Nawrockim. Mogliśmy podziwiać wybitnych artystów, a także usłyszeć piosenki, do których teksty napisała
Elena. W pamięć zapadły występy Jekateriny Brodskiej i młodziutkiej Aliony Korotajewej. Swoje wiersze na scenie zaprezentowali także poeci w językach ojczystych i w tłumaczeniu na język rosyjski. Aleksandra Smerechańska zaśpiewała
utwory w obu językach. Przybyłe z dalekiej Syberii, z Republiki Sacha Elena Slepcowa- Kuorsunnaach i Aliona Slepcowa w narodowych strojach jakuckich zagrały
na homusie – małym instrumencie trzymanym w ustach, na którym można wyczarować wszystkie dźwięki z przyrody: szum wiatru, płynących strumieni, śpiew
ptaków, głosy zwierząt itp.
Następnego dnia poeci mieli okazję zwiedzania siedziby Lwa Tołstoja w Jasnej Polanie. Pogoda nam sprzyjała. Zostaliśmy ugoszczeni bułeczkami i herbatą
z samowara w domku, gdzie pomieszkiwali stangreci. Szliśmy brzozową aleją prowadzącą do domu pisarza. Po raz kolejny (byłam tam w 2016 r.) oglądałam salon,
niewielkie pokoje i bogaty zbiór książek. Obejrzeliśmy oficynę Kuzmińskich, zaprzyjaźnionych z rodziną pisarza. Byliśmy też na stacji kolejowej „Козловa заськa”,
gdzie pisarz witał przyjeżdżających do niego gości, a także sam wyjeżdżał. Tu, rano
9 listopada 1910 r. ze stacji Astapowo przybył pociąg z ciałem Lwa Tołstoja. Obejrzeliśmy pamiątki podróżne z tamtego okresu, a także filmy nagrywane na stacji,
przedstawiające pisarza i jego rodzinę witających gości.
Artyści z Domu Kultury „Jasna Polana” przywitali nas śpiewem oraz wypieczonym kołaczem i solą. Na scenie zaprezentowali się wokaliści i tancerze.
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XIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ŚWIATOWE DNI POEZJI UNESCO W ROSJI
Zdjęcia Barbara Jurkowska

Oczywiście też i wszyscy poeci. Każdy podarował swoją książkę do zbiorów Jasnej
Polany pani dyrektor, Jekatierinie Tołstoj.
Kolejny dzień to wyjazd do Konstantinowa, rodzinnej wsi poety, Siergieja Jesienina. Zwiedziliśmy muzeum z bogatym zasobem zdjęć, wydanych książek, publikacji w gazetach oraz mebli z salonu Isadory Duncan, która w latach
1922–1925 była żoną Jesienina. Odwiedziliśmy też siedzibę Kaszinych, gdzie na
spotkania w saloniku przychodził poeta oraz jego dom rodzinny z małymi izbami
i cudowną ikoną. Był też spacer nad rzeką Oką, przypominającą jak w piosence
naszą Wisłę.
W Konstantinowie odbyło się spotkanie ze środowiskiem twórczym Riazania, m. in. z członkami zrzeszonymi w Riazańskim Oddziale Związku Pisarzy Rosji.
Mogliśmy posłuchać wierszy, a także porozmawiać o dzisiejszej roli i odpowiedzialności poezji, dbania o język ojczysty. Głos zabrali m.in. Walentyna Moisiejewa,
Eugenia Taubes, Wiktor Frołow oraz Ludmiła Sałtykowa – poetka i tłumaczka poezji polskiej.
Zamknięcie Festiwalu zakończyło się uroczystym koncertem i podziękowaniami dla uczestników. Spotkania Festiwalowe były okazją do nawiązania nowych
kontaktów, które zaowocują tłumaczeniami i popularyzacją naszej poezji, a także
drukiem w pismach literackich. Z okazji Festiwalu został wydany zbiór wierszy zaproszonych poetów, a także almanach pt. „Na odnom jazyke”, które to książki były
rozdawane uczestnikom przybyłym na spotkania.

Elena Korniejewa – organizatorka Festiwalu.

Rostok – maskotka Festiwalu.

Barbara Jurkowska

Wyjazd Aleksandra Nawrockiego zrealizowany ze środków Programu „Kultura
polska na świecie”.
Poeci przed bramą Uniwersytetu Riazańskiego im. S. Jesienina.
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Aleksander Nawrocki udziela wywiadu Telewizji „Rossija”.

Uczniowie Gimnazjum Nr 5 przybyli na spotkanie.

Spotkanie z czytelnikami.

Pamiątkowe zdjęcie w Gimnazjum Nr 5 w Riazaniu.
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Festiwalową galę w Filharmonii otworzyła Elena Korniejewa i Aleksander Nawrocki.

Aliona Slepcowa (z lewej) i Elena Slepcowa-Kuorsunnaach w narodowych strojach jakuckich.
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Jeden z riazańskich zespołów ludowych.

Aleksandra Smerechańska
ze swoim tomikiem poezji.

Śpiewa Aliona Korotajewa.
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Gabinet pisarza.
Przy herbacie z samowara w domku woźniców.

Poeci przed werandą domu Lwa Tołstoja.
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Pamiątki zgromadzone w oficynie Kuzmińskich.

49

Stacja kolejowa w Jasnej Polanie.

W muzeum Siergieja Jesienina.

Chlebem i solą oraz pieśnią i tańcem przywitano poetów przed Domem Kultury w Jasnej Polanie.

Bogaty zbiór rękopisów i fotografii poety.
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Rodzinny dom Siergieja Jesienina w Konstantinowie.

Spotkanie z poetami z okręgu riazańskiego.

Salon w domu Kaszinych, gdzie często bywał poeta.

Zakończenie Festiwalu w Konstantinowie.
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BARBARA JURKOWSKA

Tamte pola opowiedzieć chcę ci.
W moich włosach odcienie zbóż lata:
jeśli chcesz – na palce zaplataj,
nie poczuję przed bólem strachu.
Tamte pola opowiedzieć chcę ci,

W Konstantinowie,
gdzie urodził się Jesienin
Nad Oką mgła
i lekki wiatr
chmury i myśli goni,
a lustro wody
odbija czas miniony.
I znika obraz w głębi fal
i słychać wron krakanie
na białych brzozach
dużo czarnych gniazd
– kir rozerwany.

Pod jasnym niebem
Jesienina wiersze
budzą pąki wiosennej topoli
przy jego domu.
Jesienin dawno umarł.
Jak?
Te wrony kraczące
wiedzą
i w jasność nieba nie lecą.

Z PRZEKŁADÓW

SERGIUSZ JESIENIN

Szagane
Szagane ty moja, Szagane,
Dlatego że z północy jestem,
tamte pola opowiedzieć chcę ci,
łany zboża, kiedy księżyc świeci.
Szagane ty moja, Szagane.
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Dlatego, że z północy jestem,
gdzie sto razy księżyc ogromniejszy
i choć Sziraz być może piękniejszy –
niezrównana jest riazańska przestrzeń,
dlatego, że z północy jestem.

nie budź tylko we mnie pamięci
o zbóż łanach, kiedy księżyc świeci.

Szagane ty moja, Szagane,
na północy też dziewczyna, moja;
tak do ciebie ona podobna
łany zboża, kiedy księżyc świeci:
i może myśli jeszcze o mnie.
w mych kędziorach możesz je zobaczyć. Szagane ty moja, Szagane.
Śmiej się, żartuj, najdroższa na świecie;
Przełożył Aleksander Nawrocki
Nad przekładem tego wiersza pracowałem do 62 lat, mimo iż w moim przekonaniu jest on nieprzekładalny, również na język polski, chociaż brało się z nim za
bary wielu naszych poetów, uznanych. I zawsze wychodził im jeden wielki niezgrabiasz. Rym, rytm i muzyka tego utworu, wrośnięte w język rosyjski, nie pozwalają
na jakiekolwiek zaburzenia, naruszenia jego oryginalnej integralności przy próbach
przekładu. Już samo słowo – imię kobiety z Kaukazu, Szagane, akcentowane na końcowej sylabie, wyklucza przekład, zwłaszcza na polski, gdzie akcent pada na drugą
sylabę od końca. Zakłóca się wówczas rytmiczna muzyczność całości. Założyłem,
że w języku polskim trzeba zostawić Szagane z jego akcentem na końcu i wtedy
reszta może się udać. I prawie się udała, bo jednak w tym wypadku oryginału nie
zastąpi żaden przekład. Dzielę się tedy moim długoletnim trudem z polskim czytelnikiem, zachęcając jednak, żeby po jego przeczytaniu sięgnął po oryginał. Dla
samego niego bowiem warto nauczyć się języka rosyjskiego, nawet jeśli ma się do
niego uprzedzenia. Ale dla piękna sztuki trzeba odsunąć na bok wszelkie tego typu
dziwaczenia. Ostatecznego szlifu powyższego przekładu dokonałem kilkanaście dni
temu, podczas pobytu na Festiwalu Poetyckim w Riazaniu, gdy zawieziono nas do
Konstantinowa – miejsca urodzin poety i stanąłem nad stromym brzegiem Oki,
za którym rozciągała się niezmierzona przestrzeń riazańskich pól, jeszcze szarych,
szarością końca kwietnia. Tą Szagane była stojąca obok moja Pani Basia, z dalekimi
francuskimi korzeniami w genach i może dlatego z niepowtarzalną urodą, wyróżniająca się w każdym zbiorowisku kobiet, nawet tych uznanych za atrakcyjne.
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Światowy Dzień Poezji we Wilnie
W Domu Kultury Polskiej we Wilnie odbyła się kolejna odsłona XIX Światowego
Dnia Poezji. Organizatorem było Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs wierszy o Wilnie. Jurorami konkursu byli: prezes RSLPnL, Aleksander Sokołowski i Wiaczesław Zienkiewicz, oraz trzej polscy poeci: Aleksander Nawrocki, Benedykt Kozieł
i przedstawiciel najmłodszego pokolenia literackiego, Ignacy Krzemiński-Iwan, student Akademii Muzycznej w Poznaniu, wiolonczelista. W konkursie wzięło udział
17 poetów, głównie uczniów i studentów. Nagrody wręczono podczas gali poetyckiej
11 maja. Poniżej publikujemy utwory uczestników konkursu.

Jury i laureaci Konkursu poetyckiego.

I nagroda

ŻUSTYNA BEZLAPOWICZ

Podróż do Wilna

Poeci na Uniwersytecie Wileńskim.
Od lewej: Aleksander Nawrocki, Alina Lassota, Ignacy Krzemiński-Iwan i Benedykt Kozieł.
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Od mego miasteczka do Wilna nie jest daleko.
Lecz, gdy miałam siedem latek,
To bardzo chciałam tam pojechać.
Mamie czasu brakowało, mówiła: proś tatę.
W pamięci tamtych czasów – wydarzenia rozmyte.
Przybyło mi lat siedemnaście.
Szkołę i studia już ukończyłam.
Teraz poznaję dzieje Wilna ukryte.
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Sama poznaję i mówię innym:
Każdy Polak kocha Wilno,
Niech tylko zawsze pamięta,
Że ziemia wileńska jest dla nas
Zawsze ojczysta i święta.
Gdy przybędzie podróżnik, nawet z daleka,
Po powrocie do domu niczego nie zapomina.
Tylko nowej podróży nad Wilię czeka,
Oczarowany Wilnem, wyjątkowym miastem,
Jego zabytkami i zawiłą historią – nie baśnią.
II nagroda

III nagroda

AGNIESZKA MASALYTĖ

Wilno

MAREK DOMAŃSKI

Młodość
W błękitnych niebie oczu
Błyskają wiosenne błyskawice
I pachną ziemią po deszczu
Jej rumiane policzki
A w tańcu faluje suknia
Niczym bez na wietrze
Jeszcze tylko parę słów
Być może się rozmyślisz
Zaciśnięte pięści niczym pąki róż
Rozkryją się
I nikt nie ośmieli się już
Próbować Cię zatrzymać
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Wejdziesz po schodach lat
Na swe wyżyny
I tylko w oddali falujący bez
I tak znajoma woń ozonu
Przypomną Ci
Zostawioną młodość

Chciałabym odłamać kawałek muru i schować do kieszeni
Wyrwać kocie łby z brukowanych uliczek.
Każdy kościelny krzyż umieścić w paciorkach dni,
Które umknęły między palcami wspomnień o Tobie.
Miasto wspomnień i wizji,
Przeszłości i przyszłości,
Obiektem snów i powodem bezsenności,
Westchnień, rozpaczy, rozlanej miłości
Od brzegu do brzegu pełnej namiętności.
Chciałabym zapomnieć wszystkie drogi wiodące do Ciebie.
Wpleść we włosy wstęgę Wilenki
I skakać po czerwonych dachówkach
Rozżarzonych w zachodzie słońca.
----------------------
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FAUSTYNA ZAWALSKA

Królewna
To uniesienie
Zaszczebiotało we mnie
Jak kolorowa kredka
Zamknęłam na kłódkę
Smutne krzyki
Rozkojarzonej królowej
I poszłam ciernistym dywanem
Na spotkanie z losem
Który nie obiecał mi nic
Tylko wręczył wstążki hebanowe
Które wplotłam do purpurowej sukni
Nałożył mi na głowę
Koronkową koronę
Która zaczęła ciągnąć mnie do ziemi
Spod mych stóp jak fontanna
Wytrysnęła rubinowa krew
Ból sprawił przyjemność jak wszystko
Do czego przywyknąć mam
Jestem jak zmierzch
I nikogo o to nie pytam
Wystarczy że jestem
W czarnej dziurze duszy
Królewną
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DOMINIKA OLICKA

Wyznanie fałszywej zesłanki
Jasne, czerwcowe popołudnie
Tonęło w wonnym rozkwicie
Niezapominajek. Leniwie i marudnie
Wolne i beztroskie chwile snuły po szafirowym błękicie.
Otworzyłam książkę. Wreszcie mogę dać chleba
Głodującej już od roku duszy.
Chciwie wśród kartek grzebię,
Nasycając się ekstraktem geniuszy.
Jak motyl.
Jedna strofa, druga i nagle…
Skroplone szczęście sączy się z oczu.
Serce, jak statek o wydętych żaglach
W otwarte morze się rwie i z klatki chce wyskoczyć!
Wzruszający wiersz?
Nie –
Polszczyzna.
Hańbą zgrzytają rdzawe sumienia kajdanki
I jak węże owijają zawstydzoną pamięć – płynnie.
Ojczyzna zawsze była przy mnie.
Ja nie byłam.
Wybacz, Matko…
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WIERSZE W MIEŚCIE – 2019
W kwietniu „Poezja dzisiaj” po raz kolejny patronowała akcji „Wiersze w mieście”,
mającej na celu promowanie współczesnej poezji europejskiej. Tematem wierszy
była miłość. Wiersze w mieście to projekt europejskich instytutów kultury i ambasad w Warszawie – EUNIC Warszawa.

