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Alek�sAn�der�nA�wroc�ki�

Dro�dzy�czy�tel�ni�cy�i mi�ło�śni�cy�po�ezji

„POEZJA dzi siaj” kon se kwent nie re ali zu je pro -
gram przed sta wio ny w jej pierw szym nu me rze
15 lat te mu: re je stra cja twór cza współ cze sne go
ży cia li te rac kie go z jed no cze snym się ga niem do tra -
dy cji oraz pre zen tu je waż ne dla na szej i nie tyl ko,
syl wet ki twór cze. Za czę li śmy Ada mem Mic kie wi -
czem i Zbi gnie wem Her ber tem. Po tem by ły edy cje
po świę co ne ks. Ja no wi Twar dow skie mu (wie lo krot -
nie), Ka ro lo wi Woj tyl le, Wi sła wie Szym bor skiej,
Ta de uszo wi Ró że wi czo wi, Cze sła wo wi Mi ło szo wi
(wie lo krot nie), a tak że śro do wi skom li te rac kim:
kra kow skie mu, lu bel skie mu, lesz czyń skie mu, cie -
cha now skie mu, ostro łęc kie mu, war szaw skie mu, etc. Po sta no wi li śmy tak że przed sta -
wiać do ro bek twór ców ostat nich po ko leń, któ rzy za ist nie li już w no wych kon wen -
cjach od bio ru po ezji: przede wszyst kim in ter ne tu. Ta kim nie kon wen cjo nal nym
twór cą jest nie wąt pli wie Ju liusz Erazm Bo lek, po szu ku ją cy no wych dróg do po -
etyc kie go za ist nie nia i wy cho dzą cy na prze ciw ko no wym cza som i no wym od bior com
po przez nie zna ne do tąd for my twór czej eks pre sji. Bę dzie my kon ty nu ować tę li nię 
– pre zen to wa nie po etów nie ugła ska nych przez śro do wi sko we Lob by. 

Chy ba ja ko je dy ni w kra ju współ pra cu je my rów nież z po eta mi pol skiej 
emi gra cji: z Lon dy nu, Nie miec, USA, pa mię ta jąc tak że o na szych ziom kach z Wi -
leńsz czy zny. Ich twór czość jest ży wym i no wym gło sem wo bec kost nie ją cych
w książ kach i sa mo uwiel bie niu wier szy kra jo wych. Za kil ka dni (16–17 mar ca br.)
w au li jed ne go z eli tar nych uni wer sy te tów na świe cie, Uni ver si ty Col le ge Lon don,
od bę dzie się już III z kolei Pra pre mie ra Świa to we go Dnia Po ezji usta no wio ne go
przez UNESCO. We zmą w niej udział po eci, któ rych oj czy zną jest ję zyk pol ski.
A na I Pra pre mie rę Świa to we go Dnia Po ezji za pro si ła nas Książ ni ca Pod la ska
w Bia łym sto ku (6 III 2013), któ rej dy rek to rem jest wy bit ny po eta, Jan Le oń czuk.

Alek�san�der�Na�wroc�ki
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Ju�liusz�Erazm�Bo�lek�–�ry�su�nek�Mar�ka�Frąc�ko�wia�ka.
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MArek�roZenek

O twór�czych�do�ko�na�niach�
Ju�liu�sza�Era�zma�Bol�ka

u liusz Erazm Bo lek uzna ny i ce nio ny po eta. Pi sze tak że pro zę, dra ma ty
i zaj mu je się kry ty ka li te rac ką. Zna ny jest z nie kon wen cjo nal nych spo so -
bów pre zen to wa nia sztu ki, licz nych ak cji ar ty stycz nych i hap pe nin gów.

Twór czość au to ra zna na jest też po za gra ni ca mi Pol ski, szcze gól nie w Ro sji, Buł ga -
rii, na Li twie, Wiel kiej Bry ta nii, Ma ce do nii, Ho lan dii i Sta nach Zjed no czo nych.
Zo stał on na wet uwzględ nio ny przez twór ców Mię dzy na ro do we go Kto jest Kim
w Po ezji i En cy klo pe dii Po etów wy da wa nej co dwa la ta w Oxfor dzie (1993 i wy da -
nia na stęp ne), w któ rej je go na zwi sko fi gu ru je obok ta kich jak Ta de usz Ró że wicz
czy Wi sła wa Szym bor ska. 

De biu tanc ką książ kę po etyc ką „Tek sty” Ju liusz Erazm Bo lek opu bli ko wał
nie ofi cjal nie w 1985 ro ku, w tzw. „dru gim obie gu”. Zło ży ły się na nią wier sze za ka -
za ne przez ów cze sną cen zu rę. Rok póź niej uka zał się ar kusz po etyc ki „Na go”,
uka zu ją cy li rycz ną stro nę twór czo ści po ety. W 1987 ro ku au tor ogło sił ko lej ny
zbiór wier szy za ty tu ło wa ny „Mi nia tu ry”, bę dą cy wy bo rem li rycz nych epi gra ma tów
i afo ry zmów. Dwa la ta póź niej uka za ła się na stęp na książ ka po etyc ka „Pry wat ne za -
gro że nie”, przed sta wia ją ca spek trum moż li wo ści li te rac kich twór cy. Na ogło sze nie
to mi ku „Skró ty sza leń stwa” trze ba by ło cze kać trzy la ta. Zda niem kry ty ków li te -
rac kich, jest to naj cie kaw sza i naj bar dziej in te re su ją ca po zy cja w do rob ku au to ra.
W tej książ ce po eta uka zał skom pli ko wa ny ob raz prze my śleń zwią za nych ze
współ cze sną eg zy sten cją. W 1995 ro ku uka zał się no wy zbiór epi gra ma tów i afo ry -
zmów „Ser ce bły ska wi cy”. Z oka zji dwu dzie sto le cia pra cy twór czej, w 2000 ro ku
ogło sił bar dzo oso bi stą i ory gi nal ną ze wzglę du na za war tość książ kę „Ars Po eti ca”,
pre zen tu ją cą po etyc kie spo strze że nia i re flek sje au to ra na te mat ak tu twór cze go,
sztu ki, jej zna cze nia i by wa nia po etą. W 2009 ro ku uka za ła się pu bli ka cja „Sens -or”,
sta no wią ca wy bór 100 naj lep szych wier szy Ju liu sza Era zma Bol ka, do ko na ny przez
kry ty ka Ka ro la Sam se la.

Au tor lu bu je się w nie kon wen cjo nal nych spo so bach pre zen to wa nia po ezji.
Punk tem wyj ścia by ła myśl za war ta w ma ni fe ście ar ty stycz nym z 1986 ro ku „Już
od dziec ka cier pia łem na gi gan to ma nię”, w któ rym na pi sał „wier sze są za miesz cza ne
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w książ kach -trum nach, któ re prze cho wu je się w re ga łach -gro bow cach. War to uwol -
nić wier sze z tych kaj dan, dać im szan sę za ist nieć tam, gdzie tęt ni ży cie, gdzie są
lu dzie”. I rze czy wi ście wier sze Ju liu sza Era zma Bol ka zna la zły się na pla ka tach
i afi szach po etyc kich, na klej kach sa mo przy lep nych, a na wet na ob ru sach. W 2009
ro ku po wstał te le dysk po etyc ki, na krę co ny na pod sta wie wier sza „Szczę ście” po ety.

W 1987 ro ku Ju liusz Erazm Bo lek za de biu to wał ja ko pla styk in dy wi du al ną
wy sta wą pla ka tów po etyc kich. Od tam tej po ry miał już ich kil ka na ście, rów nież
po za gra ni ca mi Pol ski. W 1996 ro ku uka zał się al bum „Och! Zie mio Ty Mo ja. Pla -
ka ty po etyc kie”, za wie ra ją cy wy bór naj cie kaw szych czar no -bia łych prac, któ ry
do cze kał się wzno wie nia w 1998 ro ku. W 1997 ro ku do szło do spek ta ku lar nej wy -
sta wy pla ka tów po etyc kich „Mi lion spoj rzeń każ de go dnia”, zor ga ni zo wa nej
na war szaw skich przy stan kach ko mu ni ka cyj nych. Pra ce moż na by ło oglą dać przez
ca łą do bę na pod świe tlo nych pa ne lach w dwu stu punk tach mia sta, przez po nad
dwa mie sią ce.

Na prze ło mie ty siąc le ci uka zał się bar dzo ory gi nal ny, zde cy do wa nie wy róż -
nia ją cy się na tle wszyst kich in nych, ścien ny ka len darz „Se kre ty ży cia”. Za wie ra on
dwa na ście wier szy Ju liu sza Era zma Bol ka afir mu ją cych ży cie. Zo sta ły one przy po -
rząd ko wa ne dwu na stu mie sią com i od po wia da ją ko lej nym dwu na stu eta pom z ży cia
czło wie ka. Ka len darz miał swo ją pre mie rę w Te atrze Ma łym w War sza wie. Jed nak
za miast ak to rów wier sze zo sta ły za pre zen to wa ne w for mie prze strzen nej dzię ki
wy ko rzy sta niu świa teł la se ro wych i po ka zów pi ro tech nicz nych. Rok póź niej ma te -
riał przy go to wa ny do ka len da rza zo stał wy ko rzy sta ny do stwo rze nia naj więk sze go
to mi ku po etyc kie go, wy da niem któ re go po eta usta no wił no wy re kord Gu in nes sa.
Po emat „Se kre ty ży cia. Ka len darz po etyc ki” Ju liu sza Era zma Bol ka stał się ma te -
ria łem li te rac kim wy ko rzy sty wa nym w pro gra mie trans la tor skim „Po ko nać wie żę
Ba bel”.

Idea ka len da rzy po etyc kich wró ci ła w 2007 ro ku. Wów czas uka za ło się ory -
gi nal ne wy daw nic two „Flash”, opa trzo ne ilu stra cja mi Lu izy Kwiat kow skiej. W 2008
ro ku z oka zji Wa len ty nek ar ty sta ogło sił Rok Mi ło ści. Te mu wy da rze niu to wa rzy -
szył spe cjal ny ka len darz „Ka len dae amo ris” (od lu te go 2007 do lu te go 2009).
Po dob nie jak we wcze śniej szym wy daw nic twie za stro nę gra ficz ną od po wie dzial na
by ła Lu iza Kwiat kow ska. W 2009 ro ku uka zał się ko lej ny ka len darz „Stac ca to”, bę -
dą cy owo cem tej sa mej współ pra cy ar ty stycz nej. W na stęp nych la tach po wsta ły
ko lej ne pro jek ty „Aha”, „Abra ca da bra”, „Ar ca num” i „Ups!” In nym prze ja wem 
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ak tyw no ści ar ty stycz nej są wier sze pi sa ne co ro ku z oka zji świąt Bo żo na ro dze nio -
wych i Wiel ka noc nych. Do tych ma te ria łów li te rac kich two rzo ne są ilu stra cje.
Ca łość prze ista cza się w ory gi nal ne kar ty pocz to we, dru ko wa ne w li mi to wa nych
se riach.

Wszyst kie po dej mo wa ne przez Ju liu sza Era zma Bol ka dzia ła nia ma ją ory gi -
nal ny, bez pre ce den so wy cha rak ter, do wo dząc cią głe go, twór cze go po szu ki wa nia.
Przy kła dem mo gą być wier sze dia lo go we, czy wy pra co wa nie w 2003 ro ku no we -
go ga tun ku li te rac kie go: ema lio wa ne go fe lie to nu po etyc kie go, na zy wa ne go przez 
au to ra w skró cie EFP. W 2004 ro ku au tor wy na lazł no wą for mę książ ki, bo dy bo ok 
– czy li książ kę do po wie sze nia na szyi. 

Ju liusz Erazm Bo lek jest wy daw cą i re dak to rem na czel nym nie za leż ne go
pi sma ar ty stycz ne go Enig ma. Lu dzie * Sztu ka * My śli (pier wot ny ty tuł „Enig ma.
Pi smo Mło dej In te li gen cji”), któ re go wy da wa niem zaj mu je się od 1986 ro ku. Jest
ono ad re so wa ne do pa sjo na tów sztu ki. Pre zen tu je do ro bek ar ty stycz ny po etów,
dzien ni ka rzy, kry ty ków ar ty stycz nych i li te rac kich, fo to gra fi ków, pro za ików i gra fi -
ków. Był twór cą Fe sti wa lu Po etyc kie go „Wiersz Ty sią ca No cy”, pra co wał tak że
przy or ga ni za cji fe sti wa lu War szaw skiej Je sie ni Po etyc kiej. Przez kil ka lat był ko -
mi sa rzem wy staw pla stycz nych Cen trum Sztu ki „Stu dio Ki neo”. Współ pra co -
wał z wie lo ma cza so pi sma mi. Brał udział przy wie lu im pre zach i wy da rze niach 
ar ty stycz nych. 

O Ju liu szu Era zmie Bol ku po wsta ły dwa fil my do ku men tal ne: „Wlep karz”
w re ży se rii Zbi gnie wa Ko wa lew skie go i „Po eta” au tor stwa Pio tra Ku li sie wi cza.
W spek ta ku lar nych pro mo cjach twór czo ści po ety uczest ni czy li mię dzy in ny mi:
Woj ciech Sie mion, Agniesz ka Osiec ka, Ra fał Ziem kie wicz, Ma riusz Szczy gieł,
Kry sty na Czu bów na, An na Sa mu sio nek, Krzysz tof Gosz ty ła, Woj ciech Ka ro lak,
Ma ciej Or łoś, Bar ba ra Sza ła pak, An drzej Fe renc, Krzysz tof Wa ku liń ski, Ma rek
Frąc ko wiak, Alek san dra Mi ko łaj czyk, Woj ciech Żo łąd ko wicz, Ja cek Bor kow ski, Ma -
rek Ma jew ski, Mo ni ka Luft, Syl wia Wy soc ka, Kry sty na Gu ce wicz, Syl wia Bog dań ska,
Pa weł Bur czyk, Da riusz De vil le he avy -me ta lo wa gru pa mu zycz na „Scre am Ma ker”
czy gru pa pan to mi my „Stu dio Ki neo”.

Marek�Rozenek
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Opi nie o twór czo ści Ju liu sza Era zma Bol ka:

Ks. Jan Twar dow ski, po eta:
Po ezja Ju liu sza Era zma Bol ka czę sto skła da się z naj prost szych słów tyl ko
po to, aby do tknąć naj waż niej szych te ma tów.

Er nest Bryll, po eta:
Chciał bym po roz ma wiać z po ezją Ju liu sza Era zma Bol ka. A to już na praw -
dę waż na re ko men da cja.

Ka rol Sam sel, po eta i kry tyk:
Bo lek świa do my jest rów nież dzie dzic twa po przed nich wiel kich li te ra tur.
Do ko nu je in try gu ją cych pa ra fraz ta kich au to rów, jak Sta ni sław Wy spiań ski,
Cy prian Nor wid czy Zbi gniew Her bert.

Ste fan Ru sin, po eta i kry tyk:
Ju liusz Erazm Bo lek ope ru je skró tem po etyc kim. W kil ku wer sach po tra fi
stwo rzyć pla stycz ny ob raz, ak cję.

Jan Wie liń ski, kry tyk i dzien ni karz:
Jest w tych wier szach prze ko ny wa ją ce roz po zna nie wy zwań obec ne go cza -
su i świa do mość po wo ła nia po ezji. Skła nia ją do na my słu nad oto cze niem, 
ży ciem, nad na szy mi emo cja mi. Za trzy mu ją nie raz rzecz naj mniej po -
chwyt ną – ulot ną treść chwi li. Tak ro dzi się po ezja. Ju liusz Erazm Bo lek
wpro wa dza nas w ten świat, gdy przy wo łu je od wiecz ne ocze ki wa nia 
i na dzie je po etów wszel kich epok. – Pra gnie nie zro zu mie nia i po czu cie 
wia ry we wła sne si ły du cho we. Na zna czo ne nie po ko jem, gorz kie, jed nak
oca la łe.
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Zło�te�Pió�ro�Fe�nik�sa�–�Na�gro�da�wrę�czo�na�pod�czas�Świa�to�we�go�dnia�Po�ezji�
usta�no�wio�ne�go�przez�UNESCO.�
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woJciecH�sieMion
ak tor i wy bit ny znaw ca po ezji

Każ�da�po�ezja�ma�swo�ja�me�lo�dię

aż da po ezja ma swo ja me lo dię. To wła śnie wy róż nia ją z po śród in nych
ukła dów słów, któ re po ezją nie są. Me lo dia czę sto sta no wi klucz do wier -
sza, po zwa la zro zu mieć praw dzi wy sens utwo ru. Po jej spe cy ficz nych

ce chach moż na też roz po znać au to ra. Oczy wi ście kie dyś, gdy po eci pi sa li wier sze
ry mo wa ne, by ło to za da nie sto sun ko wo pro ste. Kie dy jed nak na de szła opo ka wier -
sza bia łe go, sta ło się to trud niej sze, ale i cie kaw sze.

Po me lo dii roz po zna ję mię dzy in ny mi twór czość Ju liu sza Era zma Bol ka,
mi mo, ze pi sze on głów nie wła śnie bia łe wier sze. Po zna łem go pod ko niec lat
osiem dzie sią tych, kie dy de biu to wał swo im pierw szym pro fe sjo nal nym to mem
„Pry wat ne za gro że nie” w Wy daw nic twie Iskry. W rze czy wi ści książ ka by ła za po -
wie dzią róż no rod nych za in te re so wać ar ty stycz nych, któ re w póź niej szym okre sie
Bo lek roz wi jał w od dziel nych pro jek tach.

Jed ną z do brze za pa mię ta nych im prez by ła ta po świę co na pro mo cji książ ki
Bol ka „Ser ce bły ska wi cy”. Tym ra zem by ły to epi gra ma ty, wła ści wie bły sko tli we
my śli, a jed nak mi mo że krót kie, to two rzo ne z me ta for. Na wet te la pi dar ne utwo -
ry też po sia da ły swo ją me lo dię. Im pre za pro mo cyj na od by ła się w Sta rej Pro chow ni
i zgro ma dzi ła ogrom ną pu blicz ność, co dla mło de go po ety by ło i waż ne, i no bi li tu -
ją ce. Bo lek do ce nia me lo dię, dla te go na tę im pre zę za pro sił też trio Woj cie cha
Ka ro la ka, któ re mu zy ką prze pla ta ło wier sze po ety.

Lu bię po ezję Bol ka za jej hu mor. Mo im ulu bio nym wier szem jest „Zwią -
zek”, opi su ją cy mi łość po mię dzy bo cia nem i ża bą. Je den z lu do wych rzeź bia rzy
Jó zef Gro ciak, któ ry nie znał wier sza Bol ka, wy stru gał w drew nie sy tu ację opi sa ną
w je go utwo rze. To do wód, że my śli róż nych ar ty stów krą żą wo kół tych sa mych
spraw. Tę rzeź bę mia łem w swo jej ko lek cji. Jed nak w za ist nia łej sy tu acji nie po tra -
fi łem się po wstrzy mać i po da ro wa łem ją po ecie.

Cie szę się, że w wier szach Bol ka jest ty le opty mi zmu. Tym je go twór czość
wy róż nia się na tle bar dzo wie lu in nych au to rów, któ rzy pro wa dzą Czy tel ni ka
w ciem ne stro ny. Szcze gól nie in te re su ją cy jest wie lo wy mia ro wy po emat „Se kre ty
Ży cia. Ka len da rza po etyc ki”, w któ rym Bo lek wpadł na kon cept, aby przy po rząd -
ko wać ko lej ne eta py ludz kie go ży wo ta na stę pu ją cym po so bie mie sią com. Utwór
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ten zresz tą jest prze tłu ma czo ny na wie le ję zy ków, co do wo dzi je go uza sad nio nej
po pu lar no ści. Cie ka we, że rów nież na pol skie gwa ry. W ten spo sób ma my szan sę
na zwie lo krot nio ne po zna wa nie sen su ży cia. Po emat Bo lek wy dał w wer sji mi nia tu -
ro wej i tak to skon stru ował, że ksią żecz kę moż na po wie sić na szyi. Sam po wie si łem
ją na ścia nie, aby przy po mi na ła mi po god ne my śli.

Ju liusz Erazm Bo lek wie lo krot nie go ścił u mnie w Pe try ko zach. To za wsze
są pięk ne spo tka nia z po ezją. Pa mię tam je go dys ku sję o wier szach z mo imi stu -
den ta mi szko ły ak tor skiej. Ich za da niem by ło od na le zie nie me lo dii w utwo rach
au to ra. By ło to dla nas wszyst kich bar dzo cie ka we do świad cze nie, jed no z wie lu,
któ rych pre tek stem jest twór czość Ju liu sza Era zma Bol ka.

Wojciech�Siemion

Po�ezja�w ży�ciu�co�dzien�nym

Wy�wiad�z Ju�liu�szem�Era�zmem�Bol�kiem,�prze�pro�wa�dzo�ny�przez�Alek�san�-
drę�Kra�siń�ską�z Pol�skie�go�Ra�dia 24

Alek�san�dra�Kra�siń�ska: Ju liusz Erazm Bo lek to nie po praw ny ro man tyk, uda ją cy, że
twar do stą pa po zie mi, jest wiel kim przy ja cie lem Lol ka i To li, uwiel bia cie szyć się ży -
ciem, za le ży mu na uśmie chu, któ ry uwal nia wol ne rod ni ki, lu bi wy my ślać no we, więc
stwo rzył no wy ter min li te rac ki – ema lio wa ny fe lie ton po etyc ki; zna ny z nie kon wen cjo -
nal nych spo so bów pre zen to wa nia po ezji, co ro ku pi sze wier sze Wiel ka noc ne i Bo żo na ro-
dze nio we, któ re tra fia ją do lu dzi w for mie pocz tó wek. Za sły nął nie kon wen cjo nal ny mi
spo so ba mi pre zen to wa nia po ezji – pla ka ty po etyc kie – ma ni fest ar ty stycz ny, wier sze
na ser wet kach, na klej ki vlep ki, po ka zy ty pu dźwięk i świa tło, po ezja na przy stan kach
ko mu ni ka cyj nych, wy świe tla nie wier szy przy uży ciu la se rów i moż na by tak jesz cze 
dłu go wy mie niać, dla te go chcia ła bym za py tać: ja ki Pan jest? Co Pan o so bie my śli?

Ju liusz Erazm Bo lek: Nie wiem, na ra zie usły sza łem coś na wzór ha sła en cy klo pe -
dycz ne go i za czą łem się za sta na wiać czy to rze czy wi ście o mnie? Kim je stem? Już
mnie ktoś o to kie dyś za py tał i dłu go my śla łem nad od po wie dzią. Wy my śli łem! 
Je stem czło wie kiem.

Ja kim czło wie kiem?

Ja kim sie bie wi dzę? Oczy wi ście je stem próż ny, każ dy twór ca, mu si mieć
ten pier wia stek bez czel no ści, że by nie wiem na wet jak był skrom ny, to jed nak aby
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pi sać, ma lo wać, śpie wać, trze ba mieć ja kieś we wnętrz ne prze ko na nie, że to co się
ro bi, za słu gu je na uwa gę in nych. Jak przed chwi lą słu cha łem swo je go ży cio ry su, to
po my śla łem so bie, że to wspa nia ły ży cio rys.

Ży cio rys jesz cze nie do koń czo ny. Co Pan chciał by, że by w tym ży cio ry sie po ja wi ło się
kie dyś na sa mym koń cu?

To bar dzo nie bez piecz ne py ta nie, po nie waż osią gną łem w ży ciu wię cej niż
so bie po tra fi łem wy obra zić. Je stem mi ni ma li stą, więc czu ję nad miar. Nie spo dzie -
wa łem się, że w ży ciu zro bię aż ty le rze czy i że bę dą one wła śnie ta kie a nie in ne.
W 2010 ro ku na wniosek POEZJI� dzisiaj do sta łem na gro dę Świa to we go Dnia 
Po ezji usta no wio nego przez UNESCO i to ja koś pod su mo wa ło mój ar ty stycz ny
do ro bek ży cio wy. Oso bi ście ni gdy nie przy wią zy wa łem zna cze nia do na gród.
Przed tem przed otrzy ma niem ja kie goś wy róż nie nia, to czy ły się dziw ne de ba ty na
te mat czy ja pi szę do bre wier sze czy złe? Na gro da za mknę ła te dziw ne dys ku sje.
Te raz już wszy scy wie dzą, że pi szę do bre wier sze. Jak jest na praw dę? Te go nie
wiem, wy da je mi się, że wier sze są do bre al bo złe w za leż no ści od te go, czy się 
ko muś po do ba ją czy nie. Ro zu miem lu dzi, któ rzy po trze bu ją cer ty fi ka tów, bo bez
te go nie po tra fią roz róż nić co jest war to ścio we, a co nie. Sam kie dy mam ku pić
lap to pa czy te le wi zor, też nie wiem co wy brać. To za da nie wy da je się o wie le prost -
sze niż oce na po ezji. Ile wier szy trze ba prze czy tać i co wie dzieć o li te ra tu rze, aby
móc roz róż niać do brą twór czość od złej. Je śli cho dzi o mój nie do koń czo ny ży-
cio rys, to mam na dzie ję, że mi mo otrzy ma nia Na gro dy bę dzie on jesz cze na dal
dłu go nie za mknię ty. Na dal coś mi cho dzi po gło wie i te my śli re ali zu ję. Trze ba
jed nak po wie dzieć so bie ja sno, że ła twiej na pi sać pierw szy do bry wiersz niż ty -
sięcz ny. I to jest o mi lion ra zy trud niej sze.

Czy na gro da coś zmie ni ła w Pa na ży ciu?

To za le ży. Nie zmie ni łem sty lu pi sa nia, nie sta łem się ani pięk niej szy ani
mą drzej szy, nic z tych rze czy. Jed nak po tej na gro dzie gwał tow nie wzro sło za in te -
re so wa nie mo ją twór czo ścią, czy li krót ko mó wiąc – je śli ktoś chce, aby za in te re so wa nie
nim wzro sło, to mu si wy grać lub do stać ja kąś zna czą cą na gro dę. Mia łem na wet ta -
kich zna jo mych, któ rzy mó wi li „Ju lek, wiesz co, Ty do sta łeś na gro dę, bo my nie
wie dzie li śmy, że Ty je steś ta ki waż ny”. Praw dę mó wiąc nie my śla łem, że to mo że
mieć ja kieś zna cze nie, o tej na gro dzie w ogó le nie my śla łem, jak się coś ro bi 30 lat,
to się to ro bi z przy zwy cza je nia.

12

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:27 PM  Strona 12



Czy nie jest tak, że czło wiek, twór ca, któ ry do sta je ta ką na gro dę, czu je się nie sa mo wi cie
do ce nio ny? Tym bar dziej, je śli jest jed nym z dzie się ciu osób w Pol sce.

Do mnie bar dzo dłu go ta świa do mość do cho dzi ła, bo po pierw sze ja nie za -
bie ga łem o tę na gro dę. Kie dy by łem za pro szo ny na ga lę, za czą łem coś po dej rze wać,
bo or ga ni za to rzy bar dzo się do py ty wa li czy na pew no przyj dę i jak bę dę ubra ny.
Ni gdy wcze śniej nikt mnie tak nie in da go wał. Nie mniej i tak by łem bar dzo za sko -
czo ny, nie są dzi łem, że to bę dzie głów na na gro da. Do pie ro kie dy ją otrzy ma łem
za czą łem do cie kać, co to za na gro da, ile osób ją do sta ło. Na tej li ście zna leź li się
przede mną Jan Twar dow ski, Er nest Bryl, An drzej Za niew ski, Ro man Śliw nik – wiel -
cy po eci. 

Z cze go Pan jest naj bar dziej dum ny w swo jej twór czo ści? Z tych po my słów, któ re po ja -
wia ją się tak na gle, z ta kie go ta len tu, któ ry Pan ma, ta kie go da ru od Bo ga?

Wier sze są jak dzie ci, więc jak się dziec ko ko cha, to się jest z nie go dum -
nym, a czy to uczu cie du my jest wła ści we czy nie, to trud no po wie dzieć. Wszyst ko
co zro bi łem jest prze szło ścią, nie za bar dzo spo glą dam w tam tą stro nę. Bar dziej
in te re su je mnie przy szłość, jest ta ka nie pew na, nie prze wi dy wal na. Ta lent to po -
dob no je den pro cent suk ce su, więc chy ba trud no być dum nym z jed ne go pro cen ta.
Z dru giej stro ny pań stwo po zwa la tyl ko w ta kim za kre sie lu dziom po dej mo wać de -
cy zje, na co ma ją skie ro wać po dat ki, więc mo że to du żo. My ślę, że jed nak ma ło, bo
wąt pię, że by pań stwo od da ło du ży pro cent po dat ków na nie kon tro lo wa ny przez
sie bie ży wioł. Trze ba jed nak so bie po wie dzieć, że bez wzglę du na to, czy je den
pro cent to du żo czy ma ło, to bez te go jed ne go pro cen ta nic nie moż na uzy skać.

Każ de dziec ko ko cha się tak sa mo, ale ina czej, po wie to każ dy ro dzic. Jak to jest 
z wier sza mi?

My ślę, że tak sa mo. Są ta kie mo men ty, kie dy do pew nych wier szy je stem
bar dziej przy wią za ny al bo mniej. Tych wier szy jest spo ro, więc cięż ko wy brać ten
mi naj bliż szy. Ostat nio du żo my ślę o swo im po ema cie „Ja”. Je stem też au to rem
po ema tu „Se kre ty ży cia”, któ ry zo stał prze tłu ma czo ny na kil ka dzie siąt ję zy ków.
Ma wła sną stro nę in ter ne to wą. Zro bio no do nie go kil ka wy staw. Na krę co no kil ka
fil mów o tym po ema cie. Moż na po wie dzieć, że „Se kre ty ży cia” sta no wią od dziel ną
hi sto rię w mo im ży ciu. Dzię ki nie mu mia łem oka zję po znać wie lu wspa nia łych lu -
dzi, bez nie go nie by ło by pre tek stu do na wią za nia tych zna jo mo ści. To jest
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po emat, któ ry ist nie je, nie za leż nie ode mnie, więc to na pew no jest coś dla mnie
waż ne go. Mam też ta ki wiersz, jesz cze nie opu bli ko wa ny, cho ciaż na pi sa ny kil ka lat
te mu, po ty tu łem „Gra nat” i je stem do nie go bar dzo przy wią za ny. Wy da je mi się,
że jest bar dzo do bry, dla te go cze kam na szcze gól ną oka zję, kie dy go gdzieś bę dę
mógł upu blicz nić, bo nie chciał bym, że by sta ło się to przy pierw szej moż li wej oka -
zji, tyl ko cze kam na ja kieś ta kie waż ne wy da rze nie.

Mó wił Pan, że wier sze zo sta ły prze tłu ma czo ne na kil ka dzie siąt ję zy ków. Ja ki jest ich
od biór w róż nych kra jach? Czy ten od biór róż ni się, czy lu dzie bar dzo po dob nie od bie -
ra ją Pa na wier sze?

Trud no mi jest od po wie dzieć, bo aż tak do brze nie znam tych ję zy ków, że -
by ze wszyst ki mi czy tel ni ka mi w tych ję zy kach ko re spon do wać. Wy da wa ło się, że
ten po emat jest bar dzo uni wer sal ny, cze go do wo dem jest to, że jest prze tłu ma czo -
ny na ła ci nę, na ję zyk espe ran to, na gwa ry pod ha lań ską, kur piow ską, raw ską, więc
wy da wa ło się to uni wer sal ne, ale to, co wy da je się uni wer sal ne w sze ro ko po ję tej
kul tu rze eu ro pej skiej, nie ko niecz nie tak sa mo jest od bie ra ne gdzieś da lej. By ły du -
że pro ble my już na eta pie tłu ma cze nia, bo się oka za ło, że pew ne po ję cia na wet
tam nie wy stę pu ją. Na przy kład po ję cie prze strze ni, tak nam do brze zna ne, w ję zy -
ku hin di czy w ję zy ku mon gol skim nie ist nie je. Wy da wa ło mi się to bar dzo dziw ne.
Dłu go nie mo głem w to uwie rzyć, bo wy da wa ło mi się, że Mon go ło wie ma ją bar -
dzo du żo prze strze ni. To jest praw da, ale oni ma ją jej ty le, że po tra fią ją na zy wać
na wie le spo sób, po dob nie jak Eski mo si, któ rzy ma ją kil ka dzie siąt nazw na śnieg,
w za leż no ści od je go ro dza ju. Hin di jest jesz cze bar dziej skom pli ko wa ny, ale z nie -
co in nych po wo dów – jest to ję zyk w du żej mie rze re li gij ny.

Czy te wier sze sta ły się trosz kę in ne przez to, jak zo sta ły prze tłu ma czo ne?

Tłu ma cze mie li kul tu ro we pro ble my z tłu ma cze niem. Na przy kład w ję zy -
ku ja poń skim jest pro blem, bo w tym po ema cie po ja wia się stwier dze nie „iskra to
ogień”, a po ja poń sku i iskra i ogień to jest ten sam znak i oni te go nie roz róż nia ją,
więc tłu ma cząc to do słow nie by ło by „ogień to ogień”. Jest ta kie po wie dze nie, że
tłu macz jest dru gim au to rem wier sza. Nie moż na tłu ma czyć sło wo w sło wo. Ta
pra ca wy ma ga du żej in wen cji od tłu ma cza, zro zu mie nia tre ści, in ten cji au to ra i do -
pie ro to da je szan sę na prze kład, bo jak ktoś tłu ma czy me cha nicz nie, to wte dy to
się chy ba nie spraw dza. Trze ba tłu ma czyć treść, ale i du cha, a do te go jesz cze od -
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dać for mę. Mnie naj ła twiej oce niać prze kład po ema tu na gwa ry pol skie. Wte dy
od ra zu wi dać, że są róż ni ce. War to po zna wać „Se kre ty ży cia” w róż nych wer sjach,
bo za każ dym ra zem to jed nak jest coś in ne go.

Zmie nia jąc te mat chcia ła bym za py tać o fe sti wa le li te rac kie w Pol sce i za gra ni cą. Czy
wi dzi Pan ja kieś róż ni ce? Bo wy da je mi, że w Pol sce ta kie wy da rze nia nie są zbyt po pu -
lar ne i nie przy cią ga ją uwa gi me diów.

Fe sti wa le li te rac kie w Pol sce, w któ rych mia łem oka zję uczest ni czyć, ma ją
swo je tłu ste i chu de la ta, i mu szę przy znać, że ten rok nie ste ty mu si my za li czyć
do tych chud szych wy dań, je śli nie naj chud szych. Są to świę ta po etów i mi ło śni -
ków po ezji, gdzie przy jeż dża ją po eci z Pol ski, ale i przed sta wi cie le z za gra ni cy,
od by wa ją się wie czo ry au tor skie, dys ku sje o li te ra tu rze. Mię dzy na ro do we fe sti wa -
le te go ty pu ma ją po dob ną for mu łę i z przy kro ścią mu szę stwier dzić, że te na sze
zu peł nie nie za słu że nie wy da ją się być po mi ja ne przez me dia. W tym ro ku by łem
na po etyc kim fe sti wa lu w Twe rze, w Ro sji. Re la cjo no wać to wy da rze nie przy je -
cha ło pięć sta cji te le wi zyj nych. Na wet ze mną prze pro wa dzi li wy wiad. To by ło 
nie sa mo wi te! Zo stał wy emi to wa ny w głów nych wia do mo ściach, dla któ rych od -
po wied ni kiem był by pro gram 1 Te le wi zji Pol skiej, ja ko trze ci ma te riał wy da nia.
Pierw szy był oczy wi ście po świę co ny Pu ti no wi, dru gi Mie dwie die wo wi, po tem by -
łem ja i do pie ro po mnie był Ja nu ko wycz i Łu ka szen ko. Moi zna jo mi Ro sja nie
miesz ka ją cy w Pol sce, któ rzy oglą da li to wy da nie dzien ni ka, pa trzą na mnie od
te go cza su bar dzo po dejrz li wie i py ta ją: kim Pan jest Pa nie Bo lek? In au gu ra cja
Świa to we go Fe sti wa lu Po ezji w Stru dze w Ma ce do nii jest trans mi to wa na przez
dwie sta cje te le wi zyj ne. U nas trud no spo tkać ja kie go kol wiek dzien ni ka rza na wet
na naj więk szej im pre zie li te rac kiej. To po ka zu je, że są kra je, gdzie po ezja jest bar -
dziej sza no wa na niż w Pol sce.

Czy to su ge stia, że w Pol sce nie do ce nia my po ezji, nie do piesz cza my jej tak, jak 
po win ni śmy?

To nie su ge stia, ta kie są fak ty. Uwa żam, że wła dza w Pol sce nie sza nu je
kul tu ry, boi się jej i ją nisz czy. Je śli mam ja kiś błęd ny po gląd, to pro szę mi po ka -
zać po li ty ka, któ re go sfo to gra fo wa no z książ ką, już nie mó wię o to mi ku po ezji,
niech to bę dzie książ ka te le fo nicz na na wet. Nie ma, po pro stu mo im zda niem
w Pol sce jest trend na cham stwo, mo da jest na to, że „nic nie czy tam, nic nie
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umiem, je stem głu pi” i im je stem głup szy, im je stem ja koś gor szy, tym le piej, tym
je stem faj niej szy.

