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MIĘDZYNARODOWA SESJA LITERACKA
Od 15 do 20 czerwca trwać będzie V Międzynarodowa
Sesję „Literatura Pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy oraz Krajów Ościennych”. Gościć będziemy twórców oraz wykładowców.
Przewidziane są wykłady: prof. dr. hab. Stanisława Uliasza
– wybitnego znawcy literatury Kresów i Pogranicza oraz prof.
dr. hab. Czesława Grzelaka z Uniwersytetu w Kielcach, który
opowie o tym wszystkim, co przez wieki łączyło Polaków i Ukraińców. Te dwa wykłady uzupełni dr Radovan Brenkus z Uniwersytetu w Koszycach opowieścią o zauroczeniu Słowaków literaturą polską, w tym także Podkarpacia, a dr Stefan Miedziński
z Instytutu Naukowego im. gen. E. Rozłubirskiego w Warszawie
wprowadzi w świat pierwszej literatury języka polskiego, ukraińskiego i słowackiego, przypominając stare kroniki. Reszty do-

pełnią spotkania autorskie w Rzeszowie, Stalowej Woli, Mielcu,
Łańcucie, Strzyżowie, Głogowie Młp., Gwoźnicy i bieszczadzkim
Bukowcu. Czytelnicy Podkarpacia będą mieć możliwość zakosztowania tego wszystkiego, co tworzą współcześni pisarze nie
tylko rzeszowskiego oddziału ZLP i Podkarpacia, ale także ze
Słowacji, Ukrainy, Litwy, Niemiec, a nawet dalekiego Wietnamu.
Pozostaje tylko życzyć smakowitej uczty duchowej i wyrazić nadzieję, że międzynarodowa sesja, która rozpocznie się 16 bm.
o godzinie 10, w rzeszowskim WDK, przyczyni się do wzrostu
kulturalnego prestiżu Rzeszowa, jako miasta wyniesionego do
rangi metropolii oraz całego Podkarpacia.
Wiesław ZIELIŃSKI,

prezes rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich

Poezja

ROMUALD MIECZKOWSKI
nych na Wileńszczyźnie. Drukował swe utwory w fachowych pismach literackich na Litwie, w Polsce i w innych krajach Był tłumaczony na litewski, rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski, włoski,
francuski, węgierski, czeski, arabski i fiński. Sam Romuald Mieczkowski tłumaczy z litewskiego,
języków słowiańskich.
Członek Związku Pisarzy Litwy oraz międzynarodowej grupy poetyckiej Magnus Ducatus Poesis. Laureat nagród – Fundacji Kopernikańskiej w USA, Fundacji Polcul w Australii, Fundacji im.
Turzańskich w Kanadzie, im. Sawiczów w Finlandii, Nagrody Czesława Miłosza, szeregu wyróżnień, przyznawanych w Polsce. W 1997 przyznano mu odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej,
w 1998 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Litania Ostrobramska

U

rodzony w 1950 w Fabianiszkach, stanowiących dziś dzielnicę
Wilna. Studiował filologię polską i geografię. Debiutował opowiadaniem w 1966 r. Pracował jako tłumacz, dziennikarz w gazecie.
Od 1980 kierował działem polskim Radia Litewskiego. W 1989, na
fali pierestrojki, był założycielem cotygodniowego magazynu polskiego „Panorama Tygodnia” (późniejsze „Rozmowy Wileńskie”)
w Telewizji Litewskiej, który prowadził do 2002 – aż do zreformowania go i pomniejszenia do minimalnej objętości. Od 1989 r. redaguje
i wydaje pismo o rodowodzie niepodległościowym – „Znad Wilii”,
którego podstawowym celem była integracja środowisk inteligencji
polskiej. Współtwórca radia o tym samym tytule. Od 2000 „Znad Wilii” ukazuje się jako kwartalnik. Pisze felietony również pod pseudonimem Tomasz Bończa. Współpracuje m. in. z nowojorskim „Nowym
Dziennikiem”, Telewizją Polską, Radiem Polskim, BBC. W 1988 był
w ścisłym gronie założycieli pierwszej w po wojnie organizacji polskiej – Związku Polaków na Litwie, wchodził w skład jego ZG. Od
2000 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa na Rzecz Rozwoju
Kultury „Znad Wilii”.
Autor setek publikacji, materiałów radiowych i telewizyjnych.
Wydał następujące zbiory wierszy: W Ostrej Bramie (1990), Co bym
stracił (1990), Wirtuozeria grubo po północy (1991), Powrócę; Podłoga w Celi Konrada; zbiór prozy poetyckiej Sennik wileński (1992,
1994, 1995), Sen w ogrodach Moneta (1996), Dźwięki ulicy Szklanej
(1999), Zbudować łódź (2006), w zbiorze prozy pt. Objazdowe kino
i inne opowiadania wileńskie ( 2007) nawiązuje do czasów powojen-

Matko Boża –
najpiękniejsza z Matek Bóż
pośród kwiatów morza
pośród łanów zbóż
Matko Boża –
pogodniejsza z Matek Bóż
pośród nocy zorza
spokój pośród burz
Matko Boża –
kresowa wśród Matek Bóż
z Tobą ojczyzny bezdroża
nie pokryje pamięci kurz
Matko Boża –
Najłaskawsza z Matek Bóż
niech mi służy droga
nic nie boli już

Nikt nie woła
Ilekroć wyruszałem wileńskimi zaułkami
w wędrówki rutynowe i codzienne –
choćby do sklepu za rogiem po bułki
choćby do najbliższego kiosku po gazety
albo z listem poleconym na pocztę –
drogę wydłużały niekończące się rozmowy
aż uciekłem od słów różnojęzycznych potoku
do bezpiecznej krainy polskich szeptów
Teraz jestem na warszawskim bruku
do ucha wyraźnie wchodzą jego słowa
lecz droga jak niegdyś się nie wydłuża
mogę chodzić prędko – nikt nie woła
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DOROTA JAWORSKA

P

olka, rzeszowianka, absolwentka
Wydziału Elektroniki Politechniki Kijowskiej. Od 26 lat mieszka na
stałe w Kijowie. Redaktor naczelna
polonijnego kwartalnika „Krynica”,
współpracownik
polskojęzycznego
„Dziennika Kijowskiego” oraz katolickiego pisma „Gazeta Parafialna”.
Autorka książki Blisko do Nieba oraz
dwóch tomików wierszy: Spójrz, to ja
i Kiedy jestem sobą, które zostały wydane w dwujęzycznej, polsko-ukraińskiej wersji.

Nie jesteś

Mogłeś

Nie analizuj jego słów
Nie układaj równań
Z jedną niewiadomą
Nie waż za i przeciw
Nie próbuj w tyglu uczuć
Oddzielić złudę od prawdy
Nie kop jak niewolnik
W kamieniołomach domysłów

Mogłeś swą samotność
Zapełniać kobietą
Potem jeszcze jedną
Do bezdechu wręcz

Popatrz ufnie w oczy
Samej sobie
Wyznaj z wiarą
Że po prostu kochasz
Przecież jesteś zwykłą kobietą
A nie Skłodowską-Curie

Poezja

Silna męska dłoń
Uniosła małą główkę
Delikatnie włożyła
Białą czapeczkę
Potem ubrał mu koszulkę
Założył pieluszkę i
śpioszki
Śpieszny pocałunek
W drobne czoło
Wieko trumny
I samotna łza
Jego mały synek
Był gotów do powrotu

Mogłeś własny ogród
Zapełniać różami
Sadząc ciągle nowe
Chciwy wciąż i wciąż
Mogłeś się nauczyć
Do bólu na pamięć
Słów chętnie słyszanych
By powielać tekst
A samotność leczyć
Tylko miłość może
Co cudem wyrasta
W sercu i bez słów

Znali się siedem dni
I dziewięć miesięcy
Nie zdążył go pokochać

W Płocku, idąc ku Wiśle

STANISŁAW
SZEWCZENKO
P

oeta, tłumacz, dziennikarz. Urodził się
w 1947 roku na Czernihowszczyźnie (wschodnia Ukraina), tam spędził
dzieciństwo i wczesną
młodość. Ukończył Wydział Matematyczny Uniwersytetu Kijowskiego.
Od tego czasu mieszka
w stolicy Ukrainy. Debiutował w 1986 roku zbiorem wierszy Środek rzeki.
W 1990 roku wydał tom
Wiara i zwątpienie. Zainteresowanie polską literaturą zaowocowało intensywną pracą
przekładową i studiami badawczymi. Ma w swoim dorobku,
obok wielu zbiorów poetyckich, dwie autorskie antologie poezji polskiej: Inne prośby (1995) oraz dwujęzyczną, ze wstępem
krytycznym i notami o autorach – Dlatego, że są (1996, 2006).
Wydał kilka wyborów twórczości wybitnych poetów polskich
– Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Karola Wojtyły. W 1991 roku jego utwory w przekładzie polskm znalazły
się w wydanej w Białymstoku antologii współczesnej poezji
ukraińskiej Czarnobylski autograf. W 1998 roku ukazał się
pierwszy wybór tłumaczeń jego poezji na język polski, zatytułowany Letni deszcz, dzisiaj już zupełnie niedostępny. Obecnie
w przygotowaniu znajduje się nowy tom przekładów.
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Krzyś

Marii Mikulskiej

Witają mnie uroczyście
Żołędzie, odkrywszy głowy,
bez kapeluszy, a liście
spadają prawie brązowe
tajemnicą poezji.
Niebiesko-srebrzyste dźwięki
płynęły z dzwonów świątyni,
by wodę w Wiśle poświęcić
i nieśmiertelną uczynić
jej duszę na całą wieczność.
Kobieta chodzi po skarpie,
niby jaskółka jej chusta
do nieba wzlatuje z wiatrem.
Maria – szepnęły me usta,
i więcej nic o niej nie wiem.

Usta
Na nich modlitwy słowa święte,
gdy człowiek z wiarą głowę schyla.
Lecz jeśli chwalą tylko siebie,
potrafią syczeć niby żmija.
Dzikie od żądzy, suche kiedy
mówią o zemście, nieomylne.
Usta – milczącej duszy brzegi,
nieskończoności fale zwinne.

Twoje ślady
Wspominać
Usiąść
blisko kominka
który tli się
zaledwie
niby oliwy do ognia
dolać
smutku kropelkę
Węgielki
w mroku się świecą
jak manicure
ukochanej
żarem swym
podtrzymują
moją niezgasłą pamięć

Uśmiech twój jeszcze nie zamarł,
kiedy śnieg okno zasypał.
A w kryształowych pucharach
na dnie złociła się cisza.
Żaglem zamieci smagana,
do brzegu przybiła zima.
Gdzie jesteś, moja kochana,
już nawet śladów twych nie ma.
Wczesne zgubiły się, miła,
przed progiem, sam nie wiem kiedy.
Śniegiem się radość pokryła,
nad ziemią nieszczęsnej biedy.
Tłum. Waldemar Smaszcz
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LAM QUANG MY
(Nguyen Dinh Dung)
Urodził się w Wietnamie. Jest doktorem nauk fizycznych. W 1971 roku ukończył elektronikę na Politechnice Gdańskiej.
Po studiach powrócił do swojego kraju, gdzie pracował w Centrum Badań Nauki i Technologii w Hanoi. Od 1989 roku
na stałe zamieszkał w Polsce. Pracował w Instytucie Fizyki PAN. Pisze i tłumaczy poezję polską oraz wietnamską.
Publikuje w wielu polskich i zagranicznych antologiach, pismach, uczestnicząc w polskim życiu literackim. Jest
członkiem Związku Literatów Wietnamu.

Źdźbła

Dodać...

Na szlaku

Przysięgamy – nie zjemy zakazanego owocu Dodać latu garść gwiazd,
Dodać zimie mroźnego wiatru,
A jednak chcemy być w raju!
Dodać wiośnie nastroju fermentu,
Tyle lat tułaczki na ziemi
Dodać jesieni wieczornych warkoczy dymu,
Bez pewnej wiedzy o życiu!
Dodać mnie trochę miłości,
Dodać tobie garść czaru,
Brak nam piędzi ziemi pod stopami
Dodać życiu dramatycznych pieśni,
A myśl szybuje wysoko.
Dodać miłości trochę blaknięcia czasu!
Myśleliśmy – skamieniało serce
A ono płacze nocami!

Oświecenie

To co otrzymaliśmy mamy oddać innym
A przecież zestawiamy bilans zysków i strat.
Wiemy – życie jest rozgałęzionym drzewem
Lecz chodzimy dobrze wydeptanymi ścieżkami...