PREZENTACJE

BOŻENA BOBA-DYGA
Kraków

Ur. w 1967 roku. Poetka, autorka opowiadań, artykułów, wstępów do katalogów
i książek, redaktorka, sound artist, konserwatorka dzieł sztuki i animatorka kultury.
Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier. Stypendystka europejskiego Tempus Programme
i DAAD oraz Stypendium Twórczego Miasta
Krakowa. Autorka siedmiu tomików poetyckich
oraz dwóch wyborów wierszy. Obecna w kilkudziesięciu almanachach i antologiach – wydanych w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Wiersze i artykuły publikowała m.in. w „Toposie”,
„Odrze”, „Fragile”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Związkowym.
Polish Daily News”, „Dzienniku Kijowskim”,
„Літературний Чернігів” [Literacki Czernichów], Foto M. Mazurkiewicz-Stefańczyk
„Ars Forum”, „Wiadomościach ASP”, „Renowacjach i Zabytkach” oraz na portalach internetowych. Redaktorka i współautorka albumu Konserwatorzy dzieł sztuki przy pracy (Kraków 2018). Tłumaczona na
angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, litewski, niemiecki, ukraiński. Autorka
płyt z piosenką artystyczną, m.in. w duecie Quasi Una Fantasia z Maciejem Zimką,
oraz płyt z muzyką współczesną. Członkini m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
Związku Polskich Artystów Plastyków (wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady
Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym), Muzyki Centrum i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 2010 roku założyła Fundację Art Forum,
w której ramach organizuje m.in. cykl pt. Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny w Pałacu Sztuki w Krakowie oraz międzynarodowy Krakowski Festiwal Akordeonowy.
Otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi (2017) i odznakę honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” (2016).
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Wiersz
nieoczekiwane spotkanie słów
zostają razem
na zawsze

***

Mruczka przez chwilę wypatrywała kotka Kira, na chwilę
osowiał pies Jim, chwilowo smucą się domownicy.
Jak ma się śmierć Mruczka do śmierci Andrzeja?
Kim jest Mruczek dla Boga, kim Andrzej?
Przeczuć nie mogę, jednak
Przeczuwam nieoczywistość.

Na fejsbuku zatruwają swoją samotność

***
Wiesz – powiedziała
cicho najciszej w wyobraźni
czuję miłość
pachnie we mnie jak gotowana kapusta
czuć przez skórę
ale ty się pewnie nie skusisz

***
Niezatarte miejsce po kobiecie
wachlarz w szufladzie

***
Szpital to doświadczenie wyjątkowe
/………………………………………………./
prawda o mnie

Tren na śmierć Andrzeja Wajdy i kota Mruczka
Dziś pogrzeb Andrzeja Wajdy w Krakowie i kota Mruczka w Krośnie.
Andrzeja żegnają mądre słowa, kamery, tłumy przyjaciół
I ciekawskich oraz tych, którzy chcą się pokazać,
I ci, którym wypada być.
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MARIAN JEDLECKI
Kołobrzeg

Animator imprez literackich, wieloletni dyrektor placówek kulturalnych, były marynarz ze Szczecina, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa Oddział
Kołobrzeg.

To ważne
Jeżeli chcesz poezji morza
siadaj bez hałasu na plaży
przyłóż ucho do starego kamienia
a otrzymasz czego pragniesz –
ciszę
dodaj westchnienie
zobaczysz jak znajduje wyjście
zacznij go dotykać
a odkryjesz co naprawdę znaczy
cud przenikania światła i wody

W portowej tawernie
Gdy sztorm falami z furią o burty uderza
tawerna pełna zapachu grogu
stary żeglarz też do niej zmierza
żeglarska brać wita go w progu
barman krzyczy – kolejka dla starych kości
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podnosząc dłoń zoraną
i jeszcze po dwie dla moich gości
zakrzykną z beczki stojącej pod ścianą
z kieszeni wyjął starą fajkę
co niejedną szantę słyszała
wychylając grogu miarkę
wnet brać żeglarska gromko zaśpiewała
nawet barman co grog rozlewał
butelką trunku o bar stukał żwawo
tak szczur lądowy się rozweselił
że wszystkim za darmo piwo rozlewał
tak to śpiewali i dzień cały pili
czas płynął miło aż do wieczora
a fale targane wiatrem zelżały
rzekł stary żeglarz – w morze nam pora
bracia –
znany żeglarski mi jest wasz los
więc niech w progu portowej tawerny
gdy nawet pusty trzos macie
czeka darmowa szklanica grogu
by mieć do pieśni żeglarskich głos

HENRYK KAMIŃSKI
Mieszka i tworzy w „Henrykówce” na Mazowszu.
Laureat IV Międzynarodowego, literacko-muzycznego festiwalu „Słowiański wianek” – Białoruś 2017, wielokrotny uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie,
współtwórca spektaklu poetycko-muzycznego
„Wierzba Mazowiecka”, wystawionego we Francji: w Meudon i w Paryżu, z aktorami i artystami
scen francuskich /grudzień 2018/, etc.
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***
Spadający liść, pożółkły jesienią,
Wiatr i dżdżyste dni zachmurzone.
Pierwszy płatek śniegu,
Który ginie, gdy dotknie matki ziemi.
Ścięte mrozem lutowym wody
I słońce wiosenne wschodzące wysoko,
Co daje życie przyrodzie i ludziom.
Łąki i zboża, kolory lipcowe,
Smutek i radość, wdzięk i uniesienie.
Zapach owoców, piękne barwy kwiatów,
To wszystko znajdziesz w kobiecie.

KRYSTYNA KONECKA
Białystok

CISZA. XIV
Wrócę przez las do źródła. Cicho. Coraz ciszej…
I do końca z tym rytmem jak klasyczny taniec.
Książki w logicznych rzędach. Saska porcelana
drżąca zgodnym staccato zbudzonych klawiszy.
Ten rytm to równomierny oddech mego domu.
Porządek dnia i nocy w stałych porach roku
i to, że trwam. Że serca cichuteńki łopot
pozwala mi przenosić góry na ramionach.
Moja malutka władza i ład tuż za ścianą
tracą sens. Gubię tropy w dzikim zgiełku świata.
Nie dam rady żyjącym z eskalacji wojen
starym durniom. Lecz walczę, kiedy do szeregu
ktoś popędza swą racją i wrzaskiem. Dlatego
kocham ciszę. Z niej wyszłam. W niej trwam. Wrócę do niej.
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JADWIGA MIESIĄC
Kołobrzeg

Autorka 7 tomików wierszy: „Wiosna i jesień życia”, „Malowałam moje życie”, W labiryncie życia”, „Ocalone pola pamięci”, „W barwach słów”,
„Miłość jak motyl”, „ Nie ma słońca bez cienia”.

Aż strach pomyśleć
Aż strach pomyśleć,
co się z tym życiem stało.
Na głowie tyle siwych włosów
pamięcią czasu przyprószonych,
na twarzy dziwna radość
falami smutku pomarszczona,
na strunach życia niedołężne
palce w bólu zastygają
i jak tu jakąś pieśń zagrać,
gdy inni już pieśni nie słuchają.
Aż strach pomyśleć,
co się z tym życiem stało.
Gdy nie wiem, gdzie i komu
miłość jak drobne grosze
po drodze się rozdało.
Zostało tylko serce gorące.
A jedno serce – to za mało.

ALEKSANDER NAWROCKI

***
Jestem swoją własną opozycją,
ciałem zmęczonego narodu, głosem
zakłócającym takt modnym intonacjom,
dlatego odsuwają się ode mnie wydawcy,
krytycy chwytają za sznury innych dzwonów…
nie wierzę w krzykliwe zrywy,
zatykam uszy, gdy
oklaskują samozwańczego zbawcę.
Wierzę ciągle, że prawda nie ma czterech twarzy,
że sprawiedliwości nie trzeba adwokatów.
Jestem swoją własną opozycją,
dlatego nigdzie mnie nie ma.
30 IX 1984

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.
Krótkotrwały płacz
i grób, wkrótce bezimienny.
Znowu śmiech, wędrowanie i wróżba
pod czeremchami, pod dębami,
pod legendami, pod wygnaniem.
W karty zagląda koń oślepły,
w kolczykach wiatru rosną skrzydła,
Cyganka drogi wiąże w warkocz,
przebity różą niepokoju.
23 IV 1984
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22 V 2019 w Kijowie
Poprosiłem o pokój z widokiem na Krym.
Dobrze – uśmiechnęła się recepcjonistka
i dała mi 2310 na 23 piętrze.
Widać stąd Dniepr, lewobrzeżny Kijów
na wzgórzach, skrzydlaty pomnik, kopuły cerkwi
i rzadkie światła nocy.
Patrzę na słupy wieżowców
i czytam wiersze Bożeny Boba-Dygi
z Krakowa.
Ewa Sonnenberg napisała o nich w posłowiu,
że są drogą „do jakiejś Ziemi Obiecanej”,
którą „nosi w sobie każdy z nas”,
a tęsknota „za niewysłowionym
każe nam kopać w ziemi
w poszukiwaniu tego jednego jedynego słowa”.
Patrzę na Dniepr i wyłuskuję teksty szczególnie mi bliskie
z wierszy Bożeny.
Te krótkie są jak zakrztuszenie się oddechem
po zetknięciu z…:
„nieoczekiwanym spotkanie/m/ słów
zostają razem
na zawsze” –
to: o miłości, przeznaczeniu, spełnieniu.
Znowu patrzę na zaczytany przez noc Kijów
z przebłyskami historii
i „lecimy wyboistym powietrzem” –
mówi mi się wierszem Bożeny.
A w pokoju? Tym teraz
i tamtym z wczoraj
umiejscawia się
„Niezatarte miejsce po kobiecie
wachlarz w szufladzie”
i celny jak strzał w serce
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„Szpital /…/ doświadczenie wyjątkowe /…/
prawda o mnie”
i „Gdzie ja jestem pyta piękna kobieta z lękiem
to opakowanie mnie coraz mniej moje”.
Pani Bożeno: „ światło /Pani/ wierszy wciąga
na zawsze”
W Kijowie, prawie bez światła, o godz. 23.21

EDYTA RAUHUT
Szczecin

Blogerka, wierszokletka, prozaiczka, kandydatka
do Szczecińskiego Oddziału ZLP. Urodziła się
6 czerwca 1990 roku w Szczecinie. Jej dziennikarski debiut miał miejsce w grudniu 2009 roku
na łamach bezpłatnego kwartalnika fantastyczno-kryminalnego „Qfant”. W 2010 roku została wyróżniona w konkursie dla dziennikarzy
obywatelskich „Żywe Miasto” zorganizowanym
przez portal mmszczecin.pl za jeden z artykułów z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. W dodatku kulturalnym „Poliartyzm” przy „Wieściach
Polickich” pełniła funkcję redaktora naczelnego (2015-2016). Prowadzi również
bloga pod nazwą „Edis Anonima Art”. Jest autorką tomu poezji pod tytułem „Roztańczony atrament”, wydanego w 2018 roku. Jej wiersze po raz pierwszy ukazały się
na łamach prasy w „Pegazie Polickim” w ramach publikacji pod tytułem „Poezja czytana podczas spotkania w polickim Atelier, 22 sierpnia 2014 r.”. Jej utwory można
także znaleźć w „Pegazie Lubuskim”, „Poezji dzisiaj”, almanachach Korytowskich
Nocy Poetów oraz antologii „Przepływający świat słowa”. Wiersze w trzech edycjach
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”
znalazły się pośród „wierszy zauważonych”.
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Kot
kot drapie słowa
zmieniając ich
wydźwięk
zaczyna następnie
spijać z miski
litery
i łapką chwyta
zdania chlapiąc
wiersz
20.05.2018

Wena
chciałam uchwycić wenę
w swe dłonie choć
na chwilę
wzięłam sidła z dialogów
reżyserując podmuchy
pióra
przygotowałam dla niej
pokój bez kropek
i przecinków
na koniec ubrałam ją
w metafory i
rymy

ANDRZEJ SONDEJ

Czym jesteś życie
Chociaż Cię znam
Na raty
Nie śmiej się
Tylu już biegnie za spłakanym losem
Każdego dnia
Ponad chmurami
Pod ziemię się chowasz
Niegrzeczna
Kim jesteś życie
Nie znam Cię
Tyle już na cmentarzu kwiatów rośnie
Zapomnianych
A ty jak planeta ziemia
Odwracasz drzewa
Połamane gałęzie
Przez ten sen nieudany
Biegnącą laguną
Po korytarzach Agrykoli
Budziła zimowitem Warszawę
Chłodnym porankiem wiosennego zachwytu
Życiem, choć jesteś niewidzialnym

tak przygotowaną dałam
porwać prozie
wiatru
15.06.2018
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LEON SĘK
Warszawa

Wiosenny świt
Świt – twój wierny przyjaciel
podchodzi na palcach – nie chcąc cię zbudzić,
nagle przerwać snu o matce,
o ojcu, o braciach i siostrze,
o domu niezapomnianym.
Złocistą dłonią ściera z okien pył
nocy pochmurnej i bezksiężycowej,
i na białą gałązkę bzu drżącą
w pierwszych promieniach wiosny
wylewa srebrzysty dzban rosy.
A jednak się przebudzisz,
ptaki już wołają, wiatr krzyknie,
drzewa uniosą gałęzie, a cień
smagnie po oczach zielonym płomieniem
i wszyscy proszą: Przyjdź! Dotknij! Spójrz!
Bądź wśród nas szczęśliwy…
Świt na dnie dzbana
znajdzie jeszcze kroplę,
by zbudzić cię łagodnie…

DAGNIJA DREIKA
Łotwa – Ryga

Walecznie
Wstyd mi za siebie, rycerzu, bo nie umiem walczyć
z głupotą, która jest silniejsza
od wszystkiego co znam,
wieczna i żyjąca wszędzie.
Zmartwychwstaje jak Wampir,
i długo nie wraca do trumny.
Twarz jej jest twarzą tego czasu.
Patrzę w zwierciadło i
widzę gdzieś poza sobą jej uśmiech.

