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Ołeś Gonczar 

Ukraina

Zniszczone są Twoje ogrody, 
Stratowane są Twoje niwy,
Pamiątki rycerskich pochodów,
Zaciera wiatr wrogi i mściwy.

Ja kocham Ciebie jak matkę,
Tkwię zawsze przy Twoim boku.
Nawet krwi kropli ostatkiem
Jestem Cię bronić gotów.

Nie straszne mi mrozy Syberii 
Nie straszne kajdanów tony.
Niech Ukraina uwierzy, 
Że bronić ją będą miliony.

Odejdą najeźdźców hordy. 
I kłamstwo wszelkie poginie.
Rozwiną się skrzydła młode
Na chwałę, na cześć Ukrainie.

                  Z ukraińskiego przełożył
                  Stefan Pastuszewski  

Paweł Wacek

Brudny Charków. Od alarmów pęka głowa.

Już mnie świta.
Przez zasuszone oczy skapują promienie słońca.
Brudzą światłem głowę.
Wyraźnie niekorzystne położenie.

Brudni od światła
nie patrzymy co ocalało.
Nie zdmuchujemy pyłu.
Nie strząsamy gruzu.

Promienie słońca toną w pustych, zakurzonych oczach.
Wyją syreny.
Na trzy zbieramy się w całość.
Uciekamy w korytarze,
brudne od światła schrony.
Rozrzuceni po ulicach miasta
lejemy wódkę, wręczamy kwiaty.
Wiwatujemy, witamy wyzwolicieli. 

08.03.2022 

Paweł Wacek

Warszawa. Dworzec Centralny. Marzec 2022

Warszawa. Dworzec Centralny. Sam środek Polski. 
Zbieg wszystkich głównych środków Polski.
Zbieg torów, zbieg zbiegów okoliczności. 
Punkt centralny na mapie turystycznej.
Nagle w państwo wkracza państwo. Z państwa do państwa.
Kurczenie się i rozszerzanie. Skupienie i rozproszenie.
Częstowanie oddechem, częstowanie smakiem.
W poczekalni dziewczynka z psem oparci o betonowe plecy.
W przeczekalni dziewczynka z psem z pistoletem przy głowie.
Rosyjska ruletka (tutaj) z pustym magazynkiem.

11.03.2022

Piotr Łączyński

Zbrodniarz wojenny - Siódmy

Odbijam się tobą
alter ego wypuszczonego
światła oddycha światem 
na tafli płynnego uśmiechu
tańczy plama księżyca

odbijasz się mną
portal otwartych powiek
przeskakują ładunki chwil 
gdy słowo jest rozkazem  
tobą i mną w jednym czasie

na wyspie stoją szeregi
nicią pajęczyną strach 
oplata ubłocone posągi
nie uciekną obliczu
naszego gniewu

on jest jedyną prawdą

Wiesław Marcysiak

WRÓG

Ja wróg
Ja… wrogiem
Teraz i tu
Od wczoraj 
I znów
             I skądże ty
             Siostro wojny
             Cóżeś ty za pani, że…
Ja wrogiem
Przede mną wróg
Taki sam jak ja
I dusza ta sama
Słowiańska 
Na ramieniu
             I drogi do domu
             wśród brzóz
             te same
I pod ulicznym pręgierzem
Tak samo plama
Krzepnie
I czernieje
             I Bóg nam języków nie plącze
Tylko ręce tak samo kostnieją
Bo marzec
I oddech jeszcze paruje…

Rys. Dominika Kletkiewicz, Charakter
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Jacek Wilkowski

Przędza życia
 

który to już raz
z odejściem nocy
mateczka Rosja
świat okrywa
szkarłatnym płaszczem
 
w jego oblężniczych fałdach
pod spalonym domem
jak w bursztynowej kropli snu
zatrzymał się czas
 
pękają w piwnicach ciężarne
na gołej ziemi przemarzają dzieci
okaleczona przyjdzie wiosna
 
żywica wypłynie ze zranień
wzdłuż pni i konarów
w milionach komórek
tak obronią się drzewa
 
i we krwi odwieczne
powróci pytanie
 
gdzie jest twój brat
gdzie syn twój
matko

Marek S. Podborski

ARKTYCZNY FRONT

Biegł po Starym Rynku
bardzo stary człowiek
długie białe włosy
wplecione miał w brodę

W lnianych szatach
                    przetkanych
drukiem mchów i glonów
głos jego jak piorun
wstrzymywał serca dzwonów

- Szukam wielkiej wieży
i perspektywy odgórnej
mam posłannictwo wiatru
i gęstego szronu

Tam zmierzę się z Niebem
z góry nie znać brudu
otoczę chłodnym okiem
połacie kwietnych łąk

I machał rękawami
i oczy miał w ogniach
i podniósł się w końcu
pstrą tęczą nad miasto

- Wzywam całą armię
sosen, brzóz i grabów
oficerów sztab buków
i dębów generałów

Zrzućcie mundury zielone
wystawcie białe flagi!

Podnieśmy kontury szkieł
witraży
do mgieł strzelistej wieży
przekręćmy kalejdoskop
razem z biegunami

Cała rodzina w karuzeli covidu, igrzyska olimpijskie, tłusty czwartek 24.02.2022 nad 
ranem, wojna – z internetowych komunii katów przed piątą, na koniec nocnej zmiany, 
tracę mowę.

Wracam do domu, jeszcze prawie wszyscy śpią. Za godzinę lub dwie obudzą się w in-
nym świecie: mordu, ruin i zgliszcz, w obrazach pastwiących się sensacją, wściekle głodnych 
telewizyjnych stacji informacyjnych 24h. Gdyby mogli, powiększyliby dobę o kilkanaście go-
dzin, żeby jeszcze więcej  wia dom ości upchać. Zaraz się zaczną ruchawki w sklepach, także 
już dawno zapomniane wokół stanu wojennego samochodowe kolejki po paliwo. Trzeba 
koniecznie wypłacić gotówkę, karta kartą, jest dobra i ma swoją siłę, póki się toczy gra i sieć 
na-dal przewodzi. Znajoma przyjaciół z Chojnic zrobiła już schron w piwnicy w bloku, lubi 
trzymać rękę na pulsie, w końcu jest pielęgniarką z pierwszej linii SORu, zna życie. Zgroma-
dziła zapasy, wodę, kilka mebli i książki, noże, lekarstwa i gaz.

Ludzie, rzeka ludzi znad granicy, pełne pociągi, kuchnie polowe, ambulatoria, plecaki, 
walizki i łzy, popłoch, ośrodki wczasowe, dekla racje. Śmierć tańczy menueta, dystyngowanie, 
w koronkowych mankietach i w białej masce Anonymous z lekkim, szyderczym uśmiechem, 
przecież jeszcze jest karnawał, grają syreny i dzwony.

Europa przeciera oczy ze zdumienia, jak to nasz rosyjski ekscelencja jest paranoicznym 
kłamcą i zbrodniarzem? A jego dwór w tych butnych gębach, włoskich ekskluzywnych garni-
turach, ze złotymi szwajcarami na rękach lub z pancerzem czerwonych medali i w zielonych 
naleśnikach na betonowych łbach to knujące bestie, bawiące się krwawą ofiarą z ludzi? On 
trucicielem i cynicznym oprawcą? – przecież to kultu realny człowiek, mistrz judo i jak uroczo 
gra na pianinie – światowiec, i z jakim gestem, manierami twardziela, sam Stefan Senegal 
składa mu ukłony, aktory, sportsmeny i długobrody Cyryl namiestnik Boga, w prawdziwej 
wierze w zbawcę - cara świętej Rosji, wszak wie co robi, buja się śmiesznie jak idzie, mały jest, 
ale klamki w pałacu ma wysoko.

Nocna zmiana

Trochę wleją się morza
i otworzą jaskinie
zaczniemy kry kampanię
białej snu korekty

Zagrajcie całym ptactwem
hejnały i treny
wypuście chmur całuny
ze śpiących wulkanów

Zabierzcie letnie słońce
na bardzo długi spacer
ostudźmy strute pola
wysypmy wielkie śniegi

W net proklamuję królestwo
wiecznego milczenia
zniszczę wszystkie wasze
                              aparaty
mowy

Już zakazuję wszelkich
słów, idei, bogów
zostaniecie bezbronni
przez służbę wietrzności

A wtem słońce tąpnęło
w warkoczach kłów gradu
starzec rozprysł się pyłem
na miedzianych dachach

I pył złoty, miodowy
omajonych sosen
do Brdy spienionej, głodnej
płynie brukiem w rynek

A tam …
już Car
nauczył latać żurawie

A tam …
Car znowu
Uurraaaaatował  Rosję!

Dorota Czerwińska

roztopy

trzydziesty ósmy a może
czterdziesty piąty (już nie wiem)
mrok u mojego sąsiada

przez ścianę
przez skórę
przez boga
dym
piach
całuny
żar łuny

okapem
sączy się lód

Dariusz Kadyszewski

dziewczyna z karabinem

osunął się prawem ciążenia 
w ciszy która bodła strachem 
w podbitym szkarłatem cieniu

patrzę w oczy rozgrywa się dramat 
przejechali ciężkim sprzętem po niebie 
do kogo teraz wznosić zaciśnięte pięści?

dziury w sercu nie ma choć będzie 
piekło 
a ona? twierdziła że cierpieć jest lekko 
– ściskając w dłoniach karabin – 
jak lekki jest szary liść na grobie 
podzwonne ostatniej spokojnej jesieni
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Idalia Gaudyn

ENTELECHIA

godziłam się na przemianę
jeśli był w niej ten sam żywioł
co rządzi w dojrzewaniu owocu
jego zapachem i barwą 

uznawałam mrok poezji
która porywała mnie w jasyr
zatracenia i otchłani
z wieczystą niezgodą na raj

przyjęłam prawdę sprzeczności
ryzyko wyboru dobra
w jego aliansie z dziełem zła
i nicości aż do zaprzaństwa 

to wszystko tłumaczy proces wzrastania 
oraz dojrzewania we mnie zakazanego owocu 
wiedzy dobrego i złego o sobie samej 

Krystyna Morawska

Wieczny powrót

Kiedy chmury dotykają ziemi, chłodne, 
niebieskie światło nabiera mocy granitu. 
Umilkły ptaki, zadrżały drzewa.
Zgasił je zimny podmuch.

Unosisz oczy znad książki. Już wiesz,
że kilka ciepłych kropli potrafi ocalić 
świat. Nawet, jeśli lecisz na oślep
i powtarzasz lot - nie żądasz za wiele.

Maciej Rybicki

Bezradnik poety

Gdy piszesz wiersz nie uprawiaj poezji
Słowa nie służą do zabawy pisz tak jakbyś pisał po prostu
Jakbyś otwierał drzwi zardzewiałym kluczem
Jakbyś miał mało czasu lub tylko skrawek papieru 
Ale pamiętaj poezja nie jest mową rozsądku
Poezja jest sobą jest poezją 

Nie ufaj złudnym urokom zderzeń słów 
Bowiem wszystkie zderzone słowa kuszą fałszywym urokiem
Unikaj niedopowiedzeń niuansów ulotnych nastrojów
Gdy nie wiesz co chcesz wyrazić nie nazywaj tego poezją
Po prostu nie pisz pamiętaj jednak, że poezja to rzecz niejasna
Dotyczy spraw wielkich i ukrytych zarazem 

Nie bądź sentymentalny nie ulegaj nastrojom
To najgorszy wróg poezji
Mów tylko o sprawach ważnych wielkich ideach jak Majakowski
Pisz sercem szperaj w snach badaj puls pamięci jak Schulz
Chroń rzeczy drobne porzucone zapomniane
Tylko ty możesz ocalić je wierszem

Nie pisz nigdy o sobie unikaj wiwisekcji
Czy naprawdę myślisz, że innych obchodzą
Wstydliwe zakamarki twojej duszy
Przecież i tak nie zdradzisz tego co boli cię najbardziej
Inni mają dość tego na własny użytek
Pisz tylko o sobie, bo tylko o tym możesz pisać naprawdę 

Na koniec pamiętaj nie pisz o samej poezji
Tak właśnie robią ci którzy nie mają nic do powiedzenia
Irytująca maniera wypalonych wieszczów
Kontemplujących alchemię własnego warsztatu
Poezja sama jest niczym jest wszystkim jest tajemnicą może największą
W istocie jedynie godna być sama swoim celem 
 

Wojciech Trzciński

***

wiersze
nie nadają się
do głośnego czytania

nie dla nich pochody
defilady i manify
choćby najszczytniejsze

czytane na głos tracą
były pisane w samotności
i – względnej przynajmniej,
jeśli mieszkasz w mieście –
ciszy

nie dla nich skowyt hip-hopu growling
czy głosy z mównicy
nawet Brahms czy Mozart
niszczą je skutecznie

czasami tylko
odczytywane oczami
z nieruchomymi wargami
docierają do serca
aby tam 
coś szeptać                                
mówią
człowiek panem świata
a tu nie pan
bo czasami pani
i co to za pan zresztą
co nie panuje nawet nad tym
ile mu włosów przez sen wypadnie
czy się zatnie przy goleniu niepewną ręką
lub niepewnym cięciem nie złamie paznokcia

mówią
człowiek miarą wszechrzeczy
ale co to za miara
średnio metr siedemdziesiąt
i jakich wszechrzeczy
jeśli te rzeczy mieszczą się wszystkie
zazwyczaj w dwóch szafach góra

mówią
najważniejsza jest samorealizacja
ale co to za realizacja
co się zrobi sama
jakby się można było samemu
za włosy wyciągnąć z bagna
mówią
człowiek jest zwierzęciem rozumnym
i to jest w końcu prawda
bo tylko zwierzę może tak rozumnie
rozplanować kwadrat
otoczyć drutem kolczastym budynek w środku
z wielkim
naukowo wymierzonym w niebo
kominem

Sławomir Krzyśka

Wiersze

Wiersze potrafią
w zawiłości słów 
nie mówić prawdy

W zakamarkach
porównań i metafor
ukryć niepokój

Iść krętą drogą
wkładać maski
śnić

Bywają złudne 
jak czerpanie wody
z wyschniętej studni
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Bartosz Konopnicki

Minione

Mój chleb 
pachnie tobą 
twoimi słowami 
 
a także smalcem 
tym prawdziwym ze skwarkami 
i jajecznicą na maśle którą przygotowywałaś 
 
biegałem pomiędzy 
 
dwa mieszkania 
kilka pokoi 
a czas zabierał na włóczęgę 
 
dąb za oknem 
pozrzucał zmęczone liście 
wypuścił wiele pokoleń ptaków 
 
dziś chleb tylko z maszyny 
 
masz papierową skórę 
te same historie do opowiadania 
na szczęście silny głos 
 
pokoje w jednym z mieszkań 
coraz bardziej 
rozpuszczają się w minionym czasie

Bartosz Konopnicki

Tak normalnie

Jak zwykle zapytałaś co u niej 
czy normalnie 
czy układają się słowa 
czy wszystkie stawy ruchome 
 
na razie normalnie 
 
nawet skóra już mi nie cierpnie 
ponoć nazywa się to świadomością 
taka szklana rzeczywistość 
łykana bez recepty  
chyba znieczula 
 
ciche tykanie zegarka na rękę 
który dostałem w prezencie
 
od niej

Ewa Kłobuch

ciągnie od dna

miododajne dni odleciały jak pszczoły
 
jest gorzko
przez pamięć o tym co dobre
niezgrabnie skubiesz świt
ręką wprawioną by brać
aż po przesyt
 
a teraz ssie w każdym zakamarku
pytające spojrzenia niedomkniętych oczu
coraz mniej nazwisk w twoich kontaktach
telefon milczy
zaokienny chór przeniósł się pod inną klatkę
 
jeszcze cię stać by się uśmiechnąć na widok psa
jeszcze próbujesz przepychać ołów znad głowy
ale ul pozostaje pusty
i roi się wyłącznie po kilku głębszych
 
woda pochłania topielca razem z haustem powietrza
który zabrał na ostatnią drogę
i drży jakiś 

później obojętnieje jak przechodnie 

Ewa Kłobuch

madonna niekarmiąca

już mi nie miniesz 
czekałam długo
i ani się tobą pochwalić
ani zaprzeczyć istnieniu
większych od ciebie widziałam
więc nie do końca oślepłam
 
moja matka
która od piersi nie odstawi nawet głupca
przy życiu jak za rękę przytrzyma
a uścisk ma pewny
 
moja matka 
ze sutkami wyciągniętymi 
przez głodnych hołubiona
powtarza za mną przykazanie miłości 
i drogi dokłada bym mogła iść
 
podstawia wyschniętą pierś
i ssij ssij jak mantrę powtarza
z taką pewnością
że nawet jeśli usta mam puste
to nogi gotowe do marszu

Grzegorz Zientecki

Ocean jest jak dzieciństwo 

           mojej zmarłej Mamie  

Ocean jest jak dzieciństwo
Wciąż marzy
I rozszerza świadomość 
Coś gdzieś opada
Coś gdzieś się wznosi 
Miliardoletni szloch
Miliardoletnia ekstaza 

Ocean jest jak dzieciństwo
Wschodząca nad horyzontem twarz matki
Bolesna róża
Złocista cykada
Jest coraz bliżej i bliżej 
Coraz cieplejsza coraz tkliwsza

Ocean jest jak dzieciństwo
Pod powieką 
Tulę kroplę Jej łzy  

Stanisław Chutkowski

To był dobry zasiew

    matce
                                                             
Schylam się coraz bardziej do ziemi
i coraz częściej myśli niosą
w tamtą stronę.
Zbliża się czas wspólnego spotkania.

Nie zmarnowałem zasiewu.
Twoje matczyne uczucie trwa we mnie 
jak skała, stało się fundamentem
budowania własnego domu.

Stąpam wybraną drogą,
ale kiedy przydarza mi się zagubić,
unoszę problemy ponad obłoki. W nich 
odnajduję szept – Twój szept mamo.
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Irena Batura

Zielnik

Układam słowa
dla bluszczyka kurdybanka
przetacznika ożankowego 
i pszczoły
przelatującej z fioletu
w niebieskość

Ustawiam słowa
w szereg
między kwiatami mniszka
i nagietka lekarskiego
Wiążę nimi jak nicią pajęczą
złocistą żółtość
z pomarańczem

Nanizuję na frazę
ze słów
sto płatków kwiatka róży
przetykam je
kwiatuszkami ruty
Nadana im myśl
staje się 
amarantowo-seledynowa

Zebrany zielnik
ze śpiewem drozdów
dyrygowanym
biciem dzwonków rozpierzchłych
w kolorze indygo
posyłam
w buro-błękitne 
niebo

Z promieniem słońca
wraca do mnie
na białej chmurze
z kwiatków jaśminowca
tęczą

Krystyna Morawska

Krótka historia

Widziałam kruka,
który siedział naprzeciw węża
- porażony strachem.

Zapomniał, 
że wystarczy rozpiąć skrzydła, 
by prowadziły nad rzekę, do zielonych drzew. 
Zapatrzone we własne odbicia nie czują 
jak słońce dojrzewa na liściach. Zgodnie
pogłębiają cień.

Zapach soczystej mięty przynosi spokój.
Słowa znowu tworzą obrazy. To ukryta 
sprężyna, która nadaje sens.
Nawet gdy brzegi porosną trawą, 
zostanie trochę owoców i ziaren.

A ptak?
Zamienił się w pamięć,
ktoś odpowiada za przenikanie światów.

Paulina Wojciechowska

Królowa gór

Siedzę na szczycie – spoglądam
w doliny muśnięte kwieciem
i zieloną od spiczastych traw akwarelą;
oto mgła: spłowiała, frymuśna, 
wyciągająca alabastrowe dłonie do nieba;
schodzą się zmęczeni wędrowcy 
z czterech stron głodnego widoków świata;
Królowo, łuna wschodu twą koroną!
cisza bezkresna – majestatem;
mam to szczęście być tutaj, wysoko,
kiedy Bóg oczy swe na ciebie zwraca:
gorejące niczym ogień rozbłyski
rozkwitają kolejno w panoramie Tatr;
chciałby ci człowiek opowiedzieć
swe losy ciernistym bluszczem splątane,
lecz pięknu twemu nie chce przynieść ujmy.

Stanisław Topaz

Drętwiejące ręce

Drętwiejące ręce wykręcam do tyłu
i chwytam się za dłonie.
Spoglądam z balkonu zadumanym wzrokiem
na ogród i soczystą trawę,
której zieleń odmienia się kolorami:
turkusu, szmaragdu, grynszpanu, pistacji, czy seledynu;
to polska zieleń w otchłani mojego ogrodu.

Drętwiejące ręce wykręcam do przodu;
palce obu dłoni splatam ze sobą na brzuchu.
Spoglądam z balkonu majestatycznym wzrokiem:
ten dom i ogród to moja własność i ostoja.
Słońce z południowego zachodu razi mój wzrok.
Gdyby ktoś spojrzał w moje oczy, ujrzałby, że się mienią kolorami:
topazu, bursztynu, złota , żółci, brązu, czy ciemnego piwa;
to oczy człowieka w otchłani jego organizmu.

Drętwiejące ręce opuszczam wzdłuż ciała z boku;
stoję w postawie wyprostowanej , na baczność.
Patrzę z balkonu wprost przed siebie rozkazującym wzrokiem:
w  oddali widzę budynek sąsiada, to jego ostoja;
odgrodzony jest ode mnie metalowym płotem i szpalerem tuj.
Gdyby ktoś spojrzał na nasze domy, ujrzałby, że się mienią kolorami:
beżu, brązu, kasztanu, alabastru, grafitu, karminu.
To domy i ogrody w otchłani naszej intymności.
Drętwiejące ręce podnoszę wyprostowane do góry;
stoję jak gdyby przygotowany do wykonania salta.
Patrzę z balkonu przed siebie rozmarzonym wzrokiem.
W górze widzę aksamit i nieboskłon pogodnego firmamentu;
słońce, jak złoty słonecznik tryskający promieniami.
Gdy ja i sąsiad spoglądamy na to niebo, to odbija się kolorami:
błękitu, szafiru, lazuru, indyga, morza, oceanu, czy modrego lustra.
To niebo przesyła piękno ze swojej otchłani do mej nieskończoności.
                      Do mojego mikrokosmosu.

 Pytam więc siebie:
„Dlaczego te ręce mi wciąż drętwieją, kiedy układam je 
w różnych pozycjach w stosunku do pozycji ciała?
Czy to arkadia, beztroska? Czy to łono Abrahama?”
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Wszystkie chwyty dozwolone

1. Wywiad zza światów

W Muzeum Pana Tadeusza we Wrocła-
wiu, poświęconemu poematowi Mickiewicza, 
wygospodarowano niewielką przestrzeń na 
wystawę materiałów z archiwum Różewicza. 
Miłosz nazwał kiedyś Annę Świrszczyńską 
„Telimeną wyzwoloną”, nawiązując do Teli-
meny z „Pana Tadeusza”1. W 2019 roku opu-
blikowano fragmenty jej zapisków intymnych, 
które rozpoczynają się od opisu zbliżenia z 
Różewiczem. Ten szczególny splot powiązań 
przestrzenno-czasowych spowodował, że 
postanowiłem skorzystać z umieszczonego 
na wystawie komputera, odpowiadającego 
fragmentami wierszy, by zapytać poetę o 
Świrszczyńską. 

Odpowiedź była jak uderzenie po pal-
cach: odejdźcie zostawcie mnie / w spokoju. 

Powinienem był odejść, ale zwyciężyła 
ciekawość i ponowiłem pytanie. Tym razem 
na ekranie wyświetliło się: miałem ciężką noc / 
zły czarny dzień, jakby podjął próbę obrony. Za 
trzecim razem odpowiedź była jeszcze inna: 
czasem „życie” zasłania / To / co jest większe od 
życia. Sugestia, że nie warto skupiać się na 
epizodach bez znaczenia, bo mogą przysła-
niać sprawy o wiele ważniejsze. Uznałem, że 
nie należy dłużej męczyć poety, który w tym 
dialogu pomiędzy światami paradoksalnie 
wydawał się tym żywym, dającym wciąż nowe 
odpowiedzi na powtarzane przeze mnie i już 
w pewnym sensie martwe pytanie.

2. „Dziwnie jest z nami”

Fakty odnotowane jednostronnie przez 
Świrszczyńską są takie, że spotkali się 12 maja 
1969 roku w mieszkaniu poetki w Krakowie. 
Ich dotychczasowe długoletnie relacje tak 
podsumowuje biografia Różewicza: Ona ma 
wtedy 60 lat, on 48. Jej wiersze czytał jeszcze przed 
wojną. Poznał ją podczas studiów w Krakowie, 
mieszkała nad jego klitką w kamienicy literatów 
przy Krupniczej. „…po schodach schodzi urocza, 
wysportowana Ania Świrszczyńska, abstynentka, 
przeciwniczka „wódy” – taką ją zapamięta z 
Krupniczej. Zadedykuje jej humoreskę z lat pięć-
dziesiątych Walka z alkoholizmem. Jego dziennik 
gliwicki, 1961: „…byłem w Bułgarii z Anną 
Świrszczyńską2.

W dzienniku z maja 1969 Świrszczyńska 
zapisała: przyszedł do mnie Tadeusz i został moim 
kochankiem. Dwie godziny wcześniej nie myślałam 
o nim, zadzwonił, że jest w Krakowie, stało się to, 
o czym myślałam nieraz, czego nieraz pragnęłam, 
czego pragnęliśmy oboje. Dziwnie jest z nami. Wi-
dujemy się raz na rok, bywa, że on nie zjawia się 
przez parę lat, choć przyjeżdża do Krakowa. (…) 
A kiedy już się ubrał, powiedział: Powiedz mi coś 
miłego. Jestem taki samotny3.

Nie mamy relacji Różewicza z tego 
spotkania. Wysłał wprawdzie wiele listów 
do Świrszczyńskiej, ale korespondencji do-
tychczas nie udało się odnaleźć. Prowadził 
dziennik, ale opublikowane fragmenty w 

1 Cz. Miłosz Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrsz-
czyńskiej, Wyd. ZNAK, 2012, s. 116.

2 M. Grochowska, Różewicz Rekonstrukcja I, Wydawnic-
two Dowody na Istnienie, 2021, s. 150.

3 A. Świrszczyńska Jeszcze kocham… zapiski intymne, 
opracowanie W. Bojda, Wyd. W.A.B., 2019, s. 58-59.

tej kwestii zachowują milczenie. Być może 
jego stan oddają poniższe słowa z napisanej 
latem 1969 książki Śmierć w starych dekoracjach: 
(…) Te czasy, w których cały świat wydawał się 
mniej lub więcej interesującym dodatkiem do aktu 
płciowego, już dawno minęły. Większe zaintereso-
wanie budzą we mnie dolegliwości mojego ciała 
niż rozkosze, które mi ono może sprawić samo lub 
w zetknięciu z innym ciałem.4 (…) A przy tym, na 
dobrą sprawę, już zapomniałem, jak trzeba to ciało 
[kobiety] pieścić, aby ożyło. Te sprawy odeszły ode 
mnie, kobiety zostawiły mnie w spokoju5.

Odsuńmy jednak na bok obyczajowe 
szczegóły spotkania, by zastanowić się nad 
czymś ważniejszym od zwyczajnego życia, 
a mianowicie nad poezją – czy to zbliżenie 
miało jakieś konsekwencje dla poezji?

3. Przez ciało do formy

W 1969 Różewicz był poetą z ustalo-
ną renomą, sławnym, który prawie co rok 
publikował nowy zbiór wierszy. W maju, 
kilka dni po spotkaniu, oddał do składania 
kolejny, osiemnasty już tom zatytułowany 
Regio. W porównaniu z nim Świrszczyńska 
miała skromny dorobek poetycki. Składał 
się z jeszcze przedwojennego debiutu Wiersze 
i proza (1936), kolejnego zbioru wydanego 
dopiero w 1958 i około dwudziestu wierszy – 
stylizacji murzyńskich z 1967. W środowisku 
literackim bardziej była znana jako autorka 
bajek dla dzieci, ewentualnie utworów socre-
alistycznych. Rozpiętość podejmowanych do 
lat siedemdziesiątych prób świadczy, że długo 
poszukiwała odpowiednich środków wyrazu. 

Ukończony w 1969 tomik Wiatr zapo-
wiadał przełom. Został opublikowany kilka 
miesięcy po Regio w tym samym wydawnictwie 
(PIW), niemal w identycznym smukłym for-
macie, w kanarkowej, kobiecej obwolucie 
(Regio w czerwonej i mam wrażenie, że jest 
coś intymnego w ułożeniu tych tomików 
jeden na drugim). Następnie przyszły najważ-
niejsze wiersze w zbiorach Jestem baba (1972) i 
Budowałam barykadę (1974), pisane w okresie 
bezpośrednio po spotkaniu z Różewiczem. 
Wiersze te pisała stylem nagim, bez ozdób i 
metafor, bez metrum i rymu, rzeczowo, na-
turalistycznie, w sposób zbliżony do prozy. W 
zasadzie stylem wiersza „różewiczowskiego”.

Zadziwiająca jest ta zbieżność przyjęcia 
„różewiczowskiej” formy wiersza ze zbliże-
niem cielesnym z nim samym. Tym bardziej, 
że odczuwał on wiersz jako coś żywego we-
wnątrz własnego ciała: był dla mnie żywym or-
ganizmem. Prawie biologicznym, sensualnym. Jeśli 
nie ma krwiobiegu we wszystkich częściach wiersza, 
to są wtedy martwe części, tam gdzie energia, a 
właściwie ta krew wyobraźni i uczuć nie dociera6. 
Świrszczyńska, jak sądzę, miała świadomość 
wejścia w głąb, w duszę Różewicza. Powróciła 
stamtąd obciążona bogactwem wtajemnicze-
nia. Wyznała to – w moim przekonaniu - w 
wierszu Kobieta rozmawia ze swoim udem, na-
pisanym wkrótce po spotkaniu. Wiersz ten 
warto przytoczyć w większych fragmentach:
4 T. Różewicz Śmierć w starych dekoracjach [w:] Wybór 

prozy, Ossolineum, 2021, s. 480.
5 T. Różewicz, ibidem, s. 497.
6 Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, Biuro 

Literackie, 2011, s. 178.

Kobieta rozmawia ze swoim udem

(…) Otwierają się przede mną
w chwili miłosnej
dusze kochanków i mam ich w swojej mocy. 
(…)
Czytam jak anioł
myśli w czaszkach,
czuję w dłoni
bijące serce ludzkie,
słucham słów,
które szepcze człowiekowi człowiek
w najszczerszej chwili życia.
Wchodzę w ich dusze,
wędruję
drogą zachwytu lub przerażenia
do krain niesłychanych
jak dna oceanów.
Potem, obciążona skarbami,
powracam długo
do siebie.
O, wiele bogactw,
wiele prawd kosztownych,
ogromniejących w metafizycznym echu,
wiele wtajemniczeń
delikatnych i wstrząsających
zawdzięczam tobie, moje udo. (…)7

Nawet jeżeli Świrszczyńska korzysta-
ła już kilka miesięcy wcześniej z formy 
„różewiczowskiej” w tomie Wiatr, a nawet 
w niektórych wierszach „murzyńskich”, 
to przecież w powinowactwach poetyc-
kich chronologia odgrywa drugorzędne 
znaczenie, a w przestrzeni duchowych 
oddziaływań można zaryzykować hipote-
zę, że zbliżenie z Tadeuszem umocniło w 
niej pewność posługiwania się jego formą 
wiersza, a przynajmniej uprawomocniło 
ten chwyt, dając niejako legitymację do 
wszelkich skarbów i wtajemniczeń, jakie 
przed sobą wzajemnie odsłonili. Uważam, 
że był to też jeden z istotnych powodów, 
dla którego tom Jestem baba był dojrzal-
szy formalnie niż Wiatr, choć oczywiście 
oryginalność wierszy Świrszczyńskiej 
pozostaje niepodważalna. Opowieść o 
„zapożyczeniu się” u Różewicza – nigdy 
pełnym i naśladowczym - w żadnym wy-
padku nie powinna być rozumiana jako 
kwestionowanie, czy osłabianie znaczenia 
jej poezji. Porównywanie jakości wierszy 
w zbiorze Jestem baba z sentymentalnymi 
i egzaltowanymi zapiskami w dzienniku 
uświadamia, że prozaiczne okoliczności 
doprowadziły do wybitnej poezji, a w tej 
przemianie forma odegrała kluczową rolę.

Wielu autorów w mniejszym lub 
większym stopniu korzystało z „różowi-
czowskiej” formy wiersza bez żadnych 
oporów, ani rekompensat dla „wynalaz-
cy”. Dlatego trzeba docenić, że Świersz-
czyńska w tomie Jestem baba zamieściła 
wiersz Wszystkie chwyty dozwolone, w moim 
odczuciu, podkreślający szczególną wagę 
wierszy Różewicza, które mogą uchronić 
człowieka przed egzystencjalną przepa-
ścią. Utwór ten może być nawet odczytany 
jako usprawiedliwianie się z faktu użycia 
formy „różewiczowskiej” – jeden z roz-
paczliwych chwytów autorki Czarnych słów, 
mający uchronić przed przepaścią, w którą 
zmierzały powojenne próby literackie, jak 
również - pod koniec lat sześćdziesiątych 
- jej życie osobiste i sytuacja materialna.

7 A. Świrszczyńska Jestem baba, 
dokoñczenie na str. 8
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Chwytam się różnych rzeczy,
śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
czułości dziecka, wyjazdów,
wierszy Różewicza,
snu, jabłek, porannej gimnastyki,
rozmów o błogich własnościach witamin,
wystaw awangardowej sztuki,
spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
muzyki Pendereckiego,
żywiołowych katastrof w obcych krajach,
rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
nauki włoskiego języka,
sympatii dla psów, kalendarza.

Chwytam się wszystkiego,
żeby się nie zapaść
w przepaść.8

4. On zamilkł, ona rozkwitła

Patrząc na rozwój zdarzeń od 1969 można 
odnieść wrażenie, potwierdzone w później-
szych wywiadach Różewicza, że coś mu wówczas 
zostało zabrane, bo przez kolejne kilkanaście 
lat wiersze pisał bardzo rzadko. W wywiadzie 
udzielonym w 1977 wyznał: Wierszy piszę mało. 
A jeżeli coś napiszę, to nie wydaję oddzielnie, tylko 
razem ze starymi. Ostatni tomik oddzielny wydałem 
w roku 1969 – Regio. Poukrywane są one raczej, te 
moje nowe wiersze. Czemu? Nie będę wyjaśniał. Może 
to sprawy psychologii twórczości… lub psychiki twór-
cy…9 Wyjaśnił to dopiero w wywiadzie w roku 
1984, na pytanie o przyczynę długiej przerwy 
w twórczości lirycznej, odpowiedział: Oczywiście 
teatr! Ale jednym z powodów było też i to, że zaczęło się 
szerzyć naśladownictwo moich „środków” poetyckich. 
To naśladowanie miało czasem wartość oryginału; 
jednakże w większości przypadków było po prostu 
powieleniem. Zostałem jak gdyby unieszkodliwiony, 
niszczony za pomocą środków, które sam kiedyś wy-
nalazłem. Była to sytuacja nie tylko artystyczna, ale i 
psychologiczna; raczej poczucie klęski, nie zwycięstwa, 
ponieważ moje środki stały się popularne i dostępne 
dla wszystkich10. 