Przygiął kawał nieba
Niebo w ciszy!
Przemyślał
Cofnął rękę...

Czasem bywam źdźbłem,
Kołyszę się na niebieskiej tafli jeziora.
Czasem bywam źdźbłem,
Uderza we mnie fala i zatapia.
Czasem bywam źdźbłem,
Piję deszcz całą noc.
Czasem bywam źdźbłem
Uschniętym z pragnienia kropli rosy.
Czasem bywam źdźbłem
Kołysanym przyjemnym wiatrem.
Czasem bywam źdźbłem
Deptanym stopami ludzi!

Tłum.: Autor i Paweł Kubiak

Poezja

DALIMÍR STANO
U

rodził się w roku 1955 w Trenczynie. W 1980 roku ukończył studia w Bratysławie. Od roku 1981 mieszka i tworzy
w Koszycach. Od roku 1989 zajmuje się wyłącznie literaturą. W latach 1997–1999 prowadził filię Klubu Echo
w Wydawnictwie Słowo (Koszyce), a od roku 1999 niezależną filię DALi w koszyckich wydawnictwach: Interart, Vienala, Pectus oraz w Wydawnictwie Spółki Słowackich Pisarzy w Bratysławie. Członkiem Spółki Słowackich Pisarzy
jest od 1999 roku, od 2004 członkiem jej rady nadzorczej, pełni także funkcję prezesa wschodniosłowackiego oddziału.
Od roku 2007 jest członkiem Słowackiego Centrum PEN. Założył jego koszycki oddział. W roku 2007 opracował
scenariusz internetowego projektu interaktywnej poezji Verse versus verse umiejscowionego na stronie www.vvv.eu.sk.
Publikuje od roku 1995 w słowackich, czeskich, angielskich, ukraińskich i polskich literackich czasopismach. Debiut
książkowy w roku 1997 zbiorem poezji Wasza Esencja . Od tego czasu drukiem ukazały się kolejne zbiory jego wierszy:
Oxana (1998), Izolatka (2001), Karuzela alfa (2003), Los mojego bytu (2005), Edo jest dziewięć (2006), Diabelskie
ballady (2007).

Niewidzialna kotka

Zaufanie

widzisz aż za mnie
dziwię się temu twojemu poglądowi
i za kotkę która się skrada

Boże mój wierz mi
to człowieka wystraszy
kiedy każdy ruch od razu
da tak wiele wysiłku

Erykowi

jeszcze wczoraj
byłem pewniejszy
nasłuchujesz mojego serca
ale żołądek jest wtedy głośniejszy
jak pragnienie
dopiero jutro
do siebie wrócę
ślepy
głuchy
może mnie namacasz

Erykowi

i myśl
przyzwyczajona przed tym fruwać
usiądzie sobie na dupie
Ojcze mój
który jesteś
któryś jest
Boże mój wierz mi
zupełnie ci ufam
bowiem polegam
na własnych siłach

Kontrast

Oxanie

w chwili oświecenia
widzę cię wychodzącą z kłębu gorącej pary
na mróz
dalej widzę lato około południa
ławeczkę przy fontanie
na niej ty z garstką lodu w ręce
zdelikacam ten kontrast
bo mnie kochasz zdecydowana
nigdy się nie zakochać

Tłum. Marta Pelinko
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RADOVAN
BRENKUS

Arię o swoim końcu

bazgrzę na murach więzienia,
dokąd mnie z pacholęciem
wtrącili jako czarownicę.
Jeśli sobie rozum podpowiada boski powód,
nie pogodzi się z biesem.
Całe szczęście mieszają słoneczne zegary,
aby ich toczący się cień
Z pajęczyny do ostatniego
nie zastał słabszych ludzkich tonów.
Jeśli byśmy się pocałowali
oddechu
w odpowiednim momencie,
ślubowałeś, że na podwórzu
języki by się zawiązały do tego,
zapomnimy teraźniejsze niebo,
co nam odpowiada według wiary.
pradawną modlitwę cieni.
A z prochu byśmy się wcielili
Odprowadziłeś mnie do złotych lasów,
w anioły. Natomiast my też wtedy,
gdzie nie ma drzew – zeszpeconych ciał.
przypadkowo punktualni, uciekniemy
Nenufary, podkówki moczarów,
od swoich ust.
zadzwoniły ich łańcuchami do szarości.
Tylko tak się da zerwać z popiołu,
dodać do strażników
nadziemsko głębokich skarbców.
I wiosna, czyżby z raju,
będzie czysta i chłodna
jako śnieg na żyznych polach,
gdzie zachodzenie słońca
prochem odzwierciedla jego wschodzenie
według złudnego opacznego ruchu.
Tłum. Marta Pelinko

U

rodził się 30 stycznia 1974 r. w Bardejowie. W Koszycach ukończył studia (kierunek matematyka i fizyka) na wydziale kierunek matematyka i fizyka. Pracował
jako nauczyciel, następnie w charakterze pracownika specjalisty w Zakładzie Fizyki Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Wiedzy. Założył Wydawnictwo
Pectus, w którym podjął się wydawania literatury oryginalnej i tłumaczeń obcojęzycznych. Obecnie pełni w nim funkcję dyrektora. Jest redaktorem słowackiego
literackiego czasopisma „Dotyki”, zajmuje się krytyką literacką. Swoją literacką twórczość prezentuje w słowackim radiu, publikuje w krajowych i zagranicznych
czasopismach. Część jego twórczości przetłumaczona została na języki: angielski, polski, rosyjski, ukraiński i bułgarski. Debiutował w roku 1997 zbiorem poezji
Pochód martwych. Wydał ponadto: Rekwiem w prochu (2002), Romans z błędną iskierką (2005), Powroty piekła (2005).

Proza poetycka

RICHARD
KITTA

Dżenesis andrgraund

Ograbiona powietrzna przestrzeń. Vykradnutý vzdušný priestor. Nawet
echa przelotnego śpiewu. Mój duch unosił się nad zanieczyszczonymi
wodami. (Kąpały się w nich kościotrupy.) Wyobraziłem sobie
szmaragdowe lodowe jeziorko. W nim słońce staroróżowych odcieni.
Na brzegu kobiecie podobne drzewo z bujnymi jabłkowymi piersiami.
Wydawało mi się to dobre. Tak je otoczyłem nieskończoną łąką, pełną
wymyślonych gwiazdozbiorów.

Wszystkie kwiaty

Szpiegowałem jednego. Starszego. Kupował kwiaty. Nie tak jak my.
Pytał o chryzantemę. Żółtą. Pytał o kolejną. Białą. Chciał purpurowe
goździki. Karminowe tulipany. Narcyze. I jeszcze takie egzotyczne. Nie
wiem, jakie. Płacił, jak kiedy nie masz się gdzie spieszyć, a w rękach
trzymasz wszystkie kwiaty. Od razu podał je z powrotem. Tej płochej
dziewczynie. Albo kwiaciarce swojego życia. Później odszedł.

Dwie miłości

U

rodzony 20.1. 1979 roku w Koszycach. Pierwsze opowiadanie napisał będąc 10-letnim chłopcem. Później interesował
się komponowaniem muzyki jazz-rockowej i pisaniem tekstów do
muzyki. Obecnie zajmuje się multimediami i innymi elektronicznymi formami rękodzieła artystycznego. Swój czas poświęca również poezji, prozie oraz artystycznej publicystyce. Jest redaktorem
naczelnym czasopisma „KAM”, redaktorem naczelnym słowackiej
sekcji internetowego portalu „ROVART”. Wspólnie z Dalimirem
Stano jest autorem internetowego projektu literackiego „Verse Versus Verse” - www.vvv.eu.sk . Wydał : Ziemia tajemniczych amfibii
(poezja w p(r)ozie) (2004), Wynalazek tęczy (2006).
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Pierwsza z nich jest lekka, przeźroczysta. Prosta i
niezrozumiale szczęśliwa. Druga zaś nieodparta i ciążąca.
Roztęskniona, jednokierunkowa. Pierwsza da wszystko. Podda się
wszystkiemu. I sobie samej. Ta druga zwiąże i wlecze. Nie mówiąc
gdzie. Umieram jako dobrowolny niewolnik. Kocham dwie miłości
dwiema miłościami.

Stopowicz do nieba

Zakazaną szybkością. Gdzieś pomiędzy Rożniawą a Koszycami.
Zobaczyłem drobną postać. Siedziała przy drodze. Machała drobną
ręką. Zahamowałem. Była nie do rozpoznania od drogowego prochu.
I taka wsiadła. Bez słów. Jej drobnej twarzy nie zdradziło mi nawet
lusterko wsteczne. Wiedziałem dokąd zmierzamy. Został po nas jedynie
rozpylony drogowy proch.
Tłum. Marta Pelinko
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ANDRZEJ MAREK ZANIEWSKI
Urodził się w 1940 roku, w Warszawie. Poeta i prozaik, z wykształcenia jest historykiem sztuki (ukończył Uniwersytet Warszawski). Należy do znanych na świecie pisarzy polskich. Jego wiersze i powieści zostały dotychczas przełożone na ponad trzydzieści
języków, a najbardziej znana powieść Szczur, stała się wydarzeniem literackim na światowych Targach Książki we Frankfurcie
w roku 1994. Debiutował w Gdańsku w 1958 roku na łamach „Głosu Wybrzeża”, współtworzył Orientację Poetycką Hybrydy przy
warszawskim klubie studenckim. W roku 1981 wraz z przyjaciółmi powołał Stowarzyszenie Kultury Słowiańskiej i do dziś jest jego
prezesem. Pełni także funkcję wiceprezesa ZG Związku Literatów Polskich. Wiersze Andrzeja Zaniewskiego pochodzą z tomiku
Wyschnięte drzewa też płaczą – Między życiem, a śmiercią. Jest to książka wydana przez Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni im.
Jolanty Brzozowskiej, którego autor jest wiceprezesem.

O pierwszym sonecie wspomnienie
Pierwszy sonet napisałem z lęku,
kiedy krzyk matki w zgiełk morza się wplatał
i ranił jak płomień w czarnych kwiatach
zmusza powieki by opadły ciężko.
Pierwszy mój sonet otworzyłem w morze,
aby odpłynąć najdalej, najciszej...
Wierzyłem, że ucieknę, znajdę swoją niszę
i odetnę ze zmierzchem wiążący mnie korzeń.
Pierwszy mój sonet to łzy zapisane,
szelesty nocne i armie zjaw szarych,
i zaokienne, ginące jabłonie,
w żyłach niespokojne, groźne pulsowanie,
słowa nie uznające nałożonej miary
- cienie biegnące przez mój pierwszy sonet.

Do...
Najpiękniejszą
nie jest uznawana powszechnie
za Najpiękniejszą.
Najpiękniejszą jest Ta Nieobecna,
o której wiesz, że jest,
lecz nigdy jej nie spotkałeś.

Poezja

JÓZEF
PLESS

Anarchia
– Po co mi państwo, które przegania mnie
z ławki na ławkę? – mruczy bezdomny.
– Po co mi państwo, które nie daje mi pracy?
– pyta bezrobotny.
– Po co mi państwo, które obiecuje szczęście w przyszłości,
wykradając z kieszeni każdy grosz? – myśli biedak.
– Po cóż mi państwo, w którym nie mam
pieniędzy na chleb? – złorzeczy głodny.
– Po cóż mi państwo, którego nie mogę opuścić,
bo nie mam paszportu i biletu? – narzeka rozczarowany.
– Po co państwo, w którym zawsze
będę gorszy do bogatszego? – krzyczy nędzarz.
– Po co mi państwo, z którym o krzyżu
przypominają mi ci, którzy go nie niosą,
bo to ja jestem ukrzyżowany.