Zwiędłe kwiaty w wazonie
Nasturcje. Siadasz przy stole
w czasie, który minął,
i wszystko ci jedno.
Nad nami bukiet gwiazd –
tajemniczy prezent od Nikogo.
Ja mogę ci dać tylko wiatr
oraz wieczność. Nie mam nic więcej.

Prawie całe życie
Raniutko padał śnieg, a potem deszcz.
Zobacz, co mam dla ciebie: świeczkę,
robaczka świętojańskiego i
cztery ściany, na których maluję życzenia.
Wiem, że nie ma ratunku: prawie całe życie
jest w owocu Ewy, Adamie.
I tego jabłka żadnym sposobem
już nie przywróci się drzewu.
Redakcja Krystyny Rodowskiej
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GUIDO DE MEO
Włochy – Mediolan

Cierpienie
Jestem aż tak smutny
że nie dostrzegam
nawet dna
tej szklanki
w której zatapiam
tylko moją duszę
Nadal czuję
narastający ból –
nie chce zostawić
mnie w samotności

Zapach spokoju
Zapada ciemność
w mieście
lecz tej nocy
z kawiarnianych zapachów
wyławiam jej zapach:
podobny różom,
pomarańczom
i miłości.
Upajam się życiem
podczas gdy ona śpi
ułożona wygodnie
nieświadoma
spokoju
który wnosi do mego serca.

DMITRY JURTAJEW
Białoruś – Mińsk

Poeta, prozaik, tłumacz, artysta. Urodził się w polskim mieście Borne Sulinovo,
a następnie mieszkał w Petersburgu. Dziś jego rodzinnym miastem jest Mińsk.
Członek Związku Literatów Białorusi i Rosji, aktor teatru i warsztatu literackiego
„Teatr LitoSfera”.
Laureat wielu międzynarodowych nagród literackich, konkursów i festiwali. Występuje z własnymi programami literackimi dla dorosłych i dzieci. Od 2004 roku
publikuje w Białorusi, Rosji, Ukrainie, Izraelu i Kanadzie. W 2014 roku ukazało się
pierwsze wydanie jego wierszy „Płonę!”. W 2018 roku wydał książkę dla dzieci „Ani
sekundy ciszy!”.

Pismak
Pismak! Pluli na niego.
A on prozą nie mógł żyć.
Ustami młodzieńca przemawia prawda.
Ustami poety – Bóg.

***
Śmierć –
unikalny sposób
nigdy nie chorować.
A ja zaraziłem się życiem
i nie chcę wyzdrowieć –
nie zdążę.
Przełożył Aleksander Nawrocki

Przełożyła Joanna Kalinowska
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YVETTE POPŁAWSKA

JANKO VUJINOVIĆ

Belgia

Serbia

Poeta i prozaik, ur. 07.04.1945 r. w Bradić w Serbii. Ukończył studia na Wydziale
Filologii Uniwersytetu Belgradzkiego na kierunku język i literatura serbska. Przez
20 lat (1976–1994) związany z Wydawnictwem „Književne novine” (reaktor naczelny).
W 1992 r. wykładowca na Katedrze Slawistyki Uniwersytetu w Szegedzie.
W 1995–1999 mieszkał i pracował w Niemczech. Od 2000 do 2010 r. w Łodzi, jako
lektor i wykładowca na Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ.
W języku polskim wydał: zbiór wierszy i krótkiej prozy „Śpiewanie w/o samotności”
(IBiS, Varšava, 2006); powieść „Panika w Intercity” (Tygiel Kultury, Wydawnictwo
Naukowe UAM); współautor wyboru ze współczesnej literatury i sztuki serbskiej
„Serbowie na ziemi” (Łódź, 2003). Na Katedrze Filologii Słowiańskiej w UŁ powstała praca magisterska o twórczości literackiej Janka Vujinovicia.
Autor książek:
• „Mukla raspuklina” (Kruševac 1973) – wiersze,

Summer solstice
(letnie przesilenie)
W modrej wodzie
odbicia
roznegliżowanych
konturów plażowych myśli
płonące roziskrzone oddechy
słońcem
opalone marzenia
wypatrują
kropli życiodajnego deszczu

• „Knjiga o radovanju” (Belgrad 1979) – opowiadania,

Ti amo
W snach
miłość brzmi
jak dżdżysta modlitwa
nie wymaga ciszy
lecz dostojeństwa
słów
płynących prosto
z dialogu
obu serc
Złudzenia
kiedy ma się
naście lat
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• „Vučiji nakot” (Belgrad 1986) – powieść,
zwiewna euforia
w codziennych dylematach
zawirowania w pytaniach
spotkam tą…
na którą cała ludzkość
skrycie czeka

• „Kosovo je grdno sudilište” (Belgrad-Priština 1989) – proza dokumentalna,

zjawę
sennie miłosną

Jego utwory tłumaczone w ok. dziesięciu językach.
„Panika w Intercity” wydana w języku macedońskim (2010), rumuńskim (2012)
i słowackim (2018). W 2015 r. otrzymał Nagrodę im. Janka Veselinovicia za powieść
historyczną, a w 2018 r. Nagrodę za całokształt twórczości, najwyższą nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Literatów Serbii.

• „Peške po Srbiji” (Belgrad 1993) – opowiadania,
• „Panika u intersitiju” (Belgrad 2000) – powieść,
• „Knjiga o hrastu” (Belgrad 2014) – powieść,
• „Raspuklina, tragovi” (Belgrad 2018) – wiersze.
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(Wiersze z tomu „Raspuklina tragovi” wyd. Albatros biblioteka, Belgrad 2018 r.)

Wieczór, uspokojenie (tyt. oryg. „Vece, cmiraj”)
				

według Crnjanskiego

Z dni, z blasku w
przezrocza błękitu już
rozhuśtany, zwiewny i lekki
niby oddech, w niewyraźny kształt
przelewasz się w proch

Człowiek w pokoju („Covek u sobi”)
Siedzi, spokojny, w pokoju przy oknie
na rozświetloną metropolię patrzy
na mrowisko-zwierzyniec spogląda
Lampka w pokoju zgaszona
Minęła północ
Miasto rozciąga się z piętnaście pięter
poniżej człowieka siedzącego w blokowisku,
puka i stuka, brzęczy i dźwięczy,
życie się oparami w niebo wznosi
Samotny spogląda na miasto, Babilon, i
starannie wciąga dym
Ujrzawszy siebie z tej drugiej strony okna, siedzi
i papli papierosa. A z tej strony, w salonie
tylko oświetlona ręka
Człowiek otwiera
okno
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Śpiew („Poj”) (inny tytuł: „Wiersz o wierszu”)
Wiersze należy pisać łatwo i szybko,
w jednej chwili
Ale by w tej chwili uchwycić całe życie
dotychczasowe i wiedzę przyszłości i wszystkie,
wszystkie przeczucia czasu zgęstniałego
w blask, który nas spali, chociaż pozostaniemy
spokojni jako obserwatorzy
i to może jest właśnie wiersz
Wiersz trzeba pisać jasno, jak najprościej,
musi być nagi, nie należy wahać się co do treści,
może być i bez niej, ważne, żeby związać nici śpiewu,
włókna zgłosek, mięśnie wiersza,
rytm krwiobiegu, wszystkie elementy scalić
w trwały twór, wolny od wszystkiego,
czysty, przeczysty
Takie wiersze należą do rzadkości
Im, i to jeszcze raz trzeba powtórzyć,
nigdy nie dowierzaj
Pisać trzeba oszczędnie, po jednym zdaniu
niepełnym, jedno zawołanie, a może i krzyk
dobrze jest osadzić w wykrzyknik,
nie dbając o rymy
Wiersz i we śnie czasem da się złowić,
przypłyną niczym woda,
złotoskrzydłe kazarki,
cienie we śnie
Jak to dobrze, że człowiek nie musi pisać wierszy,
wystarczy, że poczuje wiersz w sobie, jak kiełkuje i pęcznieje, rośnie,
już można przeczuć jego kształt, formę,
coraz bardziej powabną,
bo jeszcze nie zapisaną
Z serbskiego przetłumaczył Grzegorz Walczak
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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,
Helikopterze, Salonie Literackim, Migotaniach,
Wyspie, Latarni Morskiej, LiryDramie, Poezji
dzisiaj, Obszarach Przepisanych, Odrze. Jego
wiersze ukazały się w serii pocztówek poetyckich
w ramach ogólnopolskiej akcji pocztówkowej
„Ludzie wiersze piszą”, realizowanej pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Trzykrotny laureat Turnieju Jednego Wiersza, podczas Grudziądzkiej Jesieni
Poezji. Debiutował również w Irlandii, gdzie obecnie mieszka. Jego wiersze publikowane były w polonijnej prasie wydawanej na Zielonej Wyspie, m.in. w Polskiej
Gazecie, Kurierze Polskim, Ambasadorze Kulturalnym. Jest dwukrotnym laureatem
Konkursu Jednego Wiersza w Domu Polskim w Dublinie. Jego utwory znalazły się
w wielu antologiach.
We wrześniu 2018 r. ukazał się jego debiutancki tomik Tańczą w nas życia
geniusze. Zbiór wierszy promowany był podczas Grudziądzkiej Jesieni Poezji oraz
pod irlandzkim niebem w Dublinie. W przygotowaniu 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. Laureat prestiżowego konkursu „WYBITNY
POLAK” w Irlandii, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w kategorii OSOBOWOŚĆ.
Autor jest mocno zaangażowany w życie Polonii. Na co dzień stara się jak
najszerzej i jak najlepiej promować w Irlandii swoją ojczyznę – Polskę.
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L I S T Z E M I G R A C J I (I)
I
Znowu śniły mi się wiersze.
Pukały do drzwi zakrywając twarz.
Może były twoim lękiem o moje jutro
a może głosem sumienia
zamkniętym w piwnicy.
Martwe są noce,
którymi zmartwychwstajesz we mnie
między przecinkami czekając na świt.
II
Urodziłem się w szczelinie wiersza
i jestem przezroczysty.
Wygrabiony z prochu sylab,
w korzeniach słowa wklęsły sękom,
nie ufam gałęziom,
którymi dwukropki w oczach kruków
zrywają się w drogę przedostatnią.
III
Oddycha we mnie morze
Ewangeliarzem z Lindisfarne.
Ostatnimi słowami
Świętego Patryka zamkniętymi w Liście do Coroticusa.
Chłodem zamkniętym w oknach Zamku Glenveagh,
pośród wierzchołków Skellig Michael,
mchami rozkładając w nas spóźnione wiersze.
IV
Dotykam przez szybę twojego głosu.
Może to przelot skrzydeł motyla w Straffan
a może łza wzruszonej ważki.
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Na parapecie przysiadł kruk – samotności mojej szmer.
Skubiąc koraliki gwiazd,
spytał czy jestem oddechem Arystotelesa.
V
Snaefellsjokull, Carrauntoohil, Góra Zamkowa.
Wszystkie myśli prowadzą do ciebie.
Za chwilę wstanie twój świat.
Poprawi fryzurę w oknach, wyjdzie z psem.
Czajnik zaleje obietnicą.
A potem przy filiżance deszczu powie
– Śnił mi się twój pogrzeb.
Proszę wybacz, że się spóźniłam.
VI
William Butler Yeats przyszedł nad ranem.
Rozmawialiśmy o narodzinach sztuki w Sandymount
na przedmieściach Dublina i o cieniu góry Ben Bulben.
Usłyszałem, że w Krainie Sidhe,
wciąż przebywają bohaterowie z przeszłości.
Może pójdziemy przez pstrokate trawy
Zrywać, srebrne jabłka księżycowe
I złociste jabłka słońca.
VII
Jarzębina turla się na horyzoncie.
Powietrze przypomina spacer nad Wisłą.
Emigracja jest to rodzaj pogrzebu,
po którym życie trwa dalej.
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WYBITNY POLAK w Irlandii
Jacek Jaszczyk został laureatem prestiżowego konkursu WYBITNY POLAK w Irlandii
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska”.
O przyznaniu mu zaszczytnej nagrody, dowiedział się podczas XIX Światowego Dnia Poezji
UNESCO.
Prestiżowy konkurs „Wybitny Polak” to inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego,
której głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań
oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły
odnieść sukces w kraju i poza jego granicami.
Konkurs organizowany jest w kraju oraz
poza granicami po to, aby wyłonić i docenić osoby,
których działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także do przybliżenia sylwetek tych
rodaków, którzy bardzo często znani i szanowani na emigracji, pozostają zupełnie
anonimowi dla nas – Polaków mieszkających w kraju. Laureaci Konkursu „Wybitny
Polak” w Irlandii swoimi dotychczasowymi osiągnięciami budują pozytywny wizerunek naszego kraju poza jego granicami.