To cięż ko się ży je po ecie w ta kim kra ju.

Co Cię nie za bi je, to cię wzmoc ni. Na szczę ście jeż dżę po świe cie i wte dy
wiem, że to tyl ko w Pol sce jest nie nor mal nie, a na ca łym świe cie jest nor mal nie.

Ostat nia Pa na wy sta wa to OUIJA. Skąd po mysł na ta ki ty tuł i na przed sta wie nie wier -
szy w ta ki spo sób? Bo to jest po ezja kon kret na. Pro szę po wie dzieć w ja ki spo sób te
wier sze są przed sta wia ne.

Po ezja kon kret na ma nie wie le wspól ne go z wier szem w ta kim tra dy cyj nym
ro zu mie niu te go sło wa. Już nie mó wię, że ma być to wiersz ry mo wa ny, ale na wet
to nie jest wiersz, w któ rym po ja wia ją się sło wa, po pro stu zbio ry słów, li ter al bo
zna ków gra ficz nych, któ re po przez kon kret ny układ da ją ja kiś ob raz do in ter pre -
ta cji i to jest wła śnie na zy wa ne po ezją kon kret ną. Już ta kie pró by kie dyś
po dej mo wa łem, jesz cze w la tach 80., po tem od te go od sze dłem. Bar dziej za ją łem
się pla ka tem po etyc kim i w ze szłym ro ku tra fi łem do Dre zna – bo gdzie moż na
spo tkać pol ską kul tu rę? Wszę dzie, tyl ko nie w Pol sce – i tam spo tka łem wy sta wę
Sta ni sła wa Dróż dża, naj wy bit niej sze go pol skie go ar ty stę, je śli cho dzi o po ezję
kon kret ną i so bie przy po mnia łem o tym do syć ni szo wym spo so bie pre zen to wa nia
rze czy wi sto ści. A skąd po mysł na ty tuł wy sta wy? Ouija to ta ka ta blicz ka do wy -
wo ły wa nia du chów, na któ rej jest al fa bet. Me dium pod wpły wem du cha prze su wa
wskaź nik na kon kret ne li ter ki i w ten spo sób duch ko mu ni ku je się z na szą rze czy -
wi sto ścią. Po my śla łem so bie, że te mo je pra cy wy glą da ją tro chę tak jak ta ka
ta blicz ka i że też coś tam trze ba po prze su wać, przy naj mniej gał ką oczną, że by
od kryć treść. To jest ta kie nie wprost, ta kie tro chę prze kor ne od nie sie nie do kon -
cep cji po ezji kon kret nej ma tu taj za sto so wa nie. Wy sta wę trze ba by ło ja koś
na zwać, na zwa łem tak.

Co to jest ema lio wa ny fe lie ton po etyc ki?

To jest no wy ga tu nek, któ ry wy my śli łem sa mo dziel nie. Pod ko niec XX wie -
ku jak wie my wy na le zio no kom pu te ry oso bi ste, po tem in ter net i ja się na ba wi łem
te go kom pu te ra, po tem on zo stał pod łą czo ny do sie ci, po tem za ło ży li mi tam
skrzyn kę e -ma ilo wą i za czą łem pi sać te e -ma ile do zna jo mych. I jak za czą łem to

16

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:27 PM  Strona 16



ro bić, to zo rien to wa łem się, że pi szę do nich tro chę ina czej niż gdy pi sa łem na pa -
pie rze. Pi sa łem wer sa mi, pra wie tak jak w po ezji. Po ezja to nie by ła. Po zwa la łem
so bie na skró ty my ślo we i zo rien to wa łem się, że nie któ re z tych tek stów po ezją 
nie są, fe lie to nem nie są, li stem nie są, ale ma ją coś z li stu, z fe lie to nu, z po ezji.
Tak przez no wą for mę ko mu ni ka cji na ro dził się no wy ga tu nek li te rac ki.

Pi sał Pan tak, bo by ło Pa nu ła twiej, czy dla te go, że by za cie ka wić ad re sa tów?

Nie wiem dla cze go tak się za czę ło dziać, po pro stu zo rien to wa łem się, 
że tak ro bię. W związ ku z tym za czą łem to kon ty nu ować i tro chę ta kich rze czy 
na pi sa łem. Za uwa ży łem, że da się to wy od ręb nić ja ko no wy ga tu nek, na zwa łem 
to EFP czy li ema lio wa ny fe lie ton po etyc ki. Po ja kimś cza sie za czą łem roz sy łać
do zna jo mych te ni to wier sze ni to fe lie to ny i otrzy my wa łem bar dzo cie ka we od -
po wie dzi. Dla każ de go twór cy bar dzo waż ne są wła śnie te wia do mo ści zwrot ne.
Au tor bar dzo chce wie dzieć czy to co ro bi po do ba się czy nie. Jak się nie po do ba,
to nie jest pro blem, to moż na prze żyć, go rzej jak nie ma żad nej zwrot nej, wte dy
jest ta ka strasz na pust ka. Moż na więc po wie dzieć, że au tor bez pu blicz no ści 
nie ist nie je. 

Kie dy mó wi się o po ezji, to na gle wszy scy ma ją udu cho wio ne mi ny, wzno szą oczy ku gó -
rze z ta kim zro zu mie niem al bo z za dzi wie niem, al bo tak nie bar dzo wie dząc jak
za re ago wać. Dla cze go tak jest, że nie któ rzy mó wią, iż po ezja to tyl ko wte dy, kie dy jest
smut no w ży ciu lub kie dy jest ja kaś tra gicz na in spi ra cja i wte dy po wsta je ja kiś wiersz?
Bo zwy kle in spi ra cją dla po ety jest bar dziej smu tek niż ra dość.

Opro te sto wu ję ca ły ten po gląd. Po pierw sze ja z ta ką po sta wą nie czę sto się
spo ty kam, być mo że dziś po ezja jest ja kąś ta ką ni szą kul tu ro wą, cho ciaż te raz ży -
je my w świe cie gdzie tak na praw dę wszyst ko jest ni szą, bo jest ta ka bo ga ta ofer ta
kul tu ral na. Jest tak du żo pro po zy cji, w każ dej dzie dzi nie, a w tej nad pro duk cji po -
etyc kiej jest jesz cze więk szy pro blem – bo tak jak po wie dzia ła Pa ni – wszy scy pi szą
jak bar dzo im jest źle. Na le żę do osób, któ re nie pi szą jak im jest źle. Sta ram się
two rzyć jak mi jest do brze. Oczy wi ście nie za wsze mi to wy cho dzi. Wier sze, któ re
są o tym jak mi jest źle, le żą w szu fla dzie i ich ra czej nie pu bli ku ję. Je śli cho dzi
o utwo ry pi sa ne w sta nie eu fo rii, to tu nie ma nad pro duk cji, tu jest de fi cyt! I być
mo że to jest przy czy na dla cze go mo ja twór czość spo ty ka się z więk szą życz li wo -
ścią czy tel ni ków niż więk szo ści au to rów, któ rzy rze czy wi ście pi szą bar dzo
przy gnę bia ją ce i de pre syj ne utwo ry.
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Czy nie jest ła twiej pi sać wier sze, kie dy jest nam smut no? Wte dy ma my chy ba ja kąś
więk szą wraż li wość, bar dziej wi dzi my ten deszcz, któ ry od bi ja się od szy by. Pi sze się,
kie dy się ma na tchnie nie, a wy da je mi się, że ła twiej o na tchnie nie, kie dy smut no i źle.

My ślę, że to ego izm, bo to speł nia funk cję te ra peu tycz ną. Dla cze go mam
się dzie lić smut kiem, a nie ra do ścią? Pi sa nie wier szy to dzie le nie się emo cja mi,
więc dla cze go te do bre emo cje za cho wy wać dla sie bie, a te złe roz sie wać po świe -
cie? To jest błąd, mo im zda niem. Zresz tą jak się spo ty kam z po eta mi, to ich
za chę cam – pisz cie jak Wam jest do brze. Zda ję so bie spra wę, że to jest rze czy-
wi ście trud niej sze, bo jak się pi sze w eu fo rii, to bar dzo ła two po paść w ba nał. 
Co in ne go ra ny, któ re moż na roz dra py wać na mi liar dy spo so bów, ale jak nam jest
do brze, to je ste śmy w sta nie na pi sać; „o, ja kie faj ne słoń ce!” I krop ka. Jak opi sać
stan eu fo rii? Tak sa mo jest z fil ma mi. Jest prze cież tak ma ło do brych ko me dii,
a tych fil mów gdzie za mor do wa li czło wie ka, czy gdzie coś złe go mu się sta ło, są
mi lio ny, co dzien nie je ste śmy tym bom bar do wa ni.

Po dob no naj bar dziej jest Pan za do wo lo ny ze swo jej książ ki „Abra ca da bra”?

Mam na swo im kon cie pa rę in nych to mi ków, któ re bar dzo so bie ce nię,
na przy kład „Skró ty sza leń stwa”, któ rą wy da łem w 1992 ro ku i po dwu dzie stu la -
tach do cze ka ła się po wro tu w po sta ci e -bo oka. Ona wte dy, kie dy zo sta ła wy da na,
zo sta ła kom plet nie po mi nię ta przez kry ty kę li te rac ką. W ogó le nikt jej nie za -
uwa żył. To by ło tak jak bym jej nie wy dał. Żad nej in for ma cji zwrot nej, ale w ro ku
2009 tę książ kę od krył na no wo Ka rol Sam sel, dwu dzie sto kil ku let ni kry tyk li te rac -
ki i po eta. On się tą książ ką za chwy cił i po my śla łem so bie, że je śli mi nę ło
dwa dzie ścia lat i lu dzie ode mnie dwa dzie ścia lat młod si, co praw da on nie jest ta -
kim zu peł nie przy pad ko wym czy tel ni kiem, jest w pe wien spo sób wy bra ny, ale je śli
on po tra fi tę książ kę od czy tać pra wi dło wo i się nią za chwy cić, to zna czy, że ta
książ ka ma ja kąś war tość. „Abra ca da bra” z wie lu po wo dów wy da je się, że jest rze -
czy wi ście do brą książ ką. Spo tka ła się z bar dzo do brym przy ję ciem. By ła na wet
no mi no wa na do na gro dy Kry ty ki Li te rac kiej. Nie daw no, gdzieś mó wi łem, że
„Abra ca da bra” jest mo im naj więk szym pro ble mem, bo za mie rzam wy dać na stęp -
ną książ kę i ona prze cież nie mo że być gor sza i te raz się z tym zma gam. Wy da je
mi się, że mam ja kiś po mysł na no wą książ kę. Jest jed nak lęk, bo prze cież no wy to -
mik mo że być słab szy. Czy tel ni cy wte dy po wie dzą, eee, tam ta by ła lep sza” al bo
jesz cze, że „się skoń czył”.
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Czy coś się sta ło w związ ku z po now nym od kry ciem „Skró tów sza leń stwa?”

Za pa dła de cy zja, że by po now nie udo stęp nić ją czy tel ni kom. Tym ra zem
zo sta ła opu bli ko wa na w po sta ci e -bo oka. Zo sta ła bar dzo do brze przy ję ta, mia ła
oko ło 500 po brań. To mo że przy na kła dzie dzien ni ka „Fakt” nic nie zna czy. Na wet
przy na kła dzie „Abra ca da bry”, któ ra uka za ła się w 3.000 eg zem pla rzy jest to ma ło.
Jed nak bio rąc pod uwa gę, że in ne książ ki dru ko wa ne są w stu eg zem pla rzach, jest
to za do wa la ją cy wy nik. Po nad to w tym ro ku „Skró ty sza leń stwa” uka za ły się w po -
sta ci au dio bo oka. Sta ło się to z oka zji Świa to we go Dnia Książ ki. To nie jest ty po wy
au dio bo ok. To ra czej słu cho wi sko, w któ rej Alek san dra Mi ko łaj czyk i Woj ciech Żo -
łąd kow ski czy ta ją wier sze, a w prze rwach gra he avy me ta lo wy ze spo łu Scre am
Ma ker. Mo że ktoś po wie dzieć, że po ezja i he avy me tal się kom plet nie ze so bą nie
łą czą. Jed nak mnie wła śnie ta kie ze sta wie nie w tym przy pad ku wy da je się bar dzo
ade kwat ne.

Gra tu lu ję od waż nych de cy zji i cie ka wych po łą czeń, na któ re ma ło kto by się zde cy do -
wał. Co ma wspól ne go po ezja i sztu ka użyt ko wa w Pa na przy pad ku?

Po wie dzia łem o po łą cze niu mu zy ki he avy me ta lo wej z po ezją, ale nie tyl ko,
łą czę róż ne rze czy. I to nie jest coś no we go. Chy ba w 1985 ro ku zro bi łem spek -
takl – po ezja i pan to mi ma. Ta kie róż ne kon cep cje za wsze mi to wa rzy szy ły. Kie dyś
by ła po ezja wy świe tla na przy po mo cy la se rów, itd. Po ezja i sztu ka użyt ko wa, czy li
na przy kład po ezja na ser wet kach al bo ha fto wa ne wier sze na po dusz kach. Z ser -
wet ka mi to by ła pro sta spra wa. Od wie dzi łem kie dyś przy ja cie la w dru kar ni
i roz ma wia li śmy na czym oni mo gą dru ko wać. Do wie dzia łem się, że na ma szy nach
of f se to wych po tra fią dru ko wać nie tyl ko na pa pie rze, ale i na tka ni nie i tak się to
za czę ło. Mniej wię cej dwa la ta te mu spo tka łem pa nią, któ ra uwiel bia ha fto wać
i spy ta łem czy mo gła by wy ha fto wać wier sze na po dusz kach i ona się zgo dzi ła.
I wła śnie tak ta po ezja się w róż ny spo sób gdzieś prze wi ja w co dzien nym ży ciu.
Lu bię te eks pe ry men ty, bo cie szę się jak po ezja wy cho dzi z ksią żek, jak nie jest
tam du szo na. Ta ką for mą wy pro wa dze nia wier szy na wol ność są też ka len da rze
ścien ne, któ re od kil ku lat ro bię ra zem z Lu izą Kwiat kow ską, dzię ki po mo cy 
Pol skie go Dru ku. 

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę.
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Opi nie o twór czo ści Ju liu sza Era zma Bol ka:

Krzysz tof Lip ka, pi sarz i kry tyk sztu ki:
Wier sze Ju liu sza E. Bol ka są w za sa dzie po ezją tra dy cyj ną. Nie brak im sfor -
mu ło wań ory gi nal nych, in dy wi du al nych sko ja rzeń, cał kiem nie spo dzie wa nych
zbi tek słow nych, nie brak spo rej do zy iro nii, hu mo ru, pew ne go wy nio słe go
dy stan su do ży cia i sa me go sie bie, któ ry wska zu je na znacz ną doj rza łość
mło de go po ety. Ale znać też w tych wier szach głę bo kie po sza no wa nie dla
praw dzi wej po ezji, dla daw nej sztu ki, dla utar tych i za ra zem uświę co nych
dróg po etyc kie go my śle nia. To chy ba naj więk szy kom ple ment, ja ki moż na
po wie dzieć o współ cze snym, mło dym po ecie: umie jęt ność łą cze nia daw-
ne go z wy na le zio nym przez sie bie – oto rze czy wi ste ce chy do rob ku Ju liu sza
E. Bol ka.

Jan Z. Brud nic ki, kry tyk:
W utwo rach Ju liu sza Era zma Bol ka zwra ca uwa gę przy pierw szym wej rze -
niu sko ja rze nie z nad re ali zmem. We tka ne w ma te rię wier sza prób ki wy-
obraź ni wy zwo lo nej nie są tyl ko po pi sa mi spraw no ści. Da się w nich rów -
nież wy śle dzić coś, co moż na by na zwać pa trze niem współ cze snym lu dziom
na rę ce: spraw dza niem słów, ge stów, po staw. Szcze gól nie za ak cen to wa na
by wa li nia lek kiej kon te sta cji spo łecz nej i mo ral nej. Wy do by wa się po my -
lo ny układ war to ści, ujaw nia ją od ręb ne ce le i za cho wa nia naj młod sze go
po ko le nia.

Tomasz Zb. Zapert, krytyk i dziennikarz:
Poezja Juliusza Erazma Bolka odwołuje się do realizmu magicznego. W wier-
szach można odnaleźć fragmenty otaczającego świata, ale autor wskazuje
na to, co zwykle umyka uwadze. Lektura twórczości artysty przekonuje, 
że ma on doskonale opanowany warsztat literacki i rozbudowaną wyobraź-
nię artystyczną. Jego poezje rzadko mają skomplikowaną strukturę metafo-
ryczną. Większość utworów charakteryzuje się prostotą i lapidarnością wy-
powiedzi poetyckiej, które stanowią o sile tej twórczości i jej ponadczasowej
wartości.
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ToMAsZ�ZB.�ZAPerT�

Po�eta�z Chmiel�nej

u liusz Erazm Bo lek jest bar dzo do brze zna ny mi ło śni kom po ezji w Pol -
sce. Swo ją po pu lar ność zdo był dzię ki nie kon wen cjo nal nym spo so bom
pro mo cji wła snej twór czo ści. Wszyst ko za czę ło się w po ło wie lat osiem -

dzie sią tych kie dy po eta stwier dził w swo im ma ni fe ście ar ty stycz nym: „Już od dziec ka
cier pia łem na gi gan to ma nię”, że „wier sze są za miesz cza ne w książ kach -trum nach,
któ re prze cho wu je się w re ga łach -gro bow cach. War to uwol nić wier sze z tych kaj -
dan, dać im szan sę za ist nieć, tam gdzie tęt ni ży cie, gdzie są lu dzie.”

Ma�ni�fe�stant�z wy�bo�ru
Naj bar dziej po pu lar ną for mą uwal nia nie po ezji dla Ju liu sza Era zma Bol ka

sta ły się wy sta wy pla stycz ne z je go twór czo ścią. Spek ta ku lar nym wy da rze niem
w tej dzie dzi nie by ła wiel ka wy sta wa zor ga ni zo wa na w War sza wie, gdzie pra ce au -
to ra zo sta ły za wie szo ne na pod świe tla nych pa ne lach na przy stan kach au to bu so wych.
Wy sta wa ta no si ła na zwę „Mi lion spoj rzeń każ de go dnia”. I nie by ło w tym żad nej
prze sa dy, al bo wiem by ła to eks po zy cja trwa ją ca po nad dwa mie sią ce, roz miesz czo -
na w dwu stu naj waż niej szych punk tach sto li cy, do stęp na wszyst kim przez
dwa dzie ścia czte ry go dzi ny na do bę.

Ar ty ście uda ło się stwo rzyć kil ka ory gi nal nych ko lek cji pla ka tów po etyc -
kich, od wo łu ją cych się do tra dy cji mię dzy wo jen ne go fu tu ry zmu i awan gar dy oraz
eks pe ry men tal nych po my słów po ezji kon kret nej. Jed nak w pra cach tych za wsze
naj waż niej szym by ło li te rac kie prze sła nie. Pla stycz na for ma słu ży ła tyl ko uwy pu -
kle niu tre ści i, zgod nie z za my słem twór cy, po zwo li ła na za ist nie nie po ezji tam,
gdzie jesz cze jej nie by ło. 

Pla ka ty po etyc kie nie by ły je dy ną for mą wy zwa la nia wier szy z „tru mien”.
Po eta ma lo wał swo ją twór czość na jezd niach, po wie lał na na klej kach sa mo przy-
lep nych, a na wet dru ko wał na ob ru sach oraz ha fto wał na po dusz kach. Po nad to
od po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych kon se kwent nie pi sze z oka zji świąt Bo że go
Na ro dze nia i Wiel ka no cy oko licz no ścio we utwo ry, opa tru jąc je for mą gra ficz ną
i roz po wszech nia w for mie kart pocz to wych. 

Zwień cze niem tej nie kon wen cjo nal nej dzia łal no ści li te rac kiej by ło wy da nie
nie po wta rzal ne go al bu mu „Och! Zie mio Ty Mo ja. Pla ka ty po etyc kie”, za wie ra ją ce go
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wy bór naj cie kaw szych prac ar ty sty. Książ ka spo tka ła się z tak du żym za in te re so wa -
niem, że wy daw ca pod jął de cy zję o wzno wie nia na kła du. W tym mo men cie war to
tak że wy ja śnić rów nież skąd po cho dzi ty tuł książ ki. Otóż ta ką na zwę no si je den
z naj bar dziej eks pre syj nych mo no lo gów świa ta, wy gła sza ny w oko licz no ścio wych
sy tu acjach przez po etę. Oso by, któ re by ły świad ka mi te go wy da rze nia, za pa mię-
tu ją je na za wsze, al bo wiem ar ty stycz ne wy ko na nie po zo sta wia nie za po mnia ne
wra że nie. Kie dy wiersz jest de kla mo wa ny w bu dyn kach, do po miesz cze nia wpa da -
ją lu dzie z ze wnątrz, aby spraw dzić co się dzie je. Kie dyś, gdy po eta pre zen to wał
utwór na Ryn ku Sta re go Mia sta w War sza wie, na kil ka mi nut za mar ło ży cie na tym
naj bar dziej uczęsz cza nym pla cu w sto li cy.

Ape�tyt�na książ�ki
My lił by się jed nak ten, kto są dził by, że Ju liusz Erazm Bo lek ca łą swo ją sła -

wę za wdzię cza efek tow nej pro mo cji wła snej oso by i twór czo ści. Po za nie kon -
wen cjo nal ny mi po my sła mi pre zen ta cji ist nie je rów nież war tość ar ty stycz na.

Pierw szą książ kę po etyc ką „Tek sty” opu bli ko wał w tak zwa nym II obie gu
w 1985 ro ku. Sta no wi ła ona wy bór wier szy za trzy ma nych przez ów cze sną cen zu rę.
Rok póź niej uka zał się pierw szy ofi cjal ny ar kusz po etyc ki „Na go”. W wstę pie
do książ ki Zbi gniew Je rzy na, słyn ny po eta po ko le nia Orien ta cji Hy bry dy na pi sał:
„Te wier sze są owo cem nie po go dze nia. Ju liusz Erazm Bo lek jest szcze gól nie wraż -
li wy na obo jęt ność i znie czu li cę świa ta i na do tkli wą sa mot ność czło wie ka w tym
świe cie.”

W 1987 ro ku uka zał się ko lej ny zbiór wier szy za ty tu ło wa ny „Mi nia tu ry”.
Pu bli ka cję tę po eta wy dał w bar dzo ma łym na kła dzie wła snym sump tem. Książ ka
za wie ra ła wy bór cel nych epi gra ma tów i spo tka ła się z za in te re so wa niem czy tel ni -
ków. De biut w pro fe sjo nal nym wy daw nic twie na stą pił w 1989 ro ku. Na kła dem
„Iskier” uka zał się wów czas zbiór wier szy „Pry wat ne za gro że nie”, pre zen tu ją cy
wszech stron ne moż li wo ści po ety i za po wia da ją cy kie run ki roz wo ju au to ra. W tej
książ ce moż na zna leźć utwo ry zwia stu ją ce te ma ty kę i for mę je go na stęp nych ksią -
żek. Ro man Śli wo nik, je den z wy bit nych po etów po ko le nia Współ cze sno ści na pi sał:
„jest to po ezja no stal gicz na, re flek syj na, tro chę sur re ali stycz na, ope ru ją ca pa ra -
dok sem. Au tor po za wzru sze niem i prze ży ciem smut nym chce nam jesz cze
prze ka zać nie tyl ko wi dze nie chwi li, ale i pod pa trzo ne go i prze ży te go ży cia. Czy li
ma my tu do czy nie nia z wier sza mi, chcą cy mi po ka zać świat i lu dzi. Wier sza mi
my ślą cy mi, a nie tyl ko tę sk ny mi.”
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W 1992 ro ku uka zał się ar kusz po etyc ki „Skró ty sza leń stwa”. Już sam ty tuł
na wią zu je do wcze śniej sze go zbio ru, wska zu jąc na ro sną ce na pię cie. Książ ka 
sta no wi zbiór bar dzo oso bi stych, a na wet her me tycz nych i mrocz nych wier szy, 
od no szą cych się do współ cze snych za gro żeń cy wi li za cyj nych jak i oso bi stych. 
Ta po zy cja nie zo sta ła naj le piej przy ję ta przez czy tel ni ków, cho ciaż zna leź li się
rów nież jej zwo len ni cy. 

Z du żym en tu zja zmem na to miast spo tkał się ko lej ny tom wier szy Ju liu sza
Era zma Bol ka „Ser ce bły ska wi cy”, któ ry uka zał się w 1995 ro ku. Już w „Mi nia tu -
rach” i „Pry wat nym za gro że niu” zna la zło się kil ka epi gra ma tów. „Ser ce bły ska wi cy”
w ca ło ści skła da się z po etyc kich, czte ro wier szy, sen ten cji, afo ry zmów i pol skich
ha iku. W książ ce moż na zna leźć wie le in te re su ją cych my śli, wska zu ją cych na fi lo -
zo ficz ny roz wój po ety. Za sto so wa na w książ ce la pi dar ność wy po wie dzi uwy pu kli ła
za le ty twór czo ści au to ra: umie jęt ność po słu gi wa nia się skró tem i me ta fo rą. W tym
zbio rze twór ca ujaw nił tak że swój po god ny i pe łen ra do ści sto su nek do świa ta. 
Do świad czo ny kry tyk, Jan Zdzi sław Brud nic ki ko men tu jąc ten etap twór czo ści 
Ju liu sza Era zma Bol ka na zwał go „cze lad ni kiem nie bie skiej za lot ni cy” uwa ża jąc, 
że po eta w swo ich po szu ki wa nia ar ty stycz nych na wią zu je do twór czo ści Ma rii
Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej.

Z oka zji dwu dzie sto le cia pra cy twór czej Ju liu sza Era zma Bol ka, w 1999 ro -
ku, uka zał się tom „Ars Po eti ca”, nie zwy kle cie ka wa i oso bi sta pu bli ka cja. Książ ka
za wie ra wy po wie dzi au to ra na pi sa ne w róż nych mo men tach je go roz wo ju ar ty -
stycz ne go. Wszyst kie utwo ry od no szą się do ak tu twór cze go, by wa nia po etą
i zna cze nia sztu ki.

W 2000 ro ku uka zu je się w for mie ka len da rza ścien ne go po emat „Se kre ty
ży cia. Ka len darz po etyc ki”. Pre mie ra te go wy da rze nia ma miej sce w Te atrze Ma -
łym w War sza wie. W na stęp nym ro ku utwór zo sta je opu bli ko wa ny w bar dzo du żej
książ ce, któ ra ze wzglę du na wiel kość bi je re kord Gu in nes sa w ka te go rii naj więk szy
tom wier szy. „Se kre ty ży cia” to naj waż niej sza po zy cja w do rob ku Ju liu sza Era zma
Bol ka. Po emat jest prze kła da ny na kil ka dzie siąt ję zy ków. Wie lu ar ty stów trak tu je
ten utwór ja ko in spi ra cję lub ar ty stycz ne wy zwa nie.

Po�za�li�te�ra�tu�rą
Wy da wa nie ksią żek nie ogra ni cza ak tyw no ści ży cio wej Ju liu sza Era zma

Bol ka. Od 1986 ro ku po eta jest re dak to rem na czel nym i wy daw cą (od 1989) naj -
dzi wacz niej sze go pi sma ar ty stycz ne go „Enig ma. Lu dzie * Sztu ka * My śli”
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(wcze śniej szy ty tuł „Enig ma. Pi smo Mło dej In te li gen cji”), któ re zaj mu je się 
pro mo cją mło dych po etów, pro za ików, pla sty ków, fo to gra fi ków, dzien ni ka rzy.
W la tach osiem dzie sią tych „Enig ma” po ru sza ła tak że pro ble ma ty kę spo łecz ną.
Dru ko wa no po nad to wy wia dy z przed sta wi cie la mi opo zy cji, kry ty ko wa no obo -
wią zu ją cą kon sty tu cję, itd. Obec nie re dak cja kon cen tru je się wy łącz nie na te ma ty ce
kul tu ral nej. 

Cie ka wost ką są za sa dy funk cjo no wa nia „Enig my”. Re dak cja mie ści się
w miesz ka niu po ety na uli cy Chmiel nej. De cy zje o tym, któ re tek sty zo sta ną opu -
bli ko wa ne, po dej mo wa ne są w opar ciu o wy ni ki gło so wa nia ca łe go ze spo łu
re dak cyj ne go. Ma te ria ły w „Enig mie” są dru ko wa ne na za sa dach ho no ro wych, a pi -
smo jest kol por to wa ne bez płat nie. Po nad to re dak cja zwra ca nie za mó wio ne ma te ria ły,
a ewen tu al ne zmia ny w tek stach są do ko ny wa ne w po ro zu mie niu z au to ra mi. Już
po nad dwu dzie sto let nie trwa nie te go nie zwy kłe go wy daw nic twa Ju liusz Erazm 
Bo lek tłu ma czy w na stę pu ją cy spo sób: „Enig ma uka zu je się dzię ki si le du cha”. 

Ży cie dla Ju liu sza Era zma Bol ka jest wy zwa niem, do wo dzi te go cho ciaż by
spo sób w ja ki do szło do wy da wa nia „Enig my”. Gru pa mło dych dzien ni ka rzy,
w któ rej znaj do wał się po eta, chcia ła wy da wać pi smo stu denc kie. Jed nak na za re je -
stro wa nie ty tu łu trze ba by ło cze kać rok al bo wy ko rzy stać ist nie ją cą zgo dę
na nie wy da wa ne cza so pi smo. Tym „za mro żo nym” ty tu łem, któ ry moż na by ło wy -
ko rzy stać, by ła „Enig ma”. „Mie li śmy wy bór, al bo sie dzieć z za ło żo ny mi rę ka mi,
al bo pod jąć rę ka wi cę i za cząć wy da wać „Emig mę” – Wspo mi na Ju liusz Erazm Bo -
lek. – Ty tuł ten był nam zu peł nie ob cy. Wie dzia łem jed nak, że o cha rak te rze pi sma
za de cy du je je go treść. I tak się sta ło.”

Wie le osób, któ re swo ją ka rie rę roz po czy na ło w pi śmie, za ist nia ło póź niej
na ni wie ar ty stycz nej lub biz ne so wej. Ze śro do wi ska sku pio ne go wo kół „Enig my”
wy wo dzi się kil ka efe me ry dycz nych for ma cji ar ty stycz nych, mię dzy in ny mi War -
szaw ski Klub Mło dej Sztu ki, Gru pa Po etyc ka „To był na praw dę fa scy nu ją cy
wie czór” i Kon fe de ra cja Po etów Nie zde cy do wa nych. Jed nak na praw dę to tyl ko
„Enig ma” prze trwa ła pró bę cza su.

Po za dzia łal no ścią wy daw ni czą w la tach osiem dzie sią tych Ju liusz Erazm
Bo lek był bar dzo ak tyw ną po sta cią w śro do wi sku li te rac kim, zwią za ny z kil ko ma
gru pa mi po etyc ki mi: Nie go cin” (gru pa sy tu acyj na), „Rdzeń” (War sza wa), „Ec ce”
(Ka to wi ce) i War szaw skim Klu bem Mło dych Pi sa rzy. Jak du ży wpływ wy warł on
na śro do wi sko li te rac kie do wo dzi lek tu ra słow ni ka pi sa rzy uro dzo nych po 1961 ro -
ku „Par nas Bis”. Je go na zwi sko lub ty tuł „Enig my” po ja wia ją się przy wie lu ha słach
w tej pu bli ka cji.
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W la tach 1988–1995 Ju liusz Erazm Bo lek dzia łał w war szaw skim Klu bie
„Sto do ła”, gdzie or ga ni zo wał wie le im prez ar ty stycz nych, łącz nie z Fe sti wa lem Po -
ezji „Wiersz Ty sią ca No cy”, któ re go był po my sło daw cą. Przez pe wien czas pro wa dził
tak że fo rum dys ku syj ne, zaj mu ją ce się kon tro wer syj ny mi za gad nie nia mi ży cia
spo łecz no -po li tycz ne go, po nad to był rzecz ni kiem pra so wym Klu bu i pro wa dził
cy kle wy kła dów dla po cząt ku ją cych dzien ni ka rzy. 

Oso bli wą pa sją by ła, przez kil ka lat, opie ka ar ty stycz na nad ga le rią w Cen -
trum Sztu ki „Stu dio Ki neo”. Zor ga ni zo wał kil ka dzie siąt zna czą cych wy staw
pla stycz nych. Przez kil ka lat zaj mo wał się rów nież pro mo cją fil mów i kre acją wie lu
pre mier fil mo wych. Pod czas tych ostat nich spo tkał się mię dzy in ny mi ze Ste ve -
nem Spiel ber giem i Vol ke rem Schlöndorf fem oraz wie lo ma wy bit ny mi, pol ski mi
twór ca mi fil mo wy mi.

Po czy na jąc od po ło wy lat osiem dzie sią tych Ju liusz Erazm Bo lek zaj mo wał
się tak że dzien ni kar stwem. Współ pra co wał z wie lo ma cza so pi sma mi, roz gło śnia -
mi ra dio wy mi i sta cja mi te le wi zyj ny mi. Moż na do te go do dać jesz cze okres
za in te re so wa nia so cjo lo gią i fil mem. Ta ostat nia pa sja za owo co wa ła wie lo ma przy -
jaź nia mi z ak to ra mi i re ży se ra mi. Naj bar dziej zna na pu blicz nie jest zna jo mość
Ju liu sza Era zma Bol ka z pięk ną i uta len to wa ną ak tor ką, Iza be lą Sco rup co, miesz -
ka ją cą w Sta nach Zjed no czo nych. Przez pe wien czas po eta peł nił ro lę jej
przed sta wi cie la na Pol skę.

Po�wrót�Kró�la
Po czą tek XXI wie ku to od cho dze nie Ju liu sza Era zma Bol ka w nie byt. To

po zor ne wra że nie. Praw dą jest jed nak, że ak tyw ność po ety ogra ni cza się to ko lej -
nych wzno wień po ema tu „Se kre ty ży cia” oraz wy da wa nia od 2007 ro ku ścien nych
ka len da rzy. W 2009 ro ku na stę pu je prze łom za spra wą o dwa dzie ścia lat młod sze -
go od Ju liu sza Era zma Bol ka, zdol ne go kry ty ka li te rac kie go, Ka ro la Sam se la, któ ry
do ko nu je wy bo ru wier szy au to ra. Zo sta ją one opu bli ko wa ne w książ ce „Sens -or”.
Pu bli ka cja zo sta je re we la cyj nie przy ję ta przez pu blicz ność. Moż na po wie dzieć, że
Sam sel na no wo od kry wa przed czy tel ni ka mi Ju liu sza Era zma Bol ka, twier dząc, że
po eta ła mie ta bu ja kim jest sa mot ność.

W 2010 ro ku uka zu je się re we la cyj ny no wy tom wier szy „Abra ca da bra”
(Wyd. Książkowe IBiS). Książ ka wy cho dzi w dwóch wer sjach: pol sko -an giel skiej
i pol sko -ro syj skiej. Za war te w niej wier sze na wią zu ją kli ma tem do re ali zmu ma -
gicz ne go. Pu bli ka cja zo sta je no mi no wa na do Na gro dy Kry ty ki Li te rac kiej, na to miast
Ju liusz Erazm Bo lek otrzy mu je Zło te Pió ro Fe nik sa – Na gro dę X Świa to we go
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Dnia Po ezji, usta no wio ne go przez UNESCO, „za ory gi nal ną twór czość i nie kon -
wen cjo nal ne spo so by jej pre zen ta cji.” W tym sa mym okre sie zo sta je uzna ny za
„Au to ra Ro ku 2010” przez por tal www.mia sto li te ra tow.com.

W 2011 ro ku Ju liusz Erazm Bo lek wra ca do wi zu al nych form po ezji. Tym
ra zem pre zen tu je wy sta wę kon kret nej po ezji za ty tu ło wa ną „Ab sin the”. Pre zen ta -
cja zo sta je przy ję ta ze spo rym za in te re so wa niem. W tym sa mym ro ku, po bli sko
dwu dzie stu la tach, zo sta je wzno wio na w wer sji e -bo oka in na, bar dzo waż na 
w do rob ku au to ra książ ka „Skró ty sza leń stwa”. Bio rąc pod uwa gę, że jej pierw sze
wy da nie zo sta je prak tycz nie prze mil cza ne, tym ra zem jest ina czej. Spra wia to wra -
że nie jak by kry ty ka li te rac ka i pu blicz ność mu sia ły do ro snąć do te go to mu wier szy,
a do kład nie do za war tych w nim prze my śleń i re flek sji. Po pu lar ność, tej ską di nąd
trud nej w od bio rze książ ki spra wia, że w 2012 ro ku z oka zji Świa to we go Dnia
Książ ki uka zu je się au dio bo ok „Skró ty sza leń stwa”. 