*****
ile to już lat
mrozem pokryte myśli
próbują wrzawę wiosny
w zieloną tunikę zawinąć
ile to już godzin
wśród listów
i rozłąki

P

oeta, prozaik i publicysta urodził się 1950 roku w Grudziądzu.
Był serdecznym przyjacielem także urodzonego w tym samym
mieście wybitnego poety Bruna Milczewskiego. Od 1990 roku mieszka w Lubece. W 1978 roku założył Teatr Poezji Ja i Oni, w którym
był reżyserem oraz sam występował na scenie. W tym samym czasie
ukazały się jego pierwsze wiersze w polskich czasopismach kulturalnych i literackich. Po zamieszkaniu w Lubece wydał w Polsce cztery
tomiki poezji: Partner tancerki czarnej (1996), Obrazy wyschniętych
wód (1998), Pół na Pół (2001), Chciwe kamery (2003). Przygotowuje
do druku powieść Polski Niemiec. Prezentowane wiersze pochodzą z
tomiku Obraz wyschniętych wód.

ile to już
gniazd zaginionych
przez szum złowrogich potęg
ile to już
zwierzeń w fałszu
kreśli znak krzyża

ile to już
wędrówek
przerwanych zmęczonym oddechem
ile to już
matczynych gestów
zapomnianych
próbowałem w poezję zamienić
ojcowskie słowa z okopu wyprowadzić
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****

pragnę ze ślubną pamiątką
dotykać zaułki miłości
wypić bruderszaft nazajutrz

Żal

jestem w każdym człowieku
zapominającym sztukę życia

Powietrze czyni zamęt
na horyzoncie
krzyk wdziera się
w nasze sny i przebudzenia

oglądać świat jak Zofia witryny
ulice wypełnić modlitwą –
gdzie samotni rozbiją namiot

patrząc na puste ciała
widzę obraz wyschniętych wód

****

jak na garbach ziemi
zdefiniować zbawienie
wykopać żal do reszty

W domu zamieszkałym przez domysły
zapadła krata między nami
zginął spokój
naszego świata
snów i przebudzeń

to moja nadzieja
bez miary

Życie nie nadejdzie nowe
czoło mimo prób nie potrafi
pokryć się bólem
Kto obejmie nasze lata
przywróci świat
z różą zabarwioną pocałunkiem
Józef PLESS

Wyzbyć się przypuszczeń

Poezja

KAZIMIERZ IVOSSE
Emigracyjny pisarz, poeta, publicysta współpracujący między innymi z londyńskim „Dziennikiem Polskim”, paryską
„Teczką” i polonijnymi czasopismami w Niemczech (gdzie mieszka od ponad 19 lat); hamburskim „Kurierem”, „Samo
życie” i „Nasze Słowo” (Unser Wort). Członek Związku Pisarzy Polskich za Granicą (Londyn), Polskiego Stowarzyszenia
Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (A.P.J.T.E.) w Paryżu. Aktualnie jest też członkiem Autorenkreis und seine
Freunde (Lubeka–Niemcy). Wydał jedenaście powieści, posiada w dorobku też cztery tomiki wierszy. Wiersze Kazimierza
Ivosse tłumaczone były na języki: niemiecki, litewski i ukraiński. Jest autorem sztuk teatralnych oraz słuchowisk radiowych. Jego utwory prozatorskie oraz wiersze znaleźć można w wielu edycjach zbiorowych, almanachach, tak w kraju, jak
i za granicą. Zajmuje się też malarstwem sztalugowym, grafiką oraz rysunkiem satyrycznym, prowadząc w Niemczech
własną galerię sztuki. W tym kraju miał osiem wystaw indywidualnych. Jest ilustratorem większości swoich dzieł literackich. Po śmierci żony Anny okresowo przebywa w Polsce, w swoim rodzinnym mieście Jarosławiu. Mimo oddalenia od
ojczystego brzegu, zakorzeniony jest sercem w pejzażu polskiej historii, zabudowując prozą w szczególności bliskie mu
tereny Rzeszowszczyzny, czego przykładem może być wydana ostatnio powieść biograficzna o Ignacym Łukasiewiczu.

Być może elegia

Słowo

Pamięci Georga Trakla
choć nie sprawi mu to już żadnej przyjemności
Jak z cierpliwego mistrza
peleryną pragnień spowici
jeszcze poza wszelką nadzieją
niemieccy poeci tkali nowy
szynel powojennej codzienności
przyozdabiając go liryką
kwiatkiem do kożucha.
Bo dławił ich krzyk świata
gdy w ojczyźnie jak
w rodzinnym grobowcu
podzielonym betonową ścianą
marzeń o lepszym jutrze
dla tych i dla tamtych
dla żywych i martwych
i tych co jeszcze
przed wyrokami
z pętlą u szyi
Źli i dobrzy Niemcy
w poezji wszystko możliwe
kiedy świat jest zmyśleniem
z miejscem na pamięć
i zapomnienie
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Tak było zaś twoja poezja
nabierała nowych znaczeń
kiedy ten świat znów był
przeciwko sobie a pokój
niepokojem zimnym
jak kostka lodu w piszczelu ręki
Nie było mnie tutaj
w tym czasie – nad źródłem
poznania pochylony
patrzyłem na twoją twarz Georg
obok twarzy Augusta Macke
na wszystkie twarze
poetów z Bauer Reiter
i było tak jakby znów był
nieszczęsny rok czternasty
niosłem was w ramionach
jak gorący jeszcze szrapnel
Wystrojony w kwiaty
które świszcząc niemiłosiernie
wpadł w czułe ramiona
pewnej poetki
w żółtym kapeluszu

Dzidzi i Mateuszowi
Znam takie słowo które w wierszu
nie płonie czerwoną lampą Aladyna
u szczytu strofy nie jest pierwsze
by ponad sens innych się wspinać
Pozostając często niemym znakiem
Znam ciebie gdy wiersz mój czytasz
i siebie któremu dziś brak wiary
by na rozdrożu stojąc nie pytać
nie błąkać się bez końca i miary
Iskierką je zapalę wprost na dłoni
Słowem tym miłość – więc ją głoszę
chociaż boleśnie sparzy czasem
słowo to dla was w wierszu niosę
samosiejką wykwitnie młodym lasem
Z Zielonego Wzgórza ku nieboskłonie
Zaciskając dłonie na waszych dłoniach
w tym przyjaźni odwiecznym kształcie
narowiste ujeżdżając pegazowe konie
jak długo? – wy wiary mi dodajcie
Gdy dusza już ulatuje białym ptakiem

WSPÓLNA OBECNOŚĆ
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Poezja

KAZIMIERZ BURNAT
K

azimierz Burnat urodził się 1. lipca 1943 r. w Szczepanowicach nad Dunajcem. Od 1968 r. mieszka we
Wrocławiu Poeta, publicysta, redaktor książek, wydawca i dziennikarz, ekonomista. Autor tomów poetyckich W kolejce po (1995), Cichnące (2003), Przenikanie (2006), Am Rande des Erwachens (2007) oraz Za
obzor (2008). Jego wiersze tłumaczono na języki: ukraiński, francuski, niemiecki, wietnamski, esperancki,
litewski, czeski i angielski. Organizator i współorganizator przedsięwzięć kulturalnych. Aktywny uczestnik
wielu ogólnopolskich i międzynarodowych spotkań oraz festiwali literackich. Kazimierz Burnat jest prezesem Grupy Literackiej Dysonans, redaktorem naczelnym pisma społeczno-kulturalnego „Bez Kurtyny”,
redaktorem kwartalnika kulturalnego „Obok”. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ZLP, członek
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Nawiedzenie
Godzenie z losem
Kolejny dzień walki
żegnasz modlitwą
w której ciebie coraz mniej
zanurzam bezmyślnie wzrok
w misie telewizora
pełnej kolorowej strawy leków bez recepty i pseudodowodów
na cudowne uzdrowienia
osuszam ci skronie
dziurawą chusteczką
gdy jesteśmy razem
choroba brata się z wiarą
pokornieje

Siedzę na ławce ojca
plecami do ściany
która nie dzieli
osierocona
nadal emanuje ciepłem
Jego lat z końca czasu
naznaczonego niewidzeniem
gdy na zabliźnioną ranę rozgrzeszenia
nakładam świeżą zaprawę
czereśniowej żywicy
z dziurawych okien
dolatuje świst przeciągu
to stary dom
wyprowadza tęsknoty
między ugory
tarnina owocuje diamentem
kamień pamięcią

Bezpostaciowość
Ciało
uczłowieczone dynamiczną duszą
przestało być szorstkim
jak kryształ pojemnikiem
ugwieżdżonym piegami
ale usta
wypowiedziały przekleństwo
radość zarosła bólem
światłem wypełniona izba
kurzem
dusza opuściła ciało
aby człowieczeństwo unieśmiertelnić
grzechem

Proza

WŁODZIMIERZ KŁACZYŃSKI
P

owieściopisarz, członek Związku Literatów Polskich. Debiutował powieścią Popielec - nagroda Złoty Ekran w 1985
roku. Według tej książki w TVP powstał serial filmowy pod tym samym tytułem. Wydał następnie: Wronie pióra
- tryptyk, Anioł się roześmiał - powieść nagrodzona przez TVP w konkursie zamkniętym, I pies też człowiek – dzienniki,
I kot ma duszę – dzienniki oraz Miejsce - pięciotomową powieść (2005).

MIEJSCA

(fragment powieści)

B

urmistrz Dederyka siedział właśnie przy śniadaniu, kiedy
zadudniły schody i do jadalni wleciał mało co mniej
oszalały od mknących ulicami koni komendant sześcioosobowej
policji miejskiej, Gustny. Był w czapce z paskiem pod brodą,
w butach z cholewami ugnojonych końskim nawozem,
uzbrojony w służbową drewnianą szablę. Zasalutował jak należy
i wrzasnął:
– Jąkaty rozegnał jarmark!
Dederyka przełykał właśnie kęs i tenże utknął mu
natychmiast w gardle. Kaszlnął, wypluł i rozkaszlał się, za każdym
kurczowo łapanym oddechem zasysając do tchawicy resztki
jedzenia. Służbistość nie pozwalała Gustnemu na palnięcie

pracodawcy w kark, co zazwyczaj jest środkiem radykalnym
w takich razach, wykonała to dopiero połówka Dederyki, która
wpadła za Gustnym do jadalni. Nie szczędząc ręki, ratowała
bliskiego apopleksji małżonka.
– Rozegnał...? Jąkaty? Jaki jąkaty?
– A, młody dziedzic! Wjechał automobilem na rynek! Jak
zaczął trąbić! Sądny dzień! Słyszy pan, panie burmistrzu, jak
krzyczą? Kaleki będą z tego jak amen w pacierzu! A może nawet
kto zabity, sam widziałem, leżeli...
– To co ty tu robisz? Łapać go! Jak zapłaci...
– Ludzi zostawiłem i kazałem go łapać, a sam...
– Daj mi buty – powiedział Dederyka do małżonki. Żona
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zmuszała go do chodzenia po domu w pantoflach, a teraz
z dezaprobatą rzucała spojrzenia na zagnojone cholewiaki
Gustnego.
Szli do rynku, burmistrz przodem, a Gustny o pół kroku za
burmistrzem. Na rynku tumult już się uspokoił, rozległ się za
to płacz i złorzeczenia straganiarzy, których dobytek i stragany
najwięcej ucierpiały. Chłopi łapali konie, opatrywali rany i siniaki;
na środku rynku stała gniada koścista kobyła. Stała na trzech
nogach, czwarta czubkiem tylko kopyta dotykała ziemi. Obok
niej stał duży chłop, kiwał się na nogach na boki i czapką ocierał
łzy.
– Na prach złamana, panie burmistrzu! – rzekł Gustny. – Ale
ci ma jarmark. Taka strata!
W rogu rynku przy sklepionej sieni wybuchł wrzask. Dwóch
policjantów, podwładnych Gustnego, leciało tam, aż nawóz
pryskał spod butów. W kłębowisku chłopów i bab w sutych
spódnicach i chustkach na głowach szamotał się jakiś tęgi,
pryszczaty chłopak. Zadyszana, spocona, dobrze podstarzała
kobieta, z chustką opadłą na plecy, sięgała mu pazurami do
oczu, on rzucał uczepionymi jego ramion ludźmi, w końcu
chroniąc się przed nie na żarty rozjedzoną babą, runął głową
do przodu. Kobieta przyciśnięta przez tłumek wlokący się za
osiłkiem, padła na wznak. Na rynku ukazał się policjant Policji
Państwowej z błyszczącym bagnetem na karabinie i podbródkiem
opiętym paskiem; truchtał, a karabin podrygiwał mu na
ramieniu. Zobaczywszy zbiegowisko i podążającego w kierunku
wrzeszczących ludzi burmistrza z komendantem Gustnym, skręcił
ku nim. Zasalutował, a burmistrz skinął głową.
– Co tu się dzieje?