Powszechne korzystanie z formy wiersza 
wynalezionej przez Różewicza doprowadziło 
więc na początku lat siedemdziesiątych do jego 
długiego milczenia i praktyki ukrywania tych 
nielicznych utworów, którym próbował nadać 
formę nową. Nie znaczy to, że wiersze w nim 
nie powstawały. Przeciwnie, powstawały, ale 
ulegały implozji bez uzewnętrznienia, jakby nie 
chciały ujawnić się w powszechnie eksploato-
wanej i przez to zdegradowanej formie: Piszę o 
niemożności zaistnienia utworu poetyckiego, który nie 
chce się ujawnić. O ile dawniej poezja objawiała się, 
eksplodowała, teraz mógłbym powiedzieć o implozji 
poezji, o utworze, który wchodzi w twórcę, atakuje go, 
a nie chce się objawić, nie chce ujrzeć światła dzien-
nego. Dość tajemnicze dla mnie samego zagadnienie, 
o którym myślę w ostatnich latach11.

Na przeciwnym wznoszącym się biegunie 
była twórczość Świrszczyńskiej, która po 1969 
rozkwitła. Okres bezpośrednio po spotkaniu 
był dla niej bardzo płodny, obfitował w po-
tężne eksplozje wierszy. Być może wypływało 
to z lirycznego przepracowania cierpienia po 

8 A. Świrszczyńska, Jestem…, s. 99
9 Wbrew sobie…, s. 128.
10 Wbrew sobie…, s. 147.
11 Wbrew sobie…, s. 172.

rozstaniu z mężem i niespodziewanej, późnej 
miłości z Józefem Oleszczukiem. Być może. 
Osobiście jednak uważam, że to właśnie spo-
tkanie z Różewiczem umożliwiło poetce wejście 
– po schodkach jego formy - na wyższy, choć 
jej własny poziom, do którego długo nie mogła 
znaleźć właściwej drogi dostępu. Wolę wierzyć, 
że forma „różewiczowska” dzięki zbliżeniu 
dwóch lirycznych wrażliwości stała się jej drugą, 
naturalną skórą, czarodziejskim płaszczem Pro-
spera. Wierzę również, że wówczas zawiązała się 
między nimi swoista wspólnota zainteresowań 
wokół spraw, którymi równolegle zajmowali 
się przez kilka następnych lat. Warto z tego 
punktu widzenia przyjrzeć się – jak sądzę nie-
zamierzonemu - dialogowi w sprawach eman-
cypacji kobiet, jaki tworzy zbiór wierszy Jestem 
baba (1972) i sztuka Białe małżeństwo (1973), a w 
sprawach wojennych tom Budowałam barykadę 
(1974) i sztuka Do piachu (ukończona w 1972). 
Długo po spotkaniu nawiedzały ich jeszcze 
podobne problemy. Potrzeba było czasu, by 
drogi zupełnie się rozeszły, a Różewicz odzyskał 
pełną zdolność pisania wierszy.

5. „Czuję się okradany – a nie naśladowany”

Różewicz nie był obojętny wobec faktu 
skorzystania z jego formy wiersza. Po lekturze 
książki Miłosza Świadectwo poezji. Sześć wykładów 
o dotkliwości naszego wieku, wydanej w 1983 roku 
przez Instytut Literacki w Paryżu, w której 
Miłosz chwalił oryginalną formę miniatury 
wynalezioną w młodości przez Świrszczyńską12, 
rozżalony autor Niepokoju pisał w liście do Karla 
Dedeciusa13:

To, że Świrszczyńska posługuje się m o j ą po-
etyką prawie w trzydzieści lat później (!), tego Miłosz 
nie widzi – tu rok 1945/46, a tu 1970-1975 (?!). 
Czuję się okradany – a nie naśladowany (i trochę 
szanowany)… he he he… Ja osobiście Świrszczyńską 
lubię […], ale co to ma wspólnego z formą wiersza?!

Pozytywne uczucia, a nawet zbliżenie, nie 
usprawiedliwiały więc – w przekonaniu Różewi-
cza – korzystania z jego formy wiersza. Wydaje 
się, że tak ostre słowa stanowiły odreagowanie 
zamilknięcia w obszarze liryki wskutek opisa-
nych wyżej psychologicznych skutków naśla-
downictwa. Zresztą historia sporów i pretensji 
odnośnie wynalezienia oraz „podkradania” 
formy „różewiczowskiej” zasługuje na odrębną 
monografię. Powszechnie znane są choćby 
zarzuty, jakie autor Regio kierował pod tym 
względem do Herberta. 

Dla opisywanych w tym eseju spraw warto 
jeszcze wspomnieć, że Miłosz w późniejszej 
korespondencji z 198514 przyznał, że Świrsz-
czyńska skorzystała na poetyce Różewicza, 
choć zastrzegał, iż punktem wyjścia była forma 
miniatury z jej wierszy przedwojennych:

Ostatnio zajmowałem się Panem pośrednio 
– przygotowując do druku tom Świrszczyńskiej w 
12 Musiało upłynąć 30 lat, zanim natrafiła na styl, który 

ją zadawalał. Ciekawe, że był to styl miniatury, odkryty 
przez nią w młodości (…) Jej tom Budowałam barykadę 
składa się z bardzo krótkich wierszy, bez metrum i bez 
rymów, z których każdy stanowi mikroreportaż o jednym 
wypadku czy sytuacji. Jest to jak najbardziej pokorna sztu-
ka mimesis; rzeczywistość, tak jak została zapamiętana, 
tutaj rządzi i dyktuje środki wyrazu. Widoczny jest wysiłek 
takiego kondensowania, że pozostawione są tylko słowa 
niezbędne. Nie ma porównań, ani metafor. [Cz. Miłosz 
Świadectwo poezji, Instytut Literacki, s. 68]

13 list T. Różewicza do K. Dedeciusa, 6.5.1985, [w:] 
K.Dedecius, T.Różewicz, Listy 1961-2013, t. 2, 
oprac. A.Lawaty, M.Zabura, 2017, s. 82.

14 kartka pocztowa Cz. Miłosz do T. Różewicza, 
11.11.1985 [w:] Braterstwo poezji Korespondencja, 
wiersze i inne dialogi 1947-2013, opracowanie E.Pa-
sierski, Wydawnictwo Literackie i Wydawnictwo 
Warstwy, 2021, s. 102.

moim przekładzie na angielski – ukaże się w tych ty-
godniach. Ona sporo, czytając Pana wiersze, zyskała 
dla swojej miniaturowej formy. 

Powściągliwość Miłosza być może wyni-
kała z tego, że sam przyznawał sobie rolę w 
„wynalezieniu” tej formy wiersza, Różewiczowi 
pozostawiając wpływ na późnego Staffa:

Wydaje mi się, że moje Głosy biednych ludzi pi-
sane w Warszawie 1943-44 były jakoś prekursorskie, 
choć nie jestem pewien, czy pisząc wiersze zawarte w 
Czerwonej rękawiczce, Pan je znał. Ma Pan zasługę, 
że Staff napisał te swoje późne dobre wiersze.15 

Ostatecznie w książce poświęconej Świrsz-
czyńskiej, której części w latach 1994-1995 były 
drukowane w „Tygodniku Powszechnym”, 
Miłosz publicznie powtórzył to, co wcześniej w 
kartce pocztowej do Różewicza, choć w jeszcze 
bardziej „rozwodniony” sposób: Według świa-
dectwa Świrszczyńskiej wojna ją poraziła i zmieniła 
i może z tego powodu jej wersyfikacja jest podobna 
do Różewiczowskiej, do czego innego jednak służy16. 
(…) Jak bardzo wpłynął na nią Różewicz, trudno 
orzec, niemniej są do siebie w tym ascetycznym dą-
żeniu podobni17.

Te późne wypowiedzi noblisty spotkały się 
z pozytywną i bardziej zrównoważoną reakcją 
Różewicza, który wówczas już mając milczenie 
liryczne daleko za sobą, nawet przyznał się, 
że Świrszczyńska jeszcze przed wojną wywarła 
wpływ również na jego poetykę:

W ostatnich tygodniach był Pan Gościem w na-
szym domu (…), mówił Pan o Ani Świrszczyńskiej, 
z którą łączyła mnie wieloletnia znajomość – a w 
ostatnich latach i w czasie „stanu wojennego” przy-
jaźń – nie wiem co się stało z moimi listami do Niej.18 

… myślałem o Ani Świrszczyńskiej, którą ostat-
ni raz w życiu spotkałem 13 grudnia – na pokrytym 
śniegiem placu Saskim, koło Grobu Nieznanego 
Żołnierza – tego dnia o świcie był ogłoszony stan 
wojenny…19 

Ania Świrszczyńska też długo szukała swojej 
formy, prawda? Jeszcze jako sztubak przeczytałem 
jej pierwszy wiersz w „Skamandrze”, nazywał się 
Victoria – o bogini zwycięstwa. Od razu zwróciłem 
uwagę, że był napisany inaczej, niż pisali ska-
mandryci. Pociągnąłem nosem i pomyślałem sobie: 
bardziej suchy, bardziej retoryczny, ale równocześnie 
silniejszy w formie od tych skamandryckich, bo one 
płyną pięknem.20 

W książce Jakiegoż to gościa mieliśmy Miłosz 
opisując Świrszczyńską jako współczesną i 
wyzwoloną Telimenę, przeciwległy biegun ko-
biecego losu do Telimeny z „Pana Tadeusza”, 
kilkukrotnie przywoływał fakt uwiedzenia przez 
nią – w poemacie - dużo młodszego Tadeusza. 
Być może wiedział o zmysłowej przygodzie 
Świrszczyńskiej i Różewicza z maja 1969, a te 
przywołania należy traktować jako zabawne 
aluzje. A jeżeli nie wiedział, to wykazał niesamo-
witą intuicję przypadkowo odkrywając coś, co 
wydarzyło się w przeszłości, a ujawniło dopiero 
w ostatnim czasie.

Różewicz i Świrszczyńska wciąż są aktualni, 
w pewnym sensie ze sobą formalnie związani, 
a ich poezja zdaje się nadal dobrze przystoso-
wana do dzisiejszych czasów. Zawdzięczają to w 
15 list Cz. Miłosz do T. Różewicz, 10.5.1993 [w:] 

Braterstwo…, s. 119.
16 Cz. Miłosz Jakiegoż…, s. 20.
17 Cz. Miłosz Jakiegoż…, s. 92
18 kartka pocztowa T. Różewicz do Cz. Miłosz, 

8.12.1994 [w:] Braterstwo…, s. 128.
19 kartka pocztowa T. Różewicz do Cz. Miłosz, 

23.12.1997 [w:] Braterstwo…, s. 165.
20 wypowiedź T. Różewicza na spotkaniu w lipcu 1999 

[w:] Braterstwo…, s. 239. Fragment wiersza Victoria: 
W ten dzień pogodny / gdyby zdjąć z okna pelargonię / 
możnaby lepiej widzieć z dala rzędy topoli / karczmę, most, 
murowany młyn / i bliskie pobojowisko / gdzie niektórzy 
nie zdążyli jeszcze umrzeć.

Wszystkie...
dokończenie ze str. 7
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dużym stopniu ascetycznej i przejrzystej for-
mie, umożliwiającej czytelnikowi bezpośredni 
wgląd w centrum zdarzenia „dramatycznego”. 
Słowa nie przysłaniają obrazu. Stąd wyjątkowa 
popularność tych wierszy wśród współczesnych 
czytelników, których świadomość kształtowana 
jest głównie przez obrazy, często drastyczne, 
którzy nie ufają słowu i których wyobraźnia ma 
coraz większą trudność w przetwarzaniu słów 
jako nośnika informacji. 

Jacek Wilkowski

12 V 69

to nie była noc
szczęśliwych kochanków

ona z nitkami siwych włosów
broniąc się nad przepaścią
wyjęła z niego kształt wiersza

bała się że ją znienawidzi

a on był trochę jak dziecko
o twardej skórze
ciężki opadał
na czułe dno
oceanu

wychodząc powiedział
nie napiszę

i nie pisał
przez wiele lat

Ile poezji z drugiego człowieka

niekiedy do wielkich wierszy
prozaiczne udo wystarczy
bicie serca pod skórą
i słowa - jestem taki samotny
czasami to wystarczy

lecz bywa że z drugiego
wziąć trzeba formę całą
choćby to był ktoś
zwyczajny co żyje patrząc
na czarne od sadzy ściany
prowincjonalnego miasta

z łóżka stołu i śmietnika
poeta przerobi wszystko
nienasycony podglądacz
śmiesznych ludzkich czynności
nie piszący nigdy
wiarygodnych sprawozdań

ani kronik z biegu historii
ani recept na rany kolan
na wstydliwe skutki wyboru
siebie kosztem drugiego
z którego do wzięcia
wciąż tyle poezji

CRISPR - Różewicz [nie śmiem]

Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
W innych językach
śpiewamy swe pieśni miłosne
cudzoziemcy, wrogowie.

Znacie ten głos
łamie się w suchej krtani
jak trzcina
stare wiersze opadają ze mnie
o nowych nie śmiem jeszcze marzyć
o nowej poezji
Nie zatonę w tobie.
chcę, żebyś zatonął
we mnie.

CRISPR - Różewicz [świadek]

Ty wiesz że jestem
ale nie wchodź nagle
do mojego pokoju

mogłabyś zobaczyć
jak milczę
nad białą kartą
Myję podłogę w kuchni
na czterech łapach,
w pozycji psa.

Czy można pisać
o miłości
słysząc krzyki
zamordowanych i pohańbionych
czy można pisać
Pranie jest zdrowe i pożyteczne
jak wyprana koszula. Pisanie
jest podejrzane.

Nie wchodź nagle
do mego pokoju
Zobaczysz niemego
Jestem już czysta,
czekam na ciebie. Przynieś mi
swoją ciszę 21 v

21 CRISPR to metoda edycji genów polegająca na 
przecięciu sieci DNA i następnie „wklejeniu” w to 
miejsce dostarczonej z zewnątrz sekwencji genetycz-
nej, która uzupełnia lub zmienia geny pierwotne. 
DNA wierszy Różewicza, będących odrębnymi 
żywymi organizmami w jego ciele, do którego 
dostęp miała Świrszczyńska, zostały zedytowane 
sekwencjami genetycznymi z jej wierszy: Kochan-
ków dzieli miłość (z tomu Jestem baba) oraz Szczekać 
nie potrafię, Literatka robi pranie i Dwie nasze cisze 
(z tomu Cierpienie i radość). Celem tej terapii jest 
przeciwdziałanie nowotworowemu namnażaniu się 
kolejnych wierszy i ograniczenie nowej twórczości 
wyłącznie do działań redakcyjnych na istniejących 
komórkach macierzystych, których siła wyrazu już 
została krytycznie potwierdzona przez specjalistów.

Przewozy krajowe i zagraniczne

ul. Broniewskiego 38/12, 87-100 Toruń
tel. 56 686 05 05, 604 282 235

www.droloff.com.pl

 przewozy krajowe i zagraniczne

 wyjazdy turystyczne

 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów

 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych

Mariusz Robert Stoppel

Ostry cień mgły
 
                  Nie tylko poetom
 

Święty Boże, Święty Mocny 
Mocny a Nieśmiertelny 

uratuj błękit nieba nad pożogami 
a popiół świątyń niech użyźni 
tą i tamtą ziemię 

Święty Boże 
strąć w czeluść głęboką zadufanie 
niech upadnie 
zapadnie się w przepaść bezdenną 
bezpowrotnie 

Święty Mocny 
Mocny a Nieodgadniony 
od powietrza i ognia, i wojny 
za przebłaganie za grzechy nasze 
i całego świata 
daj nam nutę poezji 
pełną pokory i czystych intencji 
choć poetów już nikt dzisiaj  
nie słucha 

Ty Nieśmiertelny 
który pocieszasz człowieka prostego 
na obraz według serca swego 
daj ptakom wytrwałą zdolność lotu 
nad ruinami od złowrogich pocisków 
grzechu naszego 
Ty, który Jesteś, bo Jesteś 

Mocny i Nieśmiertelny 
nie daj wiary mordercom 
wyposażonym w język szyderczy 
znad zgliszczy smoleńskich 

zamknij echo ich słów 
w pustej studni kłamstwa 
z której nikt nie nabierze już  
ani jednego wersu… i wody 

bo dziś cień skrzydła samolotu 
krzyczy, przestrzega i błaga 

niech mgła opadnie 
o Święty Mocny
a jaskra z oczu naszych niech się stoczy 
w czeluść i da wybawienie 
a poległym zbawienie 

O Święty Boże, Święty Mocny 
Mocny a Nieśmiertelny 
pozbaw nas pychy 
przyczyny wszystkich wojen 
w duszach i w oczach naszych 
i na tych igrzyskach śmierci 
w uniesieniu naszym i gniewie 

byśmy z miłością spojrzeli 
w zieleń ciszy trawników 
w szelest drzew leśnych 
w parkowe alejki wytchnienia 

… 
rosyjski okręcie, 
pieprz się! 

                      Światowy Dzień Poezji 
                                 21.03. AD 2022
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W sklepie z niespodziankami

              Annie Stankiewiczowej

Pogodna jej postać
rozświetla piwniczne ściany
z czerwonej cegły
i szarej zaprawy
W oczach
odbijają się niebieskie wzory
z niemieckiej i angielskiej porcelany
Sznury korali 
pereł
i półszlachetnych kamieni
jasnym jej włosom
dodają blasku

Na wchodzących
padają odbicia 
z kryształów
i szkła ciętego

Dłonie władczyni
tej gęstej przestrzeni
srebrzystym szydełkiem
tworzą kwiatki 
gwiazdki …
z kordonku

Przesuwam się uważnie
między stosami obrazów
miejscowych artystów

- A chusteczki do nosa
obrębiane koronką
pamiętasz?
Z głębi któregoś z regałów
ręka wyjmuje ich stos
a każda jest inna!

- A w czym je uprałaś
że są takie bielutkie?

Przede mną pojawia się
pudełko pamięci
o mydlanym zapachu
Jedne z kostek mają wyciśniętą cechę
sprzed drugiej wojny światowej  
inne – tuż po niej

Pochylam twarz
By zmyć z niej zdumienie

- Ale takich szklanek
jakimi moje babki
wycinały ciasto na pierogi
nie masz!?

Wychodzę ze sklepu
śpiesząc się

Muszę spróbować kawy
z nowej (tylko dla mnie)
filiżanki
i zrobić na obiad pierogi
wycinane „nową” szklanką

Kawa choć z żołędzi
w takim naczyńku
smakuje luksusem
Czy pierogi
sycą tak 
jak klikadziesiąt lat temu?

 
Augustów 31 grudnia 2021     

Zwątpienie a ciekawość

                 Z opowieści Larysy Kuźmicz,
                 zmarłej w 2010 roku

Znajoma
z domu nieopodal Necka
-  jeziora którego fale
i odbite w nich chmury
przegania wiatr w różne strony  -
zapatrzyła się w dawne lata
O nasze nogi 
ociera się kot domownik 

Kochały się w nim
starsze ode mnie sąsiadki
Wyróżniający się w nauce uczeń
dobrze ułożony
przyciągał wzrok… 

Matka
podsuwała mu najlepsze kęsy
Ojciec prawnik
(kolega mego ojczyma)
ustawiał go do światowego życia
i zabierał na polowania

W  niedzielnej drodze do cerkwi
wyglądali jak Trójca
z barwnej ikony 

Oglądałam go często
na tle niezmiennego nurtu Niemna
i nieba z chmurami 
pędzonymi wiatrem
w różne strony 
Wierzyłam
- tak wygląda szczęście
o którym często prawili dorośli

Świat 
pożegnał na kartce z zeszytu
„Nadajeło adiewatsa i razdiewatsa”
Grodnem wstrząsnął odgłos strzału
i  jeszcze głośniejsze lamenty

Dziewięćdziesiąt lat rozważam
Czy łatwiej
być brzydką
a w następną wojnę
często brudną
i głodną
by mieć ciekawość tego
co przyniesie
kolejny dzień

Zapatrzyłam się
na dobiegającą wieku
postać
- a może idol 
z jej dziecięcych lat 
miał duszę kota
i chciał mieć jedno ubranie
na którym ślady pieszczot
bliskich ludzi
zostawałyby na zawsze?

I czy mogę znajomej
powiedzieć 
o moim przypuszczeniu?

          Augustów, październik 2021. 

Irena Batura Pukanie płomieniem do nieba

                      Rodzinie Borowskich

Bardzo dawno temu
bose stopy postawili tu ludzie
jeszcze wtedy
gdy jezioro nie miało nazwy

Płonie stary dąb
Ogień odbija się od wody
I daje nadzieję
- to dobre miejsce
nazwijcie je Smolany Dąb
bo długo jeszcze
grzać się będziecie
przy pogorzelisku
-  a jezioro - Gremzdy

Dawno
imię osady
na północnowschodnim brzegu
- Bursynowizna -
wywiedziono od kolonisty - smolarza
Późniejsi posesorzy
zanim odeszli do lepszego świata
(chociaż wątpliwe czy piękniejszego)
Odnajdywali tu swoje miejsce 
Czas wytyczał drogi
wzdłuż brzegów
- zimą po jeziorze

Rok 1938
Pożar we dworze!
Wody dużo!
Płomienie pukają do nieba
Odpowiedzi nie ma
Ratujący pierzchają

Ogień wchłania
szum pobliskich drzew
ryk krów rżenie koni
i drobniejsze istoty

Dziedzic liczy detonacje
i nasłuchuje
z którego schowka wydobywają się 
Dworu mu żal
- taki dobry magazyn broni
na zbliżającą się wojnę!

Kilkadziesiąt lat później
pan Henryk więzi płomienie
w kowalskim piecu
Przy ich pomocy
urządza świat piękniejszym
o metalowe rzeźby

Pani Maria Kłoczkowa z Augustowa
ogarnia spojrzeniem po raz pierwszy
siedlisko nad jeziorem
i teraz rozumie
- jej babka Celestyna
ponad sto lat wcześniej
nie chciała stąd odejść 
i zabrała ze sobą obraz
którego nigdy już nie konfrontowała 
powrotami

Postscriptum
Do Bursynowizny wracam myślami
Za każdym razem
gdy dotykam chłodu
róży ze stali
przywodzącej tamte krajobrazy
z wodą
i płomieniem                 

Październik 2005
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Bartosz Konopnicki

Szum

W rdzawoszarych budynkach 
z oknami otwieranymi raz na tydzień  
to tak dla niepoznaki  
 
tli się strach 
rosną cierpienia 
dokonywane są małe zbrodnie ze słów 
 
szum miasta 
jak cisza w samotności 
 
w bandażach egzystencji 
przyszło ci rozdrapywać rany 
 
z przeszłości i te które dopiero nadejdą 
a i tak nie zabliźnisz ich do końca 
 
niemy tłum gdzieniegdzie umazany 
kropką szklanego ekranu 
biegnie w przyszłość  
 
ubierasz markowe ciuchy 
to też dla niepoznaki 
 
próbujesz przyłączyć się  
ale to nie tak 
 
nic tylko pustka 
 
twoje ciało rozwarstwia się 
przygniecione niemym 
krzykiem

Grzegorz Borowiec

Słońce próbuje przebić się przez dym

Wieże fabryk stoją dumnie w chmurach
są jedynymi stałymi punktami uniwersum
jak poranny papieros
czy ucisk w klatce piersiowej

Liczę i przekładam pieniądze
ledwo stać mnie na zapomnienie

To szaleństwo

Zostawiam część siebie w zamian
za dach stare okna
i coś do picia
nic więcej

Jarosław Kapłon

portret

to zdjęcie jest jak wizytówka reprezentuje mnie 
bez słów zdradza szczegóły tamtej chwili 
na krańcach mieszkania w pokoju przestrzeń 
wykracza poza kadr obliż usta i nie zamykaj oczu 
patrz na miasto za oknem niech cię dopadanie 
realizm człowieka przechodzącego przez przejście
szum ulicy stukot obcasów za zakrętem 
jak za dotknięciem różdżki światło wybucha 
widać fioletowe smugi samochodów 
po chwili znikają pod powiekami niczym mroczki 
tkwię na stołku w błysku fleszy szukam kobiety 
swojego życia odrobiny miłości muszę więc 
trzymać się światła nie schodzić z tej drogi 
w tych czasach ulice są jak rzeki czasami można 
wypatrzeć złoto brakuje tylko wojskowej orkiestry 
maszerującej środkiem jezdni wzdłuż białej linii 
prawdopodobieństwa że to dzieje się naprawdę 
kiedy wstajesz spojrzenie dochodzi do siebie 
przenosisz się w czasie pijesz herbatę w magicznym kubku 
jesteś kimś innym kimś kogo znasz od dziecka

Katarzyna Kolbiarz

miejsce

było miejsce
sine od braku
obtłuczone
przez pustkę
cofało się w bólu
chowało 
wsysało się
z chrzęstem
i ze zgrzytem
wciągając części miękkie
które piszczały
krzyczały
wyły
wiły się z ciasnoty

wciąż gdzieś jest
to miejsce
czuję je
a nie widzę
słyszę tylko wrzaski
piski
i wycie
z ukrycia

Monika Deląg

***

Jakoś dziwnie układają się dziś wieżowce 
jakby na każdym piętrze zatrzęsła się ziemia 
jakby całe miasto zeszło na manowce 
a okna gęstniały od marnej przestrzeni 

Może to seria osobistych usterek 
lub zbyt ciasno zatrzaśnięta klitka
może przyzwyczajenia ważyły zbyt wiele 
i duchota nagle stężała za szybko   

Ktoś pomalował sufit na pistacjowo 
gdzieś poskręcały się storczyków łodygi 
ruch po widnokręgu jest wciąż niewiadomą
historia murem wspina się przez wieki

Paweł Wacek

O kolejnych urodzinach

To jest tramwaj wokółmiastowy, na bilet wokółmiastowy. 
Bez przystanków, żeby nie tracić czasu, 
którego i tak nikt już nie ma, już tylko 
spóźnienie się piętrzy w stronę wieży Babel.
Będę za jakąś godzinę, jak się bardziej nie spóźnię.
Więc dokładnie widać, że to nie czas i nie miejsce.
Poważne rozmowy potrzebują czasu i miejsca.
A w tę szczelinę nawet włosa nie wetkniesz. W tym,
w tym nadmiarze ciała i obiektów. W tym,
w tym nadmiarze gestów wykonanych naprawdę i wykonanych na próżno, 
gdy już nikt nie patrzy. W tym,
w tym niedoborze witamin, składników odżywczych, chorób odkładanych,
(aż się znajdzie czas chorować) jedzie
tramwaj wokółmiastowy, ja na bilecie wokółmiastowym. Tramwaj z przystankiem 
na życzenie, które się nigdy nie spełnia, bo każdy ma 
swoje ważniejsze sprawy do załatwienia. 
Za oknem godziny szczytu, wszystko zaczyna się piętrzyć w stronę wieży Babel.
Przy oknie ja, spóźnione życzenie, kasuję kolejny bilet.

12.03.2022
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (26)

14 marca 
Jestem jak najdalszy od czepiania się 

słówek, szczególnie gdy wypowiadane są pod 
ostrzałem kamer i mikrofonów. Wielokrotnie 
doświadczyłem tego stresu, gdy ostrzał ów wy-
muszał słowa, których nagle brakuje albo chce 
się milczeć. Jednak w tym przypadku muszę 
złamać swą zasadę, bowiem to, co przytaczam  
jest symptomatyczne dla myślenia  i  postępo-
wania wielu polityków. Ów powiedział, a media 
powtarzały to jako hitową mądrość, że wojna 
w Ukrainie nie jest normalną wojną, tylko rzezią...

Doprawdy, ale każda wojna jest nienor-
malną  rzezią, bowiem polega na świadomym 
zabijaniu ludzi. Inna może być  tylko skala.

15 marca
W  wiosennym słońcu widać różne smugi 

i cienie na meblach, podłodze i w... głowie. 
Staram się je eliminować.

16 marca
Dzwoni kolega z wiadomością, że te skur-

wysyny zrzuciły rakiety na ośrodki szkolenia wojsko-
wego pod Lwowem. Nie wiem, co powiedzieć. 
Powtarzam tylko jak echo: – A to skurwysyny. 

Globalizacyjna maszynka medialna pierze 
mózgi i wyżyma emocje za pośrednictwem 
nawału informacji, popkultury, reklamy, po-
lityki. Cały czas coś na zewnątrz człowieka się 
dzieje, moje własne myśli i przeżycia schodzą 
do podziemia. Dotyczy to nawet wojny  z  jej 
dramatem życia i śmierci,  w tym przypadku nie 
nieuchronnej, tylko jakby z wyboru. Bo wojna 
rozpętana przez Rosję jest w jej przypadku 
wojną z wyboru a nie z przymusu sytuacyjne-
go. Chyba, że za ten przymus uznać pełzający 
przez wieki obłędną parareligię Wielkiej Świętej 
Rusi oraz mroczne obsesje i chore  ambicje 
leningradzkiego chuligana a potem oficera 
tajnej radzieckiej  policji, który z pistoletem 
w ręku bronił ambasady radzieckiej w NRD 
w 1990 roku.

Wciąż zastanawiam się, skąd u Rosjan 
ta obłędna parareligia Wielkiej Świętej Rusi? 
Chyba z ogromu tej Rusi, z przestrzeni nie 
do ogarnięcia. Przestrzeń czyli natura, a więc 
jest to religia od korzeni pogańska. Ów obłęd 
Wielkiej Świętej Rosji wynika też z ogromu nędzy 
duchowej,  w której Rosjanie cały czas tkwią, 
no i oczywiście nędzy materialnej. Religia za-
zwyczaj wyrasta z prób okiełznania przyrody i 
bywa też prostą reakcją na nędzę. To rosyjskie 
zbiorowe opętanie ogromem rodziło w ciągu 
wieków ślepe oddanie carowi, potem komu-
nistyczne parareligijne szaleństwo, wreszcie 
bezmyślną  wiarę w cyniczną mądrość Putina, 
który daje im poczucie sensu. Mentalność 
niewolników, którzy niczego nie mają prócz 
Wielkiej Świętej Rosji. Zgodnie z głęboko zako-
rzenionym przekonaniem, mimo że większość 
dzisiejszych Rosjan to ateiści, kwestionowanie 
działań władcy jest przez rosyjskiego raba 
grzechem wobec Boga, którego rzekomo nie 
ma. Obłęd, no nie?

17 marca
Rozwożę  swoim samochodem dzieci 

ukraińskie do różnych szkół, aby zapisały się 
na zajęcia. Są śmiertelnie poważne, spięte. 
Rozluźniają się trochę po serdecznym przyję-
ciu przez dyrekcje szkół. Podziwiam polskich 
pedagogów.

Dwie zalęknione trzydziestolatki spadły 
nagle z nieba, czyli spod Kijowa. Dzwonią, 
że są i ... Kombinuję, co robić, idę po nie na 
dworzec. Mówią, że chcą pracować. Udaje 
się załatwić pracę, z noclegiem gorzej. Służ-
by wojewody proponują nocleg w Sępólnie 
Krajeńskim. Akceptuję propozycję, wiozę. 
Kobiety są bardzo spięte, ich mężowie na fron-
cie. Spoglądając na szary krajobraz mówią, 
że na Ukrainie jest już zielono... Ja też lubię 
zieloną Ukrainę.

Dzwoni starszy facet, który chce jechać ze 
mną na granicę, aby... zobaczyć. Stawia nawet 
warunek, że może na to poświęcić tylko dwie 
doby. Tym razem wiem, co powiedzieć.

- To nie teatr, panie Joachimie – mówię 
i przerywam połączenie.

18 marca 
Globalistyczne zdarzenia, które nas w 

ostatnich latach ogarnęły (pandemia, wojna) 
wyzwalają na zasadzie reakcji myślenie perso-
nalistyczne. Aby nie zwariować trzeba bowiem 
reagować na ten świat poprzez pojedyncze  
zdarzenia, odrębne osoby. To daje poczucie 
stabilności, tak jak owo rozłożenie zdarzeń 
na czynniki pierwsze (noty z 10 i 13 lutego 2022 
roku). I nie zapominać o sobie. Nie uogólniać, 
nie filozofować, tylko brać chwilę taką, jaka jest. 
Behawioryzm? Tylko wtedy, kiedy nie ma się 
wyrobionej moralności i światopoglądu.

19 marca
Dzień, na który czekam prawie cały rok. 

Jedenasty Marsz na orientację po 18 południku. 
Blisko 300 radosnych uczestników, głównie 
młodych. Z przyjemnością obserwuję  ich 
energię, entuzjazm, zaciekawienie. Cieszę się, 
że wraz z kolegami z Bractwa 18 Południka 
po raz jedenasty mogliśmy taką imprezę zor-
ganizować.

20 marca
Wciąż nie mogę zapomnieć tych dwóch 

wielkich i ciężkich toreb należących do Ukra-
inek, toreb, które niosłem z dworca do redak-
cji. Wszystko, co uciekinierki miały, to te torby. 
Napotykani ludzie usiłowali coś do tych toreb 
dołożyć, na pewno w szczerym odruchu współ-
czucia, ale... nam potrzebne było jakieś lokum. 
Wtedy zapanowywało głuche milczenie... 

Rozumiem... Mimo wszystko rozumiem. 
Wszystkich rozumiem.

21 marca
Pierwszy dzień wiosny. Światowy Dzień 

Poezji. W Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Kultury poeci czytali swoje wiersze, nie tylko 
ci wyróżnieni odznaczeniami państwowymi.

Atmosfera podniosła, poczucie sensowno-
ści poezjowania dziś. Były też wiersze o wojnie...

Ukrainka czytała ukraińskie.

22 marca
Cały czas , niekiedy nawet z wojskowym ry-

tuałem i przytupem, celebrują rocznice swoich 
cierpień i kłopotów z lat osiemdziesiątych XX 
wieku. Czasem muszę dokonywać niemałych 
starań, aby w te kałuże gorzkich narzekań i 
sentymentalnych łez nie wdepnąć. Alarmu-
jący telefon, że tam a tam na kierowniczym 
stanowisku pracuje były funkcjonariusz Służby 
Bezpieczeństwa.

- Co robić? – pyta rozmówca
- Strzelać? – odpowiadam pytaniem na 

pytanie.
A przecież czas obecny unieważnił  prze-

szłość, przynajmniej w jej żywym wymiarze. Stał 
się kolejną kurtyną.  Jeśli tego owi historyczni 
bohaterowie nie doświadczają bezpośrednio 
na froncie, to niech zbliżą się do uchodźczej 
gehenny. Dwa miliony uchodźców w Polsce – 
tego nie da się nie zauważyć. 

23 marca
Wojna eskaluje. Z  jednej strony ide-

ologiczno-polityczny przekaz wciskany przez 
media, ale też poprzez  wtórnych wobec nich 
poputczyków z kolejki po bułki bądź z nadal 
organizowanych promocji marketowych, z  
drugiej radykalizacja  emocji – chęć odegrania 
się, zemsty, zwycięstwa. 