Sło�wa�z wie�żow�ca
Za wsze za sta na wia my się jak ży ją po eci, jak two rzą? Na le żę do gro na szczę -

śliw ców, któ rym uda ło się od wie dzić Ju liu sza Era zma Bol ka w do mu. Po eta miesz ka
na ostat nim pię trze wie żow ca, w cen trum War sza wy – na myśl przy cho dzi sko ja -
rze nie z Par na sem. Z okien roz cią ga się wi dok na pa no ra mę sto li cy i wi ją cą się
Wi słę. Wy da je się, że to wy ma rzo ne wa run ki do two rze nia. Po eta miesz ka nie to
odzie dzi czył po swo im oj cu, rów nież po ecie, Zdzi sła wie Je rzym Bol ku. Mo że za -
tem w tej wie ży z me ta lu ukry ty jest ja kiś ma gnes, al bo ol brzy mia an te na na da chu
ścią ga dla ar ty sty na tchnie nie?

„Bar dzo lu bię swo je do mo stwo – wy zna je Ju liusz Erazm Bo lek. – Przy wy -
kłem wsta wać wcze śnie ra no. Wte dy jest ta ka spe cy ficz na ci sza. Sia dam wów czas
w fo te lu i po dzi wiam wscho dy słoń ca. Jesz cze ni gdy nie by ło dwóch po dob nych
do sie bie. Ko cham War sza wę, cho ciaż to trud ne mia sto do mi ło ści. Mi mo, że wi -
dzia łem wie le ba śnio wych miejsc, ni gdzie nie czu ję tak do brze jak tu taj.”

Na py ta nie jak się pi sze wier sze, Ju liusz Erazm Bo lek od po wia da, że na ten
te mat na pi sał esej „Two rzę!!!”. Od po wie dzi na to sa mo py ta nie moż na rów nież
szu kać w książ ce „Ars Po eti ca”. Po ezja Ju liu sza Era zma Bol ka od wo łu je się re ali -
zmu ma gicz ne go. W wier szach moż na od na leźć frag men ty ota cza ją ce go go świa ta,
ale au tor wska zu je na to, co zwy kle umy ka uwa dze. Lek tu ra twór czo ści ar ty sty
prze ko nu je, że ma on do sko na le opa no wa ny warsz tat li te rac ki i roz bu do wa ną wy -
obraź nię ar ty stycz ną. Je go po ezje rzad ko ma ją skom pli ko wa ną struk tu rę me ta fo rycz ną.
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Więk szość utwo rów cha rak te ry zu je się pro sto tą i la pi dar no ścią wy po wie dzi po -
etyc kiej, któ re sta no wią o si le tej twór czo ści i jej po nad cza so wej war to ści.

Ju liusz Erazm Bo lek ma w swo im do rob ku rów nież wie le opo wia dań li te rac -
kich. Naj cie kaw szym (?), naj dzi wacz niej szym (?), naj bar dziej kon tro wer syj nym
(?) utwo rem by ła „Ser pen ty na”. Opo wia da nie ma przede wszyst kim nie ty po wy
styl nar ra cji, al bo wiem jest pi sa ne w dru giej oso bie. Wy róż nia się rów nież do syć
spe cy ficz nym dow ci pem. Więk szość do ko nań pro za tor skich od zna cza się hu mo -
rem. Być mo że dla te go, że jak to kie dyś na pi sa no „za le ży mu na śmie chu, któ ry
uwal nia wol ne rod ni ki, czy coś ta kie go”.

Eks pe ry men to wa nie for mą przez Ju liu sza Era zma Bol ka to tak że pla ka ty
po etyc kie oraz kon kret na po ezja. Jed ną z cie kaw szych form upra wia nych przez po -
etę jest też wiersz dia lo go wy, za kła da ją cy w jed nym utwo rze aż dwa pod mio ty
li rycz ne. Naj waż niej szym jed nak do ko na niem jest za pew ne EFP, czy li jak to na zy -
wa Bo lek, ema lio wa ny fe lie ton po etyc ki. Jest to no wy ga tu nek wy na le zio ny przez
au to ra. No wa for ma to fe lie ton do pusz cza ją cy moż li wość wy ko rzy sty wa nia środ -
ków wy ra zów sto so wa nych w po ezji. Spe cy fi ka tej for my ob ja wi ła się au to ro wi
w związ ku z wy na le zie niem pocz ty elek tro nicz nej. Pi sa nie e -ma ili we dług po ety
jest czymś in nym niż pi sa nie tra dy cyj nych li stów. Ten typ pi sa nia wy wie ra wpływ
na spo sób wy ra ża nia my śli.

Ju liusz Erazm Bo lek pa sjo nu je się po dró ża mi. Wy jeż dża na eg zo tycz ne wy -
pra wy: Cej lon, Ha wa je, Taj lan dia, Bra zy lia, Mek syk, Gwa te ma la, Hon du ras, Be li ze,
Gam bia, Ke nia, Is lan dia, Wy spy Ka na ryj skie, Gru zja, Egipt czy Gren lan dia, itd.
„Z każ dej za gra nicz nej po dró ży wra cam od mie nio ny. – stwier dza po eta. – Po zna -
wa nie róż nych kul tur oraz po my słu na ży cie róż nych na ro dów jest nie zwy kłym
do świad cze niem.” Ko cha rów nież od kry wać za kąt ki Pol ski. Uwa ża, że nie ma dru -
gie go ta kie go kra ju, któ ry ma ta kie bo gac two pej za ży. Po dró że sta ły się je go pa sją.
Przy wo zi z nich set ki zdjęć. Po dró że spo ro kosz tu ją. „Wiem, że do rze czy ma te rial -
nych nie war to się przy wią zy wać” – wy zna je Ju liusz Erazm Bo lek. – „Te raz są, ale
za chwi lę mo że ich nie być. Praw dę po wie dziaw szy du żo cza su po świę cam na to,
aby nie ob ra stać w do bra kon sump cyj ne. One strasz nie znie wa la ją. Im ma się
mniej, tym ży cie jest lżej sze. Naj waż niej sze jest to co czło wiek nie sie w so bie.”

Tomasz�Zb.�Zapert
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ZBiGniew�wAcŁAw�kowAlewski�
fil mo wiec

Hom�ma�ge�a Ju�liusz�Erazm�Bo�lek

e go imio na ko ja rzą mi się z pięk ny mi wier sza mi Ju liu sza Sło wac kie go,
roz waż ny mi ela bo ra ta mi Era zma z Rot ter da mu i nie moż li wą do oce ny
przez współ cze snych po sta cią agen ta „Bol ka”. To pa ra dok sal nie śmiesz ne

i rów nie przy pad ko we po rów na nie zna nych osób mo że nie mieć ta kie go zna cze nia
dla Ju liu sza Era zma Bol ka. On ma zdro wy dy stans do rze czy wi sto ści, mo że na wet
zbyt wiel ki, że by móc two rzyć i za ist nieć ja ko Po eta. Ja go w każ dym ra zie nie zna -
łem z tej stro ny, gdy pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Książ ki tra fi łem na je go
sto isko z to mi kiem i ma ni fe stem: „Ars Po eti ca” i pla ka ta mi, na któ rych au tor wy -
ma lo wał swo je wier sze. 

Po ezja Ju liu sza Bol ka jest prze po jo na głę bo ką re flek sją o nie trwa ło ści wszel -
kich zdo by czy czło wie ka i nie pew no ści od no ście wszel kich twier dzeń na te mat
je go fi zycz nej i psy chicz nej kon dy cji. Obo jęt nie, czy pro po nu je nam swo ją książ kę,
czy wy sy ła świą tecz ną kart kę, pi sze do nas naj pro ściej, jak to tyl ko jest moż li we.
Za uwa ży ła to mo ja sio stra, bo z ra cji upra wia ne go za wo du mo głem nie za uwa żyć
tak oczy wi stej za le ty tej oso bi stej, bar dzo in tym nej i wy ci szo nej po ezji. Ten efekt
jest re zul ta tem nie by wa łej sta ran no ści ję zy ko wej au to ra i je go głę bo kiej zna jo mo -
ści pod sta wo we go two rzy wa, ja kim jest sło wo. 

Nie któ re wier sze Po ety po wsta ły jed nak po za tą re gu łą, nie ja ko w od ru chu
ser ca. Tuż po ka ta stro fie sa mo lo tu rzą do we go w kwiet niu 2010 ro ku na pi sał wiersz:
„Wska zów ka”, prze tłu ma czo ny na ję zyk ro syj ski i li tew ski, któ ry za in spi ro wał mnie
do na krę ce nia re por ta żu o tym, jak moż na wyjść z po ezją na uli cę, do lu dzi, wy le pić
stro fa mi szy by au to bu sów i pre zen to wać je zwra ca jąc się bez po śred nio do prze chod -
niów tak, jak ośmie lił się to uczy nić sam au tor re cy tu jąc: „Och, Zie mio ty mo ja!”. 

Śmia ło by moż na uznać go za wszech stron ne go self ma de Man, a zdol ne go
za ist nieć w każ dej dys cy pli nie ar ty stycz nej. Uro dzo ny ko men ta tor i nar ra tor po -
sia da bo wiem nie tyl ko spo re umie jęt no ści ak tor skie, ale jest praw dzi wym
me ne dże rem i me ce na sem, oczy wi ście na mia rę wła snych moż li wo ści. Otrzy mu jąc
bo wiem w da rze od lo su i życz li wych lu dzi sty pen dium, czy prak ty kę, od wdzię cza
się po ma ga jąc wy star to wać de biu tan tom na trud nym ryn ku współ cze snej sztu ki.
Nie za po mi na też o ne sto rach za pra sza jąc ich do pre zen ta cji swo ich wier szy. 
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To dzię ki nie mu za cho wał się je den z ostat nich wy stę pów śmier tel nie cho re go
Krzysz to fa Kol ber ge ra, któ ry prze czy tał „Se kre ty ży cia” w Mu zeum Li te ra tu ry. 

Ze zwo lił, aby wier sze z prze tłu ma czo ne go już na wie le ję zy ków po ema tu
otwie ra ły ko lej ne roz dzia ły książ ki: „We ro ni ka, czy li ser ce… i nic wię cej”. Nie przy -
po mi nam so bie, że by choć raz pa dło mię dzy na mi sło wo o na leż nych mu tan tie mach
czy ja kim kol wiek ho no ra rium. On ja ko au tor nie jest na iw ny i nie two rzy Ad 
Ma io rem Dei glo riam… Do ce nia jed nak war tość bez po śred nich kon tak tów mię -
dzy ludź mi, dla któ rych sztu ka jest tre ścią ich ży cia. Dzię ki je go twór czo ści
i z in spi ra cji „Se kre tów ży cia” zre ali zo wa łem przed la ty „Świat wszyst kich lu dzi”,
fil mo wą wer sję je go po ema tu. 

Sły sza łem nie jed no krot nie o po etach ekra nu, ma lar skie go ob ra zu, fo to gra -
fii, a na wet po etyc kich in ter pre ta cjach utwo rów mu zycz nych. W kra jo bra zie tych
in ter dy scy pli nar nych ewe ne men tów za zna czył się już on ja ko au tor, ak tor, a na wet
sui ge ne ris nasz pro win cjo nal ny, pol ski De miurg w zna nej współ cze snym wi dzom
i czy tel ni kom, ska li sier mięż nej i wciąż na pięt no wa nej nę dzą by le ja ko ści, choć 
Naj ja śniej szej Rzecz po spo li tej. 

Gdy by Ju liusz Erazm Bo lek ze chciał spo żyt ko wać swo je do świad cze nie
i ogrom ną wie dzę o pro mo cji twór czo ści w me diach, był by z pew no ścią na szczy -
cie kul tu ral nej li sty prze bo jów. On jest jed nak o ty le nie ty po wym twór cą, że czę sto
za nie dbu jąc pre zen ta cję wła snej twór czo ści, zwra ca uwa gę na do ro bek in nych 
au to rów z roz ma itych dzie dzin sztu ki. Pro mu je mu zy kę An ny Ma rii Husz czy, bo -
ski śpiew An ny Mi kul skiej i twór czość pla stycz ną ilu stra tor ki je go wier szy. Mógł -
bym wy li czać te na zwi ska jesz cze dłu go, ale skoń czę na swo ich per so na liach pod -
pi su jąc się pod ty mi sło wa mi na do wód, że na pi sa łem sa mą praw dę i tyl ko praw dę.
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Opi nie o twór czo ści Ju liu sza Era zma Bol ka:

To masz Zb. Za pert: kry tyk i dzien ni karz:
Książ ka „Ars po eti ca” Ju liu sza Era zma Bol ka nie jest teo rią po ezji, jak mógł -
by su ge ro wać ty tuł, na wią zu ją cy do le gen dar ne go „Li stu do Pi zo nów”
Ho ra ce go. Nie mniej za war te w tej oso bi stej sztu ce po etyc kiej wy zna nia, sta -
no wią nie zwy kle atrak cyj ny ma te riał dla teo rii ak tu twór cze go. Nie wie lu
wszak po etów de cy du je się na ta ki dia log z po ezją i o po ezji. A dla czy tel ni -
ków jest to wy jąt ko wa oka zja, by móc spoj rzeć na ma te rię sło wa i pod miot
li rycz ny w mniej ob cy spo sób.
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JAcek�wrÓBlewski�

Ak�cja�i re�ak�cja

e śli usły szysz wrzask prze bi ja ją cy my śli, do sta niesz list, po lek tu rze któ -
re go za czną Ci drżeć rę ce, al bo w ota cza ją cej rze czy wi sto ści do strze żesz
ele men ty kłó cą ce się ze sztam pą, to mo że zna czyć, że Bo lek dzia ła. Praw -

dzi we za gro że nie jest jed nak wte dy, kie dy pa nu je ab so lut ny spo kój i nic nie
zwia stu je nad cią ga ją cy wy da rzeń, al bo wiem ozna cza to, że Bo lek przy go to wu je się
do ak cji. 

Wbrew po zo rom nie cho dzi tu taj o żad ną sub kul tu rę ter ro ry stycz ną o taj -
nym kryp to ni mie Bo lek, ale o Ju liu sza Era zma Bol ka, któ ry po przez nie kon wen cjo nal ne
for my pre zen ta cji swo jej po ezji spra wia, że lu dzie, za to pie nie w kon sump cyj nym
amo ku i otę pie ni szu mem in for ma cyj nym bu dzą się z le tar gu. Kil ku dzie się cio let -
nią dzia łal ność Ju liu sza Era zma Bol ka moż na by na zwać ma ni fe sto wa niem słów.
Do kład nie tak. Przy wy kli śmy sło wa czy tać, pi sać lub wy po wia dać. On jed nak pod -
szedł do te go ina czej.

Nie wiem kie dy się to za czę ło. Sam pierw szy raz tra fi łem na Bol ka na Sta -
rym Mie ście w War sza wie gdzieś w la tach osiem dzie sią tych. Na ja kimś słu pie
ogło sze nio wym tra fi łem na afisz z lu strza nym na pi sem „Lo do ła macz”. W zmar z -
nię tej rze czy wi sto ści ko mu ni stycz ne go post sta nu wo jen ne go by ło to coś za ska ku ją ce go.
Afisz wska zał mi dro gę na im pre zę w Sta ro miej skim Do mu Kul tu ry, na któ rej Bo -
lek czy tał frag men ty swo jej pro zy po etyc kiej, nie zwy kle ma gicz nej, na któ rą zresz tą
ni gdy po tem nie tra fi łem w for mie pi sem nej. Z czy ta nia na wet naj ge nial niej szej
twór czo ści nie wie le wy ni ka nie zwy kłe go. Bo lek za pew ne miał te go świa do mość.
Dla te go ścią gnął na sa lę gru pę pan to mi my Stu dio Ki neo, któ ra przy po mo cy ge -
stów two rzy ła ży we (?), ru cho me ilu stra cje do li te ra tu ry.

Po tem Bo lek za sko czył mnie pla ka ta mi po etyc ki mi. Epi gra ma ty, ha iku,
czte ro wier sze, afo ry zmy sta no wi ły głów ny ele ment prac gra ficz nych. Sen ten cje,
czę sto z za ska ku ją cą po in tą, by ły ory gi nal ne i na wet przy pad ko wych prze chod -
niów skła nia ły do za sta no wie nia. Ich pro duk cja w la tach osiem dzie sią tych przez
do mo ro słe go ar ty stę, dla osób zna ją cych się na po li gra fii, by ła szo kiem. W ja ki
spo sób po tra fił on wy dru ko wać po nad dwa dzie ścia ko lo ro wych pla ka tów w cza -
sach, w któ rych na wszyst ko by ła po trzeb na zgo da cen zu ry i przy dzia ły pa pie ru,
po zo sta nie za pew ne na za wsze je go słod ką (a mo że gorz ką?) ta jem ni cą. Jed nak
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pla ka ty by ły fak tem. W epo ce przed kom pu te ro wej był to rów nież wy czyn ar ty -
stycz ny. Mia ły też jed ną nie zwy kła za le tę: by ły no wym ro dza jem ko mu ni ka cji
z czy tel ni kiem. Po eta spryt nie wy my ślił, że do wi zu al nych pre zen ta cji naj le piej 
na da ją się krót kie for my. 

Czy po eta mo że żą dać wię cej od czy tel ni ka? Za pew ne po win no to wy star -
czyć. Bo lek jed nak pla ka ty pre zen to wał w ga le riach, na spe cjal nych wy sta wach.
Do te go dru ko wa ne by ły spe cjal ne ka ta lo gi. We wszyst kim, oprócz tre ści, był za -
war ty po mysł for mal ny. Je śli by ła to na wet zwy kła kart ka pa pie ru, to by ła zło żo na
w nie ty po wy spo sób. U pod ło ża za wsze by ła in ten cja ar ty sty i pro ces my ślo wy:
zde fi nio wać jak jest ty po wo i zro bić ina czej. To spo wo do wa ło, że wła ści wie wszyst -
ko za co się brał by ło świe że.

Bo lek bacz nie śle dził no win ki. Jak tyl ko po ja wi ła się tech ni ka dru ku ety -
kiem sa mo przy lep nym, je go wier sze oczy wi ście na tych miast po ja wia ły się na
na klej kach. Kil ka na ście lat póź niej ta for ma pre zen ta cji twór czo ści ar ty stycz nej
przy ję ła się pod na zwą „vlep ki”. Jak je go wier sze by ły już po przy kle ja ne do no te -
sów, to reb, ścian, ar ty sta po szedł da lej dru ku jąc je w for mie ser wet sto ło wych.

Wszyst ko u Bol ka jest wy ni kiem na tu ral ne go pro ce su my ślo we go. Brak 
spe ku la cji i ta nie go efek ciar stwa. W swo im ma ni fe ście ar ty stycz nym już w pierw -
szych sło wach otwar cie stwier dził: „już od dziec ka cier pia łem na gi gan to ma nię”.
Po sta no wił być po etą to tal nym i jest po etą to tal nym, tak jak by chciał sa mot nie
prze ciw sta wić się ota cza ją ce mu to ta li ta ry zmo wi.

Od po wie dzią na uli ce ob le pio ne ob wiesz cze nia mi był je go sa ty rycz ny wiersz
„Ob wiesz cze nie”, in for mu ją cy „lud ność miast i wsi” o tym, że nie ba wem wła dzę
nad świa tem przej mą po eci. Wal ka o rząd dusz? Wąt pię czy o to cho dzi ło kie dy -
kol wiek Bol ko wi. Jest ra czej ar ty stą, idą cym wła sną dro gą, ab so lut nym in dy wi du ali stą.
Jak w tej sy tu acji kon struk cji psy chicz nej po tra fił on funk cjo no wać w róż nych 
gru pach li te rac kich, sto wa rzy sze niach i w ogó le żyć w świe cie ba na łu i sztam py,
jest dla mnie nie wy tłu ma czal ne.

Kie dyś dra łu jąc na pla żę w Świ no uj ściu bez ma ła po tkną łem się o wiersz
wy pi sa ny far bą olej ną na uli cy. Czyj był to wiersz? Ja sne, że Bol ka. Kie dy dzie sięć
lat póź niej sta łem na przy stan ku w War sza wie, oczy otwo rzy ły mi się ze zdu mie -
nia, al bo wiem znów pa trzy łem na wiersz po ety. Tym ra zem w po sta ci
wiel ko for ma to we go pla ka tu. Wte dy też zro zu mia łem, że Bo lek to ar ty sta swo bod -
nie ko rzy sta ją cy z do stęp nych i nie do stęp nych na rzę dzi aby przy bli żać sło wo.

In nym ra zem na Ryn ku Sta re go Mia sta w War sza wie w ogród ku re stau ra cji
„Ba zy li szek” od by ła się pro mo cja al bu mu „Och! Zie mio Ty Mo ja! Pla ka ty po etyc kie”
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za wie ra ją ce go pla ka ty, któ re wcze śniej by ły zna ne z wy staw, łącz nie z tą „Mi lion
spoj rzeń każ de go dnia”, któ rą zor ga ni zo wał na dwu stu przy stan kach ko mu ni ka cyj -
nych w War sza wie. Oczy wi ście by li za pro sze ni go ście, dzien ni ka rze i ak to rzy
pre zen tu ją cy do ro bek po ety. Kie dy już im pre za do bie ga ła koń ca, Bo lek wziął
do rę ki mi kro fon i za de kla mo wał ty tu ło wy wiersz „Och! Zie mio Ty Mo ja!”. Nie -
zwy kła in ter pre ta cja wier sza, któ ry tyl ko skła da się z ty tu ło we go zda nia. Po eta
wy krzy ki wał je tak, że na wet ze rwa ły się sta da go łę bi. By ła to tak zwa na wer bal no -
-aku stycz na wer sja wier sza, któ ry ist nie je w za pi sie gra ficz nym tyl ko ja ko pla kat
po etyc ki. Póź niej się do wie dzia łem, że ta eks pre syj na in ter pre ta cja jest spe cjal no -
ścią Bol ka, któ ry do ko nu je jej kie dy jest w do bry hu mo rze. We dług mnie do wo dzi
rów nież, że po sia da on rów nież ta lent ak tor ski.

Bo lek dba o czy tel ni ka czy ra czej od bior cę, bo w za sa dzie jest mu obo jęt ne
czy ktoś po tra fi czy tać. Je śli nie po tra fisz, nie ma spra wy. Je go wier sze dla Cie bie
czy ta li z te go co pa mię tam, Woj ciech Sie mion, Krzysz tof Kol ber ger, Ja cek Bor -
kow ski, Ma ciej Or łoś, Mo ni ka Luft, An na Sa mu sio nek, Krzysz tof Gosz ty ła,
An drzej Fe renc, Kry sty na Czu bów na, Alek san dra Mi ko łaj czyk, Woj ciech Żo łąd -
ko wicz, Pa weł Bur czyk, Krzysz tof Wa ku liń ski, Syl wia Wy soc ka, Syl wia Bog dań ska.
Po etę w pro mo cji je go po ezji wspie ra li tak że Woj ciech Ka ro lak, Ma rek Ma jew ski
i Ma riusz Szczy gieł oraz nie ży ją ca już Agniesz ka Osiec ka. Do dzi siaj pa mię tam
ma gicz ną im pre zę w Sta rej Pro chow ni w War sza wie, pod czas któ rej trio Ka ro la ka
przy gry wa ło Sie mio no wi ra pu ją ce mu ży cio rys Bol ka.

Po wtó rzę, że Bo lek dba o czy tel ni ka. Dba o je go wier ność. Mój ad res znaj -
du je się w je go no tat ni ku. Ar ty sta za wia da mia o swo ich no wych przed się wzię ciach.
Kie dyś do sta łem list, a w nim kart kę z na pi sem: „nie ba wem usły szysz ser ce bły -
ska wi cy” i nic wię cej. Ani nadaw cy, ani żad ne go wy ja śnie nia. Gnę bi ło mnie to
okrut nie, al bo wiem za sta na wia łem się kto u czar ta mo że za dać so bie ty le tru du,
aby wy słać tak nie zro zu mia ły list. Co w koń cu ozna cza to „ser ce bły ska wi cy”? 
Ty dzień póź niej do sta łem od po ety za pro sze nie do Sta rej Pro chow ni na pro mo cję
no wej książ ki za ty tu ło wa nej „Ser ce bły ska wi cy”. Ta jem ni ca się wy ja śni ła, ale o ser -
cu bły ska wi cy pa mię tam do dzi siaj. Pa mię tam wszyst kie mo je wy obra że nia te go
po ję cia. 

Kon cep cja za sto so wa na przez Bol ka przy pro mo cji książ ki przy po mi na me -
to dy sto so wa ne przez naj now sze tech ni ki mar ke tin go we. W świe cie opa no wa nym
przez pro duk ty trud no jest się prze bić na świa do mo ści od bior ców nie tyl ko z pro -
duk tem, ale i in for ma cją o nim. W tej sy tu acji naj waż niej sze jest za in try go wa nie.
W tym za kre sie Bo lek z pew no ścią jest mi strzem. 

33

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:28 PM  Strona 33



Kie dyś ma sze ro wa łem so bie pa sa żem su per mar ke tu. Na gle na jed nej 
z wi tryn skle po wych zo ba czy łem pla kat ak cji pro mo cyj nej Dnia Za ko cha nych. Jak
za pew ne ła two zgad nąć, za wie rał on li ryk Bol ka. Ak cja pro mo cyj na po le ga ła na tym,
że klien ci mo gli otrzy mać kart kę wa len tyn ko wą z wier szem po ety. Tyl ko Bo lek
mógł wpaść na ta ki sza lo ny po mysł, aby zszar gać świą ty nię kon sump cji ma te rial -
nej in te lek tu al ną re flek sją. 

Po wtó rzę jesz cze raz, że Bo lek dba o czy tel ni ka, choć na po twier dze nie tej
opi nii przy to czę za sły sza ną hi sto ryj kę. Po cho dzi ona z cza sów, kie dy Bo lek cho dził
do szko ły śred niej. Po dob no kie dyś zor ga ni zo wał wie czór au tor ski, na któ rym pre -
zen to wał swo je ju we na lia. Po każ dym wier szu py tał czy wiersz się po do ba, bo jak
nie, to go za raz spa li i już trzy mał kart kę nad pło mie niem świe cy. Bez kom pro -
mi so wy i kon se kwent ny mu siał być już wów czas. Praw do po dob nie w tym tkwi
przy naj mniej część je go si ły i tym moż na tłu ma czyć ak tyw ność, któ ra da le ko wy -
kra cza po za zwy kłe pi sa nie wier szy.

Wiem o jesz cze jed nym sta łym dia lo gu Bol ka z przy ja ciół mi. Ko mu ni ku je
się z ni mi dwa ra zy w ro ku. Raz na Bo że Na ro dze nie, dru gi raz na Wiel ka noc.
Za każ dym ra zem jest to świę to. Chy ba już od dzie się ciu lat pi sze oko licz no ścio we
wier sze. Ozda bia je gra fi ka mi i ja ko świą tecz ne kart ki wraz z ży cze nia mi wy sy ła
zna jo mym. Po dzi wiam tę je go pa sję i przy znam się uczci wie, że za wsze cze kam
na te kart ki. Za wsze je stem cie kaw co mi bę dzie chciał po wie dzieć na stęp nym 
ra zem.

Mo że jed nak nie dba o czy tel ni ka? Do sta łem od Bol ka za pro sze nie na dwu -
dzie sto le cie pra cy twór czej. Jak my śli cie do kąd? Do skle pu z al ko ho la mi – co
za pro sta i czy tel na alu zja! Przy cho dzę, ale ni gdzie nie wi dzę Bol ka. W koń cu ktoś
z or ga ni za to rów wy ja śnia, że po ety nie ma, bo wła śnie wy le ciał do Egip tu, po dob -
no w waż nych spra wach służ bo wych. Go ście czę sto wa ni są wi nem i „Ars Po eti cą”
no wym to mem wier szy wy da nym z tej oka zji. Jed nak mo je wąt pli wo ści zo sta ły
roz wia ne. Bo lek dba o czy tel ni ka na wet kie dy sam jest gdzieś bar dzo da le ko. Do -
wo dem na je go obec ność w Ka irze by ła łącz ność przez te le fon ko mór ko wy, dzię ki
któ re mu wszyst kim uczest ni czą cym w ju bi le uszu ży czył do brej za ba wy. Ksią żecz -
ka z wier sza mi jest wy śmie ni ta i oczy wi ście znów za mysł ar ty stycz ny prze my śla ny
od po cząt ku do koń ca, łącz nie z for mą.

No we mi le nium dla Bol ka też oka za ło się waż ne. Co praw da nie pro po no -
wał żad nej za gra nicz nej po dró ży, ale dał prze wod nik po dro dze ży cia. Na rok 2001
ogło sił ścien ny ka len darz po etyc ki „Se kre ty ży cia”. Au tor uznał, że ży cie czło wie ka
skła da się z dwu na stu eta pów. Każ de mu z nich po świę cił wiersz. Utwo ry zo sta ły
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przy po rząd ko wa ne ko lej nym mie sią com. Wszyst kie wier sze, ku mo je mu za dzi wie -
niu, sta no wią apo te ozę ży cia, naj wspa nial sze go, pier wot ne go da ru ja ki ofia ro wa no
nam na zie mi.

Wiel kim wy da rze niem by ła pre mie ra te go ka len da rza – co za po mysł, że by
ro bić pre mie rę ka len da rzo wi! Im pre za od by ła się w Te atrze Ma łym w War sza wie.
Ku za sko cze niu wi dow ni wier szy nie re cy to wa li ak to rzy. Zo sta ły one za pre zen to -
wa ne w for mie prze strzen nej przy wy ko rzy sta niu la se rów i efek tów pi ro tech nicz nych.
By ła to praw do po dob nie pierw sza na świe cie pre zen ta cja po ezji przy wy ko rzy sta -
niu la se rów.

Co dzia ło się póź niej? Bo lek ja ko „cier pią cy na gi gan to ma nię” za pra gnął 
za pi sać się w księ dze re kor dów Gu in nes sa. W tym ce lu wy dał naj więk szy tom
wier szy, wa żą cy chy ba kil ka ki lo gra mów. Za baw ne jest to, że pu bli ka cja za wie ra 
za le d wie dwa na ście krót kich utwo rów, ale wspa nia le ilu stro wa nych. Książ ka sta no -
wi dzie ło sztu ki edy tor skiej i do wo dzi kiep skiej wy obraź ni pro jek tan tów me bli, 
po nie waż nie ma ta kiej pół ki, na któ rej by się ona zmie ści ła. Czy to przy pa dek?
Nie są dzę. My ślę, że Bo lek nie lu bi kie dy je go wier sze usta wia się pół ce z ca ły mi
ta bu na mi in nych utwo rów.

Czy ktoś wpro wa dza ją cy ty le nie po ko ju funk cjo nu je w wir tu al nym świe cie?
Ła two się o tym prze ko nać wstu ku jąc ad res www.bo lek.art.pl Jed nak mo je po szu ki -
wa nia po szły da lej. Nie któ re je go książ ki funk cjo nu ją w for mie wir tu al nej. Oczy wi ście
je go twór czość jest też w po sta ci e -bo oków. W sie ci moż na za leźć też te le dy ski
z je go wier sza mi, np. „Szczę ście”. Re ni Ju sis i Le sław Żu rek do mu zy ki Tom ka
Ma ko wiec kie go me lo re cy tu ją wiersz Bol ka „Tę sk nię”. 

Idea ka len da rza mu sia ła się spodo bać Bol ko wi, bo od 2007 ro ku wy da je ka -
len da rze ścien ne ze swo ja twór czo ścią. O stro nę gra ficz ną dba je go przy ja ciół ka
Lu iza Kwiat kow ska. Z nią też 2011 ro ku zro bił gi gan tycz ną trój wy mia ro wą wy sta -
wę „Se kre ty ży cia” na pla cu Ban ko wym w War sza wie. W pra cach wy ko rzy sta no tę
sa mą tech ni kę dru ku co w pocz to wych kart kach trój wy mia ro wych, tyl ko że pra ce
po ka zy wa ne na ścia nach Pa ła cu wo je wo dy Ma zo wiec kie go mia ły po nad dwa me try
wy so ko ści. Fan ta stycz nie zresz tą świe ci ły się w no cy. By ła to nie zwy kle efek tow na
wy sta wa.

Po ezja Bol ka jest tez do stęp na w for mie au dio bo ok. Jed nak nie jest to zwy -
kłe czy ta nie wier szy. Na coś ta kie go po eta by się pew nie nie zgo dził. Stwo rzył
praw dzi we słu cho wi sko. Za ma te riał li te rac ki po słu ży ła je go książ ka „Skró ty sza -
leń stwa”. Że by jed nak nadać ca ło ści dra ma ty zmu i ko lo ry tu, po szcze gól ne czę ści
są po prze dzie la ne he avy me ta lo wą mu zy ką ze spo łu Scre am Ma ker.
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W 2012 ro ku Bo lek po sta no wił zo stać kre ato rem mo dy. Stwo rzył wła sną
ko lek cję ko szu lek, tu nik i su kie nek dla dziew czyn. Na odzie ży oczy wi ście umie ścił
apli ka cje ze swo imi wier sza mi. Ścią gnął do po mo cy agen cję Fu -Ku i jej go rą ce mo -
del ki i zor ga ni zo wał po kaz mo dy. Moż na po wie dzieć, że Bo lek trak tu je po ezję jak
wo dę, któ ra jest wszę dzie i bez któ rej nie moż na żyć.

Czy o Bol ku wiem wszyst ko? Pew nie, nie. Ca łej praw dy o nim z pew no ścią
nie za wie ra ją na wet taj ne ar chi wa Służ by Bez pie czeń stwa. Na pew no on do sko na le
z te go zda je so bie spra wę. Wy brał, cho ler nie sku tecz ną me to dę wcho dze nia w pod -
świa do mość. Ni by nie ist nie je, a jed nak jest.

Jacek�Wróblewski
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kArol�sAMsel

Na�go�i w prze�bra�niu�–�o po�ezji�Ju�liu�sza�Era�zma�Bol�ka

o sia da my du pli kat wszyst kich zna jo mych istot, ale za zwy czaj mieszczą -
cy się na ho ry zon cie na szej wy obraź ni, na szej pa mię ci; jest sto sun ko wo
ze wnątrz nas i to, co zro bił al bo mógł zro bić, za wie ra dla nas nie wię -

cej ele men tów bó lu niż przed miot usta wio ny w pew nej od le gło ści, do star cza ją cy
nam je dy nie bez bo le snych wra żeń wzro ko wych. To, co do ty czy owych istot, per cy -
pu je my w spo sób kon tem pla cyj ny; mo że my ubo le wać nad tym w od po wied nich
zwro tach, któ re da ją in nym po ję cie o na szym do brym ser cu, lecz nie od czu wa my
te go; ale od cza su mo jej ra ny w Bal bec du pli kat Al ber ty ny znaj do wał się w mo im
ser cu bar dzo głę bo ko, trud ny do wy do by cia.” (Mar cel Pro ust, „Uwię zio na”, Pró -
szyń ski i S -ka, s. 223). 

Po zwo li łem so bie roz po cząć od cy ta tu z pią te go to mu opus ma gnum Mar -
ce la Pro usta À la re cher che du temps per du, wszy scy bo wiem, zda je mi się,
zo sta li śmy osa cze ni przez du pli ka ty istot, któ re w na szej pry wat nej hi sto rii świa ta,
w na szym ży ciu – sta nę ły nam na dro dze. Owe du pli ka ty na ra sta ją i na pie ra ją
na na sze umy sły, dy na mi zu jąc pro ces twór czy ja ko ta ki. Osa cze nie sta je się udrę -
cze niem. W ten prze dziw ny spo sób ro dzi się sa mo ob se sja, jed na z wie lu przy czyn
po ezji ja ko spo so bu na uję cie ca ło ści do świad cze nia. Jak uczy nić po ezję wol ną 
– wbrew du pli ka tom upar cie za sie dla ją cym prze strze nie na szej wy obraź ni? 
Czym jest „du pli kat Al ber ty ny”, któ ry wię zi nas w szkla nych pie kłach wy rzu tów
su mie nia? 

Po ezja Ju liu sza Era zma Bol ka jest mo no lo giem o ty le szcze gól nym, że po -
zby wa się du pli ka tów na rzecz to tal nej sa mot no ści – a więc obec no ści jed no oso bo wej,
w któ rej au tor ob cu je z sa mym so bą, w róż nych uję ciach, pod ma ska mi wsze la kiej
ma ści so bo wtó rów sa me go sie bie. Z te go też po wo du wie lo krot nie, opi su jąc, czym
jest „Sens -or”, na zy wa łem ową książ kę roz pra wą o sa mot no ści na sto gło sów (to -
mik – na po do bień stwo epo pei ma gicz nej Ma rqu eza pt. „Sto lat sa mot no ści” – li czy
sto wier szy). Au tor, opi su jąc pry wat ne ob se sje i udrę cze nia pod mio tu li rycz ne go,
za my ka je nie jed no kroć w ma łej szka tu le cia ła i umy słu oso by opo wia da ją cej. Nie
wkra cza w ob szar du pli ka tów, w po ezji Bol ka nie ma Al ber ty ny ja ko per so ni fi ka cji
utra ty, jest za to „ja” ogo ło co ne z sie bie, ma ły te atr sce nicz ny z par ty tu rą na jed -
ne go ak to ra i jed ną pu blicz ność w tej sa mej oso bie. Z te go też po wo du tak czę sto
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w tym pi sa niu po ja wia się mo tyw na go ści, któ ra, mi mo że jest za bu rze niem świa ta
re la cji mię dzy ludz kich, ni ko go nie in te re su je (Bo lek wy dał w 1986 ro ku od dziel ny
to mik wier szy opa trzo ny ty tu łem na wią zu ją cym do te go pro ble mu: „Na go”).