– Młody dziedzic przejechał automobilem przez rynek – rzekł
Gustny. – Gnał jak szalony i trąbił. Konie się popłoszyły, a Kuba
Bure Woły skorzystał z okazji i coś podciągnął ze stragana, to
go tera oprawiają. Idź pan tam do nich, panie Łuka, bo se tam
z nim rady nie dadzą.
Przodownik Łuka zdjął karabin z ramienia i podszedł do
taczającej się na boki gromady, której środkiem był pryszczaty
osiłek, ale jego dobre chęci nie zdały się na nic, bo w jako
tako porządkujący się jarmark wtargnął znowu przeraźliwy
warkot tatry. Młody dziedzic nie żałował ni motoru, ni sygnału.
Naciskał gruszkę trąbki i pędził z rykiem z powrotem przez rynek.
Uwieszeni wędzideł i munsztuków chłopi z wytrzeszczonymi
oczami siłowali się z końmi; klacz ze złamaną nogą skoczyła do
przodu i obaliła stragan piernikarza, ocalały z pierwszej paniki.
Oswobodzony nagle Kuba Bure Woły pomknął pomiędzy wozy
i znikł w sklepionej sieni wiercącej na wylot kamienicę Żyda
Zajdena.
– No, mogą go tera pocałować – powiedział Gustny.
Burmistrz Dederyka ochłonął już i rzekł złowróżebnie:
– Będziemy dziedzica skarżyć! Sprocesujemy go... A jakby
się znowu pojawił, zastawić ulicę wozami i zarfekwirować ten
automobil.
– Gdzie go postawimy? – zmartwił się Gustny.
– W mojej wozowni, cymbały! Bramę zamknę i wozownię
zamknę, będziecie po kolei wartować – burmistrz poszedł szybko
z rynku, bo go nękało niedojedzone śniadanie.

Włodzimierz KŁACZYŃSKI

Proza

JANUSZ GOŁDA
P

oeta, prozaik, publicysta. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Wydał książki poetyckie: Błędnik równowagi (1987), Zwyczajna łagodność (1998), Wiersze leskie (2001), Dzikie sady (2006). Proza: Trześnia (2005).
Książka dla dzieci: Tajemnice Hnatowego Berda (2002). Laureat wielu konkursów literackich. Jego wiersze i teksty prozatorskie ukazywały się w prestiżowych polskich pismach literackich, antologiach, wydaniach zbiorowych,
w prasie codziennej. W przygotowaniu zbiór opowiadań Nie ma miłości w naszym mieście oraz kolejny tomik poezji
Co ja tutaj robię.

RZEKA
– Płynie powoli, leniwie, czasem wzbierze i sięgnie ci do
kolan, albo do piersi. Ot, taki jej kaprys. Przyzwyczajasz się,
myślisz, że tak będzie zawsze, więc kiedy sięgnie wyżej niż zazwyczaj, ogarnia cię przerażenie. Krzyczysz, słowa grzęzną ci
w gardle, chcesz uciekać, nogi masz z ołowiu. Łudzisz się, że
to sen, ale widzisz, że rzeka nieubłaganie się podnosi. Stajesz
na palcach, krztusisz się, dławisz i dopiero wtedy widzisz, jakie
kruche jest życie.
– Człowieku, o czym ty gadasz? – krępy, niski mężczyzna
stał w wodzie po kolana i mocował się z wędką, która zaczepiła
o coś na dnie rzeki. – Ja jestem normalny, rozumiesz? Norrmallny
– powtórzył, akcentując poszczególne głoski. – Tamtym – pokazał krótkim ruchem głowy na piętrzący się nad nim betonowy
most – może jest wszystko jedno, ale mnie, nie! – krzyknął szarpiąc się z wędziskiem.
– Może zamiast szarpać lepiej byłoby podciągać – podpowiedział szarpiącemu się z wędką rybakowi stojący na brzegu
rzeki mężczyzna o pospolitym wyglądzie, ubrany w wytarte dżinsy
i wypuszczone na wierzch niebieskie polo z krótkimi rękawami.
– A co ja robię? – odparł ze złością wędkarz.
– W takim razie trzeba iść pod most i tam sprawdzić, na
miejscu.
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– Jak, z tym? – rybak podniósł wędzisko i zamajtał nim na
wszystkie strony.
– Niech pan podejdzie dalej, spławik spłynie z prądem
i może samo się odhaczy.
– Łatwo powiedzieć, podejdzie – denerwował się wędkarz.
– Tam będzie ze cztery metry. A ten wir? Przecież stąd widać, że
przy podporze kręci jak diabli.
– To nie jest wir, tylko opływ. Woda załamuje się na podporze, opływa ją i robi fałdę.
– Wir czy fałda, ja tam tego sprawdzał nie będę.
– I to ma być rybak – westchnął mężczyzna w dżinsach.
– Człowieku, mnie wcale nie jest do śmiechu – jęknął wędkarz, zrobił w wodzie kilka kroków macając ostrożnie stopami
grunt, lecz kiedy tylko woda sięgnęła mu do pasa, zatrzymał się
i znowu zaczął wymachiwać wędką na wszystkie strony. Napięta
żyłka wygięła wędzisko w łuk, jej koniec ginął w ciemnej toni,
tuż przy betonowej podporze podtrzymującej główne przęsło
mostu.
Rzeka w tym miejscu płynęła leniwie, szeroko rozlana sprawiała wrażenie zastygłej w bezruchu. Wiszące nad rzeką słońce
odbijało się w wodzie, raziło oczy.
– Pijaczek – rzucił wędkarz mimowolną uwagę.

WSPÓLNA OBECNOŚĆ

– Nawiedzony – sprzeciwił się mężczyzna na brzegu.
– Eee – zwątpił wędkarz. – Albo napity, albo naćpany.
– Nawiedzony – upierał się mężczyzna w dżinsach, palił
papierosa wydmuchując dym przez nos, albo odchylając głowę
do tyłu wypuszczał z ust kształtne kółeczka.
– Raczej zawiedziony – powiedział rybak starając się gwałtownymi szarpnięciami zerwać żyłkę.
Mężczyzna w dżinsach wzruszył ramionami.
– Żona? Kochanka? Dziewczyna? – wyliczał wędkarz powoli, z namysłem starając się wciągnąć do rozmowy stojącego na
brzegu mężczyznę, a gdy nie doczekał się odpowiedzi, ciągnął
dalej. – Znam podobny przypadek, że podobny, to ja tylko tak
mówię – usprawiedliwił się – ponieważ z każdym jest inaczej.
Tamten wracał do domu podpity, siadał w kuchni przy stole, gapił się w okno i nie odezwał się słowem do nikogo. Nic do niego
nie docierało. Siedział, patrzył w okno, milczał, potem podnosił
się, szedł do stajni, brał stołek do dojenia krów, na ramię zarzucał łańcuch, na którym wiązano krowę, i do ogrodu między
drzewa. Syn łapał go za ręce, ciągnął ojca do domu. Żona klękała, chwytała męża w pół, zaklinała go na wszystkie świętości.
On szedł. Stołek kołysał się w ręce, łańcuch pobrzękiwał na
ramieniu a on szedł, jak w amoku, pod szarą renetę. Dlaczego
pod nią? Diabli wiedzą. I tak co miesiąc. Przez kilka lat. I zawsze
w dzień, zawsze w pełnym słońcu, zawsze w obecności licznej
widowni. Bo byli tacy, którzy gustowali w tym widowisku i nie
potrafili odmówić sobie przyjemności śledzenia zdarzeń, chociaż
ich kolejność i finał były niezmienne. Można nawet powiedzieć,
że stały się rytuałem.
– No to mieli darmowe przedstawienie.
– Mieli, ale do czasu, bo któregoś dnia żona nie upilnowała
go i powiesił się – odparł rybak
– Na łańcuchu?
Rybak skinął głową.
– Nawiedzony – mruknął mężczyzna w dżinsach, położył
na wskazującym palcu niedopałek papierosa, przycisnął go kciukiem i pstryknął.
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Ogarek śmignął w górę, zatoczył w powietrzu łuk i wpadł
do wody.
Mężczyzna patrzył chwilę na rzekę, po czym szybkimi zdecydowanymi ruchami zrzucił z siebie ubranie, wszedł do wody
i rozgarniając ją rękami przesuwał się w stronę betonowego filara, przy którym, tuż pod powierzchnią wody kołysał się ciemny,
wydłużony kształt. Zatrzymał się przy filarze, nabrał powietrza
i zanurkował. Po chwili wystawił głowę z wody i krzyknął do
rybaka:
– Ciągnij!
Wędkarz szarpał wędziskiem, wywijał nim na wszystkie
strony, popuszczał na kołowrotku żyłkę, zwijał ją, to znowu rozwijał, w końcu zaklął głośno, rzucił wędkę na brzeg rzeki i ruszył
pod betonowy filar.
Chwilę później obaj mężczyźni wyciągnęli na brzeg zwłoki
i ułożyli je na wznak. Jeden koniec mocnego sznura opasywał
napuchnięty jak balon brzuch topielca, drugi obwiązywał potrójnym splotem kawał betonu, do którego przywiązane były za
nadgarstki splecione z przodu ręce ofiary.
– No – wysapał przejęty wędkarz – ten kłopot mamy z głowy.
Chciał coś jeszcze powiedzieć, ale zrezygnował i mruknąwszy tylko niewyraźnie pod nosem odpiął od koszuli topielca żółty, błyszczący haczyk, wytarł go starannie flanelową szmatką,
włożył do blaszanego pudełeczka, zatrzasnął wieczko i spojrzał
w górę.
Na moście stało kilkunastu gapiów, obserwując z góry poczynania obu mężczyzn. Mały, pucołowaty chłopczyk w krótkich
spodenkach, trzymany w pasie przez tęgiego brodacza w czerwonej baseballówce, siedział okrakiem na balustradzie i puszczał papierowe jaskółki. Białe ptaki, pędzane lekkim wiatrem,
szybowały majestatycznie po spokojnym, morelowym niebie.

Janusz GOŁDA

Proza

ANATOL DIACZYŃSKI
U

rodził się 19 listopada 1951 roku we wsi Zielony Gaj, w północnym Kazachstanie, w rodzinie polskich
zesłańców. Absolwent Literackiego Instytutu im. A. M. Gorkiego w Moskwie. Od 1995 roku mieszka w
Polsce, w Stalowej Woli. Książki wydaje w językach polskim i rosyjskim. Wydania własne. Myśmy do stepów
unieśli ojczyznę (1994). Legendy stepowe (1997).To my jesteśmy, Polsko!(2000). Po kraju, którego już nie ma
(2002), Nadchodzi wieczór, więc pożartujemy (2005). O tiech, pozabytych, skażitie chot’ słowo (2006). Wydania
zbiorowe: Stiepnyje mirażi (1993), Polacy w Rosji mówią o sobie (1993), Polacy w Kazachstanie (1996). Almanach Wspólna obecność (2000). Członek Związku Literatów Polskich.

WYWIAD

(fragment opowiadania)

M

iasto, a raczej nawet miasteczko w tej części zachodniej
Ukrainy, gdzie tak dużo lasów i rzek, i gdzie skierowano
Piotra do praktyki w lokalnej gazecie, jemu się podobało. Ciche,
starodawne. Nie starożytne oczywiście, nie zabytkowe. Jednak
sądząc po ruinach dwóch – trzech budowli, które jakimś cudem
przetrwały epokę łamania wszystkiego co dawne na jednym
z okolicznych pagórków, a jeszcze obronnych klasztornych murów, których nie zmogli zrujnować ani Tatarzy w średniowieczu,
ani towarzysze z miejscowych władz w naszych czasach.
To miasto pochodziło z siedemnastego, a może nawet
szesnastego wieku. Na jego krańcach, jak zresztą koło każdego
starożytnego miasta, przepływała rzeczka ledwie powracająca
do swojego koryta po wiosennych roztopach. Za nią dalej pole,

las. To właściwie wszystko, co Piotruś zdążył zauważyć jeszcze
w pierwszy dzień od razu po przybyciu. Od pierwszego dnia rozpoczął pracę w dziale kultury. Był wręcz obłożony pilnymi materiałami, listami ludzi pracy, których nazbierały się cały kopce,
niewiele ustępujące wysokością tym pagórkom i wzgórzom, na
których widniały klasztorne ściany. Sam kierownik działu, który
w tajemnicy przed wszystkimi pisał książkę właśnie o swoim
mieście, z nawałem korespondencji nie dawał sobie bowiem
rady.
Młoda, skromna i sympatyczna dziewczyna, która pół roku
pracowała w dziale kultury do przybycia Piotra, niespodziewanie
dla wszystkich, i prawdopodobnie dla samej siebie, rozpoczęła
urlop macierzyński.
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– W niniejszych czasach to jest normalne! – filozoficznie
zauważył z tego powodu kierownik działu w odpowiedzi na zdumiony wzrok niebieskich oczu Piotrusia, lub Piotra Pietrowicza,
jak oficjalnie nazywano go później na zebraniach w gabinecie
redaktora naczelnego. – Posłaliśmy ją zrobić wywiad z nauczycielem biologii, no i... stało się. A w wyniku tej niespodzianki najbardziej ucierpiałem ja, bo zostałem zawalony pracą po uszy.
– A więc – pociągnąwszy ze szklanki łyk zimnej pachnącej
herbaty kontynuował kierownik swój monolog – na listy z tej
oto sterty będziesz odpisywać ty, wstawiając w miarę potrzeby
znane zdania, mianowicie: „podejmiemy właściwe kroki”, „otrzymacie pełną informację” i temu podobne. Zaś na listy z tej sterty
ja będę dyktował ci krótkie ustne odpowiedzi na każdy osobno.
Tu stoi twoja maszyna do pisania. Jeśli wszystko jasne, bierz się
do roboty, Piotruś!
Po tym wywodzie Iwan Grigorowicz zapalił papierosa i zabrał się do pisania kolejnego artykułu na temat wpływów średniowiecznej kultury na współczesną młodzież. W teraźniejszym
życiu kierownik niczego ciekawego nie widział.
Przez całe dwa tygodnie nowo przyjęty praktykant ślęczał
nad listami popularnej w tych okolicach gazety „Daleka Droga”,
odpowiadając szczegółowo, lecz w ścisłej zgodzie z poleceniami
starszego towarzysza na liczne skargi na nieczynne kluby i biblioteki oraz pracujące nie tam gdzie trzeba kołchozowe traktory i ciężarówki. Udzielał nawet odpowiedzi i rad na propozycje
reformy oświaty szkolnej. Oprócz ustalonych dni i godzin pracy,