A w tle miliardy dolarów zamrożonych 
rezerw walutowych przeznaczonych już do 
likwidacji zniszczeń i odbudowy – obojętnie 
czy dokonywać będą to Ukraińcy czy rosyjscy 
okupanci (por.nota z 24 lutego 2022 roku). I te 
dolary wydają się być największą siłą sprawczą.

Zachód z jednej strony chce, aby wojna 
trwała, z drugiej dąży do deeskalowania kon-
fliktów i utrzymania pokoju. Jest zamożny, 
bezpieczny, wygodny. Kolejny absurd jak sama 
wojna.

24 marca
Schodzi z nas ten czar spontanicznej 

reakcji na wojnę, gestów pomocy, wybuchów 
oburzenia. Dziwimy się nawet trochę sobie, że 
tacy pełni wiary w to, co robimy wtedy byliśmy, 
a jest jak jest...

25 marca
Jakaś babcia ubrała dziecko w sino-żółtą 

(po połowie) kurteczkę. Cóż ono jest winne?

26 marca
Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska, piszą-

ca ze wspomnień i fantazji, denerwuje się z 
powodu mojej noty z 13 lutego 2022 roku, w 
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której krytycznie odniosłem się do cieni prze-
szłości przeszkadzających w bezpośrednim 
odbieraniu świata. Zapewne potraktowała 
to jako negację swego pisarskiego źródła, 
czyli przeszłości. Nieporozumienie, być może 
spowodowane zbytnią ogólnikowością mojej 
wypowiedzi. Ja nie neguję przeszłości jako 
pisarskiego skarbca, szczególnie w prozie, 
tylko przestrzegam przed oglądaniem dnia 
dzisiejszego przez okulary z tamtych epok. 
Idzie mnie o codzienną komunikację ze 
światem a nie o literaturę.

27 marca
Mój bliski współpracownik, człowiek 

coraz bardziej kreatywny, zaskoczył mnie, 
mówiąc, że sprawę tę trzeba temu a temu zlecić. 

Nie omówił zasad tego zlecenia, formy ani 
motywacji tego, komu się zleca. Momentalnie 
przypomniała mi się socjalistyczna gospodar-
ka nakazowo-rozdzielcza, w której wymyślało 
się różne cele a potem rozdzielało robotę. 
Bez szczegółowego planu, bez zabezpieczeń 
kadrowo-materiałowych. Po prostu: - Zróbcie!

Pamiętam, że jako inżynier do spraw 
utrzymania ruchu maszyny papierniczej III 
w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu 
byłem zarówno odbiorcą jak i nadawcą tako-
wych zleceń. 

Nie się nie składało, nic się nie udawało, 
skargi i lamenty na naradach produkcyjnych. 
A robotnicy, którym zlecałem wciąż upominali 
się o wyższą stawkę godzinową.

- Panie inżynierze – mówili. – My nie chcemy 
już pracować za 9,50 zł, tylko za 10,50, a nawet 
za 11,50 zł.

W sposób zdroworozsądkowy przywo-
ływali kwestię motywacji pracy, o której mój 
znakomity współpracownik zapomniał.

28 marca
Wciąż myślę o narodzie ukraińskim. 

Dlaczego tak szybko dojrzał, że krwią okupuje 
swą niezależność? Jeszcze kilka lat temu defe-
tystycznie przystał na aneksję Krymu a teraz...

Według mnie, przyczyniła się do tego 
globalizacja wraz z całym swym systemem 
informacji, ukazującej lepszy świat, no i ze swo-
im konsumpcjonizmem. Masowa emigracja 
zarobkowa też otworzyła Ukraińcom oczy. 
Uświadomili sobie, że można żyć własnym 
samodzielnym państwie, bo współczesna 
technologia i ekonomia na to pozwalają. A 
konsumpcjonizm, mimo swego bagażu uzależ-
nień, daje jednak pewne poczucie wolności. 
Jest to więc naród odglobalistyczny. Ciekawe 
pojecie, ciekawe zjawisko..

29 marca
Szaro-ugrowe Bieszczady, sączy lekki 

deszcz. Remontowanym ale nie używanym 
torowiskiem Chyrów (Ukraina) – Zagórze 
(Polska) jadą na wschód dwa szynobusy 
PKP pełne dzieci. Młodzi bieżeńcy. My, czyli 
Bractwo Inflanckie, jedziemy w drugą stronę 
z ładunkiem 1200 kilogramów pomocy hu-
manitarnej i wojskowej. Mamy telefonicznie 
dogadanego przewoźnika ze Lwowa, ale on 
ani my nie wiemy jak  przeładować ten towar.

Młodziutki policjant na rogatkach 
Krościenka wyjaśnia: - Musicie wjechać w strefę  
bezpieczeństwa po stronie ukraińskiej, a tam jest 
plac, na którym przeładowują się humanitarni. 
Musicie jednak przejść odprawę dwóch stron. 

Ci, którzy nie mają paszportów mają  
skwaszone miny. Chcieli coś więcej zrobić, 
coś zobaczyć.  Pocieszam: - Zrobiliście wiele, 

przygotowując  transport, plącąc niemałą składkę. 
Zostali po polskiej stronie. Szkoda. 

Odprawa pro forma: przegląd paszpor-
tów, lustrowanie ładunku. Ukraińcy są jed-
nak bardziej liberalni. 3,5 -tonowy biały Fiat 
podjeżdża pod naszego ciemnoniebieskiego 
Mercedesa. Ukraińscy żołnierze i celnicy 
lustrują pro forma początek rozładunku, 
lecz szybko się zmywają. I dobrze, bo w głębi 
mamy coś bardziej wojskowego. Trójka twar-
dych, silnych Ukraińców,  w tym jeden mło-
dzik pomaga przy rozładunku. Reprezentują 
Obronę Terytorialną. Dziękują, a my im za 
walkę o niepodległości i godność człowieka. 
Głosy nasze lekko się załamują. Po godzinie 
każdy jedzie w swoją stronę. 

Tuż przed odjazdem młoda piękna 
ukraińska żołnierka, prosi o wpięty w moją  
kurtkę znaczek solidarności Polski z Ukra-
iną przedstawiający barwnego motylka, bo 
bardzo jej się podoba. Odpinam, wręczam. 
Kobiecość silniejsza jest  niż mundur. 

W Przemyślu, dotąd uśpionym, ogni-
skiem ruchu stał się dworzec kolejowy. Oży-
wia się szczególnie po przyjeździe pociągów 
z Medyki. Rozmawiam z przestraszonymi 
kobietami. Chcą jechać do Brna. Pytają się, 
czy jest autobus. Mówię, że nie. Prowadzę je 
do kasy, sugeruję kierunek Kraków- Katowice 
- Bielsko-Biała.

Młodzież w punkcie informacyjnym 
nic o Brnie nie wie. Nie jest w stanie znaleźć 

połączenia. Po raz kolejny przekonuję się, że 
orientacja młodzieży w przestrzeni świata jest 
coraz gorsza. Ją trzeba mieć w głowie, żaden 
smartfon głowy nie zastąpi.

W Ustrzykach Dolnych spotkanie z Hisz-
panami, którzy  przekazują dary Ukraińcom. 
Przejechali aż z Andaluzji. Poprosili mnie 
o sfotografowanie całej operacji . Czynię 
to z satysfakcją.  Ależ ten Putin zjednoczył 
Europę! 

30 marca
Autostradowe Miejsce Obsługi Podróż-

nych w Stróży powiat Kraśnik. Zajechał auto-
bus z napisem „policja”. Wysiadają uchodźcy 
z przejścia granicznego w Krokowej, których 
policja wiezie na Dworzec Centralny w War-
szawie. Same kobiety z dziećmi, babcia ledwo 
chodząca z archaiczną torbą w ręku. Pytam 
jedną z pań dokąd jedzie: 

- Do Belgii.
Pozostałe nie wiedzą dokąd jadą. Zdają 

się na łaskę losu, czyli Polaków. 

31 marca 
Zauważam, że ludzie coraz częściej za-

czynają w odruchu obronnym  oswajać coraz 
gęstszą rzeczywistość, w której grzęzną:

- Tu byłem, tego znam, zobacz trzy lata temu 
tankowałem na tej stacji.

Wyodrębnienie osobistej autonomii jest 
reakcją na duszącą globalizację. v
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Bartosz Konopnicki

Fenomen

Jesteśmy tu 
z przypadku 
i na chwilę 
 
taki fenomen 
siwiejących włosów 
tkanek i włókien 
 
jeden oddech 
jeden obrót naszego świata 
jeden obrót drogi mlecznej 
 
dziś widziałem mrówkę  
niosła martwego konika polnego 
z takim zaangażowaniem 
 
że świat wokół niej nie istniał 
 
ona też jest z przypadku

Marek S.Podborski

POŁÓW

Porwałem cię
na setną próbę
żeby fastrygować drogę
przemieszać zgwieżdżenia
wymówić świat 
pełnymi kątami
na skrzącym grzbiecie cent
aura
już plecie kołtuny
w mas pierwotne guny
                     podstruny
                       
Frenetycznie przecież
mogę czas mylić
ale to drobiazg
w tym
płomiennym tańcu

Głodny bóg żywi-ołów

Dariusz Kadyszewski

Byle mieć czym

Na chłodno dyskutujemy o pod-różach, wolnych ludziach, lekkich dietach 
zamyśleni albo pochłonięci zagrożonymi ideami.

Wiosna pachnie rozpadającymi się budynkami, popiołem i dymem. 
Dobrze, że nie widać ciał. Myśląc, że mnie uprzedzisz pudłujesz celnie.

Podobno faceci są z Marsa a kobiety okrywają futrem dzieci broniąc kraj
przed wojną. Gdzieś w tym małe psy skaczące do gardła.

Nic nie zakłóci szaleństwa milczeniem. Nawet ofiary z ciał patrzą biernie. 
Warto pomyśleć co można zrobić lepiej zanim będzie dobrze.

Wszystko jest możliwe bądź uleczalne. Gdy każą to rozbierzemy się 
z godności. A odłamki zawsze można skleić.

Jarosław Seidel

Wołanie na 62-ej ulicy

Chór Starców: Memento mori !

Nie chcę jeszcze umierać !
zawył pośród tłumu 
ślepych i głuchych
– palec wskazujący unosi w górę
i mówi, że pochodzi z gwiazd.
Policjanci ścigają echo w kanionach ulic.

Chór Starców : Memento mori !

Do kliniki ! Do kliniki !
– skanduje tłum
– stos już gotowy
i podkłada ogień.

Urząd Najwyższej Inkwizycji
– zakapturzony gwarant status quo 
umywa ręce.
Wtedy po raz drugi unosi palec i mówi.

Chór Starców : Memento mori !

Elektronika na służbie Pentagonu.
Moskwa wypina pierś i pobrzękuje
złowrogo medalami.
– przestańcie wrzeszczeć :

Chór Starców : Memento mori !

A gdy tryśnie już ze skroni pot czerwony
suknia spłonie i przyklei się do ciała 
jak pijawka
palec w górę unosi po raz trzeci.
Z ust płynie strumyczek muzyki Chopina.

Ave morituri !

Jarosław Seidel

Morituri

pozostaną po nas tylko puste kapcie
drzewa po jesiennej słocie szepczą cicho:
cicho! cicho! słyszycie? lecz ona nie 
słyszy i on też jak tam za borem coś
ciężko dyszy i zdycha w agonii jak
ranione zwierzę pod respiratorem

ustrzelone przez obcego myśliwego
w czystej pościeli nagie leży ciało
już blask w oku gaśnie i oddech ucieka
a nad nim białe duchy niczym kosmici 
anioły rurki wężyki maski i monitory
by dopaść obcego ratując człowieka

ogłaszam koniec pandemii! już dość!
można się rozejść do zwyczajnych zajęć
po apelu poległych na placu boju gdzie
z dumą powiewa  flaga Jolly Roger
idźcie do domu – skończona walka
do kopania dołów rychtowania trumien

pustych foteli i miejsc przy stole
obcy odleciał i już nie wróci – pozostaną
po nich tylko puste krzesła i kapcie
prokurator Judei znów umywa ręce
posyłając na śmierć tysiące
Ave Cesar! Morituri te salutant 
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GŁęBSZY WYMIAR

Stoję na brzegu morza i czuję 
jak przez świadomość sunie
słony powiew wiatru dalekie
błękity i turkusy koją ból lat
oddalają ataki błaznów
i demonów w takiej chwili
istnienie ma sens krew
miarowo pulsuje w żyłach
i wszystko się uspokaja
a świat naszych dni 
zyskuje głębszy
wymiar

Pag 2021

Dariusz Tomasz Lebioda  WIERSZE ChORWACKIE

NOWY DZIEŃ

Nowy dzień nie zrzucił jeszcze
czarnej opończy mroku 
a światła na drugim brzegu
zatoki lśniły jak drogocenna 
kolia

samotna łódź płynęła ku dalekim
brzegom i z granatowej mgły
zaczęły wyłaniać się ośnieżone
szczyty

nowy dzień wstawał bez fanfar
i uderzeń w talerze bez jęku
fletów i klarnetów

tylko samotna sowa 
pohukiwała pośród 
konarów   

i tylko nostalgia i smutek
snuły się lekko w 
odsłaniającym się
przestworze

Chalkida 2019

W ChORWACJI

Morze pyszni się w lazurze
srebrze i turkusie dalekie 
góry zwietrzałe jak szkielety
przedwiecznych ukwiałów
trwają rozpaczliwie w czasie
i przestrzeni z sinej dali 
sunie wolno do brzegu
prom i ludzie wysypują się
jak nasiona z kosmatej główki
przegorzanu świadomość
syci się dalą i szumem fal
myśli trwają w bezruchu
i monotonii darowanej
przez los chwili rany
goją się bezszelestnie
ostatecznie

Korczula 2021

LEGIONIŚCI

Na skwerze w Splicie dwóch 
młodych mężczyzn stoi 
na placu w zbrojach
rzymskich legionistów

ludzie przystają i kiwają
głowami ze zrozumieniem
wymieniają uśmiechy
i fotografują się z nimi

krew sprzed tysięcy lat
dawno wyschła a krzyże
przy drogach i na placach
zdają się błahym snem

i tylko w świadomości
poety pulsuje daleki jęk
odwieczne cierpienie
ludzkiego bytu

Split 2021 

ADRIATYK

Wchodzę do morza i czuję
jego chłodny oddech stoję 
zanurzony po szyję
i wciągam głęboko
rześkie powietrze

dzień za dniem i noc za 
nocą symfonie szumu
chlupotu i ptasiego
pisku dookreślają
miejsca narodzin
i śmierci

dobrych ludzi 
w oku mewy
w blasku rybiej
łuski wybucha
kształt

matowieje czas
i nic nie zdarza się
po raz drugi i nic
po raz pierwszy 
nie ginie

Pag 2021

DALMACJA

Naszyjniki wysp nanizanych
na niewidzialne nici jak chwile
cierpliwie gromadzone
przez lata

zwietrzałe skały muszle
rybie ości na brzegach
i miriady istnień
w toniach

światy sąsiednie w czarnym
menisku kosmosu eksplozje
życia i tragedie zamierania
bystry chłopiec obok 

szafirowego kraba zraniona
kobieta przy perłopławach
i langustach czas jednaki
dla wodnych głębin

i ziemskich dali 
jednaki dla soli 
i tlenu cukru
i błękitu

Zadar 2021

MARTWA CYKADA

Ścieżki przeznaczeń tak się
plątały byś ją nagle ujrzał
słonecznego dnia na drodze
prowadzącej do morza

martwa cykada pośród
zdruzgotanych kawałków
muszli i chropowatych
kamieni

zrodzona z innymi siostrami
na wysokich cyprysach
i w gęstwinach platanów
koncertowała codziennie

wiew słonego morza kołysał
ją pośród fioletowych cieni
zapach traw i kwiatów
mamił w świetle poranka

i blasku księżyca kimkolwiek
nie była i czegokolwiek nie
zrobiła spadła z gałęzi
jak zwiędły liść 

ucichła jak chwilowy 
szkwał i żałobny szept 
odwiecznych 
fal

Pag 2021
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Ewa Katarzyna Skorupska

Giselle

Harfa i półksiężyc 
ukryty
w koronkowych chmurach
kiedy blask zimnej wilidy
znika w gąszczu mirty,
a książę Albert umiera
ukłuty w dłoń kolcem małej róży -
po ostatnim poruszeniu zamkniętej kurtyny,
w niemal dwa wieki później,
kiedy wychodzimy ze złoconych sal opery
widząc odblaski ulicznych lamp
na zmoczonym bruku 
jesteśmy dziwnie szczęśliwi,
jakby śmierć była piękną
pozą tancerza 
opadaniem
w świętą biel i podobnym do oddechu
we śnie unoszeniem się

muślinu baleriny

Janusz Urbaniak

ROZDWOJENIE       

widzę coś co nie jest tym
widzę ruchy ludzi 
którzy próbują naśladować planety

czekam wchodząc w cienie 
tego co przeszło co minęło
próbuję wyjąć ze zwykłości 
osnowę

pewnie krzyczę choć to tylko szept 
jeszcze walczę choć to upór 
zrodzony z nieuzasadnienia i pychy

chcę ogarnąć ciszę poranka 
gdzieś jest rozdwojenie liści i ptaków 
ale nie jest mi dane

nie przyszło to co miało  
– z wiatrem przewidywalności 
ze spokojem z książką prawie 
zamkniętą

ale jestem i piję z dnia 
który pełen jest biedy i kłamstwa 

nie taki miałeś być 
który odbierasz życie wbrew krwi 
zanim przepełni się słońce 
 

Jolanta Michna

***

 
Zanim obejrzała się 
Cień chwili umknął  
Niczym spadająca gwiazda
Jakby to była sekunda  
Niezapomnianego
Nie do odtworzenia obrazu
Zanim postawiła jeden krok
Pewny i niepowtarzalny 
Cień chwili zatrzymał się
A potem popłynął gdzieś  
Daleko z nurtem rzeki
Nie zostawiając  
Najmniejszego śladu

Katarzyna Dominik

Przez filtr

Była myśl nasączona złem,
jeden świt, dwa zmierzchy, trzy czwarte pełni.

Były granice zacierane mgłą,
mosty palone przedwcześnie,
wariaci topiący się w potoku słów i obłąkani.

Ci ostatni sądzili, że się opalą
w blasku księżyca.

Byłam też ja, tak przynajmniej mi się wydawało.

Zerwana z drzewa snu niedokończonego,
pod prawą ręką miałam przyziemność,
pod lewą stopą niebo i nawet nie drgnęłam,
kiedy zrobiono ze mnie mięso armatnie.

Lucyna Dobaczewska

Dziewczyna z warkoczem

Sen to rozbawione dzieci 
biegające po łące

albo kobiety
które wychodzą przed dom
by opowiedzieć o zależności 
między skłonnością do szarlotki
a miłością do jabłoni

sen to nocne kwiaty
które skłaniając głowę
wskazują drogę
wybierającym się w podróż

pociągiem
mknącym prosto w tarczę słońca – na zachód

śni dziewczyna
śpiąca na granicy strzeżonej prawem
którego nigdy nie pozna

zasłona powieki
pozwala jej wierzyć
że to co odsłonięte
jest nierzeczywiste

powieka cienka 
jak linia jej życia

Maciej (Mathias) Chlebiej

Noce Jana od krzyża

Gdy ciemna cicha noc zajaśniała mu złotą wiedzą
Królowie postawili swe armie naprzeciwko -
                Znów chcieli być bogami
                Zamiast wystawić swe życie
Na próbę uczciwą, sprawiedliwych wykorzystując 
Nie jako chrust pod stosy ofiarne, ale im pozwolić
                 Być ludźmi dobrego człowieka,
                 Za którym pójdą do szczęśliwego światła!
Tam czeka dom pachnący chlebem i miodem
Dla każdego gościa przynoszącego puste ręce
                 W których trzyma słońce i swą twarz
                 Na znak zwiastujący to co się stało
Życie mojego mistrza przeminęło zamknięte
Na zawsze czasem
                 Tu gdzie nie było niczego
                 Zanim się stało wszystko
                 Aż do skończenia świata

                               Morawica 25.10.2019 – 20.01.2020
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Rafał Jaworski

Przemiana i gnoza Rainera Marii Rilkego

Nie jestem na tyle opanowany „działką” 
zarozumiałości, by zdobyć się na krytyczne 
rozważania o twórczości i widzeniu świata przez 
Poetę, chyba najdoskonalszego od czasów Króla 
Dawida. Jednocześnie nieskończenie bardziej 
wieloznacznego, którego utwory są pełne rein-
terpretacji wyznawczych, kulturowych, filozoficz-
nych, pełne szerokiego oddechu nie tylko frazy, 
ale i dynamiki spojrzenia. Nie mam ambicji 
wnoszenia czegoś nowego, chcę jedynie zdać 
relację ze spotkania z dziełem Rilkego i z jego 
wpływu na moje, jednak subiektywne widzenie 
rzeczywistości duchowej i materialnej. Dodam 
na marginesie: - butnym trzeba być pokornie, 
w pokorze zawrzeć szczyptę pychy, że się wie, co 
już jednak trąci tytułową gnozą.

Żyjemy w czasach nacechowanych pożą-
daniem emitowania oryginalności, szaleństwem 
kreatywności w okowach komercji wyzutej z 
dramatyzmu, klimacie auto-nasycania własnej 
osoby urojeniami wyjątkowości. Nie gardzi się 
wszelkimi chwytami marketingowymi, łącznie 
z kłamstwem i czytelnym bluźnierstwem; kłam-
stwo w przestrzeni publicznej nie przynosi już 
wstydu, gorzej z krzewieniem prawdy. Takie 
akty są potępiane, wyszydzane i relatywizowane. 
I te chwyty i metody są podziwiane przez ogół 
w kategorii doskonałego sprytu. U konkurencji 
wzbudzają doskonałą zawiść. I jak tu się przyznać 
do poszukiwania Mistrza, autorytetu czy choćby 
istnienia Nauczyciela, przeciwko któremu nie 
wytoczyliśmy hasła wy… dalać”. Jak się przyznać, 
że się znalazło? I jeszcze do bieżącego czerpania 
olśnień w świetle nauki i przykładu przewodni-
ka, duchowej opoki?  Takie to czasy, że „Kto 
się przyzna do Mistrza/ umiera na publiczną 
opinię”. Szczególnie jeśli ów mistrz wczuwał się w 
głębię koegzystencji sacrum z profanum, a nie w 
błyskotki tego, co sami stwarzamy/wytwarzamy. 

              Ducunt fata volentem, nolentem 
trahunt - chętnych los prowadzi, niechętnych 
wlecze - pisał Seneka w „Listach moralnych”. 
Tę sentencję znamy lepiej w formie skonden-
sowanej, bardziej dynamicznej: -  opornego  los 
wlecze. Mnie ta przypadłość dotknęła i jest we 
mnie radość, że los zwyciężył. Los jako fatalizm 
helleński, należy obecnie traktować jako dotyk 
Anioła przeznaczenia modyfikowany wolą czło-
wieka. Ten, którego los jako opornego wlecze, 
uczy się najgłębiej spoglądać w siebie samego 
i w otaczający świat, i w przejawy tego, co się 
staje. „Toczący się kamień nie porasta mchem”. 
Dlatego wolny od obowiązujących sugestii ruch 
myśli i sfery intuicji jest kluczowy dla człowieka, 
który chce wiedzy, a nie wiotkich przesłanek 
dla całościowego pojmowania cywilizacji, jej 
wytworów przesłaniających prawdę obiektywną.

Zacznijmy od podstawowych ustaleń co 
oznacza termin gnoza przystający do współ-
czesności w sposób niezbyt jasny. Przekroczyć 
wiarę, domenę niepewności, wkroczyć całym 
sobą w pełnię zrozumienia. Taka człowiecza 
pokusa rodziła się w historii nieustannie. Można 
by wskazać nadmierne chcenie jako tej pokusy 
życiodajne źródło. A może to jednak głębokie 
pragnienie, wodzone przekonane i sposobność 
człowieka; czasami całych, wręcz heretyckich 
grup.

Czasami ktoś nieśmiało lub wyzywająco, 
pyta mnie: dlaczego ja, człowiek dość sprawie 
poruszający się we współczesności, wierzę w 

zaprzeszłe dogmaty wiary, w odkupienie przez 
Krzyż, w oko Opatrzności, powstanie ciał z mar-
twych, w to, co klasyczni teologowie podają jako 
prawdy objawione i wydedukowane z przesłanek 
Objawienia?  Nie potrafię odpowiedzieć: ja już 
nie wierzę; ja ufam, że wiem. Tak, jest to rodzaj 
pokrewny historycznej gnozie o proweniencji 
Szymona Maga, Saturnina, kainitów i fantastom 
z rodu Walentyna, a może, przede wszystkim, 
Pseudo-Dionizego Areopagity: „Rzeczy widzial-
ne są obrazami niewidzialnych”. Nie wierzę, 
wiem. To narastało twardo, nieznośnie uwierało 
sumienie i intelekt. Oczywiście, to wszczepione 
„wiem”, nie neguje słabości. Jednak w pełni 
doznaję przeświadczenia, że dogmaty kato-
lickie są prawdą pierwszą, że za nimi kryje się 
głębia rzeczywistości, którą należy przenikać. 
W każdym razie z dogmatami nie dyskutuję, 
usiłuję w przypadku zwątpienia dokształcać się 
w egzegezie. To wszystko nie znaczy, że nie mia-
łem (miewam rzadko) zastrzeżeń do Boga jako 
Kreatora w praktyce sprawowania Jego nadzoru 
nad wyklutym z Siebie, czy raczej przez Siebie 
(creatio ex nihilio), światem naszego uwięzienia 
i wolności zarazem. 

Gnoza (gr. wiedza, poznanie) oznaczała 
i oznacza ezoteryczną wiedzę dla wybranych 
pneumatyków zapewniającą zbawienie, albo 
inaczej: jawi się i realizuje jako spekulatywno-mi-
styczny sposób myślenia łączący wiarę i rozum w 
kontekście rozważań filozoficzno-religijnych. In-
stytucjonalnie rozkwitała w okresie helleńskim 
i wczesnochrześcijańskim tworząc całe systemy 
pseudo-racjonalne. Za jej pra-ojca uznaje się 
mieszaninę irańskiego Zostrianusa, babiloń-
skiej astrologii, samarytańskiego Dozyteusza  
(domniemanego mesjasza Samarytan), żydow-
skiego „prawdziwego proroka”. Tworzą kompi-
lacyjny zbiór intuicji, racjonalnych przesłanek 
połączonych z irracjonalnym zacietrzewieniem. 
Bazylides (85-140 po Chr.), ważny gnostyk alek-
sandryjski, uczeń innego heretyka Menandra, 
nauczał: „Niezrodzony Ojciec wszechrzeczy 
wyłonił najpierw z siebie Rozum (Nous) ; z 
niego zrodziła się Myśl twórcza (Logos), z niej 
Idea (Fronesis), z Idei Mądrość (Sofia) i siła (Dy-
namis), z nich zaś Moce i Władza, i Aniołowie  
zwani pierwszymi. Ci utworzyli pierwsze niebo, a 
następnie zrodzili innych aniołów”1. I tak aż do 
liczby 365 powstawały nowe niebiosa. Dlaczego 
przywołuję te przeszłe, niebyt sensowne ko-
smologiczne koncepcje. Bowiem roi się w nich 
od Mocy, Władz i Aniołów. Tak jak u Rainera 
Marii Rilkego, który ich obecność i schodzenie 
pomiędzy ludzi wielokrotnie przedstawiał w 
swoich wizjach.

Gnoza, jak ją pojmuję, zakłada gotowość 
osoby do przyjęcia indywidualnego objawienia, 
istnienia powiewu „bożej iskry” w przejawach 
funkcjonowania uniwersum i mikrokosmosu. 
Jeśli człowiek przeżyje intensywnie wstępne 
okresy swej egzystencji, widzi, że w jego życiu i 
życiu innych, wydarzyło się wiele cudów czy też 
(w innym języku) przypadków nadzwyczajnych. 
Często pełna świadomość uczestnictwa i widze-
nia nadzwyczajnego zjawiska przychodzi dopie-
ro po latach, gdy obraz jakiegoś zdarzenia nie 
chce wyblaknąć na „magnetycznych” ścieżkach 
pamięci i wciąż fascynuje, i prosi o refleksję, o 
jej konsekwencje. Pierwszy, który ja widziałem 
i który zapadł w moje serce, zdarzył się w listo-

padzie 1962 r. Sól św. Agaty  rzucona w jęzory 
ognia, przez świętobliwą ciocię o płomiennych 
włosach, przeciw płomieniom, odwróciła wiatr 
wręcz natychmiastowo i uratowała od zagłady 
nasze w dużej części drewniane domostwo; 
było tak źle, że wyniesiono już z domu meble 
i pościel. Drugi mnie dotyczy i jest przeżyciem 
mistycyzującym, a takie niezmiernie trudno 
obiektywnie weryfikować. Przełamię wstyd i 
zostanę posądzony o duchowy ekshibicjonizm. 
Krótko: w wieku trzydziestu kilku lat. zapra-
gnąłem przemiany serca, po okresie oschłości. 
Po spowiedzi uczestniczyłem w Mszy Św. w 
sławkowskim kościele p/w Krzyża Świętego. W 
momencie przyjmowania Eucharystii żółtobiały, 
jakby musujący promień światła i wiązka ciepła 
idące od Hostii i ręki kapłana przeniknął moje 
serce, rozlał się błogim ciepłem w piersiach. 
Oniemiały, w jakimś odrętwieniu, odszedłem 
na swoje miejsce. Było to zjawisko fizykalne, 
nie urojone. Kilka dni chodziłem oszołomio-
ny. Odrzuciłem ten, zachwycający i budzący 
trwogę, stan ze strachu, że Chrystus, ode mnie 
słabeusza, chce postawy heroicznej. Ale dlatego 
też ocalałem w przyszłym czasie, przestałem się 
lękać. Takie przeżycia odkładają się w głębszych 
warstwach psyche i niejako stygmatyzują, aby 
nie mieć życia nudnego, mieć siłę w sobie na 
retorsje wobec zła. Oczywiście na określoną 
miarę danej osoby, która jest postronkiem dla 
jej możliwości.

Tytaniczny Poeta, R. M. Rilke nie tylko 
spuentował swój poemat pytaniem i stwierdze-
niem: „Kto mówi o zwycięstwach? Przetrwać,  oto 
wszystko”, ale też to zadanie wykonał wzorcowo. 
Jeśli wyrwie się ten werset z kontekstu wiersza 
można by odczytać  życiowy minimalizm, zgodę 
na pośledniość. Nic bardziej mylnego, to „prze-
trwać” dotyczy trwania w zażyłości z wyższymi 
niebami, zgodę na presję Aniołów i vice wersa, 
choć to „nawzajem” trąci nieco ironią, bo cóż 
wiemy o istotach bezcielesnych?  Tu i teraz to 
świadectwo zaczęło wydawać się być archaiczne, 
jego wymóg niezrozumiały; nawet dla współcze-
snych poetów:
- O stare przekleństwo poetów,
którzy się skarżą, gdy mówić powinni,
co  osądzają zawsze swe uczucie
miast je oblekać w kształt, co wciąż mniemają, 
że jest ich rzeczą i ich powinnością
smutek swój, radość swoją – w poemacie
opłakać albo sławić. Tak jak chorzy 
gadają pełnym lamentu językiem,
aby opisać wszystko, co ich boli,
zamiast się twardo w same słowa zmieniać,
jak się kamieniarz, budownik katedry,
zawzięcie zmienia w obojętność głazu. (…)

Wiedz, wielkie słowa z czasów, gdy działanie
Jeszcze widzialne był, nie są dla nas. (…)

Założyłem sobie, a jako były liniowy in-
żynier lubię planować, że napiszę o autorze 
„Requiem” i „Życia Marii”, o moich z nim in-
tymnych kontaktach, o napadach wchłaniania 
jego „Elegii duinejskich”; o tym Aniele co jest  
„przerażenia początkiem” i jego „straszliwości”. 
O współczulnej mistyce miłości, a przede wszyst-
kim śmierci. I ja średnio słaby recytator,  z lekką 
tendencję do zjadania końcówek, jednakże traf-
nie i sugestywnie czytam: „…cóż to są za istoty/ 
które musi się w końcu odstraszać trucizną? 
(…)  Trzeba im twardą rzeczywistość/ wyjąć 
jak sztuczną szczękę./ Wtedy zaczną bełkotać. 
Bełkot, bełkot… bełkot” i odkruszenie ucha 
filiżanki, na którym uchu pisze „Nadzieja” 2. A 

dokoñczenie na str. 18
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tytuł utworu prosty jak cios boksera wagi ciężkiej: 
„Der Tod”.

Trzeba mi wrócić do aniołów Rilkego. 
Przejawiają się w wielu odsłonach. Są one na 
ogół bytami pośrednimi między Logosem 
(Słowem) a człowiekiem. Emanacja taka jest 
wyróżnikiem systemów gnostyckich. I to wska-
zuje na gnostycki charakter dzieła Rilkego: „… 
piękno jest tylko/ przerażenia początkiem,  
który jeszcze znosimy/ z takim podziwem, 
gdyż beznamiętnie pogardza/ naszym unice-
stwieniem. Straszliwy jest każdy anioł. (…)”. W 
drugiej Elegii Rilke stwierdza proroczo: 
„Gdyby teraz archanioł, straszliwy, wyszedłszy 
za gwiazd
o krok tylko ku naszej zniżył się stronie, wniebo- 
wzbite zabiłoby nas własne serce. Kto jesteście?”

 „Księgę Obrazów” zwieńcza wiersz „Wi-
dzący”. Jest w nim zapowiedź Aniołów z Elegii: 
„(…) Małe jest to zwyciężamy,
pomniejsza nawet powodzenie,
i nie chce ugiąć się przed nami
wieczne i wielkie nieskończenie:
To Anioł, co wśród zapaśników
stanął Starego Testamentu… (…)

Komu on skroń do ziemi skłoni,
Anioł, gdy tłum porzuca zbrojny,
ten sprawiedliwy i spokojny
wychodzi z jego twardej dłoni,
co gięła go jak kształt gliniany. 
Już go zwycięstwa nie pomniejszą.
Rośnie: głęboko zwyciężany
Przez moc – coraz to potężniejszą.”

Mamy tu postulowaną koegzystencję „wy-
branych” z kręgami duchów wyższych. To Anioł, 
czyli wyższa istota niebieska, wypala plastyczną 
glinę tkanki i staje się ten paradoks, oksymoron 
w zasadzie: „Rośnie: głęboko zwyciężany”. 