Oka zu je się jed nak, że w tym jed no oso bo wym stu dium izo la cji nie brak
pro ustow skich du pli ka tów. I choć nie wy kra cza ją one po za prze strzeń tej sa mej
oso by (pod mio tu li rycz ne go), sta no wiąc tym sa mym nie ty le jej ubra nie – na osło -
nię cie na go ści, co prze bra nie, du pli ka ty owe po zo sta wia ją w pa mię ci czy tel ni ka
wra że nie tłu mu po stron nych osób prze ta cza ją cych się przez kar ty książ ki. Tak,
„Sens -or” jest za lud nio ny, na wet – je śli by li czyć się z tym „de mo gra ficz nym” po -
zo rem – prze lud nio ny. Na 80 stro nach wier szy ze bra nych Ju liu sza Era zma Bol ka
do cho dzi do spo tkań nie spo dzie wa nych i za ska ku ją cych: oto tra fia my na Bri gid
i Ko mer cju sza, Sa lva do ra Da li, a na wet na Ska ta – bo ha te ra „Siód mej pie czę ci” In -
g ma ra Berg ma na. Py ta nie naj waż niej sze, bo pod sta wo we dla re cep cji „Sens -ora”:
kim oni są i czym są spo tka nia z ni mi, je śli to mik po dob no ma trak to wać o od -
osob nie niu to tal nym i o sa mot no ści nie do uchy le nia?

Otóż, rzecz jest bar dziej skom pli ko wa na niż mo gło by się to wy da wać.
W swo jej twór czo ści Bo lek nie raz po słu gu je się rzad ko spo ty ka ny mi skład nia mi
np. wier szem dia lo go wym, ale dia log w ro zu mie niu au to ra nie sta no wi tu przy kła -
du po ro zu mie nia cał ko wi te go z du cha cho ciaż by fi lo zo fii spo tka nia Le vi na sa czy
Ti sch ne ra. Jest to za pis ko mu ni ka cyj nych uste rek pro wa dzą cych w re zul ta cie
do słow nej scy sji i do po znaw czej in er cji. Mó wiąc ję zy kiem kon kre tu, w wier szach
ta kich, jak „Po dróż mię dzy gwiaz dy”, „Bri gid i Ko mer cjusz”, czy „***(co się 
z To bą dzia ło)” Bo lek ze sta wia ze so bą od da lo nych ko chan ków, nad wraż liw ców
z „nie do wraż liw ca mi”. Nie moż ność za wią za nia choć by osno wy roz mo wy jest nie -
zdol no ścią pro duk cji du pli ka tów, któ re od po wie dzia ły by na wąt pli wość dru giej
oso by dia lo gu. Bez du pli ka tu na stę pu je roz pad ory gi na łu – przed tym ro dza jem
dez in te gra cji zda je się prze strze gać Au tor. „Sens -or” – a więc czuj nik, trans duk tor,
al bo in ny mi sło wy: ko mu ni kat czu cio wy, jest świa dec twem prze pły wa nia przez
rze kę wszyst kich do stęp nych ludz kie mu umy sło wi du pli ka tów. Co się jed nak sta -
nie, je śli du pli ka tów za brak nie, a rze ka świa to po glą du wy schnie? Wła śnie z te go
punk tu po znaw cze go, ze sta nu bra ku i nie do mia ru czuj ni ka, z ob sza ru prze re gu lo -
wa nia sen so ra, a więc z dzie dzi ny czy stej sa mot no ści – wy ła nia się po ezja Ju liu sza
Era zma Bol ka. Je go wier sze są za pi sem po raż ki ko mu ni ka cji czu cio wej, świa dec -
twem nie przy sta wal no ści bodź ca do bodź ca. Są, mó wiąc po pro stu, ra por tem
z ob lę żo ne go mia sta sa mot no ści – ra por tem nie mi le wi dzia nych w li te rac kim 
uni wer sum po no wo cze snym, gdzie świa do mość utra ty sta je się nie wy po wia da nym
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i nie wy po wia dal nym ta bu li te rac kie go cy ni ka -iro ni sty. Ta ki pro fil twór czo ści Bo lek
utrzy mu je do mo men tu wy da nia w 1992 ro ku „Skró tów sza leń stwa”. Wy mie nio ny
to mik jest ostat nią z czę ści je go po etyc kiej sa gi o sa mot no ści, po nim zaś na stę pu -
je coś na kształt ak sjo lo gicz ne go zwro tu od sta nu sie bie do sta nu rze czy. So czew ka,
któ rą po słu gu je się po eta, sta je się na gle bar dziej wy gła dzo na, im pre syj na, za miast
kon tu ry wy ostrzać, ona je za ma zu je. Głów nym zbio rem tek stów re pre zen tu ją cych
ten okres w ży ciu Bol ka są „Se kre ty ży cia”, koń czą ce zbiór.

Po ezję tę od te go mo men tu zdo mi no wu je eg zy sten cjal na zgo da na sie bie,
fran cisz ka nizm ujaw nia ją cy się w po chwa le trud no ści ży cia oraz im pre sjo nizm – 
Bo lek bo wiem roz po czy na wów czas no wy warsz ta to wo etap, ko rzy sta jąc z na rzę -
dzi, ja kie po zo sta wi li po so bie eu ro pej scy pej za ży ści XIX wie ku: John Con sta ble, 
Ca spar Da vid Frie drich, w Pol sce: Jó zef Cheł moń ski.

Ta ki ro dzaj pi sa nia w ża den spo sób nie ne gu je po przed nie go eta pu twór -
cze go Au to ra. Po zba wie nie się du pli ka tów i re ali zo wa nie fi gu ry sa mot ni ka, a na wet
mi zan tro pa, tak wy raź ne w to mach „Na go” czy „Skró ty sza leń stwa” Bo lek za stę pu -
je świa do mą re zy gna cją z tych że du pli ka tów, uwol nie niem się z ko ko nu pu ła pek,
ja kie umysł za sta wia na sa me go sie bie. W tym sen sie obie po sta wy li te rac kie Ju liu -
sza Era zma Bol ka do peł nia ją się jak dwa, przy sta ją ce do sie bie skrzy dła dyp ty ku.
Wy izo lo wa nie sie bie z pod sta wy ludz kiej i po chwa ła ży cia w ko smo sie na tu ry. Bo -
lek zda je się mó wić pew nie i do bit nie – nie ma Al ber ty ny, bo ni gdy jej nie by ło.
Du pli ka ta mi je ste śmy my sa mi i na le ży nam pra co wać przede wszyst kim nad tym,
by być dla sie bie i w so bie – jak mó wi Pro ust: „bez bo le snym wra że niem wzro ko -
wym”. Wów czas ure gu lu je my sen so ry na sze go by cia, a ra zem z ni mi nie raz
po kręt ne i uwi kła ne sen sy na szej świa do mo ści. Do nieść opo wieść do koń ca, i zło -
żyć ją u źró dła sa mej sie bie, niech się w so bie przej rzy – to w mo im głę bo kim
prze ko na niu nad rzęd ny cel każ de go sło wa, któ re wy pły wa z na szych ust. Mą drze
za wie rzyć dru gie mu czło wie ko wi tak, jak za wie rza się wła sne mu do bru. Mie czy -
sław Ja strun w wier szu „Po eta” ujął to chy ba naj traf niej: „Nie mo gę zo stać w so bie,
ca ły w so bie / Tym naj taj niej szym jak drze wo wnętrz no ści. / Nie mo gę po zbyć się
swych ognio trwa łych li ści. / Nie mo gę mil czeć, wi dząc roz pacz in nych – / I tyl ko
dzię ki in nym je stem więk szy / Od sie bie, co nie go dzi się na sie bie. / Rę ka, co trzy -
ma pió ro, nie jest in na / Od tej, któ ra ocie ra pot i krew.” (Z to mu: „Stre fa
owo ców”, 1964).

Karol�Samsel

39

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:28 PM  Strona 39



kArol�sAMsel

Hi�sto�ria�pew�ne�go�za�gro�że�nia

po ezji trud no o de fi ni cję sa mot no ści. Od ma lo wu jąc w mniej lub bar dziej
prze ko nu ją cy spo sób stan nie po ko ju we wnętrz ne go i ob ra zy je go stłu mie -
nia, pi szą cy do ko nu ją wiel kie go eg zy sten cjal ne go skró tu, któ ry ma im

uła twić roz wią za nie ję zy ków, a tak że wpro wa dze nie swo ich emo cji w prze strzeń li -
rycz ne go mo no lo gu. Py ta nie, jak prze zwy cię żyć Wie żę Ba bel i wyjść z za klę te go
krę gu de kon struk cji dia lo gu i ję zy ka, nie prze sta ło być przy wo ły wa ne, co wię cej:
wciąż sta no wi trzon pro ble ma ty ki po etyc kiej i fi lo zo ficz nej na sze go cza su.

W wier szach Ju liu sza Era zma Bol ka fi gu ra sa mot ni ka, ak tyw nie prze ży wa -
ją ce go swo ją izo la cję, wy dzie dzi czo ne go z praw i przy wi le jów ludz kie go tłu mu,
na bie ra co raz in ten syw niej szych zna czeń w mia rę po ja wia nia się ko lej nych to mi -
ków Au to ra. Ni niej szy wy bór wier szy, któ ry od da je my do rąk Czy tel ni ka, jest
pró bą po etyc kie go spra woz da nia z dzie jów zwięk sza nia się te go doj mu ją ce go
uczu cia. 

Au tor nie rzad ko ob ra zu je spo łecz ne i in dy wi du al ne pro ce sy alie na cji, od -
wo łu jąc się do struk tu ry for mal nej swo ich utwo rów. Sys tem wier sza ró że wi czow skie -
go o sil nym po dzia le wer sy fi ka cyj nym al bo po etyc kie tek sty dia lo gicz ne, bę dą ce
w rze czy wi sto ści zde ma sko wa niem nie pro duk tyw no ści dia lo gu (np. „Po dróż mię -
dzy gwiaz dy”), świad czą o wiel kiej po trze bie opi sa nia owe go za mknię cia prze strze ni
in tym nej, tak wła ści we go współ cze sne mu świa tu. 

W tym ob sza rze do znań na wet emo cja ero tycz na nie roz pa la tak, jak po -
win na. Akt po bu dze nia jest ak tem re zy gna cji, jak pi sze Bo lek:

Sa mot ność prze sta ła być gorz ka
Bo jak pi jesz mó wisz le kar stwo le kar stwo nie jest gorz kie
Skąd bio rą się re flek sje ze sta ro ści a mo że za du żo
By ło pa trze nia w nie bo któ re chrzą ka plu je i ro bi głu pie mi ny

(„Ko me ta spa da ją ca w oko szes na sto let niej”)

Śmierć obec no ści za tem sta je się śmier cią cia ła. W swo ich zbio rach – szcze -
gól nie w cy klach „Pry wat ne za gro że nie” (1989) i „Skró ty sza leń stwa” (1992) Au tor
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ście ra się z do tkli wie od czu wal nym dra ma tem utra ty bli sko ści oto cze nia. Do tej
po ry tak zwy czaj na przy sta wal ność świa ta ze wnętrz ne go: osób, sy tu acji, wy da rzeń
zo sta je zmi ni ma li zo wa na, co wię cej: od da lo na. Na de skach te atru świa ta po zo sta -
li śmy zu peł nie sa mi. Pod miot li rycz ny wier szy Bol ka na wszyst ko mu si od te raz
spo glą dać w emo cjo nal nym od da le niu, na tym po le ga isto ta mor der cze go tre nin -
gu, któ re mu jest pod da wa ny:

Deszcz. Nie uwie rzy ła byś.
Jak moż na jeść deszcz?
Ale to tyl ko la ta tre nin gu –
sys te ma tycz ne go prze ły ka nia łez…

(„Tre ning”)

Jest to po ezja asce tycz na i – nie jed no krot nie – bar dzo upry wat nio na. Rys
li rycz nej szla chet no ści mie sza się tu z ary sto kra tycz ną iro nią, po wścią gli wą i dra -
ma tycz ną za ra zem. Bo lek nie oba wia się wy ko rzy sty wa nia daw nych ko dów
ak sjo lo gicz nych, ta kich jak cho ciaż by hi sto rio zo ficz ny ma ni che izm (tak bli ski gno -
zie Cze sła wa Mi ło sza) w wier szu „Zło nad do brem”. Jest po etą za an ga żo wa nym
i po szu ku ją cym no wych me tod war to ścio wa nia zna czeń:

41

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:28 PM  Strona 41



są ar mie mi ło sier dzia
ale są pań stwa pod ło ści
a zło nad do brem
tę ma prze wa gę
że pa su je do po rząd ku świa ta 

(„Zło nad do brem”)

Pre zen to wa ny wy bór wier szy za wie ra rów nież au to te ma tycz ne utwo ry po -
etyc kie Au to ra, z du cha mło dzień cze i ma ni fe sta cyj ne, ze bra ne w to mie „Ars
po eti ca” Bo lek, re ali zu jąc wła sny mit po etyc ko ści, nie wa ha się przed przy pra wie -
niem swo ich wier szy szczyp tą hu mo re ski. Tak przed sta wia ro lę pi szą ce go – ja ko
apo sto ła i dyk ta to ra ży cia – w tek ście „Ob wiesz cze nie”. To tak że wy ko rzy sta nie re -
to ry ki przej ścio wej, zwią za nej ze zmia na mi sys te mów po li tycz nych i z wpro wa dze niem
no we go ustro ju. Au tor z re por ter ską do kład no ścią od zwier cie dla spe cy ficz ną skład -
nię ta kich okre sów (czyż by wpływ prze mian ro ku 1989?):

pod wa ża nie pryn cy pial nych za sad
oraz utrud nia nie
wpro wa dze nia w ży cie
do brej wo li bę dzie ka ra ne
przy po mi na się jed no cze śnie
że mo gą być po peł nio ne błę dy
jak za wsze w przy pad ku no we go
NIE NALEŻY ULEGAĆ PANICE

(„Ob wiesz cze nie”)

Nie brak w tych sty li zo wa nych po etyc kich cre do sil ne go pier wiast ka au to -
kre acji, uwy pu kle nia au tor skie go „ja”. Zda rza ją się jed nak w ni niej szej książ ce
sy tu acje wyj ścia pod mio tu li rycz ne go po za wła sną in dy wi du ali za cję i uję cia sie bie
w ka te go riach trze cio oso bo wo ści. Ten znak – prze zwy cię że nia cia ła i oso by za ra -
zem – jest jed nak naj sil niej szym zna mie niem alie na cji (w tym: schi zo fre nicz no ści)
bo ha te ra:

na fa li szu mu
otwo rzy łem oko
ju liusz bo lek wła śnie
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wte dy nur ko wał
do kie lisz ka

(„Ju liusz Bo lek”)

Tek sty po etyc kie pre zen to wa ne na kar tach te go zbio ru są przy kła da mi po -
ezji kon kre tu eg zy sten cji, wy raź nie za nu rzo nej w li ry zo wa ną co dzien ność.
Rze czy wi stość pro stych epi fa nii ta kich, jak: do strze że nie sta rusz ki w oknie („Wi -
dok z okna”) al bo ro ze bra nie się przed ko mi sją woj sko wą („Na go”) ura sta do ran gi
wy da rzeń, któ re Bo lek wpi su je w swo ją pry wat ną mi to lo gię. Am bi cją Au to ra jest
stwo rze nie wła sne go świa ta – naj le piej mo cą ak tu czy stej kre acji sło wa. Świa ta,
w któ rym kon we nans w spo sób na tu ral ny za stę po wa ny bę dzie ge stem au ten tycz -
nym, peł nym praw dzi wych i nie ba ga tel nych zna czeń. Stąd też, tak sil na w tej
po ezji, po trze ba de ma sko wa nia ję zy ka nie ude rza w rów nie istot ną ko niecz ność
no we go na zy wa nia rze czy po imie niu. Ję zyk Ada mo wy się wy czer pał, ale to nie
zna czy, że zde for mo wał: na je go pod sta wie moż na wy two rzyć sło wo kon kret ne,
uczci we i su we ren ne. Nie uchron nie bę dzie ono ry wa li zo wa ło z ję zy kiem pro sta ków
i hochsz ta ple rów, ale wsku tek te go star cia sta wać się bę dzie jesz cze bar dziej od po -
wied nie i uj mu ją ce dla użyt kow ni ka:

prze kre śla nie od kła da nie
prze ry wa nie ra to wa nie
re ani mo wa nie
li ter

(„Re wa lo ry zo wa nie”)

Bo lek nie jed no krot nie two rzy swój wła sny po etyc ki kod pry wat no ści. O spra -
wach in tym nych opo wia da w spo sób za wo alo wa ny, wie le ra zy od wo łu je się w ta kich
wy pad kach do stra te gii pi sa nia tzw. po wie ści ta jem nic. W gąsz czu in ter pre ta cyj -
nych za sa dzek szcze gól nie fa scy nu ją ca oka za ła się dla mnie gra dwo ma au tor ski mi
por te -pa ro le, któ re po ja wia ją się w de biu cie Ju liu sza Bol ka pt. „Tek sty”. Mo wa
o wier szach -bio gra fiach, któ rych bo ha te ra mi są miesz ka ją cy na czwar tym i je de na -
stym pię trze pew ne go blo ku, Ro bert i To masz. Ich ży cia dzie li sie dem
pię ter – chcia ło by się rzec: pię ter świa do mo ści. Męż czyź ni są bo wiem naj wy raź -
niej freu dow ski mi wcie le nia mi pod -świa do mo ści i nad -świa do mo ści, per so ni fi ka cja mi
id i su per ego, któ re do pie ro ja ko po łą czo ne mo gą sta no wić o so bie i na zy wać sie bie
okre ślo nym imie niem i na zwi skiem – Ju liusz Erazm Bo lek:
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To masz nie był dziec kiem lecz me to dą
kie dy za czął ma lo wać
nikt mu nie po mógł bo nie o to cho dzi ło

(„To masz miesz kał na czwar tym”)

wy pra wa po zie lo ne ru no skoń czy ła się wcze śnie
nie miał kto za pła kać
Ro bert miał być pro fe so rem
tyl ko za bra kło pie nię dzy w pań stwie

(„Ro bert miesz kał na je de na stym”)

Są też w tym zbio rze wier sze, za któ rych po mo cą Bo lek na wią zu je nie zwy -
kle oso bi ste dia lo gi. Wy da wa ło by się, że wiersz „Na koń cu świa ta” to utwór
przej rzy sty, trak tu ją cy o am bi wa len cji si ły i re zy gna cji po łą czo nych w jed no w ar ty -
ście. Tym cza sem oka zu je się, że jest zu peł nie ina czej. To przej mu ją ca dys ku sja
Ju liu sza Era zma Bol ka z je go nie ży ją cym oj cem, Zdzi sła wem Je rzym Bol kiem.
Dia log po śmiert ny, a na wet po śmiert ne epi ta fium – w prze strze ni li rycz nej nic po -
nad roz mo wę dwóch rzeź bia rzy wal czą cych o si łę do in spi ra cji, w rze czy wi sto ści
zaś – star cie dwóch po etów ję zy kiem in try gu ją cej pa ra fra zy:

od bry ły
brud ne go ka mie nia
od pry ski

bły ska wi ca mi

kła dły się
bia łe ry sy

z ka mien nej ciem no ści
wy nu rzy ła się
gło wa

nie wy raź na
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ale już
po dob na do
szu ka nej

i pę kła
spa dła w ci szy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ro snąc hu kiem brył
aż 
do ko ła mnie
sta ła się ciem ność

we zmę znów ka mień

(Zdzi sław J. Bo lek: 
„W pra cow ni rzeź biar skiej”)

Bo lek jest świa do my za nu rze nia swo jej po ezji w sieć tra dy cji li te rac kich.
Naj bar dziej pa sjo nu ją cą lek tu rą są te je go wier sze, w któ rych ge ne ru je au tor ską
prze strzeń sym bo licz ną (czer piąc cho ciaż by z dzie dzic twa te atrów ale go rycz -
nych). W wier szu „Dzia dek” ak tu ali zu je wy obraź nię ta na tycz ną Czy tel ni ka po przez
po rów na nie ko biet w he li kop te rach, roz sie wa ją cych na wóz, do no wo cze snych 
wy słan ni ków śmier ci:

nie bie skie he li kop te ry
pa nie la ta ją
i te na wo zy i tru ci zny
roz sy pu ją 

(„Dzia dek”)

In nym zu peł nie sym bo lem po słu gu je się Au tor w wy pad ku utwo ru „Owoc
ra dio ak tyw nej ró ży”. Tu bo wiem pro ces na ro dzin ty tu ło we go owo cu jest od nie sio -
ny do rze czy wi sto ści po ro du, kwiat zaś, z któ re go ów owoc po wsta je – to cię żar na
ko bie ta:
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z ra dio ak tyw nej ró ży ko bie ty
wy cho dzi
nie po wiem że czło wiek
nie chcę na nie go pa trzeć

(„Owoc ra dio ak tyw nej ró ży”)

Bo lek świa do my jest rów nież dzie dzic twa po przed nich wiel kich li te ra tur.
Do ko nu je in try gu ją cych pa ra fraz ta kich au to rów, jak Sta ni sław Wy spiań ski („Po -
dróż mię dzy gwiaz dy”), Cy prian Nor wid („Wnuk po mni dzie ło”) czy Zbi gniew
Her bert („Pro ble my ety ki za cho wa nia w cza sie na pa du”). 

Mam na dzie ję, wy bór wier szy „Sens -or” za słu ży na mia no syn te zy twór czo -
ści Au to ra. Zo stał bo wiem wy se lek cjo no wa ny ja ko swe go ro dza ju dzien nik in tym ny,
zda ją cy spra wę z hi sto rii sa mot no ści ja ko pew ne go nad wy raz doj mu ją ce go za gro -
że nia. Pry wat ne go za gro że nia. Ze bra ne zo sta ły w jed nym miej scu te wier sze
Ju liu sza Era zma Bol ka, któ re w spo sób naj wy ra zist szy uka żą au ten tycz ność do -
świad cze nia alie na cji ja ko prze ży cia oso bi ste go, in te lek tu al ne go, a za pew ne tak że
i po ko le nio we go. Sa mot ność jest sta nem we wnętrz ne go po draż nie nia, nad po bu dli -
wo ści bodź ca. Ni czym w wier szu „Za chłan ność” do cho dzi tu bo wiem do dra ma tu
nad re ak cji. Prze ja skra wie nia toż sa mo ści. Wszyst ko zaś jest skut kiem nad wraż li wo -
ści sy gna łów. Prze re gu lo wa niem sen so ra.

Karol�Samsel

Ju liusz Erazm Bo lek, „Sens -or”, Wy daw nic two Książ ko we IBiS, War sza wa 2009,
s. 80.
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AGniesZkA�sZYMAnik

W po�szu�ki�wa�niu�sen�su�mię�dzy�sło�wa�mi

zy sło wa są przy ja ciół mi po ety? A mo że – wręcz prze ciw nie – pod płasz -
czy kiem so ju szu zdra dziec kie sło wa to czą z twór ca mi za cię ty bój? Czy
zda nia i wer sy przy bli ża ją nas do in nych lu dzi? A mo że to z nich bu do wa -

ny jest mur mię dzy na mi? Na te i in ne py ta nia pró bu je so bie od po wie dzieć Ju liusz
Erazm Bo lek w zbio rze wier szy pt. „Sens -or”. Wy bór ten, do ko na ny przez Ka ro la
Sam se la, ma być nie tyl ko syn te zą do ko nań po ety, ale rów nież „ra por tem z ob lę żo -
ne go mia sta sa mot no ści” (tak uj mu je to Sam sel). Do daj my, że za tę alie na cję
w du żej mie rze od po wie dzial ne są wła śnie sło wa.

Od osob nie nie jest tu taj od mie nia ne przez wszyst kie przy pad ki. Na uwa gę
za słu gu je nie jed no znacz ne po dej ście do sa mot no ści – przez róż ne wier sze prze -
wi ja ją się od mien ne, czę sto sprzecz ne ze so bą po sta wy. Sa mot ność mo że być
z wy bo ru: „sie dzę ty łem do świa ta / a świat przede mną / za mkną łem okno”
(„Świat”), mo że być rów nież po trzeb na: „Tak i wier sze i zdję cia / i ta nie za stą pio -
na sa mot ność”, jak w wier szu „*** (Do koń ca by li śmy ra zem)”. Jed nak z dru giej
stro ny sa mot ność to po pro stu smut ny brak bli skiej oso by, jak w utwo rze 
„*** (cza sem ca łe mia sto)”: „tyl ko ten głu pi chło pak / ocie ka ją cy desz czem /
wpa tru je się w zim ną fo to gra fię”, al bo brak lu dzi w ogó le – ab so lut na pust ka:
„bez lud nie nad prze pa ścią / w któ rą nie ma kto sko czyć” („Pust ka”). Dla cze go
jed nak w zbio rze za wie ra ją cym sto wier szy (na po do bień stwo „Stu lat sa mot no -
ści” Ma rqu eza), trak tu ją cych czę sto o wy bit nych po sta ciach i ca łych ta bu nach
sza rych lu dzi, pod miot li rycz ny tak czę sto pod kre śla swą alie na cję? Od po wiedź
na to py ta nie znaj du je się mię dzy sło wa mi, a tak że w na szych pró bach po słu gi wa -
nia się ni mi.

To, że mo wa jest czę sto zdra dziec ka, a ko mu ni ka cja mię dzy ludz ka szwan -
ku je, nie jest od kry ciem no wym, ale w „Sens -orze” po ka za ne zo sta je w in ny, świe ży
spo sób. W wie lu wier szach po ezja wal czy tu z pro zą ży cia – ale czy po ro zu mie nie
mię dzy ni mi jest nie moż li we? W ta kich utwo rach, jak „Po dróż mię dzy gwiaz dy”
czy „Bri gid i Ko mer cjusz” co dzien ność kpi z li rycz nych unie sień – dia log mię dzy
ni mi to dwa nie od no szą ce się do sie bie mo no lo gi. Jed nak ta sa ma sza ra rze czy-
wi stość mo że słu żyć po ezji ja ko in spi ra cja – a ar ty sta mo że zwy kły ob ra zek prze -
kuć w war to ścio wą myśl – jak choć by w roz wa ża niach wy ni ka ją cych z ob ser wa cji
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za cho wa nia sta rusz ki w wier szu „Wi dok na okno” czy w po etyc kim opi sie desz czo -
we go kra jo bra zu z po ema tu „*** (cza sem ca łe mia sto)”. Mię dzy po ezją
a ob ser wo wa nym świa tem sto ją sło wa, któ re moż na nie mal do wol nie zmie niać.
Prze mia nę, ja ką pod wpły wem prze kształ ce nia słów prze cho dzi (teo re tycz nie ta
sa ma) rze czy wi stość do sko na le ob ra zu je wiersz „Wy pa try wa nie”. Jed nak nie za -
wsze po eta nie po dziel nie wła da ję zy kiem, cza sem to po szcze gól ne sło wa rzą dzą:
„moż na sko rzy stać z ma gii Al bo / któ re da je wy bór / choć ni gdy nie pod po wia da /
pra wi dło wych od po wie dzi” („Al bo”). 

Ju liusz Erazm Bo lek szu ka od po wie dzi na nur tu ją ce go py ta nia u źró deł 
– pra gnie od na leźć za gi nio ne sło wa i mą drość – osią gnąć „wie dzę ab so lut ną /
przez czy stość i / nie ska że nie wie dzą / swe go umy słu” („Mą drość (je śli chcesz)” – cha -
rak te ry stycz ne jest, że w „Sens -orze” zna la zły się dwa wier sze pod tym sa mym
ty tu łem – tak, jak by po eta do pie ro za dru gim po dej ściem od krył, co dla nie go zna -
czy to sło wo.) Po wrót do po cząt ku jest po trzeb ny, gdyż „był czas że / sło wo by ło
wol ne” („W mi nu tę ci szy”) – dzi siaj na to miast ko niecz ne jest „prze kre śla nie 
od kła da nie / prze ry wa nie ra to wa nie / re ani mo wa nie / li ter” („Re wa lo ry zo wa nie”).
Wi dać, że pod miot li rycz ny w oma wia nych wier szach nie tyl ko wal czy ze sło wa mi,
ale tak że to czy bój o nie – o ję zyk, któ ry wy da je się bez pow rot nie stra co ny i zmie -
nio ny. War to jed nak pró bo wać go ura to wać, tak jak i praw dę, „któ ra też fał szy wa /
lecz lep sza od / kłam stwa” („W mi nu tę ci szy”). Jed nak Ju liusz Erazm Bo lek nie
był by so bą, gdy by nie przy pra wił iro nią pa to su wal ki, gdy by nie pu ścił oczka w kie -
run ku czy tel ni ka i za wa diac kim, roz rzut nym ge stem nie do dał swo jej re cep ty
na ży cie: „Duch Mą dro ści / a kie dy już wstą pi / weź so bie szklan kę / z do brze
schło dzo ną co lą z lo dem / i pla ster kiem cy try ny / i za tańcz Lam ba dę” („Mą drość
(je śli chcesz)”). 

Wier sze Bol ka z wy bo ru „Sens -or” po cho dzą z to mów „Tek sty”, „Na go”,
„Wę dro wiec”, „Pry wat ne za gro że nie”, „Skró ty sza leń stwa”, „Wier sze świa ta” oraz
„Se kre ty ży cia”. Dzię ki te mu mo że my po wie dzieć, że ma my do czy nie nia z prze -
kro jem do rob ku war szaw skie go po ety. Je go twór czość prze szła in te re su ją cą
ewo lu cję. I choć wszę dzie prze bi ja się za gro że nie sa mot no ścią, to jed nak od wier -
szy bę dą cych mło dzień czy mi ma ni fe sta cja mi po przez iro nicz ne ko men ta rze
do cho dzi my do doj rza łych roz my ślań na te mat ży cia i świa ta, za war tych w utwo -
rach z „Se kre tów ży cia” (są to wier sze za miesz czo ne na ostat nich stro nach książ ki).
Ty tu ło wy czuj nik lub trans duk tor sym bo li zu je po etyc ką wraż li wość i „si łę spraw -
czą „prze sta wie nia” my śli” (jak w po sło wiu pi sze Ka rol Sam sel). Wy od ręb nie nie
sło wa „sens” jest ce lo we, jed nak po win no ono być ra czej za koń cze niem ty tu łu 
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– bo wiem w przed sta wio nym zbio rze pró ba zro zu mie nia ży cia jest w peł ni uda na
do pie ro na koń cu, kie dy „wy sy pu ją się dro go wska zy / któ re pro wa dzą / w no wy
świat” („Gru dzień” – wiersz koń czą cy wy bór). 

Agnieszka�Szymanik

Ju liusz Erazm Bo lek, „Sens -or”, Wy daw nic two Książ ko we IBiS, War sza wa 2009,
s. 80. 
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Opi nie o twór czo ści Ju liu sza Era zma Bol ka:

An drzej Za niew ski po eta, pro za ik i kry tyk:
Ju liusz Erazm Bo lek pra gnie praw do po dob nie pod kre ślić w ten spo sób,
swój kult dla sło wa, za zna cza jąc, że nie tyl ko zda nie jest zna czą cą ca ło ścią,
lecz i po je dyn cze je go czę ści są tu rów nie istot ne. Po pro stu nie ma słów
nie waż nych w wier szu. Na wet spój nik „i”, lub za imek prze czą cy „nic”, 
czy par ty ku ła prze czą ca, a nie kie dy przy słó wek „nie”, czy przy imek „dla”,
mo gą mieć w po ezji zna cze nie spraw cze – kre atyw ne i stać się pod sta wo -
wym ele men tem kom po zy cji. I trze ba bro nić tych słów, wy do by wać je
na po wierzch nię, oświe tlać by roz bły sły, da wać im pra wo in dy wi du al ne go
ist nie nia… Idea pra cy w sło wie po wra ca tu więc w pew nym sen sie ja ko war -
tość uni wer sal na. 

Monika Rokicka, poetka i krytyk:
Juliusz Erazm Bolek w piękny sposób mówi o rzeczach elementarnych, 
lecz wciąż niedostrzegalnych. W jego wierszach jest miejsce na refleksję
nad życiem, człowiekiem, światem, w którym żyje i w końcu nad samym
sobą. Są one przepełnione poetycką subtelnością. Nie można jej nawet
odmówić bardzo krótkim utworom, które na pierwszy rzut oka wydają się
bezduszne. One także mają swój klimat delikatnej zadumy nad wypowiedzia-
nym słowem.
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sAnde�sToJČevski�
po eta, kry tyk i na uko wiec ma ce doń ski

Zmie�nić�zna�cze�nie�zwy�kłych�rze�czy�w cud�ist�nie�nia

am za szczyt za pre zen to wać ma ce doń skie mu czy tel ni ko wi wier sze Ju liu -
sza Era zma Bol ka, jed ne go z naj wy bit niej szych, zna nych i naja trak cyj niejszych
przed sta wi cie li pol skiej, ale i eu ro pej skiej po ezji. Z tym uta len to wa nym,

wy kształ co nym i ener gicz nym au to rem mia łem oka zję po znać się przed kil ko ma 
la ty w War nie na Fe sti wa lu Li te rac kim. Mo ją uwa gę na zja wi sko wość li rycz nej 
po ezji Ju liu sza Bol ka zwró cił mi uwa gę zna mie ni ty po eta i wy bit ny wy daw ca, Alek -
san der Na wroc ki, uczestnik naszego Świa to wego Fe sti walu Po ezji w Stru dze. 

To ja mia łem ten za szczyt ja ko pierw szy w Macedonii od kryć ogrom ny ta -
lent Bol ka. Je go li rycz ne wier sze to wiecz ne cie płe po szu ki wa nia sen su ludz kie go
ist nie nia, po ezja peł na po kło nu wo bec ogól nych fe no me nów eg zy sten cji. Bo lek roz -
po czy na swą po etyc ką po dróż od naj zwy klej szych, co dzien nych zda rzeń i sy tu acji,
ra do ści i smut ków, od opi su naj bar dziej in tym nych prze żyć i sen nych ma rzeń,
od tych nie uchwyt nych, a jak że waż nych ele men tów ma te rii, któ re na gle sta ją się
czę ścią czy tel ni ka, wpro wa dza jąc go w ta jem ny świat mi ło ści, czy two rząc ten nie -
po wta rzal ny kli mat na szych jak że bo ga tych prze żyć, peł nych me ta fi zycz nej ma gii
i fe no me nu ist nie nia. Dla te go wier sze Bol ka są peł ne ta jem ni czo ści i głę bo ko po ję -
tej po nad cza so wej wia ry. Ta głę bo ka li ry ka jest wszę dzie tam, gdzie jest czło wiek
i przy ro da, z któ rą je ste śmy zwią za ni. Gdzie jed no z dru gim się prze ni ka. Z dru -
giej zaś stro ny w Je go po ezji znaj du je my naj ciem niej sze miej sca na szej du szy.
Mo że dla te go ta ki wła śnie wy bór wier szy po wi nien być bli ski ma ce doń skie mu 
czy tel ni ko wi.