Piotruś przesiedział nad listami zatroskanych czytelników gazety
również dwa wolne dni w przydzielonym pokoju w hotelu robotniczym. Wreszcie pod koniec drugiego tygodnia Piotr z poleceniem kierownika uporał się do końca.
– Co, już? – z widocznym niedowierzaniem, które jednak
natychmiast zmieniło się w wyraźne zadowolenie zapytał Iwan
Grigorowicz, odrywają się od kolejnego dużego artykułu. Krótkich artykułów kierownik działu nie pisał, nie opłacało się.
– Ale zuch z ciebie, Piotruś! Należy ci za to nagroda... Wiesz,
u nas za tydzień w gazecie wychodzi wojskowo-patriotyczna stronica „Zwycięstwo”. Napisz reportaż o jakimś weteranie. Spróbuję
wstawić do numeru!
U Piotrusia aż w głowie się zakręciło. O podobnym prezencie i to tak szybko nawet nie marzył.
– Tylko gdzie ja tu znajdę jakiegoś kombatanta? – oblizał
w moment przeschnięte od podniecenia wargi Piotr. – Przecież jestem w tym mieście dopiero parę tygodni, nikogo tu nie znam.
– No, kolego! Dziennikarza, jak wilka, nogi karmią – odparł
mu na to trochę pouczająco Iwan Grigorowicz i poprawił wspaniałe, czarne, ale już z lekka szpakowate włosy, pięknie okalające mocną głowę. – Czekają na ciebie jeszcze dwa wolne dni...
I natychmiast zabrał się za pisanie kolejnego artykułu na
temat problematyki lokalnej.

Anatol DIACZYŃSKI

Poezja

WACŁAW
TUREK

Od południa
Wiesławie

Po pierwszy przymrozek
opowiadasz swój ogródek
pierwszymi krokami
pozdrawiasz świeży płatek

Wpisane w dzieciństwo
W starej wierzbie koło Artura

Dostojeństwu lilii
i pewności róży
nie przeszkadza
zapach pietruszki
Czas przekwita tu szybko –
tulipany nie zdążą
pochwalić się kolorami
wczesnej chryzantemie.

F

otografik, poeta, muzyk – 40 lat pracy
w kulturze. Jest starszym instruktorem
w Krośnieńskim Domu Kultury w Krośnie.
Prowadzi tam Klub Literacki. Pomysłodawca
i realizator Konkursu Poetyckiego o Lampę
Ignacego Łukasiewicza. Wydał 5 tomików
wierszy: Na czas przemijania (1982), Jeśli mnie słuchasz (1986), Czasami skrzypce
(1997), Wrócę na inny czas ( 2000), Zasiany
czas ( 2001). Jego wiersze wydane były też
wspólnie z innymi poetami: Cecilią Woloch
z USA i Sarah Luczaj z Anglii w wersji polsko-angielskiej (This line on the map - Ta linia na mapie) 2002, z Janem Tulikiem, Januszem Szuberem i Janem Belcikiem w wersji
polsko-węgierskiej (Złoto Aschu) 2003, oraz
z wileńskim poetą Wojciechem Piotrowiczem
w wersji polsko-litewskiej (Czasy i inkluzy
- Laikai ir inkluzijos) 2004. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień poetyckich krajowych
i zagranicznych. Jest redaktorem miesięcznika „Croscena”, wydawanego przez Krośnieński Dom Kultury, w którym prezentuje m.in.
twórczość poetów z Podkarpacia.
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Świętych spokój
Nie mówiono pacierzy
nie grały organy
Milczały chóry niebieskie
złotymi ustami
tłustych aniołków
- rozmawiałem z ciszą
pustej świątyni
głośniejszą od słów
i dziesięciu przykazań
Kropielnica nabrała
święconej wody w usta
przez witraże
spływały krople wieczności
w ogniu potępieńców

szukałem próchniczej ziemi
miała dawać życie okiennym kwiatom
czynszowego mieszkania
Patrzyłem przez zapach
czerwonych pelargonii
na podwórko i chłopców
zsuwających się z dachu
Im wyżej rosłem
dalej widziałem świat
kończący się przy kapliczce
aby za nią zajrzeć
musiałem się trzymać matczynej ręki
Z łańcucha zrywał się pies sąsiada
wtedy inne znikały
a zimność studziennej wody
nie przeraziła kota
oddającego ostatni skok
ze spękanych pod drzewem gruszek
najpierw trzeba było spędzać osy
Bez tamtego świata
ten byłby za dorosły

WSPÓLNA OBECNOŚĆ

Poezja

MAŁGORZATA
ŻURECKA
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Poezja

MIROSŁAW
OSOWSKI

U

rodziła się w 1956 roku w Stalowej Woli. Z zawodu inżynier, z pasji poetka. Debiutowała na łamach tygodnika „Sztafeta” w roku 1990. Publikowała
w almanachach poetyckich Spojrzenia i Spojrzenia 2
(1994) oraz w polsko-angielskim wydaniu kwartalnika „Poezja Dzisiaj”. Dotychczas wydała tomiki poezji:
Piąta pora konieczności (2001), Ostatni anioł goryczy
( 2005), W kapsule codzienności (2007). Od roku 2006
jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Codzienność

Maska

Swoją nagość
pozostawiam
na ciepłej poduszce.
Teraz zbroję się
w zegarek, okulary,
płaszcz i buty.
Stoczę codzienna walkę
i znowu nastąpi rozbrojenie.
Powrócę do swojej
Nagości.

Twarz biała,
puste oczodoły
maska.
Najpierw tarcza
strzegąca granic
czułości,
chroniąca miękisz
jestestwa.
Potem wykopana
z ziemi wydmuszka,
wyjedzona przez czas
teoria doskonałości.

Poezja

ANNA MIROSŁAWA
NOWAK
U

rodziła się w Skarżysku – Kamiennej. Mieszka
w Hermanowej k/ Rzeszowa. Debiutowała literacko w roku 1988. Wydała sześć tomików poezji:
Umykający świat (1992), Zatańczyć zieloną wiosną
(1994), Mozaika (1996), Studnia czasu (1999), Lato
w konfiturach (2003), Pora miłości (2006).Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich i regionalnych. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

U

rodził się w 1942 roku
w Grabowie k. Łęczycy. Od
wielu lat współpracuje z prasą regionalną. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Dorobek
twórczy: Tomasz (2002), zbiór
opowiadań Tamte lata (2005),
Domki z kart (2004), Świniobicie
(2003), powieść Powołanie.

Czemu
Czemu złorzeczysz?
Czemu przeklinasz
swe upokorzenie?
Czy pierwszy
i ostatni jesteś,
który zapłatę taką bierze?
Pamiętasz tych
skazanych na milczenie,
co za naiwną miłość
dostali kulę w łeb,
a prochy ich zapomniane
rozproszone po świecie.

Orle mój
Orle, co szybujesz nad ziemią wysoko
i szybko lotnym okiem ogarniasz rzeki dolinę,
spoglądasz wyniośle na zielone pola, łąki i lasy,
a swoje gniazdo wijesz wśród skalnych przepaści,
orle mej młodości! Żegnaj!

Po co żyć?
Magia miłości

Przywołanie

Dobry wieczór tej
Która zjawia się
Jak wiatru powiew

Odczuwam cię
Przestrzenią ciała
Rozedrganego
Rozkołysanym uczuciem
Chodź
Spłoszymy gwiazdy zaspane
Oddalimy
Nieistnienie za dnia
Otworzymy się
Bladą jeszcze iskrą
By spłonąć na stosie
Podpalonym
Własnym ogniem

Dobry wieczór
Plątaninie godzin bezsenności
Łapczywych oddechów
Silnych ramion
Spragnionych warg
Dobry wieczór miłości
Grawerującej
Nasze ciała
Kroplami potu

Po co żyć, gdy nie ma dla kogo?
Po co kochać, gdy wszystko stracone?
Marzyć, gdy nie ma już o czym?
Przeklinać, gdy nie ma kogo?
I czegoż żądać, gdy wszystko spełnione?
Chyba tylko czekać cierpliwie
swego końca.

Pokuta
Gdy spada na ciebie
cios za ciosem,
nie buntuj się!
Los niech będzie pokutą,
pokuta zaś losem.
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Proza

EDWARD GUZIAKIEWICZ
U

rodzony w Mielcu w 1952 r. Absolwent Wydziału Teologii KUL. Dziennikarz i pisarz, członek Związku Literatów
Polskich. Tworzy dla dzieci, dla młodzieży i uprawia fantastykę naukową. Jego dorobek twórczy obejmuje: 4 powieści, 7 mikropowieści, 26 opowiadań, dramat, a ponadto dwa poradniki dla młodzieży (know-how), jeden dla dzieci, dwa
tomy wywiadów i tom eseistyki, nie licząc kilkuset publikacji prasowych oraz drobnych utworów poetyckich. Zajmuje go
antropologia, historia filozofii i teologii, chętnie sięga po opracowania, związane ze współczesną hermeneutyką naukową.
W zainteresowaniach historycznych zorientowany na starożytność, szczególnie na Bliski Wschód (biblijny Izrael).

Książę z bajki

(fragment powieści Wakacje w Izraelu)