Artur Sandauer  tłumaczy tytuł tego wier-
sza jako „Patrzący”; nie widzący, a tylko patrzący. 
Jest to przekład wprost słownikowy, ale drugie 
znaczenie tego słowa od niemieckiego schau-
en,  w konwencji poetyckiej znaczy widzieć. 
Następuje spłaszczenie głębi utworu. „Widzą” 
gnostycy-pneumatycy, „patrzą” zjadacze zwy-
kłego chleba duchowego (psychy i hylicy). U 
tego komentatora widać chęć obniżenia rangi 
duchowej przekazu autora „Księgi obrazów”, 
obserwuje się zejście w dół w psycho-materię w 
poszczególnych interpretacjach. Sandauer w 
przemowie do „Poezji” mówi, że absolutnym 
nowatorstwem chrześcijaństwa był kult Dzie-
wicy-Matki, a nie zmartwychwstanie ciałem 
Jezusa Chrystusa jako odkupiciela ludzkości od 
grzechu Adama. „Egzaltowany kult dziewictwa 
znajdujemy i u Rilkego (…) Wcieleniem dzie-
wiczości męskiej jest też – obsesyjny u Rilkego 
– anioł. Genezy obu natręctw należy doszukiwać 
się we wspomnianych przeżyciach dzieciństwa. 
Przebranie dziewczęce, nie mgło nie odcisnąć 
się na jego psychice. Pozostał transwestytą, ma-
rzącym o tym,  by odzyskać  utraconą dziewczę-
cość, jej cechy najbardziej fizjologiczne”3 - pisał  
tłumacz.  Takie interpretacje trącą wydumanym 
freudyzmem, a w przypadku Aniołów Rilkego 
jest to absolutne niezrozumienie ich funkcji 
w twórczości poety, które zawiera elementy 
mistyki. Natręctwa więc może bardziej dotyczą 
krytyka niż autora.                   

Od Rilkego uczyłem się wnikania w tkankę 
świata, nie tylko postrzegać jej powierzchnię 

i zewnętrzność, które czasem lśnią, czasem są 
chropowate, najczęściej miałkie w dotyku. Zacy-
tuję stosowny tekst - instruktaż z wiersza „Słowa 
Pana do Jana na Patmos”: …(…) ty patrz, 
spostrzegaj, bardziej nawet/ bądź patrzącym, 
niż kiedykolwiek kto bywał./ Ty masz chwytać, 
brać i czytać,/ masz połykać, który ja rozłamię, 
mego nieba pełny owoc./ I niech jego sok ci 
w oczy kapie,/ ty, masz klęczeć z podniesioną 
głową: po to bowiem cię szukałem. (…)”.    
Oczywiście odnoszenie, porównywanie każde-
go siebie do „widzeń” autora Apokalipsy jest 
bzdurą, ale jakiś dalekie echo odbija się od skał 
Wyspy Objawienia i poniekąd zobowiązuje do 
mimesis. Przywołany wczesnej Pseudo-Dionizy 
zapewniał: „Jeśli malarz będzie się wpatrywać w 
pierwowzorowi piękno, nie rozpraszając się, ani 
w jedną, ani w drugą stronę, to jedynie wtedy 
dokładnie opracuje swój odtwórczy obraz’ (De 
ecclesiastica hierarchia,IV, 3). W tamtych czasach 
do estetyki chrześcijańskiej weszła „koncepcja 
emanacji piękna zmysłowego z absolutnego, 
która spowodowała, że piękno zmysłowe na-
brało sensu symbolicznego i reprezentowało 
piękno absolutne”4. Koncepcja miała ogromny 
wpływ na twórczość poetycką, nie tylko wieków 
średnich, przetrwała w różnych stylach i moty-
wach twórczych do post-modernizmu i post-
-nowoczesności.

W końcu lat osiemdziesiątych, w czasach 
kiedy zaczynałem przygodę z głębią spojrzenia 
poetyckiego,  popełniłem empatyczny wiersz 
o Rilkem:

Oprowadzanie po winnicach męki

1. Mimesis
nie jest niemożliwe widzieć

wszystko inaczej, a jednak żyć
R.M. Rilke

Długo trzeba zestalać wzrok, choćby na ruchu
pantery między prętami kraty, na nadkrusze-
niu ucha
filiżanki bez podstawki, długo wczytywać 
w passus przypowieści, aby pośród gotyku 
ruin,
ascezy świętych, westchnień miłosnych nocy
zwiedzać niewidzialny ogrom przestrzeni,
gdy powieka światła
przesłania soczewkę oka.

Trzeba czekać, 
aż skrzydło serafina otrze czoło spotniałe ze 
strachu
od własnej odwagi, że zaszło się daleko. Słyszeć
szczęk miecza archaniołów na włóczniach
zastępów Lucyfera. Przeżyć starość proroków
na wygnaniu od zrozumienia i choćby echa 
posłuchu. 
Blisko każdego nieszczęścia i radości – być z 
wymownością 
rzeczy w dialogu trwalszym niż pamięć
szczęścia i agresja krzywdy.

Długo patrzeć, błąkać się
po prowincjach istnienia:
zestalić się w esencję wyrazu.
Siebie już nie rozpoznawać
tak, że bez cudu,
bliskim światu 
bardziej stać się nie można.

2. Rilke

Nikogo nie zapraszam

Tu nie ma nic do zwiedzania
nie ma szybkich znieczuleń i zauroczeń 
żadnej turystyki dla złaknionych wrażeń –
Wszystko narzuca się i wciąga
do cierpienia
Tutaj z najsłodszego grona
tłoczy się krwawy pot

Tędy każdy wleczony jest sam
z oderwaną od snu marzenia ambicji
powieką trzeciego wewnętrznego oka
między Anioły – przerażenia inicjacje

Tu sam 
sobie obcy u źródeł przeczystych
krzyżujesz do potęgi swój
najczulszy ból

Będę kusił nadaremnie
że ból zmartwychwstaje trzeciego
setnego tysiącznego dnia 
nocą o świcie

na życie
jako cud tajemnicę przypadek –
w nieogarnionym
roztartą trzcinę myśli

Cóż…  wiersz to tylko wiersz; hołd, którego 
podłożem jest fascynacja i wdzięczność, podziw, 
który rodzi specyficzną sferę miłości. Bywa, że 
takie patrzenie „Widzącego” izoluje w re-socjal-
nej klinice bez klamek. Odcina od wspólnoty.

Znane są relacje jak R.M. Rilke obserwował 
przejawy materii, zjawisk,  zachowań ludzi, ich 
ból i zachwyt i zagubienie. Pierwszym, wielkim 
studium cierpienia i miłości, były „Pamiętniki 
Malte-Lauridsa Brigge”; a potem „Nowe Poezje”. 
M. Jastrun określił „Maltego” jako „pamiętnik 
nadwrażliwości” i tak już będzie do końca twór-
czej drogi. „Malte” był też najważniejszą stacją 
przemiany wewnętrznej i twórczej, z ckliwego, 
sentymentalnego „dupka”, Rainer Maria stał 
się rzeczywiście Poetą. Został sam, wyrwał się z 
wpływu Lou Salome, choć wiele jej zawdzięczał, 
jak choćby przeżycia bezkresnych dróg Rosji, 
zachłyśnięcie się przestrzenią, nabycie szerokiej 
perspektywy artystycznej. Ta „femme fatale” była 
jego przewodniczka opatrznościową. To ona, w 
pewnej mierze, doprowadziła go do rozstajnych 
dróg możliwości. Wybrał cierpienie i samotność, 
w przerażeniu wobec wyższych Mocy. Nie obyło 
się bez zwątpień. W liście do Lou z 1912 r . poeta 
pisze: „…pod koniec pisania Maltego natrętnie 
przychodziła do głowy myśl niby wybawienie: 
nie pisać nigdy więcej.” A dalej: „Czyż nie jest 
to przypadkiem pewnego rodzaju przewrotna 
działalność, gdy się chce  innego człowieka z 
dnia na dzień przeobrazić, by zmienił swą zużytą 
skórę, zamiast by on sam dokonał wewnętrznej 
pracy nad sobą?5” O czyją przewrotna dzia-
łalność chodzi?   0 duchy nieczyste, demony, 
diabły, nawet anioły, które zamieszkują nie tylko 
przestrzeń, ale i są lokatorami dusz i woli ludzi. 
Rilke, wbrew ich knowaniom, odrobił solidnie 
lekcję „wewnętrznej pracy nad sobą”.

Barbara L. Sułowska opublikowała staran-
ne opracowanie pt. „Młody Rilke”6. Obejmuje 
analizę dorobku poety od najstarszego okresu 
budzenia się talentu do „Księgi o życiu mniszym 
Księgi o pielgrzymstwie”. Te Księgi można już 
uznać za nieśmiałe zwiastuny wielkiej przemia-
ny. 

Pierwszy wydany tomik Rilkego to „Życie 
i Pieśni” z roku 1894, czyli wczesno młodzień-
czy. Omówienia krytyczne tomiku były skrajnie 
nieprzychylne: „Widać nie tyle umiłowanie 
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sztuki decydowało o wydaniu, ile chęć sprawie-
nia przyjemności paru dyletantom.”  Przekład 
wierszowania:
„Lubię życia pulsowanie,
wznoszenie i opadanie
falą wzburzoną, spienioną,
tęsknotę nieukojoną.”
 

Drugi tomik to „Larenopfer” –  to dar 
składany bóstwom opiekuńczym domu, Pradze 
i czeskiej ojczyźnie. W jakości obrazowania nie 
było znaczącego postępu:
„Szelmowsko się uśmiecha w górze
księżyc, ten kuglarz niebywały,
sypiąc zerwane z nieba róże
i srebrne wiórki do Motławy”

Pierwszym względnie dojrzałą próbą 
poezjowania, jeszcze tylko poezjowania, jest 
zbiór „Sobie na chwałę” z roku 1989. Sam 
autor chciał go widzieć jako swój pierwszy. 
Uznał, że wcześniejsze publikacje były chy-
bione, przedwczesne.  Jednak Mieczysław 
Jastrun dopatruje się w nim „zapowiedzi 
jego prawdziwie dojrzałej twórczości”, choć 
stwierdza, że „jest to książka denerwująca 
sentymentalizmem, łatwością wzruszeń, 
ogranymi po stokroć w poezji motywami.” 
Reprezentuje model wersyfikowania skażony 
sztuką dekoracyjną i symbolizmem. Nowym 
tonem są wyrażone pragnienia ogarnięcia 
duszą rzeczy świata:

„A ty duszo moja rozszerzaj się, roz-
szerzaj,/ niech ci się dusza darzy,/ jak suta, 
świąteczna suknia/ ogarnij w swym obrębie 
rzeczy zamyślone”7

Pełnia spełnienia osobowego i kre-
owania nowatorskiego wyrazu dokona się 
dopiero w wieku akme, między 33 a 35-tym 
rokiem jego egzystencji. I wpisuje się w etos 
wielkich pisarzy o losach dramatycznych, ale 
spełnionych. Lew Szestow opisuje postacie 
Dostojewskiego i Nietzschego, to figury jego 
„Filozofii tragedii”, które doznały fundamen-
talnego przeobrażenia. Szestow  pisze żarliwie: 
„Historia przeistaczania się przekonań – czy 
może być w dziedzinie całej literatury historia 
bardziej  pasjonująca i pochłaniająca? Histo-
ria przeobrażania się poglądów jest przede 
wszystkim dziejami ich narodzin. Poglądy 
rodzą się w człowieku ponownie, na jego 
oczach, w tym wieku, kiedy zgromadził już 
wystarczającą ilość doświadczeń i obserwacji, 
aby świadomie podążać za głębokimi i tajem-
niczymi przemianami swojej duszy”8 Ten typ 
przemiany dotyczy także Rilkego, choć jest tak 
życiowo różny od kreatora „śmierci Boga” i od 
autora „Biesów”, ale nałożyć szablon i mamy 
pokrewieństwo losu. 

 Nie sposób wspomnieć, niejako mi-
mochodem, o rilkeańskim, skutecznym i więź 
niedostrzegalna gołym okiem, jaka istnieje  
między wszystkimi żywymi, martwymi i urojo-
nymi tworami – zaistniała, zabrzmiała w jego, 
w jego poetyckiej mowie. Człowiek obdarzony 
tak wnikliwym, intymnym sposobem mówie-
nia, jest zaiste wybrańcem bogów”9- pisze 
nowatorskim przenikaniu „widzenia” w istotę  
rzeczy i żywej natury. „. płynna metafizyczna 
Bernard Antochewicz. Ich korelacje z czło-
wiekiem obrazuje wiersz: „Przedwiośnie”
Ostrość zanikała. Raptem delikatnie legła
na szarości odsłoniętych łąk.
Małe strugi już zmieniają nastrój.
A pieszczota, sporadycznie, z wielu stron

gdzieś z przestrzeni chwyta ziemię.

Drogi to już ukazują w głębi lądu.
Niespodziewanie widzisz swego wzlotu
wyraz w pustym drzewie.

Tekst pochodzi z wyboru o podtytule 
„Wiersze rozproszone i pośmiertne z lat 1906-
1926”. Tłumacza interesuje dojrzała twórczość 
poety i rzeczy oboczne, próby tekstów, które 
często rzucają światło na rdzeń przekazu. 
Rilke w jednym z listów z roku 1921 wyznał 
swą misję: „Człowiek może zdobyć  jedną z 
ludzkich możliwości, dostąpić niczym nie 
obciążonego odniesienia, aby przeniknąć w 
inne istnienie, bo świat trwa nietknięty, cały, 
immanentnie i transcendentnie, gdzie rzeczy, 
dzięki przeobrażeniu w dzieło sztuki, są nie 
tylko obecne, ale zyskują istnienie.”  

Łatwiej jest odczucia wyrazić wybranymi 
cytatami z sztandarowych utworów Mistrza, 
które czytający odebrał najbardziej żywo, bo to 
wstyd próbować raz jeszcze wywoływać jakieś 
chrome interpretacje. Ale „czasy” zmieniają 
postrzeganie i każdy ma prawo odnieść się 
do Mistrzów, których uznaje za autorytatywny 
wzór, za realnego ojca w filtrach soczewek 
swego oka. Także chronić ich przed wirusem 
zapomnienia:
„Już wszystkie rzeczy dają znaki do styczności,
A każdego ruchu wionie: zapamiętaj! (…)

Wszystkie istnienia jedną przeniknięte prze-
strzenią:
świata wewnętrzną przestrzenią. Ptaków cichy 
sznur,
przelatuje nas wskroś. A ja który pragnę róść,
spoglądam w świat, i we mnie rośnie drzewo. 
(…)10

To właśnie ta „wewnętrzna przestrzeń 
świat” - Weltinnenraum jest terminem trudnym 
do przetłumaczenia. Żeby zrozumieć jego 
sens trzeba solidnie przetrawić całe dzieło 
Poety. Chociaż zrozumieć to chyba słowo chy-
bione. Według Kate Hamburger, znawczyni 
twórczości poety, cytowanej w zbiorze tłuma-
czeń Bernarda Antochewicza: „Weltinnen-
raum nie oznacza wewnętrznej przestrzeni 
świata, czy też kosmosu, tego co wewnętrzne, 
lecz jest korelatywną , a jako taką, subiektywną 
całością świata i tego co wewnętrzne, by rzec za 
Husserlem: uniwersum biegunów przedmiotu 
i jestestwa.” Powiedziane niezwykle mądrze, 
wręcz hermetycznie w sferze słownej termino-
logii, a może lepiej czytać, przeżywać i aby te 
strofy budowały w nas nierozkładalny byt (bez 
bytu się jednak nie obyło). Muszę zaznaczyć, 
że kongenialny tłumacz autora „Sonetów do 
Orfeusza” Mieczysław Jastrun cytowany tekst,  
kluczowy dla zrozumienia autora, przetłuma-
czył prawie zupełnie inaczej:  „Wszystkie istoty 
przenika tajemnie/ wewnętrzny świat”. Jest 
to jakiś omówienie tematu, bardzo czytelne, 
zawierające interpretację. Jest jednak pytanie: 
czy wyczerpie wielość odniesień,  złożoność 
„znaków do styczności?   Może brak odpo-
wiednich terminów w polskim języku ciąży 
na tłumaczeniach?

We Francji, w tamtym okresie, rozwijał się 
w krytyce literackiej nurt racjonalistycznego 
estetyzmu. Miał znakomitego przedstawiciela 
Paula Valéry, także jednego z największych 
poetów epoki. Jego zdaniem „przedmiotem 
badań literackiego jest wyłącznie sam utwór 
literacki; nie należy do niego osoba twórcy, 
dane jego biografii, sprawa genezy utworu. 
Utwór to wszechświat, zamknięty w sobie, 
dziwny, różnym tym, co w sobie zawiera, i tym, 

czego w nim nie ma – od wszystkiego, jest poza 
nim. Żadne kryteria spoza własnego świata do 
niego się nie odnoszą, a więc zarówno kryteria 
moralności, jak kryteria prawdy (prawda w 
literaturze jest nie do pomyślenia)11

Rilke łamie te teorie, jego przemiany i 
dochodzenie do gnostyckiego „wiem’, jeśli 
nie burzą tej teorii, to stanowią poważny 
wyłom. Może się ona odnosić jedynie do 
literata zasklepionego w sobie od pierwszego 
poruszenia piórem do ostatniego. Sam Valéry 
pośrednio to przyznał w 1927 r. już po śmierci 
autora „Nowych Poezji”: „Drogi Rilke! …wi-
dzę w nim, kocham w nim najsubtelniejszego 
i najbardziej uduchowionego z ludzi tego 
świata, człowieka najgłębiej nawiedzanego 
przez dziwne lęki i przez wszystkie tajemnice 
ducha”.

Pisanie o Rilkem, szczególnie cytowanie 
ulubionych fraz i całych akapitów jest wręcz 
podniecające. Mój tekst mógłby się ciągnąć, aż 
do mojej demencji starczej. Powstał jednak po 
to aby „dać świadectwo” osobowe i intymne, 
aby zachęcić, zniechęconych literaturą współ-
czesną i liryką małej prywatności, do lektury 
poezji i prozy autora monumentalnych „Elegii 
duinejskich”. Można się lękać jedynie zbyt 
głębokiego wnikania w ich wnętrze, tak jak 
Rilke, który wręcz metafizycznie prześwietlał 
„Wnętrze róży” czy „Wnętrze dłoni” w jednym 
z ostatnich swoich wierszy. Ostatni tekst na-
pisany w sanatorium–umieralni w Valmont, 
zaczyna się dramatycznie:
„Przyjdź, ty ostatnie cierpienie, doświadczo-
ne, 
nieuleczalne w tkaninie ciała:
patrz, jak płonąłem w duchu, tak dziś płonę
w tobie… (…)
W twej zawziętości mój łagodny byt tuziem-
ny
otwiera okrucieństwo piekła nie z tej ziemi. 
(…)” 

Kto by dzisiaj chciał odchodzić w cier-
pieniu?! Są skuteczne środki przeciwbólowe. 
Apostolstwo Dobrej Śmierci wymodla odcho-
dzenie w pojednaniu z Bogiem, zakłada po-
godność w tym odejściu. Rainer Maria Rilke 
chory na leukemię, w strasznych cierpieniach 
fizycznych, umiera 29 grudnia 1926 r. Na 
nagrobku wyryto jego tekst:
„Różo, oh, czysta sprzeczności, rozkoszy:
być snem niczyim pod tak wielu
powiekami.” v
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3 „Rainer Maria Rilke „Poezje”, Wybrał, przełożył i 
wstępem opatrzył Artur Sandauer, PIW 1987r., str.12 

4 Władysław Tatarkiewicz „Historia estetyki’ tom II, 
Arkady 1989, str.

5 „Rainer Maria Rilke Lou Andreas Salome Listy”; 
przekład i wstęp Wandy Markowskiej, Czytelnik 
W-wa 1986, str. 367

6 Barbara L. Surowska „Młody Rilke”, Wydawnictwo 
ATEXT Gdańsk 1994 r.

7 Tłumaczenie  Barbary L. Surowskiej z książki „Młody 
Rilke”

8 Lew Szestow „Dostojewski i Nietzsche  Filozofia tra-
gedii”, Czytelnik Warszawa 1987, str. 45

9 Rainer Maria Rilke – odziany światłem”, wybrał 
przełożył Bernard Antochewicz, KAW, Wrocław 
1991 str. 7

10 „Rainer Maria Rilke – odziany światłem”, wybrał 
przełożył Bernard Antochewicz, KAW, Wrocław 
1991 str. 68

11 Stefania Skwarczyńska „Kierunki w badaniach lite-
rackich”,  PIW W-wa 1984 r., str. 237
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Grzegorz Chwieduk

Rezultat

tłumaczenia
prawie święte

nie da się
siła wyższa
obiektywne trudności

finałowa kropka nad i
a właściwie  
o co panu chodzi

coraz mniej
człowieka w człowieku

coraz więcej
brzydkich wyrazów

Grzegorz Chwieduk

Taktyka

łatwo wszystkim mówić
że jest trudnym człowiekiem

zgubił po drodze
cały worek szans

nikt mu nie podał
w porę ręki
ani choćby palca

on z kiedyś
wiecznie gdzieś goniący
to dziś nie on

nauczył się po mistrzowsku
znikać z pola widzenia

taktyka samotnika
stała się cichym
i głośnym faktem

Kacper Uss

Zabawa w podchody

Co wiosnę szuka 
Mnie łąka za domem: 
Dwie zbite z desek bramki 
Skubane przez chrząszcza bramkarza, 
Paczka Waletów obsadzona pędami leni 
I wizg myszy na widok sąsiadki.

Szukam wtedy i ja 
Tej łąki za domem. 
Zbity z tropu  
Skubię ramkę Lomviken. 
30x40 ma murawa rzepaku, 
Chłop pali Marlboro 
I tylko zgięta sąsiadka potwierdza, 
Że zabawa jeszcze nie skończona.
 

Marek S.Podborski

POSTY DO  STAR OSTY         

                        putinowi

panie starosto
powiem prosto
panie wokół pana
tworzą starego warana
kąsającego łanie śliną
- zatrutą hostią

Wojciech Trzciński

***

Moja pamięć jest dobra
O moich przewinieniach pamięta jak przez mgłę
Z oddali i w sposób zamazany

To nie ja kradłem książki niewątpliwie konieczne
W prywatnym antykwariacie
Wrzucając je w podszewkę płaszcza
To pewnie scena z francuskiego filmu sprzed lat
Nie zdarzało się też 
Zawstydzające flirtowanie z innymi kobietami
Zapewne to życie innych
Lub to kogoś innego oryginalna działalność
Nie nabierało się wody w usta
Gdy trzeba było bronić przegranej sprawy
Za to chętnie nabierało się wódki
By pić ze zwycięzcami
Nie moim udziałem było przecież 
Odwracanie się ze wstrętem
Od upadających: zdarzyło się to zapewne
Komuś tylko z twarzy podobnemu
O przypadkowej zbieżności imion
W jakiej to historii
Bo przecież nie w mojej
Brało się pieniądze pod stołem
Czując jednocześnie jedynie słuszne oburzenie
Na oszukujących na podatkach
Nie te usta widziane w przelocie w lustrze
Plotkują z rozkoszą:
O ile nie pamiętam w porównaniu z tym czy tamtą
Jestem po prostu milczącym mnichem
Moja pamięć jest też polityczna:
Dzisiejszym sojusznikom nie pamięta
Wczorajszych zdrad
Lecz wrogowie chwil obecnych
Niech się mają na baczności:
Każdy włos z przeszłości 
będzie im policzony
i nic odpuszczone

Moja pamięć jest dobra
Moja pamięć jest dobra
Dla mnie

Wojciech Trzciński

***

Teraz nie czas na długie wiersze.
Teraz czas na krótkie.
Wiersze.
Życie.
Miłości.
Lub – jeszcze krócej –
Miło. Ma być.
Mi.

Teraz czas na sylaby.

Na początku było Słowo.
A na końcu nie.

-----------------------------------
 
stary zakonnik
okopuje grządki
w dolinie odciętej od tego świata
jest poranek
grabi liście
podnosi rękę do oczu

kiedyś
pytany dlaczego zamknął się w klasztorze
odpowiadał:
trzeba mieć wiele siły
żeby żyć między ludźmi
a ja takiej siły nie mam

tak odpowiadał kiedyś
dzisiaj nie mówi już nic

kto powiedział
że i na końcu potrzebne jest 
jakieś słowo?                 

IRONIE

Dariusz Kadyszewski

tragiczna przepowiednia

w widowni dziura 
dyrygent nie dowierza partyturze 
za oknem gwiżdże wiosna 
fałszywe melodie 
w życiu ważne są wątki kasowe 
powiedział gruby guru 
odwodząc spust 
wystrzelił w górę chrust 
spalając się ofiarnie 
cmentarny stuknął krzyżyk 
naszemu młodszemu bratu 
ubyło komuś lat 
a innych dobija na amen 
fałszywa przepowiednia
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Grażyna Wojcieszko

Gdzieś tam Paryż

I
gdzieś tam Paryż
et son savoir-vivre
a tu 
Błądzim 
błądzim paniusiu błądzim 
po tych Zaroślach, Pustelniach i Ciemnych Lasach 
 
tam światła Tour Eiffel 
i Folie Bergère
a tu
Zamarte
martwe paniusiu wszytko martwe 
od Ogorzelin i Zawady po Barłogi

tam kochankowie
wpadają na  jedną noc
a tu 
Zazdrość
zazdrościm paniusiu zazdrościm 
w Wymysłowie, w Zapędowie i w Skrajnej  

II
gdzieś tam Paryż
et les chaussures Louboutin 
a tu 
Błądzim 
błądzim paniusiu błądzim 
po Czarnej Wodzie, w  Białych Błotach i Glinie

tam bąbelki szampana 
la Veuve Coquelicot
a tu 
Zabijak
piją paniusiu i codziennie biją
od Nicponi i Ubogiej po Głodowo   

tam co rano
inna kawa przy tobie
a tu 
Czarna Woda
wodzim paniusiu wodzim oczyma
o Świcie po Szumiącej Grzecznej Pannie 

III
gdzieś tam Paryż
et le boulevard Saint Germain
a tu 
Błądzim 
błądzim paniusiu błądzim 
w Gajewie, na Pastwiskach i w Pięćmorgach

tam wielki świat 
i Hotel Ritz 
a tu 
Zacisze
cichaj paniusiu cichaj i nie otwieraj 
Gęby ani w Głuchej ani na Pustelni

tam co rano Paryż
i jego savoir- vivre
a tu 
Radzim
radzim paniusiu radzim
jak żyć
w Brzemionach i w Zaroślach 
po tych Trudnych Gniewnych  
paryskich Rozdołach

Grzegorz Zientecki  

DELFIN Z AKABY  

Nie jak na minojskich czarno figurowych wazach 
Ale jak w witrażu plazmy
Trudno uchwytny
Niczym cząsteczka w palcach Heisenberga 
Nie demon prędkości
Ale prędkości eleganckie matematyczne haiku

Nagle wyskoczył ! 
Ma kształt bolida lub ożywionej Oumuamua
Nie żaden tam łuk triumfalny
Ale cudowna magmowa parabola
Brak słów żeby
Nakarmić jej wszystkie tęczookie krople 

Warszawa, 23 września 2021 

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXVIII

1.
Trwamy nad krawędzią wiosny.
Kiedy dotykamy wiatru,
w nasze myśli spoglądają okna zburzonej fabryki.

Zmęczone koła zębate ruchomego mostu
przedrzeźniają mewy.
Wiele w nich pisku i szarosinych głębi,
z których przypływ przenika odpływ.

2.
Mówisz, że niedługo wyjdzie ze mnie księżyc
jak z łąki świt, w którym ukryło się słońce.
Dopiero wtedy będziesz mogła 
nazywać mnie imionami komet, 
żyjących w nienapisanych nigdy wierszach.

3.
Coraz częściej nasłuchujemy przelotu pszczół,
i coraz rzadziej pozdrawiamy chmury.

Słyszysz? Nad miastem krzyczy syrena. 
Ktoś podłożył w czyimś sercu ogień 
i spalił się z miłości.

Mówisz, że ogień jest zaraźliwy! 
I jeśli my płoniemy, ty razem z nami.

4.
Rozpoczęło się lato. 

Robert Drobysz

Wiosna w Budapeszcie
 
 
Azja jest wszędzie 
nieważne Londyn Warszawa
Budapeszt zawsze
mały zgrabny aparat wychyli 
się zza rogu Wielki Brat 
czuwa uśmiechnij się
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FIDELITY 

While hollow burst the rushing winds,
And heavy beats the show’r,
This anxious, aching bosom finds
No comfort in its pow’r.

For ah, my love, it little knows
What thy hard fate may be,
What bitter storm of fortune blows,
What tempests trouble thee.

A wayward fate hath spun the thread
On which our days depend,
And darkling in the checker’d shade,
She draws it to an end.

But whatsoe’er may be our doom,
The lot is cast for me,
For in the world or in the tomb,
My heart is fix’d on thee.

WIERNOŚĆ 

Choć wiatrów straszna dmie potęga
A deszcz obficie ziemię poi 
To serca mego niepokoju, lęku  
Ich siła nie ukoi. 

Bo serce moje nie wie, miły 
Czy los nie trawi cię cierpieniem, 
Czy gorzkie burze drogi twej 
Nie sączą w duszę twą strapienia. 

Los srogi przędzie cienką nić, 
Na której nasze wiszą dnie. 
Wprowadza ciemność w życie i 
Ku końcu wiedzie je. 

Lecz jakikolwiek czeka trud, 
Cokolwiek będzie naszą dolą, 
Czy wielki świat, czy zimny grób, 
Me serce będzie z tobą.

Anne hunter (1742 – 1821)   tłumaczenie Iwona Gandor

A MERMAID’S SONG 

Now the dancing sunbeams play 
On the green and glassy sea; 
Come, and I will lead the way, 
Where the pearly treasures be. 
Come with me, and we will go 
Where the rocks of coral grow; 
Follow, follow, follow me. 

Come, behold what treasures lie 
Deep below the rolling waves, 
Riches hid from human eye 
Dimly shine in ocean’s caves; 
Stormy winds are far away, 
Ebbing tides brook no delay; 
Follow, follow, follow me

PIEŚŃ SYRENY 

Patrz jak słońce tańczy i 
Muska zieleń wód bezdenną; 
Chodź, pokażę drogę ci 
W pereł rafę drogocenną. 
Ze mną chodź i popłyniemy 
W koralowych raf akweny; 
Chodź, chodź, chodź ze mną. 

Chodź, pokażę Ci precjoza, 
W głębi pod prądami fal, 
Oczom obce skarby morza 
Lśnią wśród jaskiniowych sal. 
Jeszcze milczą wiatry burzy, 
Odpływ nie zaczeka dłużej; 
Chodź, chodź, chodź ze mną.

RECOLLECTION 

The season comes when first we met, 
But you return no more. 
Why cannot I the days forget, 
Which time can ne’er restore? 
O days too fair, too bright to last, 
Are you indeed forever past? 

The fleeting shadows of delight 
In memory I trace; 
In fancy stop their rapid flight 
And all the past replace. 
But ah! I wake to endless woes, 
And tears the fading visions close.

A PASTORAL SONG 

My mother bids me bind my hair 
With bands of rosy hue, 
Tie up my sleeves with ribbons rare, 
And lace my bodice blue. 

For why, she cries, sit still and weep, 
While others dance and play? 
Alas! I scarce can go or creep, 
While Lubin is away. 

‘Tis sad to think the days are gone, 
When those we love were near;
I sit upon this mossy stone, 
And sigh when none can hear. 

And while I spin my flaxen thread, 
And sing my simple lay, 
The village seems asleep, or dead, 
Now Lubin is away.

PIEŚŃ PASTERSKA 

Mama mi mówi, uczesz swe loki, 
Wplataj w nie wstążek róż. 
Ozdobą dodaj sobie uroku, 
Gorsety wysmukłe włóż. 

Dlaczego, rzecze, siedzieć w żałobie 
Gdy inni bawią się żywnie. 
Matko! Nie mogę miejsca znaleźć sobie 
Gdy Lubin nie jest przy mnie.  

Jak trudno przyjąć, że minął czas 
Co kochanymi ludźmi obdarzył.
Trwam przy omszałym nagrobku gdy 
Łza gorzka spływa po twarzy. 

A kiedy przędę mą lnianą nić, 
I moje proste pieśni śpiewam, 
Wioska wydaje się nie żyć lub śnić. 
Dziś Lubina przy mnie nie ma.

WSPOMNIENIE 

Nadchodzi znów pora co nas złączyła, 
Lecz dziś już Ciebie nie mam. 
Dlaczego zapomnieć nie mogę co było, 
Czego czas już więcej mi nie da. 
Te dni zbyt dobre by trwać, zbyt jasne, 
Czy na zawsze w przeszłości zgasły? 

Więdnące cienie przeszłego zachwytu 
W pamięci ścigam i gonię; 
I w myślach na moment przywracam do bytu. 
Mą przeszłość napełniam ich wonią. 
Lecz ból smutnej jawy ze snu mnie wydziera, 
Wspomnienie łzą gorzką umiera.
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Gotthold E. Lessing
(1729-1781)

Całusy

Zazdrość, o dziewczę,
Nam liczy całusy;
Więc buzi jeszcze,
Tysięczne całusy;
Chyżo ja cię!
Chyżo ty mnie!
Chyżo jeszcze,
O Lauro, całuj
Tysięczne całusy;
Wszakże ta zazdrość
Pomylić się musi.
 

tytuł oryginału: Die Küsse
tłum. Adam R. Prokop

Wiersze romantyków niemieckich Matthias Claudius
(1740-1815)

Stary i nowy czas

W czasach Homera
Minerwie sowa darowana,
Nie z nudów przypisana;
W czasach Woltera,
Mędrca, co się kastrował,
Nie przystoi jej już sowa, 
Stąd ma wolna rada nowa,
By Minerwie ptak kukał.
 

tytuł oryginału: Alte und neue Zeit
tłum. Adam R. Prokop

Theodor Storm
(1817-1888)

O poranku

Daj mi poranny całus!
Wystarczy ci już snu;
I na swą zgrabną nałóż
Stopeczkę zwinnie but!

Już strząśnij sobie z twarzy
Ów senny blady ślad!
Wszak w światło korytarzy
Dawno blask słońca wpadł.

Ogrodu twojego róże
Skaczą w słoneczną toń;
Już nie chcą czekać dłużej,
Aż złamie je twa dłoń. 
 

tytuł oryginału: Morgens
tłum. Adam R. Prokop

Theodor Storm
(1817-1888)

Wybiła godzina

Godziny dzwon wybija czas,
drżąc leży dłoń twa w mojej,
A moje usta musnął już
Z naciskiem wstyd tych twoich.

W kielichu – po brzeg pełen jest –
Napięciem iskry lite;
Ach odważ się, nie pierzchaj znów,
Póki do dna nie spite!

Przez dotyk ust mych, twych całkiem
Już nie dasz rady odebrać,
Po życia kres nigdy nie mogą
od moich się odżegnać.