JACEK JASZCZYK

Od pierwszych Celtów do Noblistów
Zielona Wyspa z osławionym w „Ulissesie” Dublinem – stolicą i największym miastem Irlandii, położonym w prowincji Leinster – dzielą od serca Warszawy w linii prostej 1824 kilometry. Taką informację można przeczytać w centrum
Warszawy, na jednej z tablic, będącej stałym punktem odwiedzanym przez turystów i miejscem wielu pamiątkowych zdjęć. Obie stolice leżą nad rzekami, które
dzielą miasta na dwie części i obie rzeki zaznaczyły się na swój sposób w literaturze.
Jednak to właśnie w irlandzkiej stolicy wydarzyły się w literaturze światowej rzeczy,
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o których nie śniło się osadnikom Eblana, zatrzymanych w pierwszych wzmiankach
Ptolemeusza, ani też norweskim wikingom, którzy na południowym brzegu rzeki
Liffey w Dublinie, założyli osadę, tworząc przez kilka wieków lokalny ośrodek królestwa wikingów.
Zielona Wyspa, Szmaragdowa Wyspa, na której jesień mówiąc żartobliwie
trwa przez cały rok, na mapie literatury stała się miejscem szczególnym. I choć
sama wyspa jest wyspą niedużą, to ma ogromny wkład w dzieje literatury światowej.
To właśnie z Irlandii pochodzi wielu wspaniałych pisarzy i poetów, a współczesna
literatura irlandzka jest obecna na półkach księgarń całego świata.
Życie literackie w Dublinie
O ile rodzima literatura irlandzka ma się bardzo dobrze, o tyle literatura
zamieszkujących ją mieszkańców znad Wisły, musi zmagać się sama ze sobą. Pomimo, że w duchu emigracyjnym mieszkańców zamieszkujących Szmaragdową
Wyspę nie brakuje ludzi pióra, to o tyle sami piszący przypominają samotnych
astronautów przekraczających granice dwóch światów, samodzielnie i indywidualnie zaznaczających swoją literacką obecność. I choć tysiące kilometrów od kraju
nie brakuje osób zajmujących się poezją, wydających swoje poetyckie książki czy
też osób piszących powieści, o tyle niewątpliwie brakuje jednej wspólnej literackiej
więzi. Ciała skupiającego ducha piszących w jeden organizm, oddychający polonijną, literacką piersią. Organizm karmiony współistnieniem i współodczuwaniem,
połączony ze sobą literacką aortą, ciałem i duchem będącym głosem literackiej Polonii w Irlandii. Choć na przestrzeni lat bywały próby organizacji przejawów literackiego życia, w postaci choćby kilku cyklicznych spotkań istniejącej przez chwilę
poetyckiej grupy, to niestety wszystkie te przejawy nie wytrzymały z różnych powodów próby czasu. Łagodnym pomostem, łączącym poezję z życiem w Irlandii,
jest organizowany konkurs poetycki dla Polonii „Konkurs na najpiękniejszy wiersz
miłosny”. Do tej pory cztery edycje konkursu pokazały, że duch poezji jest w narodzie, a uczestnicy kochają poezję i co ważne – ostatnia edycja pokazała, że poezję
kochają również dzieci. I chociaż organizowany raz w roku konkurs z poezją w roli
głównej, to wciąż zaledwie skrawek, mimo to pokazuje, że Polonia w Irlandii jest
na swój sposób głodna poezji. Życie na emigracji nigdy nie należało do łatwych,
a literatura niczym świadectwo jej współistnienia, zawsze musiała żyć obok i nie
zawsze po drodze. W Dublinie z dala od kraju, tysiące kilometrów od Polski, spotkania z żywą polską poezją są zjawiskami rzadszymi niż spadające z nieba gwiaz86

dy. A każda próba zaistnienia jest zawsze kroplą w morzu. Świadczyć może o tym
choćby fakt zorganizowanego w listopadzie ubiegłego roku w Polskiej Bibliotece
Biblary w Dublinie, autorskiego spotkania poetyckiego promującego tomik wierszy
Jacka Jaszczyka „Tańczą w nas życia geniusze”, podczas którego zainteresowanie
oraz frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania. Wieczór autorski, który odbył
się w pięknym anturażu, podczas którego obecna była nie tylko poezja czytana na
żywo, wzbogacona muzyką oraz występem zespołu Dream River, pokazał jak ważne
są to spotkania i jak ważny jest kontakt z żywą poezją. I choć Polonia w Irlandii jest
Polonią stosunkową młodą, to życie literackie i zalążki jego istnienia na mapie emigracji na Zielonej Wyspie, wciąż egzystuje w „trybie oczekującym”.
Na chwilę obecną życie literackie Dublina, sprowadziło się znacząco do roli
indywidualnej egzystencji internetowej, stanowiąc w niej przestrzeń istnienia, spotkań i dyskusji, nie wyznaczając przy tym linii programowej, ani też nie dającej
wciąż poczucia jedności i wspólnoty ludzi pióra, skupiającego życie literackie pod
celtyckim niebem w jedno ciało. Tymczasem środowisko ludzi piszących – poza
indywidualnymi działaniami wokół twórczości własnej, praktycznie nie istnieje. Należy mieć jednak nadzieję, że być może z czasem pojawi się pomysł, idea utworzenia w mieście słynącym ze światowej literatury, polonijnego stowarzyszenia, klubu
literackiego skupiającego osoby zainteresowane pisaniem, bo ludzi pióra żyjących
i tworzących w Dublinie nie brakuje.
Dublin z poezji i literatury słynie
Nie da się ukryć, że Irlandia miała niezwykłe szczęście do wielkich pisarzy.
Doczekała się aż czterech noblistów. To chyba jeden z cudów dokonanych przez
świętego Patryka – patrona Zielonej Wyspy, bo jak wytłumaczyć to, że w XX wieku
wszystkie najważniejsze rzeczy w literaturze światowej wydarzyły się na tej niewielkiej wyspie? Jeden Irlandczyk odmienił prozę, drugi zrewolucjonizował dramat. To
właśnie w Dublinie urodzili się i tworzyli irlandzcy laureaci nagrody Nobla w dziedzinie literatury: William Butler Yeats, Samuel Beckett, Seamus Heaney. Nie ma
chyba osoby, która nie słyszałaby o twórczości Oscara Wilde’a czy też Jamesa Joyce’a, których twórczość przesycona jest irlandzkością do granic.
Sam Dublin jako irlandzka stolica również może poszczycić się mianem
Miasta Literatury UNESCO, którym pochwalić się może zaledwie siedem miast na
świecie. Poza Dublinem również Edynburg, Melbourne, Iowa City, Norwich, Reykjavik i Kraków, który jest drugim nieanglojęzycznym miastem w gronie wybranych.
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W poszukiwaniu literackiego Dublina
W Dublinie znaleźć można wiele miejsc związanych ze znanymi pisarzami.
Obok wielu takich miejsc, ważną rolę spełniają okazałe biblioteki, które stanowią
istotny element literackiej stolicy Szmaragdowej Wyspy. Miasto może pochwalić
się wieloma ważnymi i historycznymi bibliotekami, m.in. Marsh’s Library z ponad trzystuletnią, najstarszą biblioteką w stolicy. The National Library of Ireland,
w której znajduje się ponad 8 milionów zbiorów, Chester Beatty Library, posiadającą wspaniały księgozbiór ukazujący perełki kolekcji. Trinity College Library posiadająca w swoich zbiorach ponad 4,5 mln książek.
Obok bibliotek niezwykle ważną rolę w życiu literackim Dublina, odgrywają
również liczne festiwale literackie. Na festiwalowej liście znajduje się całe mnóstwo
wydarzeń. Listę otwiera Dublin Book Festival mający na celu promocję wydawnictw
irlandzkich, jak również współczesnych pisarzy. Prezentuje, wspiera i rozwija irlandzki przemysł wydawniczy poprzez promowanie wydawanych w Irlandii książek,
ich autorów oraz edytorów. Międzynarodowy Festiwal Poetycki (Poetry Now) Seachtain na Gaeilge, promujący język irlandzki oraz kulturę połączoną z degustacją
wina. Francusko-Irlandzki Festiwal Literacki, promujący literaturę francuskojęzyczną i irlandzką. Dubliński Festiwal Pisarzy (Dublin Writer’s Festival), gromadzący
wybitnych pisarzy współczesnych z całego świata na debaty, warsztaty, przedstawienia, a także odczyty, co roku przyciągając najlepszych pisarzy. Bloomsday poświęcony twórczości Jamesa Joyce’a, nazwany tak na cześć Leopolda Blooma, bohatera
książki „Ulisses”. One City One Book, któremu towarzyszy bardzo proste przesłanie. Przed rozpoczęciem festiwalowego wydarzenia, podawana jest jedna konkretna
książka, którą należy przeczytać przed rozpoczęciem festiwalu. Wydarzenie jest
tematyczne – dotyczy tylko i wyłącznie wskazanej książki. Festiwal Literacki Języka
Irlandzkiego poświęcony współczesnej literaturze tworzonej w języku irlandzkim.
Mountains to Sea, odbywający się w dzielnicy Dublina, z której pochodzi wielu irlandzkich pisarzy. Children’s Book Festival nie tylko dubliński, ale i krajowy festiwal
dla dzieci.
O ile dopisze pogoda, można wybrać się na spacer literackim szlakiem
wielkich pisarzy. Zaczynając już od przejścia przez most nazwany imieniem irlandzkiego pisarza i Noblisty – Samuela Beckett’a. W bliskim otoczeniu znajduje
się Katedra Św. Patryka, w której dziekanem był Jonathan Swift, autor „Podróży
Guliwera”. Wychodząc z katedry, w małym przykatedralnym parku, na murowanej
ścianie znajduje się Literary Parade, poświęcona pisarzom. Idąc dalej trafimy np.
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do Abbey Theatre – teatru, który założył sam William Butler Yeats – znakomity
poeta irlandzki oraz laureat Nagrody Nobla. Podążając dalej literackim szlakiem
Dublina, trafimy do usytuowanego w samym centrum parku St Stephen’s Green,
a tam poza okazałą przyrodą i wiecznie zieloną trawą, można podziwiać pomnik
irlandzkiego poety, prozaika i dramatopisarza – Oscara Wilde’a. Statua pomnika została zaprojektowana i wykonana przez angielskiego rzeźbiarza Danny’ego
Osborne’a. Ponieważ sam marmur uznano za niewystarczający, posąg uformowano z kolorowych kamieni, dostarczonych z trzech kontynentów. Tułów to zielony
nefrytowy jadeit z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie i różowy thulit z Norwegii.
Nogi wykonane są z niebieskiego perłowego granitu norweskiego, natomiast buty
z czarnego granitu indyjskiego. Głowę, początkowo porcelanową, zastąpiono jadeitową. Oscar Wilde nosi również krawat Trinity College, wykonany ze szkliwionej
porcelany oraz trzy „pierścienie” – obrączkę i dwa sygnety – jeden na szczęście,
drugi na pecha. Posąg zamontowany na dużym kwarcowym głazie, pochodzącym
z Gór Wicklow, odsłonięto w 1997 roku. Tutaj również ciekawostka. Oglądając
pomnik z prawej strony – zobaczymy Oscara Wilde’a uśmiechniętego. Patrząc
z lewej strony – ujrzymy pisarza poważnego, a wręcz nawet zniesmaczonego.
Merrion Square.
Obrazy bezimiennych malarzy oddychają na płotach.
Miasto Ulissesa, w którym złote jabłka Yeats’a
kwitną między wierszami,
rodzi się w naszych żyłach.
Na kwarcowym głazie Oscar Wilde dotyka wiatru.
Czekamy na słońce szukając w jego oczach nieba.
Rozmawiamy o nienapisanych wierszach irlandzkich poetów
i jesieni uwięzionej w obrazach Leonida Afremowa.
Czasem Danny Osborne przejdzie między nami
nucąc skamieniałe pieśni uwięzione między dzwonami,
rozdzierającymi południe
gdy obracamy obrączkę i dwa sygnety – jeden na szczęście.
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Podążając w stronę Grand Canal można odpocząć na ławce, na której siedzi wielki irlandzki poeta, Patrick Kavanagh. Zmierzając w stronę centrum można
wybrać się do Literary Pub Crawling, który prowadzi dwóch aktorów. W trakcie tej
atrakcji zagląda się do czterech różnych pubów na szybkiego drinka, a prowadzący
aktorzy w tym czasie odgrywają scenki z książek pisarzy irlandzkich. Spacerując po
irlandzkich pubach z grupą aktorów, można poznać miejsca związane z irlandzkimi pisarzami, również współczesnymi jak Brendan Behan, czy wspomniany Patrick
Kavanagh. Spacerując dalej szlakiem literackiego Dublina, można pójść w stronę
pomnika Jamesa Joyce’a, na którym pisarz wsparty laską u zbiegu trzech ważnych
ulic, spogląda w stronę okazałego gmachu historycznej Poczty Irlandzkiej. Niedaleko znajduje się również Pub Sinnots, w którym na wszystkich ścianach, w każdym
miejscu wiszą portrety irlandzkich poetów, tworząc wyjątkowy klimat miejsca. Podążając dalej literackim szlakiem w stolicy Szmaragdowej Wyspy, można znaleźć
miejsca związane z samymi pisarzami. Na literackiej mapie znajduje się Muzeum
Pisarzy Dublińskich, w którym znajduje się mnóstwo listów, książek, ubrań oraz
pamiątek, a także Centrum Jamesa Joyce’a, jednego z najbardziej znanych twórców
irlandzkich, w którym w bardzo przystępny oraz interaktywny sposób przybliża się
twórczość pisarza, by w końcu trafić do Muzeum Joyce’a w Martello Tower, w którym James Joyce umieścił akcję pierwszego rozdziału „Ulissesa”.
W Martello Tower światło nie ma imienia.
Zatrzaśnięte drzwi witają motyle,
zmęczone mrówki.