W

inda była wolna, przeto szybko znalazł się na parterze. Udał
się do restauracji. Jego przyjaciółka siedziała przy stoliku przygarbiona, osowiała i przybita, więc z ulgą pomyślał, że
wyprawa na dyskotekę nie przyniosła jej satysfakcji. Ha, ha, był
górą! Sala świeciła pustkami. Usadowił się wygodnie, podpierając
łokciami i zezując w stronę kelnera, który odwrócony stał przy
barze.
– To nie moja wina, boska istoto. Fatalnie się czułem. Urwał
mi się film na schodach tej zabytkowej budowli. Obudziłem się,
jak już było ciemno – wrócił do tematu, który go nurtował. – Czy
to takie dziwne? Nawet zmarły by się przekręcił w tym klimacie.
Z jej twarzy wyczytał, że nie wierzy ani jednemu jego słowu.
– Zasnąłeś? Czyżby?! – ironizowała, dając się ponieść emocjom. – Ciekawe, któż to taki kołysał cię do snu? – grymas na jej
ładnej buzi dowodził, że będzie uparcie trwać przy swoim. – To
dlaczego razem z tobą znikła ta wredna piegowata Niemka?
– Co? Gertruda? Też gdzieś przepadła? – zrobił wielkie oczy
i na chwilę go zatkało. – Aha!– rozjaśniło mu się w głowie. Już
rozumiał, dlaczego Anka jest taka wściekła. – Nic mnie z nią nie
łączy – blado zaprotestował. – A poza tym ta gówniara nie jest
piegowata – niezbyt fortunnie dorzucił i zaraz ugryzł się w język.
W takich okolicznościach nie należało bronić młodej niemieckiej
turystki, z którą dotąd zresztą nie zamienił ani słowa. Instynktownie obejrzał się w kierunku wejścia. O wilku była mowa! Tamta ponętna młódka właśnie wchodziła, przyciągając uwagę mężczyzn.
Obnosiła się spódniczką mini najkrótszą z możliwych, a pod jej
ściągniętą z przodu na węzeł półprzejrzystą bluzką nie było śladu
biustonosza.
– Jeżeli znikła, to nie sama, ale z nim – leniwym ruchem
głowy wskazał gladiatora z Bawarii, który jej nie odstępował.
– A może to nie o nią – rzucił zaczepnie, chcąc się odgryźć – lecz
o niego ci chodzi?
Podszedł kelner i Paweł zdecydował się na jajka na bekonie,
jednak Anka nadal nie dawała mu spokoju.
– Zobacz! – syknęła jadowicie. – No, nie... Ta wredna suka
kiwa do ciebie ręką...
Odruchowo zerknął w stronę stolików, zajmowanych przez
turystów z Niemiec. Gertruda faktycznie mu się ukłoniła, co było
dla niego kompletnym zaskoczeniem. Oszołomiony tym nieoczekiwanym wyróżnieniem, bezwiednie się odkłonił, a na jego twarz
z nagła wypełzł pąs. Serce zaczęło mu walić jak młot z wrażenia. Psiakość, nie umiał tego ukryć. Wolał nie podnosić wzroku na
Ankę. Udał, że nic się nie stało i wbił oczy w talerz.
Nie byłaby sobą, gdyby mu przepuściła.
– Ty żałosny błaźnie! – powoli wycedziła, również całą uwagę
skupiając na talerzu.
Strzygł uszami w stronę Niemców, ale niczego nie łapał z dobiegających go strzępów rozmowy. Doszedł do mało pokrzepiającego wniosku, że pewnie tamta chciała się tylko popisać przed
hałaśliwymi kumplami. Nie chodziło jej o niego. Może jeszcze nie
wiedzieli, którzy z turystów przyjechali z Polski?
Po śniadaniu wyfrunął z Anką przed hotel. Dziewczyna przestała się go czepiać, niemniej wyczuł, że zawieszenie broni jest
tylko chwilowe. Nadal krążyła wokół niego jak osa, gotowa rzucić
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do natarcia i boleśnie go użądlić. Na moment jednak coś innego
przyciągnęło jej uwagę.
– O rany! – w uniesieniu zawołała.
Przy mającej z sześć metrów długości lśniącej czarnej limuzynie plątali się jacyś faceci z obsługi. Stała na podjeździe przed oszklonym wejściem, budząc zrozumiałe zainteresowanie. Kilka osób
wysypało się już wcześniej z hotelu, żeby ją z bliska obejrzeć.
– Fiu, fiu! Niezła gablota – Paweł też był urzeczony. – Co za
szmal. W życiu nie widziałem takiego cuda. Chociaż nie. Podobne
pojawiały się czasem w Warszawie przed niektórymi ambasadami.
Pewnie tu nocował jakiś szejk lub ktoś z nafty... – głośno się zastanawiał. – Mam, mam – uszczypliwie połączył fakty. – A może
to z właścicielem tego pudła szalałaś wczoraj na dyskotece? – pozwolił sobie na wysoce wątpliwy żart.
Arabowie zbierali należne hołdy. Dostojnie zajmowali miejsca w przepastnym komfortowym wnętrzu. Złote sygnety błysnęły
w słońcu.
– Ci to mają życie! – chłopakowi omal nie zakręciło się w głowie. – No, mów. Z kim się wczoraj bawiłaś?
Roześmiała się, ale bez ironii. Stała się na moment cicha
i łagodna jak owieczka.
– Z najprawdziwszym księciem z bajki, który spadł z nieba
wprost w moje objęcia – wyjaśniła z nieskrywaną powagą.
Arabowie odjeżdżali. Limuzyna potoczyła się do przodu,
a szofer użył klaksonu, żegnając zebranych gapiów arabską melodyjką niczym z pozytywki. Pawłowi przypomniał się ostatni wieczór. Coś go korciło, by nawiązać do sceny na zboczu wzgórza.
– Mówisz, że prosto z nieba?
– A jak, co myślisz, z nieba, z gwiazd – odparła z odrobiną
melancholii w głosie. – Gdyż to był naprawdę ktoś na miarę Małego Księcia, ktoś... z ukochaną różą – enigmatycznie dokończyła,
jednak nie zdradzając, o kogo jej chodzi.
Nerwowo podrapał się za uchem, zbity z tropu. Wyrażała się
coraz bardziej zagadkowo. Nie wykluczał tego, że poznała na dyskotece interesującego faceta. Takich przecież nie brakowało. Nie
mówiła o niebie w znaczeniu religijnym. Raczej nawiązywała do
znanej książeczki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
To skojarzenie nieoczekiwanie wywołało w nim reakcję, której właściwie się nie spodziewał.
– Chyba gdzieś tu w pobliżu w jakiejś kwiaciarni – dumał
– można dostać róże, tulipany lub inne cięte kwiaty...
Tak ją to ubawiło, że aż klasnęła w dłonie. To nie było w jego
stylu.
– Ty i róże? – zachichotała. – Naprawdę, nie wysilaj się,
chłoptasiu, nie masz zadatków na Małego Księcia. Jesteś mumią,
pozbawioną uczuć. – Potem się zawahała. – Tego, co straciłeś, już
zresztą nigdy nie odzyskasz – z żalem zawyrokowała, odwracając
się do niego plecami. – Nie masz szans!
Obojętnie wzruszył ramionami. Nie robiły na nim wrażenia
takie popisy, a ta nonsensowna pogaduszka wyraźnie go znudziła.
Włożył ręce do kieszeni szortów, dyskretnie szukając wzrokiem
Gertrudy, której jednak w pobliżu nie było. Jej zgrabne nogi wywoływały w nim zawrót głowy. Nie pociągnęła mimowolnie jego
śladem, więc nie miał tu co robić. Postanowił wrócić do swego
pokoju.
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Poezja

MIECZYSŁAW
A. ŁYP

Poezja

ZOFIA STRĘK-JANUSZ
M

ówi o sobie, że urodziła się i żyła nie w porę. Absolwentka
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, wierząca lecz
od kilku lat praktykująca jako archiwistka. Pochodzi z Ostrowa k.
Ropczyc, od lat związana z Nową Sarzyną. W pierwszym wcieleniu publikowała swoje wiersze w prasie regionalnej i centralnej,
a także w radiu i telewizji. Debiut książkowy: Jabłko niedobrane
(1987).

P

oeta, krytyk literacki, edytor,
fotografik. Redaguje rocznik
Krajobrazy. Najnowsza książka
poetycka: Ars longa, vita brevis
(2008).

Złote kadzielnice czerwca
Kalina w Bolestraszycach
białe płatki zachwytu
układa w kule marzeń
Czerwone czerwcem piwonie
unoszą woń kadzidła
i
otulone gałązkami brzozy ręce matki
przy dawnych zupełnie odległych ołtarzach
Niedawno czytałem zatarte zagubione napisy
listy i imiona droższe od ikon
W jasnej zieleni podmiejskich ogrodów
dojrzewają czereśnie
Czarne porzeczki słodzą lipiec fioletem
Jeszcze nic nie zapowiada jesieni
i września
Rzeszów, 2 czerwca 2008 r.

nr 6, czerwiec 2008

***

jestem szczęśliwa
ale to nie ja jestem szczęśliwa
szczęśliwa jest ta kobieta
która we mnie mieszka
a ja jestem tylko słowem
do którego wraca
lecz z którym nie żyje

***

tlen dowieziono
czy też moje liście
tyle trucizn wchłonęły
że aż oczyściły
to czym oddycham

motyle

czasem wybucha lato
i wbijam szpilkę
w motyla swej duszy
tak staje się wiersz

***

los się o mnie otarł
jak kapryśny szczeniak
nie dając szczęścia
ni tragedii
próbuje się łasić
a naprawdę tylko ślini

bagatelka
myślę o tym co nieważne
i urasta do pragnienia
to z czym się już
pożegnałam
przywołuję do istnienia
czy tęsknota była pierwsza
czy też pierwsze
zapomnienie
czuć potrzebę tylko wiersza
wywoływać niespełnienie

Proza

LESŁAW JAN URBANEK
U

rodził się w 1953 roku w Korczynie. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Swoje wiersze publikował w „Gościu
Niedzielnym”, „Sztafecie”, „Nowinach”, „Gazecie Ziemi Namysłowskiej”, w sopockim „Toposie”, „Magazynie Literackim”
i „Akancie”. Do kilku jego wierszy została skomponowana muzyka. Jest laureatem kilku znaczących konkursów literackich. Tłumaczony na język szwedzki i włoski.
Opublikował tomiki poezji: Kto wie (1998), Odpryski cienia (1999), Czerwona plamka krwi w szczelinie wszechświata (1999),
Pejzaż w cierniach (2000), Ironiczny uśmiech ciszy (2002), Oszołomienie (2003). Jest także autorem almanachu wierszy dzieci
i młodzieży z Wołczyna Słoneczne pudełko (2002) roku oraz almanachu ziemi kluczborskiej Zaplątani w pędzie cyfr (2003)

Sjesta

P

o obiedzie wróciłem do swego pokoju, usiadłem na tapczanie
i długo patrzyłem na otępiałe ściany. Powietrze, początkowo
ociężałe, zaczęło lekko wibrować, co sprawiało, że odrętwienie
nieoczekiwanie zaczęło wydawać się przyjemne. Poszczególne
warstwy powietrza przemieszczały się swobodnie pomiędzy
meblami a resztą przedmiotów. Gdzieniegdzie przypominały
łagodne fale morskie, które zderzają się z poranną bryzą. Wywoływały wrażenie poruszania się niektórych przedmiotów. Na
podłodze przy biurku rozlewały się spokojnie w sen psa, ale był
to tylko pozór spokoju.
Z lewej strony za szafą strumień powietrza gęstniał i opadał, tworząc złudzenie głębi morskiej. Na skutek zaokiennych

odgłosów powstawały nowe, groźne fale i przewalały swój
ciężar spod biurka pod tapczan. Stamtąd uderzały z impetem
w ścianę, piętrzyły się aż do wysokości okien i przelewały na
zewnątrz, nie wiadomo dokąd.
Tumany pyłu w świetle dnia jak plankton unosiły się wszędzie, czasami przypominały ogromną ławicę małych rybek.
Reszta kurzu, niczym glony, pokrywała szafy.
Jakieś zalążki zdań lęgły się w moim umyśle, lecz ich delikatne kiełki, wydostawszy się na zewnątrz, ginęły w znikomej
chwilce wyrwanej wieczności. Wkrótce wszystko znów przeszło
w obojętność.
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Poezja

ADAM
DECOWSKI

Poezja

Siostra DAWIDA RYLL
U

rodziła się w Dąbrówce k. Ulanowa. Po wstąpieniu
do Zgromadzenia Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej KUL.
Opublikowała: Małe wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiarowana (19950, Bez poziomek (1999), Ścieżki niedalekie
(2002). W 1998 roku ukazała się drukiem powieściowo
skonstruowana biografia Służebnicy Bożej, Matki Anny
Kaworek, która była współzałożycielką Zgromadzenia
Sióstr św. Michała Archanioła. Jest członkiem Związku
Literatów Polskich.

P

oeta, fraszkopisarz, aforysta, członek Związku
Literatów Polskich. Urodził
się 17.12.1948 r. w Sieniawie.
Mieszka w Rzeszowie. Debiutował w „Zielonym Sztandarze”
w 1975 r. Swoje utwory publikował w wielu czasopismach,
także polonijnych. Debiutował
książka poetycką Po tamtej
stronie chmur w 1983 roku. Ponadto opublikował: Fraszkobranie – fraszki (1987), Kalectwo
źrenic – poezje (1992), Notatki
z Sieniawy – poezje (1997) Ciągle modny grzech pierworodny
- fraszki i aforyzmy (2001).

Ja drzewo
ja drzewo
w wiekuistym przymierzu z ziemią
wierne i otwarte
jestem
-----------------------------------------gdy w chłodnym
słońca słoneczniku
dopali się mój zielony wzrok
na długo podnoszę swój cień z ziemi
a wtedy stopy wasze
gardzą moim kalectwem
ja drzewo
ciągle śpiewam swój pochwalny hymn
choć amputowana moja gałąź
oprawiona w ostrze siekiery
jest zawsze
przeciwko mnie...