Przez dotyk ust mych twych wspólny
Bez ratunku więzione;
Mrok czy świt, na umór jak
za domem utęsknione.
 

tytuł oryginału: Die Stunde schlug
tłum. Adam R. Prokop

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Wieczorna pieśń piechura

Ponad wszystkie szczyty
Spokój.
W sztych wszystek wity
Ty poczuj
Choć nikły wiew.
Te ptaki milczą po lesie.
Prędko los niesie
Moru twój zew.
 

tytuł oryginału: Wanderers Nachtlied 
/Über allen Gipfeln/
tłum. Adam R. Prokop

Matthias Claudius
(1740-1815)

W urodziny starca

Witaj, mych urodzin dnienie!
Radosny chcę być, zaklinam
Takie moje postanowienie,
I pić wina
I pić wina i śpiewać z nut –
Urodzin dnienie, lecz raz najmniej jeszcze, wróć do mych wrót.
 

tytuł oryginału: An den Geburtstag eines alten Mannes
tłum. Adam R. Prokop

Theodor Storm
(1817-1888)

Pieśń młodej harfiarki

Tylko dziś, dzisiaj
Pięknam jeszcze,
Jutro, ach, jutro
To wszystko zginie!

Te tylko chwile
Mój tyś jeszcze;
Samą, mnie samą
Śmierć spowinie.
 

tytuł oryginału: Lied des Harfenmädchens
tłum. Adam R. Prokop

Johann W. Goethe
(1749-1832)

Anons

Piesek jest szukany:
Nie gryźć, nie szczekać ma,
Zbitym szkłem dokarmiany,
Niech diamentami…

tytuł oryginału: Annonce
tłum. Adam R. Prokop
Johann Peter Hebel
(1760-1826)

Johann Peter Hebel
(1760-1826)

***

dla Johanna D. Mertza

Da się bez wielu rzeczy obejść,
Od tych, owych pożądań odejść,
Lecz mężczyzn promil jedynie
Wzgardzi tak babą, jak winem.
 

tytuł oryginału: *** [Wir können 
vieler Ding entbehren] 
tłum. Adam R. Prokop
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(odeszli:
Ryszard Milczewski-Bruno 17 maja 1979,
Edward Stachura-Sted 24 lipca 1979,
Jerzy Szatkowski 2 kwietnia 2019)
Wojciech Siemion 24 kwietnia 2010) 
   
- Dzikie jabłonie – powiedziała Ruth.
Powiedziała te dwa wyrazy tak wyraźnie po 

polsku, że nigdy wcześniej nie zauważyłem, że 
niektóre polskie wyrazy mają takie szczególnie 
swoiste brzmienie, a my wymawiamy je tak nie-
dbale, że dopiero cudzoziemiec, gdy wczuje się 
w ten słowiański język potrafi oddać ich niepo-
wtarzalność. Opowiadałem jej właśnie, chyba już 
dość długo, o Stedzie i Brunie; chyba już dość 
długo i chyba nie był to epitet dla tych dwóch 
poetów, lecz po prostu zbliżyliśmy do miejsca, 
gdzie one rosły, te dzikie jabłonie, i od pewnego 
czasu słuchałem sam siebie. Wczoraj jeszcze idąc 
na spacer, fotografowałem je; na gałęziach wiszą 
jeszcze jabłka.  Ruth, którą spłodził tutaj w roku 
1944 polski jeniec wojenny, tłumaczyła mi ich 
pochodzenie. Wrócę jeszcze w odpowiednim 
momencie do tego. 

Jego książkowa opowieść, którą zatytułował 
„To tak nieprawdopodobne, że aż prawdziwe”. 
(wydana w roku 2010 przez bydgoskie ZLP). 
Przed paroma godzinami przeczytałem i za-
mknąłem tę książkę. Od początku, gdy książka 
się ukazała, do jej przeczytania namawiali mnie 
usilnie moi przyjaciele, którzy są też przyjaciółmi 
autora. Tak czasami bywa, choć z samym auto-
rem nie znaliśmy się osobiście. Szczerze mówiąc 
to ktoś mnie wpuścił w tę lekturę polecając mi ją 
jako książkę o Brunie, a ja biorę wszystko w czym 
go znaleźć mógłbym. No i rzeczywiście. Chociaż 
ta książka jest autobiografią Jerzego Szatkowskie-
go to o samym Szatkowskim można dowiedzieć 
się najwięcej ze słowa wstępnego Dariusza Le-
biody. A Dariusz Lebioda, który Szatkowskiego 
znał, jak rzadko kto,  pisze o autorze: 

„Każdy, kto autentycznie interesuje się polską 
literaturą współczesną, kto śledzi jej linie rozwojowe 
i punkty dojścia, kto zna historie Bursy i Wojaczka, 
Obarskiego i Ratonia, nie może nie wiedzieć kim jest 
Jerzy Szatkowski. Już edycja pism wybranych Bruna i 
obecność w życiu Stachury (…) spowodowały, że wszedł 
on do uniwersum kultury polskiej, a przecież sam jest 
też niezwykłym twórcą, innowatorem języka polskiego, 
lirykiem codzienności i wieczności zarazem, artystą 
chwil jaskrawych i jakże złowieszczego przemijania.” 

   
A więc, jeżeli rzeczywiście ktoś jeszcze nie 

wie, choć to nieprawdopodobne, to powinien 
książkę przeczytać, bo jest prawdziwa i szczera. 
A szczerość Szatkowskiego okazuje się w samym 
fakcie, że jest to książka o Ryśku Milczewskim-
-Brunie, o fragmencie jego biografii; w jego 
życiu obok Stachury (patrz wyżej), był obecny 
Szatkowski. Rozmawiałem o tej książce z Jerzym 
Grupińskim: uważa ją za niecodzienną i kwalifiku-
je ją do prozy poetyckiej. 

Więc recenzować książki nie będę, nie 
śmiem. Liczyłem na wywołanie duchów Bruna i 
Steda, i mam satysfakcję. Po raz pierwszy pojawili 
mi się, gdy leżałem w malignie po operacji serca 
w Tybindze. Utrwaliło mi się to tak sugestywnie, 
że dziś jeszcze to widzę. Zapisałem, gdy było 
mnie już stać na to i wysłałem do żony jako 
jeden z listów:
Piwo           
„Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo,

Krystian Medard Manteuffel 

Esej na odejście trubadurów

niechybnie brakuje tam, nas...”
śpiewanie Steda
...byli u mnie obaj! 
Myślałem, że dusze ich
mnie tutaj nie znajdą, a oni bez słowa 
tak weszli, jak gdyby to była  niedziela sierp-
niowa,
jak dawniej w naszym ogrodzie pod gruszą.

Cóż, wiesz – me serce takim wizytom jest rade,
więc lałem im piwo, a oni śpiewali...
_____     _____     _____     _____     _____     
_____     _____     _____     _____     _____     
Czy piłem wraz z nimi?
Sam piłem, wszak oni już zmarli, 
nie pija się piwa z duchami.
                             
P. S.                              
...co u mnie? ...nic, tylko czasami
poboli, poboli, przestanie...  -  Twój K.

*
No więc, gdy już zamknąłem okładkę 

książki Szatkowskiego, a głowa szumiała, a 
to, co w głowie ulatywało daleko od niej nie-
spodziewanie, jako pierwsza pojawiła mi się 
refleksja optyczna: to ta kora na apli okładki, 
stara, bruzdami poorana kora starego dębu, i 
teraz, gdy książkę zamknąłem, jakby wróciła na 
swoje miejsce, zamknęła, zasłoniła goły pień 
drzewa, który był dla mnie cały czas odsłonięty, 
a ja badałem kolor jego łyka, drogę korników, 
a potem słój za słojem, tę metrykę drzewa. Że 
jestem z zawodu papiernikiem, uczono mnie 
jak czytać życiorysy drzew, które dla papiernika 
są surowcem do produkcji. Brutalne? Pasjonu-
jące! Bo po przecięciu pnia słój w tym samym 
drzewie drugiemu słojowi nie jest podobny, gdyż 
kształtowały się one w różnych klimatach, czyli 
pogodach (ducha?). A można w nich odkryć 
też rany. Przez chwilę tylko pomyślałem sobie 
o wydawcy książki, takoż moim przyjacielu i 
poecie, że zaiste głęboko metaforyczna jest ta 
szata graficzna autobiograficznej książki. Aby 
dowiedzieć się prawdy o drzewie trzeba więc 
drzewo wpierw zabić i tego trupa rozciąć przez 
wszystkie warstwy jego życia. 

   Pomyślałem tak, uśmiechnąłem się, 
uśmiechnął się we mnie wampir, i podszedłem 
do okna. Że niby, aby spojrzeć na szerszy ho-
ryzont. Ale wiem, że musiałem zrobić coś, aby 
stworzyć sobie dystans od tego, co przeczytałem, 
do siebie samego.

*
Za moim oknem na horyzoncie jest 

jesień. Mój dom stoi w kotlinie otoczonej zbo-
czami gęsto porośniętymi drzewami liściastymi 
wszelkich gatunków; może tylko za wyjątkiem 
wierzb rosochatych, co to nad Zgłowiączką, 
topól strzelistych, strażniczek dróg kujawskich, 
olch na rozlewiskach Wisły i lip, co stały przed 
moją rodzinną chatą kujawskiego miasteczka. A 
przecież ta mozaika barw na obcym horyzoncie, 
do złudzenia przypomina „złotą polską jesień”; 
drzewom przyrasta właśnie kolejny słój jego 
życiorysu i korona ogłasza to barwą liści. Mogę z 
tej odległości, po kolorze jesiennych liści, rozpo-
znać gatunki drzew. Najwięcej jest tutaj buków. 
Imponujące to drzewa: ich kora koloru stali, 
konary rozgałęziając się tworzą zgrubienia na 
podobieństwo męskich bicepsów u ich nasady, 
gdzie zbiegają się linie naprężeń. A korzenie ich, 
wyrastając spomiędzy marglowych skał, kłębią 

się na powierzchni jak zwoje potężnych węży. 
*

Wracam do książki czekającej na mnie na 
biurku. Rozchylam korę. Szatkowski:

 „Po rozwiązaniu związku małżeńskiego przez 
rozwód, po opuszczeniu domu rodzinnego, Bruno 
(poważnie schorowany, psychicznie rozbity, zżerany 
alkoholizmem, zamieszkał u mnie w Antoniewie. 
Odstąpiliśmy mu (Iwona i ja) mały pokój, zagwaran-
towaliśmy mu też wikt i opierunek (gratis!). ( … )”

 
I dalej: 
„Pamiętam, jak Bruno obdarował pewną pa-

nienkę do wzięcia aż trzema wiadrami kwiatów. (…) 
Podarunki Bruna były zawsze oryginalne.”

Próbuję zsynchronizować ze sobą czasowo 
mój obraz z obrazem zapisanym już w pierw-
szych słowach w książce Szatkowskiego. W roku 
1968 mieliśmy już, ja i Bruno, wydane po jednej 
książce w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej 
i trochę opublikowanych wierszy i prozy w 
bydgoskim „Pomorzu”, w „Faktach” i w kilku 
innych czasopismach. Ja mieszkałem wówczas 
w Świeciu nad Wisłą, a więc prawie po sąsiedzku 
przez Wisłę. Mogliśmy już wymienić między sobą 
te pierwsze publikacje. 

   Na początku lat siedemdziesiątych 
wyjechałem do Finlandii. Tam napisałem ten 
wiersz, a pamiętam, że przywołał go jakiś bez-
domny pies, który od kilku dni pojawił się przed 
drzwiami leśnego hoteliku fabryki celulozy w 
Rovaniemi:

...abol
„Straciłem zęby w podróżach - do Abol?” 
Bruno: Kilka próz na moje trzydzieste urodziny 

...Tobie wciąż ten bimber warlubianych tęsknic  
od serca aż do serca zmyśla wierszem „Abol”. 
...tylko pies ci liże wyciągniętą rękę, że dziw to, 
bo psów dużo, ale wiary mało
...ja tutaj w Finlandii skaczę na oluta, chmiel 
mi z uszu wyrasta i zaraz zamarza; nie ma kraju 
ABOL, dałem się oszukać, idea mi zdechła, a 
tak dobrze żarła.

...tutaj białe noce... albo nie tu, albo?..
   
Że książki dedykowane przez Bruna w 

szczególny sposób zachowały się, to cud. Gdy 
wyjeżdżałem do Niemiec maluchem (to były 
lata osiemdziesiąte) musiałem oddać wszystkie 
książki za wyjątkiem słownika, a nawet maszynę 
do pisania celnikom, na co otrzymałem pokwi-
towanie na odbiór w powrotnej drodze. Potem 
dwóch przyjaciół zdecydowało się przewieźć 
kilkadziesiąt książek pod sztuczną podłogą 
żuka; postawili na tym bańkę z ropą, bańka się 
przewróciła. Szczęśliwie nie było tam książek 
Bruna. Wyciągnąłem tutaj stosik jego wierszy, 
leżą obok: („Poboki”, wydawnictwo „Pojezie-
rze”, Olsztyn, 1971) „...moje rwy i wyrwasy i trochę 
lirycznego obola,” dla mnie i dla Kamy (kto spotkał 
się z jego twórczością zna też jego specyficzne 
słownictwo), dziś, są już pożółkłe i słabe,  i nie 
wożę ich już tam i nazad. Ale mam dziś też Jego 
publikacje podarowane nam przez Jego syna, 
Sławomira, i Jego synową Dorotę. Wiem, czynią 
wiele, aby Bruno był ciągle między nami.

Przyjeżdżała też Irena. Rozumiały się z 
Kamą. Zresztą Bruno też był bardziej otwarty 
wobec Kamy, niż wobec mnie. Irena nie kryła 
przed nami troski z powodu jego niefrasobliwo-
ści. Dziś wspominamy to z Kamą, jako obawę o 
niego. Cieszyła się, gdy był z nią, a często ginął 
gdzieś w Polsce razem ze Stedem. Bruno był 
bardzo wrażliwy, powiedziałbym miękki, choć 
może na takiego nie wyglądał. Szczególnie wo-
bec Kamy otwierał się ze swoich kompleksów, 
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płakał. Powiedział kiedyś, że chciałby, aby było u 
nich tak, jak u nas. Pewna rezerwa między nami 
wytworzyła się z powodu mojego zaangażowa-
nia politycznego; oni obaj nie interesowali się 
polityką, jakby bali się tego aspektu lub wręcz 
brzydzili nim. A ja byłem pewien, że gdyby weszli 
w te sprawy, mogliby się pięknie w swej poezji 
dopełnić. Może wybraliby w końcu życie... 

   Cóż, czas mijał, mnie udawało się coraz 
rzadziej coś opublikować, a oni na moich oczach 
stawali się legendą. Zresztą praca zawodowa 
pochłaniała mnie. Pojedyncze wiersze ginęły 
w teczce. Niektóre publikuję dopiero dzisiaj.

*
Ta wspominka Szatkowskiego o trzech wia-

drach kwiatów zatrzymała mnie i przywołała coś 
prawie analogicznego. To było tak: Przyjechała 
do nas, do Świecia, moja mama, aby pomóc w 
prowadzeniu domu. Świecki kombinat celulozo-
wo-papierniczy był „wielką budowlą socjalizmu”; 
najnowocześniejszą na tamten czas technologię 
zakupiono w Finlandii i Szwecji, ale wkrótce 
okazało się, że do tych nowoczesnych urządzeń 
trzeba było szukać ludzi. Kama jeździła w nie-
dzielę na wioski i przy pomocy proboszczów 
organizowała werbunek po mszy. Zresztą także 
surowca brakowało; linia celulozy wiskozowej ba-
zowała na krótkowłóknistej celulozie z drewna 
bukowego. To był wyrok na zasoby buka w Biesz-
czadach. („Siekierezada”, wydał „Czytelnik” w 
1971) . Wrócę do tego. To było właśnie wtedy, 
gdy byłem w Finlandii i moja mama przyjechała, 
aby Kamie pomóc w prowadzeniu domu. Kama 
tego nigdy nie zapomni: Było wcześnie rano. 
Szykowała się do wyjścia do pracy. Rozgardiasz. 
Śniadanie. Wyprawianie Pawła do szkoły. Dzwo-
nek do drzwi. Biegnie Kama i biegnie też mama. 
Wpada Bruno. Kama do wyglądu i do kondycji 
Bruna była przyzwyczajona, ale mama miała 
ochotę wypchnąć nieproszonego gościa, gdy był 
jeszcze jedną nogą na klatce schodowej. Bruno 
jednak nie dał się, wszedł nie bardzo zważając 
na przerażoną starszą panią. 

   - Kama, gdzie masz łóżko? 
   A że w rozkładzie mieszkania był oblata-

ny, więc nie czekając na zaproszenie, kierował 
się do tego miejsca, które teraz interesowało 
go wyłącznie i bez reszty; po to tutaj przyszedł. 
Pościel była jeszcze ciepła. Trudno było Kamie 
zamknąć sprawę przed teściową naiwnym wy-
jaśnieniem: - Mamo, to nie mój przyjaciel, to 
przyjaciel Krystiana. 

  Do mamy nie docierało. Gdy Kama wró-
ciła z pracy Bruna nie było, a mama zapomniała 
po co przyjechała, spakowała rzeczy, siedziała 
przy walizce, milcząc czekała, abym ją odwiózł 
do Włocławka. Dopiero pod wieczór Bruno 
zjawił się z wiadrem kwiatów „dla starszej pani”.

 
*

„Położyłem się wieczorem i obudziłem się rano. 
Tak powiedziałem. Ech. Gałązko Jabłoni, co ja widzę? 
( … ) Przecież to jest jedno z najpiękniejszych zdań 
świata, to jest olśniewające, to jest snop światła w same 
oczy, w same usta. Jak mogłem tego nie zauważyć?Ile 
razy wypowiedziałem to zwyczajnie proste zdanie, nie 
zdając sobie sprawy, nie widząc, ślepy, że to jest przecież 
cud, opisanie cudu.” 

     
To Sted, „Siekierezada”. Książka zjawiła mi 

się teraz na biurku obok książki Szatkowskiego. 
Przekartkowałem obie, coś zjadłem i wyszedłem. 
Nic nie napisałem. A teraz jeszcze przyplątało 
mi się to odkrycie Steda, że można się było nie 
obudzić, a się obudziło. W tym czasie przy po-
zyskiwaniu surowca dla budowli socjalizmu w 
Świeciu nad Wisłą pracował ciężko w Bieszcza-
dach. Nie o tym jednak chcę teraz pisać, jeśli do 
tego wrócę, to na koniec. Książka Szatkowskiego 

przywołuje mi obrazy rozsypane, pomieszane z 
innymi, a przecież nieprawdopodobnie praw-
dziwe. Pisałem gdzieś, że Steda spotykałem 
zawsze z Brunem, a oto te migawki: bluza, gitara 
i balon z fermentującymi dzikimi śliwkami. Mu-
siało być wtedy chłodno, może nawet zimno, gdy 
Sted przyszedł do nas w samej koszuli wciskając 
w siebie gitarę jak grzałkę.

   - Gdzie pan przepił swoją bluzę? - słyszę 
głos Kamy (z Kamą mówili do siebie „pan” i 
„pani”).

I Sted: wyciąga przed siebie gitarę.
- W Bydgoszczy na rynku, za tą gitarę. 
Kama mówi dziś, że dała mu wtedy jakiś 

mój sweter, czego ja już nie pamiętam, ale mu-
siał być chyba trochę za duży na niego.

Wtrąciłem wyżej kilka zdań z „Siekiere-
zady”. Znalazłem je baz trudu (dużo książek 
mam w Polsce, ale część Stachury mam tutaj). 
Teraz, gdy idę, przypomina mi się inny obrazek 
z tej książki: balon z fermentującymi śliwkami u 
Pana i debata Stachury z Peresadą w jaki sposób 
można by się dostać do zawartości tego balonu. 
Balon z fermentującymi śliwkami. Czy to było 
wtedy, gdy pohandlował bluzę za gitarę? Nie 
pomnę. Poszedłem ze Stedem, bo miałem po-
kazać mu nasz ogródek działkowy. Odkupiłem 
go za grosze, bo był zupełnie zapuszczony, a „był 
zapuszczony” między innymi dzikimi śliwkami, 
które rosły po całym tym pięćsetmetrowym are-
ale. Śliwki, chociaż dziko zrodzone i nie szlachet-
ne, były soczyste, smaczne, a że nie dało się ich 
przejeść trafiły do balonów. I te balony bardziej 
zainteresowały Steda, niż sama altanka, którą 
chciałem się pochwalić. Specjalistką od pędze-
nia była Kama, mająca praktykę laboratoryjną. 
Ona też postarała się o zestaw destylacyjny. Sted 
miał przyjechać znów, gdy będzie „pędzenie”. 
No, dziwne, bo Kama pije wódkę tylko łyżeczką.

Ech, Sted... No i co? Wiem, już nie przyj-
dziesz.

*
Nieprawdopodobna opowieść Szatkowskiego 

o jego peregrynacji z Brunem po knajpach 
poruszyła mnie najbardziej opisem dramatu 
bezdomnego psa. Mam otwartą stronę numer 
8, gdzie to się zaczyna: Obaj, Bruno i Jerzy, 
chcieli uszczęśliwić bezpańskiego psa, który 
właśnie liczył na jakiś ochłap z „Taniej Jatki”. 
A wywłoka to był. Istny szkielet. Przypominał rozcią-
gniętą harmonijkę. Kupili schaboszczaka razem 
z talerzem, ale nieborak nie był nawykły do 
takiego uszczęśliwiania i na stronie 55 zdechł 
w konwulsjach zabierając do żywota wiecznego 
uczucie sytości, a pod powiekami obraz dwóch 
poetów altruistów. Pewnie takich nie spotkał na-
wet tam, gdzie odszedł, choć skrzydlaci tubylcy 
mogliby mu się kojarzyć z drobiem. 

   Znów łaziłem, bo piękny, słoneczny, jest 
ten początek października w tej dolinie, gdzie 
mieszkam pół roku, gdy nie mieszkam drugie 
pół roku w dolinie Białych Kujaw i czułem, jak 
wnikam w tę polsko-złoto-jesienną szatę, która 
nie była polska. Dotykam policzkiem szorstkich 
bruzd na korze starego dębu, otwierają się słój 
za słojem,  nie, to kartki książki Jerzego Szat-
kowskiego i niech mi Jerzy Szatkowski daruje, 
że to tak wygląda, jakbym ja wcale nie o jego 
książce pisał tylko leciał nad tym wszystkim lotem 
szarej czapli.

Mgła zawisła nad doliną:
...znalazłem sobie miejsce przy tej ulicy;
nawet ładne.

Ten pies szczekał na mnie zajadle,
gdy spotkał mnie po raz pierwszy.

Za drugim razem

- obwąchał moje obce ciało i poszedł.

Ale teraz już
podnosi przyjaźnie tylną nogę
i sika na moje dziurawe buty...
   
To „Bury”, pies Ruth. To osobna historia. 

Ta mgła nad doliną pozostanie aż do zarania. 
Słońce, gdy wreszcie wychynie spoza zbocza od 
strony wschodniej i przeniknie przez tę chmurę, 
potem przesuwa się tuż nad południowym zbo-
czem tak, że to zbocze jest praktycznie zacienio-
ne, a właśnie to przeciwległe, na którym ja miesz-
kam, jest nasłonecznione. Za kilkanaście minut 
słońce wędrujące po łuku, schowa się wreszcie 
tak, że rzuci cień na całą dolinę i także na okna 
mojego domu. Dzień jest więc w tej szwabskiej 
wiosce krótszy niż gdzie indziej, uliczki pustosze-
ją i stają się dłuższe, biegną z południa na północ 
jak bieguny kołyski rozpoczynając i kończąc swój 
bieg na krawędzi stoków doliny, dalej już tylko 
łąki, żółte poletka łubinu, kukurydzy i łąki, po-
tem zaczyna się królestwo buków porastających 
zbocza. Czasami rzeczywiście przypomina mi to 
krajobraz z „Siekierezady”, tak prawdziwie, że 
aż nieprawdopodobnie. Teraz nie ma kwiatów 
przed domami. Gdy przestali hodować świnie 
w dawnych gnojownikach, które w szwabskich 
wioskach robione były przed domami, aby wy-
godniej było gnój przerzucić do fury, pojawiły 
się w nich kwietniki, świerki i tuje.  

   Ciekawa ta ziemia. I ludzie; Niemcy, a 
przecież nie Niemcy, tylko Szwabi, podkreślają 
swoją odrębność. Taki jeden policjant pod-
czas okupacji w moim rodzinnym Brześciu 
Kujawskim, gdy rozmawiał z moją mamą, nie 
zapominał podkreślić: ich bin kein Deutscher, ich 
bin Bayer. Ale śmierć nie rozróżniała. Zasłużył? 
Był okupantem. Ja, gdy tutaj przyjechałem, nie 
byłem dla nich Polakiem ani okupantem; ważne 
było, że byłem obcy, a obcemu trzeba się dobrze 
przyjrzeć. Więc przyglądali się. Najprędzej zaak-
ceptował mnie pies Ruth; pojawiał się koło mnie 
w najróżniejszych miejscach i okolicznościach. A 
gdy serce wysiadło, chcieli dać mi jakieś tutejsze, 
żadne nie pasowało. 

*
W końcu otworzyli się i ci z parafii ewange-

lickiej, starej, i ci z kościoła katolickiego, który 
trzeba było wybudować, gdy po wojnie tylu ich 
tutaj przyszło ze Wschodu. Opowiadają chętnie. 
We wszystko wierzę. Ruth miała mi pomagać 
w opanowaniu niemieckiego, ale ona nie zna 
niemieckiego; mówi w domu po szwabsku, który 
ma się do niemieckiego, jak kaszubski do pol-
skiego, więc coraz chętniej sięga do polskiego, 
którego uczył ją tata. Ruth nazywa się Schuck, 
wymawia się Szuk, ale jej ojciec nazywał się Żuk, 
czego Ruth nie może wymówić chociaż wymawia 
tak ładnie: dzikie jabłonie. Polski jeniec wojenny 
trafił tutaj dzięki swojej profesji; był szewcem, 
a tutaj akurat wysegregowano spośród jeńców 
wojennych tych nieocenionych specjalistów, aby 
robili buty dla dzielnych żołnierzy niemieckich 
na drogach i bezdrożach Europy. Także miej-
scowym mężczyznom kazano walczyć za Adolfa. 
Ruth nie wie już dokładnie jak do tego doszło, 
że jej mama, Szwabka i jej tata, Polak i to w 
czasie, gdy mogli za to zapłacić życiem. Mama 
mówiła jej, że w chlewiku, którego już teraz nie 
ma, był kojec dla prosiaków i tam schowała tatę. 
Po wojnie mieli jeszcze jakiś czas świnie i Ruth 
opowiadała mi jak z tatą i mamą zbierali dla 
świń orzeszki bukowe i jabłka z dzikich jabłoni 
rosnących na łąkach. 

Ruth towarzyszy zawsze ten wielorasowiec, 

dokoñczenie na str. 26
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Bury. Dzięki niemu poznałem Ruth. Teraz 
biegnie obok, rozgrzebuje mysie norki, a gdy 
gryzonie wyskakują na powierzchnię, zżera je; 
nie, on je chyba połyka żywcem. 

Ruth chwyta i przyciąga do siebie gałązkę, 
patrzy na mnie i mówi wolno i wyraźnie:

- Gałązka jabłoni.
   Zdaje mi się, że z całej opowieści o 

siekierezadzie zapamiętała z powieści Stachury 
tylko tę metaforę. Już gdy pierwszy raz jej to 
opowiadałem. Zafascynowały ją te dwa wyrazy i 
dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że 
to brzmienie zgłosek: ...abł... tak ją zafascynowa-
ło, że postanowiła się nauczyć tej niespotykanej 
w języku niemieckim wymowy. ...abł... jabłoń. 
Teraz ja zwróciłem uwagę na to, że wymawiam 
ten dźwięk nonszalancko, a to przecież tak 
plastyczne, niepowtarzalne, polskie. 

Zapytałem ją kiedyś skąd tutaj tyle tych 
dzikich jabłoni.

- To tutaj Herr Gott stworzył raj – odpo-
wiedziała z absolutnym spokojem. - To tutaj 
był Eden,  tutaj żyła Ewa i jadła jabłka. To wiesz 
przecież z biblii.

No oczywiście, z biblii. Wiem. 
- Jabłko – poprawiłem. - Jedno jabłko.
- Właśnie, że nie jedno. Lubiła te jabłka, 

jadła często i wokół rzucała ogryzki.
- No dobrze. Ale to była jedna jabłonka, 

jednego gatunku, a tutaj rosną różne, czerwone, 
żółte, szare.

 - Wy, wszyscy Polacy, jesteście tacy zweifler. 
(zweifler – nieufny, sic) No... A może Herr Gott 
posadził więcej jabłonek. Biblii nie można za 
bardzo ufać. Alles klar?  

Nie jest klar, dziewczyno. Skąd ty się wzię-
łaś? Przecież Ewa miała tylko chłopców, dwóch 
lorbasów, którzy nie bardzo się kochali. Skąd 
więc ty się wzięłaś. I ty, i ja, i ci dwaj poeci, o 
których myślę? Nie zapytałem o to; mój język 
niemiecki jest ciągle bardzo słaby, a po polsku 
Ruth nie wszystko rozumie. Czy Ruth lubiła te 
jabłka? Rzuciła za siebie ogryzek jabłka, za ogryz-
kiem pobiegł Bury i zrobiła się balanga, bo tam, 
nad strumykiem, stała szara czapla, która teraz 
wzbiła się z łomotem skrzydeł. Bury skoczył, aby 
chwycić jeszcze jej długie nogi i obrzucił ptaka 
psimi wyzwiskami. Dużo jest tych czapli tutaj 
i trudno je zauważyć, gdy tkwią zaczajone na 
zdobycz, są wtedy jak patyk wsadzony w ziemię. 
Ale gdy rozłożą skrzydła, trudno oderwać wzrok 
od ich majestatycznego lotu.

*
Pobłogosławiony na bonifatra?: / Handlo-

wałem świniami - i poznałem się - na ludziach /  
Rozładowywałem wagony młotków / Prostowa-
łem baranom rogi / Tudzież banany w porcie /  
Szyłem pokrowce - na co większe - pałace 
kultur / Opiłem kilka browarów - i tyleż -  / 
przespałem kościołów / Straciłem zęby w po-
dróżach - do Abol?  / Sławomir to syn a Yrta /  
moja żona -  /  O, do oczu mi z nimi - i wiele 
gorzej - - /  Oglądają mnie zwierzęta / Wykpiwa 
kapusty poezja / Ćma w moich snach się mota 
-  Za czerwono / I pod pachami siwieję - -  / 
Hajdawery ściągnę chyba / I do tyłka śpiewać 
zejdę - albo i dalej - -               

D o b r a  t a  m o j a  s z c z ę ś l i w o ś ć                                                                                         
Bruno: Kilka próz na moje trzydzieste urodziny

*
Wrócę do domu i położę się z myślą, że 

zasnę, będzie mi się śniło, że nie śpię i obudzę 
się rano. Może skończę pisać, bo wiem już co 
napiszę na koniec i bardzo, bardzo mi się nie 
chce tego pisać. Oj, „Gałązko Jabłoni”...

„...ja wierzę w ten cud, że jutro wstanie słońce, 
i wierzę w ten cud: że ona, Gałązka Jabłoni, położy się 
wieczorem i obudzi się rano, że ja położę się wieczorem i 
obudzę się rano, i że już niedługo: razem, blisko siebie, 
położymy się wieczorem i obudzimy się rano.” (Sted)

   
„Słońce, póki co, zachodziło i kończył się dzień.” 
- Sted,  ech Sted...

*
- ...dzień, jak każdy dzień, 
i nikt prawie nie dostrzegł, 
że jest to dzień, po tym dniu, 
w którym poeta zmarł... 
- ...nie, on tylko odszedł 
 
- ...dzień, jak każdy dzień, gdy swoje wiersze 
pisał... 
- ...nie, on ich nie pisał 
- ...gdy w struny gitary uderzał... 
- ...nie, on w nie nie uderzał 
- ...gdy swoje ballady śpiewał... 
- ...nie, on... 
 
- ...ale ta jabłoń!.. ona rosła tutaj, dzika 
i dzień, 
w dzień... 
- ...nie, ona już nie zakwita 
 
(to ja – c.m.m. -  dawno po śmierci Steda) 

*
...w międzyczasie znów był grudzień, 

znów ludzie wyszli na ulice. Te „niepomyślne 
wieści”, ten „grudzień”-  to metafory tamtych 
czasów. Ale w gruncie rzeczy nawiązuje on do 
naszego ostatniego spotkania, ze Stedem i z 
Brunem. Było to po ukazaniu się Siekierezady. 
Sted przyjechał z Brunem do mnie, jak zawsze 
bez zapowiedzi. Musiałem iść do pracy, byłem 
wtedy głównym dyspozytorem w „Celulozie” w 
Świeciu i moim pierwszym obowiązkiem była 
analiza przebiegu produkcji za minioną dobę 
na naradę produkcyjną, tzw. „dyspozytorkę”. 
Przyjechali do mnie do pracy. Pokazywałem im 
stosy drewna bukowego, które było wyrąbane 
bezlitośnie w Bieszczadach dla Świecia właśnie, 
dla tej „gigantycznej budowli socjalizmu” (po 
roku 1989 zaprzestano w Świeciu przeróbki drewna 
bukowego aby ratować Bieszczady). Sted był tak 
bardzo zafascynowany pracą jako drwal, a ja 
pokazałem mu na „obałki”, czyli drewno buko-
we przycięte na metrowe kawałki i mówiłem: 
„Widzisz, to są Twoje trupy. To ty je zabiłeś.  
Patrzą na ciebie...”. Potem przeprowadziłem ich 
przez całą linię technologiczną, aż do finalnego 
produktu. Nad taśmociągiem transportują-
cym drobno porąbane drewno bukowe wisiał 
elektromagnes wyłapujący metal; były tam po-
przyczepiane pociski karabinowe, które tkwiły 
w bieszczadzkich bukach. Do dzisiaj stoją mi w 
gardle te słowa, ostatnie, jakie mówiłem do nich, 
żywych.  Ale zabolało go to, a ja nie znalazłem 
nic mądrego, aby go od tego, co powiedziałem, 
odwieść... Miałem wrażenie, że nigdy mi tego nie 
zapomniał. Poszli obaj do naszego wspólnego 
znajomego, Janka Jakubika, który był pracowni-
kiem komitetu partyjnego w Świeciu i wystarał 
się z kasy pezetpeeru pieniądze na ich wieczór 
poetycki. Pili znów do rana... Ale już beze mnie. 
Dlaczego Sted wspomina w swoim pamiętniku 
mnie i Jakubika, instruktora komitetu powiato-
wego partii, a nie wspomina Bruna? Dlaczego 
nie wspomina innych spraw, które się tego dnia 
działy? Cisza... Pppach... gdzieś jabłko spadło.

W kwietniu 2002 Wojtek Siemion zaprosił 
mnie do siebie, do Petrykoz w bardzo błahej 
sprawie: mieliśmy czytać i interpretować sobie 
nawzajem wiersze Stachury. Ten zapisałem 
zaraz po pogrzebie Steda. Zabrałem ze sobą, 
pokazałem go Wojciechowi a Wojciech nauczył 
się go zaraz na pamięć podobno gdzieś go 
deklamował...