Tu chciał bym zwró cić uwa gę na wiersz
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Pło mień
na two jej twa rzy pło mień
nie moż na go po chwy cić
nie moż na go uga sić
skąd się wziął

je go zie leń
je go czer wień
błą dzi po ścia nach
po oczach
po pa mię ci
szłaś jak pło mień
i zro dzi łaś ogień
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Oto jak mo że po ezja zmie nić zna cze nie zwy kłych rze czy w cud ist nie nia,
po nad cza so we go i peł ne za cza ro wa ne go ognia, głę bi baj ko we go je zio ra, to je den
z wie lu wspa nia łych mo men tów, któ re od kry wa przed na mi li ry ka te go po ety. Chcę
udo wod nić ile czy tel ni czej ra do ści moż na mieć wczy tu jąc się w tę nie sa mo wi tą
i tak cie płą po ezję

Dzię ki wspa nia ło myśl no ści wy daw cy „FENIKSA” któ ry jest ma ce doń skim
po etą – Chri sto Pe tre skie mu, au to ra no wel i po wie ści, ma my spo sob ność prze ka -
zać na rę ce ma ce doń skie go czy tel ni ka ten skrom ny to mik po ezji Ju liu sza Era zma
Bol ka z na dzie ją że w za go nio nej rze czy wi sto ści te wła śnie wier sze po zwo lą na krót -
ki od dech tak po trzeb ny każ de mu z nas.
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Opi nie o twór czo ści Ju liu sza Era zma Bol ka:

Ste fan Jur kow ski po eta i kry tyk:
Go dzi się wspo mnieć o książ ce Ju liu sza Era zma Bol ka „Abra ca da bra”. Jest
to bar dzo ory gi nal na po ezja, nie ma ją ca w za sa dzie od po wied ni ka w na szej
twór czo ści. To opis wi dzia ne go z dy stan su świa ta; świa ta prze two rzo ne go
przez wy obraź nię au to ra. Jest to ni by rze czy wi stość re ali stycz na, ale prze fil -
tro wa na przez je go oso bo wość, wo bec te go znacz nie od bie ga ją ca
od za uwa żo ne go, za sta ne go pier wo wzo ru. Sa mot ność, ale nie wy klu cze nie,
cza sa mi zwąt pie nie, pró ba uczest nic twa w rze czy wi sto ści, ale na wła sną
mia rę (świa do mość jest tu taj naj waż niej szą mia rą), to mo ty wy prze wi ja ją ce
się w tej po ezji pi sa nej prze ciw wsze la kim kon wen cjom. Dy stans, iro nia, hu -
mor po etyc kie go sło wa po głę bia ją i pod kre śla ją wie lo war stwo wość po etyc kie go
świa ta Ju liu sza Era zma Bol ka. Świa ta przed sta wio ne go, ale prze cież wy kre -
owa ne go przez po etę. Ma my więc tu taj jak by dwa pla ny, swo je go ro dza ju
„prze bit ki”. I ten, na zwij my to „kon fron ta cyj ny du alizm” ob ra zów sta no wi
je den z naj waż niej szych wa lo rów tej po ezji, bę dą cy jed no cze śnie jej kwin te -
sen cją.

Ta de usz Mo car ski, po eta i kry tyk:
Ju liusz Erazm Bo lek ro zu mie, że mó wiąc ma ło, moż na po wie dzieć bar dzo
wie le. Umie jęt nie gro ma dzi skrom ny li ryzm z gro te ska i dow ci pem. Po tra fi
być mą dry i do stoj ny.
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ZdZisŁAw�AnTolski

Klu�cze�do zwier�cia�dła�–�prze�wod�nik�po „Abra�ca�da�brze”

gąsz czu wier szy trud no jest wy pa trzeć te cie kaw sze czy bar dziej in te re su -
ją ce. Wśród wie lu au to rów wy róż nia się Ju liusz Erazm Bo lek. Na wet kie dy
my śli się tyl ko o je go do rob ku li te rac kim jest w czym wy bie rać. Szcze gól -

ną uwa gę zwra ca książ ka „Abra ca da bra” Ju liu sza Era zma Bol ka. Ten zbiór to jak by
pod su mo wa nie je go do tych cza so wej, bo ga tej twór czo ści po etyc kiej. Utwo ry te wy -
ra sta ją z bio gra fii au to ra i są pew ne go ro dza ju sum mą je go po etyc kiej wie dzy
na te mat „świa ta, w któ rym ży je my”.

„Abra ca da bra” dzie li się na kil ka czę ści. Pierw sza z nich za ty tu ło wa na 
„Za nim” jest pró bą zmie rze nia się z wła snym ży ciem, w kon tek ście za mie rzeń
i ma rzeń au to ra. Jest to ro dzaj au to bio gra fii po etyc kiej skła da ją cej się z wie lu ele -
men tów, praw dzi wych i gro te sko wych, za wsze po trzeb nych do sa mo okre śle nia się
li te rac kie go. Cykl ten jest tak że wstę pem do ca łe go zbio ru, stąd sło wo ty tu ło we:
„Za nim”. Ale też w do my śle – „za nim umrę”, czy li, co jesz cze mam do prze ka za -
nia, do po wie dze nia. Co po mnie po zo sta nie? Non omnis mo ria?

Pierw szą po sta cią, ja ka nam się uka zu je w tym cy klu jest dia beł. Po eta okre -
śla go ja ko „fik cję li te rac ką”. Jed nak mo że on „prze ciąć / ży cie ma rze niom / kie dy
za czy na ją kwit nąć tu li pa ny”. Tak więc dia beł, to pew na pre dys po zy cja na szej oso -
bo wo ści, cią gle obec na i pro wo ku jąc nas do czy nie nia zła. Ukry ta moż li wość.

jest fik cją jak ty le in nych rze czy
ale prze cież ma oczy
wznie ca ją ce ogień
rę ce trzę są ce świa tem
i my śli któ ry mi prze moc
wy ci ska z każ de go czło wie ka

(„Dia beł”)

Po stać dia bła to więc pe wien kul tu ro wy ar che typ, któ ry ma nam po móc
okre ślić zło. Mo że być tak że po moc ny w sa mo po zna niu. Ale zło to jest obec ne
w każ dym z nas. Sta le ob ser wu je my je go dzia ła nie tak że w hi sto rii i w na szej kul -
tu rze. Jest jed nym z bo ha te rów książ ki Lesz ka Ko ła kow skie go. Dia beł z wier sza
Ju liusz Era zma Bol ka jest po sta cią współ cze sną, nie ob cho dzą go ze wnętrz ne 
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atry bu ty, w po sta ci ro gów, wi deł czy ko pyt i ogo na. Przede wszyst kim wy ra sta
z nu dy. Ocze ku je na re ak cję czło wie ka, bo tyl ko czło wiek mo że go po wo łać do ży cia:

a on sie dzi spo koj nie
nad po dziw spo koj nie
nie ma w rę ku na wet
bu tel ki z pi wem
tyl ko sie dzi
pa trzy na cie bie
i cze ka

(„Dia beł”)

Na sze kul tu ro we zna mio na ar che ty pu zo sta ły bo wiem zde wa lu owa ne przez
kul tu rę ma so wą i prze mysł pa miąt kar ski, sta ły się przed mio tem han dlu.

Świa to wid pa trzy
na czte ry stro ny świa ta
choć nie wie
kto han dlu je je go du szą

(„Ewo lu cja”)

To sa mo dzie je się w in nych kul tu rach, w naj dal szych za kąt kach świa ta.
Sym bo le kul tu ry zmie nia ją się w ga dże ty, wcho dzą w ob rót han dlo wy, wcho dzą
w obieg kon sump cyj ny: „Di sney land / opa no wu je dzie cię cą wy obraź nię”. Otóż to,
czło wiek współ cze sny sta je się zdzie cin nia ły. Wszyst ko sta je się za baw ką, roz ryw -
ką. Ule ga po mniej sze niu, sta je się za baw ką.

drze wa ode rwa ne od ko rze ni
wciąż po do mach i uli cach się błą ka ją

(„Ewo lu cja”)

Oka zu je się, że lu dzie jak drze wa, po zba wie ni są ko rze ni, kul tu ro we go pod -
gle bia. Czło wiek za mie nia się w be stię (wiersz: „Ja be stia”).

…osa mot nie nie tak obez wład nia
mo gę dać wszyst ko
ale kto to ode mnie przyj mie
to nę w ci szy

(„Ja be stia”)
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Rze czy wi stość po zba wio na ele men tów ba śnio wych (że uży ję tu okre śle nia
Ja na Hi mils ba cha) sta je się trud na do znie sie nia. Pie kło wy da je się lep sze od by to -
wa nia bez ide ałów, bez mi tów i ba śni.

…tap czan się otwie ra
wska zu jąc dro gę do pie kła
gdzie wszy scy sza le ją

(„Baj ka o ma rzą cej o pie kle”)

Czło wiek nie mo że wy trzy mać sam ze so bą. Od wiecz ny pro blem obec ny
w tak że w po wie ściach Do sto jew skie go – nu da!

…sam ze so bą
w za ma łej kurt ce
na prze ciw 
pę dzą ce go po cią gu

(„Sam ze so bą”)

Czy pę dzą cy po ciąg sym bo li zu je współ cze sną kul tu rę cy wi li za cję, uni ce -
stwia ją cą od wiecz ny spo so by by to wa nia czło wie ka? Wy trą ca jąc go z tra dy cyj nych
norm i oby cza jów? Za pew ne, to je den z waż niej szych tro pów.

Per spek ty wa przy szło ści kur czy się, bo wiem rze czy wi stość jak by za sty gła,
przy po mi na „ka łu żę wo sku”. Tym cza sem …„zwąt pie nia ? z każ dym dniem / przy -
bli ża ją / krót szą przy szłość” (z wier sza „Pięć dzie siąt sześć”).

Jesz cze do sad niej mó wi o tym po eta w wier szu „I co”:

…pro fa num wy świę co ne
nie ma już ab so lu tu
za bił go glo ba lizm
niech ży je Nic

Na stęp ny roz dział no si ty tuł „Żą da nie po wie trza”. Pierw szy wiersz już
okre śla na szą kon dy cję psy chicz no -umy sło wą ludz ko ści, ja ko wszech obej mu ją cy
smu tek cy wi li za cyj ny. „Pró bo wa no go le czyć / ró żo wy mi ta blet ka mi / ale efekt nie
za do wo lił / na wet ko lo ry stów”. Się gnię to więc po wy pró bo wa ny śro dek:

wsadzono smutek
w telewizyjną maszynkę
i poddano mieleniu
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nikt nie chciał wierzyć
w jego nadejście
myśleli że to wystarczy

(„Smutek”)

Człowiek współczesny dzięki technice telewizyjnej i komputerowej zawieszony
jest w czasie pomiędzy Przeszłością a Przyszłością. Jednak rzadko poświęca czas
na refleksję historyczną czy egzystencjalną.

…wszyscy lubią upajać się
narkotykiem Chwila
tyle jest bytów i niebytów
ludzie ciągle szukają
przewodników i drogowskazów
pytają się pytają
milkną bo jak można opowiedzieć
niewyrażalne

(„Teraz Tutaj”)

Otóż to, nawet nasze pragnienia są trudne do wyrażenia słowami.
Symbolem życia chwilą są neony, które towarzyszą nam w życiu miejskim

na każdym kroku, zabarwiając nam twarze swoimi kolorami. Człowiek jest jakby
odbiciem neonu, a może nawet ekranem, na którym wyświetlany jest film
współczesnej konsumpcji.

neony
neony
których nikt nigdy nie wyłącza
które ciągle się psują

Czerwone neony
zielone neony
niebieskie neony
szare neony
białe neony
i wtedy dopiero
robi się jasno

(„Neony”)
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Miasto, które jest symbolem współczesnej cywilizacji, nazwane jest w tej
poezji „złotą żyłą”. W jakimś sensie kojarzy się z gorączką złota, gdyż wszyscy
chcą mieszkać w mieście. Ale to „złoto” miasta jest ułudą. Pojawia się tylko
wieczorami, a znika w dzień: „A kiedy słońce podnosi powiekę / złota żyła znika”
(z wiersza: „Złota żyła”).

Cywilizacja współczesna czyni człowieka niewolnikiem. Także niewolnikiem
strojów, niewolnikiem mody. Ubrania, symbolicznie, są naszymi więzami. Bo prze-
cież nie tylko o stroje chodzi, ale o całą maszynerię obsługi klienta. Poeta marzy:

wyrwać światu przynajmniej
fragment siebie
nic więcej
tylko ukraść
własne istnienie

(„Wolność”)

Słońce w tej poezji jest symbolem Wolności i Prawdy. To słońce gasi
sztuczny blask neonów i przywraca miastu jego prawdziwe oblicze – szarzyznę.
Słońce demaskuje. Ale też jest symbolem Życie. Również Powietrze. Słońce
i Powietrze – symbole życia.

rybo płynąca
z pokoju do pokoju w kierunku słońca
od zmierzchu do wschodu
wyczekuję
każdego drgnienia wody (…)
…choćby wyrąbać przerębel
to ja żądam powietrza

(„Rybo”) 

Demaskując sztuczny świat neonów i reklam, miasta, jako ułudy, „żyły
złota”, która okazuje się fatamorganą, autor nie zapomina o sobie. Stojąc
przed lustrem zastanawia się, kim jest ten odbity w zwierciadle człowiek? Czy ma
on drugą tożsamość? A może to wysłannik światów równoległych. Taka zabawa
poetycka, która prowadzi jednak do głębszych rozmyślań na temat kondycji
psychicznej współczesnego człowieka, jego niepewności: kim jestem?
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Kto
na mnie 
patrzy
zastanawiam się
choć
dobrze
wiem
kto

(„Ja”)

Nawet w puencie autor postanowił zaprosić do zabawy czytelnika. Niech
ten wypowie się sam, kogo widzi w lustrze. Wiersz bardzo pomysłowy, a przy tym
głęboko filozoficzny, choć nie pozbawiony elementu zabawy literackiej
i psychologicznej.

Podobne elementy poszukiwania własnej tożsamości autor kontynuuje
w wierszu „Leżąc” i „Osłupiałą dusza”. Wszystko w lekkiej konwencji żartu,
zabawy słowem, z użyciem owego nieodzownego rekwizytu, jakim stało się lustro:

poszukujesz sensu
oraz własnych myśli
patrzysz w lustro
a tam twoja osłupiała dusza

(„Osłupiała dusza”)

To bardzo celny tekst, inspirowany trochę Leśmianem, trochę Staffem,
a trochę Różewiczem. Okazuje się, ze nie możesz siebie zrozumieć, ponieważ
„zgubiłeś klucze do zwierciadła”. Diagnoza niby żartobliwa, ale jakże aktualna.
Wszak nawet twórcy psychoanalizy próbowali ten klucz do duszy człowieka, jeśli
nie odnaleźć, to odtworzyć, za pomocą mitów i baśni, stąd „kompleks Edypa”, czy
analiza ludowych bajek.

Ta dwoistość człowieczego Ja, pojawia się też w wierszu „Kiedy wschodziło
słońce” będącym dalszą demaskacją mitu. Słońce, symbolizujące Prawdę, demaskuje
fałszywy blichtr miasta. Ale ludzie nie chcą poznać Prawdy, wolą żyć po drugiej
stronie księżyca:

…nad miastem
pęka księżyc
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ludzie żyją
po drugiej stronie 

Jest to nawiązanie do teorii Ericha Fromma, iż ludzie „uciekają od wolności”.
Nie chcą znać prawdy na swój temat, ponieważ prawda ich rani. Zmusza
do podejmowania decyzji, a te zawsze są trudne. Dlatego uciekają w mit, w fantazję,
wyobrażenie.

Tak zbliżyliśmy się myślowo do kolejnego cyklu zatytułowanego „Kwadratura
koła”. Za pomocą symboli autor stara się podsumować w nim kondycję ludzką.
A więc po kwadraturze koła, która „jest niepokonana” przychodzi kolej na „Kamień”.
Tutaj poeta wynalazł świetny koncept poetycki (tyleż zabawny, co liryczny) na rolę
kamienia:

…leniwie
przygniata
kulę ziemską
by nie odleciała

(„Kamień”)

Natomiast słówko „albo” jako alternatywa w naszym Losie:

daje wybór
choć nigdy nie podpowiada
prawidłowych odpowiedzi

Wiersz „Łapy niedźwiedzia” demaskuje po freudowsku nasze inklinacje
dziecięce do zabaw pluszakami. Otóż, według autora, tkwi w nich chęć niszczenia,
jak potrafi swoim potężnymi łapami niszczyć prawdziwy niedźwiedź:

…po prostu znaleźć się
w świecie zagarniętym przez
kudłatą bestię
w której pluszowym podobieństwie
kochasz się od dzieciństwa.

Podobny chwyt odwrócenia sytuacji stosuje autor w wierszu „Koty”,
przypisując tym zwierzątkom magiczne zdolności:
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magiczne koty zaglądają
w głąb twojej duszy
odnajdują wszystkie myszy
i walczą z dzikimi szczurami
to wszystko robią koty
a ty się módl
by ciebie nie zagłaskały

W wierszach „Mgła” i „Wschód” poeta nadal antropomorfizuje świat
przyrody. W tym drugim utworze tym razem na kosmiczną wręcz skalę:

...zza gór gwałtownie
a jednocześnie w majestacie
władczości nad ziemią
podnosi się słońce
piasek jest jeszcze chłodny
ale już wie że niedługo
rozpali się jego sumienie

Widzimy tu potężny obraz przyrody, niemal elegijny i eschatologiczny.
Krajobraz przeniknięty duchowością, niejako odwieczną. Podobne uniesienie
religijnego jakby charakteru musiał odczuwać człowiek pierwotny i z podobnym
wzruszeniem odczytuje je człowiek współczesny. Podobnie udany wiersz „Pustynia”,
jest alegorią ludzkiego poszukiwania szczęścia, namiętności, nowych doznań. Otóż
ta pustynie moralna może

…zostać zniszczona
przez jedną kroplę wody
albo łzę
i nigdy nie wiadomo co na niej wyrośnie

Otóż to. Człowiek może się diametralnie zmienić pod wpływem uczucia,
czy wewnętrznego olśnienia.

Podobnie jak jedna łza może odmienić człowieka, jeden kwiat może wywołać
wojnę lub zaprowadzić pokój. W swojej antropomorfizacji autor każe kwiatom
krzyczeć i śpiewać („*** kwiat krzyczy…”) lub bada i opisuje życie wewnętrzne
winogron („Winogrona”).
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Obraz pustyni powróci jak motyw muzyczny w symfonii, w ostatniej części
tego zbiorku w dwóch wierszach „Narodziny” i „Po narodzinach”. W tej pustyni
można przejrzeć się w sobie jak w lustrze i odnaleźć – miłość. Mistyczny niemal
nastrój pustyni, jako pustego obszaru, w którym może narodzić się zachwyt,
piękno, wzruszenie. Niezwykle przejmujące to obrazy:

jest cicho i smutno
nieludzko bez ludzi
w pustynię osa nie wbija żądła
i ryba płetwą nie mąci piachu

(„Po narodzinach”)

Ostatni cykl tej książki poetyckiej to erotyki, ale jakże inne od tradycyjnych,
znanych nam z historii literatury. Juliusz Erazm Bolek pisząc wiersze miłosne
pozostaje w kręgu swojej problematyki cywilizacyjnej. I tak w rozpoczynającym
cykl wierszu („*** nawet wiatraki spadają z nieba”) śladów swojej miłości poszukuje,
jakżeby inaczej, w biblijnym raju, by wśród drzew szukać śladów stóp swojej
wybranki.

W wierszu „Nimfa” widzi swoją ukochaną jako właśnie mitologiczną postać
„zagubioną we współczesnej metropolii”. Jeśli miłość to oczywiście musi być
i płomień. Tak powstał bardzo ładny i subtelny erotyk bez tytułu, zaczynający się
od słowa „płomień”:

Wiersz „Nadchodzisz nocą” jest podsumowaniem erotyki w tym zbiorku.
Niezwykle piękny, senny utwór o marzeniach:

przychodzisz nocą
czuła jak dotyk
skrzydeł motyla
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na twojej dłoni płomień
nie można go pochwycić
nie można go ugasić
skąd się wziął
jego zieleń
jego czerwień

błądzi po ścianach
po oczach
po pamięci
szłaś jak płomień
i zrodziłaś ogień
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delikatna jak kropla
rosy na konwalii

Oto bajkowa kochanka, wymarzona, wyśniona przez bohatera:

…wymyśliłem sobie
całą ciebie
dokładnie tak jak Bóg
wymyślił człowieka
i tylko na jawie cię nie ma

Cóż trzeba zrobić, żeby postać dziewczyny zjawiła się nie tylko w sennym
marzeniu, ale także na jawie:

wystarczy uwierzyć
w siłę swego istnienia
by spełnić wszystkie sny

Otóż taka romantyczna wizja człowieka mogącego za pomocą wiary w siebie,
w swoje istnienie, zrealizować marzenia, ożywia tę poezję w finale zbioru
„Abracadabra”. Poeta jako demiurg, jako bóg swojego istnienia, w którym może
dokonywać cudów za pomocą miłości.

Wiersze Juliusza Erazma Bolka to swoiste „klucze do zwierciadła”, klucze
do zrozumienia samego siebie przez czytelnika. „Kluczowym” wierszem w tym
zbiorze jest utwór „Ja”, w którym bohater liryczny stojąc przed lustrem zastanawia
się: kim jestem? Otóż należy odnaleźć „klucze do zwierciadła”, aby móc właściwie
zinterpretować kondycję współczesnego człowieka. Kim jestem, kim my jesteśmy?
Na to pytanie każdy człowiek musi sobie odpowiedzieć sam. Ale dzięki utworom
Juliusza Erazma Bolka odpowiedź nie będzie błaha i powierzchowna, choć zapewne
niełatwa.

Zdzisław�Antolski

Juliusz Erazm Bolek, „Abracadabra”, grafiki Maciej Dworak, przekład na język
angielski Anita i Andrew Fincham, Wydawnictwo Książkowe IBiS, Warszawa 2010,
s. 112.
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Opi nie o twór czo ści Ju liu sza Era zma Bol ka:

Roman Śliwonik, poeta:
Poezja Juliusza Erazma Bolka jest bardzo nostalgiczna, refleksyjna, trochę
surrealistyczna, operująca paradoksem. Autor, poza wzruszeniem i przeży-
ciem smutnym, chce nam jeszcze przekazać nie tylko widzenie chwili, ale
i podpatrzonego i przeżytego życia. Czyli mamy tu do czynienia z wierszami
chcącymi pokazać świat i ludzi. Wierszami myślącymi, a nie tylko tęsknymi.

Zbigniew Jerzyna, poeta:
Od kilku lat śledzę rozwój poetycki Juliusza Erazma Bolka i coraz bardziej
utwierdzam się w przekonaniu, iż ta poezja zaczyna nabierać indywidualnego
charakteru, zaczyna brzmieć własnym tonem. Te wiersze są owocem
niepogodzenia. Bolek jest szczególnie wrażliwy na obojętność i znieczulicę
świata i na dotkliwą samotność człowieka w tym świecie. Wiele jego wierszy
opisuje szarość i bylejakość ludzkiej egzystencji. Mocną stroną poety jest
poczucie ironii i groteski.

Krzysztof Gąsiorowski, poeta:
W wierszach Juliusza Erazma Bolka, decydujące o ich poetyckości, wrażenie
nazywania stosunku do świata, po raz pierwszy, najczęściej osiągane jest
przez „konstatację”, przez wyznanie złudzeń dzieciństwa. Wiersze te jak
gdyby po raz pierwszy stwierdzają (stwarzają) nową sytuację egzystencjalną
swego bohatera. Oto piękny, dyskretny obraz samotnej nocy i porzucenia
w „Śnie pełnym Ciebie”. Oto swoista „analiza” nagości najpierw stającej się,
a potem nagle przestającej być ludzką sprawą. Oto gorzki żart o miłości
bliźnich. Konstatacja.

Nie tylko przeżywamy i widzimy świat, potrzebujemy go także
zrozumieć, nadać mu sens i ludzką wiarę. Nic tedy dziwnego, że
po „konstatacjach”, po impresjach zaczynają się pojawiać w wierszach
Juliusza Erazma Bolka próby poetyckiej refleksji, zaczyna odsłaniać się
ludzka logika doświadczenia. W wierszach Juliusza Erazma Bolka rozpoczęło
się rzetelne i wiarygodne potwierdzone przekonywującym przeżyciem
stwarzanie nowego poetyckiego pejzażu.
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Sny�z tysiąca�i jednej�rzeczywistości

Fragmenty�dyskusji�o snach,� realizmie�magicznym�i rzeczywistości,�która
odbyła�się�podczas�spotkania�autorskiego�Juliusza�Erazma�Bolka,�laureata
Nagrody X Światowego�Dnia�Poezji,�ustanowionego�przez�UNESCO

Aleksander Sokołowski, prezes Republikańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
w Litwie: Co� odgrywa� główną� rolę� w Pana� twórczości?� Świadome,� planowe� pisanie,�
czy�spontaniczna�gra�podświadomości,�fantazji?�

Juliusz Erazm Bolek: Przyznam szczerze – nie nazywam się Maria Konopnicka,
ani Adam Asnyk. Nie posiadam nazwisk osób, które potrafią wstać o siódmej rano
i powiedzieć sobie, że dzisiaj napiszą 10 stron tekstu. Działam w kompletnym
chaosie. Są takie chwile, że piszę jeden wiersz po drugim i w żaden sposób
nad tym nie panuję. A potem jest marazm, cisza – mogę przez parę miesięcy
w ogóle nic nie zapisać, nawet nie poczuć zaniepokojenia z tego powodu. Nie
wiem, dlaczego tak się dzieje. Moim zdaniem, z wierszami jest tak, jak z zapładnianiem:
okres zapłodnienia nie jest w tym samym czasie, co moment narodzin. Inspiracja
niekoniecznie od razu musi zaowocować utworem. Istnieje tzw. okres inkubacji i,
w moim przypadku może on trwać krócej lub dłużej. Czasami urodzi mi się kilka
wierszy naraz, mimo, że prawdopodobnie ich czas zapłodnienia był różny. Niczego
nie planuję, jestem „chaosistą”. 

:Bardzo wygodne, wszystko można nim usprawiedliwić.

Aleksander Sokołowski: Teraz�w sporcie�bardzo�modny�jest�doping.�Czy�w twórczości�jest
on�potrzebny?�A jeżeli�Pan�go�stosuje,�to�jakiego�rodzaju�jest�to�doping?

J.E. Bolek: Dobre pytanie. W sporcie nie chodzi o żaden doping. Jeżeli ktoś prze-
tacza sobie krew lub szczepi się hormonami po to, żeby szybciej biec, to nie
stosuje dopingu, tylko w nienaturalny sposób się wzmacnia. Podejmuje pewne
działania, żeby być bardziej efektywnym. W poezji tego typu „dopalaczami” są
narkotyki, alkohol… Ja tego rodzaju „ulepszaczy” talentu nie stosuję. Ale jeśli
uznamy, że dla sportowca doping to reakcja publiczności, słowa zachęty, to taki
doping mnie również się przydaje. Mobilizujący jest dla mnie fakt, że mam
czytelników swoich wierszy i otrzymuję od nich dowody sympatii. Chcę więcej
pochwał, a to wymaga większego nakładu pracy. Mało tego – jeśli oczekuje się
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więcej pochwał, to już nie można napisać kolejnego wiersza podobnego do
poprzedniego, tylko trzeba stworzyć coś lepszego. Jak się poprzeczki nie podnie-
sie, to wszyscy to zauważą. W pewnym sensie autor żyje wiecznie na głodzie. 
Nie może tworzyć bez niekończących się pochwał. 

Agnieszka Szymanik: Chciałam� jeszcze� poruszyć� kwestię� realizmu�magicznego.� Skąd
pomysł,�by�zwrócić�się�w jego�stronę?

J.E. Bolek: Lubię realizm magiczny. Chyba nie wierzę w rzeczywistość. Wydaje mi
się, że żyjemy w realizmie magicznym. Pytanie tylko, czy przyjmujemy to
do wiadomości, akceptujemy ten fakt, czy przy pomocy „szkiełka i oka” próbujemy
udowodnić, że wszystko funkcjonuje normalnie. Podam prosty przykład: jak kursor
na ekranie mojego komputera sam się przesuwa, podczas, gdy ja nie dotykam
żadnego urządzenia, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli widzę coś, czego nie ma,
to znaczy, że to istnieje czy nie? Moim zdaniem, istnieje. To jest właśnie realizm
magiczny. Jeżeli coś zostało zaplanowane, ale to się nie stało, to dlaczego tak jest?
Istnieje pewna siła sprawcza, która spowodowała, że to się nie dzieje. To nie może
być wynikiem nieplanowanego działania. Z kolei, jeżeli śni mi się coś niemożliwego
do zrealizowania, a potem to się dzieje w rzeczywistości, to też jest zaskakujące.
Nie chodzi mi o proste zjawisko déjà vu. Dyskusyjne jest to, czym jest realizm
magiczny. Jest to ponadczasowy nurt. W literaturze utrzymuje się od dawna.
W różnych okresach był odmiennie nazywany. Nadrealność jest immanentną
cechą poezji, więc tak naprawdę nie ma poezji bez realizmu magicznego. Wpisuję
się więc w ten nurt – to znaczy wpisuję się w rzecz oczywistą. 

Karol Samsel: Agnieszka�zainspirowała�mnie�do pytania�o to,�czy�ten�realizm�magiczny
wynika� nie� ze� zwątpienia� w rzeczywistość,� ale� z nadrealizmu,� z nadmiernej� ufności
w rzeczywistość?� Wydaje� mi� się,� że� są� dwa� sposoby� dochodzenia� do realizmu
magicznego� –� z jednej� strony� wątpimy� w rzeczywistość,� z drugiej� –� przesadnie� w nią
wierzymy.�Niekoniecznie�musi�tak�być�w Pana�przypadku,�ale�może�warto�sobie�uzmysłowić,
która�z tych�dróg�tu�zadziałała…�A może�chodzi�o mieszankę�tych�dwóch�dróg?

J.E. Bolek: Ewidentnie trzeba mieć jakiś stosunek do rzeczywistości. Wtórne jest
to, czy pokładamy w niej totalną ufność, czy w nią wątpimy. Rzeczywistość nie 
jest zsynchronizowana z naszą świadomością. Następują też odstępstwa od zasady
rzeczywistości. Nie ma znaczenia, czy przyjmiemy regułę braku wiary, czy zaufania.
Istotne jest to, że rzeczywistość nie jest constans. 
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Pani z publiczności: Wczoraj�wieczorem�zastanawiałam�się,�dlaczego�piszemy�i wierzymy,
że�w tej�rzeczywistości�ludzka�istota�potrzebuje�poezji.�Czego�ludzie�potrzebują�w twórczości?
Realizmu�magicznego.� Czytając� Pana� wiersze,� zdałam� sobie� sprawę,� że� warto� napisać
o tym,�jak�się�widzi�świat�–�właśnie�po to,�żeby�ponownie�uświadomić�innym,�że�realizm
magiczny�jest�głęboką�potrzebą�każdego,�piszącego�i niepiszącego,�człowieka.

J.E. Bolek: Zróbmy doświadczenie na bardzo elementarnym poziomie. Jesteśmy
na jednej sali, teoretycznie funkcjonujemy w jednej rzeczywistości, ale każdy z nas
siedzi w innym miejscu. Wobec tego rzeczywistość poszczególnych osób jest
różna. Kiedy wczoraj byliśmy świadkami pokazu tańca arabskiego, który odbył się
podczas wręczania Nagrody X Światowego Dnia Poezji, ja, będąc na scenie,
widziałem coś zupełnie innego niż osoby siedzące na sali. Uczestniczyliśmy w tej
samej rzeczywistości, ale każdy z nas brał w niej udział w inny sposób. Poszczególne
osoby uczestniczyły w niej poprzez swoje doświadczenia, swoją kondycję psychiczną
i fizyczną. To powoduje, że każdy z nas miał swoją własną rzeczywistość. 

Pan z publiczności: U poetów� bardzo� często� zdarza� się� taka� sytuacja,� że� budzą� się�
rano�z gotowym�wierszem…

J.E. Bolek: Ja nie mam tego rodzaju doświadczeń. Zdarzyło mi się napisać parę
wierszy, które wynikały ze snów, ale sny były tylko inspiracją. Nie układam wierszy
w snach. Ciekawe jest pytanie, czym jest sen. Wciąż nie znamy na nie odpowiedzi.
Naukowcy próbują się tego dowiedzieć – nadaremno. Nie wiadomo, czy sny to 
są nasze wspomnienia, czy marzenia… Najczęściej sny nam uciekają. Podobno
niektórzy mają czarno-białe sny. Jako właściciela kolorowych snów, bardzo mnie 
to frapuje. Istnieją też senniki, które tłumaczą różne fragmenty naszych marzeń
sennych. Przyznam szczerze, że nigdy mi się nie sprawdzały symbole opisywane
w sennikach, więc nie bardzo im ufam.

Pan z publiczności: Czy� mógłby� Pan� przeczytać� wiersz� z tomiku� „Abracadabra”,�
który�się�Panu�szczególnie�podoba?

J.E. Bolek: Problem jest taki, że wszystkie wiersze z tomiku „Abracadabra” bardzo
mi się podobają. Dokonywanie wyborów jest najgorsze, najtrudniejsze. Skoro
wszystkie wiersze mi się podobają, to co mam zrobić?
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JoAnnA�MArciniAk

Mniejszościowiec,�czyli�o�co�chodzi�podmiotowi�lirycznemu
Juliusza�Erazma�Bolka

Jednostajny� jest� rodzaj� ludzki.� Większość
przepracowuje�przeważną�część�czasu,�by�żyć,
a� ta� odrobina� wolności,� która� im� pozostaje,
niepokoi�ich�tak,�że�używają�wszystkich�środków,
by�się�jej�pozbyć.

Johann Wolfgang Goethe, 
Cierpienia�młodego�Wertera

łowa Goethego, pochodzące z jego wybitnego studium nieszczęśliwej
miłości, słabo kryją w sobie pogardę, jaką darzy wspomnianą większość jej
opozycja. Istnieje bowiem mniejszość, która nie lęka się owej krztyny

swobody, jaka powstaje w niszy między próbami sprostania kolejnym oczekiwaniom
społeczeństwa. Mniejszość, która owe drobne momenty poza wyścigiem hołubi
i w których czuje się znacznie lepiej niż w bezpiecznym, acz sztywnym garniturze
konwenansu. Mniejszość, którą nudzi i nuży dreptanie wraz z tysiącami innych
umysłów prostymi i utartymi szlakami. 

Powyższy cytat kojarzy mi się nierozerwalnie z Juliuszem Erazmem Bolkiem.
Jak sam kiedyś przyznał – w rozmaitych sytuacjach życiowych przypadała mu
przeważnie rola osoby będącej na przekór, idącej pod prąd, obciążonej paradygmatem
bycia w opozycji. Podobny obraz wyłania się z jego wierszy.

Osobiście jestem przeciwna stawianiu znaku równości pomiędzy autorem
wierszy a podmiotem lirycznym uznając, że ten ostatni jest raczej świadectwem
jakiegoś doświadczenia, zapisem wrażenia umysłu pod wpływem chwilowego,
rzecz jasna – subiektywnego – doznania. 

Pomimo to w kilku fragmentach niezwykle różnorodnej w formie i treści
twórczości Juliusza Erazma Bolka zobaczyłam wspólny mianownik, tę samą postać,
która w różnych sytuacjach życiowych wykazuje te same cechy: bystrość, prze-
nikliwość osądu, żądzę poznania prawdy i radykalny, chwilami wręcz autodestrukcyjny
idealizm.
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Literacki byt Juliusza Erazma Bolka – nazwijmy go dla potrzeb eseju
Mniejszościowcem – to ktoś, kto w charakterze życiowego creda prędzej niż hasła
psychologii sukcesu wykorzysta cytat z Fiodora Dostojewskiego: Żyć, to przekształcać
siebie w dzieło sztuki. Dziś słowa te brzmią nieco pretensjonalnie, ale ich realizacja
przez Mniejszościowca nie wynika z potrzeb kreowania własnego wizerunku,
a raczej z karkołomnych prób pozostania ze sobą w zgodzie w świecie zdominowanym
przez ludzi innego autoramentu.

Mniejszościowiec wśród większościowców czuje się niekomfortowo, jak
stary wagabunda, który przypadkiem znalazł się w autokarze pełnym turystów.
Rozszerzonymi od częstego patrzenia się w niebo źrenicami widzi więcej niż jego
współpasażerowie, przywykli do gapienia się w telewizor. Włóczęgę uderzają źle
zestawione kolory, drażnią tandetne sprane pokrowce, męczy zaduch powstały
wskutek awarii klimatyzacji. Wie o miejscu przeznaczenia więcej niż mądrzący się
przed uczestnikami pilot-rezydent, ale słucha jego rewelacji podobnie jak pozostali.
Bo i czemużby nie? Wszak na pozór jest jednym z nich, pije z nimi wódkę, kupuje
bułki w tym samym sklepie i ogląda się za tymi samymi dziewczynami. Zapis tego
stanu można znaleźć w wierszu „Z własnej woli, który może uchodzić też
za manifest-spowiedź społeczeństwa konsumpcyjnego.

Mniejszościowiec otrzymał jednak dary (a może przekleństwa) bardziej
przenikliwej obserwacji, głębszej refleksji i większej niż przeciętna wrażliwości.
Drażni go więc bylejakość życia, której większość jego otoczenia nie zauważa. Nie
przeszkadza im, że ich życie jest ciągiem zaniedbań, fuszerek i aktów słabości. Nie
jest to wyłącznie ich winą – wskutek niesmacznego żartu Historii wychowano ich
w systemie, który w sferze idei równość stawiał na piedestale (w praktyce dzieląc
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Z�własnej�woli

jak dobrze nam się żyje
budzimy się co rano
z własnej woli

i programujemy jadłospis
potem jeśli mamy ochotę
to trochę pracujemy
odpoczywamy i kochamy się
z żonami sąsiadów

to jest nasz obowiązek
nie wiemy co to państwo
nie wiemy co to władza
nad wszystkim czuwa przypadek
do którego co wieczór
modlimy się
byśmy niespodziewanie
nie zaczęli myśleć
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dobra według klucza kolesiostwa, jak to zawsze było na świecie). Egzekwowanie
owej równości oznacza bezustanne równanie w dół, kiepskość staje się powszechnie
obowiązującym standardem. Taki stan rzeczy ilustruje wiersz, pod jakże znaczącym
tytułem „Bo ja jestem”, gdzie „bo” znalazło się nad wyraz świadomie.