wisi na budynku jego rodzinnego domu. Ekspozycja to nie tylko zbiór pamiątek
po pisarzu, ale także możliwość podejrzenia urokliwego wnętrza wiktoriańskiego
domostwa.
Bloomsday – coroczne święto Ulissesa
Dla tych, którzy wolą bardziej alternatywne możliwości zapoznania się z literackim Dublinem, pozycją obowiązkową powinien być spacer po stolicy śladami
Leopolda Blooma – bohatera powieści „Ulisses”. Spacer nabiera odświętnej oprawy,
kiedy odbywa się podczas Bloomsday – corocznego święta obchodzonego 16 czerwca dla uczczenia irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce’a i upamiętnienia jego twórczości, a przede wszystkim powieści „Ulisses”, której akcja w większości rozgrywa się
16 czerwca 1904 roku. Data Bloomsday, czyli Dnia Blooma, nie jest przypadkowa.
Pisarz wybrał tę datę, ponieważ był to również ważny dzień w jego życiu. Tego dnia
jako 20-latek umówił się na pierwszą randkę ze swoją przyszłą żoną i muzą.
Autor na ponad 700 stronach opisuje wydarzenia jednego dnia, których
doświadczył Leopold Bloom i jego towarzysz Stefan Dedalus, wędrując po zaułkach Dublina. James Joyce uznany za pioniera techniki strumienia świadomości,
początkowo podzielił los wielkich tego świata (literackiego): dzieło jego w ogóle
nie przypadło do gustu ówczesnym czytelnikom i krytykom literackim. Dopiero po
latach doceniono kunszt powieści, którą dzisiaj zalicza się do arcydzieł XX wieku.

Kiedy Leopold Bloom budził dzień w mieszkaniu przy Eccles Street,
wiatr przedrzeźniał jaskółki.
Dopiero sto lat później na O’Connel Street w Dublinie,
tysiące osób jedząc irlandzkie śniadanie,
uśmiechnie się do siebie pozdrawiając obłoki.
I choć nikt nie odbierze listu miłosnego od Marty Clifford,
lato i tak nadejdzie wkrótce.
W Martello Tower obejrzeć można sporo pamiątek po znanym irlandzkim
pisarzu. Wśród miejsc, które należy odwiedzić jest miejsce urodzenia George’a Bernarda Shaw – „autor wielu sztuk”, tablica takiej treści zgodnie z życzeniem pisarza
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„Ulisses” nie był publikowany w Irlandii z powodu kościelnego zakazu aż do początku lat 60. Do połowy lat 30. książka była zakazana również w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a przemycane egzemplarze palono. Jeszcze w początkach lat 60. dublińscy księgarze szczycili się, że nie mają tej „ohydnej” książki
na składzie. Pierwszy Bloomsday w 1954 r. obchodziło pięciu pisarzy ze znanym
poetą Patrickiem Kavanagh na czele. Obecnie, według szacunków Joyce Centrum,
co roku do Dublina ściąga na Bloomsday kilka tysięcy ludzi, a siedzibę instytucji
odwiedza rocznie nawet 30 tysicy osób. Główne obchody święta odbywają się
w Dublinie w Irlandii, miejscu akcji powieści. Punktem zbiórki jest latarnia morska, gdzie powieść się rozpoczyna.
W czasie Bloomsday nie może zabraknąć głośnego czytania „Ulissesa” przez
aktorów. Tego dnia odbywają się sympozja akademickie, inscenizacje i wędrówki
po pubach w otoczeniu wielu imprez, podczas których można podziwiać występy
teatrów ulicznych, wziąć udział w paradzie rowerowej czy też wybrać się na spacer
trasą, którą na kartach powieści przebywa Leopold Bloom. Uczestnicy często ubierają się w kostiumy z początku XX wieku i wędrują po Dublinie ulicami, którymi
chodził bohater powieści Bloom.
W 1982 r. w stulecie urodzin Joyce’a irlandzka stacja radiowa RTÉ wyemitowała trwające blisko trzydzieści godzin słuchowisko „Ulisses”, w którym wystąpiło
ponad 30 aktorów. Nagranie dostępne jest na 32 płytach CD. Dwadzieścia dwa
lata później w setną rocznicę wydarzeń, odbył się festiwal „ReJoyce Dublin 2004”,
który trwał od 1 kwietnia do 31 sierpnia. W przeddzień setnej rocznicy wydarzeń
przedstawionych w książce, na głównej ulicy Dublina O’Connell Street, zebrało się
10 000 osób. Uczestnikom wydarzenia podawano pełne irlandzkie śniadanie, składające się z kiełbasy, bekonu, tostów, fasolki oraz white pudding i black pudding
przy akompaniamencie muzyki, przedstawień teatru ulicznego oraz czytania fragmentów powieści.
Tymczasem jak co roku w oczekiwaniu irlandzkiego lata, w Dublinie odbędzie się kolejne coroczne świętowanie Bloomsday. I tak od 65 już lat do stolicy Zielonej Wyspy w poszukiwaniu fikcji powieści ściągają tłumy. Najbardziej zapaleni miłośnicy książki, będą włóczyć się po Dublinie przez 18 godzin, bo tyle właśnie trwa
akcja powieści. Tego czerwcowego dnia wielu miłośników przyodzianych w edwardiańskie kostiumy, będzie spotykać się w miejscach, w których rozgrywały się epizody „Ulissesa”, podążając szlakiem powieści wzdłuż dublińskich ulic, zatrzymując
się przy tabliczkach znajdujących się w miejscach opisanych w książce Joyce’a.
Wydarzeniu któremu towarzyszą liczne imprezy poświęcone Ulissesowi,
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mają swój oddźwięk także w Warszawie oraz w Krakowie. Przy tej okazji warto
wspomnieć, że „Ulisses” po polsku w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego, po raz
pierwszy ukazał się w 1969 r.
Tegoroczny festiwal Bloomsday w Dublinie, odbywać się będzie w dniach
11–16 czerwca i towarzyszyć mu będzie tradycyjnie mnóstwo imprez obfitujących w bogaty program festiwalowych wydarzeń. Aby móc w pełni przeżyć i doświadczyć wszystkie „ulissesowe” chwile, najlepiej wybrać się do irlandzkiej stolicy i tak jak wielu miłośników z całego świata wyruszyć w czerwcu śladami Joyce’a,
dzięki czemu jeszcze lepiej będzie można zrozumieć irlandzką stolicę i samą
Szmaragdową Wyspę. Niezapomniane wrażenia, unikatowa przygoda, wyjątkowe
chwile z „Ulissesem” w samym sercu Zielonej Wyspy oraz irlandzka pogoda gwarantowane!
Jacek Jaszczyk

JACEK JASZCZYK

Zagubiony między półkami…
Jest w Dublinie biblioteka, o której niewiele osób wie, a jest to biblioteka
niezwykła. Została ufundowana w 1701 roku przez dublińskiego arcybiskupa Narcissiusa Marsh’a i otworzona w 1707 roku. A co w niej takiego niezwykłego?! A chociażby to, że jest ona pierwszą publiczną biblioteką w Irlandii (i jedną z pierwszych
w Europie), która działa do dziś. Biblioteka mieści się na St. Patrick’s Close (tuż
za Katedrą Świętego Patryka), w miejscu prawie niezmienionym od ponad trzech
wieków. Budynek został zaprojektowany przez Sir Williama Robinsona.
Biblioteka posiada około 25.000 książek. Wszystkie są pięknie oprawione
w skórę, bo są to książki dość leciwe (datowane na XVI wiek do początków XVIII
wieku), które dumnie prężą swoje grzbiety na niemalże równie starych dębowych
regałach. Jeśli macie dobry wzrok, to możecie wypatrzeć na niektórych grzbietach
książek i na niektórych półkach ślady, a nawet dziury po kulach. Są to pozostałości
po walkach o wolność z 1916 roku (Powstanie Wielkanocne).
Zwiedzając bibliotekę mogą Was zastanowić klatki. Klatki, metalowe, w jakich zazwyczaj zamyka się groźne zwierzęta lub jak w przypadku tej biblioteki ludzi.
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Klatki te miały za zadanie zmniejszyć skalę przestępczości na terenie biblioteki,
mówiąc dosłownie – skradziono bibliotece bardzo dużo cennych książek, więc wymyślono że cenne egzemplarze mogą być czytane tylko na miejscu. Czytelnik był
zamykany w klatce wraz z manuskryptem, a po nasyceniu się treścią amatora wiedzy z klatki wypuszczano, a książkę bezpiecznie odkładano na półkę.
W 2017 roku do Biblioteki Marsha została przyniesiona książka „The Book
of Common Prayer” z 1666 roku. Jak się okazało książka ta została skradziona
z biblioteki 177 lat wcześniej. Nie jest to odosobniony przypadek „cudownego”
powrotu. Parę lat wcześniej pewien mężczyzna wkroczył do biblioteki z książką pod
pachą i wykrzyknął: “To chyba należy do was!”. Była to książka medyczna z 1538
roku, którą to ten jegomość znalazł w sklepie ze starociami na Harold Cross. Mimo,
że cuda czasami się zdarzają i książki wracają do biblioteki, to i tak na „liście ksiąg
zagubionych lub skradzionych” jest jeszcze ponad 1.200 pozycji.
I na koniec tej opowieści coś z dreszczykiem. Biblioteka jest stara, budynek,
w którym się mieści jest stary, a przecież każde dziecko wie, że stare budowle zazwyczaj mają swojego ducha. Biblioteka Marsha również. Historia głosi, że jest nim
sam założyciel, Narcissius Marsh. Ponoć można go spotkać codziennie o północy
szperającego pomiędzy półkami, które przegląda w poszukiwaniu listu…
Narcissius miał siostrzenicę, którą wychowywał od dziecka i bardzo kochał.
Kiedy panna podrosła, zakochała się w kapitanie jednego z przebywających w Dublińskim porcie statku. Arcybiskup Marsh uznał to za wielki błąd i zakazał młodym
się spotykać. Miłość była jednak bardzo silna. Marynarz i dziewoja wzięli potajemny ślub i wyjechali, ale nim zniknęli na zawsze, dziewczyna napisała żarliwy list
do wuja z przeprosinami i prośbą o wybaczenie. List włożyła do jednej z książek
w bibliotece, a Marsh od wieków próbuje ten list odnaleźć…
Jacek Jaszczyk

WIERSZE O WRZEŚNIU ’39

Dnia pierwszego września
Dnia pierwszego września
Roku pamiętnego
Wróg napadł na Polskę
Z kraju niemieckiego.
Najwięcej się zawziął
Na naszą Warszawę…
Warszawo kochana,
Tyś jest miasto krwawe.
Kiedyś gród był piękny
Bogaty, wspaniały…
Dzisiaj tylko stosy
Gruzów pozostały…
Kościoły zburzone,
Domy popalone…
Gdzie mają się podziać
Dzieci wygłodzone…
Lecą bomby, lecą
Od wieczora do dnia,
Nie ma kropli wody
Do gaszenia ognia.
Matka szuka trupa,
Głośno wzywa Boga,
Boga na ratunek,
Przeklinając wroga.
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Tak nas wciąż męczyli
Lata i tygodnie,
Pan Bóg skarze szkopów
Za ich wielkie zbrodnie.
Autor anonimowy

Mogiła na skwerze

Że obok mały naród znów w okopach siedzi,
A w bezpiecznych salonach legenda powstaje
O ludziach, choć odważnych, ale głupich, dzikich,
Co ruszają na czołgi uzbrojeni w piki.
Ernest Bryll

Lotna

Nogą można potrącić, tuż obok rynsztoka
w biednych kwiatach i hełmu stalowym rynsztunku.
Krzywy napis: „Nieznany” i z błota powłoka,
i słowa twardej chwały: „Padł na posterunku”.

Kogo ten koń obrusza,
kogo ten koń obraża
gdy leci poprzez jesień,
jak kartka z kalendarza.

Jemu się należy najszczerszy z pacierzy,
co umierając szeptał: Warszawy nie damy!
Grób na skwerze ulicznym, krzyż z okiennej ramy…
Taka mała mogiłka, a w niej wielkość leży!

Na nim pędzą Wojciechy,
Leszki i Tadeusze –
płoną słomiane strzechy,
jabłonie płaczą i grusze.