...gałązka
Wojciechowi Siemionowi 

na pamiątkę wspólnej interpretacji Steda 
w Petrykozach, w kwietniu, 2002.

...zamknęli już ziemię... wyrównali gładko 

...być może kamieniarz już ci płytę wyrył; 
przycisną, przywalą kilka zwiędłych badyli, 
ciężko zatem będzie Tobie i tym kwiatkom 
 
...stałem sobie z boku, gdy przechodził orszak 
...teraz, gdy już poszli, pozwól, że usiądę; 
wszyscy byli w czerni, jak każe obrządek, 
a ja, cóż, stare dżinsy no i ta gałązka 
 
...już przekwitła dawno, a ja tak bezmyślnie 
skubałem i oskubałem wszystkie liście... 
...zapewne, musiałem z tym wyglądać śmiesz-
nie 
 
...chciałem Ci coś, zanim odejdę, powiedzieć... 
...cóż, głupio, że jestem na Twoim pogrzebie 
i wątpię, czy kiedyś spotkamy się jeszcze 
 
przy grobie Steda, 1979  v

Niemcy, Jura Szwabska 2002, 
Frankfurt nad Menem, 2022
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Beata Stępień

Śpisz

Śpisz ...
Twoje powieki
ukryły oczy,
które głębią
źrenic przeszywały
moje
chwilę temu jeszcze.

Ty śpij,
a ja
Zdejmę z twoich ust
ustami moimi resztki snów 
i
pocałunków wcześniejszych cienie ...

Znowu zatracę się
w tobie cała.
Wśliznę się,
wplotę 
między sen, 
a ciebie ...

Grzegorz Borowiec

Fałsz na każdy wieczór

Dzwoniłem ale znowu nie odebrałaś
pewnie byłaś zajęta zabijaniem siebie
nieważne

Chciałem tylko powiedzieć
że trzeźwieję
nie mam już spuchniętej twarzy
a wnętrze nie boli przy każdym dotyku

Zrobiłem to wszystko 
bez Ciebie
nie istniałaś wtedy i teraz też nie istniejesz
dlatego dzwonię

dlatego dzwonię codziennie i opowiadam
że znaczysz tyle samo co pył
że trzeźwieję
że nie kłamię

Jacek Wilkowski

Narzędzie 

jestem kimś do zapomnienia
workiem bez dna wybaczeń 
który każdy grzech pomieści 
zwierzęciem i człowiekiem 
w skórze diabła wesołego 
prądem co w krwi obiegu 
czyni małe katastrofy 
skałą do płaczu i do milczenia 
co przejściowym jest oparciem 
ciałem przylegającym raz 
za razem do innych ciał 
miejscem pustym u boku 
gdy na sądzie będziesz stać 

jestem narzędziem 
twojej rozkoszy

Milena Tejkowska

***

 
Będę wierzyła tylko ptakom, liściom i niektórym wierszom.  
Ufała trawom, świtom i łzom może jeszcze.  
Będę czytała słowa jakby były prawdziwe  
i w snach wołała będę Twoje imię.  
Będę pachniała jaśminem, bólem i księżycem.  
Dotykać wiatru będę, rozwitych włosów słońca,  
sukni samotnych i nieobecności Twojej. 
A kiedy zasnę cicho i się już nie zbudzę, 
tylko zmierzch będzie dłuższy 
i ziemia cieplejsza od mego ciała.

Paulina Ulatowska 

Rosnę, pęcznieję

wyrosłam ze smutnych wierszy 
pisały kończąc mnie w zdaniu

trudniej być przedświtem  wiosny swym 
pierwszym wyborem w kochaniu

tęsknić to zwłaszcza do siebie 
być każdą serca połową

schować się w najstarszym drzewie 
zakopać pod dziką jabłonią

Sławomir Krzyśka

Emilia

Czeka na brzegu 
cała w bieli 
wiatr pędzi

Czeka na noc 
poranek
śpiew skowronka 

Czeka 
a czas przemyka 
szuka odbicia w lustrze

Andrzej Gierech

Wiosenna noc  

Wiosenna noc –
spragnionych zmysłów czas nadchodzi
promienie żądz chwytamy chciwie w dłonie.
Spójrz! już rozkwitł dla nas kwiat jabłoni
życie powraca a w sercach ogień płonie.

Wiosenna noc –
dyskretna woń pierwszych kwiatów
świece kasztanów jak amfory greckie
i ciepły dotyk twojej dłoni – ja kretem gardzę
choć bolą zniewagi obelgi niecne.

Wiosenna noc –
z wystawy lala jak z Urbino Wenus
ale magiczność sczezła,
a u mej Ewy oczy jak lazur nieba
i dusza – czysta jak łza.    
    
Wiosenna noc –
na polanie z mchu usłałem łoże
noc roztapia skrupuły dusz i zmysłów żar
z niebem połączył nasze ciała
twój krzyk to słodki dla mnie dar.  

Wiosenna noc –  
wkradam się w klejnot przez ciebie skrywany   
przyśpiesza oddech endorfiny zalewają mózg
grzmi inkwizycja i o morałach biada
kret woła: ofiarę z miłości złóż!

Wiosenna noc –
zapach twego ciała rozbudza krew
twa kruchość dwoistej żąda czułości
ledwie słychać twój szept
odpływa ziemia – lecę w słońce miłości.
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Aleksander Pilecki

Czy warto?

Skrzydła nietrwałe i Słońce zbyt blisko,
Spadam w morze błękitnych tchnień.
Wszystko tak pięknie skończone, stracone,
Nie żałuję -  mój ojcze w żałobie.

Morze pochłonie me ciało w chwilę
Zapomnę swój w otchłań upadek.
Jeszcze żył będę w milionach na Ziemi,
Jako obraz ich wolnych snów.

Ewa Katarzyna Skorupska

Mit

Węzeł serca
przecięty mieczem nie-boleści
otwiera ocean
z warkoczami Meduzy,
winoroślami spod wychudłej 
ręki granitowego boga -

nad głosem wzburzenia wciąż lśni
przezroczysta Gwiazda Północy
odbijająca bezsenność
jak bliźniacze oko

Safony

Grzegorz J. Grzmot-Bilski

Puszka Pandory

Pandora święci dziś triumfy
najnowsze kolekcje biżuterii
noszą jej imię

Już niewielu pamięta
nierozważny czyn
pięknej dziewczyny
i jej męża Epimeteusza

Łamiąc  zakaz greckiego boga
z ciekawości otworzyli
zamkniętą glinianą puszkę

Po krótkim czasie
zaczęły z niej wychodzić
liczne choroby
nicość rozpacz nienawiść
moce ciemnego antyświata

Któż pamięta
że na dnie zamkniętej szkatuły
znajdowała się nadzieja?

Czy w świecie późnej nowożytności
jak mówią filozofowie
znajdzie się
poeta prorok lub prorokini?
i oznajmi nam
nie wszystko stracone
przyszłość jest otwarta

Idalia Gaudyn

EPOS I hYMN

nie było trudne dla ślepego aojdy
osobno stać w bezruchu a poruszać pieśnią 
serca i sumienia skorych do czynu 
przeklętych zwątpieniem hoplitów

obmyślał w eposie ich twarze 
zacięte usta nabiegłe krwią oczy 
słyszał bojowe okrzyki falangi

wiedział że dla nich walka była grobem 
i zmartwychwstaniem w chwale 
obiecywanej często miast żołdu 

zwycięstwo musiało mieć lica 
pięknej branki Achillesa
dzielonej między wodzów jak łupy
 
nie do niej należał wybór silnych ramion
w ich zaborczych objęciach 
łupieżca wedle swojej woli i żądzy 
odbierał nagrodę

po wielu wiekach 
w świetle wysoko zawieszonych gwiazd
wciąż daje się słyszeć prośba Homera 
w hymnie do Apollina:

„Dziewczęta, pozdrawiam was wszystkie.
A o mnie pamiętajcie, gdy przyjdzie jakiś człowiek obcy, 
co świata doświadczył, i zapyta: 
- Który jest wam najmilszy z aojdów, co tu przychodzą? 
Wtedy wszystkie razem odpowiedzcie: 

- Ślepiec, który mieszka na skalistym Chios, 
jego pieśni będą zawsze najpiękniejsze”

Aleksander Pilecki

Sny

Syzyf wtacza pod górę swą karę,
Choć zawsze mógł wierzyć w sny.
Czeka śmierci, jak głupiec skończony,
Lecz snuje diabelski pomysł.

Wytrwa karę po koniec Hadesu
I zgubi świadomą myśl.
Wtedy spokój odnajdzie w swej głowie
I umrze, jak w mroku głaz.

Paulina Wojciechowska

Dziadek Charon

Pozostał tylko dym z komina i ścieżki,
zarośnięte chwastami zapomnienia;
kiedy wyrosły i jaki był właściwie powód?
balejaż poranka napełnia glob za oknem:
przez wzory firan pada na podłogę niepokój;
po starych ulicach snują się zjawy,
z naręczami nagrobnych ozdób,
odpowiadają sobie bezdźwięcznie skinieniem,
dzwon oznajmia godzinę ostateczną;
odbiornik radiowy trzeszczy niezauważalnie w tle…
drewniany parapet, z którego zszedł bezbarwny lakier
ludzie na płótnie skuci wątpliwościami
i kursywa niewyraźna tak, bo wzrok zaczyna zawodzić…
staruszek Charon, z mieszkania naprzeciwko, rozmienia drobne
w bramie na dole; kiedyś też pewnie chciał się zmienić,
lecz przyzwyczajeni jesteśmy nadto do przemijania
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Banał boski                                 9.05.21. Łódź

Niedosięgła jest ta oczywistość którą tak łatwo pominąć
chwila gdy dziecko tuli się do matki 
mężczyzna całuje włosy ukochanej
starzec i jego pies patrzą wspólnie 
na grupę biegnących nastolatków

Niedosięgła jest ta oczywistość 
chleb i nóż na kuchennym stole 
wierzba cicho płacząca za oknem
monotonne mruczenie lodówki 
uparte skandowanie wiszącego zegara
i wędrówka słonecznego światła 
między horyzontami pokojów

Niedosięgła jest ta oczywistość 
gdy przymykasz oczy do snu lub pocałunku
gdy czujesz ciężar dnia na barkach
gdy woda spływa po krajobrazie twego ciała
i uobecniasz się w sobie jak w ukochanych ramionach
gdy biegniesz rozchwianym brzegiem snów 
i docierasz do jawy jak udręczony Odys 
i wszystko wydaje się inne choć nic się nie zmieniło

Niedosięgła jest ta oczywistość
gdy oglądasz siebie na dawnych fotografiach 
i nie możesz uwierzyć że tego człowieka już nie ma 
że jest tylko wehikuł teraźniejszości
a w nim nowe wersje ciebie iskrząca się 
manifestacja istnienia

Niedosięgła oczywistość którą tak łatwo
unieważnić jak własne życie w ucieczce przed w pogoni za
w szamotaninie zwycięzców i przegranych
w obliczu wielkich powinności codziennych zobowiązań
w głodzie pragnieniu i przesycie

Niedosięgła jest ta oczywistość ten banał boski

Daniela Ewa Zajączkowska
Pieśń przemijania                               7/ 8.05.21. Łódź

 
Świat który znamy zapada w głębię niepokoju w pamiętną niepamięć
Fakt nie był doskonały ale byliśmy jego 
Jego nadzieją jego niespełnioną obietnicą jego kredytem do spłacenia
Jego problemem i opowieścią wariata
Jego historia jest naszą historią i właśnie przechodzi do historii 
Na czerwonym świetle przebiega wprost pod koła fortuny

Wiem nie wierzysz w ten przebieg zdarzeń
Nie wybiegasz tam myślą wolisz wierzyć że jesteś w obiegu
Że któryś z wybiegów współczesności okaże się trafiony i nie trafi nas 
i nie trafimy  kulą w płot piekieł  
I ocaleje narracja bełkotliwa lecz ludzka

Taki do bólu z ciebie humanista że wolisz  ludzi z niepoprawną biografią
Tych o zużytych  butach i poglądach od istot przyszłości
Perfekcyjnie wielofunkcyjnych  bywalców wirtualnego raju
W którym nie ma już głodu i przeludnienia 
i nad którym tak łatwo sprawować kontrolę

Gdzie sterylni i wysterylizowani nieokreślonej płci 
nieokreślonej narodowości  
w nieokreślonym wieku jednak z określonym 
i udokumentowanym statusem majątkowym 
i społecznym bytują szczęśliwi przedstawiciele nowego milenium
Cybernetyczni zmodyfikowani genetycznie doskonali naturalnie sztuczni
Anioły nowej generacji

Innym będą służyć bogom w innych chórach śpiewać swe pieśni istnienia
Inne ograniczy ich prawo innego doświadczą chaosu 
Inna ich zwiedzie iluzja

Pominięci i zapomniani czy będziemy defektem ich programu
Czy raczej rozpoznaniem i szansą  Renesansem Głębią ich niepokoju
Głosem nieistniejącej duszy

Ogród i nasze w nim bytowanie

Ogród wszechświata szumi wieczną nocą
nasze miejsce w nim nie wydaje się nam znaczącym
lub nie wiemy co oznacza
zniknęło radosne przeświadczenie minionych pokoleń
że w ziemskiej hierarchii bytów jesteśmy 
ukoronowaniem istnienia
i możemy kształtować wszystko wedle swej woli

przodkowie próbowali środowisko pełne zagrożeń
zamienić w Eden lub choćby stworzyć enklawy 
szczęścia
to marzenie niszczył rozdwojony język
chciwości i samolubstwa
szatański międzynarodowy dialekt

i raj zamieniał się w piekło
a dawniejsi poeci to dostrzegali
i wielu czuło się wygnańcami z raju
i śpiewało pieśń tęsknoty i straty

Ale i pieśni tryumfu i psalmy dziękczynne
wznosiły się w objęcia niebios
i wciąż czasem wznoszą
niekiedy są szczęśliwi współcześni poeci
bo można pozbyć się złudzeń nie tracąc wiary
i wciąż słyszeć bijące serce ogrodu

Inna opowieść                                           30.07.21. Łódź.

Wojny zarazy klęski żywiołowe niby nic nowego pod słońcem
trwały repertuar teatru dziejów ale nie chcesz w to grać tego odgrywać
i w tym przegrywać swój los w loterii istnień
przerażają cię zwłaszcza sceny zbiorowe i przykre statystyki dotyczące
statystów historii pętaków z trzęsącymi się gaciami którzy zawsze 
mają przesrane i giną uciekając 
rola bohatera i bycie na łopoczącym grozą afiszu także nie dla ciebie
ale przecież nie ty ustalasz obsadę 

Nowe tysiąclecie zaczęło się z hukiem i strąciło dwie wieże 
z szachownicy miasta i do dziś trudno ci w to uwierzyć
ale w końcu należysz do plemienia niewiernych ogółem wszystko
co się zdarzyło i zdarza zderza cię boleśnie z rzeczywistością
która wydaje się tobie coraz bardziej nierzeczywista
a przecież wielcy prorocy dwudziestego wieku Orwell Lem 
Foucault przygotowali nas na przyjście nowego świata 
a Jan Ewangelista wysłał depeszę również do twojego pokolenia 
więc nic nie powinno Cię dziwić
a dziwi cię wszystko więc możesz zostać słoną figurą 
ironicznym symbolem osłupienia jak nielotna umysłowo żona Lota
bo choć wiesz że z faktami nie ma dyskusji 
to faktycznie pragniesz cudu
pomyślnej interpretacji choć znaki na ziemi i niebie nie uzasadniają 
optymistycznej semiotyki 

Marzysz o erze wolnych i szczęśliwych ludzi gdy zapanuje pokój 
sprawiedliwość i miłość bliźniego swego 
choć wiesz że jeśli tak się stanie
to nie w tym rozdziale i nie w tym tomie
bo ty jesteś częścią innej opowieści 
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Doświadczony poeta dostrzega drobne 
gesty, drgnienia czasoprzestrzeni, hedonistycz-
nie syci się nimi, ale i sprawiedliwie dzieli tymi 
wibrującymi, czarownymi doznaniami zachwytu z 
czytelnikiem. Nie kolekcjonuje ich egoistycznie w 
swoim spichlerzu pamięci, ekstatycznie nie igra z 
nimi samolubnie, wyłącznie w samotności. Zdaje 
sobie sprawę z tego, że nie każdy patrząc na to 
samo – zobaczy tak wiele jak on. Dary, talenty 
Opatrzności zostały nierówno podzielone. On 
zaś został obdarowany, naznaczony charyzmatem 
uważności. Jego wzrok skanuje mnogość bytów, 
przenicowuje przestrzeń i przedmioty, wyciska z 
nich gęste miąższe utajonych znaczeń, wyszarpu-
je z nich kąski coraz smaczniejsze i pożywniejsze. 
Tak czynią dusze wrażliwsze od innych, tak czynią 
poeci, artyści. Uczą nas odmiennego spoglądania 
na przedświat, świat i zaświat, głębszego przysysa-
nia się wzrokiem do maestrii detali codzienności, 
widzenia wręcz mikroskopowego. Pozwalają też 
nam ciekawsko zaglądać przez własny okular cu-
dów, nastawiają dla nas ostrość, pucują obiektywy. 
Podsuwają nam pod niewidzące wciąż, ślepe oczy 
drobiazgi w skali mikro.

 I już patrzymy na te wszystkie doczesności 
i wieczności ich oczyma, oddychamy tlenem z 
butli nadziei, którym się z nami bratersko dzielą. 
Zaskakując sami siebie - hodujemy w zagrodzie 
mózgu myśli narowiste i ciut owłosione, może 
i dziczejące. Pożywiamy się użyczonymi wizja-
mi, pałaszujemy poetyckie landszafty, czasami 
wręcz do bulimicznego przesytu. Przekarmieni 
słowami poezji, z nadmiarem niestrawionych 
w pełni myśli – i tak czujemy się o wiele lepiej, 
niż po przejedzeniu się papką mass mediów, z 
trującymi rodzynkami skandali i sensacji. Wiemy 
przecież, że kiedyś słowa poezji w końcu strawi-
my, przyswoimy, wpleciemy ich ażurowe nitki, 
znaki interpunkcyjne w nasze DNA. Opleciemy 
się kokonem z liter, umościmy w nim nasze 
jestestwo. Może wykluje się z nas rzadki motyl 
intelektualnej samoświadomości? Warto spróbo-
wać, czytać, wyciągać ręce ku książkom, poezji. 
Na przykład choćby po najnowszy tomik poetycki 
„Egzystencje i ptaki” Stefana Pastuszewskiego. 
Publikacja podzielona jest na cztery części: „Eg-
zystencje”, „Późne lato i jeszcze”, „Nasze historie” 
oraz „Ptaki”. Tworzy ją nieco ponad 40 wierszy. 
Pozostawione przy niektórych z nich daty zdra-
dzają, że zapewne stworzone zostały w ostatnim 
czasie, podczas paru minionych lat. Tomik został 
wydany przez Instytut Wydawniczy „Świadectwo” 
w roku 2021.

Jak już pisałam w jednej z recenzji, Stefan 
Pastuszewski zdaje się posiadać nieprawdopo-
dobną, unikatową zdolność multiplikowania 
swojej osobowości. Żyjąc jednym żywotem, 
wiedzie jednocześnie żywotów kilka – w swoim 
życiu jest bowiem nie tylko poetą, pisarzem, 
ale także dziennikarzem, politykiem, samorzą-
dowcem oraz posłem. Mógłby obdzielić więc 
swoim bogatym żywotem istnień poślednich kilka 
innych, które nie mają w sobie takiego pędu, 
siły do życiowego działania. Cóż, po lekturze 
najnowszego tomiku poetyckiego - jednego 
możemy być dodatkowo pewni: autor nie lubi 
pochlebnych recenzji, słów (jak pisze, dość chy-
ba przewrotnie w wydawnictwie). Najwyraźniej 
uważa krytyczne słowa na temat swojej twórczości 
za niewyczerpane źródło rozwoju. Jest jak widać 
podobnego zdania, jak Thomas Mann, który 

Anna Kokot-Nowak

Egzystencji esencje odsączone

w „Czarodziejskiej górze”, notował: Złośliwość 
to najskuteczniejsza broń rozsądku przeciwko mocom 
mroków i brzydoty. Złośliwość to duch krytyki, a kryty-
ka rodzi postęp i uświadomienie. Jeśli jednak autor 
tomiku spodziewa się słów kolczastej krytyki z 
mojej strony, czeka go niestety rozczarowanie. 
Czytam linijki tej poezji ostrożnie, poruszam się 
po omacku, wyciągam z szuflad zakurzone słowa, 
badam sterczące czułki znaków diakrytycznych. 
Jeśli czegoś nawet w pierwszej chwili nie rozu-
miem, kładę to na karb wad, ułomności własnej 
percepcji, a nie braków warsztatowych twórcy. Z 
każdego tekstu staram się wycisnąć esencję nowej 
wiedzy. Raz mocniejszą, raz słabszą… 

Ze szczególnym zainteresowaniem (moż-
na powiedzieć wręcz, iż zawodowym), śledzę 
w tomiku poetyckim autora wątki związane z 
tworzeniem, pisaniem. To właśnie możliwość po-
dejrzenia intymności warsztatu twórcy jest często 
tak ciekawa w tym wierszach. Jakiś ślad, niedopo-
wiedzenie odnajdujemy już w pierwszym wierszu 
o znamiennym tytule „Forma”, gdy czytamy o 
osobistej myśli autora, którą nakreślił byt zwany 
Wielkim Rzeźbiarzem. Właśnie o ową indywidualną 
myśl, unikatowe postrzeganie i opisywanie świata, 
powinniśmy walczyć – my, autorzy i rzemieślnicy 
słowa. Nie podkradać sobie wzajemnie całych 
gotowych fraz, pewnego stylu pisania, ale umie-
jętnie wydzierać z nicości własną interpretację 
trzech czasów: teraźniejszego, przeszłego i przy-
szłego. Trzeba nauczyć się czytać – rozumieć 
nawet pustką słów („Ciszenie”). A gdy już edukacja 

pustką słów zostanie szczęśliwie zakończona, bę-
dziemy musieli porzucić wszelkie zbędne, choć 
chwalebne przecież, codzienne aktywności i 
zabrać się za działanie w wielogodzinnej… sta-
tyce. To możliwe. Usiądziemy w bezruchu ciała 
na długie godziny i poświęcimy się aktywności 
tylko na kartce papieru lub ekranie komputera. 
Jak podmiot liryczny wiersza „Wahadło”, który 
siedzi i pisze / siedzi i pisze / tylko pisze. Aż chce się 
krzyknąć z oburzeniem: „Jak to tylko pisze? 
 Przecież aż pisze! Pisze czasami wbrew sobie, 
rodzinie, otoczeniu, światu. Pisze, choć rujnuje 
sobie kręgosłup, nerwy i relacje z przyjaciółmi. 
Pisze, choć nie pisać jest przecież prościej. Łatwej 
zanurzyć się przecież w rozgotowanych obrazach 
z trującymi barwnikami mass mediów, wejść w 
ciepły, bezpieczny opląt serwisów społeczno-
ściowych z farmy takich samych „potakiwaczy – 
zgadzaczy”. Pisanie to wyjście z przytulnej norki 
anonimowości i wystawienie się na całodobowo 
strzelające działa hejterów oraz wszelkiej maści 
zazdrośników, przeciwników, paranoików. 
To także często skonfrontowanie swojego ja 
wyobrażonego - z ja widzianym społecznie. To 
zmierzenie swojego ego z często śmiercionośną 
lawiną medialnej nagonki i osądu bez sądu.  To 
również czytanie złośliwych diatryb na swój temat, 
oglądanie w prasie czy przestrzeni wirtualnej 
swojego nazwiska, ociekającego śliną słownej 
pogardy. Oczywiście możliwa jest i sytuacja, gdy 
czytelnicy i krytycy wciąż naszą twórczość chwalą, 
mlaskają nad nią z zachwytem, ale przypominam 
– autora „Egzystencji i ptaków”, pochlebstwa 
nie interesują. Poszukuje bowiem w krytyce 
możliwości dalszej nauki w laboratorium słowa, 
a nie uspokajającego poklepywania po głowie i 
pełnego aprobaty cmokania. 

A więc pisanie, tworzenie z liter szkieletów 
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słów. Początkowo rozedrganych jeszcze, deli-
katnych, misternie ażurowych, z czasem – coraz 
silniejszych, trwałych. Trzeba pisać, bo przecież 
(…) słowa w ustach cisną się jak mocz / i coś więcej; 
okazuje się również, że (…) życie jest raną / którą 
wciąż trzeba opatrywać / czy to papierosem / czy pisa-
niem wiersza / lub (…) stukaniem młotkiem w blachę, 
drewno, kamień / może się otworzą („Palenie czyichś 
papierów w moim piecu”). Czyli pianie niesie 
ze sobą ból, porównywalny do świeżych blizn na 
skórze, zrobionych koniuszkiem zapalonego pa-
pierosa. Co ciekawe, boli jednak bardziej dusza, 
niż zeszpecone ciepłą jeszcze blizną ciało. Jednak 
tak naprawdę twórca powinien bać się raczej 
amnezji przyszłych czytelników, zapomnienia 
swego dorobku: a może ja tylko się boję / spłonąć tak 
jak ty w czyimś piecu / (…) / przejść w popiół zadumy. 
W przypływie szczerości wyznaje jednak, że i 
popiół ma swoje zadanie – nieść ulgę: tak, to tylko 
popiół / nawet gdy to piszę / tak, to chwila oddechu / 
mimowolny przystanek. Są jednak i takie chwile w 
życiu każdego twórcy, że powinien wybrać mil-
czenie: milcz, poeto, milcz („Traktat o milczeniu”). 
I w milczeniu tkwi jednak pewna pułapka. Może 
być przecież ono wieloznaczne, jednoznaczne, 
na temat, wymowne… Milczenie może krzyczeć 
głośniej niż milion słów. Milczenie to tekst, który 
niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować, jak słusznie 
zauważył kiedyś Julian Tuwim. Poeta powinien 
więc milczeć ostrożnie, z uwagą, w granicach 
zdobytego lub przeczuwanego doświadczenia. 

Choć z drugiej strony… Tyle zabiegów, 
zachowań, ostrożnych kroczków, ale… Czy ktoś 
w ogóle jeszcze czyta teksty inne oprócz swoich? 
I jeszcze: czy ktoś w ogóle jeszcze czyta recenzje 
książek? Czy może jest to raczej rodzaj pisania 
ku nicości, w pustkę – jak notuje autor, tylu śle-
pych oczu? (A teraz mała prywata:  przeczytałam 
okazałą monografię „Krótka historia literatury 
w Bydgoszczy”, ale może to się nie liczy, bo do 
napisania właśnie kilku zdań recenzji…). W 
utworze „Pisząc historię literatury”, podmiot 
liryczny z goryczą wyznaje: mogę o nich mówić i 
pisać co zechcą / i to nie dlatego że dzisiaj nikt niczego 
nie słucha / i niczego nie czyta / to co robili stało się 
nieważne / co pisali – aż trudno czytać / a chciałoby 
się dostać / chociażby jeden telefon z pretensjami / żeby 
choć ktoś jeden się obraził / (pochwał nigdy nie lubi-
łem). Z kolei w wierszu bez tytułu, autor pochyla 
się nad losem nieomal zapisanych na życie, na 
śmierć, na wszystko - poetów, którzy zapomnieli 
już, że poezja nie jest mądrością / ani tym bardziej 
wiedzą / ona niewiele wie, choć rozumie / i wiele o niej 
można powiedzieć / i nigdy nie będzie końca. Patrzy 
na ich (…) czepiające się papieru kruche palce / w 
pergaminowej skórze z sinymi żyłkami / wyglądają jak 
białe liszki na brązowej korze pnia / jednego z wielu pni 
tratwy życia / biedni, starzy poeci zapominają, że piszą 
/ i piszą. Dostrzega ich/swoje palce twórcy, (…) 
gdy przy biurku ślęczy („Wewnętrzne schody”)? Być 
może – jak zalecają psycholodzy czy psychiatrzy, 
pisarze, poeci, maniacy słowa -wyrzucają z siebie 
tym upartym pisaniem przeczucie kresu, końca 
swej pomazanej (atramentem, długopisem) 
egzystencji? Czytamy: - mów mów pisz wyrzucaj z 
siebie / rysuj choćby po zaparowanej szybie swojego 
oka / krzycz. Czy to pomoże przywołać cień snu, 
nocnego wytchnienia nieświadomości? Trzeba 
jednak pamiętać, że poezja nie zawsze płynie ku 
nam tratwą ratunkową, nie zawsze odpowiada na 
pytanie dlaczego: jakaż to marność cała ta poezja; to 
już raczej ktoś sięgnie dla relaksu choćby po… 
kronikę kryminalną, którą czyta się z niezdrowymi 
wypiekami na twarzy („Tren na utonięcie Mał-
gosi”). I znów pojawia się, powtarza ta smutna, 
ponura konstatacja: a niektórzy – ci od poezji – wcale 
nie czytają. Strach wpełza między linijki wierszy 

nowych: nie wiem co z moją poezją („Ptaki”). 
Czy więc warto pielęgnować ten swój li-

teracki ogródek, kopać grządki wierszy, sadzić 
linijki soczystych ziaren zdań? Owszem, Stefan 
Pastuszewski zdaje się twierdzić, iż poezja może 
pomóc wyswobodzić się człowiekowi z okopów 
codzienności, matryc błędów, sytuacji, wydarzeń. 
Daje wolność, choćby trwała tylko ułamek chwili, 
tak długo, jak trwa przeczytanie kilku linijek wier-
sza. Zatem – silniejsza być potrafi niż jakiekolwiek 
zniewolenie (wewnętrzne czy zewnętrzne): wiersz 
to podkop przez który / uciekają więźniowie z Alcatraz / 
ubrani w takie same drelichy takich samych dni / (…) 
/ na głowach takie same czapki / (…) / takich samych 
myśli / (…) / a wiersz, wiesz, nie myśli / i nie chodzi / 
fruwa / „a wiersz” śpiewa („A wiersz”).

Porzućmy tu podglądanie rozedrganego, 
pełnego obaw zaplecza warsztatu poety, by 
wyjąć z owego tomiku poetyckiego i tytułowe 
„egzystencje”, czyli bycie i życie, a w związku z 
tym rozmyślania o samotności i śmierci. Mnóstwo 
tych egzystencjalnych rozważań w tej książce, 
wiele tajemnych, ukrytych głębin, w które można 
znienacka wpaść i utknąć w ciut matuzalemo-
wych dumaniach, które przecież nie mogą omi-
nąć wrażliwego poety, czującemu go skroniach 
muśnięcia wskazówek galopujących czasomierzy. 
Znów przydaje się i w tym wypadku porada 
psychologiczna, by wyrzucać na papierze, byle 
na zewnątrz, jak najdalej od siebie, swoje tajne, 
geriatryczne obawy. Twórca więc z szalonym za-
pałem wyrzuca, wyrzuca z siebie wszystko, patro-
szy się bezwzględnie z siwych lęków i wzburzeń. 
Dzięki temu czytamy w tomiku tekst „Traktatu 
o młodości”: tyle dni i nocy wystukał mój pociąg! / 
widzę siebie w twarzy stojącego obok młodzieńca / jego 
głupia odwaga wobec tego co nastąpi / była kiedyś moją 
odwagą / i też tak prosto stałem. Czas nas deformuje, 
zniekształca: biegliśmy / każdy w swoim tempie / (…) 
/ dziwiłem się, że zawsze czara czasu przelewa się / a 
w najlepszym wypadku wypełnia się po brzegi / (…) / 
i nie zauważyliśmy jak dobiegliśmy do krawędzi / dla 
wszystkich tej samej („*** biegliśmy…”). Okazuje 
się, że balansowanie na owej krawędzi męczy, 
wyczerpuje niemłody organizm, który marzy w 
końcu tylko o tym, by mu (…) amputowano (…) 
codzienne sprawy / i te niecodzienne / które codziennie 
się zdarzają; a potem jeszcze ręce, nogi i głowę, 
myśli, by finalnie – usiąść gdziekolwiek / (…) / tak 
sobie – posiedzieć („*** tak bardzo chciałbym…”). 
Autor przypomina sobie lekcje fizyki, uznając 
iż czas (…) przecież / jest tylko wypadkową drogi / i 
prędkości. Cokolwiek byśmy nie robili – tak tłoczy 
się to życie / walka śmierci we mnie / z nieskończono-
ścią wokół („Jakub powszedni”). Śmierć dotyka 
demokratycznie każdego, ale kobiety często żyją 
dłużej. Podmiot liryczny w wierszu „Odczytane na 
rynku w Wałbrzychu” zauważa w swoim mikro-
kosmosie stare brzydkie kobiety / i w okularach. Och, 
a co z mężczyznami? Tak mało tych prawdziwie 
starych i brzydkich, umarli młodo jako pięknisie. 
Oto i autora prawidła czasu biorą w swoje szpony, 
stopniowo unieruchamiają, by wytracił kinetykę i 
życie. Skarży się, z ironią: w zimie noszę dwa swetry 
/ latem uciekam w cienie / a wiosną… / cóż, wiosna 
/ czy są jeszcze na świecie kobiety? („Wiersz prawie 
astronomiczny”). Zjada czas, który jest przeciwko 
niemu („Do pani z naprzeciwka”). Cóż z tym 
okrutnym starzeniem się można robić? – (…) 
musisz dźwigać ów wór / kości i trzewi / (…) / mówisz, 
że są jeszcze kosmetolog i chirurg / są, ale nie ma jeszcze 
chirurga całości („Całość i to jeszcze”).     