Ów stan utwierdza większościowców w przekonaniu, że nie ma lepszego
świata, lepszej jakości. Nie szukają więc wysokich wartości w życiu i nie czują się
zobligowani do dawania z siebie więcej niż absolutnego minimum. Jako produkty
(niekiedy uboczne) byle-szpitali, byle-szkół i byle-miłości łatwo przywykają do byle-
świata i są byle-pracownikami, byle-małżonkami, byle-ludźmi. Byle-jakimi, ale są,
istnieją i zasiedlają tę piękną planetę. Niczym Wolterowski Kandyd są święcie prze-
konani, że tak być powinno i że wszystko zmierza ku lepszemu na tym najlepszym
ze światów. Przedstawiciele większości nazywają siebie pogodzonymi z losem.
W rzeczywistości są pełni frustracji i pretensji, a negatywnego potencjału w sobie
nie potrafią przekuć w motor zmian. Jak w starej wschodniej opowieści chcieliby,
aby cała Ziemia była wyłożona skórą, żeby wygodniej było im po niej chodzić. Nie
wpadną jednak na pomysł, aby swe obolałe stopy obuć w skórzane ciżmy. 

Psychologia nazywa taki sposób działania (czy też niedziałania) „reaktyw-
nością” – jest to zwolnienie siebie z odpowiedzialności za własne życie, zdanie się
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Bo�ja�jestem�

urodziłem się w szpitalu
bez salowych
do żłobka chodziłem
zastępczego
potem do przedszkola 
za łapówkę
do podstawówki wpuścili
bo deficytowa
uczyłem się pilnie 
jak uczyć się bez podręczników
liceum mi nie zamknięto
przez niedopatrzenie
studia skończyłem
dzięki rutynie

ożeniłem się z brzydką dziewczyną
innych nie było
moje mieszkanie wypaczone 
bo standardowe
dzieci nie mam
zabrakło przydziału
do pracy chodzę 
jak niemądry
z założonymi rękami
stoję 
inaczej nie wypada
na wyższym stopniu
wyszczerbienia
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na „przypadek”, „pech”, „fart”, „uśmiech losu” i inne sprytne, przekazywane
z pokolenia na pokolenie, wymówki. Łatwiej odczytywać przyszłość z gwiazd niż
uruchomić umysł i ducha. Łatwiej jest zrobić coś „tak sobie”, niż z sercem.
Łatwiej poddawać się nastrojom i zachciankom niż ćwiczyć wolę. Jednak biologiczne
zjawisko atawizmu mówi nam, że nieużywane organy w ewolucji ulegają zanikowi
i niestety, jest to dolegliwość dziedziczna i zaraźliwa. Ci ludzie są bez wątpienia
„wyszczerbieni”. Pytanie brzmi: czy to wada fabryczna, czy skaza nabyta poprzez
używanie przedmiotu (umysłu? Serca?) w sposób niezgodny z przeznaczeniem?

Mniejszościowiec, wcześnie uświadomiwszy sobie defekty rzeczywistości
w której żyje, postanawia z tym zawalczyć. Jest człowiekiem bez ustanku
poszukującym sensu życia i mądrości. Niegdyś żądny wiedzy, przez wiele lat
zapalczywie chłonął obraz świata podawany przez media i innych ludzi, szukając
pośród nich mądrości, która jest, jego zdaniem, jedyną połową prawdy, jaką znamy.

Jednak jest to zadanie karkołomne. Nasz świat nie jest prostym światem
naszych przodków. Z pewną zazdrością możemy myśleć o protoplastach z głębokiego
średniowiecza, żyjących w rzeczywistości, w której granice były dość jasno
ustanowione, autorytety święte i nieomylne, a skromny wybór perspektyw nie
wpędzał ludzi w zagubienie. Nasze czasy są bardziej różnorodne, bogatsze
i demokratyczne, czyniąc wypowiedź uczestnika reality show równą słowom
noblisty, tak samo szumiącą i prędko rozpływającą się w pędzie życia. Odwieczna
chęć poznania i zrozumienia świata wiąże się z chłonięciem milionów niepotrzebnych,
sprzecznych i często zupełnie kretyńskich informacji. Stąd tez ironiczna recepta
na ten stan rzeczy zawarta w wierszu „Mądrość”.
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Mądrość

jeśli chcesz
osiągnąć doskonałość
musisz
osiągnąć równowagę
a zatem odrzuć
księgi pysznych mężów
którzy twierdzą
że coś wiedzą
i prowadzą ciebie

fałszywymi ścieżkami labiryntu
przestań czytać gazety
przestań oglądać telewizję
przestań słuchać radia
przestań rozmawiać w kolejkach
porzuć żądzę
posiadania wiedzy
albowiem wielcy są tylko ci
co bez nauki osiągają
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Podmiot liryczny Bolka odwraca się tyłem do męczącego feerią barw
i kakofonią dźwięków szalonego świata, zamyka oczy i szuka sensu w sobie.
Refleksja przypomina słynne słowa Kanta „niebo gwiaździste nade mną, prawo
moralne we mnie”. W dążeniu do poznania smaku życia dochodzi do wniosku, iż
nie sztuką jest bezmyślnie się nim obżerać, lecz wyciągnąć z niego zaledwie kilka
rarytasów, i to, co niesłychanie ważne, kierując się WŁASNYM gustem, osobistym
prawem, prywatną aksjologią, bez oglądania się na to, co tak zwana opinia publiczna
uznała za wartościowe czy sensowne. Ten pogląd odzwierciedlają epigramaty,
a właściwie aforyzmy:

Mniejszościowiec jako człowiek wytrwały w swych poszukiwaniach spróbował
wszystkiego i zna rozkoszny smak robienia rzeczy pozbawionych logiki czy
perspektyw, ot, dla samej przyjemności balansowania na cienkiej czerwonej linii
między szaleństwem a rozsądkiem. Te „cudowne manowce”, które uwiodły już
wielu wrażliwców, ze Stachurą na czele, pozwalają na bycie sobą. Samotność, jaką
tam znajduje, daje mu poczucie wewnętrznej spójności, siły i inspirację do bycia
lepszym człowiekiem. Takie postępowanie opisane jest w poniższym utworze:
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wiedzę absolutną
przez czystość i
nieskażenie wiedzą
swego umysłu
tylko w nich może wstąpić
Duch Mądrości

a kiedy już wstąpi
weź sobie szklankę 
z dobrze schłodzoną colą z lodem
i plasterkiem cytryny
i zatańcz Lambadę

*�*�*
jeśli coś nie ma sensu
jest piękne
jeżeli coś ma sens
pojawiają się wątpliwości

*�*�*
czasem 
najgorszym grzechem 
jest logiczne myślenie

*�*�*
z dala od ludzi 
odnajduję siebie
układam kształt

człowieka
wracam i znów
zbieram układankę
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Wzmocniony duchowo podmiot liryczny Bolka wraca do tak zwanych
„swoich” – i cóż go tam spotyka? Niczym Mickiewiczowska Karusia z „Romantyczności”
mógłby rzec: „Źle mi w złych ludzi tłumie /Płaczę, a oni szydzą / Mówię, nikt nie
rozumie / Widzę, oni nie widzą”. Myśli i czuje inaczej niż ogół, więc jest skazany
na niezrozumienie. Jednak zanadto kocha on wolność we wszystkich jej przejawach,
że nie zrezygnuje z niej dla ludzkiej akceptacji. Oznaczałoby to powrót do więk-
szości, do jej umiłowania przeciętności, ksenofobii, lęku przed zmianami. Tego
Mniejszościowiec nie jest w stanie przyjąć i to skazuje go na nieuchronną samotność,
zakłócaną wybuchami nieposkromionej tęsknoty za ludźmi, bo w końcu człowiek 
ze swej natury jest istotą społeczną. Nie ma jednej recepty na szczęście. Być może
najwłaściwszą z nich jest balansowanie między tłumem a pustelnią, między
uleganiem postanowieniom ogółu, a podążaniem drogą własnego sumienia.

Człowiek niemyślący samodzielnie nie zazna nigdy szczęścia, jakie przynosi
odpowiedzialność i niezależność. Z drugiej strony totalny nonkonformista, żyją-
cy nie oglądając się na innych, w końcu obojętnieje i staje się totalnym egoistą.
A jednak w tej codziennej szarudze, w miotaniu się pomiędzy sobą a społeczeństwem
zdarzają się momenty wielkie i spektakularne. Autor zapisał to w poniższej
miniaturze:

*�*�*
są epoki które nie istnieją
są chwile które trwają wiecznie

Nieistniejące epoki, szare paciorki dni, przemykają nam w zwykłym znoju,
lub – jeśli jesteśmy urodzeni w przysłowiowym czepku – „w stanie spokojnej
szczęśliwości”. Pojęcie owo, skradzione od wspominanego już Goethe’go, przytaczam
celowo. Wszak, powiedzmy to szczerze, nikogo z nas nie wzrusza spokojna
szczęśliwość. Wertera (on to bowiem wypowiada te słowa) nie zapamiętaliśmy
przecież z czasów jego „nieistniejącej epoki”, z czasów beztroskich i banalnych; to
jego rozdzierająca nieszczęśliwa miłość, ów boski czy szatański dar, przebłysk
szaleństwa, uczynił go wiecznie żyjącym.

Mniejszościowca także brzydzi banał w miłości, mierzą Walentynki. Krzywi
się na widok wszędobylskich plastikowych serduszek i gardzi szczebioczącymi
parkami, ściągającymi tłumnie do multipleksów na maratony komedii romantycznych.
Jego miłość to romantyzm sentymentalny, zgodny z biologią i rytmem przyrody.
Taką deklarację odnaleźć można w wierszu „Jak kropla i wiatr”.
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Podmiot liryczny Bolka nie potrzebuje zapachu popcornu, popularnych
pościelów, czy wymyślnych pozycji zaczerpniętych z „Cosmopolitanu”, by kochać.
Darzenie kogoś miłością jest organiczne, jest jedną z podstawowych czynności
życiowych, tak naturalną jak deszcz czy wiatr. Cechuje je brak umiaru i zdrowo-
rozsądkowości. Kiedy kocha, jego najdroższa wypełnia mu cały świat. Stara Ziemia
wiruje wówczas szaleńczo jak świeżo nakręcony dziecięcy bączek. Pękają wszelkie
tamy, zacierają się wszystkie granice – czas, przestrzeń, wielkie życiowe cele i małe
codzienne sprawki. Wszystko miesza się i rozmywa, tworząc bezkształtne tło dla
jedynego ostrego kształtu – Miłości. Dla Mniejszościowca kochać znaczy obcować
z absolutem, roztopić się z ukochaną w błogim niebycie i trwać tak wiecznie. Zapis
tego widoczny jest w wierszu dialogowym „Podróż między gwiazdy”.

Podróż�między�gwiazdy

POETA: 
podróż między gwiazdy
jak niemy dotyk fali
a szybkość jest nieograniczona
czas
nie ma czasu
tylko ta nasza podróż
do drugiej drogi mlecznej
nazwijmy naszą miłość
Królestwem Jednej Nocy
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Jak�kropla�i�wiatr

chciałbym być kroplą wody
ześlizgującą się z zielonych liści
i tonącą gdzieś w ziemi
tylko po to by odnaleźć
drogę do nieba przez liście
przez wiatr gonić nie wiadomo gdzie 
by znienacka paść na twój policzek

chciałbym być podmuchem wiatru
i nie martwić się przemijaniem
przeciskać się przez szpary 
marszczyć twarz wody
gonić nieprzytomnie przez świat
i przeszywać cię rozkosznym dreszczem
i pamiętaj zawsze kiedy mnie nie ma
że zawsze mogę być 
kroplą wody albo podmuchem wiatru
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DZIEWCZYNA :
Przecież jest dzień
poza tym pozwól mi się ubrać
muszę jeszcze 
coś załatwić

Jednak jego najdroższa nie w pełni pojmuje jego intencje, nie dzieli z nim
jego celów, bo ona nie z jego rasy, nie Mniejszościówka, lecz Większościówka z wy-
szczerbieniem. Szczęśliwa na Ziemi, wśród swych miłych przyziemnych spraw
i słodkich przyjaciółek-większościówek, ani myśli odchodzić od zmysłów czy
roztapiać się w niebycie. Którejś nocy stwierdza, że czuje się zmęczona różnicami
w światopoglądzie. Upewniwszy się, że jest jeszcze dość atrakcyjna, by znaleźć
innego, wstaje cichutko, zostawia wczorajszą twarz na poduszce, wczorajsze
rajstopy w łazience i odjeżdża pierwszym autobusem. Mniejszościowiec budzi się
rano i czuje się wolny; zamiast kobiety u boku towarzyszy mu znów poczucie
własnej nieposkromionej odrębności.

A więc, summa summarum, jaki jest świat Mniejszościowca? Czy jest
doświadczonym przez życie pesymistą, srodze owym życiem zawiedzionym?
Bezbronnym wrażliwcem, przyjmującym na siebie problemy „miljonów” (że
zacytuję Mickiewicza) – zgoła niepotrzebnie? A może zwykłym, może nieco
nadzwyczajnie przenikliwym człowiekiem, któremu poezja pomaga zachować
duchową higienę, gdy życie bezwzględnie egzekwuje od niego zgniłe kompromisy?
Czy jego, niekiedy gorzka, krytyka ludzkości, wynika z zatwardziałej mizantropii,
czy przeciwnie – z życzliwego, acz realnego spojrzenia na ludzkość? Czy jest
szczęśliwym człowiekiem w tym dziwnym i mało przyjaznym świecie? Odpowiedź
poniżej:

świat to nie jest to co ciebie otacza
czym zachłystujesz się dotykając ręką
świat jest to radość którą promieniujesz
koniec świata zaczyna się gdy ona wygasa

Joanna�Marciniak
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Opinie o twórczości Juliusza Erazma Bolka:

Anna Samusionek – aktorka
Z Juliuszem Erazmem Bolkiem znamy się od tak dawna, że ze względu
na moją płeć piękną nie będę podawać liczby lat, no może zdradzę tylko, że
to liczba dwucyfrowa... Poznaliśmy się podczas Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni. Od początku uwielbiałam (zarówno czytać jak
i recytować) to co Julek pisze, zwłaszcza jego poemat „Sekrety Życia.
Kalendarz poetycki”, bo w jakiś dziwny sposób, mimo często nietypowej
formy, zwięzłości poetyckiej wypowiedzi (jakby tylko zaznaczał lub wskazywał
kierunek), trafia prosto w „procesory” mojej wyobraźni i uczuć, zaskakuje
puentą, wnikliwością i wymykaniem się upływowi czasu. A przy tym ten
jego osobisty spokój i opanowanie! Wyjątkowy człowiek – artysta na
współczesnej mapie.

Do ro ta Zwol ska, kry tyk i dzien ni karz:
Ta kim wy jąt kiem zda ją się być „Se kre ty ży cia” Ju liu sza Era zma Bol ka. Ten
czter na sto plan szo wy, ścien ny ka len darz jest przede wszyst kim po etyc ką re -
flek sją nad ta jem ni cą by cia. Róż ni się ona od wie lu zna nych li te rac kich
prób wpi sa nia ludz kiej eg zy sten cji w upo rząd ko wa ny ry tu ał przy ro dy, al bo
w skoń czo ność pór ro ku. W dwu na stu wier szach, jak w dwu na stu mo -
men tach ży cia, ukry tych jest dwa na ście se kre tów. Ale nie znaj dzie my tu 
ża lu za utra co nym cza sem, nie bę dzie my my śleć o prze mi jal no ści czy kru -
cho ści ży cia. Wręcz prze ciw nie. Każ da kar ta ka len da rza przy no si ze so bą
ra dość, opty mizm i za chwyt nad świa tem. Każ dy wiersz uczy pa trze nia
w przy szłość.
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MArek�roZenek

Historia�„Sekretów�życia”

oemat „Sekrety Życia”. Kalendarz Poetycki” Juliusza Erazma Bolka to
oryginalny pomysł artystyczny kalendarza, afirmującego Życie, najwspanialszy,
pierwotny dar jaki ofiarowano nam na Ziemi. Utwór uchodzi za najwy-

bitniejsze osiągnięcie literackie poety, czego dowodem może być chociażby to, że
został on przetłumaczony już na ponad 30 języków. Poemat cieszy się zainte-
resowaniem innych twórców, no i oczywiście czytelników.

Juliusz Erazm Bolek w „Sekretach życia. Kalendarzu poetyckim” dokonał
ciekawego zabiegu artystycznego. Autor podzielił życie człowieka na dwanaście
etapów i przyporządkował je kolejnym miesiącom. Utwory poetyckie, w metaforyczny
sposób, odnoszą się do okresów kalendarzowych, z którymi są związane. Wszystkie
wiersze charakteryzuje witalność. Poeta przedstawia różne poglądy i pomysły,
pozwalające na czerpanie satysfakcji z życia, na wszystkich jego etapach, od naro-
dzin po zmierzch. Podczas lektury uderza wieloznaczność wyrażanych myśli,
dająca szansę do zróżnicowanych, indywidualnych interpretacji. Co więcej, wszystkie
utwory stanowią apoteozę życia, ujawniając jego sens.

Po raz pierwszy „Sekrety Życia. Kalendarz Poetycki” zostały opublikowane
jako kalendarz ścienny na rok rozpoczynający nowe tysiąclecie. Wiersze zostały
opatrzone grafikami Joanny Czernieckiej, która również zaprojektowała kalendarium
i szatę graficzną całości. Pomysł został zrealizowany dzięki Panu Bartoszowi
Mateja i jego przedsiębiorstwu Prografix.Premiera i promocja Kalendarza odbyła
się 11 grudnia 2000 roku w Teatrze Małym w Warszawie. Tego wieczoru wszystkie
wiersze zostały wyświetlone w przestrzeni, przy wykorzystaniu techniki laserowej,
podczas pokazu typu światło i dźwięk. Było to prawdopodobnie pierwsze na świecie
zaprezentowanie poezji w tak oryginalny sposób. Całe przedsięwzięcie wzbudziło
podziw widzów. Ten wspaniały pokaz był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu i pasji Pani Basi Rabcewicz, jej agencji Agmen Promotion oraz efektom spec-
jalnym, stworzonym przez TSE Technical Service For Events. „Sekrety Życia”
zyskały uznanie środowiska plastycznego i publikacja została włączona do konkursu
Vidical, najważniejszej imprezy twórców i producentów kalendarzy. 

Na podstawie „Sekretów Życia” aktorka, Anna Samusionek, stworzyła swój
własny monodram. Premiera tego miniprzedstawienia odbyła się w siedzibie
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Bussines Centre Club wiosną 2001 roku. Rok później „Sekrety Życia” ukazały się
w formie książki. Ze względu na bardzo duże gabaryty (470 mm x 530 mm) i wagę
(1,5 kg) publikacja ustanowiła rekord Guinnessa na największy tom poetycki.
Działania artystyczne miały zwrócić uwagę na ideę projektu, która spotkała się
z ciepłym przyjęciem ze strony czytelników.

Część zwolenników „Sekretów Życia” zwracała uwagę, że książka ze względu
na swoje rozmiary jest trudna w codziennym użytkowaniu. Artystka taneczna
i właścicielka Teatru Sabat, Pani Małgorzata Potocka zachwyciła się poezją, a później
powiedziała: och, jaka szkoda, że ta książka nie zmieści mi się w torebce. To
zainspirowało Juliusza Erazma Bolka do dalszej twórczej pracy nad projektem.
W efekcie doszło do kolejnego wydania „Sekretów Życia”, tym razem w wersji
bodybook, rozwiązaniu opatentowanym przez poetę. Jest to miniaturowa wersja
książki, tak skonstruowana, że można ją powiesić na szyi. Pozwala to na trzymanie
utworów zawsze przy sobie i korzystanie z ich treści w każdej chwili. 

Spore grono czytelników twierdzi, że „Sekrety Życia” są bardzo inspirujące
i dają dodatkową energię. Niektórzy zgłosili, że wiersze zawarte w książce,
w trudnych chwilach, dodały im otuchy. Wiele osób traktuje kalendarz poetycki
jako talizman czy amulet. Dlatego, w nowych wydaniach książki w wersji bodybook,
na okładce pojawił się dopisek: „na szczęście”.

W styczniu 2010 roku na pl. Bankowym, w arkadach Pałacu Wojewody
Mazowieckiego w Warszawie została zaprezentowana trójwymiarowa wystawa pla-
styczno-literacka Luizy Kwiatkowskiej, zainspirowana poematem „Sekrety Życia”.
Prace wykonano drukiem lentykularnym. Pomogło w tym Muzeum Książki Arty-
stycznej w Łodzi. Ekspozycja wzbudziła żywe zainteresowanie. Kilkusettysięczną
publiczność interesowała zarówno treść poematu, jak również oryginalna, „ruchoma”
forma prezentacji. W październiku 2010 roku ekspozycja została zaprezentowana
w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Wernisaż odbył się
w czasie inauguracji IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej, a poemat publiczności
zaprezentował aktor Krzysztof Kolberger. Jego genialna interpretacja wzbudziła
owację publiczności, która artyście podziękowała brawami na stojąco. Aktorowi
akompaniowała młoda kompozytorka i pianistka, Anna Maria Huszcza. Na marginesie
warto wspomnieć, że był to ostatni publiczny występ Krzysztofa Kolbergera.

W listopadzie 2010 roku powstała wystawa „Sekrety Życia. Kalendarz
poetycki – Podróże po Azji południowo-wschodniej” w realizacji Anety Sochy.
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Poemat został skomentowany zdjęciami reporterskimi w nowatorski sposób.
Ilustracje nie odnosiły się do pór roku, ani do etapów życia, tylko do rytmu
odzwierciedlającego każdą z dwunastu części utworu. W bardzo ciekawy sposób
do zilustrowania poematu podszedł też Franciszek Maśluszczak, przygotowując
dwanaście oryginalnych grafik, które okazały się wn polsko-angielskiej wersji książki
„Sekrety życia”.

Poemat „Sekrety życia. Kalendarz poetycki” stał się materiałem literackim,
wykorzystywanym w programie translatorskim „Pokonać wieżę Babel”. Akcja ma
na celu integrację tłumaczy literatury polskiej. Głównym zadaniem jest
przetłumaczenie poematu na wszystkie dostępne języki, tak aby umożliwić ludziom
na całym świecie zapoznanie się z myślami, dotyczącymi afirmacji życia. Wszystkie
osoby zaangażowane w przedsięwzięcie pracują na zasadach honorowych. Do tej
pory poemat został przetłumaczony na angielski, białoruski, bułgarski, czeski,
esperanto, hindi, hiszpański, litewski, łotewski, macedoński, niemiecki, pendżabski,
portugalski, serbski, słowacki, rosyjski, szwedzki, ukraiński, włoski, a także na łacinę.
Ciekawostką jest, że był też kanwą do przekładu na gwary polskie: białostocką,
rawską, kielecką, kurpiowską, Lachów nowosądeckich, pałucką i podhalańską.
Wszystkie wersje językowe, a także aktualne informacje na temat projektu są za-
mieszczane na specjalnej stronie internetowej, poświęconej poematowi „Sekrety
życia” www.life.art.pl. 

Marek�Rozenek
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JUliUsZ�erAZM�Bolek

Sekrety�życia.�Kalendarz�poetycki
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Styczeń

wszystko startuje 
gna do przodu 
wierząc 
że gdzieś jest meta 
na której 
można być pierwszym 
obiecując 
wszechświatu zwycięstwo 
tak naprawdę 
ważny jest tylko 
udział w gonitwie 
jednak czasem 
wygrywają ci 
którzy nie drgną
nawet powieką 

Luty

kiedy za szybko strzelasz 
nie trafiasz 
kiedy za szybko biegniesz 
padasz przed metą 
kiedy za szybko zwyciężasz 
tracisz rozkosz walki 
zawsze trzeba odkryć rytm 
po którym rozpoznaje się 
mistrza 

Marzec

każdy dzień 
przynosi nowe zwiastuny 
drogi którymi krążysz 
opowiadają swoje historie 
wsłuchuj się w ich kłamstwa 
nigdy nie wiadomo 
kiedy rodzi się 
coś zupełnie nowego 
dobra nowina 
może być ukryta pod kamieniem 
w niedbale płynącej rzece
albo być zaczarowana 
w twoich myślach  

Kwiecień

zmienność barw
niepewność okoliczności
i popadanie 
ze skrajności w przepaść 
potrafi być męczące 
w tym całym szaleństwie 
tkwi siła poznania 
warto ją wykorzystać 
w wędrówce
do ogrodu wyobraźni 
tam schowane są 
najcenniejsze skarby 

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:28 PM  Strona 82



83

Maj

kolory otwierają przestrzeń 
zapachy skupiają uwagę
dźwięki mówią o przyszłości 
smaki przekazują sekrety
spojrzenia dają znać
dotknięcia przybliżają
trudno utrzymać równowagę
to uczucie życia
i myśl o zatraceniu się w nim 

Czerwiec

słońce sięga gwiazd 
odbierając nocy czas 
teraz wszystko jest możliwe 
wszystko zaczarowane 
miłosne wróżki 
zaklęcia rozsiewają 
na dłoni ktoś podaje raj 
cuda budują imperia
nawet grawitacja traci sens 
na drzewach dojrzewają uśmiechy 
radość jest plonem 
magia piękna ogarnia świat 
życie triumfuje

Lipiec

życie jest takie słodkie 
jeśli zamienisz je w bajkę 
spróbuj ją sobie opowiedzieć 
przetrzyj oczy 
kropla to woda 
podmuch to wiatr 
iskra to ogień 
piasek to ziemia 
tylko dotyk jest tajemnicą 
dotykasz spojrzeniem 
to najdłuższa historia 
ile spostrzeżesz 
tyle zdobędziesz

Sierpień

więcej więcej i więcej 
czerp pełnymi garściami 
ile się tylko da 
z rogu obfitości 
kiedy jest czas sycenia 
korzystaj z niego 
rozkosz to moment 
jak podmuch wiatru 
zostaje po nim tęsknota
rozkosz wzmaga pragnienie 
więc spijaj 
odrodzoną krainę 
szalonej fantazji 
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Wrzesień

nigdy nie jest za późno 
żeby się obejrzeć do tyłu 
zawsze warto 
coś sobie przypomnieć 
odebrać lub naprawić 
świat nie jest idealny 
ale czasem tak łatwo 
go udoskonalić 
i można triumfować  

Październik

może nie masz już siły 
może w twoich żaglach 
zasnął wiatr 
może może może 
to tylko fatamorgany 
twoich rozgrzanych myśli 
kiedy wyrównasz oddech 
możesz jeszcze 
daleko poszybować 
poza granicę zmęczenia 
czasem cel jest bliżej 
niż można to sobie wyobrazić 
trzeba go tylko odnaleźć 

Listopad

tylko parę słów 
wykradniętych 
spod palca mgły 
kapiących jak łzy rosy 
w oku płomienia 
wspomnienia 
których nie połknie ogień
w pamięci 
siła 
niekończące się przetrwanie
echo goni 
własny głos
liście odkrywając drzewa 
skrywają własne tajemnice 
wskazówki zegara 
ciągle się przesuwają
ale czas 
zatrzymał się

Grudzień

nadchodzi czas wyciszenia 
kiedy wszystko zamiera 
zwalnia swój rytm 
może to tylko sen
wtedy w skupieniu 
lub radosnym szaleństwie 
rodzą się małe chwile
nadające przestrzeni
nowy kształt
wysypują się drogowskazy
które prowadzą
w nowy świat 
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Ilustracja�Luizy�Kwiatkowskiej�do�poematu�„Sekrety�Życia.�
Kalendarz�poetycki”�Juliusza�Erazma�Bolka.
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MAriA�kĄdZielskA

Sekrety�życia

zło wiek mi to lo gicz ny wie dział, że wszyst ko ma swój czas: był czas pra cy
i był czas od po czyn ku, czas ra do wa nia się i czas smut ku, czas ży cia oraz
śmier ci. Każ de mu z tych eta pów pa tro no wa ła kon kret na si ła, per so ni fi -

ko wa na w oso bie bo skiej. Wszyst ko zaś by ło pod po rząd ko wa ne pew nej cy klicz no ści,
rzą dzi ła ni mi har mo nia bez po śred nio wpi sa na w na tu rę świa ta, któ rej nie prze -
ciw sta wia li się na wet nie śmier tel ni. Spad ko bier ca mi tej tra dy cji są lu dzie współ cze śni.
Jed nak że wy da je się, jak by czło wiek na szych cza sów sta rał się za wszel ką ce nę 
wy rzec owej mi to lo gicz nej mą dro ści. Pod czas, gdy w sta ro żyt nej Gre cji naj więk-
szą cno tą oby wa tel ską by ła so ph ro zi ne (umiar ko wa nie), w XXI wie ku sta ła się nią 
nie za leż ność, pew ne swo iste sa mo sta no wie nie, jed nak że w zna cze niu nie tyl ko
etycz nym, ale rów nież fi zy kal nym. Chce my się od ciąć od na tu ry, jej po rząd ku,
sprze ci wia my się po czu ciu de ter mi na cji. Ob ja wia się to we współ cze snym ob ra -
zie czło wie ka ide al ne go: pięk ne go, mło de go, zdro we go, wiecz nie peł ne go ener gii
(fil mo we go wam pi ra, uko cha ne go przez kul tu rę ma so wą), któ ry wła ści wie zo stał
wy zby ty cech ty po wo ludz kich. Rów nież prze cięt ny miesz ka niec du że go mia sta
w ży ciu co dzien nym sta ra się ode pchnąć ogra ni cze nia i prze kro czyć swo je moż li -
wo ści. Pod ha słem pro fe sjo na li zmu ukrył wie lo go dzin ną pra cę i szyb kie, bez-
re flek syj ne ży cie, na pę dza ne ka wą, co lą oraz pa pie ro sem w prze rwie. W me diach
po dob ny mo del ży cia nie tyl ko prze stał być kry ty ko wa nym, ale stał się wręcz 
po żą da nym. 

Ta kiej kon cep cji eg zy sten cji prze ciw sta wia się ka len darz po etyc ki au tor -
stwa Ju liu sza Era zma Bol ka, za ty tu ło wa ny „Se kre ty ży cia”. Po emat ilu stru je ży cie
ludz kie za mknię te w okres jed ne go ro ku, po dzie lo ne na dwa na ście mie się cy – od na -
ro dzin, aż po śmierć. Przy czym jest to wi zja ob ca współ cze sne mu przy zwy cza je niu,
gdyż za miast ukry wać, pod kre śla na sze nie ro ze rwal ne po łą cze nie z przy ro dą. To
ona dyk tu je eta py ludz kiej eg zy sten cji, my mo że my je dy nie sta rać się je naj le piej
zro zu mieć i wy ko rzy stać. Pod kre śla ją to rów nież ilu stra cje au tor stwa Fran cisz ka
Ma ślusz cza ka, to wa rzy szą ce każ de mu wier szo wi. Uka zu ją one zde for mo wa ne po -
sta ci w czyn no ściach nie zwy kle sym bo licz nych. Ści sły zwią zek z na tu rą wi docz ny
jest w upodob nie niu bo ha te rów do ota cza ją ce go ich pej za żu: wło sy prze cho dzą
w pę dy krze wów, rę ce wy krzy wia ją się jak ko na ry, lu dzie wy ła nia ją się z kwia tów.
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Po twier dza to głów ną te zę po ema tu, że świat przy no si pew ne zda rze nia, na rzu ca
po rzą dek, my zaś się w nim do pie ro od naj du je my. Tak w uprosz cze niu „Sty czeń”
jest mo men tem na ro dzin, „Lu ty” doj rze wa nia, „Ma rzec” okre sem po zna nia, „Kwie -
cień” wej ściem w ży cie, „Maj” cza sem do znań, „Czer wiec” ra do ści i speł nie nia,
„Li piec” mo men tem uświa do mie nia, „Sier pień” sym bo li zu je nie na sy ce nie, pra -
gnie nie i nad miar, „Wrze sień” okres re flek sji, „Paź dzier nik” to ra cjo na li za cja ży cia,
„Li sto pad” przy no si prze si le nie i sta rość, wresz cie „Gru dzień” ja ko czas śmier ci 
– ko niec i rów no cze śnie po czą tek – gdyż za po wia da „no wy Sty czeń”, któ re go mo -
że my się już jed nak je dy nie do my ślać. Na wią za nie do mi to lo gii wi docz ne jest
za tem rów nież w cy klicz no ści cza su, któ ry nie bie gnie zwy cza jo wo li ne ar nie, ale
za ta cza okrąg. Mo że my za tem in ter pre to wać po emat ja ko me ta fo rę ca łe go ludz -
kie go ży cia, ale rów nież bar dziej do słow nie ja ko je den rok, któ ry – bę dąc jej czę ścią
skła do wą – po dob ny jest do ca ło ści. 

Mo ty wem cha rak te ry stycz nym dla wszyst kich wier szy w po ema cie jest
uwy pu kle nie zja wi ska lo su i je go ro li w ludz kim ży ciu. Każ de mu z nas wy da je się
cza sem, że świat rzą dzo ny jest pew ny mi pra wa mi, któ re wy my ka ją się poj mo wa niu
czy sto lo gicz ne mu. Do świad cza my ich naj czę ściej ja ko głę bo kie go po czu cia nie -
spra wie dli wo ści, gdyż prze zna cze nie nie pod le ga za sa dom mo ral nym. Gre cy
mó wi li, że Ty che jest śle pą lo sów sza far ką, po czy ty wa li ją za skrzy dla tą i nie sta łą,
pło chą i sprzy ja ją cą nie god nym. Zmien na bo gi ni zo sta je spor tre to wa na już w pierw -
szej czę ści po ema tu: „waż ny jest tyl ko / udział w go ni twie / jed nak cza sem /
wy gry wa ją ci / któ rzy nie drgną / na wet po wie ką”. Pod miot mó wią cy nie na rze ka
na jej obec ność, je go sło wa nie wy ra ża ją skar gi, ale pew ne zdzi wie nie świa tem, 
za fa scy no wa nie je go dziw ną pra wi dło wo ścią. Nie za chę ca on do sprze ci wu, lecz
zro zu mie nia: „za wsze trze ba od kryć rytm/ po któ rym roz po zna je się/ mi strza”.
Po ję ciem ści śle zwią za nym w utwo rze z ideą lo su jest szczę ście. Choć czło wiek
pod le ga pew nym nie za leż nym od nie go pra wom, w wie lu przy pad kach ska za ny jest
na do ko na nie wy bo ru. W „Kwiet niu” świat ja wi się ja ko prze strzeń ob ca i nie po -
zna na, jed nak że lu dzie mu szą pod jąć wy si łek, by od na leźć w nim ele ment sta ły
oraz pew ność, na któ rych bę dą w sta nie się oprzeć. Osią gnię cie speł nie nia za leż ne
jest za tem od si ły ludz kie go po zna nia, któ ra od sła nia przed na mi to co naj cen niej -
sze. W „Se kre tach ży cia” wy raź nie do mi nu je na ło żo ny na czło wie ka obo wią zek
zgłę bia nia wie dzy. Bo gac two, ja kie jest nam da ne, kry je się w po zna wa niu: „ile 
spo strze żesz / ty le zdo bę dziesz”. Z uwa gi na to tak waż nym mie sią cem jest „Sier -
pień”, któ ry sta no wi nie ja ko ostat nią szan se, by zgłę bić i na uczyć się jak naj wię cej.
Jest ni czym ba rok ży cia, prze sy co ny pra gnie niem, fan ta zją, przy jed no cze snej
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świado mo ści, że szczę ście jest ulot ne i bę dzie trwa ło je dy nie chwi lę. To jest je den
z po etyc kich klu czy do Ro zu mie nia. 

Po dą ża jąc tym tro pem, mo że my zin ter pre to wać ca ły po emat przez pry zmat
sa me go ty tu łu. Da je on obiet ni cę od kry cia pew nych ta jem nic ota cza ją cej nas rze -
czy wi sto ści. Jed nak że se kret to in for ma cja lub spra wa, ja kiej się nie ujaw nia i nie
prze ka zu je da lej. Sta no wi nie roz pow szech nia ną umie jęt ność, któ ra jest czy jąś spe -
cjal no ścią, zna ną tyl ko do świad czo nym oso bom. Se kre ty ży cia bę dą więc czymś
naj go rę cej po szu ki wa nym, klu czem do osią gnię cia szczę ścia. Czy za tem ma my 
pra wo je od sła niać? W utwo rze Ju liu sza Era zma Bol ka zna cze nie se kre tu zo sta je
od wró co ne, oka zu je się on czymś po wszech nym, do stęp nym dla wszyst kich, wręcz
mo men ta mi zu peł nie oczy wi stym i przez to nie do strze gal nym. „Se kre ty ży cia”
opie ra ją się na swo istej pro sto cie nie tyl ko pod wzglę dem wy ra żo nych prawd, ale
rów nież środ ków wy ra zu. Tekst po zba wio ny jest zna ków przy stan ko wych i wiel kich
li ter, nie po ja wia ją się w nim rów nież ry my. Oszczęd ność es te tycz ną pod kre śla
utrzy ma nie spe cy ficz nej wer sy fi ka cji, któ ra dzie li utwór na krót kie, czę sto jed no wy -
ra zo we ele men ty skła do we – imo że przez to są one w swo im wy ra zie tak bez po śred nie. 