Witold Hulewicz

Wrzesień
Ta mała polska wojna dotąd jeszcze drzyma
Za skórą świata. Choć sadłem przerosła,
Boli niby odłamek, jak myśl, co jej ni ma,
Boć wszystko załatwione, boć sprawa jest prosta
Jak sprawy małych narodów…
				
Ta wojna wciąż żywa
Przez tłuszcz przerzyna się, krwawi, pogniwa,
W Afryce pali niby krwawe znamię.
I w nas też mieszka i nam spać nie daje,
Choćbyśmy chcieli chrapnąć i nie wiedzieć,
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W wybuchach szrapneli rzeżąc
z Matkami Boskimi na piersiach
półstojąc w strzemionach
			
pędzą
po tropie – po trupie września.
A tam już Polska zachodzi
piękna od ognia jak śmierć,
nad podziw piękna, nad podziw –
ich Pospolita Rzecz.
Ostrogi ostrzą osty,
ostróżki, ostępy os.
Kopyta moszczą mosty,
koszą rozstaje ros.
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Leć, Lotna, ostatnim lotem,
leć, Lotna, na szyję, na łeb.
Co po nich zostanie potem?
Spalona ziemia. Step.
Tadeusz Urgacz

***

Bój za Narwią kończył się pod wieczór
żołnierzom w oczach przybywało cienia
tylko ojciec zajęty był siewem
– Daremnie płaczesz
żono
po to wrzesień
by ziemia ziarno przyjęła
nie ogień
Żołnierze ciasno stłoczeni przy studni
podporucznika matka mlekiem poi
– Mój chłop oszalał –
panie – rwą się kule
żołnierze giną
a on idzie w pole
– Twój mąż jest mądry
wojsko zginie
żołnierz pod darnią bez szemrania legnie
narodu żadna nie zmoże mogiła
póki ktoś w ziemię rzuca ziarno siewne
Gdzie chcesz uciekać
matko
w jakie ziemie?
Tu trzeba czekać
tu przyjdzie dzień chwały
Mówiono: tydzień
i już po wojence
a tu na wojnę idzie
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Żegnaj matko
Oto ucichła
kanonada dział
zamilkły „sztukasy”
Na walczącej Warszawie
osiadła cisza
Przedpolem
szli parlamentariusze
Wtedy
z przywalonej piwnicy
wydostał się głos dziecka:
„Tak cicho –
czy Polski już nie będzie?”
I natychmiast
w odpowiedzi
przez Miasto
przeszedł głos Prezydenta
„Gdziekolwiek jesteśmy
tam jest Polska”
Kazimierz Sopuch

Zapis XII
			pamięci Ojca kanoniera 14 DAK-u
nawołują nas znowu zatrzaśnięte okna
puste ramy i cisza z której krew wypływa
przygięte plecy tak trzeba tak trzeba
biografie z postumentów łapczywego chleba
nagrodzeni przez niebo szyderczym uśmiechem
flanelową szmatką czyszczą swą uległość
pleśń osiada rdzawa na kamiennych sercach
niebo od uśmiechów klakierskich drętwieje
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nawołują nas znowu ognie wygaszone
lance ze starych kantyczek spod grodzieńskiej fary
trzy krzyże zwalone sen o ciemnych drogach
pobielonych śniegiem i gwiazdą wygnanych

JAN RYCHNER

nawołują nas znowu żywe cmentarzyska
pieśń przerwana salwą rozkrwawionym zdaniem
podeptane serca u kamiennej bramy
na okruch Miłosiernej cierpliwie czekają

			

_______________________
już ojcze
koń księcia Józefa ku rzece cwałuje
ryngrafy znów płoną
i w manierkach burzy się woda świętego szaleństwa
z bocznych torowisk ruszają przebudzone eszelony
pędząc w oślepłą ciemność
z chleba krew znów płynie…
już jadą pradziadowie na saniach spóźnionych
ojcze czas znowu
przyzywa
ostrogami skłuta moja pamięć
niebo pęcznieje w ciemność

Memento
Powstańcom warszawskim

Zaczerwienione niebo
nad powstańczą Warszawą
każe nam patrzeć – aż do bólu,
a niemoc pozwala tylko
obserwować kładące się cienie
ludzkich dusz.
Gorycz i lęk wyziera z oczodołów
człowieczeństwa.
O n i...
Odchodzą w pośpiechu,
szpalerem dymów, ognia i ruin
przy akordach wystrzałów.
Wśród zgliszcz, niezgrabne krzyże
znaczą cierpienie i śmierć
tych od Parasola, Zośki, Brody, Kryski,
co bronili miasta przed zagładą.
Żyjącym ślą ostrzeżenie
przed czasem Apokalipsy,
który łzami i krwią użyźni
skamieniałe serca.

Jan Leończuk

Wyboru dokonał Stanisław Grabowski.
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LESZEK DEMBEK
Szczecin

POLIFONICZNY EKSPERYMENT – RESKO 2019
W ramach inauguracji IV Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji, która była jednocześnie prapremierą XIX Światowego Dnia Poezji UNESCO, w Resku odbyły się
też poetyckie spotkania z tamtejszą młodzieżą z Zespołu Szkół. Jedno z tych spotkań w grupie pięciu licealistów poprowadził Leszek Dembek. Miało ono na celu
stworzenie wiersza metodą polifoniczną. Eksperyment podzielono na dwa etapy.
Pierwszy polegał na tworzeniu, tzw. metodą równoległego pisania, własnych
wersów (miejsca wykropkowane) do już istniejącego wiersza. W tym przypadku
był to utwór Barbary T. Dominiczak pt. „Zielone światło nadziei”, który spełnia
tzw. „warunki polifoniczne”.

ZIELONE ŚWIATŁO NADZIEI
mrok
…………….
w pokojach
…………………
i w ludziach
………………………
kwiaty zapalają lampy
……………………………………
na płótnach
……………………………………
spoza ciemnej woalki lęku
…………………………………………..
wychyla się
……………………………………………..
zielone światło nadziei
………………………………………………..
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dłoń artysty
…………………………………………….
utrwala piękno
……………………………………………….
światu nie grozi zagłada
…………………………………………………..
palce uzbrojone pędzlem
…………………………………………………..
wstrzymają pochód
…………………………………………….
w jasny tunel
……………………………………………..
Barbara Teresa Dominiczak
Wcześniej została dokonana interpretacja powyższego wiersza, którą przyjęła autorka, gdyż był to jeden z warunków tego eksperymentu tj. przedstawienie
głównego przesłania utworu. Zgodnie z ogólną zasadą polifoniczną, należało wyrazić treść zawartą w danych wersach za pomocą własnej poetyki i stylu*.
Uczestnicy eksperymentu tworzyli anonimowo.
Po napisaniu wierszy nastąpił drugi etap tego poetyckiego działania - metodą głosowania wybierano najlepsze wersy, które stworzyły „nową strukturę” utworu.

ZIELONE ŚWIATŁO NADZIEI
nieprzenikniona ciemność
w czterech ścianach
w istotach
kolory dają nadzieję
na tych ponurych skrawkach
szarego materiału
kująca kurtyna leku opada
pojawia się
zalążek słońca
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zmierza ku niemu
czynią sztukę nieśmiertelną
może to jeszcze nie koniec

wychyla się
zalążek słońca

paleta farb
zmienia kierunek boleści
na właściwy front walki

dłoń artysty
utrwala piękno

Uczestnikami poetyckiego eksperymentu byli: Natalia Niewczas, Marita
Romańczuk, Hanna Śledzik, Kornel Soroczyński, Adrianna Szcześniak.
W roli asystentów prowadzącego to niecodzienne spotkanie wystąpili Sandra Brodowicz i Leon Piórkowski.
Każdy samodzielnie napisany wiersz był interesujący i zasługiwał na omówienie, jednak scenariusz wydarzenia nie przewidywał przedłużenia eksperymentu.
Okazuje się jednak, że aby stworzyć dobry wiersz w konstelacji tzw. „dwu-widzenia” lub „trój-widzenia”, który był ostatecznym celem tego eksperymentu, należy napisać więcej wariantów podstawowego wiersza. Wynika z tego, że w każdych
warsztatach poetyckich tego rodzaju, powinna wziąć udział większa liczba uczestników, a najlepiej gdyby to były osoby już parające się twórczością poetycką.
Autor tego działania poetyckiego postanowił jednak już samodzielnie stworzyć tzw. „wiersz konfiguracyjny”, czyli z istniejących wersów (według własnej wizji)
napisać kolejny „nowy” wiersz. Niezbędna jednak przy tym procesie twórczym była
modyfikacja literacka samych wyrazów lub zdań.

pędzel niczym spiżowa brama
wstrzymuje pochód
nie pozwoli
pięknu zginąć w ciemnościach

ZIELONE ŚWIATŁO NADZIEI
niepokojący mrok
w przestrzeni
i w ludziach
wystraszone myśli
kwiaty rozpalają nadzieję
na bladych płótnach
opada kłująca kurtyna lęku
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Wiersz konfiguracyjny może mieć jeszcze inne rozwiązania (warianty).
Wszystko zależy od danego autora, jego wyobraźni, doświadczenia literackiego,
wiedzy, a nade wszystko od przesłania, które ma być zawarte w utworze. Warto odnotować, że wiersz konfiguracyjny w tym eksperymencie pierwszy raz ujrzał światło
dzienne (jako samoistny projekt) i z tego względu, może stanowić on swoisty aneks
(uzupełnienie) do książki pt. „Polifonia Poezji”.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że do określonego momentu (pierwszy etap)
przedstawiony eksperyment jest oparty na ćwiczeniu, które prowadził amerykański
poeta J.D. McClatch oraz na idei japońskiej renge, o czym można przeczytać
w „Polifonii Poezji”. Natomiast drugi jego etap jest pomysłem innowacyjnym
i polega na dokonywaniu wyboru najlepszych wersów.
Jednym słowem możemy uznać, że powstał wiersz mający genezę międzynarodową jak przystało na Światowy Dzień Poezji UNESCO.
Leszek Dembek

* Leszek Dembek, „Polifonia poezji” (str. 24), Szczecin 2016 r., ZLP Oddział
w Szczecinie.
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Winston Morales Chavarro w Jabłonnie

P

ięknym akcentem poetyckiego świętowania była uroczystość poświęcona jubileuszowi 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie im. ks. Jana
Twardowskiego. Od wielu lat dyrektorką Biblioteki jest znakomita poetka,
Anna Czachorowska. Częścią jubileuszowych obchodów było spotkanie autorskie
z kolumbijskim poetą, kandydatem do literackiej Nagrody Nobla, Winstonem Morales Chavarro. Jest on wykładowcą dziennikarstwa i komunikacji na Uniwersytecie
w Cartagenie. Uznany za jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów kolumbijskich jest laureatem wielu krajowych i zagranicznych nagród literackich.
W maju poeta po raz kolejny odwiedził Polskę. Uczestniczył w spotkaniach
autorskich, a także wygłosił wykłady na uczelniach.
Przybyli do pałacyku w Jabłonnie, mieli okazję wysłuchać poematu z tomiku
„Słodka Aniquirona” w interpretacji autora i Conrado Moreno oraz pieśni w wykonaniu Magdaleny Kunce i Gosi Andrzejewskiej.
„Słodka Aniquirona” Winstona Morales Chavarro w tłumaczeniu Barbary
Stawickiej-Pireckiej została wydana przez Wydawnictwo ANAGRAM (2019 r.).
Fragmenty poematu drukowaliśmy w nr 133 i 134/135 „Poezji dzisiaj”.

Winston Morales Chavarro w towarzystwie Aleksandra Nawrockiego i Barbary Jurkowskiej.
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ALEKSANDRA NAWROCKIEGO ROZMOWY Z POETAMI

Z Winstonem Morales Chavarro – Kolumbia
Jego wypowiedź w moich luźnych zapiskach.
Poezja jest nadzieją i światłem. Jej najważniejsza cecha – wrażliwość. Absurd, że światowe uczelnie pomijają poezję, humanistykę i kształcą przeważnie
inżynierów, technokratów. W szkole nie uczą jak stać się lepszym. Tymczasem poprzez poezję można stać się innym. Jest takie powiedzenie: opowiedz mi o swojej
wiosce, a staniesz się uniwersalny. U nas rzeczywistość przerasta fikcję. Mieliśmy
Márqueza... Na literaturę naszą rzutuje klimat. Mamy trzy pory roku: gorącą, bardziej gorącą i bardzo gorącą… Bez poezji nie byłoby Polski. Politycy są sezonowi,
artyści – wieczni. U Was zmieniają się systemy i zarządcy, a Mickiewicz trwa. Literatura pomaga rozpoznać się. Jest istotą pozostawania. Nawet naziści nie zdołali
unicestwić piękna Polski. Literatura = rzeka Heraklita, wielość interpretacji. Nikt
nie odczytuje tej samej książki tak samo dwa razy. Książki nas poszukują /powołał
się na Oskara i Czesława Miłosza/. To, co uniwersalne, nie ma narodowości. Nie
uważam się za Kolumbijczyka. Czy tym samym odwracam się od mojego kraju.
Nie, to mój kraj odwraca się ode mnie. Moim tematem jest człowiek, samotność.
Jak wyobrażam sobie mojego czytelnika? Nie wyobrażam. Piszę przede wszystkim
dla siebie i odpowiadam sobie na własne niepokoje. Wracając do waszego kraju…
Zadziwia mnie życzliwość Polaków. Byłem w wielu krajach, ale u was najbardziej
czuję siebie. Może mówimy i czujemy tak samo? Macie dużo pomników poetów.
U nas tak nie ma…
Winston jest oczytany w polskiej poezji. Zna twórczość Poświatowskiej,
Gombrowicza, Schulza, etc. Jego zdanie o Kolumbii: kraj wielu sprzeczności, kraj
który walczy. Media ukazują to, co chce władza. A sztuka pozostaje w cieniu.
Brakuje symbolu tożsamości. Nasze i wasze cierpienie jest podobne. Jesteśmy jak
ptaki lecące w różnych kierunkach. Brak tego, który by poprowadził. Zniszczyliśmy inność…
„Dziękuję za zaproszenie do twojego świata” – powiedziała zabierająca głos
w dyskusji dr Joanna Kapica-Curzytek.
„Jestem już 18 dni w Polsce, a w Kolumbii nie ma o tym żadnej informacji”
– odpowiedział jej Winston.
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Po dwugodzinnym mówieniu i czytaniu swoich wierszy zadałem poecie kilka
krótkich treściwych pytań:
Czy są w Kolumbii poetyckie festiwale?
Tak.
Najważniejszy?
 estival Internacional de Poesia w Medellín. Biorą w nim udział poeci z różF
nych krajów.
Kto je sponsoruje?
Rząd Kolumbii i pozarządowe organizacje międzynarodowe.
W jakich nakładach ukazują się tomiki poetyckie?
Zależy na jakie stać autora.
Za czyje pieniądze?
Za autora.
Czy wydawca płaci honorarium?
Nie.
Jak z dystrybucją?
Książki bardzo dobrze się rozdaje.