***

jestem
jak opuszczony dom
ciągle jednak
słyszę
kołatkę serca
otwieram
nikogo
nie ma

***

wczoraj
narodził się Chrystus
dzisiaj
ukrzyżowaliśmy Go
jutro
posadzimy drzewo
na kolejny krzyż
14

Tryptyk
chwalebny
jestem synem
słońcaono karmi mnie
światłem
cieniem podeprze
w potrzebie
jestem synem
drzewaono ubiera mnie
w swoje liście
wyzwoli
uwięziony płomień
jestem synem
ziemi ona będzie mi
najbliższa
gdy już mnie wszyscy
opuszczą

Przebudzenie
Kiedy w swej bezsilności
duszę swą zasłaniam
aby mnie promień Twojej
nie poraził mocy
Ty w lekkim tchnieniu łaski
w pełni ją ogarniasz
Nie wiedząc że w Tobie jestem
błądzę pośród nocy
W lęku zwidzeń i cieni
gubię resztki siebie
i z całą bezradnością
na oślep się rzucam
pewna że już przegrałam
Zdumiona niezmiernie
w twych budzę się ramionach
i do życia wracam

Prośba o miłość
Chcesz
zadedykuję Ci wiersz
namaluję obraz
postawię nawet świątynię
albo przytułek dla bezdomnych
Tylko
podyktuj mi miłość
(może być nawet staroświecka)
niech wypełni wszystkie strony
mojego życiokręgu

Porzucona ewangelia
i ciągle się spieramy
o złoto pieniądze i sławę
i nadal nie dostrzegamy
Chrystusa z podartym rękawem

Poezja

BRONISŁAWA
BETLEJ

Urodzona 26 sierpnia 1928 roku w Dominikowicach k. Gorlic.
Mieszka i tworzy w Jedliczu. Poetka, prozaik, pisze także bajki
dla dzieci. Jako poetka debiutowała w 1963 roku. Do tej pory
wydała 36 tomików poezji. Żołnierz AK w stopniu porucznika.
Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Warszawskiego Klubu Pisarzy.

Chodź ze mną
Światło
Więcej światła
Wołał Goethe
Światło wyrocznią
Dobra i spełnienia
Tylko kret ziemi
Krzyk oddaje
Miłości i żalu
Światła proszę
Ja – człowiek
W ciemności
Żyć nie potrafię...

Klucz
do nieba
Ile razy błądzę
Szukam drogi
Lękam cienia
Wtedy bramy zorzy
Otwieram modlitwą
Wchodzę z wiarą
I idę bezpieczna

Zaprowadzę cię w rajskie
Ogrody duszy
Chodź ze mną
Pokażę świat zaczarowany
Nierealne stanie się pokusą
Malarz serca w ramie
Wzruszenia zawiesi obraz
Niedotykalny bo tak czysty
Jakby był nie z tego świata
Pełnego zła i przemocy
Chodź ze mną
W drogę fantazji barwnej
Drogą mleczną wśród gwiazd
Tylko zabierz z sobą szczyptę
Wiary i łut ciekawości...

WSPÓLNA OBECNOŚĆ

Krytyka literacka

HOMO VIATOR

„Odejścia i powroty” Kazimierza Ivosse
„Poznałem tak szybko/ Kosmos życia/ Ja/
Obdarty włóczęga/ Międzyplanetarny”. Może
początek utworu (Kosmos życia), otwierającego
tom poetycki Odejścia i powroty, który jest wyborem wierszy, określa status artystyczny i życiowy
jego autora– poety Kazimierza Ivosse?
Poety o pięknej dykcji, znanego prozaika i plastyka jednocześnie, którego losy – dramatyczne
niekiedy – skazały na emigrację. Być może poeta
Ivosse zawsze tęsknił za wolnością Cygana, niemal wolnością ptaka, który nie zna granic i nie
przestrzega ich zasad. Czy stąd musiał pokonać
tak wiele stopni stromych schodów własnego losu?
O swym pragnieniu poczucia wolności często
wspomina w swej poezji: „I jeszcze skrzypiec ciche
łkanie /.../ Ostatnia pieśń – wolności znak/ Ma dla
nas dzisiaj gorzki smak”. To słowa z wiersza Pieśń
cygańskiego taboru; pod tym tytułem widnieje
ujęty w nawias komentarz: gdzieś pod Tarnowem.
Gdzieś – czyli może pod każdym miastem? Może
więc odnajdując jakiś skrawek wolności, a raczej
tylko sam „wolności znak”, poeta doświadcza goryczy? Wszak doświadczenie wolności w tej poezji
okazuje się być złudne, bywa rodzajem zawodu.
Bohater liryczny tych utworów nie ukrywa bowiem, że oczekiwał wolności w innym wymiarze;
że doświadczając jej, natychmiast wyrastało przed
nim pytanie bliskie myśli Fromma – „wolności od
czy – do czegoś”? Być może stąd powstał inwokacyjnie brzmiący apel, chciałoby się rzec – z romantycznego ducha filomatów i filaretów, nawoływanie
do czynu, wolnościowego zrywu: „Czas się obudzić z letargicznego snu,/ Do diabła, wyrwijmy się
spod świadomości –/ Otwórzmy ślepia i obejmijmy
znów,/
Tego świata wszystkie cztery strony”. Skoro
owo pragnienie wolności w tej liryce jest tak intensywne, że możemy porównać je z pragnieniem
łyżki wody, musiał więc istnieć czas zniewolenia.
Musiała ciążyć na autorze aura, jaka dotyka człowieka cierpiącego na klaustrofobię. Był to oczywiście czas minionego systemu, owo mroczne powojenne półwiecze. Zatem czas, w jakim autor wzrastał. W wierszu Bieszczady II Ivosse pisze (Temeszów 1965, pod Brzozowem): „ Nie płoną już łuny
w Bieszczadach/ Lasy nie pachną wojny prochem/
Dzikie jabłonie kwitną w sadach”. To prawda – łuny
już nie płonęły; lecz – pięknie i mądrze przemycone
spostrzeżenie – kwitły w bieszczadzkich przestrzeniach dzikie jabłonie. One kwitły w sadach! (resztkami sił kwitną nadal…). Bo sady te już w latach
60. miały znamiona zdziczałych. Wszak od Akcji
Wisła, podczas której przegnano ich gospodarzy,
niemal nagich, głównie na północ Polski, podmurówki chałup pochłonęły ziemia i chwasty, tylko
owocowe drzewa wczesną wiosną zaświadczały
o istnieniu osad w tamtych terenach.
Tęsknota za wolnością, może nawet niekiedy
za wyimaginowaną wolnością, miała zawsze podbudowę chrześcijańską. Lokowana była jakby na
cokole wartości zaczerpniętych z polskiej tradycji
katolickiej. Tak jest w wierszu Antyfona do Czarnej Madonny, tak jest w wierszu Kalwaria w Wielu,
w którym pojawia się niemal symboliczny ptasi lot:
„Małe jaskółki wiary wiją nowe gniazda/ w zakamarkach czekania na cud”.
Zresztą w wielu wierszach tego tomu znajdziemy motyw wiary, religii, patriotycznego oddania, odczytujemy słowa–klucze, słowa–toposy:
Kalwaria, Golgota, grzech. I odnajdujemy smutne
konstatacje: że mimo wszystko, że jednak czeka

nas metafizyczny rodzaj samotności, jaki objawia
nam wiersz Śmierć staruszki: „Umarła na poddaszu
staruszka/ samotnie wśród ludzi i książek/ zaczytała się na śmierć”. To samotność człowieka wrażliwego, który za pewnego i wiernego towarzysza
ma książkę i zawarte w niej myśli – wzruszający to
oksymoron: samotność wśród ludzi i książek. Wyprowadza nas na dziwny, nierealny spacer, gdzie
mijają nas ludzie, także książki (cudowna animizacja – książki żyją wraz z nami). A może mijamy się
z bohaterami tych książek. Bo jest na ich kartach
jakiś inny, może lepszy i uczciwszy świat, zrodzony
z wyobraźni bratniej duszy artysty.
Powróćmy na chwilę w miniony czas, na przykład w lata 70. ubiegłego wieku. Ivosse opatruje
swoją poezję Znakami czasu, Modlitwą (tytuł tego
wiersza uzupełniony jest datą: Irkuck nad Bajkałem 1975). Dalej - wiersz bez tytułu zaczynającym
się od incipitu: Na stepie (z dedykacją: dla Anny
– Charków – Irkuck 1976). Albo wiersz Do Osipa
Mandelsztama – przytoczmy pierwsze dwie zwrotki tego utworu: „Słyszysz, pobrzękuje kajdankami
łańcuch u drzwi,/ Od owej grudniowej nocy, gdy
oczekiwałeś gości –/ Petersburg, lata trzydzieste,
czy to mi się śni,/ Nie wyłożę ci rzecz całą znacznie
prościej. // Czytam właśnie twoje spóźnione wiersze,/ I był grudzień, zamknięte szczelnie drzwi/ Ja
też spodziewałem się gości – po pierwsze,/ Po drugie – ość strachu odtąd w gardle tkwi”. Otóż myśl
poety wciąż krążyła wokół zabitej przez krwawy
totalitaryzm wolności, rzeczony wybór wierszy
autora powieści o Łukaszewiczu (czytany ostatnio
w Radiu Rzeszów) staje się nagle w trakcie wnikliwej lektury historią jego – poety – pokolenia. Bo
w tych strofach zawarte są – zgodnie z kanonami
sztuki literackiej – jego własne doświadczenia. Doświadczenia te doprowadzone są do naszych czasów, nie mogły więc przemilczeć dramatycznych
lat 80. i 90. tamtego stulecia. Czasu, kiedy to i jego
wiersze znajdowały się w kwadratowych nawiasach
cenzury, z ciągle pojawiającą się długą notą: „Ustawa z dn. 31.VII.81 r. , O kontroli publikacji i widowisk, art. 2… „ itd. Ten złowieszczy refren niszczył
nieraz najpiękniejsze, mówiące prawdę, strofy i frazy literackich utworów, także Kazimierza Ivosse
(oczywiście zapisy te dotyczyły dziennikarskich
prac również i to w sposób bezwzględny).
Lecz jak po burzy zza obłoków wygląda słońce, tak i w życiu poety, po życiowej burzy słońce
zazłociło się obiecująco na niebie. Zakwitła nadzieja. Pisarz i malarz, grafik, rysownik, zmuszony do
emigrowania początkiem lat 90., zbudował nowe
gniazdo w Niemczech. W Oldenburgu prowadził
nawet przez kilka lat własną galerię sztuki. Zapewne to czas budowania nowego życia z wiarą, że będzie ono lepsze. Lecz nigdy tak naprawdę obczyzna
Polakowi nie służyła – znamy wyrażany przez K. C.
Norwida na ten temat ból. Norwida, który moim
zdaniem winien być ogłoszony patronem artystów
na emigracji… I z czasem Kazimierz Ivosse także
uświadamia sobie, że dobił do jakiegoś brzegu, do
jakiegoś portu, lecz: „ To port przeklętych przez
zły los/ Latarnia morska nad nim się nie pali/ Jeżeli
bodaj iskrę wiary jeszcze masz/ Rozwiń żagle i odpłyń jak najdalej”. Ale to port „przeklętych”, Port
obłąkanych (tytuł kolejnego wiersza). Chciałoby
się rzec – nie jego to Itaka. Pewnie dlatego poeta
pisze stamtąd List do matki (niemal jak do widma
Penelopy), a w nim kreśli strofę: „Jestem matko
w tym mieście jak nagi/ Jak topniejący wolno lodowaty szczyt/.
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Pragnę wrócić lecz nie mam odwagi/ Ktoś mi
powiedział – tu jesteś NIKT!”. Czyż nie jest to na
wskroś dramatyczne to wyznanie? Czy ta konstatacja nie niesie echa płaczu z bodaj najkrwawszego
bólu? Rany zwanej przez romantyków bezbrzeżną tęsknotą? Zwłaszcza że świadomość rozdarcia
duszy pomiędzy ojczyzną a obczyzną doskwiera
poecie coraz silniej, bo on na tym nowym brzegu
– kim jest? Jak mu „ktoś powiedział”: „ Jeszcze
nie Niemiec, a już nie Polak/ Czuję w sercu jałowość niczym przepaści dno”. Tak, jest człowiekiem
z dnem przepaści w sercu. Podmiot tego wiersza
nie ma oczywiście żalu do nowych współplemieńców, nawet nie może wyrzucać sobie tej „dwoistości” narodowej czy państwowej. Ludzie są jacy
są, otaczający go Niemcy wcale nie musieli być
winni jego losowi, nawet przeciwnie – przygarnęli
go, dali mu dach i pożywienie. Poeta wyraża ten
rodzaj człowieczej symbiozy w wierszu Być może
elegia, z dedykacją: „Pamięci Georga Trakla – choć
nie sprawi mu to już żadnej przyjemności”. Wybitny poeta austriacki Trakl, wcielony siłą podczas
pierwszej wojny światowej do walczącej armii, leczył wojenne rany w krakowskim szpitalu i bardzo
prawdopodobne, że spotkali się z Franciszkiem Pikiem-Mirandolą, który właśnie opuścił już Krosno
i osiadł w Krakowie na stałe: „ Źli i dobrzy Niemcy/
w poezji wszystko możliwe/ kiedy świat jest zmyśleniem/ z miejscem na pamięć/ i zapomnienie”.
Może nie tylko w poezji wszystko możliwe?
Przecież życie niesie nam tak nieoczekiwane „prezenty”, pisze scenariusze, których byśmy sami nie
wymyślili. Lecz prawdą jest, że sztuka jednoczy, że
„łagodzi obyczaje”, jak mówił już Arystoteles, że
istotnie życie nasze bywa i zmyśleniem po trosze,
bo ono – bywa – także ocala. I budzi nowe nadzieje,
jak w końcowej części Piosenki dla Iwony (córki pisarza): Jeszcze płynie nasza łódź/ Burza targa lichy
żagiel/ Ląd nam dawno z oczu znikł/ Żebra burty
sterczą nagie// Ale płynie nasza łódź…”
Łódź życia płynie dalej. Życia w ogóle. Ale nasze życie ma wyznaczoną linię, jak w innym wierszu (także bez tytułu) zaczynającym się od słów:
„A to już kres podróży /.../ Ten port nazywa
się… rozstanie”. Jak pojąć te słowa? Czy każdy port
– próg życia – jest rodzajem rozstania? A podmiot
liryczny wiersza to homo viator? Pewnie również
tak. To wieczny przechodzień, ciągle na szlaku; nie
zagoniony, lecz pędzący przed siebie. Kazimierz
Ivosse jako artysta jest przecież ciągle w drodze.
Oby ta droga była mu jeszcze długa i jeśli wijąca
się meandrami, to pełna zdrowia, urokliwych widoków.