Ja kie są za tem ta jem ni ce ży cia? Czy są uni wer sal ny mi pra wa mi każ de go
eta pu na szej eg zy sten cji, czy mo że zmie nia ją się wraz z upły wem cza su? Z pew no -
ścią są bez po śred nio zwią za ne z po rząd kiem przy ro dy i od niej za leż ne. Czło wiek,
by je zro zu mieć, mu si przede wszyst kim przy jąć po sta wę po kor ną i afir mu ją cą ży -
cie. Ka len darz po etyc ki ja ko ca łość sta no wi wła śnie po chwa łę ży cia we wszyst kich
je go aspek tach, od na ro dzin po śmierć. W ca łym swo im wy ra zie jest nie zwy kle
opty mi stycz ny, na dzie ja przy słu gu je nie mal każ de mu wier szo wi, ra dość jest nie-
ja ko wpi sa na w na tu rę by tu. Ze wszyst kich mie się cy je dy nie „Li sto pad” wy ra ża
zwąt pie nie i smu tek, po zo sta łe zaś opi su ją bo gac two świa ta, zróż ni co wa nie ko lo -
rów, sma ków, do świad czeń, pod kre ślo ne przez wy ko rzy sta nie fi gu ry sy ne ste zji
(„do ty kasz spoj rze niem”). Pod miot mó wią cy zwra ca się czę sto bez po śred nio
do od bior cy, przez co za chę ca nas do udzia łu w ca łym pro ce sie. Przed sta wio ny
w nim świat jest sam w so bie isto tą ży wą, za ni mi zo wa ną, któ rą po win ni śmy zro zu -
mieć w jej zmien no ści. Lecz aby po jąć, mu si my ją wcze śniej przy jąć, za tem
zgo dzić się na ko niecz ność upły wu cza su i nie unik nio ność śmier ci. 

W kon cep cji po ety czło wiek jest zde ter mi no wa ny przez ota cza ją cą go rze -
czy wi stość, nie ozna cza to jed nak, że jest po zba wio ny wol nej wo li. Wy da je się, że
wła śnie głę bo ka świa do mość ko niecz no ści do ko na nia wy bo ru le ży u pod sta wy ca łe -
go po ema tu. Wier sze skła do we nie są je dy nie opi sa mi pór ro ku lub eta pów
ludz kie go ży cia, ale przede wszyst kim peł nią funk cję li ry ki ape lu. W każ dym
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z nich pod miot mó wią cy zwra ca się do kon kret ne go od bior cy („w two ich my -
ślach”), udzie la jąc mu ra dy („war to ją wy ko rzy stać”), za chę ca jąc do dzia ła nia
(„spró buj ją so bie opo wie dzieć”) lub na wet na ka zu jąc („czerp peł ny mi gar ścia -
mi”). Czy ni to, jak by uczył nas żyć w in ny, tyl ko so bie zna ny spo sób. 

Współ cze śnie z ła two ścią skła nia my się ku te mu, co prag ma tycz ne i przy -
dat ne, lu bi my czy tać po rad ni ki, któ re ma ją do ra dzić nam jak się zmie nić, efek tyw niej
pra co wać i osią gnąć więk szy suk ces. Czer pa nie przy jem no ści czy sto es te tycz nych
ob co wa nia z kul tu rą wy so ką ode szło na dal szy plan. Z uwa gi na to czy ta nie po ezji
nie uchron nie sta je się za ję ciem jesz cze bar dziej eli tar nym. Wy da je się, że przez
zro zu mie nie te go zja wi ska i jed no cze sną nie zgo dę na nie, po emat Ju liu sza Era zma
Bol ka dzie li się na opis dwu na stu se kre tów ży cia, jak dwa na ście rad skie ro wa nych
wła śnie do czło wie ka na szych cza sów. Ca ły utwór moż na prze czy tać w nie dłu gim
cza sie, każ dy z mie się cy ide al nie mie ści się w prze rwie na ka wę, pod czas jaz dy
tram wa jem, czy na wet prze jaz du win dą. Stąd mo że po mysł wy da nia go w po sta ci
bo dy bo oka, po zwa la ją ce go za wie sić po emat na szyi, by móc prze czy tać go w naj -
do god niej szej po rze dnia. Opi sa ny za bieg jest za tem pró bą do sto so wa nia po ezji
do re aliów na szych cza sów. Czy więc ob raz tej ko niecz no ści nie uwy dat nia pew nej
sprzecz no ści, z ja ką mu si się zmie rzyć współ cze sny po eta? Je go za da nie zo sta je
roz dwo jo ne na dwie róż ne ten den cje – z jed nej stro ny prze ciw sta wiać się no wym
skłon no ściom, z dru giej nie zmien nie po dą żać za rze czy wi sto ścią. „Se kre ty ży cia”
są wy ra zem te go obo wiąz ku, pró bą je go po go dze nia. Od nas za le ży, jak sil nie da -
my się nim po kie ro wać. 

Maria�Kądzielska
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Opinie o twórczości Juliusza Erazma Bolka:

Dimitrina Lau-Bukowska – poetka, tłumaczka (Bułgaria)
Im pre zy li te rac kie to oka zja spo tkań to wa rzy skich z pi sa rza mi. Jed nym
z nich jest Fe sti wal Po ezji Sło wiań skiej, or ga ni zo wa ny co ro ku w War sza wie.
Tam tez mia łam oka zję po znać po etę, Ju liu sza Era zma Bol ka. Za in te re so wał
mnie on do te go stop nia swo ja twór czo ścią, że po sta no wi łam prze tłu ma czyć
na ję zyk buł gar ski kil ka je go wier szy. Prze ko nał mnie też do prze kła du 
swo je go po ema tu „Se kre ty Ży cia. Ka len da rz po etyc ki”. To bar dzo cie ka wy
utwór, w fi lo zo ficz ny spo sób pod cho dzą cy do ży cia czło wie ka. Uka zał się on
w for mie książ ki w ję zy ku pol skim i buł gar skim. Po tem spo tka li śmy się
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na Fe sti wa lu Li te rac kim w War nie na któ ry przy by ło kil ku dzie się ciu po etów
z Ro sji, Ukra iny, Sło wa cji, Czech, Buł ga rii, Ser bii, Ma ce do nii, Sło we nii, 
Pol ski i Chor wa cji, a tak że mu zy cy, śpie wa cy i ma la rze. To bar dzo waż na 
im pre za ar ty stycz na w Buł ga rii. Był na niej obecny na wet Geo r gi Pyr wa now 
– Pre zy dent Buł ga rii. Uda ło mi się za aran żo wać spo tka nie Bol ka z Pre zy -
den tem. W cza sie je go trwa nia po eta wrę czył Pyr wa no wo wi swo ją książ kę,
ca łe szczę ście, że miał ją przy so bie.

Edu ar das Piur ko – tłu macz (Li twa)
Do brze pa mię tam ostat nie dni ży cia Oj ca Świę te go, Ja na Paw ła II. Ca ły
świat z uwa gą śle dził za zdro wiem te go wiel kie go Po la ka. 2 kwiet nia 2005 ro -
ku Pa pież od cho dzi. Ktoś z Pol ski przy sy ła mi wiersz po świę co ny śmier ci
Oj ca Świę te go. Wiersz, któ ry dla mnie był po pro stu wstrzą sa ją cy – po przez
swą głę bię, swą pro sto tę, bo od da je wiel kość oso by Ja na Paw ła II, ból i pust -
kę po je go odej ściu, po przez swą uni wer sal ność, bo do sko na le pa su je do
śmier ci oso by bli skiej w ogó le. Na tych miast prze tłu ma czy łem ten wiersz
na ję zyk li tew ski, a nie co póź niej – rów nież na ro syj ski, nie zna jąc Au to ra
oso bi ście. Tłu ma cze nie opu bli ko wa łem na por ta lu in ter ne to wym www.ber -
nar di nai.lt. Au to ra po zna łem do pie ro po kil ku la tach. Wte dy po sta no wi łem
prze tłu ma czyć je go „Ka len darz Po etyc ki – Se kre ty ży cia”, któ re rów nież
mnie po pro stu urze kły. Znów dwa prze kła dy – na ję zy ki li tew ski i ro syj ski.
Nad cho dzi 10 kwiet nia 2010. I zno wu wstrzą sa ją ce wy da rze nie i wstrzą sa ją -
cy wiersz „Wska zów ka”. Tłu ma cze nia po wsta ją na go rą co, tuż po prze czy ta niu
wier sza. Od ra zu pu bli ku ję je na swej stro nie in ter ne to wej Sto wa rzy sze nie
Tłu ma czy Pol skich, tra fia ją też do in ter ne tu z pod kła dem mu zycz nym…
Pa ra fra zu jąc sło wa Po ety, nie wiem kim jest, mo że fi lo zo fem, mo że me sja -
szem, ale dla mnie na pew no wspa nia łym mi strzem po ezji…

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:28 PM  Strona 90



Poezja�jest�jak�drzazga�wbita�w skórę

Z Juliuszem Erazmem Bolkiem rozmawia Mirosław G. Majewski

Mi�ro�sław�Ma�jew�ski: Sły sza łeś mo że o po ecie, per for me rze, hap pe ne rze, Ju liu szu Era -
zmie Bol ku, to na wet Twój imien nik?

Ju liusz Erazm Bo lek: Tak, coś mi się obi ło o uszy. Ro bi róż ne dziw ne rze -
czy. Zda je się, że ta ki już ma cha rak ter. Sły sza łem też o Two im imien ni ku, któ ry
dla od mia ny jest bar dzo cie ka wym pro za ikiem.

Dzię ki, ale o mnie przy in nej oka zji, te raz mu szę Ci się przy znać, że kie dy by łem bar -
dzo mło dym po etą, a by ło to ćwierć wie ku te mu, mo im ido lem był wła śnie Ju liusz Erazm
Bo lek. Był przy tym dla mnie tak nie osią gal ny, że na wet nie pró bo wa łem go na śla do wać.

To bar dzo do brze, że nie pró bo wa łeś go na śla do wać. Każ dy po wi nien po dą -
żać wła sną dro gą, ina czej bę dzie kse ro ko piar ką. Kie dy mi po wie dzia łeś, że uwa żasz
mnie za le gen dę po ezji, ogrom nie się zdu mia łem. Oczy wi ście by ło mi bar dzo mi -
ło, choć uwa ża łem, że jest to zde cy do wa nie wy ol brzy mio ny po gląd. Ni gdy nie
są dzi łem, że mo gę być le gen dą, bo to coś ta kie go jak baj ka. Zro zu mia łem, że dla
Cie bie kie dyś by łem po sta cią fik cyj ną. W efek cie na pi sa łem o tym wiersz.

Chwi la, chwi la, bo nie na dą żam. Na pi sa łeś wiersz o tym, że mo żesz być po strze ga ny, 
ja ko po stać fik cyj na?

Nie. Na pi sa łem wiersz o tym jak to jest być „le gen dą”.

Im po no wa łeś mi wów czas eks pe ry men ta mi z for mą, a nie tre ścią. Po praw mnie, je śli się
my lę, ale mo im zda niem sa ma treść w Two im wy da niu by ła za le d wie tłem dla for my.

Dys pu ta, któ ra trwa od wie ków: co jest waż niej sze, for ma czy treść, przy -
po mi na roz wa ża nia co by ło pierw sze, ja jo czy ku ra? Je śli zresz tą cho dzi o te mat
dro biar ski, to nie wie le mam do po wie dze nia, mi mo, że na pi sa łem na ten te mat
spo ro wier szy. Fak tem jest na to miast, że treść bez for my po pro stu nie ist nie je.
Wię cej, na le ży szu kać od po wied niej for my ade kwat nej do tre ści. Cóż, w róż nych
przy pad kach for ma lub treść mo gą prze wa żać. Jed nak naj le piej jest, kie dy sta no -
wią ide al nie wy wa żo ne pro por cje. Dla mnie for ma jest uwy pu kle niem tre ści, a sa ma
treść bar dzo mnie zaj mu je.
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Sły sza łeś mo że o go ściu, któ ry zdo był Na gro dę Świa to we go Dnia Po ezji, usta no wio ne go
przez UNESCO?

No, ta kich go ści jest już co naj mniej dzie się ciu i o wszyst kich coś tam sły -
sza łem, a nie któ rych na wet znam! Dla te go nie wiem, któ re go masz na my śli? 
A, cho dzi Ci o te go z rocz ni ka 2010? Ten gość z te go co wiem na zy wa się Ju liusz
Erazm Bo lek. Naj młod szy lau re at tej Na gro dy. Otrzy mał sta tu et kę na zy wa ną „Zło -
tym Pió rem Fe nik sa”. To ta ki dziw ny ptak, któ ry do ko nu je co ja kiś czas sa mo spa le nia,
aby od ro dzić się z po pio łu, cie ka we dla cze go nie chce się od ra dzać z dia men tu.
W każ dym ra zie ten Fe niks jest ja kiś ma gicz ny i to ja koś tłu ma czy, że Bo lek wy dał
książ kę „Abra ca da bra”. Kry ty cy uwa ża ją, że to pu bli ka cja utrzy ma na w kon wen cji
re ali zmu ma gicz ne go, co prze cież nie jest trud ne, bio rąc pod uwa gę, że po ezja
w ja kimś sen sie jest ma gicz na.

Po wiedz mi, co czu jesz kie dy wscho dzi słoń ce nad mia stem?

To jest baj ka! Przede wszyst kim lu bię wcze śnie wsta wać. Ra no w mie ście
jest bar dzo ci cho, prze waż nie wszy scy jesz cze śpią, nie ma ru chu na uli cach.
Wszę dzie pa nu je spo kój. To jest cu dow ne. Do oko ła jest ta ka ci sza, że sły chać nie
tyl ko wła sne bi cie ser ca, ale na wet my śli. Ci sza prze ni ka cia ło, to jest eks tra! Okna
mo je go miesz ka nia wy cho dzą na wschód, więc po ran ne świa tło szyb ko mnie bu -
dzi. Uwiel biam po dzi wiać wscho dy słoń ca, są chy ba pięk niej sze od za cho dów. Jest
ci sza, jest spo kój, są my śli i mo gę od da wać się ob ser wa cjom.

Czy lu bisz sta re do my, je że li tak, to dla cze go?

Nie je stem pe wien czy lu bię sta re do my. Mam dla nich du ży sza cu nek,
a i za pew ne sen ty ment. Zwy kle wią żą się ze wspo mnie nia mi. Jest w nich coś ulot -
ne go, ale ta kie go, co po tra fi za fa scy no wać. Trud no oprzeć się ich uro ko wi.

We dług ks. Ja na Twar dow skie go uży wasz pro stych słów tyl ko po to, aby do tknąć naj -
waż niej szych te ma tów. My ślę, że ksiądz Twar dow ski bar dzo traf nie to ujął. Czy mógł byś
po wie dzieć nam coś wię cej na ten te mat?

Księ dza Ja na Twar dow skie go po zna łem przy pad ko wo pod czas im pre zy li te -
rac kiej, or ga ni zo wa nej przez Kry się Gu ce wicz – też po et kę, a jed no cze śnie jed ną
z naj bar dziej nie zwy kłych ko biet ja kie po zna łem. Ksiądz był oso bą bar dzo cie ka wą
świa ta, chciał po znać mo je wier sze, więc z przy jem no ścią ofia ro wa łem mu swo ją
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książ kę. Ja kiś czas póź niej do sta łem od nie go list, w któ rym na pi sał co są dzi o mo -
jej po ezji. Mo gę do dać, że je go po glą dy na te mat mo jej twór czo ści bar dzo mi
od po wia da ją. Uwa żam, że to waż ne, aby do naj waż niej szych te ma tów uży wać pro -
stych słów. Wo gó le nie wiem, do cze go są po trzeb ne skom pli ko wa ne sło wa, któ rych
więk szość lu dzi nie ro zu mie.

Zdradź, kie dy od kry łeś w so bie po etę?

Wca le nie szu ka łem w so bie po ety. Mój ta ta, Zdzi sław Je rzy Bo lek pi sał
wier sze, więc uzna łem, że ja też po wi nie nem spró bo wać. By łem wte dy dziec kiem.
Pró bę uzna łem za sa tys fak cjo nu ją cą. Póź niej usi ło wa łem za jąć się in ny mi spra wa -
mi, jed nak suk ce sów ta kich jak w po ezji nie osią ga łem, więc po ja kimś cza sie
wró ci łem do pi sa nia.

Do brze, że wspo mnia łeś swo je go ta tę. Sły sza łem, że w cza sach PRL, był bar dzo za an -
ga żo wa ny w wy da wa nie nie za leż nych pism, co w tam tych cza sach by ło dość kar ko łom nym
za ję ciem. Mógł byś po wie dzieć co kol wiek wię cej na ten te mat?

O tym mi nic nie wia do mo. Z te go co wiem, funk cjo no wał w ofi cjal nym
obie gu. Mó wi my o pierw szej po ło wie lat 70-tych. W tym okre sie w Pol sce nie dzia -
ła ła żad na opo zy cja. Ta ta zgi nął w wy pad ku sa mo cho do wym w 1975 ro ku.

Nie za leż ne, wca le nie zna czy nie le gal ne, w tam tych cza sach dość czę sto za my ka no pi -
sma z by le po wo du, a o Two im oj cu wiem, że po tra fił ta kie pi sma uchro nić od nie by tu.
Zresz tą nie któ rzy zna jo mi Two je go oj ca twier dzą, że ten wy pa dek nie jest do koń ca wy -
ja śnio ny, czy po dzie lasz te opi nie?

Wiem, że w la tach 70-tych wal czył o uka zy wa nie się „No we go Wy ra zu”.
Wcze śniej, w 1956, wal czył sku tecz nie o uka zy wa nie „Współ cze sno ści”, nie zwy kłe -
go pi sma li te rac kie go, któ re go na zwy kry ty ka uży ła do na zwa nia ca łe go po ko le nia
ar ty stycz ne go. Tę wie dzę mam mię dzy in ny mi od ów cze sne go re dak to ra na czel ne -
go, Lesz ka Szy mań skie go. Bra łem udział w tym wy pad ku dro go wym, w któ rym
zgi nął ta ta. Spraw ców nie zna le zio no, mi mo że wte dy sa mo cho dów by ło wie lo krot -
nie mniej niż dzi siaj, mi li cji du żo, a zda rze nie mia ło miej sce w cen trum War sza wy.
Spra wa nie zo sta ła wy ja śnio na, bo „za gi nę ły” ak ta…

Sły sza łem od pew ne go zna ne go nam obu po ety, że Two ja po ezja jest jak drza zga 
wbi ta w skó rę, na wet gdy draż ni, nie po tra fi my się od niej uwol nić. Mógł byś to ja koś
sko men to wać.
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Cóż, od drza zgi czło wiek po tra fi jed nak się uwol nić. Gdy by od mo jej po ezji
nie moż na się by ło uwol nić, to oczy wi ście za spo ka ja ło by to mo ja ar ty stycz ną
próż ność, jed nak nie mam am bi cji, aby tak prze śla do wać czy tel ni ków.

Ma ła chwi la, tak ła two się nie wy wi niesz. Dla mnie ta kim wier szem -drza zgą jest wiersz
LEŻĄC z to mu „Abra ca da bra”. Pró bu ję go usu nąć z mo jej świa do mo ści, po nie waż nie
do koń ca wiem, co po eta miał na my śli? Ale z dru giej stro ny, wła śnie z ta kim „nie do po -
wie dze niem” naj bar dziej mi, mó wiąc ko lo kwial nie, ten wiersz le ży. A więc, co po eta
miał na my śli?

Jak po eta za cznie tłu ma czyć co miał na my śli, to już ka ta stro fa na mia rę
Ty ta ni ca. „Le żąc” to utwór na pi sa ny po nad 20 lat te mu i tak jak pi sał ks. Twar -
dow ski, zbu do wa ny z pro stych słów. Je śli dzi siaj czy tasz ten wiersz i on zo sta je
w two jej pa mię ci, i o nim my ślisz, to już naj więk szy kom ple ment ja ki mo głem
usły szeć ja ko au tor. Dzię ku ję.

No tak, ktoś mi kie dyś po wie dział, że po ezja to nie sprzęt RTV czy AGD, aby do łą czać
do niej in struk cję ob słu gi. Czy zgo dzisz się ze stwier dze niem, że wiersz, czy też ob raz,
w swo jej uni wer sal no ści, ma pra wo być in ter pre to wa ny róż nie, czę sto na wet skraj nie,
w za leż no ści od wraż li wo ści czy tel ni ka?

Mu szę się zgo dzić, bo tak wła śnie jest.

Bar dzo Ci dzię ku ję za tę roz mo wę. 
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Opi nie o twór czo ści Ju liu sza Era zma Bol ka:

Jan Ko bay ashi, po eta, tłu macz i kry tyk:
Ju liusz Erazm Bo lek wskrze sza i pe ne tru je od su nię tą nie co (od cza sów
Apol li na ire’a) na mar gi nes po ezję wi zu al ną. Ta for ma przy cho dzi mu chy ba
naj ła twiej, bo po eta jest sam w so bie prze dziw ną hy bry dą li te ra ta, mu zy ka
(choć au tor al bu mu wo li uni kać mu zycz nych po rów nań) i pla sty ka; do pla -
sty ki Ju liusz Erazm Bo lek ucie ka się naj czę ściej.
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JAn�leoŃcZUk�

Książnica�Podlaska�im.�Łukasza�Górnickiego�w�Białymstoku

siąż ni ca Pod la ska im. Łu ka sza Gór nic kie go w Bia łym sto ku, wo je wódz ka 
sa mo rzą do wa in sty tu cja kul tu ry, jest naj więk szą bi blio te ką w re gio nie 
Pol ski pół noc no -wschod niej. Bi blio te ka gro ma dzi ma te ria ły o cha rak te rze

uni wer sal nym, z prze wa gą pi śmien nic twa z za kre su hu ma ni sty ki i na uk spo łecz -
nych. W bo ga tym wy bo rze re pre zen to wa ne są wy daw nic twa en cy klo pe dycz ne, słow-
ni ki, ka non li te ra tu ry na uko wej – mo no gra fie, opra co wa nia, syn te zy aka de mic kie
oraz wy daw nic twa bi blio gra ficz ne. Za so by Książ ni cy obej mu ją kom plet współ cze -
sne go pi śmien nic twa na uko we go, li te ra tu rę pięk ną kla sycz ną i współcze sną, lek tu ry
aka de mic kie i szkol ne, li te ra tu rę dla dzie ci i mło dzie ży. Bi blio te ka zgro ma dzi ła wy -
bór li te ra tu ry w ję zy kach ob cych: an giel skim, bia ło ru skim, li tew skim, ukra iń skim, 
ro syj skim i in. W za so bach znaj du je się ko lek cja ksią żek i cza so pism w ję zy ku 
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espe ran to oraz zbio rów spe cjal nych zwią za nych z Lu dwi kiem Za men ho fem i ru -
chem espe ranc kim. Naj cen niej sze zbio ry Książ ni cy Pod la skiej (ko lek cja sta rych
dru ków, XIX-wiecz ne wy daw nic twa re gio nal ne oraz książ ki z pry wat nej bi blio te ki 
Eli zy Orzesz ko wej) zo sta ły włą czo ne do Na ro do we go Za so bu Bi blio tecz ne go.

Od 1997 r., na pod sta wie Usta wy o obo wiąz ko wych eg zem pla rzach bi blio -
tecz nych z dn. 7 li sto pa da 1996 r., po sia da pra wo do ogól no pol skie go eg zem pla rza
obo wiąz ko we go – czy li otrzy my wa nia od wy daw ców nie od płat nie jed ne go eg zem -
pla rza dru ków, ksią żek oraz do ku men tów dźwię ko wych i au dio wi zu al nych. Jest
je dy ną pla ców ką w Pol sce pół noc no -wschod niej, któ ra ma ta ki przy wi lej.. 

Książ ni ca dzia ła w ra mach Bi blio te ki Głów nej i sie ci 16 fi lii bi blio tecz nych,
zlo ka li zo wa nych w róż nych dziel ni cach Bia łe go sto ku (w tym fi lia ESPERANTO-
LIBRARO udo stęp nia ją ca: espe�ran�tia�na – książ ki i cza so pi sma w ję zy ku espe ran to;
li te ra tu rę pięk ną i po pu lar no nau ko wą, w tym bo ga ty wy bór słow ni ków i pod ręcz ni -
ków do na uki espe ran to; ma�te�ria�ły do ty czą ce Lu dwi ka Za men ho fa i in ne zwią za ne
z ru chem espe ranc kim). Ja ko bi blio te ka wo je wódz ka, ota cza opie ką me ry to rycz ną
bi blio te ki pu blicz ne na te re nie woj. pod la skie go. Jest do brze zna nym ośrod kiem
in for ma cji o re gio nie. Pro wa dzi roz wi nię tą na du żą ska lę dzia łal ność wy daw ni czą
(pu bli ka cje z li te ra tu ry pięk nej, hi sto rii re gio nu, z za kre su bi blio te ko znaw stwa
oraz wy daw nic twa oko licz no ścio we). 

Książ ni ca wy da je dwa cza so pi sma bi blio te kar skie (Bi blio te karz Pod la ski
i Głos Bi blio tek Pu blicz nych Wo je wódz twa Pod la skie go). Bi blio te ka w swo ich
dzia ła niach re ali zu je mi sję kul tu ro twór czą, pro mu jąc war to ścio wą książ kę, trosz -
cząc się o roz wój czy tel nic twa.

Książ ni ca współ pra cu je sta le z bi blio te ka mi uczel nia ny mi Bia łe go sto ku,
m.in. w ra mach ini cja ty wy Pod la skie Fo rum Bi blio te ka rzy, Kon sor cjum Bi blio tek
Na uko wych Mia sta Bia łe go sto ku oraz pro jek tu Pod la ska Bi blio te ka Cy fro wa. Od kil -
ku lat roz wi ja się też współ pra ca z bi blio te ka mi za gra nicz ny mi, zwłasz cza z Bi blio te ką
im. Wró blew skich Li tew skiej Aka de mii Na uk w Wil nie oraz z Ob wo do wą Bi blio te -
ką Na uko wą im. J. Kar skie go w Grod nie.

Je�den� z cy�klów� im�prez� or�ga�ni�zo�wa�nych� przez� Książ�ni�cę� Pod�la�ską� to� Śro�dy�
Li�te�rac�kie:

„Wi leń skie Śro dy Li te rac kie z okre su mię dzy wo jen ne go po wie lu dzie się cio -
le ciach od na la zły swo je przy tu li sko w bu dyn ku wy po ży czal ni Książ ni cy Pod la skiej
w Bia łym sto ku. Od wrze śnia 2008 ro ku w każ dą śro dę, o sta łej wie czor nej go dzi -
nie, gro ma dzą się w ho lu wy po ży czal ni bi blio te ki mi ło śni cy li te ra tu ry, pi sa rze,
wszy scy ci, któ rym nie jest obo jęt ny los twór cy i two rze nia.
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Pu bli ka cja pod su mo wu ją ca ko lej ne la ta pre zen to wa nia li te ra tu ry, głów nie
two rzo nej w na szym re gio nie, do ku men tu je ro dzą ce się zja wi sko kul tu ro twór czej
dzia łal no ści. Zwa żyw szy, że w gro dzie nad Biał ką nie uka zu je się pi smo, któ re tę
funk cje by peł ni ło, bu do wa nie wspól no ty pi sar skiej i pre zen to wa nia bie żą cych 
do ko nań twór czych jest nie do prze ce nie nia. Wszak po uka zu ją cych się oneg daj
„Kon tra stach”, po zo sta ło je dy nie wspo mnie nie i ar chi wal ne zszyw ki.”

Jan�Leończuk

Dyrektor Książnicy Podlaskiej 
im. Ł. Górnickiego

Więcej�o�Książnicy�Podlaskiej�na�stronie:�www.ksiaznicapodlaska.pl

JAn�leoŃcZUk
Białystok 

*�*�*

zaiste
wędrując poprzez życie
nieznana jest jego meta
ani przystanek
na chwilowy odpoczynek

idąc poprzez jawę i sen
poprzez kamienie i słowa
dotykając zaledwie ciepła
innego wędrowca
nie stawiając pytań
nie znając odpowiedzi
stając w każdym momencie przed ścianą
która jest wielką niewiadomą
nie ma w niej wejścia
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ani wyjścia
bez dachu
i słów pocieszenia
zaiste
nie znam miejsca
z którego można już zawrócić
w drogę powrotną

–  to tylko życie
powtarzasz – 
ale nie ustawaj w wędrowaniu
bo tylko zmierzając ku moich horyzontom
rozpoznasz cząstkę swojego losu

nie szukaj w swoim życiu błyskotek
ani fajerwerków co wybuchają aplauzem
dla swojego krótkiego oddechu
ich śmierć jest bolesnym doznaniem
rzeczy kruchych i banalnych
nie szukaj słów lepkich i pozbawionych życzliwości
nie zmyjesz ich wchodząc do rzeki
która oczyszcza i zapomina

– to tylko życie –
powtarzasz
i uparcie budujesz sarkofag 
który twoją nagość zamknie w milczeniu 
zimnych ścian i ziemi jak zawsze życzliwej 
wypełniając zagasłe tętno piaskiem z klepsydry
i tylko błogosławiona niepamięć 
łasić się będzie po kamiennej posadzce 
zbierając okruchy życzliwości 
którą podarowałeś innym 
aby przywrócić pamięć życia
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niech nie zawstydza nikogo twoja nagość
przypadkowych gapiów
którzy nazywają golizną twoje wyznanie
zlizując co dzień sensacje z gazetowych łamów
zagubili smak życia
zanurzeni w pożądliwości
wypełniania trzewi zbędnym balastem
pozostaną w swoim świecie zadziwieni
że on się nieustannie kruszy
na maleńkie chwile a te z kolei
w popłochu uciekają w nicość
bezpowrotnie

szukając swojego miejsca
wśród stłoczonych drogowskazów
w zgiełku świata
pozostaniemy w poszukiwaniu
tej jedynej
Drogi

Jan�Leończuk
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Prapremiera�Światowego�Dnia�Poezji�UNESCO
Piękni Ludzie

Spotkanie prowadzone będzie przez Annę�Marię�Mickiewicz�
i�dr�Urszulę�Chowaniec.
Sobota: 16 marzec 2013, godzina 14.00–16.00.

Odbędzie się w:

University College London School of Slavonic and East
European Studies

Senior Common Room, IV piętro
16 Taviton Street 
London 
WC1H OBW Map of UCL SSEES and the surrounding area

Temat�spotkania:�Europejskie�dialogi�poetyckie�w�Londynie

Cel�spotkania: Spotkanie odbędzie się w ramach literackiego projektu:

eMigrating Landscapes
Seminars on contemporary emigration 
& its literary and artistic representations
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AdAM�sieMieŃcZYk
Londyn. 
Laureat�Nagrody XII Światowego�Dnia�Poezji�UNESCO 2012,�autor�antologii� „Piękni
ludzie�–�Poeci�mojej�emigracji”,�poszukiwanej�na rynkach:�polskim�i zagranicznych.

*�*�*

– Jak dać słowo, którego się szuka?
– One są dawane samoistnie. 
– Poprzez bycie?
– Współbycie.
– Lecz one powstają w wyobraźni drugiej.
– Tak.
– Więc jak uniknąć oddalenia?
– Rozmawiając.
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– Gdy już wszystko wiadomo?
– Dopiero wtedy zaczynam się rozmowa.
– Więc cała nasza wiedza może być tylko przeczuciem?
– Tak.
– A gdy dodamy czucie?
– Będzie poczucie.
– A samopoczucie?
– Jest zaprzeczeniem rozmowy.
– A współodczuwanie?
– Jest celem, potem drogą.
– A empatia?
– To pozbycie się siebie, rodzi współczucie, nie rozmowę.
– Jak być w świecie wspólnym, bez pozbawień?
– Słowo po słowie.

*�*�*

– Skąd to wiesz?
– Z przystanięcia.
– Co cię zatrzymało?
– Znaki.
– Znaki?
– Znaki zapytania nagle stanęły przede mną. Nie można było pójść dalej 

bez dania odpowiedzi.
– Więc znaki zapytania mają odpowiedzi?
– Tak. Znaki zapytania są wiedzą.
– Jak ją posiąść?
– Wyprostuj je. Wykrzyczą ci wszystko!   

Adam�Siemieńczyk
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PioTr�kAsJAs
Birmingham

Czym�byłaby�miłość

Czym byłaby miłość, 
gdybym nie znał twojego imienia
i każdego dnia nie patrzył w twoje oczy,
mym wiecznie nienasyconym spojrzeniem.

Czym byłaby miłość,
gdybym nie znał smaku słów twoich,
w których słodyczy mieści się moja codzienność.

Czym byłaby miłość,
gdybym nie znał tęsknoty,
która serca westchnieniem, woła mnie ku tobie.

Miłość�i�słowo

Jestestwo nasze – miłość i słowo – 
dwa ludzkie narzędzia,
fundamentalna treść naszego życia.

Świadomi wielkich trudności kochania siebie
przyjęliśmy w zamysł wieczny, naszą miłość,
która odcisnęła w nas swą pieczęć.
I przyjęliśmy nasze słowo, wspólne słowo – 
echo własnych myśli –  sensu stricto

I choćby usta nasze milczeniem się zaszyły,
zachowamy w sobie tę miłość i to słowo
Niech przemawiają do nas,
w ciszy naszych wiecznych myśli.
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MArTA�BrAssArT
Londyn 

12345�
... 

wartości ulegają ekstensji 
wpływom przypływom emocji 

odpływom księżyców 
przedefiniowaniu 

zmianom pryzmatu 
gdy pomiędzy punktem widzenia 
a perspektywą braku horyzontu 

zawiesiło się odniesienie 
tam narcyz znalazł rozwiązanie 

idealne na swoją ego miarę  
tafla twarzy jeziora 
już pomarszczona  

Nasz
zarys domu się pamięta 

nawet odchodząc  

od zmysłów 
od przyzwyczajeń 

od człowieka  

pamięć narysowała miodem uśmiech 
i chroni pancerzem   

bezpański pies co u nogi 
jak my 

drogi ma wydeptane  
w progi chałup z wiązanką suszu na zapiecku  

zarys domu się pamięta   

dom, którego nie znamy jest nasz
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JoAnnA�JAndA
Wiedeń

Urodzona w Krakowie 3 kwietnia 1953 roku.
Od prawie trzydziestu lat mieszka w Wiedniu.
Jej debiutem literackim są „Wspomnienia mo-
jego ojca obrazami pamięci malowane” (2006),
w których przedstawia lata chłopięce i młodość
swojego ojca, byłego działacza Armii Krajowej.
W roku 2008 wydała kolejną pozycję książkową,
powieść o tematyce współczesnej pt. „Kłam-
czucha”. Następna, „Wbrew przeciwnościom”,
przechodzi w wydawnictwach fazę czytania
redakcyjnego. W listopadzie 2006 roku na forum
internetowych portali poetyckich, na facebooku,
a także na stronie literackiej dwutygodnika „The
Polish Observer”, w Londynie, ukazały się wiersze
autorki. Również miesięcznik polonii austriackiej
„Polonika” i londyński „Dziennik Polski”, zapoznały czytelników z jej twórczością.
Sylwetka poetki zaprezentowana została w antologii poezji emigracyjnej „Piękni
Ludzie” autorstwa Adama Siemieńczyka, założyciela i lidera grupy artystycznej
PoEzja Londyn. 

byłam�wczoraj�w�świątyni�(taki�sen)

z ołtarzem wspomnień
w jadalnym na stole
pod lampą z kloszem 
łzami zroszonym
matowym

z oknami bez zasłon
na światło i przestrzeń
pajęczyną tęsknoty 
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za minionym
osnutymi

z drzwiami wielkimi 
na oścież dla wędrowca
przybysza z pragnieniem
i głodem tubycia
otwartymi

byłam wczoraj
wśród cieni i szeptów

na kanapie
odwiecznym siadaniem wytartej
tuż obok 
usiadł on
krwawiące stygmaty 
w kieszeniach habitu ukrył
powiedział 
Wiesz,
mam�urlop.�
Świata�dzisiaj�nie�zbawiam
tylko�twoje�zdjęcia�
retuszem�miłości�poprawiam.