Śmierć w pewnym wieku nie wydaje się 
niewyraźnym cieniem na dalekim horyzoncie 
przyszłości, ale realnym bytem, nieomal przyspa-
wanym do konstrukcji codzienności. Atakuje na-
gle, rzadko ostrzegając, jak w wierszu „Karuzela” 

- rano się ogolił / natarł olejkami / sąsiadce powiedział: 
dzień dobry / w południe już poszedł / jakby rusztowanie 
postawione przy tynkujących jego dom / zawaliło się. 
W innym miejscu tomiku czytamy: dobrze wiem, 
że pewnego dnia / (…) / za oknem moich kroków / 
mur. Egzystencja to właściwie - jak przypomina 
jeden z tytułów wierszy – „Wędrówka do nieba”, 
starzejemy się i jesteśmy już coraz bliżej tajemnicy 
nieba. Wciąż jednak jej nie odkryliśmy: nikt nie wie 
co to będzie / tam gdzie głucho wszędzie. Jednocześnie 
poeta wyraża nadzieję, że uda mu się uchylić 
rąbka tajemnicy wieczności, a może tylko „życia” 
grobowego? Zastanawia się: a może jest jednak jakiś 
świetlik ziemny?/ jakiś fosfor? / czy wdeptany w ziemię 
/ przez spieszącego się do pracy robotnika / żarzący się 
niedopałek papierosa? / (…) / może ziemia jest z ogniem 
jakoś zaręczona. W człowieku żywym, wciąż narasta 
przestrzeń, którą trzeba wychodzić, niejako „wy-
tracić” w sobie, by w ten właśnie sposób się z nią 
zmierzyć. Bóg jest we mnie / bo idę jeszcze / Bóg zwany 
życiem / we mnie idzie („Traktat o wędrowaniu”). 
Z pewnością śmierć ma jednak coś wspólnego z 
miłością… Tym łącznikiem jest wstyd. Poeta w 
utworze „Życie” twierdzi, że zawstydzona śmierć 
zasłania swe łono, piersi i rany – a kiedy już się 
kończy / to z rozkoszy krzyczy / taką ciszą / że ptaki 
ogłuchłe / spadają. Ale i tak tańczy z nami swój 
makabryczny taniec. Gdy ktoś żegna się z tym 
światem, dając się jej za rękę prowadzić w nie-
znane, świat zatrzymuje się, wstrzymuje oddech 
tylko na jedną, krótką chwilę. A po chwili znów 
wszystko rusza / tylko o kadr przesunięte – przekonuje 
Stefan Pastuszewski w utworze „Późny styczeń”. 
Cóż… (…) nikt nie odnalazł jeszcze granicy między 
życiem a śmiercią („Traktat o milczeniu”). Każdy 
ma swoją siłę i słabość / i cuchnący koniec. Pozostają 
po nas stare, pożółkłe fotografie, które jednak i 
tak nigdy nie pokażą tego, co naprawdę się zda-
rzyło. Kłamią, wściekle kłamią… Także i następne 
pokolenia nie mogą znaleźć właściwego klucza 
do ich prawidłowego odkodowania. Zdjęcia 
– oglądane przypadkiem, zafałszowane kadry 
minionego: zeskrobujemy skalpelem to co chcemy 
widzieć / a przecież coś było przed tą chwilą / i coś było 
po niej („Wtedy-teraz-potem”). 

Owo prawo odchodzenia na zawsze twórcę boli, 
uwiera, podobnie jak prawo zacierania śladów / 
ze względu na miejsce i porządek („Palenie czyichś 
papierów w moim piecu”). Autor czuje w tym 
rękę Boga, którego nie zawsze rozumie: mówi, że 
wszystko co żywe się kończy / ale życie trwa / to On? 
Boli autora świadomość śmierci, a już najsilniej 
śmierci niewinnego dziecka, małej dziewczynki 
(„Tren na utonięcie Małgosi”). Czy było to 
potrzebne, czy musiała zginąć? Zauważa: śmierć 
wybiera jednak osobno / nierozsądnie / według własnej 
miary / niescenicznie („Werble”). Wikła się w rozwa-
żania o czasie, próbuje uchwycić jego bezcielesną 
obecność obserwując płynącą rzekę: dopiero z jej 
ruchu wynika czas. Zegarki, zakurzone czasomie-
rze wieków minionych? Liczby i wskazówki nic nie 
mówią, upiera się poeta w wierszu „Traktat o 
czasie”. Nikt na ziemi przed pędzącym czasem 
jeszcze nie uciekł, nie zbiegł do tajemnej krainy 
bezczasowości, nie znalazł przed nim pewnej kry-
jówki: (…) twój czas i tak ciebie dopadnie / jak hiena 
zataczająca koła / gdy ty jeszcze żyjesz złudzeniem. Czas 
jednak nie działa sam, pomaga mu głodna wciąż 
nowych, świeżych trupów ziemia: czas wraz z ziemią 
/ (spółka niczym nieograniczona) / miele ciała i dusze 
/ czy też dusze? („Ptaki”). A gdy nas czas weźmie 
w swe zębiska naostrzone głodem, grzecznie 
będziemy musieli w końcu poddać się i przejść 
do historii. Będziemy umarli… umarli pozostają w 
porządku wzroku / ale już nie słuchu, węchu i dotyku; 
w innym miejscu czytamy: (…) umarli / niczego nie 
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mogą powiedzieć / chociaż są / w pamięci, i na papierze 
/ i w każdym z nas.

Każdy kto jeszcze żyje, musi dbać o po-
żywne, zbilansowane posiłki. No, chyba, że jest 
poetą i może odżywiać się wyłącznie szczęściem 
(tak łyżkami jeść / cały czas / szczyptę szczęścia) oraz 
koić zszargane nerwy pewnymi stałymi, warun-
kującymi bezpieczeństwo elementami, na które 
składają się: dom, oddech który się słyszy / szum 
innych w oddali / i konieczne (bez myśli) poczucie trwa-
nia („***do tej potrawy niewiele trzeba…”). Ale 
potrzebny jest mu do życia drugi człowiek, pełen 
życia i ekspresji, wibrujący emocjami, odkrywają-
cy w intymności rozmowy – uczucia, swe osobiste 
pejzaże. Poeta od zamętu świata, przeczucia jego 
końca, szuka wytchnienia w bliskości kobiet. To 
one ogrzewają jego duszę, dzielą się kromką 
słowa, wybaczają wiele. Jak babka, jak matka, 
jak ona… Rój genów. I hormonów… Tak, te tak 
szybko nie dają o sobie zapomnieć – do ostatniej 
kropli testosteronu: wyłazi (…) z pamięci ten inny pora-
nek / z dziewczyną jak klucz wiolinowy / uwypukloną 
/ stukają sarnie kopytka jej czerwonych botków / do 
zlewki mózgu spływa kilka kropel hormonu („Aż”). 
Nawet we śnie człowiek nie jest od nich wolny, 
ulegając rozkoszom marzeń nieświadomości. 
I podmiot liryczny w wierszu „Przestępstwo” – 
wyznaje prawdę i tylko prawdę, gdy spowiada się 
przed czytelnikiem ze swego snu: kobiecość zalała 
mnie jak alkohol wiśnie. 

Gdy bliska osoba oddala się fizycznie, wyjeż-
dża - hormony, wzburzone uczucia z tęsknotą na 
czele, nie pozwalają na spokojne trwanie. Nawet 
chwile wypoczynku, podszyte są boleściwą nostal-
gią, która każe w każdym elemencie otaczającego 
świata wyszukiwać znaków, przesłań od miłości: 
cisza, żaden powiew / liście na drzewie drżą / to Ty? 
(„Lato”). A jakże buzują w bezpośrednim kon-
takcie, jak furczą głośno pod skórą, wprawiając 
ją w konwulsyjną wibrację. I (…) to kobieta dyktuje 
rytm / płomienia / chodzi z księżycem pod pachą („Na 
odejście Anny”). Tak, kobieta ma w sobie moc, 
przeczuwa ją, mężczyzna zaś jest zdolny do prze-
obrażeń i gestów niezwykłych: byłem czyżykiem na 
twej wyciągniętej dłoni / i listkiem nasturcji w doniczce 
na parapecie lustrzanego okna. Oto ten, który po-
trafi zachwycić się tak, by pisać o dostrzeżonej 
u podglądanej – oglądanej kobiety – wiolonczelę 
bioder („Wewnętrzne schody”). Znów to porów-
nanie muzyczne, podszyte jakimś namiętnym 
dźwiękiem, jękiem. Jest i zachwyt nad dynamiką 
i stylem kobiecego ruchu: wolę patrzeć gdy schodzi 
/ bo przecież anioły i promienie słońca/ zstępują z góry 
na dół. 

Oczywiście twórcze pisanie, życie i śmierć, 
uczucia i kontruczucia - to nie wszystkie tematy, 
które w swoich wierszach podejmuje Stefan Pa-
stuszewski. Uważna analiza tomiku „Egzystencje i 
ptaki” pozwala dostrzec i inne, na przykład pełne 
niedomówień i zamgleń wątki związane z sytuacją 
społeczną, polityczną naszego kraju. Wystarczy 
przeczytać teksty „Skarga krawcowej w muzeum 
całego świata” – czy „Widzenie nie-księdza nie-
-Piotra”. Otoczenie społeczne to przecież także 
część tytułowej rzeczywistości egzystencji autora, 
nie jest to statyczna dekoracja z dykty. Są oczywi-
ście i „Ptaki” – trzepoczące skrzydłami nie tylko 
w drugim członie tytułu tomiku poetyckiego, 
ale także stanowiące osobny byt w publikacji. 
Bliskość, duma z genetycznych następców (i tobą 
się sycąc / udało się – milczę), garść dobrych rad, 
których nikt nie lubi słuchać (…) / to jakby dzięcioł 
stukał, refleksy pamięci, mądrość podszyta do-
świadczoną dojrzałością. Wiara w to, że w życiu 

tak naprawdę ważne są jedynie egzystencjalne im-
ponderabilia, których świat jakoś nie chce uznać 
za istotne. Autor operuje nadzwyczaj zrozumia-
łymi, klarownymi obrazami, ucieka od sztuczek 
językowych i lingwistycznych eksperymentów. I 
to właśnie jest siłą tych strof, które gdzieś w nas 
zapadają, coś w nas uruchamiają. Stąd można 
wysnuć wniosek, że teksty poety są interaktywne, 
dzielą się swoją energią z odbiorcą, inspirują do 
myślenia, przeżywania, a może nawet dokonania 
pewnych życiowych wyborów? 

Warto przyjrzeć się także uważnie szacie 
graficznej książki. Klimatyczne, dość mroczne w 
wymowie grafiki do tomiku, jak również projekt 
okładki przygotowała młoda graficzka Domi-
nika Kletkiewicz. Autorka ilustracji uznaje, że 
grafiki powinny pozostawać zawsze w harmonii 
z tekstem, gdyż wówczas mają największą szansę 
na kreowanie wyobraźni czytelnika. Pragnie za-
chować w swoich pracach integralność pomiędzy 
słowem a obrazem. Jednocześnie jest otwarta na 
nowatorskie znaczenia, jakie budują się w trakcie 
ich wzajemnych relacji. Artystka wyznaje, że jej 
zdaniem pewien swobodny dialog grafiki, jak 
również tekstu literackiego może zaprowadzić 
odbiorcę do bogatszej, szerszej interpretacji 
świata literatury. Dominika Kletkiewicz jako arty-
styczne credo swych prac graficznych przyjmuje 
aforyzm Andrzeja Niewinnego Dobrowolskiego: 
Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, jedno słowo 
stworzyć tysiące obrazów. Jej czarno-białe grafiki 
noszące kolejno tytuły: „Relacje”, „Prawda”, „W 
tłumie”, „Charakter” - otwierają kolejne części 
tomiku. Są rodzajem enigmatycznego, wielo-
znacznego wstępu, niosącego więcej pytań niż 
odpowiedzi. Budzą czytelnika z letargu, intrygują, 
pozostają natrętnie w pamięci po zamknięciu 
książki, czają się gdzieś blisko, tuż pod powierzch-
nią powiek. Nie da się ich stamtąd „wypłukać”, 
zedrzeć wżerającego się w źrenice natłoku 
niepokojących obrazów. Wczepiają się małymi, 
ostrymi, upartymi haczykami w powierzchnię 
gałki ocznej i nakładają się powidokami na 
obrazy aktualnie widziane, oglądane, nawet 
te zaledwie wyobrażone. Nie dość jednak na 
tym – wdzierają się także do intymności mózgu, 
gdzie wśród misternej maszynerii rozumowania, 
wybijają odbiorców z wygodnego siedziska samo-
zadowolenia i pozornej samowiedzy. W pamięci 
pozostaje przede wszystkim okładkowa grafika 
artystki: olbrzymi, wręcz gargantuiczny cylinder 
na głowie długowłosej, młodej dziewczyny, a na 
nim i ptak długopióry, manifestujący swą egzy-
stencję. Być może to odwieczny symbol istoty 
przynoszącej wieści z daleka, z zaświatów, znak 
zawiłej zagadki bytu?

Współodczuwamy z autorem, współmyśli-
my, współwierzymy. Powstały pod jego literackim 
piórem intymny krajobraz poetycki – staje się 
niespodziewanie naszym osobistym, bliskim 
krajobrazem. Wracamy pomiędzy kartki tej 
poezji jak do swego domu, bliskich nam posta-
ci. Wchodzimy między okładki tomiku Stefana 
Pastuszewskiego i jest tak, jakbyśmy przechodzili 
przez znajome drzwi naszego pokoju w miesz-
kaniu. W ręku jeszcze przez moment trzymamy 
wysłużoną, wygniecioną mapę liryczną swoich 
oczekiwań, niczym poetycki GPS, ale już po chwili 
przekonujemy się, że jest nam niepotrzebna. 
Słowa autora dotykają nas, ocierają się o nasze 
myśli, czasami wystawiają drapieżnie pazurki, 
ale gdy przepuszczamy je przez filtr poznania 
– łagodnieją, naraz idealnie sformatowane pod 
naszą jaźń. v   

Stefan Pastuszewski, Egzystencje i ptaki, Instytut Wydaw-
niczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2021. 

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Stefan Pastuszewski

Palenie czyichś papierów w moim piecu

Pamięci Marii Kaczmarek – nieznanej 

nie zmieściły się ani w moim domu
ani w całym świecie
twoje fotografie, listy i inne papiery
komu? 
rzeczywiście złapały czas za gardło:
ty nad tym wodospadem
 i w zalotnym przekrzywieniu bioder
ty ciągle ty i reszta
można by tak patrzeć bez końca
i bez słowa, ale to już boli
bo słowa w ustach cisną się jak mocz
i coś więcej
można by tak nie wiedzieć co robić
i siedzieć i siedzieć

dokąd wysłałaś tę dziewczynkę z mysimi kitkami
co będzie gdy wróci?
w czyją wejdzie suknię?

płonie wszystko
i te chwile, w których ty swoje śmieci 
tak skrzętnie układałaś osobami, 
zdarzeniami i jakąś miłością
jak zwykle ciemną - chwilą 

nie wiedziałaś co zrobić z czasem
i ze sobą
to wszystko boli
głupi jest ten, który nie wie, że życie jest raną
którą wciąż trzeba opatrywać
czy to papierosem
czy pisaniem wiersza
lub równie stukaniem młotkiem w blachę, 
drewno, kamień może się otworzą

ale ja też mam swój czas
i też nie wiem co z nim zrobić
chłopiec mówi: nudzę się
kobieta: zatańczmy

z trudem odczytuję z pamięci twoje imię
ale to nie ty mnie tak bolisz
tylko prawo odchodzenia na zawsze
prawo zacierania śladów
ze względu na miejsce i porządek
wiatr, woda i piasek zawsze będą górą

ani to brutalne prawo
ani nazbyt mądre
takie jak prawo zwierzęcia do pokarmu
a trawy do słońca
czuję w tym rękę Boga
którego jak zawsze nigdy nie rozumiem
mówi, że wszystko co żywe się kończy
ale życie trwa
to On?

a może ja tylko się boję
spłonąć tak jak ty w czyimś piecu
na chwilę słońca w jego ciemnym domu
przejść w popiół zadumy

tak, to tylko popiół
nawet gdy to piszę
tak, to chwila oddechu
mimowolny przystanek

ktoś stuka do drzwi
idzie

Egzystencji...
dokończenie ze str. 31
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Ewa Katarzyna Skorupska

SZUM

Świat jest morzem  
wchłoniętym przez serce 
do głębokości 
alg ukołysanych 
przez mantry 
powracania fal  
 
A nad obcym lądem, 
gdzie pola 
w słońcu pszenicy, 
przewracają się tęcze 
 
i ptak  śpiewa  
zamkniętą  pieśń 
 
A jednak 
 
byliśmy 
będziemy 

niby muszle 
o szumiącym wnętrzu 

Rudy Alfonzo Gomez Rivas

Na brzegu morza

Przybyłem z odległych krain
niosąc na ramionach
mgławice, przekraczające granice
niechęci i niepamięci o cierniach i ropie.

Idę za szumem horyzontu
który zagłusza bajki 
tworzące nagie wschody słońca.

Lustra we mnie zamarzają
niszcząc spacer
rozwieszony
w żółtych oknach.

Kadzidło to odległy zapach
w którym zagnieździł się dziecięcy głos
fig i połamanych ptaków.

Na brzegu morza:
sen
uśmiech
pracowite ręce
usta, zapraszające do szaleństwa
piosenka Serrata
dziewczyna rozpościerająca ze strachu 
skrzydła 
czyjeś oczy wymyślające inny kraj. 

Tłumaczenie Kalina Izabela Zioła

Stanisław Topaz

Nasz Człowiek

Błyskawice podczas burzy oświeciły morze,
wyspy , zatokę Placido i port Sulaco.
Flotylla statków i okrętów, znana i nieznana,
zmierza przez bezkres oceanu do portu Sulaco w państwie Costaguana.

Jądro ciemności otuliło mrokiem:
dziób i rufę .
Galeon  Drake’a w kształcie ziemniaka, po golibrodzie armady Hiszpana,
mknie po tafli morza do portu Sulaco w państwie Costaguana.

Mgła otuliła pajęczyną:
reje, maszty i żagle.
Trzymasztowa fregata Zephyr  Jana Kuny alias Martena
swój kurs na port Sulaco w państwie Costaguana przemienia.

Jądro pioruna rozświetliło blaskiem:
sztagi, wanty i paduny.
Żaglowce korsarzy: Czarnego, Czerwonego, nawet Sandokana
pędzą w wyścigu do portu Sulaco w państwie Costaguana.

Ognie Świętego  Elma rozświetliły błyskiem:
fokmaszt, grotmaszt, bezanmaszt i bukszpryt.
Fregaty Sakr-el-Bahra i kapitana Blooda
wysadzają  marynarzy, by czynili tumult w Sulaco w gospodach.

Jądro ciemności otuliło nocą:
mars, stengę, saling i bramstengę.
Słup kapitana Williama Kidda w kształcie „złotego żuka”
drogi do ukrytego skarbu w porcie Sulaco w państwie Costaguana szuka.

Jądro ciemności otuliło mrokiem:
czarny żagiel z piszczelami, a więc Wesołego Rogera.
Galeon króla bukanierów - flibustierów Morgana 
płynie bejdewindem do portu Sulaco w państwie Costaguana.

Jądro jasności oświeciło blaskiem słońca:
grotżagiel, marsel, bramsel i bombramsel.
Fregata kapitana Horatio Hornblowera – rzecz to mało znana,
chce  odwiedzić ferajnę w porcie Sulaco w państwie Costaguana.

Jądro jasności oświeciło blaskiem słońca:
sterburtę i bakburtę.
Szkuner Moja Polska nieustraszonego odmieńca - kapitana  Adama
położył się na nowy kurs i płynie fordewindem 
do portu Sulaco w państwie Costaguana.

W porcie Sulaco w państwie  Costaguana
jest tawerna bardzo często nawiedzana;
tam zebrała się despotyczna i nieustraszona
brać marynarska przy rumu baryłce,
by odpłacać sobie pięknym za nadobne.
„Piętnastu chłopa na Umrzyka Skrzyni.
Jo ho ho! I butelka rumu.
Piją na umór! Resztę czart uczyni!
Jo ho ho! I butelka rumu.”

Stamtąd widoczna jest zatoka prowadząca do portu.
Wtem okolice portu rozświetliło straszydło błyskawic .
Wstała ferajna: po falach na nich pędzi okręt widmo.
Statek upiorów,  Holender, na kształt groźnego brandera,
do miasta Sulaco w państwie Costaguana dociera.
Na statki  wilków morskich ferajna mustruje się sama.
Nie ma wciąż  w porcie  lorda  Hornblowera, ani kapitana Adama.
Ten ostatni, jeśli przyjmuje zaciąg swych nowych żeglarzy,
to zwykle z zapalonym cygarem o nich marzy - przy beczce prochu .

Jedna jest prawda:
Nasz Człowiek zginął  w zatoce na Wyspie Skarbów.
Pozostała Wielka Izabela.
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głupota bez granic

świat bez granic się skurczył do globalnej wioski
warto z tego wyciągnąć i dla siebie wnioski 

kiedy małe ojczyzny pokrywają blizny
po konfliktach narodów próżno darowizny

oczekiwać w postaci ładu i pokoju
gdy kolejny dyktator zagrzewa do boju

w imię wyższości rasy lub konfliktu klasy
a wszystko to rzecz jasna wyłącznie dla kasy

niemal na każdym kroku choć stoimy z boku
zalewani falami wciąż liczniejszych pokus

media nam oferują podroby mądrości
pełne nachalnych treści jak tu się nie złościć

przeglądając reklamy prawdę o nas samych
odkrywamy niekiedy gdy rozsądku ramy

w szwach pękają by w końcu głupota bez granic
poczuła się u siebie więc nie płacąc za nic

miała do dyspozycji władz i opozycji
licznych przedstawicieli pewna swej pozycji

panoszy się zuchwale na nic gorzkie żale
że nikt jej nie podskoczy o tym doskonale

wie od dawna do diabła pośle przeciwników
którym łby poukręca i będzie po krzyku

słowa za słowa

miotasz się nieustannie gdy tobą pomiata
władca chlewa obory lub kawałka świata

oto słowa za słowa i czyny za czyny
jak zwykle nie umiemy dostrzec własnej winy

w tym co wciąż nas spotyka pogodzeni z losem
potulni jak owieczki kiedy cios za ciosem

spada na nas znienacka na własne życzenie
usypiamy głos serca i własne sumienie

cicha zgoda na podłość aż za dobrze wiemy
że przetrwać może tylko głuchy oraz niemy

ślepawy też ma szansę zabłysnąć pokorą
nie słyszeć i nie mówić choć diabli cię biorą

zaciskasz tylko szczęki i zgrzytasz zębami
gdy ktoś cię miesza z błotem przepraszasz ze łzami

w swoich oczkach kaprawych za to że wciąż żyjesz
widząc kata z toporem sam wyciągasz szyję

gotowy ponieść karę choć nie było zbrodni
zawsze czujesz się winny a tobie podobni

wciąż stają pod ścianami i unoszą ręce
bo ich tak jak i ciebie nie stać na nic więcej

wielkie oczy strachu

strach miewa wielkie oczy wyolbrzymia grozę
jak niewiele potrzeba by szyję z powrozem

zaprzyjaźnić gdy stado dotknięte paniką
nie dostrzega ratunku i pędzi donikąd

na oślep co się dziwić strachu wielkie oczy
sprawiają że niewiele może nas zaskoczyć

dzięki skrytym działaniom zwaśnionych koterii
narasta atmosfera zbiorowej histerii

iskra na beczce prochu bo w czasach zarazy
nie potrzeba nikogo namawiać dwa razy

by palcem wskazał winnych linczu dzikie prawo
uniesie tłum wzburzony i wypełni wrzawą

ulice oraz place a drzewa na skwerach
ugną się pod ciężarem być może nie teraz

ale jutro pojutrze wielkie oczy strachu
łzę uronią gdy wchłoną garść suchego piachu

bo trudno oczekiwać od stada i tłumu
że zdoła się wykazać namiastką rozumu

w owczym pędzie nie będzie dążyć do zbawienia
bo to jest sprzeczne z modą tylko smuga cienia

kiełkuje wciąż nieśmiało pogrążając ciało
w gąszczu żądz oraz pokus których wciąż nam mało

z czary pełnej goryczy

czego oczy nie widzą tego sercu nie żal
więc serce niewidome niechętnie się zwierza

ze swych trosk i problemów skoro nie dostrzega
tego co w oczy kole co komu dolega

gdy skupione wyłącznie na swych własnych sprawach
a od życia ważniejsza beztroska zabawa

i wygłupy by upić łyków chociaż kilka
z czary pełnej goryczy zgłodniałego wilka

zgłębić mroczną naturę kiedy do jagnięcia
podkrada się perfidnie aby w swe objęcia

pochwycić je znienacka i nim się nasycić
mają to politycy i zwykli bandyci

w swych zwyczajach a w krajach gdzie jednych od drugich
bardzo trudno odróżnić daremnie posługi

kapłańskiej oczekiwać od kapłonów stada 
utuczonych na krzywdzie wesoła gromada

zawsze w dobrym humorze i do żartów skora
na skruchę i pokutę nigdy nie jest pora

odpowiednia dla ciżby gdy wilka do lasu
ciągnie zew krwi przelanej warto by zawczasu

staranne przygotować powitania słowa
a na wszelki wypadek nóż w rękawie schować

Jerzy Utkin
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Adam Decowski

PARANOIDAŁKI
 

Poetki też używają męskich rymów. 

Kropka zna swoje miejsce w szeregu. 

Kobiety potrafią obmawiać nawet milczeniem.

Nie wypowiadaj tego, co warte jest przemilczenia.

Leszek Wierzchowski

Fraszki 

Tworzywo legend

Nie tylko sukcesy, lecz błędy- 
Jednako!... tworzywem legendy.

Wychowanie dla przyszłości

Nim władzę da się młodzieży,
Młodzież - wychować należy!

Walczmy o wolność

Wolność się stanie złudą, legendą
Dla tych, co o nią – bić się nie będą!

Ciężka dola prekursorów

Prekursorzy są wyklęci -
Nim świat stwierdzi, że to… święci!

Maciej Rybicki

Komuna pachnąca żywicą

 
Polowało się na łosie
Odławiało się łososie
Klon dawał syrop, szły zyski z whisky
Sercu każdemu kraj ten był bliski
I wielu zdał się szczęśliwym krajem
Snem obfitości wolności rajem
I choć raz tłusto było raz trochę chudo
Szło nie najgorzej – aż przyszedł Trudeau
Ten klon Stalina o twarzy dziecka
Któremu bliska wizja sowiecka
I to co przyszło z niemałym trudem
Poszło się huśtać z Justinem Trudem
Którego przecież ślicznie-żywicznie
Wybrano całkiem demokratycznie
Punkt kropka finał; rzekłbym w zasadzie
Była Kanada jest po Kanadzie  

Marek S.Podborski        

TURBAN

super ego
super men da
super mar ket
super nowa
super a ta  

          mega loman
          mega fony
          mega lity
          mega tony
       o mega bez alfy

                    turbo diesel
                    tur bo hater
                    turbu lencje

mas turbacja

Tadeusz Charmuszko

AFORYZMY 

*
Barany zadepczą się same.
*
Razem brali, a potem brali się za łby.
*
Zagrzewał do walki, żeby sobie upiec pieczeń.
*
Wziął się w garść i dopiero zauważył, jaki jest malutki.
*
Nie o to chodzi, że prawda leży pośrodku, chodzi o to, że leży.

Zbigniew Pawłowski

Dzień mężczyzny

Opoką dla Was być winniśmy 
Facet nierówny facetowi 
Lecz cóż kobieta ma na myśli 
Gdy do małżeństwa się sposobi 
 
Iluzoryczne wyliczenia 
Że pan ma więcej w rękach siły 
A przecież Krysia Ela Gienia 
Są na tym świecie by rodziły 
 
A pan i władca tego świata 
No cóż do pracy niby chodzi 
Żona gotuje i zamiata 
I dla hrabiego piwko chłodzi 
 
Lecz już po pracy mało który 
Wyciągnie ręce swe pomocne 
On przed ekranem rośnie w pióry 
By siły mieć na harce nocne 
 
Bo tak naprawdę drogie panie 
W tym dniu mężczyzny się przyznamy 
Że lipne nasze górowanie 
Że siły mniej niż wy my mamy

SATYRA

Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje 
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników  

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

Marek S.Podborski

piłkarski Katar

w grudniu po
południu
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Pod koniec grudnia 2021 r. ukazał się we 
drugi tomik poetycki WANDY KUDELSKIEJ 
W słowa ubrałam milczenie. Jego promocja 
nastąpiła 14 lutego już w 2022 r. w Kowalu, 
miejscu urodzenia poetki. Autorce prezen-
tującej własne wiersze towarzyszył nastrojowy 
występ włocławskiego zespołu WWK T.M. 
Poetka (rocznik 1949) zadebiutowała w 
1996 r. zbiorkiem Wyrazić siebie, wydanym w 
Płocku. Przez długi okres czasu związana była 
ze środowiskiem artystycznym właśnie tego 
miasta. Później przeniosła się do Warszawy, 
gdzie prowadziła małą Galerię Sztuki, połą-
czoną ze Studiem Florystycznym, a później 
też z „klimatyczną” kawiarnią. Odbywały się 
tam wernisaże wystaw malarstwa, artystycznej 
biżuterii, koncerty muzyczne, wieczory poezji 
i spotkania autorskie. Współpracowała wtedy 
z Magazynem Sztuk - Filią Ośrodka Kultury 
Ochoty i wieloma niezależnymi twórcami. W 
2017 r. postanowiła wrócić na stałe do Kowala, 
odrestaurować rodzinny dom i ogród, stworzyć 
tu miejsce tętniące kulturą. 

 Niektóre utwory, składające się na ten 
tomik poetycki, były już publikowane w prasie, 
prezentowano je na przeglądach i eventach li-
terackich. Są i takie, które zostały nagrodzone 
w konkursach poetyckich, kiedy na przełomie 
XX i XXI wieku aktywnie uczestniczyła w im-
prezach literackich organizowanych w Domu 
Darmstadt w Płocku. Na przykład wiersz o 
incipicie *** (Płynę pod prąd…) otrzymał I 
nagrodę w Konkursie Noc Poetów w Płocku 
zaś liryk Niech żyje bal uhonorowany został 
przez Ernesta Brylla I równorzędną nagrodą 
w Konkursie Jednego Wiersza. 

Wiersze to często rozmowy intymne 
z osobami bliskimi autorce i im zazwyczaj 
dedykowane, a więc poświęcone najbliższej 
rodzinie: matce, ojcu, mężowi, dzieciom, a 
także przyjaciołom, sympatiom, znajomym, czy 
też ludziom, którym poetka wiele zawdzięcza 
(np. poloniście Wiktorowi Lewandowskiemu) 
albo też tym, którzy zaskarbili sobie jej podziw 
(Agnieszka Osiecka). W wierszach tych ujaw-
nia się rodzaj emocjonalnej więzi podmiotu 
lirycznego z owymi osobami, w dużej części już 
nieżyjącymi, ale i też usilne dążenie do ustale-
nia własnych, nierzadko złożonych, relacji z 
innymi czy też podjęta zostaje próba określenia 
wewnętrznego portretu opisywanej osoby (np. 
Czarujący sowizdrzał, Człowiek jak rekin, Człowiek 
jak wiatr, Człowiek jak powój, Człowiek jak ogień, 
Człowiek jak kamień, Panie Blue, Tchórz mądrala). 
Szczególnie w tzw. piosenkach autorka nie stro-
ni od uwag krytycznych, demaskuje płytkość i 
bylejakość życia nakierowanego na odbieranie 
tylko jego zewnętrznych, nieistotnych przeja-
wów (np. Ludzkie gadanie tzw. klekoty; Gaduła; 
Bez wytartego czoła; Co słychać u sąsiada?).

 Problematyką, do której poetka czę-
sto powraca, gdyż - jak należy mniemać - stano-
wi ona dla niej fundamentalne znaczenie, jest 
wspomniane już wyżej zagadnienie przeżytej 
metamorfozy, odrodzenia się, pożegnania z 
życiem, które przynosiło ból i cierpienia, które 
doskwierało i prowadziło do załamania. Jednak 
zgodnie z założeniami teorii dezintegracji po-
zytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, w wyniku 
wewnętrznej pracy u poetki nastąpiło swoiste 

Arkadiusz Ciechalski 

Kaskadą łez otworzyła niebo

oświecenie, odbudowanie własnej osobowości, 
znalezienie sensu swojego życia, m.in. również 
poprzez akty autokreacji. Takich wierszy, gdzie 
wyraźnie zarysowany jest podział na ten stary 
świat, zły i kojarzony zazwyczaj pejoratywnie, i 
tan nowy, promienny, niosący radość, nadzieję 
i satysfakcję, jest dużo, wymieńmy choćby: *** 
(Nie byłam…), Nadzieja, W kropce, *** (Z niebow-
zięcia…), *** (Popadłam…), Nakaz wiary. W 
utworze o incipicie *** (Nie byłam…) autorka 
tak siebie w tych światach charakteryzuje:

Byłam 
uśpionym wulkanem
perłą wśród kamieni
Jestem
sercem róży
tańcem na ziemi
Trudna droga wyjścia z mroków starego 

życia wiodła także poprzez modlitwę. Widać 
to w utworze Matko Jasnogórska Pani, a w liryku 
Nadzieja czytamy, że nie była ona prosta, lecz 
raczej wyboista:

odliczała kilometry różańca
od stacji do stacji

wysiadała przedwcześnie
na wyspie ukrytej w dłoni
Promienie słońca zastępował mrok nocy, 

wiatr wiał prosto w twarz, jednak:
z rozpaczy podniosła serce
Kaskada łez otwarła Niebo […]
zaczęła nowy rozdział życia

Najważniejsze w tych zmaganiach stało się 
to, iż „Niebo” zostało otworzone, można było 
rozpocząć „nowy rozdział życia”. Optymizm 
mógł być udziałem podmiotu lirycznego, 
słońce rozświetliło na nowo świat i pojawiło się 
głębokie przekonanie, wyrażone w liryku Cza-
rujący sowizdrzał, że: „zamienię / ciosy na dary 
losu”. Tej zdobyczy poetka nie pozwoli sobie 
odebrać, dobrze wie, jakie jest dla niej cenne:

słońca na firmamencie
nie zgasi zaćmienie
mnie też […]
(Staropolskie obyczaje)
Wierszem, którym autorka w niezwykle 

lapidarny sposób, bo zaledwie w sześciu 
krótkich wersach, z których połowa składa się 
tylko z jednego słowa, charakteryzuje swoje 
dotychczasowe życie, jest utwór o incipicie *** 
(Popadłam…). Mnie on przypomina genialne 
frazy z liryku lozańskiego *** (Polały się łzy me 
czyste, rzęsiste…) A. Mickiewicza, gdzie roman-
tyczny wieszcz w równie skondensowany sposób 
podsumowuje własne życie. W. Kudelska czyni 
to tak:

Popadłam
w wątpliwości bez cienia

Oświeciło 
mnie słońce w zenicie

Posłaniem
wypełniam życie
Jeżeli byśmy próbowali ustalić konteksty 

i tradycje, do których odwołuje się poezja W. 
Kudelskiej, to niewątpliwie wskazać należałoby 
ich wiele. Odnaleźć możemy wspomniane 
wyżej asocjacyjne odwołania do twórczości A. 