Jan TULIK

Kazimierz Ivosse Odejścia i powroty (Wybór wierszy).
Jarosław - Oldenburg, 2007.
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Z cyklu: Literackie zauroczenia

Wiesław Zieliński

Ze strun w powietrzu
Rozważania o poezji Jamesa Joyce’a

K

iedy na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego
wieku ukazała się w Polsce powieść Jamesa Joyce’a Ulisses, czytelników
ogarnął bliżej nieokreślony amok. Każdy chciał nabyć książkę, aby przeczytać ją od pierwszej do ostatniej strony. Żadne z tych zamierzeń nie było proste
w realizacji.
Wydanie przekładu Ulisessa poprzedziła długotrwała dyskusja wokół autora i jego nowatorskiego sposobu tworzenia. Udostępnienie pozycji ogółowi
czytelników pozwoliło przekonać się, że nie wszyscy, którzy ulegli zdrowemu
zauroczeniu dyskusji, podążali za tokiem przemyśleń, zapisanych przez genialnego Irlandczyka. Gdy w kilka dni książka znikła z księgarskich półek, brakowało odważnego, a nade wszystko uczciwego dyskutanta, który przyznałby się
głośno do liczby przeczytanych kartek dość opasłego dzieła. W snobistycznych
kręgach nie tylko literackiej „warszawki”, trwał swoisty festiwal w wykazywaniu intelektualnej wyższości co do zrozumienia jak najwięcej z tego, o czym
w Ulissesie napisał pisarz urodzony w 1882 i zmarły w 1941 roku. Pamiętam,
że podstawowe pytanie na towarzyskich spotkaniach i rautach, brzmiało: – Czy
przeczytał(a) pan(i) Ulissesa? Biada temu, kto nawet nie mając najmniejszego pojęcia o twórczości Joyce’a, nie nauczył się z zimną krwią odpowiadać:
– A jakże, przeczytałem! Jednak najtrudniej było dać wstępną odpowiedź, gdyż
dalej dyskusji na ten temat z reguły nie podtrzymywano. Bodajże ponad rok od
chwili, gdy polski czytelnik oswoił się z obecnością tej pozycji na księgarskim
rynku, zaczęli pojawiać się pierwsi śmiałkowie, którzy w różnych publikacjach
przyznawali, iż osiągnęli duży sukces, docierając w czytaniu do czterdziestej,
pięćdziesiątej strony, a nawet do połowy książki! Podejrzewam, że byli to osobnicy o dużej odwadze towarzyskiej i dość specyficznym poczuciu humoru, a zarazem rzeczywistości. Chcieli odkłamać kręgi rodzimego high life i dotrzeć do
źródeł prawdy. Strzał był celny! Odtąd zaczęła się równie gorączkowa moda
na wyznawanie wszem wobec, że uważający się za literackiego smakosza był
w stanie dotrzeć najwyżej do połowy książki. Prześcigano się w pomniejszaniu
tego, co niedawno tak gorliwie udawało się zapamiętać. Teraz uznawano to za
rzekomy chaos, „rozlatanych” myśli irlandzkiego autora... Moda na twórczość
Jamesa Joyce’a w naszym kraju przeminęła więc równie szybko, a nawet gwałtownie, jak się pojawiła. Fascynacja jego twórczością pozostała tylko w zawodowych kręgach literackich. Trwa nadal, ale żałować należy, iż dotyczy tylko
prozy.
1972 roku krakowskie Wydawnictwo Literackie wydało zbiór Utwory
poetyckie, przełożone podobnie jak Ulisses przez Macieja Słomczyńskiego. Skromny nakład, co prawda wykupiono szybko, ale poetycka pozycja
Jamesa Joyce’a nie wzbudziła takiego entuzjazmu, jak wspomniana proza w początkowej fazie realizacji zapowiedzi wydawniczych. Być może zadecydowała
o tym trwająca wówczas hossa na wszystko, co w literaturze polskiej związane
było z nurtem tzw. Nowej Fali, czyli intelektualnym bełkotem plakatowym na
polityczne tematy. Być może tak właśnie było, ale nie ulega wątpliwości, że pisana przez Joyce’a klasycznym stylem Muzyka kameralna, znacznie odbiegała
od mody na wiersze zapisywane mówionym wprost bełkotem przez liderów
Nowej Fali. Szkoda, że tak się stało i dzisiaj nawet koneserzy dobrej poezji nie
znają tej twórczości Joyce’a. Żałować należy tego tym więcej, iż Nowa Fala
została zapoczątkowana przecież przez tak znakomitych autorów, jak Adama
Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, czy Juliana Kornhausera. Niestety,
„nowofalowski” styl pisania kontynuowany był przez istny zalew grafomanów,
którym wydawało się, że nie ma nic łatwiejszego w poezji, jak pisać wprost na
bieżące współczesne tematy bez jakiejkolwiek refleksji.
Maciej Słomczyński wyraził pogląd, że James Joyce był zapewne jednym z największych poetów, jacy kiedykolwiek żyli na naszym tak obfitującym w poetów globie! Podpisuję się całkowicie pod tymi słowami tłumacza,
który dla celów zarobkowych był także autorem kryminalnych powieści jako
Joe Alex. Pamiętam, gdy pogniewana na mnie jedna z uroczych dziewcząt, na
ostatniej randce zwróciła mi darowany wcześniej tomik Muzyka kameralna. Po
latach uznałem to za spory sukces i przechowuję go do dziś w domowej biblioteczce!
Trudno nadać inny tytuł pozycji, zawierającej dźwięczną i jakże cudownie
brzmiącą poezję. Jest to istotnie, muzyka kameralna samego wnętrza człowieka,
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spragnionego uczucia miłości. Ze strun w powietrzu, w ziemi/ słodka muzyka;/
ze strun, gdzie rzeki brzeg/ i wierzba dzika...Tymi słowami autor wprowadza
w nas klimat uczucia, które jest całkowicie zespolone i podatne na pulsujące
w przestrzeni nuty wszystkiego, co otacza zakochanego. Prawie wszystkie elementy przyrody harmonijnie współgrają tylko z jedną myślą podmiotu lirycznego: W tej słodkiej piersi chciałbym żyć,/ (w słodkiej tak i ślicznej!)/ przed
zimnym wichrem tam się skryć.../
Słowa wiersza są pozornie banalne i wytarte w poetyckim użyciu, ale
jakże zwiewne, wyrażające ogromny ładunek emocjonalnej chęci prostodusznego obcowania z ukochaną. Istota, do której zwraca się narrator jest nie tylko
obiektem czysto fizycznych uniesień, napawających zmysłową rozkoszą. Piękno dziewczęcego ciała jest pożądaniem odczuwanym przez kochanka na równi
z chęcią duchowego porozumienia.
Wysłuchaj kochanka/ swego opowieści:/ po zdradzie przyjaciół/ zaznał on
boleści.// Dostrzegł, jak fałszywi/ są ci przyjaciele,/ z których słów zostało/ mu
prochu niewiele.// A jedynie Ona,/ pełna łagodności,/ łagodnie go wabi/ na drogę miłości.// Dłoń jego na krągłej/ kładzie piersi swojej;/ choć zaznał boleści,/
Ona ją ukoi. Boleść duchową ukoić może zmysłowe obcowanie z ukochaną
Istotą! Na ogół piszący rzadko łączą te dwa elementy: miłość fizyczną i duchową. Zwykle fascynują się zewnętrzną urodą kobiety, rzadziej jej intelektem
i innymi zaletami poza pięknym i zgrabnym ciałem. Przyznanie, że fizyczne
obcowanie z obiektem miłości przynosi duchową ulgę, napotkać możemy w literaturze miłosnej bardzo rzadko.
Jeżeli ktoś sceptycznie odnosi się do moich „rewelacji”, radzę sprawdzić.
W niektórych opisach erotycznych scen, „prawdziwy” mężczyzna doznaje jedynie uczucia ulgi i „odkrywa” swoją rzekomą wartość. Kobieta traktowana
jest jak cel pożądania i warta zachodu do czasu, gdy nie zostanie zrealizowany
fizyczny kontakt. W przedstawionej powyżej XVIII części Muzyki kameralnej
kobieta postrzegana jest nie tylko jako zdobycz fizyczna i zmysłowa, lecz jednocześnie jako możliwość ukojenia zadanych przez otoczenie ran. Podobne
stany psychiczne są udziałem tylko dzieci, gdy zranione, lub w obawie przed
otoczeniem tulą się do matek.
Joyce oddaje w tym, jak wspomniałem, pozornie banalnym słownictwie,
dziewiczą czystość wewnętrzną dorosłego mężczyzny, uwikłanego w to wszystko, co niesie przeżywanie zwykłego dnia. Jest w tym także poszukiwanie utraconej Arkadii. Rzadko jednak który z twórców potrafi w sposób tak świadomy wyrazić to przy pomocy używania najprostszych środków artystycznego
brzmienia słów. Jest to tym godniejsze podziwu, bo poeta osiąga zamierzony
cel, nie stosując wymyślnych metafor. Wypowiadane przez podmiot liryczny
słowa same w sobie budują klimat zarówno zmysłowości, jak i uduchowienia.
Ktoś powiedział, że muzyka bez poezji i poezja bez muzyki nie mogą istnieć!
Ale muzyka kameralna istnieje tylko dla niezwykle wrażliwych odbiorców.
Niech żałują ci, którzy w poezji Jamesa Joyce’a odczytali tylko zewnętrzną formę układania „staroświeckich” słów...
ozostałe wiersze zawarte w całości Utwory poetyckie, znacznie odbiegają
od klimatu tych, zapisanych w rozdziale Muzyka kameralna. Są zbliżone
w sposobie zapisu do prozy Joyce’a, uważanej za główny nurt jego literackiej
twórczości. Dzieje się tak dlatego, że także w tych wierszach autor dokonuje
precyzyjnie zapisywanej, oryginalnej spowiedzi swojego wewnętrznego świata
Przekonują jednak także sugestywnością tego, co Irlandczyk „przetrawił” w sobie, a następnie ukształtował w żywą materię literackiego słowa. Nie zamierzam przy tym rozstrzygać na siłę stawianego problemu, co ważniejsze w tego
typu twórczości: sama treść czy sposób kunsztownego, ale trudnego w sposobie
zapisu? Wiemy, że idealna literatura to teoretycznie taka, w której wszystkie
elementy scalają się w doskonałą całość.
W przypadku Jamesa Joyce’a mogę jednak z całym przekonaniem stwierdzić, iż najważniejsza jest autentyczność sugestii, granicząca wręcz z obsesją,
z jaką ten genialny człowiek pióra przekazuje końcowe tworzywo godne największej uwagi. Jego przemyślenia, utrwalone w literackiej formie pochodzą
z własnego, a nie cudzego wnętrza.
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