Wiedeń,�14.08.2012
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MAriA
JAsTrZĘBskA
Londyn 

Maria� Jastrzębska urodzona w Polsce, w Warszawie, przyjechała do Anglii jako
dziecko. Wydała tomiki wierszy: Postcards�From�Poland�(Working Press) Home�from
Home�(Flarestack 2002), Syrena (Redbeck Press 2004) I’ll�Be�Back�Before�You�Know
It (Pighog Press 2009) Everyday� Angels (Waterloo Press 2009) oraz najnowszy: 
At�The�Library� of�Memories (Waterloo Press 2013). Była współredaktorem Forum
Polek� –� Polish�Women’s� Forum,� Poetry� South� oraz Whoosh! – Queer�Writing� South
Anthology.�Jej wiersze pojawiły się w wielu pismach m.in Dans�La�Lune�(Francja),
Lumooja� (Finlandia), Pamiętnik�Literacki,�Poetry� International,�Poetry�Review, Poetry
Wales,�The�Rialto,�Timpul�(Rumunia) i w wielu antologiach, m.in: See�How I Land�–Oxford
Poets�& Refugees� (Heaven Tree Press 2009) Warsaw Tales (New Europe Writers
2010) oraz Piękni�Ludzie (Wydawnictwo Książkowe IBiS 2012). W 2009 r. została
laureatką międzynarodowego konkursu poetyckiego Off_Press. Jesienią 2011r
zostały opublikowane przez Pighog Press jej tłumaczenia wraz z Aną Jelnikar
słoweńskiego poety Iztoka Osojnika.

Premiera sztuki Marii – Dementia�Diaries�– Dziennik�Demencji – odbyła się
w kwietniu 2009 w ramach Eastbourne Festival (produkcja Lewes Live Literature),
wypełaniając sale po brzegi przez cztery kolejne dni programu. W roku 2010
stowarzyszenie Lewes Live Literature otrzymało grant z funduszu Wellcome
Trust na dalszą pracę nad wspomnianą sztuką literacką i w roku 2011 odbywa sie
tournée tej sztuki po Wielkiej Brytanii. Twórczość poetki została przetłumaczona
na język francuski, fiński, japoński, polski, rumuński i słoweński. 

Więcej na stronie: www.south-pole.org.uk
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Majorka

Było gorąco. Jean Michel 
Francuz mieszkający obok
próbował zwrócić na siebie uwagę
pod czujnym okiem mojej mamy.
Był jednak dwa razy starszy oraz grubawy.

Pary na skuterach pędziły wąskimi, bocznymi uliczkami
silniki mruczały
podjeżdżali nagle, bez ostrzeżenia 
pozostawiając chmury pyłu. Nudziłam się.

Jedząc pierwszy raz paellę
oglądaliśmy w hiszpańskiej telewizji
sowieckie czołgi wjeżdżające do Pragi.
Ojciec miał łzy w oczach.
Właściciel hotelu potrząsał głową 
każdy był dla nas miły. 
Tego lata z mamy piciem nie było jeszcze
najgorzej. Tęskniłam za swoją najlepszą przyjaciółką,
pisałam do niej każdego dnia. Nudziłam się,
zanim nie znalazłam maski do nurkowania.

Kiedy pływałam nad bulgoczącymi kraterami
i ametystowymi rafami
kilka sekund minęło zanim dotarło do mnie
że zziajany oddech który słyszę wewnątrz maski
to mój własny.

Pod wodą żaden dźwięk
z brzegu nie mógł mnie dosięgnąć. Ciało było
mniej niezgrabne niż zawsze na lądzie,
zwijało się i kuliło, prostowało ponownie
w zwolnionym tempie. Mogłabym być naga.
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Nikt na mnie nie patrzył.
Małe przezroczyste rybki
pływające tak blisko dookoła 
nie oferowały przyjaźni ani zdrady.
Minęło kilka lat
zanim znów czułam się tak bezpiecznie.

Tłumaczyła�Anna�Maria�Mickiewicz

PAUlinA�krZYŻAniAk
Glasgow 

Ur. 1986, absolwentka zielonogórskiej Akade-
mii Dziennikarstwa i Filmu. Na stałe mieszka
w Glasgow, gdzie studiuje na drugim roku
Media i Komunikację. W wolnych chwilach
pisze prozę, poezję i cały czas szuka. Autorka
tomu wierszy (w jęz. polskim i angielskim)
i prozy pt. „Apteka myśli” (Wydawnictwo
Książkowe IBiS 2012). 
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Sen�popołudnia�letniego,�zupełnie�bezsensownego

Na ścianie z fototapetą pulsują pęcherzyki słoneczne,
literatki z nadrukami owoców puszczają nam zajączki,
a my nadzy, pijani, roześmiani tańczymy na suficie z gromadą much.

Nieruchomy wiatr plącze nasze włosy,
podskakujemy nerwowo na dźwięk niemych grzmotów,
szukamy cienia podłogi, kształtu nieba, chłodu słońca.

Wybiegamy na podwórze potykając się o źdźbła traw,
wyczekując pierwszych kropel suchego deszczu,
ciemnych błyskawic na niebie.

Niematerialne ściany oplatają nas wilgocią i chłodem,
doszukujemy się okien w chodnikowych posadzkach,
odziani, skacowani, zasmuceni.

Wśród rozdeptanych żuczków i pajączków fikamy koziołki,
chrupiemy kolorową kredę, dławiąc się pyłem,
popijamy wiśniowy kompot, doszukując się refleksów tęczy w słoiku.

Pragnienia

Chcę znów być dzieckiem,
tylko, że bardziej krnąbrnym,
nie wiedzieć nic o demonach,
nie utożsamiać się z szarymi olbrzymami.
Chcę znów być dzieckiem,
tylko, że bardziej roześmianym.
Nie przeglądać się w lustrze mamy,
nie zakładać za dużych butów.
Chcę znów być dzieckiem,
tylko, że bardziej rezolutnym,
nie wybierać zawodów,
nie czekać z utęsknieniem.
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AnnA�MAriA�MickiewicZ
Londyn 

Poetka, eseistka, urodzona w Polsce,
od lat mieszka w Londynie. Publikuje
w języku polskim i angielskim. Redaktor
londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”,
współzałożycielka pisma „Wywrotowiec”.
Zadebiutowała tomikiem Dziewanna,
wydanym w niezależnej oficynie, War-
szawa: Galeria Słowa, 1984 (wydanie
poszerzone w Proscenium, Lublin:
Norbertinum, 2010). W 2000 roku
opublikowała Okruchy� z okrągłego� stołu
(Lublin: Norbertinum, 2000). Pozycja
ta została umieszczona w bibliografii
Historia�najnowsza�Polski,�wybrane�zagad-
nienia. Bibliografię przygotowano według
zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, które ogłosiło rok 2009/2010 Rokiem
Historii Najnowszej. Przez wiele lat
współpracowała z londyńskim serwisem
korespondentów oraz z redakcją kwartalnika artystycznego i naukowego „Quo
Vadis?”. Jej artykuły, recenzje, krótkie opowiadania oraz wiersze drukowane były
w wielu pismach ogólnopolskich i zagranicznych, m. in. w londyńskim „Dzienniku
Polskim”, nowojorskim „Nowym Dzienniku” „Przeglądzie Polskim”, miesięczniku
literackim „Akant”, „Poezji dzisiaj”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Nowym
Czasie” oraz w anglojęzycznych magazynach literackich: „Kritya”, „Exiled Ink”,
”Syndic Literary Journal” i w tygodniku „Wprost”. Wybrane utwory poetyckie
prezentowano podczas brytyjskich wieczorów poetyckich. Utwory autorki zawarte
zostały m.in. w anglojęzycznej antologii Chopin�with�Cherries.� A Tribute� In�Verse, 
Los Angeles: Moonrise Press, 2010. Jest też tłumaczką poezji oraz współautorką
opracowań o charakterze eseistycznym. Proza�Polska� na Obczyźnie.�Problemy–dys-
kursy–uzupełnienia,� t. 1,� 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2007 oraz Lublin 2020,
Lublin: Wydawnictwo WSPiA, 2009.Wstępy jej autorstwa ukazały się w książkach:
Krzysztofa Muszkowskiego Spod�angielskiego�parasola,�Toruń: Archiwum Emigracji, 2006
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i w australijskim zbiorze opowiadań Moja� emigracja�My�migration, Wydawnictwo
Favoryta, Australia 2012. Współpracowała z wieloma organizacjami, m.in. z brytyj-
skim kanałem TV Channel 4, Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie. Wraz
z brytyjskim tłumaczem literatury polskiej, Noelem Clarkeiem brała udział
w tworzeniu wystawy „Eagle and Lion, otwartej podczas oficjalnej wizyty królowej
Elżbiety II w Polsce. Nagrodzona przez Fundację im. Stefana Batorego. 

Kamelie�

Zasnute myślami kameliowe ulice
Drzemią 
Budzą się dźwięcznie, zapachami wspomnień
Otwierają kwiaty szybko kradnąc promienie 
Oczekują 
Na greckich posłańców
Na aromatyczny powiew szafirowych fal
Tak każdego dnia
Otoczone blaskiem 
Obręczą londyńskiego nieba...

Modernistycznie�– inaczej

112

Czasy inne
Czasy łagodne
Czasy ...

Miasto spokojnie zakręca
Metalowymi błyskami
Mgłą muśnięte z rana
Przewidywalne

Przechodzi przez ulice
Utykając

Włosy rozwiane
Poprawia okulary
Zasiada przed kafejką
Czyta słońcem ogrzany
Młody
Zadbany
Innością naznaczony

Londyn�Holloway,�grudzień�2012
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ToMAsZ�s.�MielcArek
Londyn 

pokazane

Ta�pieśń�nazywa�się�
kość�w�ogrodzie�tkanki.
Marcin Orliński, 
Ballada�o�pijanym�dróżniku

pokazywane były schowane za grubą szybą 
widoczne, 
wysuszone lub w basenach z formaliną  –  
soczyste.  

pocięte wzdłuż lub w poprzek; 
zawsze wyraźne i niejednoznaczne. 
pełne zagłębień, uwypukleń i płaskich 
układających się w setki różnorodnych wzorów.  

zachwycające, jak oglądana z wysoka 
skóra żyznej doliny  – 
kwitnąca 
odurzająca plątaniną kształtów i barw.  

wynosząca nas ponad wszelką wątpliwość 
starannie spreparowana kompozycja  –  
nieskończoność kombinacji

jeden klucz.

Po�wystawie�Damiena�Hirsta�w�Tate�Modern�
Londyn,�czerwiec,�2012
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sam

pierwszy pojawia się zmrok 
zaglądam do środka ale jest pusty 
przeciskam twarz przez zimną szybę 
zanurzam się  

kropla po kropli

(obracam�w�palcach��
twoje�stare�zdjęcie)�

Purley, 03.02.2012

woJciecH�JArosŁAw
PAwŁowski
Londyn 

Urodził się 9 kwietnia 1959 r.
w Przedczu na Kujawach. Ukończył
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi
Kujawskiej we Włocławku. Później,
również we Włocławku studiował
teologię na Papieskim Wydziale
Teologicznym. W życiu zawodowym
podejmował się różnych zajęć, tak
w Polsce, jak i poza granicami.
Zadebiutował wierszem „Publiczna
egzekucja” w Magazynie� Wileńskim.
W roku 1993 wydał pierwszy tomik
poetycki „Ja nie stąd” w Nauczy-
cielskim Klubie Literackim we Wło-
cławku. W tym samym wydawnic-
twie opublikował siedem kolejnych
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Dziennik�Polski�w�Londynie

Poezja_96_Ibis  2/18/13  1:28 PM  Strona 114



zbiorków autorskich. W swoim dorobku posiada liczne publikacje prasowe oraz
swój udział w około trzydziestu antologiach i almana-chach poetyckich. W roku 2002
zamieszkał w Londynie. Związany z grupą PoEzja Londyn, założoną i prowadzoną
przez Adama Siemieńczyka i jego siostrę Martę Brassart-Siemienczyk. Współpraca
ta zaowocowała publikacjami w prasie polonijnej, jak również w Antologii „Piękni
Ludzie” autorstwa Adama Siemieńczyka, w której zamieszczony jest wiersz
„Modlitwa o deszcz”.

Wyobraź�sobie
Introdukcja

wyobraź  sobie że nie będzie jutra
i dzień nie zgaśnie pod naporem nocy
ból też nie wejdzie w niewidzące oczy
czasu nie będzie chociaż wieczność trwa
nie będzie dziecka mężczyzny kobiety
kwiatów miłości i rozpaczy chwili
nie będzie zdrady bośmy już zdradzili
wszystko i wszystkich i siebie niestety

wyobraź sobie że jutra nie będzie 
tak jakbyś dzisiaj granice przekroczył
w pustkę wpatrzone niewidzące oczy
choć wyczekują jutro nie przybędzie

wyobraź sobie wyobraź w tej chwili
tu i teraz nim dzisiaj odejdzie do wczoraj
powiesz że jesteśmy chociaż myśmy byli
jeśli świtu doczekasz doczekaj wieczoru

Londyn,�Październik�2010
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AleX�sŁAwiŃski
Londyn 

Aleksander Sławiński (ur. 1972) – poe-
ta, pisarz, dziennikarz, malarz, muzyk.
Pochodzi z Zielonej Góry. Od 2003
roku mieszka i tworzy w Wielkiej
Brytanii. Przygodę z pisaniem zaczął
bardzo wcześnie. „Nauczyłem się
czytać i pisać mając cztery lata – 
mówi. – Pierwsze opowiadania zaczą-
łem tworzyć mając dziewięć lat”.
Od 1996 roku pracował dla kilku
rozgłośni w zachodniej Polsce, po-
cząwszy od miejskiego radia w Zgo-
rzelcu, poprzez akademickie Radio
Index w Zielonej Górze, skończywszy
na miejskiej i regionalnej rozgłośni
radia publicznego – Radio Zielona
Góra i Radio Zachód, a także współpracował z zielongórskimi czasopismami.
W Londynie współpracował z polonijną stacją internetową Radio Orła od momentu
jej startu w 2006 roku. Przez wiele lat pisywał do opiniotwórczego magazynu
Nowy Czas, jak również innych gazet i portali internetowych: Goniec Polski,
Polish Observer, londynek.net, thepolishobserver.co.uk i apsik.co.uk. Był rów-
nież redaktorem naczelnym nieistniejącego już tygodnika Życie na Wyspach.
Zamieszczał swoje opowiadania i poezje zarówno w lokalnych czasopismach 
– wychodzących w Zielonej Górze magazynach Miaster i Winnica, jak również
czasopismach literackich, jak Pro Libris, czy Poezja Polska. W roku 2012 jego
wiersze zostały zamieszczone w antologii Piękni Ludzie – Poeci Mojej Emi-
gracji autorstwa Adama Siemieńczyka. Brał udział w licznych imprezach poe-
tyckich, takich jak Światowy Dzień Poezji w Warszawie i Londynie. Obecnie
przygotowuje do druku tom poezji, powieść dla dzieci, jak i zbiór opowiadań 
dla dorosłych.
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Wieczorowe�rozważania

Nocne niebo, ciężka praca.
Już nie myślcie o przyszłości.
Tylko teraz, tylko tutaj!
Świat zapomniał że ma jaja.
Tak, zabrakło nam paliwa,
Trudno wygrać z sześćdziesiątką.
Obce mury, obce miasta
I nic więcej. Nie ma jutra.
Ogień,ogień połknie wszystko.
Wszystko zniszczy i –
Oczyści.
Łzy szaleństwa,
Dziki taniec
I miliony gwiazd na wietrze.
Ocenzurowano życie.
Pokreślono dzisiaj, jutro,
Wymazano całe wczoraj,
Wprowadzono debit na los.
W blokowiskach – krew na ścianach,
Kurz opada na chodniki,
Stare zrzędy pierdzą w kołdry,
Durneszczyle zaś drą koty.
Mur przedziela.
Zmysł zawodzi.
Nawet rozkosz 
Dziś kosztuje.
Zabić... Zabić? Za nic w świecie.
Robak umie przeżyć wszędzie.
Sensu brak, zacier na gazie...
Cóż zostaje? Urżnąć drzemkę.
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iZA�sMolArek�
Londyn

mojra

po wszystkim. leżymy

leniwi od siebie i prawie śpiący
bez ubrań i wstydu za to w popkornie
i wczesnym jarmuschu
ciemność dobrze wchłania się w ciało

i my z dna kubków
cedzimy kawę zależni od siebie
dwiema półkami ambitnych książek
milcząc na temat a w ustach

dnieje

twój cień spada na podłogę
głowa do góry mówię za oknem
bez jak huragan i czai się przyszłość
opuszczasz ręce

Iza� Smolarek – poetka, prozaik, dziennikarka, stypendystka MKiDN, laureatka
wielu konkursów literackich. Związana z grupą artystyczną PoEzja Londyn, człon-
kini Związku Pisarzy Polskich.
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JoAnnA�sZlAGor
Londyn 

Jeszcze�

na północy 
nieprzerwana mżawka
jeszcze nie umiem
poruszać się we mgle

błądzę za każdym razem
w ryzykowne zaułki
pomiędzy  obcasy  transwestytów
i nastoletnich kurew

leżę piję deszcz
język mam zimny
a dłonie gorące

w tym mieście
nie ma miejsca na niewinność
wiatr wieje od wschodu

wiem że też się boisz
weź mnie do domu
z twojej perspektywy
i tak wszystko wydaje się
urojone

gasną uliczne latarnie
autobusem nocnym

wracam
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ArTUr�ToMAsZewski
Londyn

Powałka

Wstaję  rano, kraczą ptaki, 
budzę się ze snu. 
Patrzę w okno,  na nim kraty, 
myślę o tym jednym dniu..

Dzień jest długi, noc leniwa,
czytam znów te same listy..
Czas się chyba tu zatrzymał 
jakbym miał stąd nie wyjść nigdy.
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AGA�wielUsiŃskA
Londyn

Sen

BoŻenA�HelenA�MAZUr-nowAk
Londyn

kormorany�powrócą�

kormorany zatoczyły krąg nad plażą 
spoglądają z góry na puste gniazda 
spinają się w locie w podróżny klucz  
piasek błyszczy bursztynem złotym 
w zaciśniętej dłoni biała muszelka 
przypomina wczorajsze ciepłe dni  

tak niedawno był tutaj tłok i gwar 
przewrócony leżak wspomina lato 
brzemienne żagle łopoczą wiatrem  

dzika plaża zastygła w niemej zadumie 
wspominając kochanków westchnienia 
z nadzieją że kormorany powrócą 

121

Czasami mi się zdarzy,
mieć niezbyt skromne myśli,
bo któż nie lubi pomarzyć,
że może sen się przyśni.
Sen utopiony w zmysłach
i w magii pięknych zdarzeń.
odkrytych w księżyca blasku
ukrytych za dnia wyobrażeń.
Pozwoli uwierzyć w anioły,
snem treści milczące odkrywać

a potem dotknąć ich skrzydeł
by móc w obłokach pobujać.
Sen który dotknie wiatrem
i promieniami słońca,
kroplami deszczu uwiedzie
i słów oceanem bez końca.
A kiedy słońce wstanie
i przyjdziesz mnie rano obudzić,
to zrób to bardzo po cichu
by snu mojego nie zbudzić.
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JerZY�nieMYJski
Londyn

*�*�*
Człowiek bez entuzjazmu,
Jak dzień bez Słońca.

*�*�*
Zbudujesz swą wielkość – trwoniąc siebie potrzebującym,
Będziesz wielki – gdy zniżysz się do poziomu malutkich,
Więc uśmiech dziecka, czy radość dorosłego – wypływa z ofiarności bliźniego.

AleksY�wrÓBel
Londyn 

„Człowiek jest tym, kim siebie uczyni.
Trzeba tylko podjąć trud życia. Nie musi
być to łatwe. Nie o to jednak chodzi.
Uroda i pełnia kryją się w autentyczności
bycia… Podjęcie walki, samotność – to
tylko początek. Odzyskana godność daje
bowiem możliwość samostanowienia, 
jak również zbliżenia się do drugiej
osoby”. 

A.�Siemieńczyk
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Droga�do�odkupienia�

Na kartce papieru
każdego dnia
notuję swoje grzechy

Znalazłem miejsce
ulubione dla moich oczu.
Tam ją powiesiłem.

Niech przypomina po wielokroć,
jak daleko do odkupienia.

Wrzesień�2006

Ujmę�twą�dłoń�

Kiedyś wybiorę się do fryzjera
i zamówię cięcie jak zwykle.

Ogolę się.

Ubiorę najlepszą z białych koszul
i czarne, ulubione spodnie.

Napiszę krótki list do dzieci.

Usiądziesz obok.
Ujmę twą dłoń
i poproszę Boga
o śmierć.

Maj�2006
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MAGdAlenA�ŁYsZcZek
Holandia

Nie piszę dużo. Poezja jest czymś
pięknym, ulotną chwilą, która
czasem przysiada na moim ra-
mieniu i patrzy... Urodziłam się
13 czerwca 1980 roku, pochodzę
z okolic Rzeszowa (Czudec).
Studiowałam Biologię na Uni-
wersytecie Rzeszowskim. Od 11
lat na emigracji: w Niemczech,
Austrii, Grecji, Holandii potem
znów w Grecji, a od lutego 2011
roku razem z dwójką swoich dzie-
ci mieszkamy w Terneuzen (Ho-
landia, Zeeland). 
Zainteresowań więcej niż czasu do ich pogłębiania, rozwijania, czy pielęgnowania:
proza, poezja, malarstwo, fotografia jak również socjologia, biologia, turystyka
górska. Wierzę w przyszłość i człowieka. Staram się być optymistką, a najbardziej
dumna jestem z własnych dzieci, które przewyższają mnie w swojej mądrości
i prostym postrzeganiu świata.

*�*�*

124

Śmieję się do czterech ścian
z echem gram,
z wiatrem gram
ulicami
na rowerze gnam
z krzykiem mew 
kłócę się, 
czym w przechodniach 
wzbudzam śmiech
czasem nawet aplauz
zbieram,
coraz rzadziej w przeszłość 

zerkam,
wszak
w rowerze 
brak lusterka
a czas mija,
czas ucieka
jest jak wielka,
długa rzeka,
w której z chęcią pluskam się,
życiem znowu bawię się

18.01.12
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BeFFY�AkA
Jamajka 

I�SPEAK

I SPEAK BECAUSE WE HAVE FREEDOM OF SPEECH
I SPEAK TO MAKE MY VOICE BE HEARD
I SPEAK TO TELL MY FAMILY I LOVE THEM
I SPEAK BECAUSE I HAVE A RIGHT TO
I SPEAK AND SAY THINGS THAT OTHERS DARE NOT DO
WORDS TO BE SPOKEN SOFTLY AND CALM
WORDS TO BE SPOKEN IN COMFORT AND NOT TO CAUSE HARM
WORDS I WANT TO SPEAK AND FILL YOU WITH YOU
WORDS THAT ARE FULL OF LOVE AND NOT TO DESTROY
WORDS THAT ARE SPOKEN FROM THE HEART
WORDS THAT ARE MEANINGFUL FROM THE START
WE ALL SPEAK WORDS WETHER FROM MOUTH,EYES OR HANDS
WORDS THAT WE ALL CAN UNDERSTAND

MY�PAIN

PAIN I FEEL SINCE YOU DIED
HOW I SIT AT HOME AND SOMETIMES CRIED
WONDERING IF THIS PAIN WILL EVER GO
SOMETIMES IT’S HARD TO SAY IT OUT LOUD BUT THROUGH THIS
I’LL LET IT FLOW
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YOU SHOWED AND TAUGHT ME ALOT IN LIFE AND THAT I’LL
HOLD ON TO FOREVER
ME FORGETTING YOU,NO WAY NEVER
I KNOW YOUR WATCHING DOWN ON ME SO I STAY STRONG
AS I HEAR YOU WHISPER ‘SON’ WITH YOUR LIFE CARRY ON
IT’S NOT EASY TO WRITE THIS AS THE PAIN I STILL FEEL
BUT I HAD TO FOR MY HEART TO HEAL
TO ALL WHO HAS BEEN THROUGH THIS PAIN
WE KNOW THEY ARE GONE BUT NEVER FORGOTTEN,FOR IN OUR
HEARTS AND MINDS THEY STILL REMAIN

London�2013

Frederick
rossAkovskY-lloYd�
Londyn

Frederick Rossakovsky Lloyd
– malarz, rzeźbiarz i poeta.
Urodzony w Polsce, od ośmiu
lat mieszka na stałe w Londynie;
wcześniej żył przez wiele lat
w Paryżu i Tuluzie. W 1994
roku wydał pierwszy tomik
poetycki pt: „Wychodzę z Szu-
flady”. Kolejne: „Senne Maja-
ki” (2001), „Historia związku”
(2002), „Katamorgana Futura”
(2003), „Ekshibicjonizm Emo-
cjonalny” (2010), „Wypominki
i Wspominki” (2011) oraz
„Diffido”(2012), zostały ciepło
przyjęte zarówno przez krytykę
jak i przez czytelników. 
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Rossakovsky napisał również kilkanaście dramatów (m.in. „Sok z ogórków”,
„Pani Majewska”, „Piękny i jeszcze piękniejszy”, „Spowiedź” z czego dwa ostatnie
zostały wydane osobno i wystawione na deskach teatrów na terenie Polski, Wielkiej
Brytanii i Francji. 

Wiersze, teksty, opowiadania i felietony Fredericka ukazują się w wielu
dziennikach i światowych magazynach (w tym także polonijnych), m.in. w The
Polish Observer (UK), Nowy Czas (UK), Tygodnik Polski (UK), Evening Standard
(UK) Cooltura (UK), Panorama (UK), Metro (UK), Polonia (USA), Clark Street
Review (USA), Off the Coast (USA), L’infini (FR), Akant (PL), Angora (PL),
Gazeta Wyborcza (PL), Fakty i Mity (PL) i w wielu innych. Wiersze drukowane
były także w kilkunastu antologiach; jak do tej pory utwory poety zostały
przetłumaczone na sześć języków nowożytnych.

Rossakovsky jest przewodniczącym IPAA (International Polish Artists
Association), wydawcą oraz założycielem grupy artystycznej e-sztuka.com

Mimo licznych sukcesów literackich, Rossakovsky traktuje pisarstwo
hobbystycznie, skupiając się na sztukach plastycznych. 

Cykl stworzonych przez niego postaci z charakterystycznie wydłużonymi
głowami bez twarzy, krytycy nazwali „The Noughties”. Obrazy artysty znajdują się
w licznych galeriach i prywatnych kolekcjach na całym świecie. Do chwili obecnej
odbyło się 41 indywidualnych, światowych wystaw plastycznych oraz 17 wieczorków
poetyckich, między innymi w Londynie, Paryżu, Berlinie, Nowym Jorku, Tokyo
oraz w wielu innych miastach. 

Kostek�Schultz

Proroctwo�

z prastarej klepsydry skapnie ostatnia 
łza – zalśni na policzku Chronosa
bogowie zamkną oczy – w ciemnościach

dogasną słońca

anemoi rozwieją wspomnienia – emocje 
rozpłyną się w oku Wielkiego Żniwiarza
na skraju świata dobro i zło
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zatańczą w blasku
meteorów – spadających aniołów 
w proch piekła obrócą

ucichną modlitwy – odpuszczą się grzechy
bez pojednania

nastanie cisza 
bez ciszy – ciemność
bez ciemności – śmierć
bez zmartwychwstania

ostatni grób nie będzie zasypany
spoczną w nim wszystkie myśli
i historia świata

BArBArA�JUrkowskA
Warszawa 

Poeci

Widziałam ich
RAZEM

w mieście e-L
jak biegnąc wśród

SŁÓW
odnajdują się
na kartach dni

w które gra
LOS.
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AleksAnder�nAwrocki

Felietony�na�kanwie�poezji

I.�Konfabulacje�Renaty�Gorczyńskiej,�rocznik�1943,�
na�tematy�Miłoszowskie

jednym z kwartalników wydawanych na Wybrzeżu autorka Renata Gorczyńska
pisze o swoich spotkaniach z Czesławem Miłoszem, tudzież o swojej
drodze do jego twórczości, którą tak odmalowuje czytelnikom: „Dzięki

układom koleżeńskim udało mi się dotrzeć do trzymanych w Bibliotece Uniwersytec-
kiej za kratą, i to w sensie dosłownym, tomików jego poezji wydanych nakładem
Instytutu Literackiego. Musiałam je czytać pospiesznie i ukradkiem”. Otóż tak się
złożyło, że urodzony w r. 1940 wyżej podpisany, na tymże samym Uniwersytecie,
Warszawskim, znacznie wcześniej niż R. Gorczyńska obroniłem jako pierwszy
w świecie pracę magisterską o Czesławie Miłoszu. Materiały do niej zbierałem
w tejże samej co R. Gorczyńska Bibliotece, w której żadnych krat na półce z książ-
kami Miłosza nie było i żadnych układów nie miałem. Trzymano je tylko, razem
z innymi cymeliami (bardzo rzadkie druki) w osobnej szafie podręcznej. Czytałem
je jawnie w ogólnej, dość dużej sali, mało tego, poniekąd publicznie chwaliłem się
tym czytaniem, żeby zaimponować kolegom i polecać im tę lekturę, ale prawie nikt
mnie nie podziwiał, bo modne było wtedy zajmowanie się Witkacym i Gombrowiczem.
W moje ślady poszło jednak parę osób. One również nie miały żadnych problemów
z wypożyczaniem zachodnich książek Miłosza. Różnica była tylko taka, że nie
można było ich pożyczać do domu. Nie wiem też, dlaczego R. Gorczyńska po
dziecinnemu zdrabnia dorobek Miłosza pisząc, że za ową kratą (nieistniejącą)
trzymano tomiki Miłosza, skoro każdy z nich miał swoją słuszną objętość. Kiedy
w r. 1980 Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla, ucieszyłem się jako prekursor i poszed-
łem do Biblioteki Związku Literatów Polskich, żeby jeszcze raz przejrzeć jego
„zachodnią” twórczość. Książek w tej obficie zaopatrzonej bibliotece nie dzielono
na powszechnie dostępne i cimelia, każdy mógł wypożyczać co chciał i brać do
domu, jeśli oczywiście był członkiem ZLP, co naturalne i do dziś w tej bibliotece się
stosuje. Ku mojemu zdziwieniu wszystkie wydane na Zachodzie książki Miłosza
były nie rozcięte, chociaż będący w tymże ZLP literaci mienili się być miłośnikami
jego twórczości i przyjaciółmi. Po Noblu następnego roku wiosną zaproszono Mi-
łosza do Polski. Pierwsze spotkanie miał w studenckiej „Stodole” przy ul. S. Batorego
w Warszawie. Przyszło dużo ludzi, chyba powyżej tysiąca. Część z nich z chwilą
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ukazania się Miłosza, w naturalnym odruchu wyciągnęła do niego jego książki
z prośbą o dedykacje. „Proszę się nie pchać, żadnych dedykacji nie będzie” ostudził
ich Noblista. Że nie będzie, wiedziałem wcześniej od jego brata, Andrzeja, prze-
sympatycznego pana. „Będzie podpisywał tylko niektórym” poinformował. „Może
panu załatwić”? Nie – odpowiedziałem, bo miałem wstręt do załatwiania czegokolwiek
pokątnie. „Ale on nie będzie podpisywał publicznie, wszystkim”. Tym bardziej
dziękuję za taki podpis – odparłem. Tymczasem wybrani biegali potem chwaląc się
podpisami Miłosza. Było mi za nich wstyd. Na spotkaniach Miłosz, zupełnie
inaczej niż późnej Szymborska, zachowywał się jak pomnik na niebotycznym
postumencie. Wtedy i zawsze. Już po r. 1989 na spotkania przychodził z dobrze
umięśnioną obstawą. Mnie jednak najbardziej dziwiło, że ci, którzy po jego zosta-
niu na Zachodzie w r. 1951 w najróżniejszych publikacjach nazywali go zdrajcą,
renegatem, itd., teraz byli z nim w najlepszej komitywie. Wracając do R.G., swój
szkic autorka pisze cały czas na kolanach, nie jak dociekliwa badaczka, ale nie
przymierzając – posługaczka. Ale widocznie tak już mają niektórzy dzisiejsi badacze,
którzy uważają, że np. o Herbercie i Miłoszu można pisać tylko na kolanach, ale
o Różewiczu już nie, bo dostawał nagrody w PRL i przyjmował je. Pisują oni też 
m.in. o ks. Janie Twardowskim, poecie naprawdę na miarę prawdziwego a nie
politycznego Nobla, ale już z protekcjonalnym poklepywaniem. Widocznie badania
niektórych badaczy mają specyficzny wymiar, ostatnio nawet często stosowany.
Otóż panowie naukowcy, nierzadko profesorowie wyższych uczelni, sami też parający
się twórczością poetycką, polubili pisać panegiryki tym, którzy dobrze płacą.
Poziom twórczości „twórców”, szczera grafomania w twardych okładkach, ich nie
interesuje. A o tych co nie płacą, piszą źle, bądź wcale. Niektórzy z nich próbują
załatwiać opłacającym ich pupilkom wysokie nagrody, co już należy uznać
za przestępstwo dokonywane na ciele prawdziwej literatury. Nazwisk nie podaję,
niech sczezną w niepamięci, we wstydzie nie – bo go nie mają.

II.�O Rosjanach�i rusofobach
Rosjanie szanują ludzi mówiących po rosyjsku i nabierają do nich zaufania.

W rozmowie z Polakami niektórzy z nich z dumą mówią o swoich polskich korzeniach,
a publikacje swych utworów w Polsce uważają za wyróżnienie. Pamiętają i cenią
polskie filmy: Wajdy, Zanussiego, Hoffmana, Kieślowskiego, polskich aktorów: Cy-
bulskiego, Olbrychskiego, Brylską i innych, a za absolutną gwiazdę polskiego pio-
senkarstwa uważają Annę German. Umieją cenić i szanować Polaków, którzy cenią
i szanują ich literaturę i sztukę. Podkreślają grację Polek. Na życzliwość odpowiadają
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życzliwością. Otwartością i dobrym słowem można z nimi wiele wskórać. Nie
rozumieją niektórych naszych do nich uprzedzeń. Np. w odgrzebywaniu przeszłości.
Utarło się w wiedzy historycznej, że nasi naukowcy wypominają tylko Rosjanom roz-
biory, zapominając, że ich organizatorami byli Niemcy: król pruski Fryderyk II i Niemka,
caryca Katarzyna zwana wielką – na tronie rosyjskim, po zamordowaniu swego
męża, Rosjanina Piotra III. Pomagali im w tym Polacy, zwłaszcza książę Stanisław
Szczęsny Potocki, który wystawał w przedpokojach carycy i jej faworytów, domagając
się wkroczenia rosyjskiej armii dla obalenia konstytucji III-majowej. Z początku
lekceważono go i goniono, uważając za półgłówka, którym był w istocie, ale jego upór
w końcu zaowocował. Kompleksy i urazy wielu Polakom przysłaniają zdrowy rozsądek.
A tak go teraz trzeba. Mocna słowiańska Polska, bez animozji, mogłaby wiele zyskać
u Rosjan, których kraj też ma swoje problemy, może nawet niektóre trudniejsze od
naszych. Dlatego granie na nosie Rosjanom przez naszych niektórych uważać należy
za głupią dziecinadę. Tego nie robią nawet równorzędne Rosji mocarstwa. Nasza
tzw. Inteligencja i niektórzy oficjalni koryfeusze od kultury przejmując bezkrytycznie
zachodnie wzorce kultury, przemilczają Dostojewskiego, Tołstoja, Gogola, Czechowa 
– cenionych w świecie, a z naszych?..., światowy rozgłos zyskał wyłącznie Chopin,
odkryty zresztą i ocalony od zapomnienia na początku XX wieku przez Rosjanina.

III.�Co�kto�lubi
W nocnym I programie Polskiego Radia koncert rosyjskich piosenek – i wiele

telefonów od słuchaczy z kraju i ze świata, proszących o coraz nowe, w tym sobie
znane, ulubione. Ponad tzw. polityczną poprawnością, która próbuje nam wdrażać,
że wszystko co rosyjskie, to komusze i polskiemu patriocie nie wypada tego
słuchać. Okazuje się, że to jednak społeczny odprysk, kołtuński parnas, chociaż
medialnie promowany i głośny, że aż w uszach bębenki pękają. Tylko że ludzie
rozsądni i o dobrym smaku zatykają uszy i wybierają swoje drogi.

Dopiero co wróciłem z Londynu. Żyjący w nim Polacy, z konieczności bądź
wyboru, śpiewają po angielsku, ale tęsknią po polsku i pragnęliby żyć w Polsce,
zwłaszcza twórcy. A nasi na odwrót. I dziwią się, że na Zachodzie nikogo nie
interesują ich zapętlone pseudoliterackie utworki. Przecież poezja polska jest
najlepsza w świecie – krzyczą, więc czemu ten świat nie interesuje? I rzeczywiście,
jeszcze niedawno na Zachodzie była moda na to, co płynęło z Polski. Tylko że
moda to zaledwie sezon, krótszy niż najkrótsza mini. A zachodnimi podróbkami
Zachodu się nie podbije. 

Aleksander�Nawrocki
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