Rozmowa z żyjącą w południowej Szwecji poetką
i pisarką polskiego pochodzenia, Joanną Svensson.
Jak Pani się pisze na obczyźnie?
Czuję się obywatelką świata. Mój dom tam, gdzie miłość i inspiracja. Myślę
obrazami, bo jestem dyslektyczką. Władam trzema językami: polskim, niemieckim
i szwedzkim. Wydałam nawet po niemiecku tomik 52 wierszy. Sponsorem był mój
nieżyjący już mąż niemiecki. Zakonnice zorganizowały mi wtedy spotkanie autorskie w kawiarni dla kobiet. Przyszło ok., 60 pań. Była dyskusja i przyjęcie. Mieszkałam wtedy na niemieckiej wsi.
Co może Pani powiedzieć o życiu literackim w Szwecji?
Jestem członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Szwedzkich. Każdy płaci składkę.
W zamian ma chronione prawa autorskie, stypendia, etc. Należę też do Związku
Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie.
Jak jest z poezją w Szwecji? Czy ma czytelników?
Na spotkaniach frekwencja mała, w granicach 10 osób. Raz trafiliśmy na
międzynarodowy dzień poezji organizowany przez partię komunistyczną. Mówili
o polityce, więc wyszliśmy. Piszę ręcznie. Również prozę. Dwie powieści wydałam
w Gdyni /Novae Res/. Finansowane pół na pół. Jeśli zaś chodzi o czytelnictwo –
czytają starsi. Młodzi wolą elektronicznie.
Jak ze znajomością polskiej literatury w Szwecji?
Znają „Potop”. Po szwedzku wydano całą trylogię.
A czytelnictwo w szkołach?
Nie ma obowiązkowej literatury.
Woli Pani pisać poezję, czy prozę?
Poezję. Już w podstawówce na matematyce napisałam wiersz, do Johna Lennona: „Wiatr strąca liście z drzew / a ja do ciebie piszę list / słońce zachodzi tak
szybko / a ja o tobie przez cały czas myślę”. Było to na lekcji matematyki. Wyleciałam za drzwi. Nie umiałam pisać, ale widziałam obrazy i zapisywałam je. Np.
o liściu spadającym z drzewa. Rozumiała mnie babcia. Mogłam jej o wszystkim
powiedzieć.

108

109

WIERSZE NADESŁANE

Wigilia w Szwecji?
Szwedzki stół. Nie ma dzielenia się opłatkiem. W stanie wojennym zapragnęłam na wigilię pojechać do Polski. W polskiej ambasadzie powiedzieli że puszczą tylko z pomocą. Poruszyłam niebo i ziemię, znalazłam Szweda, który dał dwie
ciężarówki. Zebrałam dary i pojechałam. Z łapówkami. Były dobrze widziane. Dary
przekazałam dla Domu Dziecka w Płudach. I nie tylko tam. Do Lasek też dałam.
Jak Pani odebrała stan wojenny?
Wściekłość, bezsilność. – Dla kogo te dary? – pytał z ruskim akcentem wysoki urzędnik na Pradze Południe. Powiedziałam, że dla dzieci w sierocińcach… Weszłam też w kontakt z kościołami różnych wyznań. Następnym razem przemycałam
też części do powielaczy i farbę drukarską jako olej rzepakowy.
Po r. 1989 mamy wolność i polityczny bałagan. Co Pani o tym myśli?
Tego właśnie nie rozumiem. Zamiast się cieszyć bez przerwy się kłócą…
Rozmawiał Aleksander Nawrocki
Joanna Svensson urodziła się w Warszawie. Od 1975 r. mieszka poza granicami

MARZENA ANTONIAK
Marzena Antoniak – urodzona w czasie pełni księżyca na Mazowszu. Pisze wiersze od 2011 roku,
głównie liryki. Przy pisaniu towarzyszy jej głębia,
w której odnajduje poznanie. Publikowała na portalach internetowych, m.in. poezja.org. Wydała trzy
tomiki: „Wiersze 2011–2013”, „Wiersze z szuflady”, „Myśleńki”. Kolejny tomik jest w przygotowaniu. Interesuje się psychiką i wpływem gwiazd na
życie człowieka. Z przyjemnością czyta biografie.
Jest absolwentką SGH (b. SGPiS), mgr ekonomii.
Zawodowo związana z administracją państwową.
Mieszka w Warszawie.

Przekąska

Polski. Autorka 2 powieści – „Tajemnica

za kuchennymi drzwiami

medalionu” i „Klucz do nieba” (Wydaw-

wolna chwila zasiadła do stołu

nictwo Novae Res) oraz tomików wierszy: „Sensucht” (w jęz. niemieckim),
„The seven colors my life” (po angiel-

nad talerzem

sku). Jej wiersze zamieszczone zosta-

pełnym wspomnień

ły w wielu antologiach i czasopismach

rozgryza sekrety starego strychu

w Niemczech, Szwecji, Indiach, Kenii,

pozostawione przez Chronosa

USA i w Polsce.
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W sztuce obcowania
mówią że między ziemią a niebem
z niemocy rodzą się wiersze
i nikt nie pyta
o przeszłość pochodzenie zamiary
sądząc po czynach
ręką twórczą nawracają powietrze
na wiarę w nieulotne
myśli
zbudzone szeptem
gdy ktoś odchodzi a wraca spokój
i równoważy
kobietę mężczyzna
w słowach ze smakiem nie suchych
i barwnych od ciśnienia i składu liter
między słabością a mocą
mówiąc rozumem do serca

Jak...
jak rozminąć się z wiatrem
jak się z cieniem nie zderzyć
jak zapomnieć o wszystkim
jak na nowo uwierzyć
czy odgadniesz te myśli
jak ci o tym powiedzieć
zaplątane w świecie zdarzeń
pozostają w gęstwinie wyobrażeń
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ANNA MILEWSKA
Uwielbiam czytać Wasze pismo i w końcu odważyłam się wysłać swoje wiersze.
Piszę od podstawówki, ale z dużą przerwą). Publikowałam już w kilku magazynach
literackich, ale nie jest tego dużo (Migotania, Helikopter, Akant), w liceum miasto
wydało mój arkusz poetycki pt.: Próba Mikrofonu.

Stuthoff
Byliśmy dzisiaj w Stutthof,
jechaliśmy przez aleje drzew i gęste kordony ludzi stłoczonych w kolejce po gofry
i parawany,
ich walka o dobre miejsce na plaży jest heroiczna i wprawia w osłupienie
i taki gwar, i chichot, i krzyk, łopotanie fal.
Jedziemy dalej, przez las głów i udaje nam się przedrzeć przez tłum,
a 5 minut stąd mamy łóżko
w Stuthoff – obozie zagłady, mały pokój, na pierwszym piętrze, pokój numer 5.
W latach 1939 – 1944 wywieziono tu 110 tysięcy ludzi,
110 tysięcy imion i nazwisk
kolorów włosów,
obcięto
i spalono,
65 tysięcy imion umarło.
Czy nie boisz się tu spać?
Tu będą straszyć duchy,
warkoczami obciętymi nas uduszą.
Nie boję się warkoczy,
one już spaliły się w ogniu,
to nie duchy tu były,
to ludzie to zrobili
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ADAM MAJEWSKI
Rocznik 1979. Od urodzenia mieszkam w Gdańsku. Zawodowo (od 2001) zajmuję
się public relations, aktualnie w jednej z trójmiejskich korporacji. Jestem także nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni i Uniwersytecie Gdańskim.
Opublikowałem tom „wiersze” (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002) i kilka
arkuszy poetyckich (m.in. w „Toposie”). Teksty literackie i publicystyczne zamieszczałem w „Toposie”, „Tytule”, „Odrze”, „Wyspie”, „Kresach”, „Kartkach”, „FA-arcie”, „Ha!arcie”, „Kursywie”, „Tyglu Kultury”, „Pograniczach”, „Frazie”, „Punkcie
Po Punkcie”, „Blizie”, „Gazecie Wyborczej”, kulturaliberalna.pl, ritabaum.pl i in.

Obrót rzeczy
Ojciec sięga po kartkę i ołówek
(staroświeckie narzędzia Mohikanów)
i rysuje (pierwsze koło) – Obracałem się
w różnych kręgach – Nie po to by
w nich się obracać bo tak po prostu
wyszło (drugie koło) – Czasem z przymusu
czasem przez rachubę (trzecie koło)
Koła na białym papierze jak kule śnieżne
– Pchany jakąś siłą odciągany
znajdowałem się raz po raz na orbitach
– Nie wzniosłem się na wyżyny ani
nie spadłem z hukiem (czwarte koło) – Za to
nabrałem wprawy w radzeniu sobie z siłą
odciągania Więc pytam (zamyka piąte koło)
– Nauczyłem się że to nie ja powinienem
krążyć obracać się wokół (szóste koło)
– To świat powinien kręcić się w moim oku
wewnętrznym W oku jest błysk jest ono jak
114

gwiazda dzienna (siódme koło)
– Wszystko powinno biec wokół niego
bo oko spogląda na świat na obrót
rzeczy (ósme koło) To podróż w głąb
siebie wycofywanie się po wszystkich
orbitach w stronę słońca – Byle nie
oślepiło oślepiając zarazem siebie
(dziewiąte koło) Oko staje się
rozbiegane ucieka z generalnego punktu

PAWEŁ MARKIEWICZ
Ur. w 1983 r., prawnik i germanista, publikował swoje haiku po niemiecku w: Niemczech, Austrii i Szwajcarii i po angielsku w: Indiach, Australii, Japonii, Kanadzie,
USA, Chorwacji.

*
bezgwiezdne niebo
tylko w oczach mego psa
gwiazdka wieczności
mgła pod niebem
ja i mój wierny piesek
to nasze niebo
śnieżna noc i lód
tworzę wiersz o zorzy lata
przed czasem gwiazd
zimowa gwiazda
moralne prawo we mnie
żyje myśl Kanta
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SYLWIA PIWOWAR

Rok 2019 z okazji 200 rocznicy urodzin
kompozytora został ogłoszony
ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI.

Układanka
Układasz mnie kawałek po kawałku
jak obrazek z puzzli
trzysta sześćdziesiąt pięć
elementów w roku
Przybieram postać liczby urojonej
a ty po nocnych kontemplacjach
rozwiązujesz mnie jak niewiadomą
matematycznego równania
Nie jestem układanką
ze skończoną możliwością korelacji
ale kaprysem natury
z chemią w próbówce namiętności
Zwyczajnie kobietą

MACIEJ LEWKOWICZ

Paradoks życia
Kochaj bardziej
Nie kochaj mniej
Idź bez grawitacji
Stój w biegu
Prostuj się na zakręcie
Śnij bez wyobraźni
W nocy – jaśniej
Daj więcej
Bądź inny, by nie zginąć w tłumie
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Stanisław Moniuszko urodził się 5.05.1819 r.
w Ubielu (k. Mińska białoruskiego), zmarł w Warszawie 4.06.1872 r. Twórca oper, baletów, operetek i pieśni zebranych w 12 „Śpiewnikach domowych”. Moniuszko komponował muzykę do
tekstów polskich poetów (m.in. J. Kochanowskiego, M. Chodźki, A. E. Odyńca, A. Mickiewicza,
Wł. Syrokomli, J.I. Kraszewskiego), a także zagranicznych (F. Petrarki, W. Goethego, W. Scotta).
Przypominamy tekst „Prząśniczki” Jana Czeczota,
który to utwór jest jednym z najczęściej wykonywanych. Jest to również od 1998 r. oficjalny hejnał
miasta Łodzi.

JAN CZECZOT

Prząśniczka
U prząśniczki siedzą
Jak róże dzieweczki,
Przędzą sobie, przędą
Jedwabne niteczki.

Kręć się, kręć, wrzeciono,
Wić się tobie, wić!
Ta pamięta lepiej,
Czyja dłuższa nić.

Kręć się, kręć, wrzeciono,
Wić się tobie, wić!
Ta pamięta lepiej,
Czyja dłuższa nić.