Mickiewicza, konkretnie wiersza *** (Polały 
się łzy me czyste, rzęsiste…), czy bardziej wyraźne 
nawiązanie do jego powszechnie znanej Ro-
mantyczności, ballady programowej polskiego 
romantyzmu, widoczne w utworze poświęco-
nemu Ś. p. Mani:

Słuchaj… proszę
Nie słucha
Podnoszę głos
Głucha […]

Zauważalne są także podobieństwa do 
liryki młodopolskiej, szczególnie w cytowanym 
wyżej wierszu *** (poezja – niezawinione brzemię 
głogu…), a także do okresu międzywojnia. Czy 
np. utwór Rozumiem drzewa nie odwołuje się do 
problematyki i estetyki zawartej w wierszach z 
tomiku Wysokie drzewa L. Saffa lub liryków J. 
Iwaszkiewicza z tomu Lato 1932? Najsilniejsze 
jednak więzi pokrewieństwa - jak sądzę - łączą 
poetkę ze sposobem pisania i reflektowania o 
sobie i świecie, jakie prezentowała M. Pawlikow-
ska-Jasnorzewska. Wierszy-miniatur lirycznych, 
w których mistrzowsko oddane są rozterki, stan 
ducha, czy rodzaj zagubienia zderzonego z 
otchłanią wszechświata oraz przemijającego 
czasu, jest wiele. Wskażmy choćby na cytowany 
wyżej *** (Popadłam…), a także: *** (Z niebow-
zięcia…), *** (śladu miejsca na własnym polu…), 
*** (Na ścieżce czasu…), czy *** (Niema…). W 
tym ostatnim liryku możemy przeczytać:

Niema
jak pęknięta struna
Bez głosu
Zawieszona
na przeciwległych biegunach
w otchłani chaosu

Słów kilka napiszmy też na temat orga-
nizacji materii poetyckiej prezentowanych w 
tym zbiorku wierszy. Otóż trzeba stwierdzić, iż 
są one skonstruowane według zasad przyjętych 
we współczesnej poezji. Autorka zrezygnowała 
z użycia znaków przestankowych, oszczędnie 
stosuje rymy, dryfując często w stronę wiersza 
białego. Zdecydowana większość liryków ma 
budowę stychiczną, wierszy bezzwrotkowych 
jest niewiele. Warto dodać, iż mamy tu do 
czynienie z daleko idącą kreatywnością w 
budowaniu struktury stroficznej wierszy, 
praktycznie każdy tekst ma inną budowę, nie 
pojawia się powtarzalność jakiegoś jednego 
schematu kompozycyjnego. Segmentacja tek-
stu nie zależy od przejętego układu strofy, ale 
wynika z indywidualnych akcentów logicznych 
i emocjonalnych, przy czym często mamy do 
czynienia z nieregularnością wersów, czyli 
rozbudowane sąsiadują z tymi, które składają 
się z jednego wyrazu lub jednej litery, co jest 
charakterystyczne dla tzw. wiersza emocyjnego.

 Ciekawostką jest ponadto eksperymento-
wanie z układem graficznym wiersza. Nie zapo-
minajmy, że autorka jest uzdolniona plastycz-
nie i uprawia również malarstwo. Wiemy, iż 
zabiegi związane z fantazyjnym uformowaniem 
układów typograficznych wierszy poeci stoso-
wali już od dawna, wskażmy choćby przykład 
G. Apollinaire’a czy futurystów z początku XX 
w. U Wandy Kudelskiej mamy też takie próby 
w kilku lirykach, najbardziej widoczne są one 
w wierszu Waga tajemnicy, gdzie pięciowerso-
wa druga zwrotka jest lustrzanym odbiciem 
pierwszej, a tekst w oku czytelnika tworzy na 
popierze dużą literę K. Dodajmy, iż tytułową 
tajemniczość tego liryku autorka wzmacnia 
poprzez zastosowanie szyku przestawnego, co 
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w konsekwencji wywołuje zaskakujący efekt, 
w myśl zasady: słowo słowu się dziwi. Skonsta-
tujmy zatem: zastosowanie form charaktery-
stycznych dla poezji współczesnej powoduje, 
że wiersze te – najogólniej rzecz ujmując - są 
bardziej podatne na wielość czytelniczych 
konkretyzacji, pozostawiają odbiorcy szerokie 
pole do ich samodzielnego kreowania.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na rodzaj 
stosowanych środków poetyckiego wyrazu. 
Zdecydowanie najchętniej autorka używa 
metafor, zarówno zwięzłych, jak i tych roz-
budowanych, obejmujących niekiedy cały 
utwór. To one głównie stanowią istotę tzw. 
poetyckości zebranych w tomiku tekstów. 
Niektóre są niezwykle udane. Przytoczmy 
kilka dla przykładu: „poezja – niezawinione 
brzemię głogu”; „złożona w obie ręce odli-
czała kilometry różańca od stacji do stacji”; 
„wysiadała przedwcześnie na wyspie ukrytej 
w dłoni”; „kiedy dojrzewa w słońca ciernistej 
koronie kole w oczy i prawdę wyłupia”; „być 
dyżurną tarczą (…) drugim policzkiem (…) 
atomem bez jądra ofiarą ofiar”; „chwasty z 
duchowego ogrodu”; „jestem kobietą zmysłów 
ogrodem”; „kaskada łez otwarła Niebo”; „w 
solowych skrzypcach grałam pewność jutra”; 
„z kosmków słońca tkam horyzontalna dal”; 
„przyniosłam Ci dzban zatrutej krwi”; „odarta 
ze wszystkiego w woń kwiatów przenikłam”; 
„kiedy koroną twarz osnuło babie lata sma-
kować życie poszła w środek życiodajnego 
ogrodu”; „wróć spełnieniem przepowiedni 
gwiazd”; „dzieci śmieci”; „drzewa usilnie 
podpierają chmury”, etc. Pojawiają się też 
personifikacje, np.: „zmierzch kładzie i czuwa 
do brzasku”; „słońce rzucało uśmiechy prze-
chodniów”; „drzewa w ogrodzie roześmiane 
urodą kwiatów”; „miejsce przy stole rozpycha-
ło się”, „drzewa witają mnie uśmiechem”; „roz-
pruło się niebo we wszystkie strony skrzętnie 
cerują je odważne gawrony” oraz peryfrazy, 
np.: „mój wysiłek niweczy złodziej sadzonek 
róż”; „zakłamani ciecie Pana Boga”; „w sieci 
wodorostów zmurszały wrak mój Ojciec” czy 
synestezje, np.: „wróć ciszą barw niech słowo 
stanie się drugim brzegiem tęczy”; „zawi-
ruję purpurą muzyką barw rozświetlę […] 
splotu fantazji czystym brzmieniem uświęcę 
na wieki”. Zdecydowanie mniej jest w tych 
wierszach porównań. Jeżeli już występują, są 
zazwyczaj zbliżone do tych, które używamy w 
języku potocznym, np.: „jak dzwon w zegarze”; 
„jak pęknięta struna”; „jak zatopiony okręt”; 
„pląsam jak pstrąg”. Choć są i takie, które 
mają wydźwięk metaforyczny, np.: „człowiek 
jak powój”; „człowiek jak ogień”; „człowiek 
jak kamień”; „z wniebowzięcia wyrwana jak 
ze snu”; „bez Ciebie jak bez biletu na drogę”; 
„jakby wiosna jesienią”. Z ciekawych figur 
stylistycznych warto odnotować zastosowa-
nie wyrażeń o charakterze paradoksalnym. 
Konstrukcje tego typu pojawiają się zwykle u 
poetów, którzy w swoich utworach ewokują 
świat widziany w całej swej złożoności, pełen 
przeciwieństw i wzajemnych kontrastów, świat 
rozlicznych dysonansów związanych z naszym 
bytowaniem. Wyrażenie oksymoroniczne 
zawarte jest już w samym tytule zbiorku: „w 
słowa ubrałam milczenie”, ponadto wskażmy 
na takie konstrukcje, jak: „karłem rosłam”; 
„wyrzucam słowem milczenia krzyk”; „pękłam 
od kropli” czy „niepojęte pojęłam”. 

Reasumując, zebrane wiersze i piosenki 
Wandy Kudelskiej składają się na twórczość, 
którą można określić jako zjawisko interesu-

jące i różnorodne, bliskie szczególnie współ-
czesnym kobietom, uwikłanym w niełatwą 
codzienność, a jednocześnie gotowym do 
szukania prawdy o sobie, trudu jej odnajdy-
wania oraz odwadze budowania świata według 
własnych, głęboko przemyślanych refleksji. 
Co ważne, temu niebanalnemu spojrzeniu 
na współczesną rzeczywistość, towarzyszy 
również zazwyczaj udany kształt artystyczny 
prezentowanych tu tekstów. v

Wanda Kudelska, W słowa ubrałam milczenie, Kowal 2021, 
Wydawnictwo Feniks, ss. 116

Pozbyć się oślej upartości
jak Rufio pilnujący szlaku - - - 

Okulbaczony domorosłym filozofem
Szancho Pansą dźwigającym na barkach
szaleństwo swego pana
- obietnica władzy na wyspie -
widzącego: w wiatrakach olbrzymy
w płatach śmigieł upadłe anioły
ciągnące ukochaną Dulcyneę na zatracenie.
Słyszący głos:
- Luby dobyj miecza jam  warta krwi.

Zagubionym traktem leśnym
na rozkracznym Rosynancie rycerz szuka
szczęścia z pieśni trubadura - - - 
wąwóz, przełęcz, góra
gdzie jest skryptu skóra - 
opis losów błędnego rycerza.
Nikt do dziś nie odgadł? Dokąd zmierzał?

A ja wiem…  Alonzo Quejana
pod tekturowym hełmem był łysy
bruzdy spalonego czoła – gościniec do Nysy,
którym parł na oślep, w galopie,
rąbiąc przekaźniki telefonii komórkowej.

Szkic rozpocząłem swoim wierszem 
drukowanym w międzynarodowej antologii 
poezji Poezijos tiltai (Wilno;2020) i  tłumaczo-
nym przez Editę Masiulianec na język litew-
ski. Bardzo - że tak powiem – konweniujący 
terytorialnie z okładką książki Nábřeži nón/ 
Nabrzeże non  ( Prudnik 2021) FRANTIšKA 
VšETIčKI – zawierającej 34 owe nony po 
czesku – w przekładzie na język polski WOJ-
CIEChA OSSOLIŃSKIEGO.

   Twórca obrazu Paweł Pałczyński na 
prośbę Wojciecha, pragnącego czymś wy-
jątkowym obdarować  Františka  na kolejne 
urodziny, a sporo… już ich obchodził docent 
Všetička – jak często prostuje – mówiąc: - nie 
mylcie docenta z profesorem, różnica mię-
dzy tymi stopniami naukowymi w Czechach 
wynosi zaledwie 100 koron.

Paweł Pałczyński użył surrealistycznego 
sposobu obrazowania Salvadora Dali i kary-
katuralnych postaci z czytelną symboliką Je-
rzego Dudy–Gracza, pracując nad płótnem. 
Obraz zawisł w profesorskiej ( docenckiej) 
sypialni na wysokości wzroku leżącego. A 
po czasie posłużył jako okładka książki. I 
cóż on przedstawia? Ano… Františka jako 
Don Kichota, okutego w zbroję bez hełmu z 
długą  piką zakończoną staroświecką stalów-
ką. Dosiada Rosynanta. I patrzy z wysokości 
na giermka. O krok za mistrzem Wojciech 
odziany w podartą szatę – to chyba te słynne 
dżinsowe ogrodniczki, które poeta „ wtedy… 
zawsze młody” nosił przez dwadzieścia lat – 
na maleńkim osiołku – katalońskim symbolu 
mądrego i spokojnego, lecz upartego dąże-
nia do celu. Patrzy na mistrza pełen podziwu 
i uwielbienia. Przez okulary powiększające 
stokroć wielkość mentora. Podążają asfal-
tową drogą przed siebie. Może pochłonięci 
dyskusją? W dali widać góry, to nie Sierra 
Morena tylko nasze Opawskie. Po prawej zwa-
lony wiatrak… czas zrobił swoje i brak prawa 

Jerzy Stasiewicz 

Prawda o Don Kiszocie

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

ZAPRASZA
Pn. - pt. 10:00 - 18:00

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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własności. A po lewej wrak czołgu. Lud czeski 
owiany wiatrem wolności 68 roku, uśmiercił 
stalowego, radzieckiego kolosa. Głowy obu 
jeźdźców nieproporcjonalnie duże – wiedza 
gdzieś musi się zmieścić! W obrazie każdy 
widzi to co chce. Zwłaszcza Stasiewicz, który 
obu twórców zna od dziesiątków lat. I pojąć 
nie może jak te dwie wybitne osobowości 
znajdują wspólny język. A początek ich przy-
jaźni datuje jeszcze XX wiek.

Parę słów o Františku Všetičce: „urodził 
się 25 kwietnia 1932 roku w Ołomuńcu. Jest 
teoretykiem literatury, prozaikiem, poetą i 
tłumaczem. Jego teoretyczne myślenie kształ-
tował anglista ołomunieckiego uniwersytetu 
Ladislav Cejp i rosyjska szkoła formalna. 
Interesuje go, z racji profesji, poetyka dzieł 
literackich.

W latach 1961-1963 pracował jako 
bohemista w Instytucie Pedagogicznym w 
Gottwaldowie (Zlín), a od roku 1964 na 
Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. 
Jako teoretyk literatury zajmuje się literaturą 
czeską, słowacką, polską i rosyjską. Łącznie 
opublikował ponad 30 książek, przeważnie 
literaturoznawczych (Václav Říha,Josef Štefan 
Kubín, Kompoziciana itd.). Jest autorem pięciu 
powieści: Před branami Omegy, Daleký dům, 
Léta legionů, Otevírání oken i Kuděj aneb Krása 
kuráže. Felietony poświęcone literaturze za-
mieszczał w dotychczas wydanych książkach: 
Vnitřní vitráže, Olomouc literární (cztery tomy), 
Morava a Slezsko literární, Rakousko literární i 
Polsko literární. Opublikował również 3 tomiki 
wierszy: 57 + 5 haiku, Hájemství haiku, Návrat-
nost nóny. Tłumaczy między innymi wiersze. 
Dotąd opublikował tomiki następujących 
poetów polskich: Jana Pyszki, Zygmunta 
Dmochowskiego, Waltera Pyki, Tadeusza 
Soroczyńskiego, Jerzego Kozarzewskiego, 
Danuty Kobyłeckiej, również jej  monografię 
o Jerzym Kozarzewskim, Wojciecha Ossoliń-
skiego,(Jana Szczurka; przypis J.S.), Urszuli 
Tom i Piotra Horzyka. Pracuje w kolegium 
redakcyjnym czasopism „The Peculiarity of 
Man” (Toruń-Kielce) i „Inskrypcje” (Siedlce).

W roku 2015, podczas pobytu w Polsce, 
za całokształt twórczości uchwałą Warszaw-
skiej Kapituły odznaczony został Złotym 
Wawrzynem Literackim.”1

Dla tych, którzy znają Všetičkę jedynie 
z jego książek, może nie dość jaskrawo od-
czytują/ wychwytują  pewien jego rys, który 
w obcowaniu osobistym, w rozmowach zdaje 
się cechą dominującą Františka inteligencji: 
mianowicie czeska ( morawska) złośliwość, 
podszyta dowcipem złośliwość, wyostrzona 
jak brzytwa, lśniąca jak piana piwa „ Opat”. 
Rozmowa zawsze iskrzyła od takich cięć, które 
zadawał – nawet w czasie znakomitych wykła-
dów o literaturze i pisarzach czeskich – przy-
ciszonym głosem z dziwnym miękkim akcen-
tem i czartowskim uśmieszkiem na wargach. 
Wykładami doszczętnie pochłonięty – jedna 
z wizyt z Danusią Kobyłecką w Stasiewiczów-
ce – dolałem coś mocniejszego do herbaty, 
wielokroć, nawet nie poczuł. Zdziwił się tylko, 
że sam opróżniłem całą butelkę. Wieczorem z 
Kresowatymi oglądaliśmy mecz piłkarski Pol-
ska – Rumunia u Danusi i Tadeusza Zająców 
– przyjaciół poetów, mających  monitor jak 
wrota  garażu – František kibicował przeciw-
nikowi, jako że wojska Nicolae Ceausescu nie 

wzięły udziału w interwencji czechosłowackiej. 
Jego znakiem rozpoznawczym na promocjach 
książek i wieczorach autorskich – nawet 
własnych – było zaprezentowanie w języku 
czeskim tekstów autorów polskich obecnych 
na spotkaniu. Wszystko w translacji gościa z 
Ołomłuńca. Lubił i zaskakiwać po odczycie 
pytaniem: – czyj to liryk? Doświadczyłem tego 
osobiście zapatrzony w kształty niewieście z 
pierwszego rzędu. Od tamtego – pamiętne-
go – wieczoru stałem się wzorem słuchacza… 
A może upływający czas studzi instynkt? O 
Boże! Tu wiele na temat relacji męsko–dam-
skich – satyrycznie oczywiście – mógłby dodać 
Wojciech Ossoliński rocznik 1949 – prudni-
czanin. Autor 13 tomików poetyckich. (W 
oczekiwaniu na druk   cztery kolejne publi-
kacje). Redaktor pozycji literackich (antolo-
gie, almanachy, wydania autorskie podparte 
wstępami). Były lider wielu grup poetyckich. 
Aktywny organizator spotkań literackich. 
Tłumacz poezji Františka Všetički. Poeta, 
satyryk, felietonista. Jego utwory prezento-
wano w polskiej i czeskiej prasie literackiej i 
wydaniach międzynarodowych. Wielokrotny 
laureat konkursów poetyckich. Odznaczony 
Medalem Honorowym im. Jakuba Wojcie-
chowskiego, Srebrnym Medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis i wielu innymi.

Zaciekły dyskutant i polemista. Wychwy-
tujący w zapisach mowy wiązanej: miałkość i 
płytkość. Potrafiący wycisnąć – z dziesiątek 
wierszopisów i poetes, obdarzonych atrybuta-
mi typowo… nieliterackimi – ciecz grafomana 
do ostatniej kropli, do łzy niewiedzy i braku 
logicznego zamysłu. Czasem rozpędzony po-
trząśnie i „autorytetem” co nie zjednuje mu 
przyjaciół. Ale na dobre wychodzi literaturze. 

W takim klimacie przebiegają rozmowy 
Wojciecha z Františkiem. Františka z Wojcie-
chem. Ludźmi pióra potrafiącymi mówić, ale i 
słuchanie nie jest im obce. Czego przykładem 
tyluletnia współpraca i przyjaźń – czasem 
kolczasta.

Za materiał wyjściowy do pracy prze-
kładowej nad książką Nábřeži nón/ Nabrzeże 
non, posłużył czeski tom Františka Všetički  
Návratnost nóny  opublikowany w H&H w 
2019 roku, a sfinansowany „ s podporou 
grantu Olomouckého kraje” (odpowiednik 
naszego województwa). I zawierający 68 non 
ułożonych zgodnie z zamysłem autora. Ale 
czymże są owe nony? David Voda w posłowiu 
„ Smak nieśmiertelności, czyli nony” sięga do 
słownika Poetyckiego Jozefa Bruknera i  Jiřího 
Filipa, który sucho oznajmia: „ strofa włoskiej 
poezji renesansowej, pierwotnie złożona z 
dziewięciu dziesięcio-sylabowych wersów z 
obrazem rymowym: abababccb (…), należy 
już do historycznych rekwizytów poezji.” W 
słownikach, które posiadam jest tylko obja-
śnienie „ nony muzycznej”. A do biblioteki 
strach iść. Więc Wikipedia: „Termin może 
oznaczać albo każdą strofę dziewięciowerso-
wą, albo konkretną strofę dziewięciowersową 
pochodzenia włoskiego. Za wynalazcę włoskiej 
nony uchodzi Dino Campagni, domniema-
ny autor dzieła L’intelligenza. Włoską strofę 
spożytkował również Gabriele D’Annunzio 
w  wierszu II dolce grappolo z tomu L’lsottèo 
(1886). Strofy dziewięciowersowe mogą być 
oparte na trzech lub czterech rymach. Strofę 
dziewięciowersową trójrymową Alfred Tenny-
son wykorzystał w znanej balladzie Pani z Sha-
lott. Strofy Tennysona rymują się aaaabcccb. 
Najwyżej cenioną strofą dziewięciowersową 

jest zapewne strofa spencerowska, której uży-
wały dziesiątki poetów, w tym Walter Scott w 
lirycznych partiach poematu The Lady of the 
Lake. W tym samym dziele poeta zastosował 
również inną, czterorymowaną strofę dzie-
więciowersową ( abaabccdd). Felicia Hemans 
w poemacie The forest sanctuary zastosowała 
strofę dziewięciowersową rymowaną ababc-
cbdd. Zwrotkę dziewięciowersową będącą 
oktawą ( abababcc) wydłużoną o jeden wers 
( abababccc) zastosował angielski poeta z 
XVII wieku Phineas Fletcher w poemacie  
The Locusts, or Apollyonists. Później schemat 
ten przejął od niego Francis Quarles. Cztery 
rymy, dziewięć wersów w schemacie ababbc-
cdd spożytkował w utworze Twicknam Garden 
John Donne. Strofy dziewięciowersowe o  
różnych układach współbrzmień wykorzysty-
wał Robert Browning. Dziewięciowersowa w 
zapisie jest też zazwyczaj strofa Balassiego. W 
Polsce strofa dziewięciowersowa nigdy nie 
była tak popularna jak oktostych albo oktawa. 
Pojawiła się wprawdzie już w średniowieczu ( 
w pieśni Cesarzewno wszech   najświętsza), ale 
pozostawała na uboczu. Strofy spenserowskiej 
używali Juliusz Słowacki i Jan Kasprowicz - po-
eta młodopolski - zastosował ją w wierszu Oni i 
my z cyklu Z padołu walki. Rymy ababcbcdd. W 
literaturze czeskiej strofę dziewięciowierszową 
rymowaną ababccdcd  w wierszu  Svatý kraj z 
tomiku  Českie pisane zastosował Josef Václav 
Sládek. Natomiast klasyczną strofę spense-
rowską w utworze  Stvořeni světa  wykorzystał 
Jaroslav Vrchlický. Poeta ten wypracował 
też oryginalną zwrotkę dziewięciowersową, 
rymowaną ababcccdd, o wyraziście skontrasto-
wanych wersach. Użył jej w wierszu  Ekloga V z 
tomu  Eklogy a pisně.” Jest jeszcze jeden tytan 
czeskiej poezji Vitězslav Nezval jak doczytał 
się Voda „ u Bruknera z Filipem”, ale jego 
wymienić Wikipedia zapomniała.

Kiedy doszło do aktu tchnienia – po-
czucia w sobie wiatru Boga – owej siły danej 
człowiekowi-poecie czującemu możliwość 
uniesienia na barkach słów prawdy (zawierzo-
ne beneficium) i przekazanie jej czytelnikowi 
w uncji utworu obwarowanego wersyfikacją 
i sylabotoniką. I co było motywem sięgnię-
cia w przeszłość? „(…) dlaczegóż sobie ten 
Všetička  –  pyta David Voda po hrabalowsku  
–  tak chętnie nakłada pancerz z brązu starej 
włoskiej strofy? Na pozera czy flagelanta nie 
wygląda. (…) Dosłownie w chwili, kiedy czy-
tałem nonę  W winnicy
Do winnicy przyszedł młody winiarz,
gdy z przedświtu zerkało już rano.
– Jak tu pięknie niezmiernie – pomyślał
i ją całą w okamgnienie zgarnął.
W głębi domek, uwierz, to nie miraż,
starą klamkę damskie szatki barwią.
W środku ona. Naga, pełna soków.
Czy się winiarz odda jej urokom?
Zgrzytem zamka cenzor w scenę wtargnął.2 

 
zrozumiałem, muza mnie rąbnęła – gdy 
Všetička glosuje, filozofuje, rymuje, wtedy 
tak naprawdę bosko się bawi. Ale bawić 
się tak ( jak bóg) można tylko wtedy, kiedy 
potraficie << tańczyć w kajdanach>>, jak 
pracę poetycką z rymem określił, dziś już 
niewątpliwie pokryty rdzą, klasyk. Taki taniec 
ma swoje kroki, swoją tektonikę; w czymś jest 
jak architektura, też, jak mawiał Gottfried 
Semper, nie jest niczym innym niż – zamar-
zniętą muzyką.” Prawda. Wszystko prawda. 
Mnie jednak wydaje się - abym w tej dyspucie 

Prawda...
dokończenie ze str. 37
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wyłuszczył istotę zagadnienia – że stosunek 
poety do rzeczywistości w nonach jest inny 
niż zazwyczaj w jego pismach. Anegdota jest 
nie punktem wyjścia, ale najistotniejszym 
materiałem twórczym. Rzadko kiedy dane 
nam głęboko wejrzeć w warsztat poety. I 
każdemu kto patrzy/patrzył z bliska na ludzi 
( Ossoliński, Kresowaty, Stasiewicz) i wyda-
rzenia („ Boże Narodzenie”, „ Trzej jeźdźcy”, 
umykające miesiące – od „ Stycznia” po „ 
Grudzień”) splatające się w  Nabrzeże non. 
Podziwu godnym jest właśnie to, jak lekkimi 
muśnięciami – niby szkic – Všetička potrafi 
codzienną rzeczywistość zakląć w poezję. I 
na mały krok odstępując od anegdoty umie 
jej nadać olbrzymie znaczenie symbolu. 
František w tworach imaginacji nie zaciera 
związków z rzeczywistością, ale je jakby uwy-
pukla. Tu trzeba doświadczenia życiowego 
( za cztery miesiące ukończy 90 lat). Wiedzy 
nabytej z ksiąg i apokryfów, wymiany myśli 
pisarskiej i filozoficznej, obcowania z malar-
stwem, podróży. Nawet szperania w archi-
wach, przerzucania rękopisów, starodruków. 
By wyjść z tajemnicą własnego wnętrza:  Nie 
bój się

Nie bójże się, nie bój się tak bardzo,
a jeśli to tego, co tkwi w tobie.
Nie wierz ulicy, nią mądrzy gardzą,
spoglądaj wyżej, tam masz odpowiedź.
Przed tobą pustka, więc po co z tarczą?
Zawsze przed sobą mam siebie – powiedz.
Gdy wielbisz wielu, nie będzie lepiej.      
We wzroku innych nie będzie ciebie.     
Czego zapragniesz – wiedz – znajdziesz w 
sobie.3    

A potem z wielką atencją oddać „ hołd 
dla mistrza” Ossolińskiego:
Ossoliński

Woj Ossoliński wierszem się gryzie,
wadzi ze słowem, ze składnią igra.
Jak mam mu pomóc, gdy – zaśnij – słyszę.
Zanim zasnąłem, szczerze podziwiam
upór, zasadność Wojtkowych zbliżeń.
W kąt cisnął harfę. Wena na witraż!
Zręcznie przetworzył oporną nonę,
wiersz mi rozświetlił, ustawił w pionie.
Piękne więc dzięki i hołd dla mistrza.4

Wiedział przecież, że stawia prudnic-
kiego satyra na pozycji Syzyfa? Wojciech 
jednak jak wprawny grotołaz, przedarł się 
przez ciemne, ciasne, oślizłe tunele języka 
i znaczeń. Opierając się na własnej intuicji 
sensu słów, zwrotów. Tworzył niekiedy nowe 
powidoki, by „komnata” nony tętniła życiem. 
Przecież odnosi się i do świata realistycznego, 
i metafizycznego, ale z tą rzeczywistością 
– jak  pisałem wcześniej – wyczuwalną. Co 
znakomicie oddał Ossoliński w translacji, 
nie gubiąc czystości zamyślenia twórczego 
poety z Ołomuńca. Tak wyczulonego na 
każdy zgrzyt. 

Dobre słowo należy się także Magdale-
nie Sajewicz za całościowe złożenie i wytrwałe 
czuwanie nad wysoką jakością książki. v

Przypisy:
1 Nábřeži nón/ Nabrzeże non str.81.
2 tamże str.29.
3 tamże str.11.
4 tamże str.75.

František Všetička, Nábřeži nón/ Nabrzeże non, Przekład: 
Wojciech Ossoliński, Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, 
Prudnik 2021, s.86

Bielowie z Myślenic to rodzina hojnie ob-
darzona różnymi talentami, głównie literackimi. 
Niewątpliwie największym dorobkiem twórczym 
mógł się pochwalić Emil Biela – poeta, prozaik, 
krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. 
Po amatorsku imał się również rysowania i ma-
lowania obrazów, zdobywając liczne laury na 
konkursach plastycznych. Jego syn, x. Miłosz 
Biela, kanonik Kościoła rzymskokatolickiego, 
próbował szczęścia w poezji, wydając bodaj 2 
udane tomiki wierszy. Młodszy brat Emila, Jan 
Biela, jest literatem (poetą, aforystą, recenzen-
tem), który publikował w prestiżowych czasopi-
smach typu „Poezja”, „Tygodnik Powszechny” 
czy „Życie Literackie”. Jego dodatkową pasją 
artystyczną jest rzeźbienie w drewnie. 

EMIL BIELA zmarł 19 kwietnia 2021 r., 
przeżywszy 82 lata. Pozostawił w żalu żonę Te-
resę, (wspomnianego już) syna Miłosza i córkę 
Radosławę. Miał na koncie 11 opublikowanych 
książek prozatorskich i 17 książek poetyckich. 
Był laureatem ponad 200 konkursów literac-
kich, jego wiersze trafiły do podręczników 
szkolnych dla klas młodszych. W swoim długim 
życiu napisał ponadto wiele setek recenzji, które 
drukował w różnych periodykach od „Akantu” 
po „Znaj”. Maria Miłek napisała o nim mono-
grafię „Radość z mądrych słów” (Zielona Góra 
2014), obszerne opracowanie, którego mógłby 
mu pozazdrościć niejeden pisarz. Tyle, w tele-
graficznym skrócie, pozwolę sobie tu przedsta-
wić z jego bogatej i barwnej biografii.

Bezpośrednim asumptem do przypo-
mnienia sylwetki zmarłego pisarza stała się 
nowa książka pt. Pośmiertnie, zawierająca 
głównie inedita Emila Bieli oraz jego życiorys 
twórczy, wzbogacony o przedrukowane opinie 
krytyczne. Zasadnicza część tej publikacji to 
przeszło 200 wierszy, odzyskanych i odczyta-
nych z rękopisów przez x. Miłosza, który (we 
wzruszającym wstępie) wyznaje, iż zaczerpnął 
je z trzech notatników ojca. Dodatkową atrak-
cją tego pośmiertnego wydania jest pół setki 
jedno- i wielobarwnych reprodukcji szkiców, 
rysunków i obrazów olejnych twórcy Czarnych 
drzwi. Dzięki niej możemy naocznie zapoznać 
się z jego twórczością wizualną, przynależną do 
malarstwa niedzielnego, nieprofesjonalnego. 
Widać tu ogromny wpływ kolorystów polskich, 
ale też Marca Chagalla i Jerzego Nowosielskie-
go (tego ostatniego E. Biela cenił sobie chyba 
najbardziej!). Prace te zdradzają nieprzeciętną 
wrażliwość na świat barw i kształtów, ujawniają 
symboliczną i syntetyczną wyobraźnię, wreszcie 
świadczą o talencie, który odpowiednio kształ-
towany i rozwijany mógłby zaowocować wielkim 
sukcesem. Pod względem tematycznym (anio-
łowie, święci, natura etc.) ściśle korespondują 
one z wątkami i motywami typowymi dla poezji 
i prozy myśleniczanina. 

Rzecz jasna, na tym wspomnieniowym 
«przyjęciu», to wiersze są daniem głównym, cała 
reszta to tylko przystawki. Wybrane i zestawione 
przez syna utwory zasłużonego ojca w niczym nie 
odbiegają od tych, do których autor Fascynacji 
zdążył nas przyzwyczaić. Wprawdzie niektóre 
sprawiają wrażenie roboczych szkiców, więc 
zalążków czegoś doskonalszego, niemniej gros 
z nich mogłoby trafić do któregoś ze wcześniej-
szych tomików p. Emila. Stefan Rusin nazwał 
Bielę „poetą wiary” – jest to określenie b. proste, 

Stanisław Chyczyński

Pośmiertne Emila Bieli

ale też b. trafne. Jednak równie dobrze można 
by go nazwać poetą katolickim, takim jak R. 
Brandstaetter, J. Twardowski, W. Oszajca czy 
W. Bąk. Kiedy widzi się takie tytuły, jak np.: 
„Bóg ma milion twarzy”, „W cierniowej koro-
nie Frasobliwego”, „List Chrystusa”, „Pochód 
modlitw”, „Ekumeniczne marzenie”, „Wiara” 
czy „Modlitewnik i brewiarz” (oraz dziesiątki 
podobnych!), można by pomyśleć, że wyszły 
spod pióra księdza lub zakonnika. Oczywiście, 
tu i ówdzie, przeplatane są one (nietypowymi) 
erotykami lub refleksjami humanistycznymi, ale 
przecież większość oscyluje wokół tematów stricte 
religijnych (manowce teologii, eschatologia, 
moralność chrześcijańska etc.). 

Sędziwy „odźwierny Podhala” (jak go 
ponoć nazywał P. Kuncewicz), to był mędrzec, 
który umiał doradzić synowi w niejednej trudnej 
sprawie, to przyjaciel, który pomógł rozgryźć 
twardy dylemat, to nauczyciel, który dobrze 
wychował swoje dzieci (por. teksty: „Mój syn 
moja duma” i „Moje najpiękniejsze wiersze”). 
Zdawać by się mogło, że po tylu latach pielgrzy-
mowania przez życie i deliberowania nad tym, 
autor Papierowych okrętów będzie człowiekiem bez 
wątpliwości (przynajmniej w kwestiach pryncy-
palnych). Przeczy temu jeden z najpiękniejszych 
jego wierszy „Arrasy”: 

arrasy życia utkane są 
z pytań i odpowiedzi
pytań jest wiele
odpowiedzi mniej
nie wiadomo jak żyć
łatwiej było ozdobić 
Wawel arrasami.
Właśnie te ideowe i duchowe rozterki, ich 

eksponowanie w twórczości lirycznej, wystawiają 
dobre świadectwo temu „artyście słowa i koloru, 
krajobrazu duszy” (s. 5), wreszcie doświadczo-
nemu intelektualiście – „chlubie Myślenic”. 
Okazuje się, że nawet w tych ździebko surowych 
zapisach, które za życia autora być może nie 
przybrały jeszcze oficjalnego i ostatecznego 
kształtu, znaleźć można mnóstwo arcyciekawych 
spostrzeżeń, nierzadko zaklętych w aforystyczne 
formuły: „nie trzeba być poliglotą / by rozu-
mieć język płaczu” (s. 11), „najpiękniejszy jest 
człowiek / podczas modlitwy” (s. 51), „czekanie 
– całe życie jest czekaniem” (s. 113), „rodzimy 
się do śmierci” (s. 157), „siedemdziesiąt lat 
/ jak siedemdziesiąt chwil” (s. 184). Et cetera. 
Gwoli skrupulatności dorzucę, że piewcy fran-
ciszkańskiego ubóstwa niekiedy przychodziły 
do głowy niefortunne pomysły (np. postulat 
ustanowienia święta nudystów), ale były one 
naprawdę rzadkie. 

Poeta Emil Biela znalazł wieczny odpo-
czynek na starym miejskim cmentarzu, „a 
trumny / niestety / nie nieśli / poeci” (s. 213). 
Syn, na szarym grobowcu ojca, umieścił dużą 
ciekawą rzeźbę zafrasowanego Chrystusa, z 
napisem DEO GRATIAS. Wcześniej senior z 
pasją kolekcjonował ludowe świątki, był właśnie 
szczęśliwym posiadaczem ogromnego zbioru 
najprzeróżniejszych Frasobliwych. I dobrze się 
stało, że doczekaliśmy się solidnego wydania 
tomu Pośmiertnie – to takie niemal metafizycz-
ne zwieńczenie myślowego dorobku pisarza z 
Myślenic. v

Emil Biela Pośmiertnie, Kraków 2021, ss. 290     
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