Pięknie idzie przędza
Nadobnej dziewczynie.
Pamiętała trzy dni
O wiernym chłopczynie.

Poszedł do Królewca
Młodzieniec z wiciną,
Łzami się zalewał
Żegnając z dziewczyną.

Kręć się, kręć, wrzeciono,
Wić się tobie, wić!
Ta pamięta lepiej,
Czyja dłuższa nić.
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Inny się młodzieniec
Podsuwa z ubocza
I innemu rada
Dziewczyna ochocza.

Kręć się, kręć, wrzeciono!
Prysła wątła nić;
Wstydem dziewczę płonie,
Wstydź się, dziewczę, wstydź!

(kto…) pomacha ręką
na pożegnanie
gdy wyruszę w podróż
z której się nie wraca

JAN BELCIK

Pragnienie nie do ugaszenia
Najpierw była cisza
po niej słowo – grom
z jasnego nieba;
głos stworzenia świata
Janusz Gołda „Po”
Nazwisko Janusza Gołdy pojawia się cyklicznie od wielu dziesiątek lat na
łamach prasy literackiej, jak i tej lokalnej. Bo pisarz to utalentowany, posiadający
swoją dykcję wykształconą przez lata pracy; pisał reportaże dla Gazety w Rzeszowie, Gazety Wiejskiej, Sycyny, Gazety Bieszczadzkiej oraz opowiadania, nowele,
artykuły publicystyczne i krytyczne. Drukowano go
m.in. w Życiu Literackim, Tygodniku Kulturalnym,
Poezji dzisiaj, Nowej Okolicy Poetów. Jest autorem
niezwykłej, inicjacyjnej powieści Trześnia (2005)
która z miejsca przyniosła mu uznanie zarówno
krytyki literackiej, jak i licznych czytelników. Ale
jest Janusz Gołda przede wszystkim poetą. Autorem 12 tomów poezji.
Ostatni ukazał się przed kilkoma dniami
i nosi tytuł Dwa. Liczba ta symbolizuje łączenie się
i uzupełnianie przeciwieństw, relacje międzyludzkie, związki między kobietą i mężczyzną, a także
wzajemne dawanie i branie, które pozwala na dopełnianie się. Ale symbolizuje także dwoistość
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natury ludzkiej, drzemiącego w nim dobra i zła, zarazem także motyw życia i śmierci. Bo śmierć nadaje sens życiu, jak pisze poeta w wierszu Do w którym zwraca
się bezpośrednio do zmarłej matki, mając świadomość utraty ostatecznej bariery
ochronnej którą stanowią dla nas żyjący rodzice;

Można tutaj też poszukiwać owego pragnienia wiecznego powrotu do początku, przed - narodzenia, który w samej swojej krańcowości też jest nie – życiem,
bo jest jeszcze życiem nienarodzonym. Bo w wierszu Ponad autor przedstawia taki
ogląd na tę sprawę; Koniec jest końcem/ – tego jestem pewny/Kiedy mówię: koniec/
widzę jego początek/ Koniec jest końcem/ i końca początkiem/ – zaczyna się tam/
gdzie zaraz kończy/.
W niektórych wierszach podmiot liryczny, a więc mamy prawo domniemywać, że sam autor próbują rozliczenia; ze sobą, światem, pamięcią o sobie, eschatologią. W wierszu Tu autor przedstawia swój dom, swoje miejsce w sposób metafizyczny:
Dom tam gdzie uklęknę
zatrzymam się siądę
błękit jest dachem
ścianami powietrze
fundamentem wiara
w siłę przebaczania
– tablicę kamienną
przy każdej ścieżce
Jest to próba odnalezienia siebie, ocalenia w tych cząstkach które w najtrudniejszy sposób wiążą się z przebaczeniem, może także oczekiwania, że zostanie
i nam wybaczone, bo przecież jak pisze autor Cyklopa w atelier nikt nie jest bez
winy w wierszu Bez; nie skrzywdził muchy/ – mówią – Niemożliwe/ a choćby nieopatrznie/niechcący przypadkiem/ co zdarza się każdemu/ A jeśli nawet to jak żyć/
z czystym sumieniem/ bez krwi na rękach/.
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Właśnie; czyste sumienie. Czy jest to figura retoryczna, czy jednak jest
możliwość osiągnięcia stanu swoistej nirwany?
Bo te wiersze to doskonała, dojrzała próba odpowiedzi na te pytania, ale
i połączenia modlitwy(także tej pogańskiej, naszej, słowiańskiej) z postawą stoika,
który rozumie już procesy dotyczące jego samego i świata, a jednocześnie posiada
wrażliwość dziecka, które wciąż jest się w stanie dziwić. Jak w wierszu Przy;
Wiem że drzewo rozumie
co się do niego mówi
trzeba się tylko pochylić
jak nad dzieckiem w wózku
które uśmiecha się do nas
pogodnie lecz uśmiech
jego zrodził niepokój
Bo, jak dodaje; /drzewo nie odpowie/ natychmiast – odezwie się/ po milczącym
namyśle/ trzaskiem gałęzi szelestem/ zwykłym płowieniem liści/.
Tak, wydaje się że wszelka odpowiedź jest w przemijaniu, gdy autor w wierszu Tędy prowadzi nas; /Przez upłazy łąki sady/ w zdziczałej dolinie/ w która schodzą
głosy/ ze spadzistych zboczy/ idą za mną ze mną/ pilnują mnie prowadzą/ do cierpkich
gruszek/ węgierek orzechów/ zapomnianej studni/ przy ścieżce/ tam gdzie być powinna/(…) ale i ona/(…)/nie zaprowadzi na skróty/ do studni żeby ugasić/ pragnienie
nie do ugaszenia/.
Ponadto wątki eschatologiczne, egzystencjalne składają się na tom który rodzi w czytelniku refleksję, nie pozwalają przejść do porządku dziennego, no i wzruszają, czasami bolą, zawieszają pytania, mnożą wątpliwości...
W ogóle same tytuły w formie przyimków, partykuł zmuszają do kolejnych
poszukiwań semantycznych. Cieszę się, że są tacy poeci po których książki sięgać
warto, sięgać się powinno, że są takie wiersze które nie epatują uciążliwym językiem, ale pozwalają korygować umykającą codzienność, budząc pragnienie czystej
poezji. Takim poetą jest z pewnością mieszkający na co dzień w Lesku Janusz Gołda. Taką poezją jest jego najnowszy tom DWA.
Jan Belcik
Janusz Gołda, Dwa, Sowa, 2019, s. 51
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ALEKSANDER NAWROCKI

Nie ma co czytać, za wyjątkiem – aktualnie – powieści Elżbiety
Cherezińskiej, wierszy Janusza Gołdy i Jana Tulika

P

rzeglądam co i raz w Bibliotece Domu Literatury gazety i pisma literackie.
W gazetach sążniste artykuły, których treści można by zamknąć w kilku
zdaniach, niekoniecznie wielostronnie rozwiniętych, w pismach podobnie,
dużo słów o niczym, drobiazgowe nudzenie prozą, a wiersze? – „moralnie obojętne”
– ani w nich wyobraźni, ani namiętności, zupełnie jak dobrze wychowane czyściutkie wyrośnięte dzieciaki w zabawie klockami, z których robią dziwaczne układanki
popisując się przy tym zasłyszanymi słowami w rodzaju: holistyczny, transparentny, transcendentalny, etc. Również w księgarniach – tony książek z rzucającymi się
w oczy okładkami i mdłą treścią w środku. Kupiłem wreszcie „Tajemnice marszałka
Śmigłego-Rydza”, postaci „wielobarwnej” o tragicznym końcu życia, który zawsze
mnie interesował. Był moralnie czystszy od swego mistrza, Piłsudskiego, ale miał
mniej szczęścia, Piłsudski bowiem umarł we właściwym czasie, przed strasznymi
dla kraju wydarzeniami, których w czasie swych rządów nie potrafił przewidzieć, a w
związku z tym i przygotować się do nich, a karę za schedę po nim poniósł właśnie
Rydz-Śmigły, bo miał za mało czasu na przygotowanie się, bezradny wobec sytuacji,
do której dopuścił, kontynuując politykę swego „mistrza”, a jakikolwiek samodzielny zwrot w celu uchronienia kraju nie postał mu w głowie. Zaufał zawartym układom i został wykantowany. Jak wszyscy poprzednicy polityczni, którzy spowodowali
przegrane z góry powstania. Dlatego żal mi go, ale jako artysty, chociaż przeciętnie
zdolnego i poety – bardzo niezdolnego rymarza, mimo iż obdarzonego dużą wrażliwością, która jednak rozmywa się w banalnym warsztacie literackim. Została po
nim klęska. Bo nie umiał przewidywać praktycznie. Nie lubię przegrywających. Dla
zasad. Jeśli przegrywają dla siebie, niech przegrywają. Ale dla państwa – nie wolno.
Osobiście mam na dzisiaj swoje książki, m. in. autorki znakomitej, Elżbiety
Cherezińskiej, mieszkającej na co dzień w Kołobrzegu, mieście dla Polski historycznie ważnym, od czasów Mieszka I. Jej sagę, kilka tomów od Mieszka I do Łokietka
włącznie, razem ponad 6000 stronic, przeczytałem w ciągu niespełna roku, prawie
jednym tchem. Jej książki to magia przemieszana z prawdą, historia państw zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego i wokół kolejnych Piastów oraz silne osobowości kobiet, zwłaszcza Piastówien, a przede wszystkim córki Mieszka I, Świętosławy-Sygrydy, matki Kanuta Wielkiego, po którym część genów prawdopodobnie nosi
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dzisiejsza królowa Wielkiej Brytanii, Elżbieta II. Aż żal bierze, że wiele ówczesnych
kobiet nie rządziło bezpośrednio państwami, ale czasami musiało dzielić łoża z bezmyślnymi rozwiązłymi opojami. Pani Elżbieto, brawo. Przeczytałem wszystkie Pani
książki, jednym tchem i czekam na następne. Niecierpliwie. Dla takich książek trzeba mieć czas, a nawet warto żyć, żeby je przeczytać.
A teraz o poezji. Lubię, gdy do redakcji napływają tomiki wierszy, które
chce się czytać. Niedawno od Janusza Gołdy z obrzeży kraju, Bieszczad, doszły
do „Poezji dzisiaj” trzy tomiki: „Ogród Pana”, ”Dwa” i „Im”. Dla ich przeczytania
odłożyłem na bok inne sprawy. Oto ich część, m. in. „Splendor”: W ogrodzie jest
każde drzewo/, na drzewie ptak, nad nimi/ motyl, osa, obłok i gwiazda/,Pod nimi
mrówka i chrząszcz/, i strumyk, i zwinna ryba, i plusk/, i ja między niebem i ziemią/ m – korona wszelkiego stworzenia. I następny wiersz – „Sychem”: „Przyjęli ich
w swoim namiocie/ i rzekli: Wybaczymy niegodziwość/, jeśli wasz bóg pokłoni się
Naszemu/, a słońce, księżyc i gwiazdy ulegną/ blaskowi, który je oświetli biegnąc/
naszą drogą po waszym niebie/. I stało się jak chcieli, zaś oni/ na trzeci dzień weszli
z mieczami/ do miasta trapionego gorączką/ i zło złączyli ze złem sprawiając/, że
stało się gorsze od pierwszego/.” Wiersz „Ichtys”: „Jest tym, czym jest i będzie/,
czym był w glinie, w kamieniu/, w popiele – znakiem ufności”. Panie Januszu, zaczytałem się – ze zrozumieniem – w Pana wierszach. Czekam na kolejne. Zauważyłem,
że drukuje Pan tam, gdzie i ja, w „Sowie”. Słusznie. Dobre wiersze trzeba drukować
w dobrych i życzliwych drukarniach. I pewnie drukuje Pan za własne. Podobnie jak
ja. A za własne nie publikuje się bylejakości.
Po lekturze haiku Jana Tulika
Nie lubię długich wierszosłowi, rozsmakowanych w językowych grach, niebotycznych metaforach i ułamkowych treściach. Wierszy beznamiętnych, nie zapadających w pamięć. Nazywam je
misterną nudą i zaniechuję lektury. Dlaczego zatem
zwróciłem uwagę na haiku Jana Tulika? I przeczytałem je. Osądźcie sami. Ja ograniczę się do zacytowania kilku z nich, w których autor, podobnie jak
w pozostałych, używa słów zawsze ostatecznych,
celnych w tekstach zaskakująco krótkich, a jednak
bogatych intelektualnie i otwierających nowe horyzonty wrażliwości i wyobraźni. Brawo – Janie.
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Poeta mówi: kamień
Poeta mówi Powiedziałem i niczego nie zmieniam
Co było mi tam i raz dane święte jest
Mówi jakby prostował drogi świata tego

Sumienie rzeczy
Buty poniosły mnie przez kamienie i błoto
I stanąłem tu czysty nie pokaleczony
Błogosławione buty Sumienie stóp moich

Mój Hyde Park
Mój Hyde Park – cztery ściany,
Sześć płyt z powałą i podłogą. Gdy mnie odwiedzisz
Przeczytam ci plan niemożliwego wiersza

Pogodzone pory
Zasuszone ziele – zabalsamowany lipiec wniesiony
W wigilię bożego narodzenia – duża umiejętność
Godzenia brzęku pszczół z białym szelestem kolędy

Sosnowe
Krwawiące drzazgi
Och kobiety sosnowe
Ich piękne słoje

W altanie. Marzenie
Skrzypce z altówką
Gdy się wadzą w altanie z Mozartem
Wtedy jest pokój
Jan Tulik – Opisze to noc. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” 2019.
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